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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 มิฉะน้ันจะถือวาสละสิทธ์ิการตีพิมพ   
  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) วารสารสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัย          

ราชภัฏมหาสารคาม ของเลมปที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2562 ไดแก    
  1. รองศาสตราจารย ดร.สัญญา  เคณาภูม ิ      

  2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาริธ  ราศร ี       

  3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัญชา  พุฒิวนากุล      

  4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิบปย ชยานุสานี จันทรดอน     

  5. ดร.สุธีกิต์ิ  ฝอดสูงเนิน        

  6. ดร.อธิราชย  นันขันตี          

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 3       

ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2562 เน้ือหาของบทความมีเน้ือหาสาระที่เกี่ยวกับสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา

ทองถ่ิน ตามระเบียบขอกําหนดของวารสารที่เกี่ยวของใน 3 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาสังคมวิทยา สาขาวิชา            

สหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรทั้งในรูปแบบของ

บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทปริทัศนหนังสือ โดยบทความที่ผานการคัดเลือกการพิจารณาจาก       

ผูประเมินบทความ (Peer Review) ใหไดรับการเผยแพรตีพิมพผลงานในฉบับน้ี คือ บทความจากผูนิพนธ

ภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 4 เรื่อง และบทความจากผูนิพนธภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 2 เรื่อง รวม

ทั้งหมด จํานวน 6 เรื่อง ซึ่งประกอบดวยบทความวิจัย จํานวน 5 เรื่อง ไดแก เรื่องการสงเสริมวัฒนธรรม

ทองถ่ินแบบมีสวนรวมของประชาชนเทศบาลตําบลเทพวงศา อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี            

เรื่องแนวทางการสงเสริมการดําเนินงานดานวัฒนธรรมทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลทาม อําเภอ         

กันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ เรื่องความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหาร

สวนตําบลปอพาน อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม เรื่องความเช่ือและพิธีกรรมแตงแกเสียเคราะห        

ของชุมชนบานหนองแวง ตําบลเกษตรวิสัย อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด เรื่องรูปแบบประเพณีบุญ      

ผะเหวด บานหนองสองหอง ตําบลหนองสองหอง อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน และบทปริทัศน

หนังสือมี 1 เรื่อง ไดแก เรื่องความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตรและกฎหมายมหาชน   

 บทความในฉบับน้ี ทุกบทความไดผานการประเมินพิจารณาผลจากผูทรงคุณวุฒิหรือผูเช่ียวชาญ      

(Peer Review) ในการคัดกรองตรวจสอบพิจารณาอยางเครงครัดแลว     

 สุดท ายน้ี  คณะผู จัดทํ าวารสารสังคมศาสตร เพื่ อการพัฒนาทอง ถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม หวังเปนอยางย่ิงวาวารสารฉบับน้ีจะเปนประโยชนสําหรับผูนิพนธและผูอาน และขอขอบพระคุณ
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บทคัดยอ 
 การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาสภาพการสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่นแบบมีสวนรวมของประชาชนเทศบาลตําบล
เทพวงศา อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี และ 2. ศึกษาแนวทางการสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่นแบบมีสวนรวมของประชาชน
เทศบาลตําบลเทพวงศา อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเทศบาล
เทศบาลตําบลเทพวงศา อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 390 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การวิเคราะหเน้ือหา ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพการสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่นแบบมีสวนรวมของประชาชนเทศบาลตําบล   
เทพวงศา อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี สภาพโดยรวมของการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณา เปนราย
ดาน พบวา ดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ดานการปฏิบัติการ รองลงมา คือ ดานการตัดสินใจ ดานการรับผลประโยชน สวนดานที่
มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ ดานการประเมินผล และ 2) แนวทางการสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่นแบบมีสวนรวมของประชาชนเทศบาล
ตําบลเทพวงศา อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ดานการตัดสินใจ ควรมีการสนับสนุนใหประชาชนเขารวมประชุม เพื่อ
กําหนดแนวทางการพัฒนาและฟนฟูแกไขปญหาดานวัฒนธรรมทองถิ่น เปดโอกาสประชาชนใหเสนอขอเท็จจริงเก่ียวกับปญหา 
และแนวทางการแกไขทางวัฒนธรรมทองถิ่น ดานการปฏิบัติการ ควรมีสนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดกิจรรม 
การเผยแพร การสืบทอด และถายทอดขอมูลพื้นฐานทางดานวัฒนธรรมของทองถิ่น ดานการรับผลประโยชน ควรมีการ
สงเสริมและสรางจิตสํานึกใหแกเยาวชนคนรุนใหม เผยแพรขอมูลทางวัฒนธรรมทองถิ่น ในชองทางสารสนเทศที่สามารถสืบคน
ไดงายเปนสงเสริมการสรางเครือขายทางวัฒนธรรมทองถิ่น ดานการประเมินผล ควรสงเสริมการมีสวนรวมและการประเมินผล
การปฏิบัติงานกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวของกับวัฒนธรรมทองถิ่นในทุกระดับ 
 

คําสําคัญ: การสงเสริม, วัฒนธรรมทองถิ่น, การมีสวนรวม 

 
Abstract           

 The research aimed to study the participatory promotion of local culture of the residents of 

Tambon Tepwongsa in Khemarat district Ubon Ratchathani province and to explore the guidelines to 

promote the local culture in the area under study. The samples were 390 local residents who dwelled in 

the zones under Tepwongsa municipality in Khemarat. They were derived by a stratified random 

sampling.  The research instruments were a questionnaire and an interview. Statistics used in data analysis 

were percentage, mean, standard deviation and content analysis. The research findings were as follows: 

Participatory promotion of the local culture of the local residents living in the zones under Tempwongsa 

municipality of Khemarat was found at a moderate level. As regards individual aspects, it was found that 

the aspect carrying a maximum value was the practical operation, followed by decision and gain of 
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benefits. The aspect carrying a minimum value was an evaluation.  The guidelines to promote the local 

culture of the residents of Tepwongsa municipality in Khemarat were as follows. On decision, the public 

should be encouraged to participate in the meeting to determine the guidelines for development and 

solution of the culturally related problems; the public should be given an opportunity to voice their 

respective views on facts and relevant problems. The guidelines to solve the problems related to local 

culture were as follows. The general public should be involved in organizing activities, disseminating, and 

passing on basic information on local culture. On gaining benefits, the new generation should be made to 

be aware of the importance of the local culture.  Information relating to local culture should be made 

available and easily retrievable. On evaluation, promotion should be given to enhance more participation 

and performance in all sectors concerned with the local cultures. 

Keywords: Promotion, Local Culture, Participation   

 

บทนํา 
      การสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่นโดยการดําเนินงานขององคกรปกครองทองถิ่น ซ่ึงเปนไปตาม พระราชบัญญัติกําหนด

แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในหมวด 2 เรื่องการกําหนดอํานาจและหนาที่ในการ

จัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาที่ในการ

จัดระบบการบริการสารธารณะเพื่อประโยชนของปะชาชนในทองถิ่นของตนเอง การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี         

ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น และตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

พุทธศักราช 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2546 สวนที่ 3 กําหนดอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวน

ตําบล มาตรา 67 (5) มีหนาที่สงเสริมการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม และ มาตรา 67 (8) มีหนาที่บํารุงรักษาศิลปะ จารีต

ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (2550: 21-

22) องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานที่มีบทบาทสําคัญ มีหนาที่และภารกิจที่สําคัญตอกระบวนการพัฒนาทองถิ่น 

เปรียบเหมือนหนวยงานกลางในการเชื่อมตอระหวางรัฐกับประชาชนในทองถิ่นในการนํานโยบายสาธารณะจากสวนกลาง 

(รัฐบาล) สูทองถิ่น ซ่ึงความตองการที่รัฐบาลจัดทํานโยบายสาธารณะดานตาง ๆ ใหครอบคลุมและทั่วถึงไดนั้น รัฐจําเปนตอง

อาศัยหนวยงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการนํานโยบายลงไปสูประชาชน ประกอบกับรัฐบาลมอบอํานาจให

ประชาชนในทองถิ่นไดปกครองตนเองซ่ึงถือเปนหลักการสําคัญในการฝกการปกครองตนเองตามหลักการของการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย เม่ือประชาชนในทองถิ่นปกครองตนเองได ยืนอยูดวยตนเองได พัฒนาตนเองไดอยางเปนระบบก็จะ

สงผลใหประเทศชาติพัฒนานําไปสูความเจริญที่ทัดเทียมกับประเทศอ่ืน ๆ ได (กิจพัฒน  อาทรสิริรัตน, 2557: 1) ซ่ึงวัฒนธรรม

เปนมรดกทางสังคมที่ตองมีการเรียนรูและถายทอดใหแกกันและกัน ซ่ึงการถายทอดทําใหวัฒนธรรมเกิดการเผยแพร และ

ผสมผสานทางวัฒนธรรมระหวางสังคมหน่ึง กับอีกสังคมหน่ึง องคกรปกครองสวนทองถิ่น วัด และประชาชน มีสวนรวมในการ

อนุรักษวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ศิลปกรรม โบราณสถาน สถาปตยกรรมของไทยที่มีมาอยางยาวนาน (วิฑูรย  เหลียว

รุงเรือง, 2552: 10-17)          

 เทศบาลตําบลเปนหนวยงานราชการบริหารสวนทองถิ่นรูปแบบหน่ึง ซ่ึงจัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทยยก

ฐานะขึ้นเปนเทศบาลตําบล (มาตรา 9) ของ พระราชบัญญัติเทศบาล พ ศ 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 

(2552: 10) มีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบล ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซ่ึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

และกระแสโลกาภิวัตน มีผลกระทบตอวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมที่ดีงาม (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ, 2554: 38) การติดตอส่ือสาร และการคมนาคมทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ การไหลบาของ

วัฒนธรรมระหวางภูมิภาคและระหวางประเทศเปนไปอยางรวดเร็ว ในสภาวะเชนน้ีทํา ใหเกิดความขัดแยง และการครอบงํา 
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ทางวัฒนธรรมขึ้นไดนอกจากน้ีสภาพปญหาและความตองการของมนุษยในแตละยุคแตละสมัยลวนผิดแผกกัน จึงตองมีการ

ปรับเปล่ียนวัฒนธรรมไปตามกาลเวลา เปนเหตุใหวัฒนธรรมบางอยางสูญหายหรือเส่ือมคลายความสําคัญลง และวัฒนธรรม

บางอยางอาจจะหมดความเหมาะสมกับยุคสมัย สงผลใหคานิยมของไทยมีความเปนวัตถุนิยมมากขึ้น (ดาหวัน  ธงศรี, 2556: 

2) เทศบาลตําบลเทพวงศา เปนหนวยงานระดับทองถิ่น ที่สังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงจัดตั้ง

ขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมพุทธศักราช 2540 มีหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที ่ตาม

กฎหมายที่เก่ียวของกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกรูปแบบ การประสานงานเก่ียวกับการพัฒนาทองถิ่น การสงเสริม

วัฒนธรรมทองถิ่น เปนไปตาม พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ในหมวด 2 เรื่องการกําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนของปะชาชนในทองถิ่นของ

ตนเอง แตยังมีประเพณีทางที่หลากหลาย แตประเพณีทองถิ่นบางอยางเริ่มเส่ือมสลายวัฒนธรรมทองถิ่นไมมีผูสืบทอดหรือสืบ

สาน ขาดผูสืบทอด ขาดงบประมาณในการดําเนินการ สืบทอดวัฒนธรรมประเพณี ขาดความรูความเขาใจในกิจกรรมกลุมเพื่อ

การสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่น เปนตน ผูวิจัยในฐานะที่เปนผูปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลเทพวงศา   

มีสวนประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเรื่องเก่ียวกับวัฒนธรรมทองถิ่น ไดเล็งเห็นความสําคัญในบทบาทหนาที่

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและบทบาทของชุมชนในการสงเสริมวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น จึงมี

ความสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับการสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่นแบบมีสวนรวมของประชาชนเทศบาลเทศบาลตําบลเทพวงศา 

อําเภอเขมราฐ จังหวัด อุบลราชธานี เพื่อขอมูลที่ไดจากงานวิจัยครั้งน้ีจะสามารถใชเปนแนวทางในการสงเสริม สนับสนุน 

อนุรักษ ฟนฟู งานวัฒนธรรมทองถิ่นของเทศบาลเทพวงศา อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี และหนวยงานที่เกี่ยวของได

อีกตอไป  

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาสภาพการสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่นแบบมีสวนรวมของประชาชนเทศบาลตําบลเทพวงศา อําเภอเขมราฐ 

จังหวัดอุบลราชธานี           

 2. เพื่อศึกษาแนวทางการสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่นแบบมีสวนรวมของประชาชนเทศบาลตําบลเทพวงศา อําเภอ

เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 

วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง          

  1.1 ประชากร ไดแก ประชาชนที่มีอายุ 18 ป ขึ้นไป ทีอ่าศัยอยูในเขตเทศบาลเทศบาลตําบลเทพวงศา อําเภอเขมราฐ 

จังหวัดอุบลราชธานี  จํานวน 11,308 คน         

  1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนที่มีอายุ 18 ป ขึ้นไป ที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลเทศบาลตําบล เทพวงศา อําเภอ

เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 390 คน โดยใชสูตร ยามาเน Yamane (1973: 99; อางถึงใน ธีรวุฒิ  เอกะกุล, 2555: 

113) และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling)        

 2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย         

  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaires) และแบบสัมภาษณ (Interview) 

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล         

  3.1 แบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก 1) เพศ 2) อายุ 

3) ระดับการศึกษา และ 4) สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่นแบบ

มีสวนรวมของประชาชนเทศบาลตําบลเทพวงศา อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี คือ 1) ดานการตัดสินใจ 2) ดานการ

ปฏิบัติการ 3) ดานการรับผลประโยชน 4) ดานการประเมินผล และตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปดเก่ียวกับขอเสนอแนะ

แนวแนวทางการสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่นแบบมีสวนรวมของประชาชนเทศบาลตําบลเทพวงศา อําเภอเขมราฐ จังหวัด
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อุบลราชธานี           

  3.2 แบบสัมภาษณ เก่ียวกับขอเสนอแนะแนวทางการสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่นแบบมีสวนรวมของประชาชน

เทศบาลตําบลเทพวงศา อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี       

 4. การวิเคราะหขอมูล          

  การวิเคราะหขอมูลในเชิงปริมาณจากแบบสอบถามดวยสถิติดวยโปรแกรมสถิติพื้นฐาน (SPSS) และการวิเคราะห

ขอมูลในเชิงคุณภาพจากแบบสัมภาษณดวยวิธีวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis)    

 5. สถิติที่ใชในการวิจัย         

  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัย                
 การวิจัยเรื่องแนวทางการสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่นแบบมีสวนรวมของประชาชนเทศบาลตําบลเทพวงศา อําเภอเขมราฐ 
จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบวา          
  1. สภาพการสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่นแบบมีสวนรวมของประชาชนเทศบาลตําบลเทพวงศา อําเภอเขมราฐ จังหวัด
อุบลราชธานี สภาพโดยรวมของการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง พบวา ดานการตัดสินใจ ประชาชนมีสวนรวมในการให
ขอมูลของวัฒนธรรมทองถิ่น เพื่อใชในการวางแผนการสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่น ดานการปฏิบัติการ มีโอกาสจะเขารวม
กิจกรรมในการสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่นที่ทางเทศบาลจัดขึ้น ดานการรับผลประโยชน เทศบาลสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่นใหเปน
แหลงเรียนรูของชุมชน ดานการประเมินผล มีสวนรวมในการติดตามความเหมาะสมและเปนไปไดของการสงเสริมวัฒนธรรม
ทองถิ่น 
 2. แนวทางการสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่นแบบมีสวนรวมของประชาชนเทศบาลตําบลเทพวงศา อําเภอเขมราฐ จังหวัด
อุบลราชธานี พบวา ดานการตัดสินใจ ควรมีการสนับสนุนใหประชาชนเขารวมประชุม เพื่อกําหนดแนวทางการสงเสริมวัฒนธรรม
ทองถิ่นอยางตอเน่ืองและสมํ่าเสมอ ดานการปฏิบัติการ ควรมีสนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมสงเสริม
วัฒนธรรมทองถิ่นอยางตอเน่ืองเปนประจําทุกป สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษ การเผยแพร การสืบทอด และ
ถายทอดขอมูลพื้นฐานทางดานวัฒนธรรมของทองถิ่น ดานการรับผลประโยชน ควรมีการสงเสริมและสรางจิตสํานึกใหแกเยาวชน
คนรุนใหมในเทศบาลตําบลเทพวงศาไดตระหนักถึงความสําคัญในการมีสวนรวมสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่น เพื่อพัฒนา ฟนฟู ความ
เปนเอกลักษณดานวัฒนธรรมทองถิ่น ดานการประเมินผล ควรกําหนดยุทธศาสตรแนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมทองถิ่น ของเทศบาล
ลงในแผนพัฒนาเทศบาลตําบล 3 ป หรือแผนประจําป สงเสริมและสนับสนุนการเผยแพรความรูความเขาใจทางดานวัฒนธรรม
ทองถิ่นใหแกประชาชนอยางทั่วถึง 
 

สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องการสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่นแบบมีสวนรวมของประชาชนเทศบาลตําบลเทพวงศา อําเภอเขมราฐ จังหวัด
อุบลราชธานี ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได ดังน้ี  
  1. สภาพการสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่นแบบมีสวนรวมของประชาชนเทศบาลตําบลเทพวงศา อําเภอเขมราฐ 

จังหวัดอุบลราชธานี สภาพโดยรวมของการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มี

คาเฉล่ียสูงสุด คือ ดานการปฏิบัติการ รองลงมา คือ ดานการตัดสินใจ ดานการรับผลประโยชน สวนดานที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ 

ดานการประเมินผล           

  2. แนวทางการสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่นแบบมีสวนรวมของประชาชนเทศบาลตําบลเทพวงศา อําเภอเขมราฐ 

จังหวัดอุบลราชธานี พบวา ดานการตัดสินใจ ควรมีการสนับสนุนใหประชาชนเขารวมประชุม เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนา

และฟนฟูแกไขปญหาดานวัฒนธรรมทองถิ่น เปดโอกาสประชาชนใหเสนอขอเท็จจริงเก่ียวกับปญหา และแนวทางการแกไข

ทางวัฒนธรรมทองถิ่น ดานการปฏิบัติการ ควรมีสนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดกิจรรม การเผยแพร การสืบ

ทอด และถายทอดขอมูลพื้นฐานทางดานวัฒนธรรมของทองถิ่น ดานการรับผลประโยชน ควรมีการสงเสริมและสรางจิตสํานึก

ใหแกเยาวชนคนรุนใหม เผยแพรขอมูลทางวัฒนธรรมทองถิ่น ในชองทางสารสนเทศที่สามารถสืบคนไดงายเปนสงเสริมการ
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สรางเครือขายทางวัฒนธรรมทองถิ่น ดานการประเมินผล ควรสงเสริมการมีสวนรวมและการประเมินผลการปฏิบัติงานกับ

หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวของกับวัฒนธรรมทองถิ่นในทุกระดับ 

 
การอภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่องการสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่นแบบมีสวนรวมของประชาชนเทศบาลตําบลเทพวงศา อําเภอเขมราฐ จังหวัด
อุบลราชธานี ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลได ดังน้ี  
 1. สภาพการสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่นแบบมีสวนรวมของประชาชนเทศบาลตําบลเทพวงศา อําเภอเขมราฐ 
จังหวัดอุบลราชธานี สภาพโดยรวมการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้งน้ีเ น่ืองจากมีโอกาสจะเขารวมกิจกรรมในการ
สงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่นทีท่างเทศบาลจัดขึ้น มีสวนรวมกับทางเทศบาลสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่น โดยการสนับสนุนทุนทรัพย 
สงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่น โดยการสนับสนุนวัสดุและอุปกรณตาง ๆ รวมในสงเสริมการประชาสัมพันธ เผยแพรข อมูลการ
สงเสริมทางวัฒนธรรมทองถิ่น มีสวนรวมเปนคณะกรรมการเม่ือทางเทศบาลจัดกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่น ดังจะเห็นได
จากแนวคิดของถวิลวดี  บุรีกุล (2552) ที่ไดอธิบายวา ระดับการรวมปฏิบัติเปนระดับที่สูงกวาระดับการวางแผนรวมกัน 
กลาวคือเปนระดับที่ผูดําเนินการกับประชาชนรวมกันดําเนินโครงการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของวันเพ็ญ  อินทรสูต (2554) ที่พบวา กํานันและผูใหญบาน มีสวนรวมในการ สนับสนุนทรัพยากร ประชาชนมีสวน
รวมในการใหขอมูลของวัฒนธรรมทองถิ่น เพื่อใชในการวางแผนการสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่น เทศบาลเปดโอกาสใหประชาชน
เขารวมประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาดานวัฒนธรรมทองถิ่น สนับสนุนใหประชาชนเขารวมประชุม เพื่อ
กําหนดเปาหมายในการสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่น ประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางในการสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่น 
ดังจะเห็นไดจากงานวิจัยของนวมณฑ  อุดมรัตน (2558) ที่พบวา ประชาชนชุมชนเลียบคลองมอญสวนใหญเขามีสวนรวม
อนุรักษประเพณีอยางอิสระและเทาเทียมกัน โดยการตัดสินใจเขามีสวนรวมของประชาชนน้ันสามารถอธิบายดวยแนวคิด
ชุมชนทองถิ่นนิยม คือ การเขามีสวนรวมดวยความรูสึกรักและผูกพันในทองถิ่น และการเขามีสวนรวมดวยความรูสึกภาคภูมิใจ 
 2. แนวทางการสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่นแบบมีสวนรวมของประชาชนเทศบาลตําบลเทพวงศา อําเภอเขมราฐ 
จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งน้ีการมีสวนรวมที่ทางเทศบาลสํารวจและเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
หลักจากการจัดกิจกรรมคอนขางนอยและจํากัด การสงเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมทองถิ่นมีความไมชัดเจนเทาที่ควรจะเปน 
อีกทั้งประชาชน เด็กและเยาวชนใหความรวมมือคอนขาง อาจเน่ืองมาจากยังขาดความรูความเขาใจในกิจกรรมกลุมเพื่อการ
สงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่นของตน วัฒนธรรมบางอยางอาจจะหมดความนิยม จึงไดเสนอแนวทางการ
สงเสริมทองถิ่น ควรสงเสริมและสนับสนุนการเผยแพรความรูความเขาใจทางดานวัฒนธรรมทองถิ่นใหแกประชาชนอยางทั่วถึง 
เพื่อสรางความเชื่อม่ันและศรัทธาตอวัฒนธรรมทองถิ่นของตน สงเสริมการมีสวนรวมและการประเมินผลการปฏิบัติงานกับ
หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวของกับวัฒนธรรมทองถิ่นในทุกระดับ เปนการปลูกฝงและสรางความตระหนักใหเยาวชนมี
ความเชื่อและเกิดความศรัทธาตอวัฒนธรรมทองถิ่นของตน สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูล
ทางวัฒนธรรมทองถิ่น ในชองทางสารสนเทศที่สามารถสืบคนไดงายเปนสงเสริมการสรางเครือขายทางวัฒนธรรมทองถิ่น 
ดังเชนงานวิจัยของสุปาจรีย  คัจฉสุวรรณมณี (2554) ผลการวิจัยพบวา ไดเสนอแนวทางการมีสวนรวมดานการปฏิบัติการ 
วิเคราะห ประเมินรูปแบบการจัดกิจกรรมใหหลากหลายและเหมาะสมกับผูเขารวมกิจกรรมและจัดอยางตอเน่ือง สนับสนุน
งบประมาณกับองคกรชุมชนหรือหนวยงานที่มีความพรอมในการดําเนินงานแกไขปญหาดานวัฒนธรรมทองถิ่น  
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะที่ไดจากการทําวิจัยครั้งน้ี 
  1.1 ดานการตัดสินใจ เทศบาลตําบลเทพวงศา ควรสงเสริมใหประชาชนและผูมีสวนเก่ียวของเขาประชุมรวมกัน 
โดยเปดโอกาสใหเสนอขอเท็จจริงเก่ียวกับปญหาและแนวทางการแกไขทางวัฒนธรรมทองถิ่น เพื่อใหสามารถนํามากําหนดแนว
ทางการสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่นไดอยางเปนรูปธรรม 
  1.2 ดานการปฏิบัติการ เทศบาลตําบลเทพวงศา ควรมีสนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดกิจรรม
สงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่นที่ทางเทศบาลจัดขึ้นอยางตอเน่ืองและทั่วถึงอยางตอเน่ืองเปนประจําทุกป เพื่อสรางความผูกพันและ
ศรัทธาในวัฒนธรรมทองถิ่นของตน          
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  1.3 ดานการรับผลประโยชน เทศบาลตําบลเทพวงศา ควรมีการสงเสริมใหเด็กและเยาวชน มีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมทางวัฒนธรรมทองถิ่นรวมกับปราชญชาวบาน เพื่อการถายทอดความรูเก่ียวกับประวัติความเปนมา และวิธีปฏิบัติได
อยางถูกตอง  
  1.4 ดานการประเมินผล เทศบาลตําบลเทพวงศา ควรใหความสําคัญตอการสํารวจขอมูลดานวัฒนธรรมทองถิ่น 
เพื่อนํามาเปนขอมูลในการแกปญหาและปรับปรุงแกไขในการดําเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรมทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
  2.1 ควรศึกษาเรื่อง แนวทางการสงเสริมแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมทองถิ่นของเทศบาลตําบลเทพวงศา อําเภอ
เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 
  2.2 ควรศึกษาเก่ียวกับ วัฒนธรรมองคกรของเทศบาลตําบล อําอําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานีในการสงเสริม
วัฒนธรรมทองถิ่น 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธฉบับน้ี สําเร็จไดเปนอยางดีดวยความอนุเคราะหจากผูชวยศาสตราจารย ดร.ธรชญา  ภูมิจิโรจ            
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริเพ็ญ  อัตไพบูลย อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วินัย  จําปาออน ประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตรที่ใหคําปรึกษา แนะนํา ดวยความเอาใจใสอยางดียิ่งตลอดมา คุณคาและคุณประโยชนอันพึงไดจาก
วิทยานิพนธเลมน้ี ผูวิจัยขออุทิศบูชาพระคุณพอ แม ครู อาจารย  ทุกทานที่ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรูแกผูวิจัย 
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แนวทางการสงเสริมการดําเนินงานดานวัฒนธรรมทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลทาม 
อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ 

Guidelines Used to Promoting the Local Cultural Operation of the Tam Administrative 
Organization in Kanthararom District Srisaket Province. 
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บทคัดยอ 
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานดานวัฒนธรรมทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลทาม 
อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ และ 2. เพื่อศึกษาแนวทางการสงเสริมการดําเนินงานดานวัฒนธรรมทองถิ่นขององคการบริหาร
สวนตําบลทาม อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ ประชาชนที่มีอายุ 18 ป ขึ้นไป อาศัยอยูใน
เขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลทาม อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 376 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเน้ือหา ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพการดําเนินงานดานวัฒนธรรมทองถิ่นขององคการบริหาร
สวนตําบลทาม อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมมีการดําเนินงานอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดาน
ที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ดานการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น รองลงมา คือ ดานการวางแผนวัฒนธรรมทองถิ่น ดานการเผยแพรและ
ประชาสัมพันธวัฒนธรรมทองถิ่น สวนดานที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ ดานขอมูลวัฒนธรรมทองถิ่น และ 2) แนวทางการสงเสริมการ
ดําเนินงานวัฒนธรรมทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลทามอําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ ดานการวางแผน
วัฒนธรรมทองถิ่น สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนในทองถิ่นในการดําเนินงานดานวัฒนธรรม
ทองถิ่น ตั้งแตการตัดสินใจไปจนถึงการควบคุม ติดตามงานและการประเมินผล ดานขอมูลวัฒนธรรมทองถิ่น สรางความ
ตระหนักในการเก็บรวบรวมขอมูลดานวัฒนธรรมใหกับผูมีสวนเก่ียวของในการเก็บรวบรวมหรือจดบันทึกขอมูลเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมทองถิ่น ดานการเผยแพรและประชาสัมพันธวัฒนธรรมทองถิ่น สรางความเขาใจการดําเนินการสงเสริมวัฒนธรรม
ทองถิ่น จัดทําปายประชาสัมพันธการจัดงานและกิจกรรมทางวัฒนธรรมทองถิ่น รณรงคใหประชาชนมีสวนรวมในการสงเสริม
วัฒนธรรมทองถิ่น  
 

คําสําคัญ: การดําเนินงาน, การสงเสริม, วัฒนธรรมทองถิ่น  
 
Abstract 
 The research aimed to study conditions and guidelines to promote the local cultural operation of the Tam 
Administrative Organization in Kanthararom District Srisaket Province. The samples were 376 people who 
were eighteen years old and older and lived in the areas of the Administrative Organization in Tam sub-
district, Kanthararom District Srisaket Province. They were randomized by stratified random sampling. The 
research instruments were questionnaire and interview forms. The statistics used to analyze data were 
percentage, mean, standard deviation and content analysis. The results of this research found that: The 
overall of the local cultural operation of the Tam Administrative Organization in Kanthararom District Srisaket 
Province was in a high level. When each aspect was investigated, the results indicated that the highest 
mean score was the local cultural conservation, followed by the local cultural planning, and the local cultural 
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publicity and publish relations, respectively. The lowest mean score was the local cultural information. 
According to the suggestions of the guidelines used to promote the local cultural operation of Tam 
Administrative Organizations in Kanthararom District Srisaket Province, the local cultural planning should include 
the promotion and the support for the residents and communities to participate in making decision, 
controlling, following, and evaluating the works. In the local cultural information, the collectors should 
realize in collecting and recording the local cultural information. In the local cultural publicity and 
publish relations, the understanding in the local cultural operation should be done by making publish 
relations’ sings for the events and the local cultural activities and persuading the residents to participate 
in the local cultural promotion. 
 

