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หนวยงานที่รับผิดชอบ         
 หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม 
 

วัตถุประสงค           
 1. เพ่ือสงเสริมและเผยแพรผลงานที่เกี่ยวของกับ 3 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาสังคมวิทยา สาขาวิชา       
สหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร  
 2. เพ่ือตีพิมพเผยแพรบทความวิจัย บทความวิชาการ บทปริทัศนหนังสือหรือบทความปริทัศน อันจะ
กอใหเกิดประโยชนดานองคความรู ความคิด แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจน เทคนิคการวิจัยใหม ๆ ตอการพัฒนา
ชุมชน ทองถิ่น สังคม และประเทศชาติ        
 3. เพ่ือเปนสื่อกลางในการเผยแพรและแลกเปลี่ยนความรูเชิงวิชาการระหวางผูทรงคุณวุฒิ คณาจารย 
นักวิจัย นักวิชาการ และผูที่สนใจ  
 

กําหนดการของวารสาร         
 วารสารสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดทําขึ้นเพ่ือสงเสริมและ
เผยแพรผลงานที่เก่ียวของกับ 3 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาสังคมวิทยา สาขาวิชาสหวิทยาการดาน
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร โดยลักษณะของผลงานที่รับการ
ตีพิมพมีอยู 3 ประเภท คือ บทความวิจัย บทความวิชาการ บทปริทัศนหนังสือหรือบทความปริทัศน โดยมี
กําหนดการออกเลมวารสารเปนรายไตรมาส ปละ 4 ฉบับ ดังนี้     
  ฉบับที่ 1 ระหวางเดือนมกราคม – มีนาคม       
  ฉบับที่ 2 ระหวางเดือนเมษายน – มิถุนายน         
  ฉบับที่ 3 ระหวางเดือนกรกฎาคม – กันยายน      
  ฉบับที่ 4 ระหวางเดือนตุลาคม – ธันวาคม    
 

ขอระเบียบของวารสาร          
 1. เปนบทความที่เก่ียวของกับ 3 สาขาวิชา ไดแก สาขาสาขาวิชาสังคมวิทยา สาขาวิชาสหวิทยาการ      
ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร และจะตองเขียนบทความตาม
แบบฟอรมของวารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่กําหนดให
เทานั้น เชน มีชื่อและที่อยูผูนิพนธครบถวน, มีบทคัดยอภาษาไทย และภาษาอังกฤษ, มีเอกสารอางอิงเปน
รูปแบบเดียวกัน เปนตน (สามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดใน http://social.rmu.ac.th/web/)  
 2. เปนบทความที่ไมเคยไดรับการตีพิมพในหนังสือ วารสาร และอ่ืนใดมากอน  
 3. เปนบทความที่จะตองผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒ ิ(Peer Review) ไมนอยกวา 2 คน ตามที่กอง
บรรณาธกิารคัดสรรตรงตามสาขาวิชาและไมมีสวนไดสวนเสียกับเจาของผลงานหรือผูนิพนธ ซ่ึงผูทรงคุณวุฒิ
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เปนแบบ Double blinded คือ มีการปกปดชื่อเจาของบทความแกผูทรงคุณวุฒิและเจาของบทความไม
ทราบชื่อของผูทรงคุณวุฒิ          
 4. กองบรรณาธิการจะแจงผลการพิจารณาการลงตีพิมพในวารสารภายหลังจากกองบรรณาธิการได
พิจารณาผลงานในเบื้องตนแลว         
 5. หากบทความใดไดรับการพิจารณาตีพิมพ เจาของผลงานหรือผูนิพนธจะตองแกไขตนฉบับใหเสร็จและ
สงคืนกองบรรณาธิการภายในเวลาที่กําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธ์ิการตีพิมพ   
 6. ผูสงผลงานหรือผูนิพนธจะตองสงผานระบบออนไลนเว็บใซตของวารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา
ทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเทาน้ัน (http://social.rmu.ac.th/web/)    
 

คําแนะนําสําหรับผูสงบทความ (ผูนิพนธ)        
 1. ผูสงบทความหรือผูนิพนธ จะตองศึกษากระบวนการระเบียบ ขั้นตอน ขอกําหนด ของวารสาร
สังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตามที่วารสารไดกําหนดไว โดย
กระบวนการจะเปนแบบการจัดการแบบออนไลน       
 2. ผูสงบทความหรือผูนิพนธ ตองทําตามฟอรมรูปแบบ (Format) ของวารสารที่กําหนดใหไวเทาน้ัน 
 3. ผูสงบทความหรือผูนิพนธ ตองตรวจสอบดูวาบทความที่สงมาตองมีความเก่ียวของกับ 3 สาขาวิชาน้ี 
ไดแก สาขาวิชาสังคมวิทยา, สาขาวิชาสหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, สาขาวิชารัฐศาสตร
และรัฐประศาสนศาสตร           
 4. ผูสงบทความหรือผูนิพนธ ตองตรวจสอบดวูาบทความที่สงมาตองจัดอยูใน 3 ประเภทนี้ ไดแก บทความ
วิจัย บทความวิชาการ บทปริทัศนหนังสือหรือบทความปริทัศน     
 5. ผูสงบทความหรือผูนิพนธ ตองปฏิบัติตามระเบียบขอกําหนดและคําแนะนําของวารสารอยางเครงครัด 
โดยเฉพาะ ถาบทความใดยังไมผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒ ิ(Peer Review) และไมแกไขบทความตาม
ขอเสนอแนะอยางสมบูรณ วารสารขอสงวนสิทธ์ิไมออกหนังสือตอบรับในทุกกรณี    
 

จริยธรรมในการตีพิมพ (Publication Ethics)       
 1. บทบาทและหนาที่ของบรรณาธิการ (Duties of Editors)     
  1.1 บรรณาธิการมีหนาที่ตรวจสอบบทความทุกฉบับที่สงมาเพ่ือขอตีพิมพ วามีการสงบทความเปนไป
ตามกระบวนการตามขั้นตอนที่วารสารไดกําหนดไว       
  1.2 บรรณาธิการมีหนาที่กลั่นกรองบทความทุกฉบับใหเรียบรอยเหมาะสมตามรูปแบบองคประกอบ
หรือเปนไปตามสาขาวิชาของวารสารที่กําหนดไว       
  1.3 บรรณาธิการมีหนาที่ตรวจสอบและกลั่นกรองทุกบทความที่สงมาเพ่ือขอตีพิมพ วาตองไมเคยหรือ
ไดรับการตีพิมพเผยแพรที่ใด ๆ มากอน        
  1.4 หากบรรณาธิการตรวจและกลั่นกรองพบวาบทความน้ัน ๆ เคยหรือไดรับการตีพิมพเผยแพรที่     
ใด ๆ มากอนแลว บรรณาธิการจะติดตอผูนิพนธเพ่ือขอคําชี้แจงวาใชหรือไมอยางไร ถาพบวาใชบรรณาธิการ
จะขอยุติกระบวนการแลวแจงผลการปฏิเสธนําสงกลับไปยังผูนิพนธทันที    
  1.5 บรรณาธิการมีหนาที่กลั่นกรองคดัเลอืกผูทรงคณุวุฒิพิจารณาบทความน้ัน ๆ  ใหตรงตามคุณสมบตัิ
หรือตามความเชี่ยวชาญของศาสตรสาขาวิชาน้ันเฉพาะ      
  1.6 บรรณาธิการตองไมมีสวนไดสวนเสียหรือผลประโยชนทับซอนกับผูนิพนธ ผูประเมินบทความ 
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และผูที่เกี่ยวของ อ่ืน ๆ ในบทความน้ัน ๆ        
  1.7 บรรณาธิการตองไมเปดเผยขอมูลของผูนิพนธและผูทรงคุณวุฒิที่พิจารณาบทความน้ัน ๆ เพ่ือ
ปองกันไมใหมีสวนไดสวนเสียหรือผลประโยชนทับซอนระหวางผูนิพนธกับผูทรงคุณวุฒิที่พิจารณาบทความ
  1.8 เม่ือไดรับผลประเมินจากผูทรงคุณวุฒิที่พิจารณาบทความน้ัน ๆ แลว บรรณาธิการจะทําการ
ตรวจสอบผลและสงกลับไปยังผูนิพนธเพ่ือทําการแกไข (หากไดแกไข) แลวสงกลับมาตามระบบเพ่ือตีพิมพ
เผยแพรในวารสารตอไป            
 2. บทบาทและหนาที่ของผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Duties of Reviewers)   
  2.1 ผูทรงคุณวุฒิตองพิจารณาบทความที่ปราศจากอคติสวนตัว โดยจะตองมีทัศนคติ แนวความคิด 
มุมมองที่เปนกลางหรือตองพิจารณาตามหลักทางวิชาการที่เปนเหตุและผล    
  2.2 ผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและมีความรู ความเขาใจ หรือความเชี่ยวชาญในการพิจารณา
บทความเร่ืองน้ัน ๆ เปนอยางดี         
  2.3 ผูทรงคุณวุฒิตองคํานึงถึงความสําคัญเกี่ยวกับเวลาหรือกรอบระยะเวลาในการประเมินบทความ
โดยใชเวลาอยางเหมาะสมไมควรใชเวลานานจนเกินไป      
  2.4 ผูทรงคุณวุฒิตองไมเรียกรับผลประโยชนจากผูที่เกี่ยวของหรือในกรณีใด ๆ  ที่ไมเปนไปตามเงือ่นไข
ของวารสารที่กําหนดไว          
  2.5 ผูทรงคุณวุฒิตองรักษาความลบัและไมเปดเผยขอมูลใด ๆ  เก่ียวกับการพิจารณาบทความใหบุคคล
อ่ืนไดรับรู           
  2.6 ผูทรงคุณวุฒิตองมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ โดยจะตองไมคัดลอกผลงานหรือนําเอาผลงานไป
ดัดแปลงเปนผลงานของตนเอง         
  2.7 หากผูทรงคุณวุฒิไมสามารถพิจารณาหรือประเมินบทความนั้น ๆ  ได ใหรีบติดตอบรรณาธิการเพ่ือ
ขอสงบทความกลับคืน โดยชี้แจงเหตุผลและความจําเปนนั้น ๆ     
 3. บทบาทและหนาที่ของผูนิพนธ (Duties of Authors)      
  3.1 ผูนิพนธตองศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ และอ่ืน ๆ ของ
วารสารใหเขาใจอยางถูกตองและทองแท        
  3.2 ผูนิพนธตองตรวจสอบความเรียบรอยของบทความตนเองใหดีกอน วาไดเขียนบทความเปนไป
ตามรูปแบบและองคประกอบที่วารสารกําหนดไวหรือไม      
  3.3 ผูนิพนธตองสงบทความผานหรือเขาระบบแบบออนไลนเทานั้น    
  3.4 ผูนิพนธตองมีจริยธรรม ในตนเอง โดยจะตองไมแอบอางนําเอาบทความหรือผลงานของบุคคลอื่น
ที่ไมไดรับการอนุญาต มาสงเพื่อขอตีพิมพเผยแพร       
  3.5 ผูนิพนธตองมีจรรยาบรรณในตนเอง โดยจะตองไมนําบทความหรือผลงานของตนที่เคยตีพิมพ
มาแลวจากแหลงอื่น มาสงเพ่ือขอตีพิมพเผยแพรซํ้าซอนอีก      
  3.6 ผูนิพนธตองปฏิบัติตามขั้นตอน ระเบียบ ขอบังคับที่วารสารกําหนดอยางเครงครัด  
  3.7 หากผูนิพนธไดรับทราบผลหรือรับรูถึงผลการประเมินแลว ถาผานการพิจารณาโดยมีเงื่อนไขให
แกไขบทความ ผูนิพนธตองดําเนินการแกไขโดยเร็วและตองแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิอยาง
ครบถวน 
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บรรณาธิการ           
 รองศาสตราจารย ดร.วาริธ  ราศรี 
 

ผูชวยบรรณาธิการ          
 ผูชวยศาสตราจารยทนงศักดิ์  ปดสินธุ 
 นายนครินทร  มวงออน (เลขาบรรณาธิการ) 
 

กองบรรณาธิการ          
 กองบรรณาธิก า รของ วารสารสั งคมศาสตร เ พ่ือการพัฒนาท อ งถิ่น  มหาวิ ทย าลั ย ราชภั ฏ
มหาสารคาม ประกอบดวย กองบรรณาธิการจากภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น จํานวน 14 คน 
ดังนี้ 
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บทคัดยอ             
 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการใชระบบบัญชีบริหารอิเล็กทรอนิกส
ทองถิ่น (e-LAAS) และ 2. เพื่อหาปญหาและอุปสรรคในการใชระบบบัญชีบริหารอิเล็กทรอนิกสทองถิ่น (e-LAAS) เปนการ
วิจัยแบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (Mixed Methods) มีกลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัย คือ 
เจาหนาที่ของเทศบาลตําบลในจังหวัดอุบลราชธานีที่ใชหรือเก่ียวของกับระบบการบัญชีบริหารทองถิ่นอิเล็กทรอนิกส (e-
LAAS) จากเทศบาลตําบล 25 แหง จํานวน 120 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณ
เชิงลึกและแบบสอบถาม แลวนําขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะหความแปรปรวนหรือการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
หรือการทดสอบคา (F-test) ผลการวิจัยพบวา 1) มีปจจัย 4 ปจจัย ไดแก 1.1) ระดับอายุ 1.2) ตําแหนงหนาที่ 1.3) การ
ฝกอบรมการใชงานระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-LAAS) 1.4) ประสบการณการใชคอมพิวเตอร 
มีผลตอศักยภาพ ความรู ความสามารถของผูใชปฏิบัติระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-LAAS)        
2) ปญหาและอุปสรรคสําคัญ 2 ประการ คือ 2.1) ฝายบริหารระดับเทศบาลไมเห็นความสําคัญของระบบบัญชีคอมพิวเตอร       
e-LAAS และ 2.2) ไมมีการผลักดันใหมีการบังคับใชอยางจริงจังจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
ซึ่งหากไมมีมาตรการบังคับยอมใหอํานาจฝายบริหารเลือกปฏิบัติหรือชะลอระบบบัญชีคอมพิวเตอร e-LAAS หรือเลือกปฏิบัติ
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร e-LAAS แคเพียงบางสวนเทานั้น ไมใหตนเองเสียผลประโยชนหรือถูกตรวจสอบไดงาย 
 

คําสําคัญ: ระบบบัญชีการบริหารทองถิ่นอิเล็กทรอนิกส (e-LAAS), เทศบาลตําบล, จังหวัดอุบลราชธานี 
 

Abstract             
 The purposes of this study were 1) to study the factors influence the efficiency in using Electronic 
Local Administration Accounting System (e-LAAS) and 2) to study problems and obstacles in using 
Electronic Local Administration Accounting System (e-LAAS.) This research applied mixed methodology of 
qualitative and quantitative research. The target group used in the research is the officials of the sub-
district municipality in Ubon Ratchathani province that use or are related to the electronic local 
management accounting system (e-LAAS) from 25 sub-district municipality, consisting of 120 people. The 
research instruments were in - depth interview form and questionnaires. And the collected data were 
analyzed for variance or one-way analysis of variance or F-test. The results of the research revealed that 
1) There are 4 factors which are 1.1) Age level 1.2) Position 1.3) Training on the use of computer 
accounting for the Local Administrative Organization (e-LAAS) 1.4) Computer experience Affecting the 
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potential, knowledge, and ability of users to operate the computer 2.1) The municipality management 
does not see the importance of the e-LAAS computer accounting system and 2.2) there is no push for 
serious enforcement from the Department of Local Administration Ministry of Interior If there is no 
compulsory measure, it is empowering management to discriminate or slow down the e-LAAS computer 
accounting system or partially select e-LAAS computer accounting system only. Do not let yourself lose 
benefits or be easily examined. 
 