Keywords: Operations, Support, Local Culture 
 

บทนํา 
 ประเทศไทยเปนประเทศที่มีวัฒนธรรมประจําชาติอันเปนเอกลักษณของตนเองซ่ึงไดรับการถายทอดมาจากบรรพบุรุษ
แตโบราณกาล ทั้งในรูปของขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา การแตงกาย และในรูปของศิลปวัตถุปรากฏใหเห็นอยูโดยทั่วไปแต
ในปจจุบันความเจริญทางดานเศรษฐกิจและสังคมที่ขยายตัวอยางรวดเร็ว มีผลกอให เกิดการเปล่ียนแปลงทางดานวัฒนธรรม
จากแบบอยางที่เคยปฏิบัติกันมาแตดั้งเดิม ทําใหวัฒนธรรมที่ดีงามบางอยางของไทยที่ควรสงวนและรักษาไวคอยเลือนหายหรือ
ถูกทําลายไปและถูกวัฒนธรรมจากตางชาติเขามาแทนที่ ขณะที่ภาคสวนตาง ๆ ไดมีการสงเสริมใหมีการรวมกลุมทํากิจกรรม 
นอกจากน้ีความสัมพันธแบบเครือญาติที่มีความเอ้ือเฟอ เผ่ือแผชวยเหลือเก้ือกูลกันเริ่มหมดไป พฤติกรรมการอยูรวมกันของ
สมาชิกในครอบครัวเปนแบบตางคนตางอยูสัมพันธภาพระหวางสมาชิกในครอบครัวมีความเปราะบางจนนําไปสูปญหาทาง
สังคมเพิ่มขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554: 22) รัฐบาลใหมีนโยบายดานวัฒนธรรม และสังคม จึงไดจัดรวมหนวยงานที่
เก่ียวของกับงานศิลปะและแนวคิดของการปฏิรูประบบราชการ เพื่อจัดกลุมและลดความซับซอนของการบริหารและการ
จัดการทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมซ่ึงประกอบดวย กรมศิลปากร กรมการศาสนา สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ 
และหนวยงานที่เก่ียวของกับงานวัฒนธรรม เปนหนวยงานระดับกระทรวงซ่ึงจะตองดําเนินการในเรื่องการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุน และสงเสริมงานวัฒนธรรม ธํารงไวในสถาบันหลัก คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย มีการบริหารและการจัดการ
เพื่อนําไปสูการแกไขปญหาวิกฤติทางสังคมเชนเดียวกับประเทศอ่ืนที่มีกระทรวงวัฒนธรรมแลวมีผลงานการดําเนินงานวัฒนธรรม 
ในเรื่องงบประมาณและกระตุนใหกระทรวงอ่ืน ๆ ไดมีบทบาทสรางความเขมแข็งทางวัฒนธรรมของชาติ และมีผลเปนรายได
ของประเทศหากมีวัฒนธรรมที่แปลกปลอมนําเขามาก็จะถูกตอตาน ซ่ึงมาจากความรัก และหวงแหนวัฒนธรรมของประชาชน 
การแยกกระทรวงวัฒนธรรมออกมาแลวอาจมีผลกระทบกับหนวยงานอ่ืนบาง แตอยางไรก็ตามในดานการศึกษาไดมีการจัดทํา
หลักสูตรพื้นฐานทางวิชาการในดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมแลวการยกระดับหนวยงานดานศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม
ขึ้นเปนระดับกระทรวงจะเนนการมีสวนรวมของประชาชนที่จะใหความรวมมืออันมีผลที่จะนําไปสูการกระตุนใหประชาชนเกิด
ความหวงแหนวัฒนธรรม เกิดเปนพลังความรัก ความสามัคคี ในทุกหนวยงาน และในหมูเหลา ประชาชนจะไดมีความเขาใจ 
และมีจิตวิญญาณของความเปนไทยไดสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามสูลูกหลานสืบไป (สิริกร  มณีรินทร, 2545: 1)  
 จากสภาพการดําเนินงานทางดานวัฒนธรรมขององคการบริหารสวนตําบลที่ผานมาการดําเนินงานของผูบริหารทองถิ่น
ใหความสําคัญดานการบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญา และวัฒนธรรมทองถิ่นไมมากเทาที่ควร และหนวยงาน     
ที่รับผิดชอบโดยตรงยังไมเขาถึงสภาพการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมใน
ปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงและแขงขันกันมากขึ้น ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงทางดานวัฒนธรรมตามกาลเวลาทําใหประชาชนขาด
การถายทอด ขาดการสงเสริมและการเผยแพรทางวัฒนธรรมอยางตอเน่ือง จึงทําใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการวางแผน 
การดําเนินกิจกรรมดานวัฒนธรรมทองถิ่นนอยลง ดังน้ัน จึงจําเปนอยางยิ่งที่องคการบริหารสวนตําบลอันเปนหนวยงาน        
ที่ใกลชิดประชาชนมากที่สุดจะตองใหการสงเสริมบํารุงศิลปะ ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมใหคงอยูกับทองถิ่นตลอดไป 
(นันทิยา  ปติกะวงศ, 2553: 1-2) วัฒนธรรมทองถิ่นในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลทาม ที่โดดเดนและทรงคุณคามีอยู
จํานวนมาก อาทิ การเลนกลองตุม การแขงเรือยาว การแขงขันรองสรภัญญะ บุญบั้งไฟโบราณ เปนตน แตปจจุบันพบวา
วัฒนธรรมทองถิ่นกําลังจะสูญหายไปในทองถิ่น เพราะไมมีผูสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี ประชาชนในชุมชนขาดความรู
ความเขาใจของวัฒนธรรมทองถิ่นน้ัน ๆ ดังเชนบทความของงามนิจ  กุลกัน (2556: 18-30) ที่พบวา การจัดเก็บขอมูลทาง
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วัฒนธรรมทองถิ่น ยังไมมีการจดบันทึกองคความรูที่เกิดจากภูมิปญญาทองถิ่นมีเพียงการบอกเลา และการสาธิตโดยอาศัยการ
จดจํา ทําใหเกิดความเส่ียงตอการสูญหาย เปนตน 
 ดังน้ัน ความสําคัญของปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงความสนใจที่จะศึกษาในหัวขอเรื่องแนวทางการสงเสริมการ
ดําเนินงานดานวัฒนธรรมทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลทาม อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ ซ่ึงผลการศึกษาในครั้งน้ี
จะมีประโยชนตอการพัฒนาชุมชนเพื่อนําไปเปนแนวทางในการบริหารจัดการและการดําเนินงานดานวัฒนธรรมของชุมชนใน
พื้นที่ใหเกิดความเขมแข็งตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานดานวัฒนธรรมทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลทาม อําเภอกันทรารมย จังหวัด   
ศรีสะเกษ 
 2. เพื่อศึกษาแนวทางการสงเสริมการดําเนินงานดานวัฒนธรรมทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลทาม อําเภอ       
กันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ   
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง   
 1.1 ประชากร ไดแก ประชาชนที่มีอายุ 18 ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลทาม อําเภอ
กันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ รวมทั้งหมด จํานวน 5,266 คน 
 1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนที่มีอายุ 18 ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลทาม อําเภอ
กันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 376 คน โดยใชสูตร ยามาเน Yamane (1973: 99; อางถึงใน ธีรวุฒิ  เอกะกุล, 2555: 
113) และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling)   
 2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaires) และแบบสัมภาษณ (Interview) 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  3.1 แบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก 1) เพศ 2) อายุ 
3) ระดับการศึกษา และ 4) สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการดําเนินงานดานวัฒนธรรม
ทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลทาม อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ คือ 1) ดานการวางแผนวัฒนธรรมทองถิ่น 2) 
ดานขอมูลวัฒนธรรมทองถิ่น 3) ดานการเผยแพรและประชาสัมพันธวัฒนธรรมทองถิ่น 4) ดานการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น 
และ ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปดเก่ียวกับขอเสนอแนะแนวทางการสงเสริมการดําเนินงานดานวัฒนธรรมทองถิ่นของ
องคการบริหารสวนตําบลทาม อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ 
  3.2 แบบสัมภาษณ เก่ียวกับขอเสนอแนะแนวทางการสงเสริมการดําเนินงานดานวัฒนธรรมทองถิ่นขององคการ
บริหารสวนตําบลทาม อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ   
 4. การวิเคราะหขอมูล          
  การวิเคราะหขอมูลในเชิงปริมาณจากแบบสอบถามดวยสถิติดวยโปรแกรมสถิติพื้นฐาน (SPSS) และการวิเคราะห
ขอมูลในเชิงคุณภาพจากแบบสัมภาษณดวยวิธีวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis)    
 5. สถิติที่ใชในการวิจัย         
  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 
ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องแนวทางการสงเสริมการดําเนินงานดานวัฒนธรรมทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลทาม อําเภอ      
กันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัยพบวา         
  1. สภาพการดําเนินงานดานวัฒนธรรมทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลทาม อําเภอกันทรารมย จังหวัด          
ศรีสะเกษ โดยรวมมีการดําเนินงานอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการวางแผนวัฒนธรรมทองถิ่น       
มีการสํารวจความตองการของประชาชนเพื่อวางแผนการอนุรักษและการพัฒนาวัฒนธรรมทองถิ่น อาทิ การฟอนกลองตุ ม    
บุญบั้งไฟ เปนตน ดานขอมูลวัฒนธรรมทองถิ่น มีการเชื่อมโยงและสรางเครือขายฐานขอมูล/แลกเปล่ียนขอมูลดานวัฒนธรรม
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ทองถิ่นระหวางองคกรปกครองสวนทองถิน่อ่ืน เพื่อความสะดวกในการเขาถึงและใชประโยชนจากฐานขอมูล ดานการเผยแพร
และประชาสัมพันธวัฒนธรรมทองถิ่น มีการประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมสงเสริม อนุรักษ สืบสานศิลปะ วัฒนธรรมทองถิ่น 
เชน การฟอนกลองตุมในงานบุญบั้งไฟ ดานการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น มีการจัดกิจกรรมหมูบานทุกเทศกาลอยางสมํ่าเสมอ 
เพื่อพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการสืบสานอนุรักษวัฒนธรรม  
  2. แนวทางการสงเสริมการดําเนินงานวัฒนธรรมทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลทามอําเภอกันทรารมย จังหวัด   
ศรีสะเกษ พบวา ดานการวางแผนวัฒนธรรมทองถิ่น ควรสนับสนุนงบประมาณในการสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่นใหเพียงพอตอ
ความตองการในการดําเนินงานตามลักษณะกิจกรรม จัดใหมีการศึกษาดูงานดานวัฒนธรรมในทองถิ่นอ่ืนเพื่อรวมแลกเปล่ียน
เรียนรูการดําเนินงานดานวัฒนธรรมทองถิ่น ดานขอมูลวัฒนธรรมทองถิ่น ควรมีการจัดเก็บขอมูลและรูปภาพดาน
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น สงเสริมใหประชาชน ชุมชน เกิดการเรียนรู อนุรักษ สืบทอด ถายทอดแลกเปล่ียนเรียนรูดานขอมูล
พื้นฐานทางศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น สืบทอดถายทอดแลกเปล่ียนเรียนรูดานวัฒนธรรมทองถิ่นทั้งในและนอกระบบ
การศึกษา ดานการเผยแพรและประชาสัมพันธวัฒนธรรมทองถิ่น ควรมีการประชาสัมพันธและสรางความเขาใจการดําเนินการ
สงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่น วางแผนและการจัดทําโครงการเพื่อจัดสรรงบประมาณรณรงคใหประชาชนมีสวนรวมในการสงเสริม
วัฒนธรรมทองถิ่น ดานการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น ควรสงเสริมการจัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น
อยางตอเน่ือง ปลูกฝงใหเยาวชนคนรุนใหมตระหนักถึงความสําคัญของวัฒนธรรมทองถิ่นของตนเองใหมีความภาคภูมิใจ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องแนวทางการสงเสริมการดําเนินงานดานวัฒนธรรมทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลทาม อําเภอ      
กันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได ดังน้ี 
  1. สภาพการดําเนินงานดานวัฒนธรรมทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลทาม อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ 
โดยรวมมีการดําเนินงานอยูในระดับมาก คาเฉล่ียเทากับ 3.64 เม่ือพิจารณา เปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ดาน
การอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น รองลงมา คือ ดานการวางแผนวัฒนธรรมทองถิ่น ดานการเผยแพรและประชาสัมพันธ
วัฒนธรรมทองถิ่น สวนดานที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ ดานขอมูลวัฒนธรรมทองถิ่น  
 2. แนวทางการสงเสริมการดําเนินงานวัฒนธรรมทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลทาม อําเภอกันทรารมย จังหวัด  
ศรีสะเกษ พบวา ดานการวางแผนวัฒนธรรมทองถิ่น ควรสนับสนุนงบประมาณในการสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่นใหเพียงพอตอ
ความตองการในการดําเนินงานตามลักษณะกิจกรรม จัดใหมีการศึกษาดูงานดานวัฒนธรรมในทองถิ่นอ่ืนเพื่อรวมแลกเปล่ียน
เรียนรูการดําเนินงานดานวัฒนธรรมทองถิ่น ดานขอมูลวัฒนธรรมทองถิ่น ควรมีการจัดเก็บขอมูลและรูปภาพดาน
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น สงเสริมใหประชาชน ชุมชน เกิดการเรียนรู อนุรักษ สืบทอด ถายทอดแลกเปล่ียนเรียนรูดานขอมูล
พื้นฐานทางศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น สืบทอดถายทอดแลกเปล่ียนเรียนรูดานวัฒนธรรมทองถิ่นทั้งในและนอกระบบ
การศึกษา ดานการเผยแพรและประชาสัมพันธวัฒนธรรมทองถิ่น ควรมีการประชาสัมพันธและสรางความเขาใจการดําเนินการ
สงเสริมวัฒนธรรมทองถิน่ วางแผนและการจัดทําโครงการเพื่อจัดสรรงบประมาณ รณรงคใหประชาชนมีสวนรวมในการสงเสริม
วัฒนธรรมทองถิ่น ดานการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น ควรสงเสริมการจัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น
อยางตอเน่ือง ปลูกฝงใหเยาวชนคนรุนใหมตระหนักถึงความสําคัญของวัฒนธรรมทองถิ่นของตนเองใหมีความภาคภูมิใจ  
 
การอภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่องแนวทางการสงเสริมการดําเนินงานดานวัฒนธรรมทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลทาม อําเภอ
กันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ มีประเด็นในการอภิปรายผล ดังน้ี  
 1. สภาพการดําเนินงานดานวัฒนธรรมทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลทาม อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรี   
สะเกษ โดยรวมมีการดําเนินงานอยูในระดับมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากองคการบริหารสวนตําบลทาม มีการดําเนินการจัดกิจกรรม
หมูบานทุกเทศกาลอยางสมํ่าเสมอ สนับสนุนใหประชาชนมีความรูเบื้องตนและเห็นคุณคาในการอนุรักษทองถิ่น สืบสานศิลปะ 
วัฒนธรรม ศาสนา จารีต ประเพณี และภูมิปญญาของทองถิ่นใหคงไวอยางยั่งยืน สนับสนุนใหหนวยงานอ่ืนหรือภาคเอกชนมี
สวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น ซ่ึงสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2550) 
ตามยุทธศาสตรการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่นในการฟนฟู อนุรักษ และพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและเอกลักษณความเปนไทยที่เปนมรดกและคุณคาของทองถิ่นและของชาติอยางเปนระบบ สนับสนุน
ผูเชี่ยวชาญดานภูมิปญญาทองถิ่น ปราชญชาวบาน ใหมีโอกาสทําประโยชนเพื่อชุมชน และสอดคลองกับบุษกร  ประวะโข 
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(2550) พบวา วัฒนธรรมองคกรขององคการบริหารสวนตําบลจังหวัดอุดรธานี ในสวนที่เก่ียวของกับการสงเสริมวัฒนธรรม
ทองถิ่น ไดแก การสงเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมและประเพณีของทองถิ่นการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและ
ชุมชนทองถิ่น มีความมุงม่ันใหทองถิ่นเกิดการเรียนรูและเขาใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมเรียนรูแ ละรับ
ประสบการณไปพรอมกันกับชุมชน มีการสรางเครือขายความเขาใจอันดีระหวางสังคม วัฒนธรรมและประเพณีที่มีอยูในทองถิ่น 
ใหเกิดการอนุรักษ และการพัฒนาอยางยั่งยืน ทั้งน้ีองคการบริหารสวนตําบลทามมีการดําเนินงาน สํารวจความตองการของ
ประชาชน เพื่อวางแผนการอนุรักษและการพัฒนาวัฒนธรรมทองถิ่น อาทิ การฟอนกลองตุม บุญบั้งไฟ เปนตน ประชุมรวมกับ
ประชาชน ซ่ึงสอดคลองกับชัยตระกูล  ฟองทอง (2553) พบวา บทบาทของเทศบาลนครอุบลราชธานี ในขั้นตอนการเตรียมการ 
จัดงานประเพณีสงกรานต ที่ไดดําเนินการเหมาะสมแลว คือ การประชุม วางแผน กําหนดรูปแบบการจัดงาน และสอดคลอง
กับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 (2550) ที่มีแนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมทองถิ่นในการวางมาตรการ
ใหหนวยงานของรัฐและของเอกชน ที่ดําเนินงานดานวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยไดประสานงานกันอยางใกลชิด โดยการ
ระดมสรรพกําลังทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อรักษาและสงเสริมวัฒนธรรมใหม่ันคงเปนพื้นฐานของการดําเนินชี วิตของ
ประชาชนตลอดจนรวมกันแกไขปญหาที่เก่ียวกับวัฒนธรรม เพื่อใหวัฒนธรรมมีบทบาทสนับสนุนการพัฒนาประเทศอยาง
แทจริง 
 2. แนวทางการสงเสริมการดําเนินงานดานวัฒนธรรมทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลทาม อําเภอกันทรารมย 
จังหวัดศรีสะเกษ พบวา การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลยังพบอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการขับเคล่ือนการดําเนินงาน
เกิดจากประชาชนในชุมชนขาดความรูความเขาใจในเรื่องการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงมีขอเสนอแนะแนว
ทางการดําเนินงานการจัดเก็บขอมูลและรูปภาพดานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น สงเสริมใหประชาชน ชุมชน ทองถิ่น เกิดการ
เรียนรู ดานขอมูลพื้นฐานทางศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นสงเสริมการอนุรักษ สืบทอดถายทอดแลกเปล่ียนเรียนรูดานวัฒนธรรม
ทองถิ่น และการใหทุนการศึกษาแกเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพหรือมีแววความสามารถดานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น ประกวด
แขงขันผลงานศิลปะหลากหลายประเภท สงเสริมใหประชาชนเห็นถงึความสําคัญในการเก็บรวบรวมขอมูลและการแสดงขอมูล
เก่ียวกับวัฒนธรรมทองถิ่น ประสานงานกับสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดในการสนับสนุนบุคลากรผูใหความรูในการจัดเก็บ
รวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ ควรมีการจัดทําระเบียนวัฒนธรรมทองถิ่น ประวัติภูมิปญญาทองถิ่นอยางเปนระบบเสริมแรง
โดยการใหรางวัลคาตอบแทน และแตงตั้งบุคคลที่มีภูมิปญญาเปนที่ปรึกษางานทางวัฒนธรรม ดังจะเห็นไดจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น (2550) กระทรวงวัฒนธรรม ไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานซ่ึงเก่ียวของกับการสงเสริมศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น ในยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการองคความรูดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม      
ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบฐานขอมูล เพื่อการบริหารจัดการ การบริการ การเผยแพร และประชาสัมพันธ 
บูรณาการความรวมมือและสรางเครือขายในการดําเนินงานดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 
ปรีดา  เหลือบแล นงลักษณ  ใจฉลาด และอนันต  นามทองตน (2557) พบวา ควรเสริมสรางภูมิคุมกันในมิติทางสังคม
วัฒนธรรมใหเกิดจิตสานึกความรับผิดชอบรวมกันของคนในสังคม ควรมีการบูรณาการในการทํางานและการจัดการเรียนการ
สอนรวมกันกับการเฝาระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา ควรมีการติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานเก่ียวกับการเฝาระวัง
ทางวัฒนธรรมทั้งในสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด และควรมีการนําผลของการเฝาระวังที่ไดนําไปไปสูการเผยแพรและ
ประชาสัมพันธ 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะที่ไดจากการทําวิจัยครั้งน้ี  
 1.1 ดานการวางแผนวัฒนธรรมทองถิ่น ควรมีการจัดทําแผนยุทศาสตรและแผนพัฒนาการดําเนินงานวัฒนธรรม
ทองถิ่นอยางชัดเจน จัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานและดําเนินการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น เพื่อมิใหองคความรูในเรื่องของ
วัฒนธรรมทองถิ่นสูญหาย  
 1.2 ดานขอมูลวัฒนธรรมทองถิ่น ควรตระหนักถึงความสําคัญในการเก็บรวบรวมฐานขอมูลทางวัฒนธรรมของ
ทองถิ่น ควรนําระบบสารสนเทศมาเปนชองทางการส่ือสารพูดคุยแสดงความคิดเห็นผานบล็อก (Blog) ซ่ึงเปนที่นิยมในปจจุบัน 
 1.3 ดานการเผยแพรและประชาสัมพันธวัฒนธรรมทองถิ่น ควรรวมมือกับหนวยงานอ่ืนที่มีศักยภาพ เพื่อเพิ่มชอง
ทางการเผยแพรวัฒนธรรมทองถิ่นใหเกิดขึ้น เชน กระทรวงวัฒนธรรม กรมสงเสริมวัฒนธรรม การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
(ททท.) และสถานศึกษาในจังหวัด  
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 1.4 ดานการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น ควรอบรมใหมีความรูความสามารถเรื่องเทคโนโลยีในการรับสงขอมูลรูเทา
ทันขาวสาร ใหความสําคัญกับคุณคาดานจิตใจนิยมใหความสําคัญกับอัตลักษณและเชื้อชาติของตนเองใหมากที่สุดผาน
กิจกรรมทางวัฒนธรรมทองถิ่น 
 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 2.1 ควรศึกษาแนวทางการสงเสริมการอนุรกัษและฟนฟูวัฒนธรรมในสถานศึกษาในเขตอําเภอกันทรารมย จังหวัด
ศรีสะเกษ 
 2.2 ควรศึกษาบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการดําเนินงานดานวัฒนธรรมทองถิ่นในสังคมที่เปนเมือง
เพื่อเปนการเปรียบเทียบผล  
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บทคัดยอ             
 การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค คือ 1. เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการงานโดยรวมของ
องคการบริหารสวนตําบลปอพาน อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม และ 2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชน     
ตองานบริการโดยรวมขององคการบริหารสวนตําบลปอพาน อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ซ่ึงเปนการวิจัยแบบเชิง
ปริมาณมีกลุมตัวอยาง จํานวน 374 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแกแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา 1) ความพึงพอใจของ
ประชาชนตอคุณภาพการใหบริการงานโดยรวมขององคการบริหารสวนตําบลปอพานอยูในระดับมากที่สุด (4.76) คิดเปนรอย
ละ 95.20 และ 2) ความพึงพอใจของประชาชนตองานบริการพบวา งานดานงานการศึกษา ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมากที่สุด (4.57) คิดเปนรอยละ 91.40 งานดานรายไดหรือภาษี ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (4.79) 
คิดเปนรอยละ 95.80 งานพัฒนาสังคมและสวัสดิการชุมชน ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (4.79) คิดเปน
รอยละ 95.80 งานสาธารณสุข ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (4.81) คิดเปนรอยละ 96.20 โครงการ
สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนคัดกรองขยะที่ตนทาง ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (4.82) คิดเปนรอยละ 
96.40 และโครงการสงเสริมสนับสนุนศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตําบลปอพาน ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
ที่สุด (4.80) คิดเปนรอยละ 96.00 ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ: คุณภาพการใหบริการ, ความพึงพอใจ 
 
Abstract 
 The objectives of this research are: 1. To evaluate the public's satisfaction with the overall service 

quality of the Po Phan Administrative Organization Na Chueak District Maha Sarakham Province and 2. To 

assess public satisfaction To the overall service of the Po Phan Administrative Organization Na Chueak 

District Maha Sarakham Province Which is a quantitative research with a sample of 374 people. The 

results of the research were as follows: 1) The satisfaction of the people on the overall service quality of 

the Po Phan Administrative Organization was at the highest level (4.76), accounting for 95.20 percent and 

2) the public's satisfaction with the work. Service found Education work Service recipients were satisfied at 

the highest level (4.57), accounting for 91.40 percent. Revenue or tax work Service recipients were 

satisfied at the highest level (4.79) or 95.80 percent. Social development and community welfare Service 

recipients were satisfied at the highest level (4.79), accounting for 95.80 percent. Public health services, 

service recipients were satisfied at the highest level (4.81), accounting for 96.20 percent. Garbage at the 

source Service recipients were satisfied at the highest level (4.82), accounting for 96.40 percent and the 



 

วารสารสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

23 

project to support the Sufficiency Economy Learning Center, Po Phan Sub-district Service recipients were 

satisfied at the highest level (4.80), equivalent to 96.00 percent, respectively. 

Keywords: Service quality, Satisfaction 

บทนํา 
 จากแนวความคิดในการปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงคทางการปกครองของรัฐบาลในอันที่จะรักษา

ความม่ันคงและความผาสุขของประชาชนยึดหลักการกระจายอํานาจปกครอง และเพื่อใหสอดคลองกับหลักการประชาธิปไตย 

โดยประชาชนมีสวนรวมในการปกครองตนเอง ความสําคัญของการปกครองทองถิ่นสามารถสรุปไดดังน้ี (ชูวงศ  ฉายะบุตร, 

2539: 28) 1) การปกครองทองถิ่น คือ รากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะการปกครองทองถิ่นจะเปน

สถาบันฝกสอนการเมืองการปกครองใหแกประชาชน ใหประชาชนรูสึกวาตนมีความเก่ียวพันมีสวนไดสวนเสียในการปกครอง 

การบริหารทองถิ่นเกิดความรับผิดชอบ และหวงแหนตอประโยชนอันพึงมีตอทองถิ่นที่ตนอยูอาศัยอันจะนํามาซ่ึงความศรัทธา

เล่ือมใสในระบอบการปกครองประชาธิปไตยในที่สุด 2) การปกครองทองถิ่นทําใหประชาชนรูจักทองถิ่นการปกครองตนเอง 

(Self-Government) หัวใจของการปกครองระบอบประชาธิปไตยประการหน่ึงก็คือ การปกครองตนเองมิใชเปนการปกครอง

อันเกิดจากคําส่ังเบื้องบน โดยเปนการที่ประชาชนมีสวนรวมในการปกครอง ซ่ึงผูบริหารทองถิ่นนอกจากจะไดรับเลือกตั้งมา

เพื่อรับผิดชอบบริหารทองถิ่นโดยอาศัยความรวมมือรวมใจจากประชาชนแลว ผูบริหารทองถิ่นจะตองฟงเสียงประชาชนดวย

วิถีทางประชาธิปไตยประชาชนออกเสียงประชามติ (Reference) ใหประชาชนมีอํานาจถอดถอน (Recall) ซ่ึงจะทําให

ประชาชนเกิดความสํานึกในความสําคัญของตนเองตอทองถิ่น และมีสวนรับรูถึงปญหาและแกไขปญหาทองถิ่นของตน (ชูวงศ 

ฉายะบุตร, 2539: 29) 3) การปกครองทองถิ่นเปนการแบงเบาภาระของรัฐบาล ซ่ึงเปนหลักสําคัญของการกระจายอํานาจ 

เน่ืองจากภารกิจของรัฐบาลมีอยูอยางกวางขวางนับวันจะขยายเพิ่มขึ้น ขณะที่แตละทองถิ่นยอมมีปญหาและความตองการ      

ที่แตกตางกัน ประชาชนจึงเปนผูมีความเหมาะสมที่จะแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในทองถิ่นน้ันมากที่สุดและกิจการบางอยางเปน

เรื่องเฉพาะทองถิ่นไมเก่ียวกับทองถิ่นอ่ืน ๆ และไมมีสวนไดสวนเสียตอประเทศโดยสวนรวม จึงเปนการสมควรที่จะให

ประชาชนทองถิ่นดําเนินการดังกลาวเอง ทั้งน้ีการแบงเบาภาระดังกลาวทําใหรัฐบาลมีเวลาที่จะดําเนินการในเรื่องที่สําคัญ ๆ 

หรือกิจการใหญ ๆ ระดับชาติอันเปนประโยชนตอประเทศชาติโดยสวนรวม และมีความคลองตัวในการดําเนินงานของรัฐบาล

จะมีมากขึ้น 4) การปกครองทองถิ่นสามารถสนองตอบความตองการของทองถิ่นตรงเปาหมายและมีประสิทธิภาพ เน่ืองจาก

ทองถิน่มีความแตกตางกันไมวาทางสภาพภูมิศาสตร ทรัพยากร ประชาชน ความตองการ และปญหายอมตางกันออกไป ผูที ่

ใหบริการหรือแกไขปญหาใหถูกจุดและสอดคลองกับความตองการของประชาชนไดเปนอยางดีก็คือ หนวยการปกครองทองถิ่น

น้ันเอง 5) การปกครองทองถิ่นจะเปนแหลงสรางผู นําทางการเมืองและการบริหารของประเทศในอนาคตผูนําหนวยการ

ปกครองทองถิ่นยอมเรียนรูประสบการณทางการเมือง การเลือกตั้ง การสนับสนุนจากประชาชนในทองถิ่นยอมเปนพื้นฐานที่ดี

ตออนาคตทางการเมืองของตน และยังฝกฝนทักษะทางการบริหารงานในทองถิ่นอีกดวย 6) การปกครองทองถิ่นโดยยึด

หลักการกระจายอํานาจทําใหเกิดการพัฒนาชนบทแบบพึ่งตนเองทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (ชูวงศ  ฉายะบุตร, 

2539: 28)           

 ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใหบริการแกประชาชนในทองถิ่นทุกระดับโดยภายในองคกร     

จะประกอบไปดวยผูนําองคกรที่มีความรูความสามารถในนโยบายการบริหารและมีคณะทํางานที่สามารถดําเนินงานตาม

นโยบายผูบริหารเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนผูมารับบริการไดอยางรวดเร็วและเปนไปตามความตองการ 

นอกจากน้ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานราชการที่อยูใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด จากแนวคิดของการกระจาย

อํานาจของทองถิ่นในการใหบริการไปถึงตัวประชาชนใหมากที่สุดและการบริการถือวาเปนดานหนาของการสรางความสัมพันธ

อันดีใหเกิดระหวางหนวยงานทองถิ่นกับประชาชน เพราะถามีบริการที่ดียอมทําใหผูรับบริการหรือประชาชนมีความพึงพอใจ

และมีทัศนคติที่ดีตอเจาหนาที่ของรัฐและตอหนวยงานดวย คณะผูวิจัยไดเห็นถึงความสําคัญของการใหบริการจึงตองการที่จะ
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ศึกษาเพื่อใหทราบถึงระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการในดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการดาน

เจาหนาที่ผูใหบริการและดานส่ิงอํานวยความสะดวกในงานตาง ๆ ที่ใหบริการวาเปนอยางไร และเพื่อตองการทราบถึงปญหา

และขอเสนอแนะในการใหบริการ ทั้งน้ีเพื่อที่นําผลการศึกษาใชเปนแนวทางในการวางแผนการพัฒนาการใหบริการ ใหมี

ประสิทธิภาพและสรางความพึงพอใจใหเกิดแกผูมาใชบริการตอไป      

 องคการบริหารสวนตําบลปอพาน อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม เปนองคการบริหารสวนทองถิ่นที่จัดตั้งขึ้น

ภายใตพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 ซ่ึงเปนการ

แกไขเพิ่มเติมใหทันสมัยมากขึ้น นอกจากน้ีตามพระราชบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 2560 ก็ไดบัญญัติถึงการ

ปกครองสวนทองถิ่นไวในหมวด 14 ที่วาดวยการปกครองสวนทองถิ่น ซ่ึงมีสาระสําคัญคือ รัฐตองใหอิสระแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักการจัดทําบริการสาธารณะมีอํานาจหนาที่ในการจัดเก็บ

ภาษีและรายไดอ่ืนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดูแลและจัดทําบริการสาธารณะเพื่อประชาชนในทองถิ่นมีอิสระในการ

กําหนดนโยบายการบริหารการจัดการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาที่ของตนเอง

โดยเฉพาะ ซ่ึงทําใหมีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบายการบริหารงาน เพื่อตอบสนองตอความตองการของประชาชนใน

ทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี เม่ือพิจารณาความในมาตรา 250-252 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 

2560 ก็กําหนดใหองคกรทองถิ่นมีกลไกลการตรวจสอบดําเนินงานโดยประชาชนเปนหลัก ซ่ึงเทากับใหอํานาจประชาชนในการ

ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในมาตรา 253 ก็ไดกําหนดใหประชาชนมีสวนรวมใน

การบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยองคกรสวนทองถิน่ตองจัดใหมีวิธีการที่ใหประชาชนมีสวนรวมดังกลาวไว

ดวย และในมาตราเดียวกันน้ี ยังกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองรายงานผลการดําเนินงานในรอบป เพื่ อให

ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและในมาตรา 254 ไดระบุ

ถึงการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น ซ่ึงหมายถึง องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองยอมใหประชาชนในทองถิ่นสามารถตรวจสอบ 

แสดงความคิดเห็น ลงมติ หรือประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได (ราชกิจจานุเบกษา, 2560) 

 ดั้งน้ัน การวิจัยในครั้งน้ีจึงเปนแนวทางหน่ึงที่จะทราบถึงผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลปอพาน 

อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม วาสอดคลองกับพระราชบัญญัติและความตองการของประชาชนหรือไม อีกทั้งยังถือวา

เปนสวนหน่ึงของการควบคุม และตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลปอพาน โดยภาคประชาชน         

ไปพรอม ๆ กันดวย ซ่ึงผลจากการวิจัยที่ไดจะเปนขอเสนอเชิงนโยบายตอคณะผูบริหารและพนักงานในองคการบริหารสวน

ตําบลปอพาน จะไดนําไปใชประกอบเปนแนวทางแกไขปรับปรุงทั้งดานนโยบายวิธีการดําเนินงานและการใหบริการเพื่อใหเกิด

ความสอดคลองกับความตองการและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนแกทองถิ่นน้ัน ๆ ตอไป 

วัตถุประสงคการวิจัย          

 1. เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการงานโดยรวมขององคการบริหารสวนตําบล      

ปอพาน  อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม        

 2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนตองานบริการโดยรวมขององคการบริหารสวนตําบลปอพาน อําเภอ       

นาเชือก จังหวัดมหาสารคาม  

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง   
 1.1 ประชากร ไดแก ประชาชนที่พักอาศัยอยูในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลปอพาน อําเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม จํานวน 8,037 คน 
  1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนที่พักอาศัยอยูในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลปอพาน จํานวน 382 คน 

โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการสํารวจแบบไมเจาะจงจากประชากรที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลปอพาน  
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จํานวนตัวอยางที่จัดเก็บไดมาจากหลักการกําหนดขนาดตัวอยางตามสูตรของทาโรยามาเน (Taro Yamane) กําหนดให

สัดสวนของลักษณะที่สนใจในประชากร เทากับ 0.5 ระดับความคลาดเคล่ือนที่ยอมรับได 5% และระดับความเชื่อม่ัน 95% 

 2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย         

  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaires) ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตองาน

บริการในดานขั้นตอนการใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และดานส่ิงอํานวยความสะดวก  

เปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 24 ขอ       

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล         

  จะทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจกับกลุมตัวอยางที่กําหนดไว   

 4. การวิเคราะหขอมูล          

  การวิเคราะหขอมูลในเชิงปริมาณจากแบบสอบถามดวยสถิติดวยโปรแกรมสถิติพื้นฐาน (SPSS)  

 5. สถิติที่ใชในการวิจัย         

  การวิเคราะหขอมูล จะใชวิธีการวิเคราะหเชิงปริมาณ โดยวิธีการทางสถิติดวยการคํานวณหาคาเฉล่ีย (Mean)      