Keywords: Electronic Local Administration Accounting System, sub-district municipality, Ubon Ratchathani 
Province. 
 

บทนํา            
 ภายใตยุทธศาสตรชาติของไทยในปจจุบัน การบ ริหารงานแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (e-Government) เปนการ
บริหารงานภาครัฐแบบใหมดวยการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานและใหบริการประชาชนอยางมี
ประสิทธิภาพ การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชจะทําใหเกิดการพัฒนาฐานขอมูลของหนวยงานของรัฐตาง ๆ ทุกระดับ
ใหเชื่อมโยงกันทําใหหนวยงานของรัฐสามารถบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และที่สําคัญสามารถขยาย
ขีดความสามารถของหนวยงานของรัฐในการใหบริการประชาชน เพราะการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาเปนเครื่องมือในการ
ใหบริการประชาชนโดยวิธีการใชงานผานระบบอิเล็กทรอนิกสจะทําใหสามารถบริการประชาชนไดอยางรวดเร็ว ประชาชนเกิด
ความพึงพอใจกอใหเกิดทัศนคติที่ดีตอหนวยงานของรัฐเปนการเปดโอกาสใหประชาชนรับรูถึงขอมูลขาวสารไดอยางรวดเร็ว 
เปนการยกระดับความโปรงใสและสรางความเชื่อมั่นในการบริหารราชการที่ประชาชนมีตอภาครัฐ ซึ่งนอกจากประโยชนในแง
การใหบริการแลวรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสยังถือเปนเครื่องมือที่สําคัญที่ชวยสนับสนุนการดําเนินงานของภาครัฐ ชวยใหหนวยงาน
ของรัฐมีศักยภาพ สามารถปรับตัวใหเปนองคกรแหงการเรียนรูที่มีพลวัตร ทันสมัย มีวิสัยทัศนที่กวางไกล ชวยเสริม
ประสิทธิภาพการทํางานของภาครัฐโดยสามารถตอบสนองตอความตองการและความคาดหวังของประชาชนที่มีตอภาครัฐได
อยางแทจริงและเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหการพัฒนาระบบราชการเปนไปตามเปาหมายในที่สุด (กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร, 2561)        
 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ถือไดวาเปนหนวยงานภาครัฐที่มีความใกลชิดกับประชาชนจึงมีความ
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการบริหารงานภาครัฐแบบใหมดวยการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานและ
ใหบริการประชาชนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในเร่ืองหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียน 
และรายงานการเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําระบบบัญชีคอมพิวเตอร
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-LAAS) โดยระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-LAAS) มีระบบที่
สําคัญ 5 ระบบ ไดแก 1) ระบบงบประมาณ เปนระบบยอยสําหรับการบริหารจัดการงบประมาณ รางเทศบัญญัติ/ขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป รางเทศบัญญัติ/ขอบัญญัติงบประมาณรายจายงบเฉพาะการ รวมทั้งการรางเทศบัญญัติ/
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายฉบับเพิ่มเติมและการโอนงบประมาณในระหวางปงบประมาณ เปนระบบตั้งตนสําหรับการ
บริหารทางดานการเงิน โดยการรับ – จายเงิน ในระบบจะเชื่อมโยงกันกับงบประมาณและทําการลงบัญชีใหโดยอัตโนมัติ 2) 
ระบบรายรับ เปนระบบยอยสําหรับการบริหารจัดการเรื่องรายรับขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สําหรับกระบวนการรับเงิน
ภาษีจัดสรรและเงินอุดหนุนจากสวนกลาง รวมทั้งกระบวนการจัดเก็บเงินรายไดที่เปนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเอง 
สามารถเชื่อมโยงกับระบบแผนที่ภาษีในสวนที่เปนภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย รวมทั้ งอากรและ
คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ โดยเมื่อมีการรับเงินในระบบแลว ระบบจะลงบัญชีใหโดยอัตโนมัติ 3) ระบบรายจาย เปนระบบยอยสําหรับ
การบริหารจัดการเรื่องการจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งแตการจัดทํารายงานขอซื้อ/ขอจาง การทําสัญญา ฎีกา 
การเบิกจาย จนถึงการพิมพเช็ค ใบถอน ใบโอนเงินธนาคาร นอกจากน้ียังครอบคลุมถึงในสวนของการยืม/คืนเงินงบประมาณ 
การใชจายเงินสะสม การรับ/คืนเงินประกันสัญญา ประกันซอง ประกันผลงาน ประกันสัญญาเชาและอ่ืน ๆ การลงบัญชีเปน
การลงบัญชีใหโดยอัตโนมัติ สําหรับระบบรายจายผูบริหารทองถิ่นสามารถติดตามบริหารการใชจายงบประมาณไดจากใน
ระบบงาน 4) ระบบบัญชี เปนระบบยอยสําหรับการบริหารจัดการทางดานบัญชี รายงานทางการเงิน ซึ่งสามารถออกรายงาน
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เพื่อแสดงสถานะการเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดเปนรายวัน รายเดือน รายไตรมาส และประจําป และ 5) ระบบ
รายงานผูบริหาร เปนระบบยอยสําหรับการแสดงรายงานตาง ๆ ทางดานการเงินการคลังใหกับผูบริหารของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นในการเรียกดูขอมูลการปฏิบัติงานตาง ๆ การรับ-จายเงิน และงบการเงินตาง ๆ ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในภาพรวมทั้งประเทศ (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น, 2559) แตอยางไรก็ดี ผูวิจัยไดทําการศึกษาและวิเคราะห
ขอมูลเกี่ยวกับการจัดทําระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-LAAS) พบวา ยังเกิดปญหาและอุปสรรค
ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยูบอยครั้ง ซ่ึงสอดคลองกับลักษณะการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในภาครัฐของไทยที่ยังขาดทักษะ ความรู ความชํานาญ อาทิ ดานการส่ือสารขอมูลและการจัดวาง
เครือขาย รวมถึงการขาดบุคลากรดานเทคนิคสําหรับการดูแลระบบสื่อสารและเครือขายทั่วประเทศ นอกจากน้ี รูปแบบของ
ขอมูลและซอฟตแวรที่ใชยังไมสมบูรณเทาที่ควร ทําใหไมสามารถใชงานรวมกันไดระหวางหลายกระทรวง โดยปญหาดังกลาวน้ี
อาจเกิดจากการที่ภาครัฐขาดหนวยงานกลางสําหรับทําหนาที่ใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศแตละหนวยงานจึงตาง
แยกกันพัฒนาสรางเครือขายขอมูลของตนเองทําใหไมสามารถใชประโยชนรวมกันเปนเครือขายความเร็วสูงได เปนตน  
 ดังนั้น จากความสําคัญและปญหาอุปสรรคดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจและตระหนักถึงความสําคัญในการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการใชงานระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-LAAS) ของ
บุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อจะนําไปสูแนวทางสําหรับการพัฒนาการใชงานระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (e-LAAS) ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นในอนาคตตอไป 
 

วัตถุประสงคการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการใชงานระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-LAAS)  
 2. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการใชงานระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-LAAS) 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย  
 การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยแบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (Mixed Methods) โดยมีวิธีการ
ดําเนินการวิจัย ดังนี ้          
 1. กลุมเปาหมายในการวิจัย ไดแก เจาหนาที่ของเทศบาลตําบลในจังหวัดอุบลราชธานีที่ใชหรือเก่ียวของกับระบบการ
บัญชีบริหารทองถิ่นอิเล็กทรอนิกส (e-LAAS) จากเทศบาลตําบล 25 แหง จํานวน 120 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 
 2. เครื่องมือในการวิจัย ไดแก 1) สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 2) แบบสอบถาม (Questionnaire) 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก การเก็บรวบรวมขอมูลจาก 1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ เปนขอมูลที่ไดจาก
การสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมเปาหมายและการใชแบบสอบถาม 2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ เปนขอมูลที่ไดจาก
การรวบขอมูลเอกสารตาง ๆ (Document  Research) อาทิ หนังสือ ตํารา เอกสารวิชาการ งานวิจัย และสื่ออิเล็กทรอนิกสที่
เกี่ยวของ เปนตน 
 4. การวิเคราะหขอมูล ไดแก การวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 2 สวน คือ 1) การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการนํา
ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมเปาหมายและการรวบขอมูลเอกสารตาง ๆ มาวิเคราะหในเชิงเน้ือหา (Content 
Analysis) 2) การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยการนําขอมูลที่ไดจากการแจกแบบสอบถามมาวิเคราะหมาวิเคราะหโดยใช
โปรแกรมทางสถิติเพื่อหาคาความแปรปรวนหรือการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวหรือการทดสอบคา (F-test)   
 5. สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก สถิติการทดสอบหาคาความแปรปรวนหรือการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวหรือการ
ทดสอบคา (F-test)   
 

ผลการวิจัย            

 การวิจัยเร่ืองปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการใชงานระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-LAAS) 

ผูวิจัยสามารถจําแนกผลการวิจัยไดตามวัตถุประสงค ดังนี้ 

 1. เพ่ือศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการใชงานระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-
LAAS) ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการใชงานระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-
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LAAS) ของบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ในเทศบาลตําบลจังหวัดอุบลราชธาน ีประกอบดวย 1) ระดับอายุ มีผลตอศักยภาพ ความรู 
ความสามารถของผูใชปฏิบัติระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-LAAS) 2) ตําแหนงหนาที่ มีผลตอ
ศักยภาพ ความรู ความสามารถของผูใชปฏิบัติระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-LAAS) 3) การ
ฝกอบรมการใชงานระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-LAAS) 4) ประสบการณการใชคอมพิวเตอร มี
ผลตอศักยภาพ ความรู ความสามารถของผูใชปฏิบัติระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-LAAS) ซึ่งผล
การทดสอบสมมติฐานพบวา ผูใชงานหรือผูปฏิบัติระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-LAAS) ที่มีระดับ
อายุแตกตางกัน มีศักยภาพ ความรู ความสามารถในการใชงานระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-
LAAS) ที่แตกตางกันจริง โดยผลการวิเคราะหความแปรปรวนของระดับความเห็นของผูใชงานหรือเก่ียวของฯ ที่มีระดับอายุ
แตกตางกัน ตอศักยภาพ ความรู ความสามารถในการใชงานระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-
LAAS) พบวา 1.1) คาเฉลี่ยระดับอายุของผูใชงานหรือเกี่ยวของที่มีระดับอายุแตกตางกันมีผลตอระดับคาเฉลี่ยระดับศักยภาพ 
ความรู ความสามารถฯ ที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 (The mean difference is significant at the 0.05 
level) โดยมีคา Sig เทากับ 0.016 คา F เทากับ 3.578 โดยกลุมอายุที่มีคาเฉล่ียระดับศักยภาพ ความรู ความสามารถของผูใช
ปฏิบัติระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-LAAS) มากที่สุดเมื่อเทียบกับกลุมอ่ืน คือ กลุมอายุระหวาง 
30-39 ป 1.2) ปจจัยดานตําแหนงหนาที่ ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบวา ผูใชงานหรือผูปฏิบัติระบบบัญชีคอมพิวเตอร
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-LAAS) ที่มีระดับตําแหนงแตกตางกัน มีศักยภาพ ความรู ความสามารถในการใชงานระบบ
บัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-LAAS) ที่แตกตางกันจริง โดยผลการวิเคราะหความแปรปรวนของระดับ
ความเห็นของผูใชงานหรือเกี่ยวของฯ ที่มีตําแหนงที่แตกตางกัน ตอระดับศักยภาพ ความรู ความสามารถในการใชงานระบบ
บัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-LAAS) พบวา คาเฉล่ียระดับตําแหนงของผูใชงานหรือเกี่ยวของฯ ที่
แตกตางกันมีผลตอระดับคาเฉลี่ยระดับศักยภาพ ความรู ความสามารถฯ ที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 (The 
mean difference is significant at the 0.05 level) โดยมีคา Sig เทากับ 0.017 คา F เทากับ 2.577 1.3) ปจจัยดานการ
ฝกอบรมการใชงานระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-LAAS) ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบวา 
ผูใชงานหรือผูปฏิบัติระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-LAAS) ที่ไดรับการฝกอบรมการใชงานระบบ
บัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-LAAS) ที่แตกตางกัน มีศักยภาพ ความรู ความสามารถในการใชงาน
ระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-LAAS) ที่แตกตางกันจริง โดยผลการวิเคราะหความแปรปรวนของ
ระดับความเห็นของผูใชงานหรือเก่ียวของฯ ที่ไดรับการฝกอบรมการใชงานระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (e-LAAS) ที่แตกตางกัน ตอระดับศักยภาพ ความรู ความสามารถในการใชงานระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (e-LAAS) พบวา คาเฉลี่ยระดับการฝกอบรมของผูใชงานหรือเกี่ยวของฯ ที่แตกตางกันมีผลตอระดับ
คาเฉลี่ยระดับศักยภาพ ความรู ความสามารถฯ ที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 (The mean difference is 
significant at the 0.05 level) โดยมีคา Sig เทากับ 0.001 คา F เทากับ 14.293 1.4)ปจจัยดานประสบการณการใช
คอมพิวเตอร ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบวา ผูใชงานหรือผูปฏิบัติระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (e-LAAS) ที่มีประสบการณการใชคอมพิวเตอรที่แตกตางกัน มีศักยภาพ ความรู ความสามารถในการใชงานระบบ
บัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-LAAS) ที่แตกตางกันจริง โดยผลการวิเคราะหความแปรปรวนของระดับ
ความเห็นของผูใชงานหรือเกี่ยวของฯ ที่มีประสบการณการใชคอมพิวเตอรที่แตกตางกัน ตอระดับศักยภาพ ความรู 
ความสามารถในการใชงานระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-LAAS) พบวา คาเฉล่ียของผูที่มี
ประสบการณการใชคอมพิวเตอรที่แตกตางกันมีผลตอระดับคาเฉลี่ยระดับศักยภาพ ความรู ความสามารถฯ ที่แตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 (The mean difference is significant at the 0.05 level) โดยมีคา Sig เทากับ 0.021 คา F 
เทากับ 3.015 1.5) ระดับศักยภาพ ความรู ความสามารถของผูใชปฏิบัติระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (e-LAAS) พบวา มีความสอดคลองกับขอคนพบดานปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการใชงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-LAAS) ของบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ในเทศบาลตําบลจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งประกอบดวย 
ระดับอายุ ประสบการณการใชคอมพิวเตอร การฝกอบรมการใชงานระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(e-LAAS) และตําแหนงหนาที่มีผลตอศักยภาพ ความรู ความสามารถของผูใชปฏิบัติระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกร
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ปกครองสวนทองถ่ิน (e-LAAS) โดยจากการประเมินทัศนคติของกลุมตัวอยางที่เปนผูใชงานหรือเกี่ยวของกับระบบบัญชี
คอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งสิ้น 120 ตัวอยาง จากการสุมเลือกตัวอยางเทศบาลตําบล 25 แหง  พบวา 
กลุมตัวอยางเห็นสอดคลองกัน (วัดจากที่ตอบวา “เห็นดวยอยางยิ่ง” หรือ “เห็นดวย” รวมกันเกินครึ่งหน่ึง (50%) ของกลุม
ตัวอยางทั้งหมด) วาผูปฏิบัติงานมีความรูและความสามารถเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอรเปนอยางดี รอยละ 80.9 เทศบาลตําบล
มีจํานวนบุคลากรในการปฏิบัติงานโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร e-LAAS เพียงพอ รอยละ 80  ผูปฏิบัติงานมีความ
ตองการในการพัฒนาความรูความสามารถดานการการใชงานโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร e-LAAS รอยละ 72.5 
ผูปฏิบัติงานไดรับการฝกอบรมการใชงานโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร e-LAAS รอยละ 50 ตามลําดับ 
 2. เพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคในการใชงานระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-LAAS) 

ผลการวิจัยพบวา ปญหาและอุปสรรคในการใชงานระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-LAAS) มีปญหา

ที่สําคัญ 2 ประการ คือ 1) ฝายบริหารระดับเทศบาลที่ไมเห็นความสําคัญของระบบบัญชีคอมพิวเตอร e-LAAS ไมมีความรู

และความเขาใจในระบบดังกลาว วาเมื่อทําไปแลวจะใหประโยชนอยางไร ระบบน้ีสงผลดีอยางไร เพราะบางครั้งเมื่อปฏิบัติงาน

ในระบบบัญชีคอมพิวเตอรฯ ทําใหการดําเนินงานลาชา เพราะระบบจะทํางานเปนข้ันตอน ฝายบริหารอางวาระบบบัญชี

คอมพิวเตอร e-LAAS จะทําใหเกิดความลาชา เพราะตองรอเอกสารสําหรับการลงขอมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร e-LAAS 

ฝายบริหารจะมองภาพรวมขององคกร เนนผลสัมฤทธ์ิของการบริหาร ไมเนนกระบวนการ วิธีการ และเห็นวาเปนเรื ่องยากที่

ฝายบริหารจะมีความเขาใจระบบบัญชีคอมพิวเตอร e-LAAS เนื่องจากฝายบริหารมีภาระหนาที่มาก โดยผูบริหารมักจะให

ความสําคัญกับโครงการที่จะไดรับประโยชนดวย เชน โครงการกอสรางระบบโครงสรางพื้นฐาน เชน ถนน การพัฒนาโรงเรียน

หรือการสนับสนุนโครงการอ่ืน ๆ ที่สามารถมองเห็นไดเชิงประจักษเพื่อหวังคะแนนนิยมมากกวาการใหความสําคัญกับสิ่งที่จับ

ตองไมไดเหมือนระบบบัญชีคอมพิวเตอร e-LAAS 2) ไมมีการผลักดันใหมีการบังคับใชอยางจริงจังจากกรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร e-LAAS จะรวมถึงระบบขอมูลรายรับ รวมถึงระบบ

ขอมูลรายจาย เปนระบบยอยสําหรับการบริหารจัดการเรื่องการจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตั้งแตการจัดทํา

รายงานขอซ้ือ/ขอจาง การทําสัญญา ฎีกา การเบิกจาย จนถึงการพิมพเช็ค ใบถอน ใบโอนเงินของธนาคาร นอกจากนี ้ยัง

ครอบคลุมถึงในสวนของการยืม/คืน เงินงบประมาณ การใชจายเงินสะสม การรับ/คืนเงินประกันสัญญา ประกันซอง ประกัน

ผลงาน ประกันสัญญาเชาและอ่ืน ๆ การลงบัญชีเปนการลงบัญชีใหโดยอัตโนมัติสําหรับระบบขอมูลรายจายผูบริหารทองถิ่น

สามารถดูรายงานตาง ๆ และติดตามบริหารการใชจายงบประมาณได เปนตน ซึ่งหากไมมีมาตรการบังคับยอมใหอํานาจฝาย

บริหารเลือกปฏิบัติ หรือชะลอระบบบัญชีคอมพิวเตอร e-LAAS หรือ เลือกปฏิบัติระบบบัญชีคอมพิวเตอร e-LAAS แคเพียง

บางสวนเทานั้น ไมใหตนเองเสียผลประโยชนหรือถูกตรวจสอบไดงาย 
  

สรุปผลการวิจัย  
การวิจัยเร่ืองปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการใชงานระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-LAAS) 

ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้  
1. เพ่ือศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการใชงานระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-

LAAS) พบวา ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการใชงานระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-LAAS)  
ไดแก 1) ระดับอายุ มีผลตอศักยภาพ ความรู ความสามารถของผูใชปฏิบัติระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (e-LAAS) 2) ตําแหนงหนาที่มีผลตอศักยภาพ ความรู ความสามารถของผูใชปฏิบัติระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (e-LAAS) 3) การฝกอบรมการใชงานระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-LAAS) 
และ 4) ประสบการณการใชคอมพิวเตอร โดยผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ผูใชงานหรือผูปฏิบัติระบบบัญชีคอมพิวเตอร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-LAAS) ที่มีระดับอายุแตกตางกัน มีศักยภาพ ความรู ความสามารถในการใชงานระบบ
บัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-LAAS) ที่แตกตางกันจริงโดยผลการวิเคราะหความแปรปรวนของระดับ
ความเห็นของผูใชงานหรือเกี่ยวของมีระดับอายุแตกตางกันมีผลตอระดับคาเฉลี่ยระดับศักยภาพ ความรู ความสามารถ        
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ที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 (The mean difference is significant at the 0.05 level) โดยมีคา Sig เทากับ 
0.016 คา F เทากับ 3.578 โดยกลุมอายุที่มีคาเฉล่ียระดับศักยภาพ ความรู ความสามารถของผูใชปฏิบัติระบบบัญชี
คอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-LAAS) มากที่สุดเมื่อเทียบกับกลุมอ่ืน คือ กลุมอายุระหวาง 30 - 39 ป   

2. เพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคในการใชงานระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-LAAS) 
พบวา ปญหาและอุปสรรคในการใชงานระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-LAAS) มีปญหาที่สําคัญ 2 
ประการ ไดแก 1) ฝายบริหารระดับเทศบาลที่ไมเห็นความสําคัญของระบบบัญชีคอมพิวเตอร e-LAAS ไมมีความรูและความ
เขาใจในระบบดังกลาว ทําใหการดําเนินงานลาชา เพราะระบบจะทํางานเปนขั้นตอน ฝายบริหารอางวาระบบบัญชี
คอมพิวเตอร e-LAAS จะทําใหเกิดความลาชา เพราะตองรอเอกสารสําหรับการลงขอมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร e-LAAS 
ฝายบริหารจะมองภาพรวมขององคกร เนนผลสัมฤทธ์ิของการบริหาร ไมเนนกระบวนการ วิธีการ และเห็นวาเปนเรื ่องยากที่
ฝายบริหารจะมีความเขาใจระบบบัญชีคอมพิวเตอร e-LAAS เน่ืองจากฝายบริหารมีภาระหนาที่มาก และ 2) ไมมีการผลักดัน
ใหมีการบังคับใชอยางจริงจังจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย โดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร e-
LAAS จะรวมถึงระบบขอมูลรายรับ รวมถึงระบบขอมูลรายจาย เปนระบบยอยสําหรับการบริหารจัดการเรื่องการจายเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งแตการจัดทํารายงานขอซ้ือ/ขอจาง การทําสัญญา ฎีกา การเบิกจาย จนถึงการพิมพเช็ค ใบ
ถอน ใบโอนเงินของธนาคาร นอกจากน้ียังครอบคลุมถึงในสวนของการยืม/คืน เงินงบประมาณ การใชจายเงินสะสม การรับ/
คืนเงินประกันสัญญา ประกันซอง ประกันผลงาน ประกันสัญญาเชาและอ่ืน ๆ การลงบัญชีเปนการลงบัญชีใหโดยอัตโนมัติ
สําหรับระบบขอมูลรายจายผูบริหารทองถิ่นสามารถดูรายงานตาง ๆ และติดตามบริหารการใชจายงบประมาณได เปนตน ซ่ึง
หากไมมีมาตรการบังคับยอมใหอํานาจฝายบริหารเลือกปฏิบัติหรือชะลอระบบบัญชีคอมพิวเตอร e-LAAS หรือเลือกปฏิบัติ
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร e-LAAS แคเพียงบางสวนเทานั้นไมใหตนเองเสียผลประโยชนหรือถูกตรวจสอบไดงาย 
 

อภิปรายผล  
การวิจัยเร่ืองปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการใชงานระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-LAAS) 

ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลได ดังน้ี  
1. เพ่ือศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการใชงานระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-

LAAS) พบวา 1) ระดับอายุ มีผลตอศักยภาพ ความรู ความสามารถของผูใชปฏิบัติระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (e-LAAS) 2) ตําแหนงหนาที่มีผลตอศักยภาพ ความรู ความสามารถของผูใชปฏิบั ติระบบบัญชี
คอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-LAAS) 3) การฝกอบรมการใชงานระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (e-LAAS) และ 4) ประสบการณการใชคอมพิวเตอร ซึ่งเม่ืออภิปรายผลกับผลการศึกษาของพรปวีณ  ประวัง 
(2555) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (Electronic Local 
Administration Accounting System: e-LAAS) ในเขตอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา และเปรียบเทียบความแตกตางขอมูล
ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น      
ในเขตอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ผลการวิจัยพบวา ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับประชากรสวนใหญ เปนเพศหญิง อายุ 31-40 ป        
มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินระหวาง 5-10 ป การวิเคราะห
เกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอเชียงคํา จังหวัด
พะเยา พบวา โดยรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง เม่ือแยกพิจารณาเปนรายดานพบวา ปจจัยที่มีคาเฉล่ียความคิดเห็น
สูงสุด ไดแก ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองลงมา คือ ดานระบบบัญชีคอมพิวเตอร ดานบุคลากร ตามลําดับ สวนปจจัย
ที่มีคาเฉล่ียความคิดเห็นนอยที่สุด ไดแก ดานผูบริหาร จากการศึกษาอิทธิพลของเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ
ในการทํางานทีต่างกัน มีอิทธิพลตอปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ดานบุคลากร ดานผูบริหาร ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดานระบบบัญชีคอมพิวเตอร 
ผลการวิเคราะหคาความแปรปรวนพบวา ระดับการศึกษาที่ตางกัน มีอิทธิพลตอปจจัยดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง    
มีนัยสําคัญที่ระดับความเช่ือมั่นที่ 90% เพศและระดับการศึกษาที่ตางกัน มีอิทธิพลตอปจจัยดานระบบบัญชีคอมพิวเตอรที่
ระดับความเชื่อม่ันที่ 90% และ 95% ตามลําดับ ทั้งน้ีผลการศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการใชงานระบบบัญชี
คอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-LAAS) ของบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ในเทศบาลตําบลจังหวัดอุบลราชธานี 
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สะทอนออกมาอยางชัดเจนวา 1) มีบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ที่เก่ียวของนี้สวนใหญมีความรู ความสามารถของผูใชปฏิบัติระบบ
บัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-LAAS) ได 2) ไมมีอุปสรรคดานระบบ (ซอฟแวร) การทํางานของระบบ
บัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-LAAS) และ 3) ไมมีอุปสรรคดานเครื่องคอมพิวเตอรและวัสดุอุปกรณ 
(ฮารดแวร) ที่เกี่ยวของเพื่อใชปฏิบัติระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-LAAS) มากนัก แตปจจัยที่เปน
อุปสรรคที่แทจริงกลับเปนอุปสรรคจากฝายบริหารที่ไมมีความจริงจังเพื่อผลักดันใหเกิดการปฏิบัติอยางแทจริง ในขณะที่
กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวของก็ไมไดสรางขอบังคับหรือกําหนดบทลงโทษ ในกรณีการละเวนไมปฏิบัติตามระบบบัญชี
คอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-LAAS) 

2. เพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคในการใชงานระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-LAAS) 
พบวา 1) ฝายบริหารระดับเทศบาลที่ไมเห็นความสําคัญของระบบบัญชีคอมพิวเตอร e-LAAS ไมมีความรูและความเขาใจใน
ระบบดังกลาว ทําใหการดําเนินงานลาชา เพราะระบบจะทํางานเปนขั้นตอน ฝายบริหารอางวาระบบบัญชีคอมพิวเตอร e-
LAAS จะทําใหเกิดความลาชา เพราะตองรอเอกสารสําหรับการลงขอมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร e-LAAS ฝายบริหารจะ
มองภาพรวมขององคกร เนนผลสัมฤทธ์ิของการบริหาร ไมเนนกระบวนการ วิธีการ และเห็นวาเปนเรื่องยากที่ฝายบริหารจะมี
ความเขาใจระบบบัญชีคอมพิวเตอร e-LAAS เน่ืองจากฝายบริหารมีภาระหนาที่มาก และ 2) ไมมีการผลักดันใหมีการบังคับใช
อยางจริงจังจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร e-LAAS จะรวมถึง
ระบบขอมูลรายรับ รวมถึงระบบขอมูลรายจาย เปนระบบยอยสําหรับการบริหารจัดการเรื่องการจายเงินขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ต้ังแตการจัดทํารายงานขอซื้อ/ขอจาง การทําสัญญา ฎีกา การเบิกจาย จนถึงการพิมพเช็ค ใบถอน ใบโอนเงินของ
ธนาคาร นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงในสวนของการยืม/คืน เงินงบประมาณ การใชจายเงินสะสม การรับ/คืนเงินประกันสัญญา 
ประกันซอง ประกันผลงาน ประกันสัญญาเชาและอ่ืน ๆ การลงบัญชีเปนการลงบัญชีใหโดยอัตโนมัติสําหรับระบบขอมูล
รายจายผูบริหารทองถิ่นสามารถดูรายงานตาง ๆ และติดตามบริหารการใชจายงบประมาณได เปนตน ซึ่งหากไมมีมาตรการ
บังคับยอมใหอํานาจฝายบริหารเลือกปฏิบัติหรือชะลอระบบบัญชีคอมพิวเตอร e-LAAS หรือ เลือกปฏิบัติระบบบัญชี
คอมพิวเตอร e-LAAS แคเพียงบางสวนเทานั้น ไมใหตนเองเสียผลประโยชนหรือถูกตรวจสอบไดงายสอดคลองกับงานวิจัยของ
รจนา  ชิตทะวงค (2552) ไดศึกษาปญหาการจัดทําบัญชีของสหกรณการเกษตรในจังหวัดเชียงใหม ในดานการปฏิบัติงานกรณี
ที่สหกรณใชโปรแกรมระบบบัญชีสําเร็จรูปและดานบุคลากร พบวา ปญหาในดานการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดทําบัญชี
ของสหกรณเปนปญหามากที่สุด คือ เม่ือโปรแกรมระบบบัญชีสําเร็จรูปมีปญหาหรือเกิดขัดของ สหกรณขาดผูที ่ใชคําปรึกษา 
แนะนํา และทําการแกไข สวนปญหาดานบุคลากร คือ เจาหนาที่บัญชีหรือผูมีหนาที่ในการจัดทําบัญชีใหแกสหกรณขาด
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจากไดรับคาตอบแทนต่ํากวาที่ควร และปญหาในดานการปฏิบัติงานทั่วไปเกิดจากสหกรณขาด
เจาหนาที่ที่ใหคําปรึกษาและแนะนําเกี่ยวกับการจัดทําบัญชี   
 