คาอัตราสวนรอยละ (Percentage) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ในการอธิบายความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรตาง ๆ เพื่อบงชี้ และยืนยันผลการประเมินใหเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น โดยการตรวจแบบสอบถามและการใหคะแนน

รายละเอียด   

ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลปอพาน อําเภอ       

นาเชือก จังหวัดมหาสารคาม มีผลการวิจัย ดังน้ี        

  1. เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการงานโดยรวมขององคการบริหารสวนตําบล      

ปอพาน  อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม พบวา ความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการงานโดยรวมของ

องคการบริหารสวนตําบล ปอพาน ผูรับบริการมีความพึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.76) คิดเปนรอยละ 95.20 

  2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนตองานบริการโดยรวมขององคการบริหารสวนตําบลปอพาน อําเภอ   

นาเชือก จังหวัดมหาสารคาม เม่ือพิจารณาแตละงาน พบวา        

   2.1 งานดานงานการศึกษา ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.57) คิดเปนรอย

ละ 91.40             

   2.2 งานดานรายไดหรอืภาษี ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.79) คิดเปนรอย

ละ 95.80             

   2.3 งานพัฒนาสังคมและสวัสดิการชุมชน ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 

4.79) คิดเปนรอยละ 95.80           

   2.4 งานสาธารณสุข ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.81) คิดเปนรอย        

ละ 96.20            

   2.5 โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนคัดกรองขยะที่ตนทาง ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมากที่สุด (Mean = 4.82) คิดเปนรอยละ 96.40       

   2.6 โครงการสงเสริมสนับสนุนศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตําบลปอพาน ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยู

ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.80) คิดเปนรอยละ 96.00 ตามลําดับ 
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สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลปอพาน อําเภอ       
นาเชือก จังหวัดมหาสารคาม สามารถสรุปผลการวิจัยได ดังน้ี      
  1. ความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการงานโดยรวมขององคการบริหารสวนตําบลปอพานอยูใน
ระดับมากที่สุด (4.76) คิดเปนรอยละ 95.20         
  2. ความพึงพอใจของประชาชนตองานบริการพบวา งานดานงานการศึกษา ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับ
มากที่สุด (4.57) คิดเปนรอยละ 91.40 งานดานรายไดหรือภาษี ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (4.79) คิด
เปนรอยละ 95.80 งานพัฒนาสังคมและสวัสดิการชุมชน ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (4.79) คิดเปนรอย
ละ 95.80 งานสาธารณสุข ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (4.81) คิดเปนรอยละ 96.20 โครงการสงเสริมการ
มีสวนรวมของชุมชนคัดกรองขยะที่ตนทาง ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (4.82) คิดเปนรอยละ 96.40 และ
โครงการสงเสริมสนับสนุนศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตําบลปอพาน ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (4.80) 
คิดเปนรอยละ 96.00 ตามลําดับ 
 
การอภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลปอพาน อําเภอ       

นาเชือก จังหวัดมหาสารคาม สามารถอภิปรายผลได ดังน้ี       

  1. เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการงานโดยรวมขององคการบริหารสวนตําบล      

ปอพาน  อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม พบวา ความพึงพอใจของผูรับบริการตอคุณภาพการบริการขององคการบริหาร

สวนตําบลปอพานทั้ง 6 ดาน มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด จากผลการประเมินดังกลาวแสดงใหเห็นถึงความ

ตั้งใจในการปฏิบัติหนาที่ และจิตสํานึกในการใหบริการที่ดีของขาราชการ พนักงาน และลูกจางทุกคนไดตระหนักถึง

ความสําคัญในการใหบริการประชาชน ซ่ึงเปนคนในชุมชนและยังสงเสริมการมีสวนรวมจากภาคประชาชนในรูปแบบของการ

ประชาคม อีกทั้งยังมีโครงการตาง ๆ ที่ใหบริการประชาชนนอกสถานทีท่ําใหประชาชนมีความพึงพอใจเปนอยางมาก ซ่ึงสงผล

ใหผลการประเมินความพึงพอใจอยูในระดับสูงสุด        

  2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนตองานบริการโดยรวมขององคการบริหารสวนตําบลปอพาน อําเภอ       

นาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาความพึงพอใจแตละงาน พบวา งานดานงานการศึกษา ผูรับบริการมีความพึงพอใจ 

อยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.57) คิดเปนรอยละ 91.40 งานดานรายไดหรือภาษี ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับ

มากที่สุด (Mean = 4.79) คิดเปนรอยละ 95.80 งานพัฒนาสังคมและสวัสดิการชุมชน ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับ

มากที่สุด (Mean = 4.79) คิดเปนรอยละ 95.80 งานสาธารณสุข ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 

4.81) คิดเปนรอยละ 96.20 โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนคัดกรองขยะที่ตนทาง ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมากที่สุด (Mean = 4.82) คิดเปนรอยละ 96.40 และโครงการสงเสริมสนับสนุนศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตําบล    

ปอพาน ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.80) คิดเปนรอยละ 96.00 ตามลําดับ โดยแตละงาน     

มีคุณภาพการใหบริการทั้ง 6 ดาน อยูในระดับมากที่สุด คุณภาพในดานการใหบริการของเจาหนาที่ ผูใหบริการดีที่สุด  

รองลงมาคือ ดานส่ิงอํานวยความสะดวกรองลงมา คือ ดานการใหบริการและการรับบริการและนอยที่สุดคือ ดานกระบวนการ

ขั้นตอนการใหบริการ จากผลการประเมินดังกลาว แสดงใหเห็นถึงความตั้งใจในการปฏิบัติหนาที่และจิตสํานึกในการใหบริการ

ที่ดีของพนักงานและลูกจางทุกคนไดตระหนักถึงความสําคัญในการใหบริการประชาชน ซ่ึงเปนคนในชุมชนและยังสงเสริมการมี

สวนรวมจากภาคประชาชนในรูปแบบของการประชาคม อีกทั้งยังมีโครงการตาง ๆ ที่ใหบริการประชาชนนอกสถานที่ทําให

ประชาชนมีความพึงพอใจเปนอยางมาก 
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ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะที่ไดจากการทําวิจัยครั้งน้ี         
  จากผลการวิจัยคุณภาพการใหบริการในบางประเด็นที่ทําใหผลสัมฤทธ์ิของการบริหารงานไมประสบผลสําเร็จสูงสุด
ได ประเด็นที่ควรปรับปรุงและพัฒนาใหดียิ่งขึ้นในดานตาง ๆ คือ ส่ิงที่ประชาชนประทับใจในการใหบริการขององคการบริหาร
สวนตําบลปอพาน ไดแก การใหบริการของเจาหนาที่ดูแลและใหคําปรึกษาใหคําแนะนําดีมาก องคการบริหารสวนตําบล    
ปอพาน ใหความสําคัญกับงานประเพณีตาง ๆ ของชุมชน  
 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
  องคการบริหารสวนตําบลปอพาน ควรมีการปรับปรุงแกไข ไดแก ถนนบางเสนยังไมดีพอการเดินทางยังไมสะดวก
เทาที่ควร อยากใหมีที่ทิ้งขยะเพิ่มมากขึ้น และอยากใหเพิ่มชองทางการส่ือสารเพื่อการประชาสัมพันธเพิ่มมากขึ้น สวนงาน
บริการในภาพรวมมีเสียงสะทอนที่ประชาชนผูรับบริการ อยากใหผูบริหารและพนักงานควรปรับปรุงแกไขตอไป เพื่อให
ประชาชนไดรับประโยชนสูงสุดและทั่วถึง  
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บทคัดยอ            

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค คือ 1. เพื่อศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมแตงแกเสียเคราะหของชุมชนบานหนองแวง 

ตําบลเกษตรวิสัย อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด และ 2. เพื่อศึกษาบทบาทของพิธีกรรมที่มีผลตอวิถีชีวิตในชุมชนบาน

หนองแวง ตําบลเกษตรวิสัย อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด ซ่ึงการวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีเครื่องมือที่ใชใน

การวิจัยไดแก แบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางและแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง แลวนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหผล

ดวยวิธีวิเคราะหเชิงเน้ือหา ผลการวิจัยพบวา 1) ความเชื่อและพิธีกรรมการแตงแกสะเดาะเคราะหชาวบานหนองแวง อําเภอ

เกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด เปนความเชื่อเรื่องกรรมของชาวบานเชื่อวาเคราะหก็คือ กรรม ซ่ึงเปนทั้งกรรมดีและกรรมชั่ว สวน

เคราะหรายคนทั่วไปจะหลีกเล่ียงไมอยากพบเจอกับเคราะหราย เม่ือเกิดความเดือดรอนทุกขใจหรือปรารถนามีความสุข จึงมัก

เซนสรวงบูชาเพื่อปดเปาใหความทุกขน้ันบรรเทาเบาบางหรือหมดไป สวนพิธีกรรมสะเดาะเคราะหหรือการแตงแก จะมีการดูด

วงจากลายมือ วัน เดือน ปเกิด ยามตกฟากและทําพิธีแตงแกเพื่อสะเดาะเคราะหโดยหมอธรรม และ 2) บทบาทของพิธีกรรมที่

มีผลตอวิถีชีวิตในชุมชนบานหนองแวง ตําบลเกษตรวิสัย อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด พบวามี 2 บทบาทที่สําคัญ คือ 

2.1) บทบาทของพิธีกรรมผลตอความสามัคคีในชุมชนและครอบครัวโดยมีผูสูงอายุหรืออาวุโสในฐานะผูมีความรูและเขาใจ

พิธีกรรมเปนผูนําปฏิบัติ 2.2) บทบาทของพระพุทธศาสนาในพิธีกรรมการสะเดาะเคราะห มีการผสมผสานเรื่องความเชื่อ

เก่ียวกับความเชื่อเก่ียวกับความดีและความกตัญูกตเวที ซ่ึงเปนคุณธรรมพื้นฐานของมนุษยเพื่อใหหลุดพนจากเคราะหราย 

คําสําคัญ ความเชื่อ, พิธีกรรม, แตงแกเสียเคราะห 

 Abstract           

 The objectives of this research are: 1. To study the beliefs and rituals of the Ban Nong Waeng 

community and 2. To study the role of rituals that affect the ways of life in Ban Nong Waeng community 

This research is a qualitative research. The tools used in the research were structured interview and 

unstructured interview. The researcher has studied 2 types of data, which are information from 

documents related to beliefs and rituals and field data from interviews and present the information that 

can be summarized, discussed in a descriptive analysis. The research found that 1) Beliefs and rituals for 

the elimination of Nong Waeng community Kaset Wisai District Roi et province found that the belief in the 

karma of the villagers believed that the misfortune was karma which was both good and bad karma. As 

for the unfortunate, the general people would avoid wanting to meet with the misfortune. When 
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suffering, suffering or wanting to be happy Therefore often offering sacrifices to dispel the suffering and 

relief As for the ritual, exorcism or correction There will be a look at the horoscope from the handwriting, 

the date of birth, the time of birth, and the ritual for the extermination of the Modham 2) The roles of 

rituals that affect the way of life in Ban Nong Waeng community Kaset Wisai Sub-district Kaset Wisai 

district Roi et province, found that there are 2 important roles: 2.1) Ritual role, effect on unity in the 

community and family, with senior people as knowledgeable and understandable rituals as leaders. 2.2) 

The role of Buddhism in the ritual exorcise There is indigenous knowledge of beliefs about beliefs about 

goodness and gratitude. Which is the basic virtue of humanity in order to escape from misfortune. 

Keywords: Beliefs, Rituals, The elimination 

บทนํา            
 ในสมัยโบราณมนุษยมีความเชื่อวา ความเปนไปของชีวิตและสรรพส่ิงทั้งหลายเกิดขึ้นจากการดลบันดาลของส่ิงที ่มี
อํานาจเรนลับจําพวกผีสาง เทวดา และส่ิงศักดิ์สิทธ์ิทั้งหลาย เม่ือเกิดปรากฏการณทางธรรมชาติตางๆ เปนตนวาฟาแลบ       
ฟารอง ฟาผา ภูเขาไฟระเบิด แผนดินไหว อุทกภัย และวาตภัยเกิดขึ้น มนุษยจึงตกใจกลัวเพราะไมรูสาเหตุของการเกิด
ปรากฏการณตาง ๆ เหลาน้ัน เม่ือมนุษยไมรูและไมมีทางปองการแกไขจึงเชื่อวาปรากฏการณดังกลาวที่เกิดขึ้นน้ัน เกิดจากการ
กระทําของส่ิงศักดิ์สิทธ์ิและอิทธิพลของเทพเจาผูทรงบันดาลใหเปนไป ความเชื่อจึงเกิดขึ้นและไดกลายมาเปนมูลเหตุหน่ึงที่ทํา
ใหมนุษยเกิดความรูสึกยอมรับและเชื่อถือนํามาเปนตัวกําหนดวิถีชีวิตของมนุษย และวิธีการที่มนุษยปฏิบัติตอความเชื่อ
เหลาน้ันสามารถแสดงออกไดหลายวิธีแตที่สําคัญอยางหน่ึงก็คือ สัญลักษณเชิงพิธีกรรม เน่ืองจากพิธีกรรมเปนสัญลักษณที่ตอก
ย้ําคุณคาทางวัฒนธรรมแสดงออกโดยการกระทําทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม (พระมหาปรีชา  ปริญญาโณ, 2525) 
 ความเชื่อมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของมนุษยในสังคมดังทีม่ณี  พยอมยงค (2536) กลาวถึงความเชื่อวา เปนธรรมชาติที่เกิด
ขึ้นกับมนุษยโดยทั่วไป การสรางความเชื่อของมนุษยเกิดจากความไมรูเปนประการสําคัญเม่ือไดพบกับเหตุการณทางธรรมชาติ
เชน ฟาผาคนตายแผนดินถลม นํ้าทวม หรือเกิดความแหงแลง ก็เกิดความคิดวาตองมีส่ิงใดส่ิงหน่ึงอยูเบื้องหลัง บังคับใหเปน
อยางน้ีจึงพากันสรางรูปผีวิญญาณ เทพารักษขึ้น เปนการสมมุติวาเทพเจาหรือผีจะมีรูปรางตามจินตนาการของตนและทํา
พิธีกรรมตางๆบูชาสักการะเซนไหวหรือบวงสรวงเพื่อใหส่ิงที่ตนคิดวามีอยู น้ันชวยผอนคลายความรุนแรงลงและบันดาล
ความสุขมาให จึงทําใหเกิดความเชื่อขึ้น ความเชื่อเปนพื้นฐานใหเกิดการกระทําทั้งดานดีและดานรายคนโบราณจึงไดสราง
ศรัทธาใหแกลูกหลานสืบตอกันมา สําหรับคําวา “สะเดาะเคราะหตออายุ” มีองคประกอบของคาอยู 3 คํา คือคําวา สะเดาะ 
กับ คําวา เคราะห และคําวาตออายุ โดยแตละคําก็จะมีความหมายตามที่มีผูไดใหคํานิยามไวดังตอไปน้ี  คําวา สะเดาะ 
หมายถึง การทําใหหลุดออกมาดวยอํานาจของคาถาอาคม เชน สะเดาะโซตรวน สะเดาะกุญแจ หรือการทําใหส้ินหรือทําให
เบาลงไป เชน การทําบุญสะเดาะเคราะหปลอย นกปลอยปลา หรือการสะเดาะเคราะห เปนตน (สํานักราชบัณฑิตยสถาน, 
2542) ในฐานะที่พิธีกรรมจัดเปนสวนหน่ึงของขนบธรรมเนียมประเพณีของกลุมชน พิธีกรรมจึงเปนสัญลักษณที่สะทอนใหเห็น
ถึงชีวิตความเปนอยูและรวมถึงความคิดเห็นความรูสึกของสมาชิกในกลุมดวยกัน และการประกอบพิธีกรรมทําให เขาใจถึง
ความสัมพันธทางสังคม 3 ประการคือ ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ความสัมพันธระหวาง
มนุษยกับส่ิงที่อยูเหนือธรรมชาติ และความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษยดวยกัน การศึกษาพิธีกรรมในรอบปและรอบชีวิต 
จะทําใหเขาใจถึงบทบาทและความสําคัญของพิธีกรรมที่มีตอชีวิตของผูคนที่มารวมกลุมประกอบพิธีกรรมน้ัน (ประเวศ  วะสี, 
2536)            
 บานหนองแวง ตําบลเกษตรวิสัย อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด เปนชุมชนขนาดใหญและกอตั้งมายาวนาน       
จึงผูกพันกับขนบธรรมเนียมประเพณีและพิธีกรรมตาง ๆ มากมาย จนมีปราชญทองถิ่นที่เก่ียวของสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุ
คน โดยเฉพาะอยางยิ่งพิธีสะเดาะเคราะหที่ชาวอีสานเรียกวาพิธีแตงแกเสียเคราะห ปราชญเปนบุคคลสําคัญที่สุดซ่ึงบานหนอง
แวง ตําบลเกษตรวิสัย อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด มีการสืบทอดตอเน่ืองจนถึงปจจุบันจํานวนมาก พิธีกรรมสะเดาะ
เคราะหมีความเก่ียวพันและเปนพลังสําคัญในการดํารงชีวิตและการอนุรักษวัฒนธรรมของชุมชนบานหนองแวง เปนตน  
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 ดังน้ัน เพื่อเปนการศึกษาอนุรักษสืบสานพิธีกรรมสะเดาะเคราะหที่ชาวอีสานเรียกวาพิธีแตงแกเสียเคราะห ผูวิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาถึงความเปนมา ความเชื่อ รูปแบบพิธีกรรมและผลกระทบที่มีตอวิถีชีวิตของชุมชนภายใตการวิจัยเรื่อง
ความเชื่อและพิธีกรรมแตงแกเสียเคราะหของชุมชนบานหนองแวง ตําบลเกษตรวิสัย อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด      