ขอเสนอแนะการวิจัย  
 1. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 
  ในเชิงนโยบาย (Policy) ควร มีมาตรการบังคับโดยอาจจะออกเปนกฎหมายหรือนโยบายที่เกี่ยวของใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใชงานระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-LAAS) ทั้งระบบ (100%) ซึ่งหากไมมี
มาตรการบังคับยอมใหอํานาจฝายบริหารเลือกปฏิบัตหิรือชะลอระบบบัญชีคอมพิวเตอร e-LAAS หรือเลือกปฏิบัติระบบบัญชี
คอมพิวเตอร e-LAAS แคเพียงบางสวนเทานั้น เพื่อไมใหตนเองเสียผลประโยชนหรือถูกตรวจสอบไดงาย เพราะปจจัยที่เปน
อุปสรรคที่แทจริงกลับเปนอุปสรรคจากฝายบริหารที่ไมมีความจริงจังเพื่อผลักดันใหเกิดการปฏิบัติอยางแทจริง ในขณะที่
กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวของก็ไมไดสรางขอบังคับหรือกําหนดบทลงโทษในกรณีการละเวนไมปฏิบัติตามระบบบัญชี
คอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-LAAS) (ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย)    
 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป        
  ควร มีมาตรการจูงใจสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชงานระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (e-LAAS) ทั้งระบบ (100%) เชน อาจจะจัดสรรงบประมาณสนับสนุน หรือรางวัลอ่ืน ๆ เพื่อสรางแรงจูงใหฝายบริหาร
ผลักดันใหเกิดการปฏิบัติอยางแทจริง 
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กิตติกรรมประกาศ  
 ขอขอบพระคุณอาจารยที่ปรึกษา ดร.ประเทือง  มวงออน ที่ใหคําปรึกษาแนะนําและทําใหงานวิจัยฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไป
ดวยดี มีคุณคา ขอขอบพระคุณคณะกรรมการอาจารยผูสอบปองกันวิทยานิพนธที่ใหคําแนะนําในการปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ
ที่สุด และขอบคุณบุคคลอีกหลายทาน ที่เปนสวนสําคัญและไดสละเวลาใหการสัมภาษณเพื่อใหไดขอมูลในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี 
ไดแก นางสาวมลิวรรณ  ภักดี เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เทศบาลตําบลหวยขะยุง นางสุนีย  พันธพิพัฒน   
เจาหนาที่จัดเก็บรายไดปฏิบัติการ เทศบาลตําบลหวยขะยุง นายอุบล  จันทรชนะ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
เทศบาลตําบลหวยขะยุง นางกมลทิพย  วงคนามเถาว เจาพนักงานพัสดุชํานาญงานเทศบาลตําบลหวยขะยุง นายปรภัทร      
อําพลพงษ ผูชวยงานการเงินและบัญชีเทศบาลตําบลมวงสามสิบ นางรจนา  เบาทอง นักพัฒนาชุมชนชํานาญงานเทศบาล
ตําบลมวงสามสิบ นางสาวณัฐนิชา  ศรีภักดี ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชีเทศบาลตําบลนาจาน นางปณณภัสร        
หอมทรัพย เจาพนักงานธุรการชํานาญงานเทศบาลตําบลนาจาน นางสาวมุกดา  ดวงดี ผูชวยเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและ
แผนเทศบาลตําบลนาจาน นางสาวจันทรา  คัตรินทร ผูชวยเจาหนาที่พัสดุเทศบาลตําบลนาจาน จึงขอขอบพระคุณทุกทานที่มี
สวนเกี่ยวของมา ณ โอกาสนี้  
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บทคัดยอ 
 การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาหลักการที่เกี่ยวของกับการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีความ
รับผิดชอบตอสังคม 2. เพื่อศึกษาและวิเคราะหหลักเกณฑและมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคมในระดับสากลและ
มหาวิทยาลัยของตางประเทศ 3. เพื่อศึกษาและวิเคราะหองคประกอบความรับผิดชอบตอสังคมตามพันธกิจมหาวิทยาลัย 4 
ดาน คือการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ 4. เพื่อจัดทํารูปแบบความ
รับผิดชอบตอสังคมของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจมหาวิทยาลัย 4 ดาน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการและ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเปนการวิจัยแบบเชิงคุณภาพโดยศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของและศึกษาจากตัวบุคคลโดยมี
กลุมเปาหมาย อาทิ ผูบริหารมหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 18 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง มีเครื่องมือใน
การวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณเชิงลึก แลวจะนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหในเชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบวา 1) ประกอบไปดวย
หลักการ ไดแก หลักความรับผิดชอบ หลักภาระรับผิด หลักความโปรงใส หลักการปฏิบัติอยางมีจริยธรรม หลักการยอมรับถึง
ผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย หลักหลักนิติธรรม หลักการเคารพตอแนวปฏิบัติสากล  หลักสิทธิมนุษยชน และหลัก    
ธรรมาภิบาล 2) หลักเกณฑและมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคมในระดับสากลและมหาวิทยาลัยของตางประเทศที่
สอดคลองตามพันธกิจ 4 ดาน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 3) 
องคประกอบความรับผิดชอบตอสังคมตามพันธกิจมหาวิทยาลัย 4 ดาน ประกอบไปดวยหลักการ 6 ขอ คือ หลักธรรมาภิบาล
องคกร หลักสิทธิมนุษยชน หลักการปฏิบัติดานบุคคลากร หลักการคํานึงถึงสิ่งแวดลอม หลักความตองการของสังคม หลักการ
ติดตามและการประเมินผล และ 4) รูปแบบที่ไดตองมีหลักการและการดําเนินการอันจะแสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคมของ
มหาวิทยาลัย 4 ดาน ที่ประกอบดวย 6 หลักการดังกลาวในขางตน 
 

คําสําคัญ: รูปแบบ, พันธกิจหลัก, ความรับผิดชอบตอสังคม 
 

Abstract  
 The purpose of this research were 1) to study social the principles related to the higher education of 
socially responsible university, 2) to study and analyze the international principles and standards of social 
responsibility which were applied within foreign universities, 3) to analyze elements of university social 
responsibility through the four missions of university, including graduate production, research, academic 
service and art and culture preservation, and 4)to manage university social responsibility model through 
the four missions of university, including graduate production, research, academic service and art and 
culture preservation. This study was qualitative research. The data was collected from related document 
and target group.  Research methodology was in-dept interview, and the target group contained eighteen 
people. The data was content analysis. The research found that the following results. 1) University should 
run organization with the missions, presenting social responsibility. 2) The international principles and 
standards of social responsibility should be applied to Thai universities with Thai contexts. 3) Social 
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responsibility’s elements with the four missions included the following six principles; Organization 
governance, Human rights, Personnel practices, Environmental recognition, According to the social needs, 
Follow up Evaluation Improvement and Development 4) The model of social responsibility could be 
applied within university and corresponded with the university missions. The effective model helped 
develop educational quality and standard which mainly conducted to the success of country 
development and the results of this study had met all purposes of this research. 
 

Keywords: Model, Primary Mission, Social Responsibility 
 

บทนํา 
 การพัฒนาประเทศมีความสําคัญตอการสรางความเจริญกาวหนาในการพัฒนาทุกดาน เพื่อขับเคลื่อนประเทศดาน
เศรษฐกิจ ความมันคง และความสงบสุขของประชาชน การสรางบุคคลากรของประเทศจึงเปนปจจัยสําคัญที่นําไปสูการจัด
การศึกษาในระดับตาง ๆ โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษาที่เปนระดับการศึกษาสูงสุดที่จะสรางประชาชนของประเทศใหมีองค
ความรูและศักยภาพในการดํารงชีวิตและการพัฒนาประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545) องคกรที่มี
หนาที่น้ีก ็คือ มหาวิทยาลัยในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยจะตองผลิตกําลังคนและสรางองคความรูไป
พัฒนาประเทศชาติในทุกดาน ถือไดวาเปนการบมเพาะความคิด บมเพาะชีวิตและบมเพาะจิตวิญญาณของผูเรียนใหมีองค
ความรูที่ถูกตอง (ไพรฑูรย  สินลารัตน, 2560: 3) เพื่อสรางใหนักศึกษาเปนผูที่มีความสามารถในการประกอบอาชีพตามที่
นักศึกษามีความตองการและตอบสนองความตองการของสังคมดานองคความรู มหาวิทยาลัยจึงเปนองคกรที่เกี่ยวของโดยตรง
ตอสังคม ดังนั้นการดําเนินการของมหาวิทยาลัยจึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองคํานึงถึงความรับผิดชอบที่พึงมีตอสังคม มิฉะนั้นก็จะ
สงผลกระทบโดยตรงตอสังคมและประเทศชาติ ประเทศไทยเปนประเทศกําลังพัฒนาปจจุบันมีมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษาที่ตกต่ําลงไปเมื่อเทียบจากหลายประเทศ แสดงใหเห็นถึงการดําเนินงานที่ถอยหางออกไปจากหลักความรับผิดชอบ
ตอสังคมมากขึ้นเรื่อย ๆ จนเกิดเปนปญหาการจัดการอุดมศึกษาที่ปรากฏในปจจุบัน การดําเนินการแกปญหาดังกลาวจะตอง
เกิดข้ึนจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่มีพันธกิจหลัก 4 ดานตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ คือ ดานการ
ผลิตบัณฑิต พันธกิจดานการวิจัย พันธกิจดานการบริการวิชาการแกสังคม พันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การ
แสดงออกถึงความรับผิดชอบตอสังคมเปนแนวทางในการแกปญหาดังที่กลาวมาโดยเริ่มจากการแกปญหาตามพันธกิจท ั้ง 4 
ดานนี้เปนอันดับแรก ความรับผิดชอบตอสังคมจะชวยสรางความนาเชื่อถือและภาพลักษณที่ดี อีกทั้งชวยพัฒนามาตรฐานและ
คุณภาพที่ดีและความคาดหวังของสังคมที่มีตอมหาวิทยาลัย (อนันตชัย  ยูรประถม, 2550: 25) 