วัตถุประสงคของการวิจัย          
 1. เพื่อศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมแตงแกเสียเคราะหในชุมชนบานหนองแวง ตําบลเกษตรวิสัย อําเภอเกษตรวิสัย 
จังหวัดรอยเอ็ด           
 2. เพื่อศึกษาบทบาทของพิธีกรรมที่มีผลตอวิถีชีวิตในชุมชนบานหนองแวง ตําบลเกษตรวิสัย อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
รอยเอ็ด   

วิธีการดําเนินการวิจัย           
 1. ประชากรและกลุมเปาหมาย         
  กลุมเปาหมายในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก บุคคลที่ผูวิจัยเลือกมาทําการสัมภาษณแบบเฉพาะเจาะจง อาทิ ปราชญ
ชาวบาน ผูนําชุมชน ประชาชน พระภิกษุ หมอสูตร และผูเก่ียวของ รวมทั้งส้ินจํานวน 12 คน  

 2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย         

  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก แบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางและแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง 

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล         

  เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากเครื่องมือการวิจัยแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง 

และจากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของ         

 4. การวิเคราะหขอมูล          

  การวิเคราะหขอมูลในเชิงคุณภาพจากแบบสัมภาษณดวยวิธีวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) 

ผลการวิจัย           

 การวิจัยเรื่องความเชื่อและพิธีกรรมแตงแกเสียเคราะหของชุมชนบานหนองแวง ตําบลเกษตรวิสัย อําเภอเกษตรวิสัย 

จังหวัดรอยเอ็ด มีผลการวิจัย ดังน้ี          

  1. เพื่อศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมแตงแกเสียเคราะหในชุมชนบานหนองแวง ตําบลเกษตรวิสัย อําเภอเกษตรวิสัย 

จังหวัดรอยเอ็ด พบวา ชาวบานหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม นับถือ

ศาสนาพุทธ วิถีชีวิตของชาวบานยังคงมีวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่ยังคงความเปนเอกลักษณของทองถิ่นที่เกี่ยวของกับการ

เกิด มีความเชื่อเรื่อง เคราะหโชคลาง มีความเชื่อในเรื่องการประกอบพิธีกรรมตาง ๆ ความเชื่อที่ส่ิงที่มีอํานาจเหนือธรรมชาติ 

ภูติ ผี วิญญาณ ในยามมีเคราะหหรือเจ็บปวย จะมีการเซนสรวงดวงวิญญาณ บรรพบุรุษเพื่อดลบันดาลใหหายจากอาการ

เจ็บปวยไข เปนตน การประกอบพิธีกรรมแตงแกสะเดาะเคราะหของชาวบานหนองแวง มีพิธีกรรมที่นิยมคือ พิธีกรรมแตงแก

สะเดาะเคราะห ซ่ึงชาวบานยังมีความเชื่อและศรัทธาในเรื่องการใชพฤติกรรมบําบัดในการดูแลสุขภาพ โดยมีมูลเหตุมาจาก

ปญหาสุขภาพ ปญหาทางจิตใจ ปญหาครอบครัว ปญหาทางการศึกษา การแกปญหาของชาวบานจึงเปนไปในรูปแบบที่ตอง

พึ่งพาทางจิตใจ หมอพราหมณจึงมีบทบาทในการทําหนาที่ประกอบพิธีกรรม โดยใชความรู ความเชี่ยวชาญ ความเชื่อถือ

ศรัทธา รวมทั้งใชคาถาบทสวดเปนการนําธรรมะมาใชในการบําบัดจิตใจใหสงบ เม่ือจิตใจสงบลงก็จะผอนคลายความทุกข 

พิธีกรรมแตงแกสะเดาะเคราะห เปนตน         

  2. เพื่อศึกษาบทบาทของพิธีกรรมที่มีผลตอวิถีชีวิตในชุมชนบานหนองแวง ตําบลเกษตรวิสัย อําเภอเกษตรวิสัย 

จังหวัดรอยเอ็ด พบวา ความเชื่อความศรัทธาในส่ิงเหลาน้ี มีผลทําใหจิตใจสงบ คลายเครียด ซ่ึงสงผลดีตอระบบตาง ๆ ของ

รางกาย จะเห็นไดวาพิธีกรรมและบทสวดของพระพุทธศาสนาเปนสวนหน่ึงของการมีบทบาทตอชาวบาน และพิธีกรรมแตงแก

สะเดาะเคราะห เปนวิธีสรางขวัญกําลังใจใหชีวิตอยูรอดปลอดภัย สํานึกอยูในความไมประมาท สามารถดําเนินชีวิตไดอยาง

เปนสุขแลวพิธีการแตงแกสะเดาะเคราะหยังมีผลตอการบําบัดสภาวะจิตใจใหอยูในสภาวะที่เขมแข็งมีกําลังใจพรอมที่จะตอสู
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กับอุปสรรคตาง ๆ เพื่อใหมีชีวิตอยูรอดเชน การเจ็บปวยเรื้อรังที่ตองอาศัยระยะเวลาในการรักษาดูแลยาวนาน จะสามารถทํา

ใหบุคคลน้ันฟนฟูสภาพรางกายสูสภาวะปกติหรือใกลเคียงสภาวะปกติไดเร็วยิ่งขึ้น สวนผลการบําบัดทางรางกายโดยตรง แมไม

อาจพิสูจนไดอยางชัดเจน แตยังเปนที่พึ่งพาทางใจแหงสุดทายของชาวบานมาโดยตลอด กลาวไดวาพิธีกรรมแตงแกสะเดาะ

เคราะหมีบทบาทและคุณคากับชาวบานทั้งในอดีตและปจจุบัน สวนเรื่องบทบาทของพิธีกรรมที่มีผลตอวิถีชีวิตในชุนมีอยู 2 

ประเด็นสําคัญคือ 1. บทบาทที่ผลตอความสามัคคีในชุมชนและครอบครัวโดยมีผูสูงอายุในฐานะผูมีความรูและเขาใจพิธีกรรม

เปนผูนําปฏิบัติ 2. บทบาททางพระพุทธศาสนาพิธีกรรมการสะเดาะเคราะห มีการผสมผสานเรื่องความเชื่อเก่ียวกับความเชื่อ

เก่ียวกับความดีและความกตัญูกตเวที ซ่ึงเปนคุณธรรมพื้นฐานของมนุษยเพื่อใหหลุดพนจากเคราะหราย 

สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องความเชื่อและพิธีกรรมแตงแกเสียเคราะหของชุมชนบานหนองแวง ตําบลเกษตรวิสัย อําเภอเกษตรวิสัย 
จังหวัดรอยเอ็ด ผูวิจัยสามารถสรุปผลได ดังน้ี               
  1. ความเชื่อและพิธีกรรมการแตงแกสะเดาะเคราะหชาวบานหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด       
เปนความเชื่อเรื่องกรรมของชาวบานเชื่อวาเคราะหก็คือ กรรม ซ่ึงเปนทั้งกรรมดีและกรรมชั่ว สวนเคราะหรายคนทั่วไปจะ
หลีกเล่ียงไมอยากพบเจอกับเคราะหราย เม่ือเกิดความเดือดรอนทุกขใจหรือปรารถนามีความสุข จึงมักเซนสรวงบูชาเพื่อปด
เปาใหความทุกขน้ันบรรเทาเบาบางหรือหมดไป สวนพิธีกรรมสะเดาะเคราะหหรือการแตงแก จะมีการดูดวงจากลายมือ       
วัน เดือน ปเกิด ยามตกฟากและทําพิธีแตงแกเพื่อสะเดาะเคราะหโดยหมอธรรม     
  2. บทบาทของพิธีกรรมที่มีผลตอวิถีชีวิตในชุมชนบานหนองแวง ตําบลเกษตรวิสัย อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
รอยเอ็ด พบวามี 2 บทบาทที่สําคัญ คือ 2.1 บทบาทของพิธีกรรมผลตอความสามัคคีในชุมชนและครอบครัวโดยมีผูสูงอายุหรือ
อาวุโสในฐานะผูมีความรูและเขาใจพิธีกรรมเปนผูนําปฏิบัติ 2.2 บทบาทของพระพุทธศาสนาในพิธีกรรมการสะเดาะเคราะห    
มีการผสมผสานเรื่องความเชื่อเก่ียวกับความเชื่อเก่ียวกับความดีและความกตัญูกตเวที ซ่ึงเปนคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย
เพื่อใหหลุดพนจากเคราะหราย 
 
การอภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่องความเชื่อและพิธีกรรมแตงแกเสียเคราะหของชุมชนบานหนองแวง ตําบลเกษตรวิสัย อําเภอเกษตรวิสัย 
จังหวัดรอยเอ็ด พบวา ความเชื่อและพิธีกรรมแตงแกเสียเคราะหของชุมชนบานหนองแวง เปนพิธีกรรมแตงแกสะเดาะเคราะห
ที่มีการผสมผสานเชิงสัญลักษณทางความเชื่อในสามลัทธิ หรือศาสนาเปนความเชื่อที่ผสมผสานกันของศาสนาพุทธและศาสนา
พราหมณ มีองคประกอบที่เปนการแสดงออกทางสัญลักษณที่ใชเซนสรวง สังเวยตอภูติ ผี วิญญาณ ตอส่ิงที่มีอํานาจเหนือ
ธรรมชาติการสรรเสริญการออนนอมตอส่ิงเหลาน้ันโดยผานสัญลักษณแทนบอกกลาวคือ การแสดงออกวิธีหน่ึง ซ่ึงมีผลกระทบ
ตอสมาชิกของสังคม ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษางานวิจัยของสุนทรี  โคมิน และสนิท  สมัครการ (2530) ไดกลาวถึงเรื่อง
สะเดาะเคราะหไวสวนหน่ึงในรายงานการวิจัยวาการสะเดาะเคราะหคือ การกระทําพิธีทางไสยศาสตรหรือมายาศาสตรอยาง
หน่ึง ซ่ึงเชื่อวาผูที่กําลังมีเคราะหหามยามราย เม่ือทําแลวอาจหลุดพนจากเหตุการณรายแรง ซ่ึงจะเกิดแกตนหากไมไดมีการ
กระทําการสะเดาะเคราะหเสียกอน เหตุการณรายแรงที่จัดเขาวาเปนจําพวกเคราะหหามยามราย อาทิ การสูญเสียทรัพย
สมบัติ คนรัก ตัวเองอาจตองออกจากงาน บาดเจ็บ และที่รายที่ สุดก็คือ ถึงแกชีวิต การรูวาตนกําลังตกอยูในภาวะของการ
เคราะหราย ตามปกติก็มักจะไดมาจากการดูหมอหรือการทํานายของโหร และหมอหรือโหรซ่ึงอาจเปนพระหรือคนธรรมดาก็ได 
มักจะแนะนําใหไปทําพิธีสะเดาะเคราะห เพื่อใหพนจากภาวะเคราะหรายในชวงเวลาน้ัน ๆ เม่ือเปนเชนน้ี บุคคลที่จะมี
พฤติกรรมหรือการกระทําสะเดาะเคราะห จึงเปนผูที่มีทั้งความเชื่อในดานโหราศาสตรและมายาศาสตรอยูดวยพอสมควร แตก็
มิไดหมายความวา คนที่เชื่อในเรื่องน้ีจะตองทํากาสะเดาะเคราะหทุกคน เฉพาะผูที่ตกอยูในภาวะแหงคราวเคราะหหามยาม
รายเทาน้ันจึงจะทําการสะเดาะเคราะห โดยลักษณะเชนน้ีจึงทําใหพฤติกรรมการสะเดาะเคราะหมีอยูไมมากนักในแตละป 
สอดคลองกับการศึกษาของบุญยงค  เกษเทศ (2539) ไดศึกษาวา ความเชื่อถือศรัทธาดานการสะเดาะเคราะหเปนที่พึ่งทางใจ
สําคัญของคนไทยชนบทพื้นถิ่นอีสานมักจะผสมผสานกับความเชื่อทั้งผีสาง เทวดา ศาสนาทั้งพราหมณและพุทธไดอยาง
กลมกลืน 
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ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะที่ไดจากการทําวิจัยครั้งน้ี         
  1.1 ภาครัฐควรกําหนดนโยบายเก่ียวกับการสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่น โดยอาศัยรากฐานของวัฒนธรรมดั้งเดิมที่มี
อยูแลว และใหประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมในการกําหนดแนว ทางการดําเนินงานดานวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ ฟนฟู 
ประยุกต และสรางใหมอยางเหมาะสม 
 1.2 ชาวบานควรมีการสงตอภูมิปญญาดานวัฒนธรรมประเพณีสูคนรุนใหม โดยเนนสรางความรูความเขาใจใน
สาระสําคัญของงานพิธีกรรมเพื่อใหคนรุนใหมมีการสืบตองานพิธีกรรมตอไปโดยไมหลงลืมวัตถุประสงค และอุบายวิธีดั้งเดิม
ของบรรพบุรุษ 
 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป        
  2.1 ควร มีการศึกษาเจาะลึกลงไปในรายละเอียดของพิธีกรรมเพื่อใหไดองคความรูเก่ียวกับศาสนาชาวบานและการ
ผสมผสานความเชื่อของแตพิธีกรรมอยางชัดเจนและถูกตอง       
  2.2 ควร มีการสงเสริม สนับสนุน ใหมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับวัฒนธรรมทองถิ่นในพื้นที่ชุมชนบานหนองแวง ตําบล
เกษตรวิสัย อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด ใหเปนไปอยางตอเน่ือง      
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยเรื่องน้ี สําเร็จไดเปนอยางดีดวยตองขอขอบพระคุณหลักสูตรสาขาวิชาสาขาปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรม คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม และทานอาจารยที่ปรึกษา คณาจารยในหลักสูตร 
 ขอขอบพระคุณ ประชาชนและผูที่เก่ียวของในพื้นทีชุ่มชนบานหนองแวง ตําบลเกษตรวิสัย อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
รอยเอ็ด ที่ไดใหความอนุเคราะหใหการชวยเหลือในดานตาง ๆ จนสําเร็จลุลวงไปดวยด ี   
 ขอขอบพระคุณ พอ แม ญาติพี่นองทุกทานที่ไดเปนกําลังใจดวยดีเสมอมา 
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บทคัดยอ            

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค คือ 1. เพื่อศึกษาความเปนมาของงานบุญผะเหวดของบานหนองสองหอง ตําบลหนอง   

สองหอง อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน และ 2. เพื่อศึกษารูปแบบของงานประเพณีบุญผะเหวดของบานหนอง      

สองหอง ตําบลหนองสองหอง อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน งานวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงเครื่องมือที่ใชใน

การวิจัยไดแก แบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางและแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง โดยมีกลุมเปาหมายจํานวน 11 คน      

ผลวิจัยพบวา 1) ความเปนมาของงานบุญผะเหวดของบานหนองสองหอง ตําบลหนองสองหอง อําเภอหนองสองหอง จังหวัด

ขอนแกนมาจากความเชื่อเรื่องตํานานพระมาลัยที่กลาววาถาตั้งใจฟงเทศนพระเวสสันดรใหจบภายในวันเดียวจะไดพบศาสนา

ของพระศีรีอริยเมตรัย ซ่ึงชาวบานเชื่อกันวาประเพณีบุญผะเหวดน้ีจะทําใหคนไดขึ้นสวรรคและไดรับบุญกุศลใหญ 2) รูปแบบ

ของงานประเพณีบุญผะเหวดของบานหนองสองหอง ตําบลหนองสองหอง อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน มีรูปแบคือ 

2.1) เชิญพระอุปคุต 2.2) แหผะเหวดเขาเมือง 2.3) เทศนมาลัยหม่ืนมาลัยแสน 2.4) แหขาวพันกอน 2.5) จุดธูปบูชากัณฑ

ขนาดฟงเทศน และ 2.6) แหกัณฑหลอน  

คําสําคัญ: รูปแบบ, ประเพณี, บุญผะเหวด 

Abstract           

 The objectives of this research are: 1. To study the history Punyaphawade tradition of Ban Nong 

Song Hong Nong Song Hong Sub-district Nong Song Hong District Khon Kaen Province. and 2. To study a 

model of Punyaphawade tradition of Ban Nong Song Hong Nong Song Hong Sub-district Nong Song Hong 

District Khon Kaen Province. This research is a qualitative research Which the tools used in the research 

are Structured interview and unstructured interview With a target group of 11 people. The research found 

that 1) the history of the Punyaphawade tradition of Ban Nong Song Hong Nong Song Hong Sub-district 

Nong Song Hong District Khon Kaen Province comes from punyaphawade comes from beliefs about phra 

malai story that  if the people listen to the Story of Phra Vessondara finish within one day They will meet 

religion of Phra sri ariyamedtai and The villagers believe punyaphawade will make people go to heaven 

and received great. And 2) To study a model of Punyaphawade tradition of Ban Nong Song Hong Nong 

Song Hong Sub-district Nong Song Hong District Khon Kaen Province 2.1) Invite PhraUpagutta 2.2) Parade 

pha wade enter to city 2.3) Sermon of ma lai meun ma lai saen 2.4) Khow pan kon Parade 2.5) light the 

incense sticks and 2.6) phawade Parade  
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บทนํา             

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเปนพื้นที่ที่กวางใหญมากมีวิถีชีวิตที่ประกอบดวยระบบศาสนา ความเชื่อ      

ขะลํา (ขอหาม) และขนบธรรมเนียมประเพณี รูปแบบศาสนาของชาวอีสานสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ แตในทางปฏิบัติยังยึด

ม่ันอยูในสามสถาบันหลัก คือ ผี พราหมณ และพระพุทธศาสนา ทั้งสามสถาบันน้ีบรรพบุรุษไดจัดระบบและกล่ันกรองทําการ

ส่ังสอนสืบทอดกันมาเปนเวลายาวนานโดยเรียกกันวา ฮีตสิบสองคองสิบส่ี คําวาฮีตสิบสอง เปนคําที่เรียกเก่ียวกับจารีต

ประเพณีของประชาชนในภาคอีสาน ฮีต มาจากคําวา จารีต และสิบสอง มาจากสิบสองเดือน เม่ือนําสองคํามารวมกัน จึง

หมายถึงจารีตประเพณีที่ชาวบานปฏิบัติกันในโอกาสตาง ๆ ทั้ง 12 เดือน หรือประเพณี 12 เดือน สวนคําวาคองสิบส่ี คือ 

ครรลองหรือแนวปฏิบัติและหนาที่ของคนในสังคมวาควรปฏิบัติอยางไร เชน ฮีตพอคองแม ฮีตลูกคองหลาน ฮีตปูคองยา ฮีตปา

คองลุง เปนตน (สาร  สาระทัศนานันท, 2544)        

 บุญผะเหวด หรือบุญมหาชาตน้ัิน คือบุญที่ทําเก่ียวกับเรื่องราวของพระเวสสันดร ซ่ึงเปนประเพณีบุญตามหลักฮีตสิบ

สองของชาวอีสาน คนในภาคอีสานเรียกบุญน้ีวา บุญผะเหวดหรือบุญเดือนส่ี ซ่ึงชาวบานจะจัดทําบุญน้ีขึ้นในวันใดวันหน่ึงของ

เดือนส่ี แตจะกําหนดเอาไววันใดน้ันแลวแตความพรอม เพราะวาตองมีการปรึกษาหารือและลงมติกันระหวางผูนําในหมูบาน 

เชน ผูอาวุโส กํานัน ผูใหญบาน และพระสงฆ ตลอดผูทรงคุณวุฒิตาง ๆ ในหมูบานการทําบุญผะเหวด เปนการทําบุญเน่ืองดวย

เปนการรําลึกถึงอดีตชาติสุดทายพระโพธิสัตวในการบําเพ็ญทานบารมีกอนจะทรงอุบัตเิปนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาครั้นได

เสด็จมาเกิดเปนพระเวสสันดร ไดทรงบําเพ็ญทานบารมีอยางมาก ในพระชาติน้ีทรงบริจาคมหาทานอันยิ่งใหญทรงเสียสละให

ผูอ่ืนไดหมด แมกระทั่งบุตร และภรรยา ทรงสรางมหาทานบารมีนับตั้งแตวันแรกที่ประสูติไปจนตลอดพระชนมชีพเปนบําเพ็ญ

ทานบารมีอยางแกกลา บุญผะเหวด จึงเปนงานมหากุศลใหรําลึกถึงการบําเพ็ญบุญบารมีการสละความเห็นแกตัวเพื่อ

ผลประโยชนสุขอันไพศาลของมวลชนมนุษยชาติเปนสําคัญของพระเวสสันดร บรรพชนชาวไทยอีสานแตโบราณ จึงถือเปน

เทศกาลที่ประชาชนทั้งหลายพึงสนใจรวมกระทําบําเพ็ญและไดอนุรักษสืบทอดเปนวัฒนธรรมสืบมาจนถึงอนุชนรุนหลังที่ควร

เห็นคุณคาและอนุรักษเปนวัฒนธรรมสืบไป มูลเหตุที่ทําใหเกิดการจัดประเพณีบุญผะเหวดขึ้นในภาคอีสานจากเรื่องในหนังสือ

มาลัยหม่ืนมาลัยแสน กลาววาครั้งหน่ึงพระมาลัยเถระ ไดขึ้นไปไหวพระธาตุเกตุแกวจุฬามณีที่อยูบนสวรรคชั้นดาวดึงส (ชื่อ

สวรรคชั้นที่สองของสวรรคทั้งหกชั้น สวรรคชั้นน้ีมีพระอินทรเปนผูครอบครอง) และไดพบประสนทนากับพระศรีอริยเมตไตรย

ผูที่จะมาเปนพระพุทธเจาในอนาคต พระมาลัยไดถามพระศรีอริยเมตไตรยวา ถาปรารถนาจะพบศาสนาพระศรีอารยจะตอง

ปฏิบัติตนอยางไร พระศรีอริยเมตไตรยไดส่ังความมากับพระมาลัยเถระวา ถามนุษยอยากจะพบและรวมเกิดในศาสนาของ

พระองคจะตองปฏิบัติดังตอไปน้ีคือ จงอยาฆาพอตีแมและสมณะพราหมณ จงอยาทํารายพระพุทธเจา และยุยงใหสงฆ

แตกแยกกัน ใหตั้งใจฟงเทศนพระเวสสันดรใหจบในวันเดียว ดวยเหตุที่ชาวอีสานตองการจะไดพบพระศรีอริยเมตไตรยและเกิด

รวมศาสนาของพระองค จึงมีการจัดทําประเพณีบญุผะเหวดขึ้นประจําทุกป (บุญเกิด  พิมพวรเมธากุล, 2546)   

 งานบุญผะเหวด ของชาวบานหนองสองหอง ตําบลหนองสองหอง อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน จะจัดทําขึ้น

ในเดือน 4 ของทุกป (ตามการนับเดือนของชาวอีสาน) เพื่อเปนการระลึกถึงพระชาติ ชาติหน่ึงขององคสมเด็จพระสัมมา   

สัมพุทธเจา เปนการบําเพ็ญบารมีครั้งยิ่งใหญของพระโพธิสัตวกอนที่จะตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา คือครั้งอุบัติเปนพระ

เวสสันดร ประเพณีบุญผะเหวดในรูปแบบชาวบานหนองสองหอง เปนธรรมเนียมปฏิบัติกันมาน้ันมีความเอกลักษณที่แสดงถึง

อิทธิพลทางวัฒนธรรมในความเชื่อเรื่องพระพุทธศาสนา ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่ตองการจะศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบ

ประเพณีบุญผะเหวด บานหนองสองหอง ตําบลหนองสองหอง อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน เพื่อสะทอนใหเห็นถึง

ความเล่ือมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในพระพุทธศาสนาภายใตงานบุญประเพณีบุญผะเหวด 
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วัตถุประสงคของการวิจัย           

 1. เพื่อศึกษาความเปนมาของงานบุญผะเหวดของบานหนองสองหอง ตําบลหนองสองหอง อําเภอหนองสองหอง 

จังหวัดขอนแกน            

 2. เพื่อศึกษารูปแบบของงานประเพณีบุญผะเหวดของบานหนองสองหอง ตําบลหนองสองหอง อําเภอหนองสองหอง 

จังหวัดขอนแกน 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมเปาหมาย  
 กลุมเปาหมายในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก บุคคลที่หรือตัวบุคคลที่มาจากการเลือกแบบเจาะจง อาทิ ผูเชี่ยวชาญ ผูนํา
ชุมชน ประชาชน ผูมีความรู จํานวน 11 คน  
 2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง และแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากเครื่องมือการวิจัยแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง 
และจากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของ  
 4. การวิเคราะหขอมูล          
  การวิเคราะหขอมูลในเชิงคุณภาพจากแบบสัมภาษณดวยวิธีวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis)    
 
ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องรูปแบบของงานประเพณีบุญผะเหวดของบานหนองสองหอง ตําบลหนองสองหอง อําเภอหนองสองหอง 

จังหวัดขอนแกน มีผลการวิจัย ดังน้ี         

  1. เพื่อศึกษาความเปนมาของงานบุญผะเหวดของบานหนองสองหอง ตําบลหนองสองหอง อําเภอหนองสองหอง 

จังหวัดขอนแกน พบวา ครั้งหน่ึงพระมาลัยเถระ ไดขึ้นไปไหวพระธาตุเกตุแกวจุฬามณีที่อยูบนสวรรค ดาวดึงส (ชื่อสวรรคชั้นที่

สองของสวรรคทั้งหกชั้นสวรรคชั้นน้ีพระอินทรเปนผูครอบครอง) และไดพบปะสนทนากับพระศรีอริยเมตไตรยวา ถามนุษย

ปรารถนาจะพบพระศรีอริยเมตไตรยจะปฏิบัติตนอยางไร และพระศรีอริยเมตไตรยไดส่ังความมากับพระมาลัยเถระวา ถ า

มนุษยอยากจะพบและรวมเกิดในศาสนาของพระองคแลวจะตองปฏิบัติตนตนตามที่พระองคบอกเม่ือพระมาลัยกลับมาถึงโลก

มนุษย จึงไดบอกใหมนุษยทราบ ดวยเหตุน้ี ผูปรารถนาจะไดพบศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรย จึงพากันทําบุญผะเหวดสืบ

ตอมากันมาและดวยเหตุน้ีชาวบานหนองสองหองที่ตองการจะไดพบพระศรีอริยเมตไตรย และเกิดเรื่องศาสนาของพระองคจึง

ไดจัดทําบุญผะเหวดขึ้นทุกป เปนตน ความเปนมาของบุญผะเหวดบานหนองสองหอง มีมาอยางนมนานชาวบานหนองสอง

หองมีประเพณีที่สืบทอดกันมากตั้งแตรุนปูยาตายาย ชาวบานสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ เชื่อกันวาประเพณีบุญผะเหวดน้ีจะ

ทําใหคนไดขึ้นสวรรคและไดรับบุญกุศลใหญประเพณีน้ีจึงอยูคูกับชาวบานหนองสองหอง อําเภอหนองสองหองสืบมาจนถึง

ปจจุบัน              

  2. รูปแบบของงานประเพณีบุญผะเหวดของบานหนองสองหอง บานหนองสองหอง ตําบลหนองสองหอง อําเภอ

หนองสองหอง จังหวัดขอนแกน พบวา รูปแบบการจัดงานประเพณีบุญผะเหวดของบานหนองสองหอง มีขั้นตอน คือ 1) แบง

หนังสือ นําหนังสือลําผะเหวด หรือลํามหาชาต ิ2) การใสหนังสือ ผูกเล็กที่แบงออกมาจากกัณฑตาง ๆ 13 กัณฑ ไปนิมนตพระ

เณร 3) การจัดแบงเจาศรัทธา เพื่อใหกันเทศทุกกัณฑมีผูรับผิดชอบเปนเจาของกัณฑ ผูเปนเจาศรัทธาก็จะนําเครื่องปจจัย

ไทยทานไปถวายตางกัณฑที่ตนเองรับผิดชอบ ฉะน้ันชาวบานจะจับแบงกันออกเปนหมู หมูละ 3-4 หลังคาเรือน เพื่อรับเปนเจา 

ศรัทธากันเทศนรวมกัน 4) การเตรียมสถานที่พักพวกชาวบานจะพากันทําความสะอาดบริเวณวัด แลวชวยกันปลูกผามหรือ 

ประรําไวรอบ ๆ บริเวณวัด 5) การจัดเครื่องกิริยาบูชา หรือเครื่องคุลุพันในการทําบุญผะเหวดน้ัน ชาวบานตองเตรียมเครื่อง

ฮอยเครื่องพันหรือเครื่องบูชาคาถาพัน ซ่ึงนิยมเรียกขานกันในหมูชาวบานวา เครื่องคุลุพัน (เครื่องครุภัณฑ) 6) การกินขาว     
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พาแลง หรือการรับประทานอาหารรวมกันของคนในหมูบานในเวลา 18.00–22.00 น. โดยมีการซ้ือโตะอาหารมีวงดนตรี 

รายไดหลังจากหักคาใชจายชาวบานนําถวายวัด และ 7) การจัดเตรียมสถานที่ที่จะเอาบุญผะเหวด จัดสถานที่เตรียมงานบน

ศาลาโรงธรรมและบริเวณรอบศาลาโรงธรรมตามรูปแบบที่ถูกตองของประเพณีบุญผะเหวด เปนตน    

 สวนรูปแบบพิธีกรรมงานประเพณีบุญผะเหวดของบานหนองสองหอง มีรูปแบบพิธีกรรม ไดแก 1) เชิญพระอุปคุต ครั้น

ถึงเวลาประมาณ 14:00 ถึง 15:00 น. ของวันรวมผูเฒาผูแกจะพากันนําเครื่องสักการบูชาประกอบดวย ขันหา ขันแปด บาตร 

จีวร รม กระโถน กานํ้า และไมเทาเหล็ก ไปเชิญพระอุปคุต แลวกลาวคําสักการบูชา (จากคําอาราธนาของนายถนอม  ศรีเตชะ 

อายุ 65 ป บานหนองสองหอง ตําบลหนองสองหอง อําเภอหนองสองหองจังหวัดขอนแกน) 2) แหผะเหวดเขาเมือง หลังจาก

เชิญพระอุปคุตเสร็จแลว ก็จะถึงพิธีแหผะเหวด เขาเมืองจึงจะเปนเวลาประมาณ 16:00-17:00 น. ของม้ือโฮม (วันรวม) น่ันเอง

3) เทศนมาลัยหม่ืนมาลัยแสน หลังจากแหผะเหวดมาถึงวัดแลว ญาติโยมจะพากันกลับบานเรือนของตนรับประทานอาหารเย็น

พรอมทั้งเล้ียงดูญาติพี่นองที่เดินทางมารวมทําบุญ 4) แหขาวพันกอน เวลาประมาณ 04:00 น. ของวันบุญผะเหวด โดยเริ่ม

จากกัณฑทศพร ซ่ึงเปนกัณฑที่ 1 ไปจนถึงนครกัณฑสิบสามกัณฑ ซ่ึงใชเวลาตลอดทั้งวันจนค่ํา และมีความเชื่อกันวาหากใคร

ฟงเทศนในเรื่องพระเวสสันดรจบในวันเดียวผูน้ันจะไดรับอานิสงสมาก 5) พิธีกรรมขณะฟงเทศน ในการฟงเทศนบุญผะเหวด 

งานตองมีทายกทายิกาคอยปฏิบัติพิธีกรรมในขณะที่ฟงเทศนแตละกัณฑ โดยจุดธูปเทียนบูชากัณฑน้ัน ๆ ตามจํานวนคาถาใน

แตละกัณฑ และ 6) แหกัณฑหลอน คือ กัณฑเทศน พิเศษนอกเหนือจากกัณฑเทศนในบุญผะเหวดมีเพียง 13 กัณฑ และแตละ

กัณฑ จะมีเจาภาพเปนเจาของกัณฑน้ัน ๆ อยูแลว กัณฑหลอน จึงเปนกัณฑเทศนพี่ไมไดจองไวกอน แตจะเปนกัณฑเทศนที่