ในการศึกษาและวิจัยจะตองนําหลักการที่เก่ียวของมาวิเคราะหเพื่อหาแนวทางที่จะใหมหาวิทยาลัยแสดงออกถึงความ
รับผิดชอบตอสังคม ซึ่งประกอบไปดวย 1. หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) 2. ความรับผิดชอบตอสังคม (Social 
responsibility) 3. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 4. หลักความโปรงใส (Transparency) 5. หลักการปฏิบัติอยางมี
จริยธรรม (Ethical Behavior) 6. หลักการยอมรับถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders Interests) 7. หลัก
หลักนิติธรรม (Rule of Law) 8. หลักการเคารพตอแนวปฏิบัติสากล (International Norms of Behavior) 9. หลักสิทธิ
มนุษยชน (Human Rights) 10. หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 11. หลักการจัดการดานศึกษา (Education 
Management) รวมทั้งการนําเอาหลักเกณฑและองคประกอบของความรับผิดชอบตอสังคมของมหาวิทยาลัยภายใตหลัก
ความรับผิดชอบตอสังคมในระดับสากล ( International Organization for Standardization – ISO) ซึ่งมีหลักการ 7 
ประการ คือ ดานธรรมาภิบาล ดานสิทธิมนุษยชน ดานการปฏิบัติดานแรงงาน ดานสิ่งแวดลอม ดานการปฏิบัติที่เปนธรรม 
ดานประเด็นดานผูบริโภค ดานการมีสวนรวมของชุมชนและการพัฒนาชุมชน โดยนําหลักการแตละดานมาใชในการวิเคราะห
จะทําใหไดคําตอบที่สามารถสะทอนถึงการมีหรือไมมีความรับผิดชอบตอสังคมมหาวิทยาลัย เมื่อไดเปรียบเทีย บกับ
มหาวิทยาลัยตางประเทศ เพื่อนําเอาประเด็นที่ขาดหายไปหรือไมถูกตองสมบูรณไปใชเพื่อการจัดทําเปนรูปแบบความ
รับผิดชอบตอสังคมของมหาวิทยาลัย (กระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคม, 2551: 5) 
 นอกจากน้ียังไดนําความรับผิดชอบตอสังคมมหาวิทยาลัยในตางประเทศ (University Social Responsibility Network) 
ที่ใหความสําคัญตอความรับผิดชอบตอสังคม โดยมีการกําหนดความรับผิดชอบตอสังคมไวในพันธกิจของมหาวิทยาลัยไมวาจะ
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เปนการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยจะกําหนดเปนพันธะสัญญาตอความ
รับผิดชอบตอสังคมเปนเปาหมายเชิงกลยุทธหลัก ยุทธศาสตรดานความรับผิดชอบตอสังคมของมหาวิทยาลัย โดยกําหนด
พื้นฐานใหมหาวิทยาลัยตองปฏิบัติในดานตาง ๆ เพื่อเปนการประกันถึงองคความรูที่ไดมาตรฐานและเปนประโยชนตอผูศึกษา
ในการสรางความมั่นใจวานักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาสามารถมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมได มาเปน
แนวทางในการกําหนดรูปแบบความรับผิดชอบตอสังคมของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย มหาวิทยาลัยตางประเทศสําหรับการ
วิจัยนี้ ไดแก 1) มหาวิทยาลัยเกียวโต (Tokyo University) ประเทศญี่ปุน มีรูปแบบความรับผิดชอบตอสังคมโดยการสงเสริม
การศึกษาการวิจัยและกิจกรรมทางสังคมที่มุงเนนชุมชนกับชุมชนทองถิ่น และมีสวนรวมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยทั่วโลก
ดวยการศึกษา 2) มหาวิทยาลัยวอชิงตัน (Washington University in St. Louis USA) สหรัฐอเมริกา มีลักษณะความ
รับผิดชอบตอสังคม โดยพยายามที่จะคนควาหาความรูและเผยแพรความรูผานการวิจัยและการสอน ซึ่งการเรียนรูไมไดจํากัด
อยูที่หองเรียนและหองทดลอง การศึกษาดานการบริการใหกับประชาชนทั่วไปและสังคมโดยรวม 3) มหาวิทยาลัยนิวเซาสเวล 
(New South Wales University) เครือรัฐออสเตรเลียเปนมหาวิทยาลัยที่มีความมุงมั่นอยางแนวแนในการรับผิดชอบตอสังคม
ซึ่งไดกําหนดไวอยางชัดเจน โดยกําหนดความสําคัญดานกลยุทธของมหาวิทยาลัย ครอบคลุมถึงความเปนเลิศทางวิชาการการมี
สวนรวมทางสังคมและกําหนดใหความรับผิดชอบตอสังคมของมหาวิทยาลัยในการดําเนินการอยางเปนระบบในระดับทองถิ่น
และระดับโลก 4) มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร (Manchester University) ประเทศอังกฤษ มีการกําหนดพันธะสัญญาตอความ
รับผิดชอบตอสังคมเปนเปาหมายเชิงกลยุทธหลัก ยุทธศาสตรดานความรับผิดชอบตอสังคมของมหาวิทยาลัยมีพื้นฐานในดาน
การวิจัยและการคนพบสามารถสรางความแตกตางในเชิงบวกตอสังคม อีกทั้งผูสําเร็จการศึกษาที่มีความรับผิดชอบตอสังคม
โดยการสรางความมั่นใจวานักศึกษาและผู สําเร็จการศึกษาสามารถมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมได 5) 
มหาวิทยาลัยพื้นฐานปกก่ิง (Beijing Normal University) สาธารณรัฐประชาชนจีนมีการปลูกฝงจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม
ในหมูนักศึกษามหาวิทยาลัยผานงานอาสาสมัคร มีความพยายามในการสรางเวทีสําหรับงานอาสาสมัครของนักศึกษา
มหาวิทยาลัย งานอาสาเปนแนวทางสําคัญในการดูแลความรับผิดชอบตอสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัยในรูปแบบตาง ๆ 
นักศึกษามหาวิทยาลัยควรสวนรวมในหองเรียนทางสังคมอยางจริงจังเพื่อนําความรูไปปฏิบัติและใหความสําคัญตอความ
รับผิดชอบตอสังคมมากขึ้น (สุบรรณ  เอ่ียมวิจารณ, 2550) ความรับผิดชอบตอสังคมของมหาวิทยาลัยในตางประเทศดังกลาว
จะนํามากําหนดรูปแบบในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะนํามาเปรียบเทียบเปนแนวทางในการกําหนดรูปแบบความ
รับผิดชอบตอสังคมในงานวิจัยนี้ 
 ดังนั้น ในการวิจัยครั้งน้ีผู วิจัยไดตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหกับพนักงาน
มหาวิทยาลัยของไทยภายใตหัวขอวิจัยเรื่องรูปแบบความรับผิดชอบตอสังคมของมหาวิทยาลัย โดยมีความรับผิดชอบตอสังคม
ในพันธกิจ 4 ดาน ไดแก 1) การผลิตบัณฑิต 2) การวิจัย 3) การบริการวิชาการ และ 4) การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงถือได
วามีความจําเปนอยางยิ่งเพื่อใหมหาวิทยาลัยไดใชเปนแนวทางในการดําเนินการที่แสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคมของ
มหาวิทยาลัยในระดับสากล รวมทั้งเพือ่ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอมาตรฐานการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ของมหาวิทยาลัยไทย ตอไป  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาหลักการที่เกี่ยวของกับการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีความรับผิดชอบตอสังคม 
 2. เพื่อศึกษาและวิเคราะหหลักเกณฑและมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคมในระดับสากลและมหาวิทยาลัยของ
ตางประเทศ 
 3. เพื่อศึกษาและวิเคราะหองคประกอบความรับผิดชอบตอสังคมตามพันธกิจมหาวิทยาลัย 4 ดาน คือ การผลิตบัณฑิต 
การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
     4. เพื่อจัดทํารูปแบบความรับผิดชอบตอสังคมของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจมหาวิทยาลัย 4 ดาน คือการผลิตบัณฑิต การ
วิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบความรับผิดชอบตอสังคมของมหาวิทยาลัย เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังน้ี 
 1. กลุมเปาหมายในการวิจัย ไดแก ผูบริหารและคณาจารยพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 18 คน โดยการเลือกแบบ
เจาะจง ดังนี้            
  1.1 กลุมผูบริหารทีก่ําหนดนโยบายนายกสภามหาวิทยาลัยหรือผูที่มอบหมายในฐานะที่เปนฝายกําหนดนโยบายและ
ออกกฎมหาวิทยาลัย จํานวนทั้งสิ้น 9 คน คือ กลุมอธิการบดีหรือผูที่มอบหมายในฐานะที่ทําหนาที่เปนผูบริหารสูงสุดของ
มหาวิทยาลัยในการส่ังการตามการบังคับบัญชาสูงสุดของมหาวิทยาลัย      
  1.2 กลุมตัวแทนพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ จํานวนทั้งสิ้น 9 คน ไดแก มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ มหาวิทยาลัย
นครพนม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ มหาวิทยาลัย    
ราชภัฎนครสวรรค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณเชิงลึก (Interview) ที่ใชกับกลุมเปาหมายผูบริหารและคณาจารย
พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 18 คน         
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก การเก็บรวบรวมขอมูลจาก 1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ เปนขอมูลที่ไดจาก
การสัมภาษณกับกลุมเปาหมาย การสนทนา และการลงพื้นที่การสังเกตการณ 2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ เปน
ขอมูลที่ไดจาก เอกสารตาง ๆ อาทิ หนังสือ ตํารา เอกสารวิชาการ งานวิจัย และสื่ออิเล็กทรอนิกสที่เก่ียวของ  
 4. การวิเคราะหขอมูล ไดแก การนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหแบบคุณภาพในเชิงเน้ือหา (Content Analysis)  
 

ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องรูปแบบความรับผิดชอบตอสังคมของมหาวิทยาลัย ผูวิจัยสามารถจําแนกผลการวิจัยไดตามวัตถุประสงค 
ดังน้ี 
 1. เพ่ือศึกษาหลักการที่เก่ียวของกับการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีความรับผิดชอบตอสังคม 
ผลการวิจัยพบวา มีหลักการที่เก่ียวของกับความรับผิดชอบตอสังคมของมหาวิทยาลัยที่ประกอบไปดวย หลักความรับผิดชอบ 
(Responsibility) หลักภาระรับผิด (Accountability) หลักความโปรงใส (Transparency) หลักการปฏิบัติอยางมีจริยธรรม 
(Ethical behavior) หลักการยอมรับถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders Interests) หลักหลักนิติธรรม 
(Rule of Law) หลักการเคารพตอแนวปฏิบัติสากล (International Norms of Behavior) หลักสิทธิมนุษยชน (Human 
Rights) หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และหลักการจัดการดานศึกษาในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยหลักการ
ดังที่กลาวมาไดนํามาเปนแนวทางในการจัดทํารูปแบบความรับผิดชอบตอสังคมของมหาวิทยาลัย 
 2. เพ่ือศึกษาและวิเคราะหหลักเกณฑและมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคมในระดับสากลและมหาวิทยาลัยของ
ตางประเทศ ผลการวิจัยพบวา รูปแบบที่ผูวิจัยไดจัดทําเปนรูปแบบความรับผิดชอบตอสังคมของมหาวิทยาลัยเปนหลักการ
และลักษณะการดําเนินการที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบตอสังคม โดยมีที่มาจากหลายแหงและเปนที่ยอมรับตามความ
รับผิดชอบตอสังคมในระดับสากลและมหาวิทยาลัยในตางประเทศ รวมทั้งการดําเนินงานที่มหาวิทยาลัยในประเทศได
ดําเนินงานที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบตอสังคมมีลักษณะการดําเนินงานที่สอดคลองตามพันธกิจ 4 ดาน คือ การผลิต
บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหมีความรับผิดชอบตอสังคม พรอมทั้งพิจารณาความ
เหมาะสมของความรับผิดชอบตอสังคมตามบริบทของมหาวิทยาลัยไทยที่สามารถปฏิบัติได กอใหเกิดประโยชนตอการจัดการ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยไดอยางเหมาะสม 
 3. เพ่ือศึกษาและวิเคราะหองคประกอบความรับผิดชอบตอสังคมตามพันธกิจมหาวิทยาลัย 4 ดาน คือ การผลิต
บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผลการวิจัยพบวา การใชวิธีวิทยาการวิจัยโดยการ
ทบทวนวรรณกรรมและการสัมภาษณเชิงลึก การมีสวนรวมออกแบบ-รวมออกแบบ (Participatory Design, Co-Design) 
และการรับฟงความคิดเห็น (Hearing) ตามลําดับ โดยการศึกษาและวิจัยจะทําการศึกษาและวิเคราะหในประเด็นตาง ๆ เพื่อ
นําไปสูการไดคําตอบที่จะสรางเปนรูปแบบความรับผิดชอบตอสังคมของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยก็ถือเปนองคกรที่ตอง
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แสดงออกถึงความรับผิดชอบตอสังคมเชนกัน เนื่องจากพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยมี 4 ดาน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย 
การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จะตองมีหลักการและการดําเนินการเพื่อใหมหาวิทยาลัยมีการ
ดําเนินการอันจะแสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคมของมหาวิทยาลัยที่ประกอบดวยหลักการทั้งหมด 6 หลักการ คือ 1) หลัก
ธรรมาภิบาลองคกร 2) หลักสิทธิมนุษยชน 3) หลักการปฏิบัติดานบุคลากร 4) หลักการคํานึงถึงสิ่งแวดลอม 5) หลักความ
ตองการของสังคม 6) หลักการติดตามและประเมินผล  
     4. เพ่ือจัดทํารูปแบบความรับผิดชอบตอสังคมของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจมหาวิทยาลัย 4 ดาน คือ การผลิตบัณฑิต 
การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม พบวา ตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 4 ดาน จะตองมี
หลักการและการดําเนินการเพื่อใหมหาวิทยาลัยมีการดําเนินการอันจะแสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคมของมหาวิทยาลัยที่
ประกอบดวยหลักการทั้งหมด 6 หลักการ คือ 1) หลักธรรมาภิบาลองคกร 2) หลักสิทธิมนุษยชน 3) หลักการปฏิบัติดาน
บุคลากร 4) หลักการคํานึงถึงสิ่งแวดลอม 5) หลักความตองการของสังคม 6) หลักการติดตามและประเมินผล ซึ่งผูวิจัยไดนํา
ผลมาปรับปรุงและพัฒนามาใชเปนแนวทางการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอสังคมใน 4 พันธกิจของมหาวิทยาลัยตาม
แผนภูมิภาพ ดังน้ี 
 

 
แผนภูมิภาพที่ 1 รูปแบบแนวทางการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอสังคมใน 4 พันธกิจของมหาวิทยาลัย คือ การผลิต
บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเร่ืองรูปแบบความรับผิดชอบตอสังคมของมหาวิทยาลัย ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยไดตามวัตถุประสงค ดังน้ี
 1. เพ่ือศึกษาหลักการที่เก่ียวของกับการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีความรับผิดชอบตอสังคม พบวา      
ประกอบไปดวยหลักความรับ ผิดชอบ (Responsibility) หลักภาระรั บผิด  (Accountability) หลักความโปร ง ใส 
(Transparency) หลักการปฏิบัติอยางมีจริยธรรม (Ethical behavior) หลักการยอมรับถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย 
(Stakeholders Interests) หลักหลักนิติธรรม (Rule of Law) หลักการเคารพตอแนวปฏิบัติสากล (International Norms 
of Behavior) หลักสิทธิมนุษยชน (Human Rights) หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และหลักการจัดการดานศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย         
 2. เพ่ือศึกษาและวิเคราะหหลักเกณฑและมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคมในระดับสากลและมหาวิทยาลัยของ
ตางประเทศ พบวา การดําเนินงานที่มหาวิทยาลัยในประเทศไดดําเนินงานที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบตอสังคมมีลักษณะ
การดําเนินงานที่สอดคลองตามพันธกิจ 4 ดาน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมใหมีความรับผิดชอบตอสังคม  
 3. เพ่ือศึกษาและวิเคราะหองคประกอบความรับผิดชอบตอสังคมตามพันธกิจมหาวิทยาลัย 4 ดาน คือ การผลิต
บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม พบวา จะตองมีหลักการและการดําเนินการเพื่อให
มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการอันจะแสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคมของมหาวิทยาลัยที่ประกอบดวยหลักการทั้งหมด 6 
หลักการ คือ 1) หลักธรรมาภิบาลองคกร 2) หลักสิทธิมนุษยชน 3) หลักการปฏิบัติดานบุคลากร 4) หลักการคํานึงถึง
สิ่งแวดลอม 5) หลักหลักความตองการของสังคม 6) หลักการติดตามและประเมินผล  
     4. เพ่ือจัดทํารูปแบบความรับผิดชอบตอสังคมของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจมหาวิทยาลัย 4 ดาน คือ การผลิตบัณฑิต     
การวิจัย การบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม พบวา ตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 4 ดาน ที่ประกอบดวย
หลักการทั้งหมด 6 หลักการ คือ 1) หลักธรรมาภิบาลองคกร 2) หลักสิทธิมนุษยชน 3) หลักการปฏิบัติดานบุคลากร            
4) หลักการคํานึงถึงส่ิงแวดลอม 5) หลักความตองการของสังคม 6) หลักการติดตามและประเมินผล ตามแผนภูมิภาพที่ 1      
ในขางตน 
 

อภิปรายผล 
การวิจัยเร่ืองรูปแบบความรับผิดชอบตอสังคมของมหาวิทยาลัย ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยโดยมีประเด็นขอสรุป