ชาวบานแตละคุมรวมกันจัดขึ้นในวันที่มีการเทศนผะเหวด 

สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องรูปแบบของงานประเพณีบุญผะเหวดของบานหนองสองหอง ตําบลหนองสองหอง อําเภอหนองสองหอง 
จังหวัดขอนแกน ผูวิจัยสามารถสรุปผลได ดังน้ี  
  1. เพื่อศึกษาความเปนมาของงานบุญผะเหวดของบานหนองสองหอง ตําบลหนองสองหอง อําเภอหนองสองหอง 
จังหวัดขอนแกน  พบวา มาจากความเชื่อเรื่องตํานานพระมาลัยที่กลาววาถาตั้งใจฟงเทศนพระเวสสันดรใหจบภายในวันเดียว
จะไดพบศาสนาของพระศีรีอริยเมตรัย ซ่ึงชาวบานเชื่อกันวาประเพณีบุญผะเหวดน้ีจะทําใหคนไดขึ้นสวรรคและไดรับบุญกุศล
ใหญ                
  2. เพื่อศึกษารูปแบบของงานประเพณีบุญผะเหวดของบานหนองสองหอง ตําบลหนองสองหอง อําเภอหนองสอง
หอง จังหวัดขอนแกน พบวา มีรูปแบ คือ 2.1) เชิญพระอุปคุต 2.2) แหผะเหวดเขาเมือง 2.3) เทศนมาลัยหม่ืนมาลัยแสน 2.4) 
แหขาวพันกอน 2.5) จุดธูปบูชากัณฑขนาดฟงเทศน และ 2.6) แหกัณฑหลอน 
 
การอภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่องรูปแบบของงานประเพณีบุญผะเหวดของบานหนองสองหอง ตําบลหนองสองหอง อําเภอหนองสองหอง 

จังหวัดขอนแกน พบวา รูปแบบการจัดงานประเพณีบุญผะเหวดมีการเปล่ียนแปลงไปจากอดีต เพื่อใหเหมาะสมกับวิถีชีวิตและ

สภาพสังคมในชุมชน เพราะปจจุบันชาวบานหนองสองหองน้ันมีการเปล่ียนแปลงการดํารงวิถีชีวิต และสภาพสังคมของคนใน

ชุมชน เพราะในปจจุบันชาวชุมชนบานหนองสองหองน้ันมีการดําเนินวิถีชีวิต และมีความเปนอยูที่เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา 

ตามเงื่อนไขของสภาพเศรษฐกิจและสังคม และถึงแมวารูปแบบและขั้นตอนของพิธีจะเปล่ียนแปลงไปจากอดีตบางก็ตามแต

แกนแทของการประกอบพิธีน้ันยังมีคุณคาและความหมายตอชาวบานหนองสองหองตลอดมา กลาวคือ ชาวบานน้ันมีการ

ประกอบพิธีขึ้นเพื่อตอบสนองคติความเชื่อที่ตนมี คือความเชื่อในเรื่องราวพระเวสสันดร โดยเชื่อวาถามนุษยอยากจะพบและ

รวมเกิดในศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรยจะตองปฏิบัติดังตอไปน้ีคือ จงอยาฆาพอตีแมและสมณะพราหมณ จงอยาทําราย

พระพุทธเจา และยุยงใหสงฆแตกแยกกัน ใหตั้งใจฟงเทศนพระเวสสันดรใหจบในวันเดียว ดวยเหตุที่ชาวอีสานตองการจะไดพบ 

พระศรีอริยเมตไตรย และเกิดรวมศาสนาของพระองค จึงมีการจัดทําประเพณีบุญผะเหวดขึ้นประจําทุกป ซ่ึงสอดคลองกับ   

บุญเกิด  พิมพวรเมธากุล (2546) กลาววาประเพณีบุญผะเหวดที่เกิดขึ้นในภาคอีสานของประเทศไทยจากเรื่องในหนังสือมะไล
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หม่ืนมะไลแสน กลาววา ครั้งหน่ึงพระมาไลยเถระ ไดขึ้นไปไหวพระธาตุเกตุแกวจุฬามณี ที่อยูบนสวรรคชั้นดาวดึงส (ชื่อสวรรค

ชั้นที่สองของสวรรคทั้งหกชั้น สวรรคชั้นน้ีมีพระอินทรเปนผูครอบครอง) และไดพบประสนทนากับพระศรีอริยเมตไตรยผูที่จะ

มาเปนพระพุทธเจาในอนาคต พระมาลัยไดถามพระศรีอริยเมตไตรยวา ถาปรารถนาจะพบศาสนาพระศรีอารยจะตองปฏิบัติ

ตนอยางไร พระศรีอริยเมตไตรยไดส่ังความมากับพระมาลัยเถระวา ถามนุษยอยากจะพบและรวมเกิดในศาสนาของพระองค

จะตองปฏิบัติดังตอไปน้ีคือ จงอยาฆาพอตีแมและสมณะพราหมณ จงอยาทํารายพระพุทธเจา และยุยงใหสงฆแตกแยกกัน ให

ตั้งใจฟงเทศนพระเวสสันดรใหจบในวันเดียว ดวยเหตุที่ชาวอีสานตองการจะไดพบพระศรีอริยเมตไตรย และเกิดรวมศาสนา

ของพระองค จึงมีการจัดทําประเพณีบุญผะเหวดขึ้นประจําทุกป  

ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะที่ไดจากการทําวิจัยครั้งน้ี  

1.1 เน่ืองจากงานวิจัยศึกษารูปแบบประเพณีบุญผะเหวด บานหนองสองหอง ตําบลหนองสองหอง อําเภอหนอง

สองหอง จังหวัดขอนแกน อาจจะไมครอบคลุมในมิติดานระบบนิเวศวัฒนธรรม การดํารงชีพ ระบบเศรษฐกิจและสังคม ดังน้ัน 

เพื่อใหคําตอบที่ครอบคลุมรอบดานในทุกมิติ จําเปนอยางยิ่งที่ตองศึกษารวมกันในประเด็นอ่ืน ๆ เพื่อเกิดการแลกเปล่ียนองค

ความรู อันจะนํามาสูการไดมาซ่ึงผลการศึกษาที่มีมิติของคําตอบที่หลากหลายกวาการทําการศึกษาในประเด็นเดียว  

  1.2 ควร ขยายบริบทของพื้นที่การวิจัยใหกวางขึน้หรือทําการศึกษาเชิงเปรียบเทียบความเหมือนและความตางกับ

ชุมชนอ่ืน ๆ หรือไมอยางไร          

 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป        

  2.1 ควร นําผลการวิจัยที่ไดไปพัฒนาตอยอดจัดทําเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายใหกับองคการบริหารสวนตําบล

หนองสองหอง เพื่อนําไปจัดทําเปนแผนพัฒนาทองถิ่นและการแผนดําเนินการ (แผนปฏิบัติการรายป)  

  2.2 ควร มีการสงเสริม สนับสนุน ใหมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับวัฒนธรรมทองถิ่นในพื้นที่บานหนองสองหอง ตําบล

หนองสองหอง อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ใหเปนไปอยางตอเน่ือง      

กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยเรื่องน้ี สําเร็จไดเปนอยางดีดวยตองขอขอบพระคุณหลักสูตรสาขาวิชาสาขาปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรม คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม และทานผูชวยศาสตราจารย ดร.สิบปย ชยานุสาสนี จันทร

ดอน อาจารยที่ปรึกษา           

 ขอขอบพระคุณ ประชาชนและผูที่เก่ียวของในพื้นที่บานหนองสองหอง ตําบลหนองสองหอง อําเภอหนองสองหอง 

จังหวัดขอนแกน ที่ไดใหความอนุเคราะหทั้งขอมูลตาง ๆ และไมตรีจิตที่ด ี     

 ขอขอบพระคุณ คุณพอ แม ที่เปนกําลังใจดวยดีเสมอมา จนทําใหงานวิจัยเรื่องน้ีสําเร็จสมบูรณ 
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บทคัดยอ           

 หนังสือเรื่องความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตรและกฎหมายมหาชน เปนหนังสือเก่ียวกับการสรางความรูและหลักการ

เบื้องตนทางดานรัฐศาสตรและกฎหมายมหาชน อาทิ หลักการเมืองการปกครอง อํานาจอธิปไตย แนวคิดทฤษฎีการใชอํานาจ

รัฐ กฎหมายที่วาดวยความสัมพันธระหวางปจเจกบุคคลกับรัฐ หรือความสัมพันธระหวางปจเจกบุคคลดวยกันเองซ่ึงเก่ียวพัน

โดยตรงถึงสังคม กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมายภาษี กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาคดี และกฎหมาย

เอกชน เปนตน ตลอดจน หนังสือเรื่องน้ี ยังเนนอธิบายความสําคัญของความรูความเขาใจและการสรางที่สามารถสรางฐาน

ความคิดอยางมีวิสัยทัศนที่สามารถนํามาประยุคใชกับสถานศึกษาและเอกชน คือ วิวัฒนาการเก่ียวกับรัฐและระบบราชการ     

ที่สามารถนํามาจัดการบริหารสูความทันสมัยเปนสากลเพื่อการเปล่ียนแปลงทั้งภาครัฐ และเอกชนองคกรตาง ๆ  

คําสําคัญ: ความรูเบื้องตน, รัฐศาสตร, กฎหมายมหาชน  

ABSTRACT 

 Introduction to Political Science and Public Law Is a book about creating knowledge and basic 
principles in political science and public law, such as political principles, governance, sovereignty, 
concepts, theories of state power The law on relations between individuals and states Or the relationship 
between individuals themselves that directly relate to society Constitutional law, administrative law, tax 
law, criminal law, judicial method And private law, etc. as well as this book Also emphasizes explaining 
the importance of knowledge, understanding and creation that can create a base of ideas with a vision 
that can be used in the era of education and the private sector, namely the evolution of state and 
bureaucracy That can be used to manage the modernization of the world for the change of the 
government And private organizations. 
 
Keywords: Introduction, Political Science, Public Law 
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บทนํา            

 หนังสือเรื่องความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตรและกฎหมายมหาชน ประกอบดวยสาระสําคัญจํานวน 14 บท เริ่มตั้งแต    

บทแรก คือ ความเก่ียวพันระหวางรัฐศาสตรกับกฎหมายมหาชน และบทตอ ๆ ไปที่พูดถึง รัฐ อํานาจอธิปไตย การแยกอํานาจ 

ระบบราชการ จุดหมายปลายทางและการส้ินสุดของรัฐ ฯลฯ อีกทั้งหนังสือเลมน้ี ยังตองการอธิบายใหเห็นถึงแนวทางความรู

เบื้องตนทางดานรัฐศาสตรไปสูจุดหมายปลายทางและการส้ินสุดของรัฐ โดยเนนการจัดการบริหารดวยกฎหมายและสราง

ความคิด ปญญา ในมุมมองของการเมืองและกฎหมายที่ซับซอนในยุคปจจุบัน ซ่ึงแตละสวนมีผลประโยชนหรือความคิดที่

แตกตางกันไป โดยจะมีความเก่ียวโยงในการกําหนดรูปแบบ ทฤษฎี การสรางอํานาจอธิปไตย ในมุมมองการสรางความคิด

สรางคุณคาแกผูมีสวนเก่ียวของ มีผลประโยชนตอนักศึกษา ขาราชการ ประชาชน และผูที่สนใจโดยทั่วไป ตลอดจน ผูอาน

สามารถนําหลักแนวคิด ทฤษฎีในทางรัฐศาสตรและกฎหมายมหาชนไปประยุกตใชในสังคม ชุมชน ทองถิ่น และองคกร 

หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได 

จุดประสงค          

 จุดประสงคของหนังสือเลมน้ี ตองการจะอธิบายและถายทอดความรูความเขาใจความรูพื้นฐานในหลักการ แนวคิด

ทฤษฎ ีและกฎหมายที่มีอยูในสังคมยุคปจจุบัน เพื่อใหผูอานหรือผูศึกษาสามารถนําไปปรับประยุกตใชในชีวิตของตนเองได 

สาระสําคัญ          

 หนังสือเลมน้ี จะทําใหผูอานหรือผูศึกษาที่ไดเกิดความรูความเขาใจหลักการพื้นฐานของรัฐศาสตรและกฎหมายโดย

ภาพรวม โดยมีเน้ือหาเก่ียวของ คือ 1. อํานาจอธิปไตย 2. การแยกอํานาจ 3. ระบบราชการ 4. จุดหมายปลายทางและการ

ส้ินสุดของรัฐ 5. วิวัฒนาการเก่ียวกับรัฐ 6. สภาพสิทธิเสรีภาพของเอกชนกับสิทธิทางการเมือง 7. ทฤษฎีการใชอํานาจรัฐ       

8. รูปของรัฐและรัฐบาล 9. การเมืองระหวางประเทศกับสิทธิมนุษยชน เปนตน 

การสะทอนคุณคา           

 หนังสือเลมน้ี สามารถสะทอนคุณคาใหกับผูอานหรือผูศึกษาได ดังน้ี     

  1. ผูอานหรือผูศึกษาสามารถนําไปปฏิบัติใชในการดํารงชีวิตภายใตสถานการณสังคมปจจุบันได  

  2. ผูอานหรือผูศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับรูปแบบของรัฐ เปนการแบงรูปแบบเปน 2 รูปแบบในการ

ปกครองที่สําคัญตอระบบการปกครอง ไดแก เอกรัฐเดี่ยว ที่เปนรัฐบาลกลางเพียงรัฐเดียวในการใชอํานาจอธิปไตยปกรอง

ดินแดนทั้งหมด และสหพันธรัฐหรือรัฐรวม        

  3. ผูอานหรือผูศึกษาสามารถวิเคราะหถึงสถานการณของระบอบการเมืองการปกครองในประเทศไทย และ

ประเทศอ่ืน ๆ ได 

บทสรุป           

 หนังสือเลมน้ี เปนหนังสือที่มีคุณคาทางวิชาการสําหรับผูอานหรือผูศึกษาที่มีความสนใจทางดานรัฐศาสตรและ

กฎหมายมหาชนที่มีสาระความรู การเสริมสรางความคิด สติปญญา ใหเขาใจเก่ียวกับเน้ือหาการเมืองการปกครองในรูปแบบ

ของรัฐ แนวคิด ทฤษฎีของรัฐที่นํากฎหมายเขาไปสอดแทรกเก่ียวกับการพัฒนาการปกครอง โดยเนนอธิบายความรูความเขาใจ 

ที่สามารถนําความรูมาปฏิบัติใชใหเหมาะสมกับสภาพการณของสังคมในยุค สมัยชวงน้ัน ๆ ไดอยางเหมาะสมทันเหตุการณ 
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คําแนะนําสําหรับผูนพินธ 

วารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
(JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE FOR LOCAL RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY) 

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                        

วารสารสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดทําขึ้นเพื่อสงเสริมและเผยแพรผลงาน

ที่เก่ียวของกับ 3 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาสังคมวิทยา สาขาวิชาสหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชา

รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร โดยลักษณะของผลงานที่รับการตีพิมพ คือ บทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณ

หนังสือ หรือบทความปริทัศนหนังสือ เปนตน วารสารสังคมศาสตร มีกําหนดการออกเลมวารสารเปนรายไตรมาส ปละ 4 

ฉบับ ดังน้ี            

  ฉบับที่ 1 ระหวางเดือนมกราคม – มีนาคม       

  ฉบับที่ 2 ระหวางเดือนเมษายน – มิถุนายน       

  ฉบับที่ 3 ระหวางเดือนกรกฎาคม – กันยายน       

  ฉบับที่ 4 ระหวางเดือนตุลาคม – ธันวาคม       

 การตีพิมพเผยแพรผลงานกับวารสารสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม             

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 มิฉะน้ันจะถือวาสละสิทธ์ิการตีพิมพ      

 6. ผูสงบทความจะตองสงผานระบบออนไลนของเว็บใซตวารสารสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัย   

ราชภัฏมหาสารคาม (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) 
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ขนาด 14 ตัวธรรมดา 

เอกสารอางอิง (Reference) (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

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

ENGLISH TITLE FONT TH SARABUNPSK THICK SIZE 16. 

       ชื่อผูนิพนธหลกัคนที่ 1 ชื่อผูนิพนธคนที ่2 และชื่อผูนิพนธคนที่ 3 
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ที่อยู/สังกัดหนวยงานของผูนิพนธ 
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บทคัดยอภาษาไทย (TH SarabunPSK 14 Point ตัวหนา) 
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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) 
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โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา 
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SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา 
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1. บทคัดยอภาษาไทย (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา 

 

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

โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา 

 

2. Abstract (TH SarabunPSK 14 point size) 

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

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

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

results.  
 

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

 By character TH SarabunPSK 14 point size. 
 

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

 โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา 
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รูปภาพปกหนังสือ

หรือเลมหนังสือ 
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5. สาระสําคัญ (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

 โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา       
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 โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา      
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