หลักการ 6 หลักการที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบตอสังคมของมหาวิทยาลัย ดังน้ี  
 1. หลักธรรมาภิบาลองคกร โดยหลักธรรมาภิบาลเปนการบริหารจัดการที่ดีที่นํามาใชบริหารงานในทุกองคกรที่ผานมา
มหาวิทยาลัยไดนําหลักธรรมมาภิบาลมาเปนแนวทางในการดําเนินการตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 4 ดาน คือ การผลิต
บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม แตยังไมสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ        
ซึ่งขอสรุปการวิจัยคือการดําเนินการในพันธกิจ 4 ดานของมหาวิทยาลัยยังขาดการนําเอาหลักธรรมาภิบาลองคกรมาใชดังขอ
คนพบที่เปนขอสรุปตามหลักธรรมาภิบาลองคกรที่ประกอบดวย ความรับผิดชอบ ความโปรงใส การปฏิบัติตามหลักนิติธรรม 
การปฏิบัติอยางมีจริยธรรมและการมสีวนรวมของชุมชนและรวมพัฒนาชุมชนใหเกิดการดําเนินการตามพันธกิจมหาวิทยาลัย
ทั้ง 4 ดาน 
 2. หลักสิทธิมนุษยชน ตามหลักสิทธิมนุษยชนซึ่งเปนสิทธิข้ันพื้นฐานที่มนุษยเกิดมาพรอมกับความเทาเทียมกันในแง
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยที่ผานมามหาวิทยาลัยไดนําหลักสิทธิมนุษยชนมาเปนแนวทางในการดําเนินการตามพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย 4 ดาน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม แตยังไมสามารถ
ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งขอสรุปการวิจัยคือการดําเนินการในพันธกิจ 4 ดาน ของมหาวิทยาลัยยังขาดการคํานึงถึง
หลักสิทธิมนุษยชนมาใชดังขอคนพบที่เปนขอสรุปตามหลักสิทธิมนุษยชนที่ประกอบดวย การมีความเสมอภาคและเทาเทียม 
การเลือกปฏิบัติและกลุมผูดอยโอกาส การไตรตรองอยางรอบคอบ การแกไขปญหาความขัดแยงและการปฏิบัติที่เปนธรรม      
ใหเกิดการดําเนินการตามพันธกิจมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ดาน  

3. การปฏิบัติดานบุคลากรในการปฏิบัติดานบุคลากร เปนความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยกับบุคคลากรรวมถึงการ
กํากับดูแลบุคคลากรที่ปฏิบัติงานและการใหสิทธิประโยชนอ่ืนที่เกิดขึ้นจากการทํางานที่ผานมามหาวิทยาลัยไดนําการปฏิบัติ
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ดานบุคลากร มาเปนแนวทางในการดําเนินการตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 4 ดาน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การ
บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม แตยังไมสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งขอสรุปการวิจัยคือ
การดําเนนิการในพันธกิจ 4 ดาน ของมหาวิทยาลัยยังขาดการคํานึงถึงการปฏิบัติดานบุคลากรมาใชดังขอคนพบที่เปนขอสรุป
ตามหลักสิทธิมนุษยชนที่ประกอบดวย การจางงานและความสัมพันธการจางงานสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน การ
พัฒนาบุคลากรและการฝกอบรม การสรรหาการเลื่อนระดับและการดําเนินงานเกี่ยวกับวินัยและการรองทุกขใหเกิดการ
ดําเนินการตามพันธกิจมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ดาน 

4. การคํานึงถึงส่ิงแวดลอม ซึ่งการคํานึงถึงสิ่งแวดลอมเปนการดําเนินการขององคกรที่คํานึงผลกระทบทางสิ่งแวดลอม
ทั้งโดยทางตรงและทางออม จากกิจกรรมขององคกรตอสิ่งมีชีวิตที่อยูตามธรรมชาติที่ผานมามหาวิทยาลัยไดนําการคํานึงถึง
สิ่งแวดลอมมาเปนแนวทางในการดําเนินการตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 4 ดาน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย  การ
บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม แตยังไมสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งขอสรุปการวิจัยคือ
การดําเนินการในพันธกิจ 4 ดานของมหาวิทยาลัยยังขาดการคํานึงถึงส่ิงแวดลอมมาใชดังขอคนพบที่เปนขอสรุปตามหลักการ
คํานึงถึงส่ิงแวดลอมที่ประกอบดวย การปองกันมลพิษ การใชทรัพยากรอยางยั่งยืนและคุมคา การปกปองสิ่งแวดลอม การมี
กิจกรรมการจัดการดานสิ่งแวดลอม การลดผลกระทบและการปรับตัวดานส่ิงแวดลอม และการฟนฟูสภาพแวดลอมทาง
ธรรมชาติใหเกิดการดําเนินการตามพันธกิจมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ดาน 

5. หลักความตองการของสังคม ในหลักความตองการของสังคมเปนการดําเนินการขององคกรที่คํานึงการดําเนินการให
เปนไปตามความตองการของสังคม โดยสังคมสามารถรับรูรับทราบหรือเขามามีสวนไดเสียของการดําเนินงานและสังคม
สามารถเขารวมในการกําหนดการดําเนินงานใหเปนไปตามความตองการของสังคมมาเปนแนวทางในการดําเนินการตามพันธ
กิจหลักของมหาวิทยาลัย 4 ดาน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมแตยังไม
สามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งขอสรุปการวิจัยคือการดําเนินการในพันธกิจ 4 ดานของมหาวิทยาลัยยังขาดหลัก
ความตองการของสังคมมาใชดังขอคนพบที่เปนขอสรุปตามหลักความตองการของสังคมที่ประกอบดวย การสํารวจความ
ตองการของสังคม การเปนไปตามความประสงคของสังคม การมีความเปนมาตรฐานและคุณภาพ การมีทักษะที่จําเปนตอ
ความตองการของสังคมและการปรับตัวใหทันยุคสมัยใหเกิดการดําเนินการตามพันธกิจมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ดาน  

6. การติดตามและประเมินผล นําผลมาปรับปรุงและพัฒนา ลักษณะการติดตาม ประเมินผลนําผลมาปรับปรุงและ
พัฒนาเปนการดําเนินการขององคกรที่มีการดําเนินงานที่สามารถการติดตาม ประเมินผล นําผลมาปรับปรุงและพัฒนาไปใชใน
การดําเนินการในครั้งตอไปได รวมทั้งมีลักษณะการกํากับควบคุมดูแลและสามารถตรวจสอบความถูกตองมาเปนแนวทางใน
การดําเนินการตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 4 ดาน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม แตยังไมสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งขอสรุปการวิจัยคือการดําเนินการในพันธกิจ 4 ดานของ
มหาวิทยาลัยยังขาดการติดตาม ประเมินผล นําผลมาปรับปรุงและพัฒนามาใชดังขอคนพบที่เปนขอสรุปตามหลักการติดตาม 
ประเมินผลนําผลมาปรับปรุงและพัฒนาที่ประกอบดวยการมีองคกรกํากับดูแลภายในและภายนอก การแตงตั้งคณะกรรมการ
การ การประกาศใชเปนนโยบายของมหาวิทยาลัย การประเมินและนําผลไปพัฒนาและการกําหนดถึงความสําคัญและยกยอง
ประกาศเกียรติคุณใหเกิดการดําเนินการตามพันธกิจมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ดาน    
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
 1. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้  
  1.1 รูปแบบความรับผิดชอบตอสังคมของมหาวิทยาลัย จะตองมีกฎ ระเบียบหรือขอบังคับวาดวยความรับผิดชอบตอ
สังคมของมหาวิทยาลัยรองรับในการดําเนินการของมหาวิทนยาลัยที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบตอสังคมในพันธกิจ 4 ดาน
คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อใหผูที่เก่ียวของกับมหาวิทยาลัยเกิด
ความตระหนักถึงความรับรับผิดชอบตอสังคมของมหาวิทยาลัยและนําความรับผิดชอบตอสังคมสูการปฏิบัติ รวมทั้งประกาศใช
เปนยุทธศาสตรความรับผิดชอบตอสังคมของมหาวิทยาลัยและกําหนดในรายวิชาเรียนวาดวยความรับผิดชอบตอสังคมในการ
เรียนการสอนของแตละมหาวิทยาลัยใหเห็นถึงสําคัญของการดําเนินงานที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบตอสังคมโดยทั่วกัน 
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 1.2 ควรจะตองมีการเผยแพรรูปแบบความรับผิดชอบตอสังคมของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคม
ของมหาวิทยาลัย สามารถนําไปปรับใชหรือประยุกตกับกลุมบุคคลหรือองคกรทางดานอ่ืน ๆ ได หากตองการที่จะใหองคกรมี
รูปแบบความรับผิดชอบตอสังคม  
 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป         
  เนื่องจากเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมของมหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นจากการวิจัยน้ี มีเพียงหลักการและการดําเนินงาน
ที่แสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคมแตยังไมมีตัวช้ีวัดของหลักการในแตละดาน ดังนั้นในการวิจัยครั้งตอไป ควรจะทําศึกษาใน
เรื่องตัวชี้วัดความรับผิดชอบตอสังคมของมหาวิทยาลัยในแตละดาน เพื่อใหเกิดการดําเนินงานที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบ
ตอสังคมของมหาวิทยาลัยตามงานวิจัยครั้งนี้สูการปฏิบัติในการปฏิบัติตามหลักการดําเนินการในแตละดานสามารถกําหนด
ตัวช้ีวัดความรับผิดชอบตอสังคมในดานตาง ๆ ได ย่ิงจะสงผลดีตอการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอสังคมของมหาวิทยาลัย
ในการทําใหเปนกฎ ระเบียบหรือขอบังคับรวมทั้งการประเมินตามตัวชี้วัดความรับผิดชอบตอสังคมของมหาวิทยาลัยเปน
ประโยชนตอการศึกษาในระดับอุดมศึกษาใหมีมาตรฐานและคุณภาพสงผลตอการพัฒนาประเทศตอไป 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค 1. ศึกษาความสําคัญของคุณลักษณะอันพึงประสงคของครูพลศึกษาในทัศนะของนักศึกษา

วิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และ 2. ศึกษาความตองการในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง

ประสงคของครูพลศึกษาเพื่อหนุนเสริมการผลิตนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม     

ซึ่งเปนงานวิจัยแบบเชิงปริมาณ มีกลุมเปาหมาย คือ นักศึกษาที่กําลังศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จํานวน 170 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง และเครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 

มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ แลวนําขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมทางสถิติ ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย 

และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 1) ความสําคัญของคุณลักษณะอันพึงประสงคของครูพลศึกษา โดยภาพรวม

อยูในระดับมาก ( X=4.00) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ความสําคัญของคุณลักษณะอันพึงประสงคของครูพลศึกษาที่

เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก ดานจรรยาบรรณวิชาชีพครู (X=4.56) ดานน้ําใจนักกีฬาความโอบออมอารีและ

ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ( X=4.55) ดานความรักและความศรัทธาในวิชาชีพพลศึกษาและการกีฬา ( X=4.54) ดานอารมณความ

สนุกสนานและความรักเด็ก (4.54) ดานบุคลิกภาพและสุขภาพ (X=4.53) ดานหลักการและปรัชญาการพลศึกษาและการกีฬา 

( X=4.47) ดานความคิดริเริ่มสรางสรรคและความกระตือรือรน ( X=4.47) ดานความรับผิดชอบและดานวิชาการทั่วไป ( X

=4.46) วิชาการศึกษาและวิชาชีพพลศึกษา ( X=4.40) ตามลําดับ 2) มีความตองการในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค

ของครูพลศึกษาที่หนุนเสริมการผลิตนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา โดยภาพรวมมีความตองการอยูในระดับมาก ( X

=4.49) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา นักศึกษามีความตองการในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของครูพลศึกษา

เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสามารถพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของครูพลศึกษามาก

ที่สุด 
 

คําสําคัญ: ความตองการในการพัฒนา, คุณลักษณะอันพึงประสงค, ครูพลศึกษา  
 

Abstract           
 The purposes of this study were 1) to find out the importance of desirable characteristics of physical 
education teachers in a perspective of teacher students of physical education program, 2) to find out the 
need for development of desirable characteristics of physical education teachers to support the 
production of teacher students in Physical Education Program. The target group used in this research was 
170 teacher students of Physical Education Program in Rajabhat Maha Sarakham University. The research 
tool was 5 rating scale. Statistics used in this research were mean and standard deviation. The study 
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found that 1) The importance of the desirable characteristics of physical education teachers The overall 
picture is in the high level ( X=4.00) When considering in each aspect, it is found that The importance of 
the desirable characteristics of physical education teachers, ranked by average, from highest to lowest, 
namely the professional ethics of teachers ( X=4.56), sportsmanship, generosity and generosity ( X=4.55) in 
love and Faith in physical education and sports professions (4.54) Personality and health ( X=4.53), 
principles and philosophy of physical education and sports ( X=4.47), originality and enthusiasm ( X=4.47), 
responsibility and general academic ( X=4.46) Academic education and vocational education physical 
education (X=4.40) respectively. 2) There is a need for the development of desirable characteristics of 
physical education teachers that support the production of students in the teaching profession. Physical 
Education Program In general, the needs are at a high level ( X=4.49) When considering each aspect found 
that Students have the desire to develop desirable characteristics of physical education teachers 
regarding teaching and learning activities and student development activities, able to develop the 
desirable characteristics of physical education teachers the most. 
 

Keywords: The Need for the Development, Desirable Characteristics, Physical Education Teachers 
 

บทนํา             
 การเตรียมคนไทยใหมีศักยภาพพรอมดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 และในสังคมอาเซียน รวมทั้งการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาที่ใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของคนไทยโดยเฉพาะอยางย่ิงคุณภาพผูเรียนใหมีความรูความสามารถและมี
ลักษณะอันพึงประสงคสอดคลองกับความคาดหวังของสังคมไทยและสังคมโลก การดําเนินชีวิตของคนยุคใหมที่ตองการคนพบ
และใชศักยภาพที่แตกตางของตนใหเกิดประโยชนสูงสุดในการประกอบอาชีพและชวยเหลือสังคม การจัดการเรียนการสอน    
ที่เนนการสงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนไดพัฒนาความแตกตางระหวางบุคคลคือไดคนพบและเพิ่มพูนศักยภาพที่แตกตาง
ระหวางตนเองกับผู อ่ืนอันนําไปสูการทํางานรวมกันซ่ึงเปนปจจัยสําคัญตอการสรางความเขมแข็งแกประเทศ แตการจัด
การศึกษาจะบรรลุเปาหมายน้ีไดตองพัฒนาคุณภาพครูและการบริหารจัดการของสถานศึกษาควบคูกันไป เพื่อพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนความแตกตางระหวางบุคคลเปดโอกาสใหผูเรียนพัฒนาตนเองและยกระดับศักยภาพดาน    
นั้น ๆ แตอยางไรก็ตาม ครูผูสอนสวนใหญยังไมสามารถริเริ่มพัฒนานวัตกรรมระดับชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนที่สนองความแตกตางระหวางบุคคลได (มาเรียม  นิลพันธ และคณะ , 2555 อางใน Tiwarat Prasertsung and 
Charoon  Benmat, 2019)  
 การที่จะทําใหผูเรียนบรรลุตามวัตถุประสงคหรือความมุงหมายของการจัดการศึกษาไดน้ัน ตองประกอบดวยผูมีสวนได
สวนเสีย (Stakeholder) ไมวาจะเปนผูสอน ผูเรียน สังคม เปนตน แตส่ิงที่สําคัญที่จะเปนตัวขับเคล่ือนใหการจัดการศึกษา
บรรลุเปาหมายและสามารถนําผลที่ไดไปพัฒนาประเทศชาติใหมีความกาวหนาไปไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น ไดแก ครูผูสอน 
ซึ่งจะตองผานการฝกฝน อบรมวิชาความรูและคุณธรรมจริยธรรมจนกระทั่งสําเร็จวิชาชีพครูจึงจะสามารถพัฒนาผู เรียนให
เปนไปตามเปาหมายของการจัดการเรียนรูได ดังนั้นวิชาชีพครูจึงมีความสําคัญไมยิ่ งหยอนไปกวาวิชาชีพอื่น (ไชยยศ           
ไพวิทยศิริธรรม, 2557 อางใน Tiwarat  Prasertsung and Charoon  Benmat, 2020) ครู มีบทบาทในการเรียนรูของ
นักเรียน ครูที่มีคุณภาพควรเปนบุคคลที่มีความรู เปนคนเกง คนดี มีคุณธรรมและจริยธรรม เสียสละต้ังใจทํางานเพื่อประโยชน
ของนักเรียน ประเทศนั้นจะมีพลเมืองที่เกงและฉลาด มีศักยภาพและสามารถที่จะแขงขันกับทุกประเทศในโลกได             
(รุง  แกวแดง, 2540 อางใน ฤทธี  เทพไทอํานวย และทูรย  มีกุดเกวียน, 2558) 
 ครูพลศึกษาและกีฬาน้ัน เปนครูหรือนักการศึกษาคนหนึ่งในโรงเรียนบทบาทและความรับผิดชอบของครูพลศึกษาและ
กีฬา จึงตองมีหนาที่และความรับผิดชอบในการงานทุกอยางในโรงเรียนเชนเดียวกับที่ครูหรือนักการศึกษาคนอ่ืน ๆ โดยทั่วไป
ในโรงเรียนควรที่จะตองกระทําและรับผิดชอบ แตสําหรับครูพลศึกษาและกีฬานั้น นอกจากจะมีบทบาทและหนาที่ดังกลาว
แลวยังจะตองมีบทบาทและความรับผิดชอบในการที่จะสงเสริมและดําเนินการวิชาชีพพลศึกษาและกีฬาเพื่อใหนักเรียน
ตลอดจนบุคคลที่อยูในชุมชนใกลเคียงไดรับประโยชนหรือไดมีพัฒนาการตามอุดมคติของการพลศึกษาและการกีฬาควบคูกัน
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ไปอีกดวย ครูพลศึกษาและกีฬาในโรงเรียนน้ันถือวาเปนหัวใจสําคัญของโครงการสอนวิชาพลศึกษาและกีฬาในโรงเรียนการที่
โครงการสอนวิชาพลศึกษาและกีฬาในโรงเรียนหนึ่งโรงเรียนใดจะเปนประโยชนแกนักเรียนหรือบรรลุผลตามอุดมคติของการ
พลศึกษาและกีฬาหรือไมมากนอยเพียงใด และการที่โรงเรียนหรือผูบริหารตลอดจนผูปกครองหรือชุมชนที่อยูใกลเคียงจะให
ความสนับสนุนและรวมมือในโครงการสอนวิชาพลศึกษาและกีฬาในโรงเรียนนั้นหรือไม มากนอยเพียงใดนั้น จะขึ้นอยูกับ
ความรูความสามารถและการอุทิศตนเองเพื่อความสําเร็จของโครงการสอนวิชาพลศึกษาและกีฬาในโรงเรียนนั้นดวยเปนสําคัญ 
(วรศักดิ์  เพียรชอบ, 2548) การพัฒนาครูและการจัดการเรียนการสอนครูพลศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซ่ึงตองปรับเปลี่ยน
บทบาทของครูพลศึกษาจากเปนผูสอนมาเปนผู อํานวยความสะดวกเปนผูแนะแนวทางและเปนผูรวมเรียน/ผูรวมศึกษา 
นอกจากนี้ ปญหาอุปสรรคตาง ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาครูพลศึกษาและการเรียนการสอนตองปรับแกใหถูกจุดและครอบคลุม 
แนวทางการพัฒนาครูตองทําควบคูกันไปทั้งดานนโยบายที่มาสนับสนุนและการพัฒนาตนเองของครูพลศึกษา ซึ่งตองอาศัย
ความรับผิดชอบของตนเองและความรวมมือจากทุกภาคสวน (พงษเอก สุกใส, 2561 อางใน Tiwarat Prasertsung and 
Charoon  Benmat, 2019)         
 ดังน้ัน จากเหตุผลและความสําคัญที่กลาวมาขางตน ผูวิ จัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความตองการในการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงคของครูพลศึกษาเพือ่หนุนเสริมการผลิตนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม อันจะนําไปสูแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของครูพลศึกษาและจะไดนําไปพัฒนานักศึกษา
วิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษาในศตวรรษที่ 21 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. ศึกษาความสําคัญของคุณลักษณะอันพึงประสงคของครูพลศึกษาในทัศนะของนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 2. ศึกษาความตองการในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของครูพลศึกษาเพื่อหนุนเสริมการผลิตนักศึกษาวิชาชีพครู 
สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 

วิธีดําเนินการวิจัย  
 การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังน้ี  
 1. กลุมเปาหมายในการวิจัย ไดแก นักศึกษาที่กําลังศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม รวมทั้งหมดจํานวน 170 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง     
 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ใชกับกลุมเปาหมายรวมทั้งหมดจํานวน 170 คน 
ซึ่งแบงออกเปน 3 ตอน ประกอบดวย ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสํารวจ
รายการ (Check List) ตอนที่ 2 แบบสอบเกี่ยวกับความคิดเห็นเก่ียวกับความสําคัญของคุณลักษณะอันพึงประสงคของครูพล
ศึกษาเพื่อหนุนเสริมการผลิตนักศึกษาวิชาชีพคร ูสาขาวิชาพลศึกษา แบงออกเปน 9 ดาน เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 
ระดับ (Rating Scale) จํานวน 42 ขอ และตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความตองการในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงคของครูพลศึกษาที่หนุนเสริมการผลิตนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
(Rating Scale) จํานวน 15 ขอ  
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากการใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงแบง
ออกเปน 3 ตอน จํานวน 57 ขอ โดยใหกลุมเปาหมายทําในระบบออนไลน  
 4. การวิเคราะหขอมูล ไดแก ผูวิจัยจะนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ทั้ง 3 ตอน มาวิเคราะหโดยใช
โปรแกรมทางสถิติ ดังนี้           
  4.1 แบบสอบถาม ตอนที่  1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มาวิเคราะหขอมูลดวยการหาคารอยละ 
(Percentage)            
  4.2 แบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญของคุณลักษณะอันพึงประสงคของครูพลศึกษาเพื่อ
หนุนเสริมการผลิตนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา มาวิเคราะหขอมูลดวยการหาคาเฉลี่ยโดยใชเกณฑเทียบระดับและ
นําคะแนนเฉล่ียมาแปลความหมายพิจารณาตามเกณฑสัมบูรณ (Absolute Criteria)     



 

 

วารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มีนาคม 2563                

 

21 

  4.3 ตอนที่ 3 ความตองการในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของครูพลศึกษาที่หนุนเสริมการผลิตนักศึกษา
วิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา มาวิเคราะหขอมูลดวยการหาคาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) โดยใชเกณฑเทียบระดับ         
 5. สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  
 

ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องความตองการในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของครูพลศึกษาเพื่อหนุนเสริมการผลิตนักศึกษา
วิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา ผูวิจัยสามารถจําแนกผลการวิจัยได ดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาความสําคัญของคุณลักษณะอันพึงประสงคของครูพลศึกษาในทัศนะของนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชา     
พลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผลการวิจัยพบวา จากการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามความ
ตองการในการพฒันาคุณลักษณะอันพึงประสงคของครูพลศึกษาเพื่อหนุนเสริมการผลิตนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จําแนกผลการวิจัยได ดังน้ี       
 1.1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตารางที่ 1 แสดงขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลทั่วไป จํานวน  (n=170) รอยละ 
1. เพศ   
   1.1 ชาย 112 65.90 
   1.2 หญิง 58 34.10 

รวม 170 100 
2. ชั้นป   
   2.1 ปที่ 1 34.70 59 
   2.2 ปที่ 2 
   2.3 ปที่ 3 

15.30 
15.90 

26 
27 

   2.4 ปที่ 4 18.20 31 
   2.5 ปที่ 5 15.90 27 

รวม 170 100 
 จากตารางที่ 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 65.90 เพศหญิง จํานวน 

58 คน คิดเปนรอยละ 34.10 โดยจําแนกตามชั้นป ไดแก ช้ันปที่ 1 จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 34.70 ช้ันปที่ 2 จํานวน 26 

คน คิดเปนรอยละ 15.30 ช้ันปที่ 3 จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 15.90 ช้ันปที่ 4 จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 18.20 และ

ชั้นปที่ 5 จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 18.20 ตามลําดับ       

  1.2 ผลการวิเคราะหความสําคัญของคุณลักษณะอันพึงประสงคของครูพลศึกษาในทัศนะของนักศึกษาวิชาชีพครู 

สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ตารางที่ 2 แสดงความสําคัญของคุณลักษณะอันพึงประสงคของครูพลศึกษาในทัศนะของนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชา 

พลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

รายการประเมิน คาคะแนนเฉลี่ย 

1. ดานวิชาการทั่วไป วิชาการศึกษา และวิชาชีพพลศึกษา 4.40 

2. ดานหลักการและปรัชญาการพลศึกษาและการกีฬา 4.47 

3. ดานความรักและความศรัทธาในวิชาชีพพลศึกษาและการกีฬา 4.54 
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รายการประเมิน คาคะแนนเฉลี่ย 

4. ดานความรับผิดชอบ 4.46 

5. ดานความคิดริเร่ิมสรางสรรคและความกระตือรือรน 4.47 

6. ดานบุกคลิกภาพและสุขภาพ 4.53 

7. ดานน้ําใจนักกีฬา ความโอบออมอารี และความเอ้ือเฟอเผื่อแผ 4.55 

8. ดานอารมณ ความสนุกสนาน และความรักเด็ก 4.54 

9. ดานจรรยาบรรณวิชาชีพครู 4.56 

โดยภาพรวม 4.00 

 จากตารางที่  2 พบวา คุณลักษณะอันพึงประสงคของครูพลศึกษาในทัศนะของนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชา 
พลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกอบดวย 9 ดาน ซึ่งโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X=4.00) เมือ่พิจารณาเปน
รายดานเรียงลําดับตามคาเฉล่ียจากมากไปนอย ไดแก ไดแก 1) ดานจรรยาบรรณวิชาชีพครู ( X=4.56) 2) ดานน้ําใจนักกีฬา
ความโอบออมอารีและความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ( X=4.55) 3) ดานความรักและความศรัทธาในวิชาชีพพลศึกษาและการกีฬา        
( X=4.54) 4) ดานอารมณความสนุกสนานและความรักเด็ก ( X=4.54) 5) ดานบุคลิกภาพและสุขภาพ ( X=4.53) 6) ดาน
หลักการและปรัชญาการพลศึกษาและการกีฬา ( X=4.47) 7) ดานความคิดริเริ่มสรางสรรคและความกระตือรือรน ( X=4.47) 
8) ดานความรับผิดชอบและดานวิชาการทั่วไป ( X=4.46) 9) วิชาการศึกษาและวิชาชีพพลศึกษา ( X=4.40) ตามลําดับ  

2. ศึกษาความตองการในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของครูพลศึกษาเพ่ือหนุนเสริมการผลิตนักศึกษา

วิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผลการวิจัยพบวา ผลการวิเคราะหความตองการในการ

พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของครูพลศึกษาเพื่อหนุนเสริมการผลิตนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม จําแนกผลการวิจัยได ดังนี้ 

ตารางที่ 3 แสดงความตองการในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของครูพลศึกษาเพื่อหนุนเสริมการผลิตนักศึกษา

วิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

รายการประเมิน คาคะแนนเฉลี่ย 

1. เตรียมความพรอมใหกับนักศึกษากอนเขาศึกษาชั้นปที่ 1 โดยการจัดฝกอบรม/กิจกรรม 4.46 

2. การจัดฝกอบรม/กิจกรรมใหกับนักศึกษาในแตละช้ันป 4.45 

3. การจัดฝกอบรม/กิจกรรมควรมีความเหมาะสมกับพื้นฐานความรูของนักศึกษาในแตละชั้นป 4.46 

4. จัดฝกอบรม/กิจกรรมใหตรงตามความตองการของนักศึกษา  4.46 

5. การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยสงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และการตัดสินใจรวมกัน  

4.53 

6. การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยสงเสริมใหเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค

ของครูพลศึกษาดวยตนเอง 

4.51 

7. การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยสงเสริมใหเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค

ของครูพลศึกษารวมกัน 

4.51 

8. การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของครูพลศึกษาของนักศึกษา

แตละชั้นป  

4.45 

9. การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของครูพลศึกษาอยางเปน

ระบบ 

4.51 
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รายการประเมิน คาคะแนนเฉลี่ย 

10. การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของครูพลศึกษาดวยวิธีที่

หลากหลาย  

4.51 

11. หลักสูตรมีการสงเสริมและพัฒนาใหนักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงคของครูพลศึกษา 4.52 

12. การปรับตัวของนักศึกษาพรอมที่จะพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของครูพลศึกษา  4.52 

13. เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีสวนในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของครูพลศึกษา  4.48 

14. การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสามารถพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของ

ครูพลศึกษา  

4.54 

15. สถานศึกษาตองใหความสําคัญในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของครูพลศึกษาโดยการ

กําหนดนโยบาย/กิจกรรมเตรียมความพรอม/จัดอบรม/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

4.49 

โดยภาพรวม 4.49 

 จากตารางที่ 3 พบวา ความตองการในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของครูพลศึกษาเพื่อหนุนเสริมการผลิต
นักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X=4.49) และเมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก 1) การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
สามารถพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของครูพลศึกษา ( X=4.54) 2) การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
โดยสงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการตัดสินใจรวมกัน ( X=4.53) 3) หลักสูตรมีการสงเสริมและพัฒนาให
นักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงคของครูพลศึกษา (X=4.52) 4) การปรับตัวของนักศึกษาพรอมที่จะพัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงคของครูพลศึกษา ( X=4.52) 5) การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยสงเสริมใหเกิดคุณลักษณะ
อันพึงประสงคของครูพลศึกษาดวยตนเอง ( X=4.51) 6) การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยสงเสริมให
เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคของครูพลศึกษารวมกัน ( X=4.51) 7) การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงคของครูพลศึกษาอยางเปนระบบ (X=4.51) 8) การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงคของครูพลศึกษาดวยวิธีที่หลากหลาย ( X=4.51) 9) สถานศึกษาตองใหความสําคัญในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงคของครูพลศึกษาโดยการกําหนดนโยบาย/กิจกรรมเตรียมความพรอม/จัดอบรม/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ( X=4.49)  
10) เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีสวนในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของครูพลศึกษา ( X=4.48) 11) เตรียมความพรอม
ใหกับนักศึกษากอนเขาศึกษาชั้นปที่ 1 โดยการจัดฝกอบรม/กิจกรรม ( X=4.46) 12) การจัดฝกอบรม/กิจกรรมควรมีความ
เหมาะสมกับพื้นฐานความรูของนักศึกษาในแตละชั้นป ( X=4.46) 13) การจัดฝกอบรม/กิจกรรมใหตรงตามความตองการของ
นักศึกษา ( X=4.46) 14) การจัดฝกอบรม/กิจกรรมใหกับนักศึกษาในแตละช้ันป (X=4.45) และ 15) การจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของครูพลศึกษาของนักศึกษาแตละชั้นป ( X=4.45) ตามลําดับ 
 

สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องความตองการในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของครูพลศึกษาเพื่อหนุนเสริมการผลิตนักศึกษา
วิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคได ดังน้ี  
 1. ศึกษาความสําคัญของคุณลักษณะอันพึงประสงคของครูพลศึกษาในทัศนะของนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชา    
พลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พบวา นักศึกษาที่กําลังศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญของคุณลักษณะอันพึงประสงคของครูพลศึกษา         
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X=4.00) และดานที่มีคาเฉล่ียโดยภาพรวมของความสําคัญของคุณลักษณะอันพึงประสงคของ
ครูพลศึกษามากที่สุด คือ ดานจรรยาบรรณวิชาชีพครู (X=4.56) 
 2. ศึกษาความตองการในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของครูพลศึกษาเพ่ือหนุนเสริมการผลิตนักศึกษา

วิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พบวา นักศึกษาที่กําลังศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
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สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีความตองการในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของครูพลศึกษา 

เพื่อหนุนเสริมการผลิตนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา โดยภาพรวมมีความตองการอยูในระดับมาก ( X=4.49) และ

ความตองการในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของครูพลศึกษาเพื่อหนุนเสริมการผลิตนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชา    

พลศึกษาที่มีคาเฉล่ียมากที่สุด คือ การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสามารถพัฒนาคุณลักษณะอันพึง

ประสงคของครูพลศึกษา ( X=4.54) 
 

อภิปรายผล 

 การวิจัยเรื่องความตองการในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของครูพลศึกษาเพื่อหนุนเสริมการผลิตนักศึกษา
วิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลได ดังนี้ 
 1. ศึกษาความสําคัญของคุณลักษณะอันพึงประสงคของครูพลศึกษาในทัศนะของนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชา     
พลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พบวา นักศึกษาที่กําลังศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญของคุณลักษณะอันพึงประสงคของครูพลศึกษาโดยภาพ
รวมอยูในระดับมากแสดงใหเห็นวาคุณลักษณะอันพึงประสงคของครูพลศึกษา ซึ่งประกอบดวย ดานวิชาการทั่วไป วิชา
การศึกษาและวิชาพลศึกษา ดานความรักและความศรัทธาในวิชาชีพพลศึกษาและการกีฬา ดานความรับผิดชอบ ดานความคิด
ริเริ่มสรางสรรคและความกระตือรือรน ดานบุคลิกภาพและสุขภาพ ดานนํ้าใจนักกีฬา ความโอบออมอารีและความ
เอ้ือเฟอเผื่อแผ ดานอารมณ ความสนุกสนานและความรักเด็ก และดานจรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยพบวาดานจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูมีความสําคัญมากที่สุด สอดคลองกับพิพัฒน  ตันวิบูลยวงศ (2557) ไดกลาวถึงคุณลักษณะที่พึงประสงคของครู     
พลศึกษาในทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา ครูพลศึกษา และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 คุณลักษณะทางดานคุณธรรมและจริยธรรมโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด คือ ครูพลศึกษาตอง     
มีความซ่ือสัตยสุจริต มีความเมตตากรุณา และเห็นใจแกผูอ่ืน และไมดื่มสุราหรือของมึนเมาในเวลาราชการ อีกทั้งยังสอดคลอง
กับบรรจง  สลีวงศ (2534) กลาววาถึง ครูพลศึกษาดานคุณธรรมและความประพฤติไววา มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู 
เปนผูมีศีลธรรมและความประพฤติที่ดีงามประพฤติอยูในระเบียบวินัยของทางราชการมีความรับผิดชอบตอหนาที่ เปน
แบบอยางที่ดีแกนักเรียน กลาวไดวาครูพลศึกษาที่ดีจําเปนจะตองมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะที่แตกตางและเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
ครูคนอ่ืน ๆ เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบไดดียิ่งข้ึน 

 2. ศึกษาความตองการในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของครูพลศึกษาเพ่ือหนุนเสริมการผลิตนักศึกษา
วิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พบวา นักศึกษาที่กําลังศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีความตองการในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของครูพลศึกษา 
เพื่อหนุนเสริมการผลิตนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษาโดยภาพรวมมีความตองการอยูในระดับมาก โดยพบวาความ
ตองการในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของครูพลศึกษาเพื่อหนุนเสริมการผลิตนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา
ที่มีคาเฉล่ียมากที่สุด คือ การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสามารถพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของ
ครูพลศึกษา เน่ืองดวยการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมที่หลากหลายชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเกิดการ
คิดและสรางสรรคงานเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พัฒนาการสื่อสาร การแกปญหา และอยูรวมกับบุคคลอ่ืนในสังคมไดดี
ตรงตามความตองการของนักศึกษาและสอดคลองกับคุณลักษณะอันพึงประสงคของครูพลศึกษาดังที่วรศักด์ิ  เพียรชอบ 
(2548) กลาววา การเรียนการสอนครูพลศึกษาและกีฬาจะบรรลุผลตามความมุงหมายของวิชาพลศึกษาและกีฬาตามที่
ตองการหากครูพลศึกษาและกีฬาไดรูบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของตนเองและพยายามทําตนและปฏิบัติตนใหเปน   
ผูที่มีคุณสมบัติใหพรอมทําใหสามารถปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบของตนเองไดเปนอยางดีและสมบูรณ พรอมทั้งมีธรรมะ
เปนอาภรณประดับตัวเพื่อใหเปนครูพลศึกษาและกีฬาที่มีความงามทั้งกาย วาจา และใจ เปนที่รัก ที่นิยม เล่ือมใส เช่ือถือของ
นักเรียนและผูที่พบเห็นโดยทั่วไป  
 
 
 



 

 

วารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มีนาคม 2563                

 

25 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
 1. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี ้         
  1.1 สถาบันการศึกษา ควรนําผลการวิจัยครั้งนี้มาเปนแนวทางในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนและการจัด
กิจกรรมเพื่อหนุนเสริมการผลิตนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา ใหมีประสิทธิภาพและนักศึกษาครูพลศึกษามีศักยภาพ
ตอไป            
  1.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา ควรนําผลวิจัย
คร้ังนี้ไปเปนแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม เพื่อใหนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชา 
พลศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงคของครูพลศึกษาที่เหมาะสมและสอดรับกับการเปล่ียนแปลงของสังคมปจจุบัน 
 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป        
  2.1 ควร ศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของครูพลศึกษาเพื่อหนุนเสริมการผลิตนักศึกษา
วิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา จากอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา     
พลศึกษา            
  2.2 ควร ศึกษาความตองการในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักศึกษาวิชาชีพครู จากนักศึกษาสาขาวิชา
อ่ืน ๆ เปนตน 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยน้ี สําเร็จสมบูรณไดดวยความเมตตาอยางดียิ่งจากรองศาสตราจารย ดร.สมเจตน  ภูศรี ที่ป รึกษางานวิจัย        
ซึ่งทานไดกรุณาใหคําปรึกษา แนะนําความรู ประสบการณ และขอคิดในเรื่องตาง ๆ อันมีคุณคา และมีประโยชนดวยดีเสมอมา
 ขอขอบพระคุณทานผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญทุกทานที่ไดกรุณาตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัยใหคําแนะนํา 
ขอสังเกตตาง ๆ แกไขและปรับปรุงงานวิจัยต้ังแตเริ่มจนสิ้นสุดกระบวนการวิจัยทําใหเกิดการนําไปประยุกตใชตอยอดองค
ความรูและแนวทางการพัฒนา          
 ตลอดจน ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ใหความชวยเหลือและอํานวย
ความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูลและขอขอบคุณกลุมตัวอยางทุกทานที่ใหความรวมมือในการใหขอมูลอันเปนประโยชน
อยางยิ่งในการออกแบบและพัฒนาการจัดการสอนใหมีประสิทธิภาพตอไป 
 

เอกสารอางอิง 

บรรจง  สลีวงศ. (2534). คุณลักษณะของครูประถมศึกษาตามทรรศนะผูบริหารโรงเรียนศึกษาเฉพาะกรณีครูประถมศึกษา 

สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดลําปาง. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา 

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  

พพิัฒน  ตันวิบูลยวงศ. (2557). คุณลักษณะที่เปนจริงและที่พึงประสงคของครูพลศึกษาในทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา 

ครูพลศึกษา และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1. 

วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ. 

ฤทธี  เทพไทอํานวย และทูรย  มีกุดเกวียน. (2558). คุณลักษณะของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาที่จะออกฝกประสบการณ

วิชาชีพตามความคิดเห็นของครูกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

จังหวัดนครราชสีมา. วารสารราชพฤกษ, 13(3), 27-32. 

วรศักด์ิ  เพียรชอบ. (2548). รวมบทความเก่ียวกับปรัชญา หลักการ วิธีสอนและการวัดเพ่ือประเมินผลทางพลศึกษา. 

(พิมพครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

Tiwarat  Prasertsung, Charoon  Benmat. (2019). A Demand of Instructional Management Using 

Educational Innovation for Supporting a Production of Physical Education Teachers. In 



 

 

วารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มีนาคม 2563                

 

26 

IASTEM International Conference. 18th-19th September 2019. (pp.51-53). Kuala Lumper, Malaysia. 

Bhubaneswar: R.K Printers.  

Tiwarat  Prasertsung, Charoon  Benmat. (2020). A Model of Learning and Innovation Skills 

Development in 21st Century of Student Teachers in Rajabhat University group in Northeast 

Region. In SCIENCEFORA International Conference. 5
th
 January 2020. (pp.1-4). Canberra, Australia. 

Bhubaneswar: R.K Printers.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มีนาคม 2563                

 

27 

การพัฒนาทุนมนุษยในสถาบันอุดมศึกษา กรณีศึกษามหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
Human Capital Development in Higher Education Institution A Case Study of 

Rajabhat Maha Sarakham University. 
 

กาญจนา  ครูพิพรม 
Karnjana  Krupiprom 

นักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) สาขาวิชานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
Master Student of Political Science (Public Policy) Mahasarakham University 

Email: karnjana1206@hotmail.com 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาทุนมนุษยในสถาบันอุดมศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัย     
ราชภัฏมหาสารคาม 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาทุนมนุษยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามของบุคลากรในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่มีเพศ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน หนวยงานที่สังกัด และประเภท
บุคลากรที่แตกตางกัน และ 3. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาทุนมนุษยในสถาบันอุดมศึกษา กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปนการวิจัยแบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (Mixed Methods) 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ มีกลุมตัวอยาง คือ บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม จํานวน 285 คน ที่ไดมาจากวิธีการคํานวณของทาโรยามาเน และมีกลุมเปาหมายสัมภาษณเชิงลึก คือ บุคลากร
ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จํานวน 10 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง และจะนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหขอมูลใน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใชโปรแกรมทางสถิติ ไดแกคือ รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-
test (One-way ANOVA) ความถี่ และการวิเคราะหในเชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับการพัฒนาทุนมนุษยใน
สถาบันอุดมศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก ( X=3.82) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับ
คาเฉล่ียจากมากไปหานอย ไดแก ดานโครงสรางองคกร ( X=4.17) ดานความผูกพันในงาน ( X=4.04) ดานวัฒนธรรมองคกร    
( X=3.78) ดานการจูงใจ ( X=3.57) และดานภาวะผูนํา ( X=3.55) 2) เปรียบเทียบเพศ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน หนวยงานที่สังกัด และประเภทบุคลากรที่แตกตางพบวา บุคลากรที่มีระดับการศึกษาและระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน ตางกัน มีระดับความคิดเห็นไมแตกตางกัน สวนบุคลากรที่มีเพศ หนวยงานที่สังกัด และประเภทบุคลากร ตางกัน มี
ระดับความคิดเห็น แตกตางกันทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ขอเสนอแนะ ไดแก 3.1) ดานโครงสรางองคกร ควรมีการบริหาร
จัดการใหมีลักษณะยืดหยุนและมีความคลองตัวเพื่อความรวดเร็วในการทํางาน 3.2) ดานภาวะผูนํา ผูนําควรรับฟงความ
คิดเห็นและปญหาของผูใตบังคับบัญชาอยางเทาเทียมกัน 3.3) ดานวัฒนธรรมองคกร ควรสรางบรรยากาศในการทํางานมี
ความโปรงใสและตรวจสอบได 3.4) ดานการจูงใจ ควรมีการเลื่อนเงินเดือนและคาตอบแทนที่เหมาะสม และ 3.5) ดานความ
ผูกพันในงาน ควรสงเสริมใหมีกิจกรรมที่ทําใหบุคลากรมีความภาคภูมิใจในหนาที่ของตนเอง 
 

คําสําคัญ: การพัฒนาทุนมนุษย, สถาบันอุดมศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
 

Abstract           

 The purpose of this research was 1) to investigate levels of The Human Capital Development in 
Higher Education Institution A Case Study of Rajabhat Maha Sarakham University. 2) to study the 
comparison of The Human Capital Development in Higher Education Institution A Case Study of Rajabhat 
Maha Sarakham University. among genders, educational levels, work experiences, workplaces, and types 
of jobs, and 3) to study on suggestions and guidelines for human capital development in higher education 
institutions from the case study. Research tools for data collecting were a questionnaire and an interview 
form. Samples of the study were 285 staffs who were working in Rajabhat Maha Sarakham University. This 
sample size was calculated by employed Taro Yamane’s method. The Interviewees were 10 staffs of 
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Rajabhat Maha Sarakham University who were selected by purposive sampling method. The statistics 
used for data analysis were percentage, mean, and standard deviation, T-test and F-test (One-way ANOVA) 
were employed for hypothesis testing, and frequency. The results of the revealed that 1) The level of 
human capital development in higher education institutions Overall is in the high level ( X= 3.82) when 
considered in each aspect Found that it is at a high level in all aspects In order of average order from 
highest to lowest, namely organization structure ( X= 4.17), job commitment ( X= 4.04), organization 
culture ( X= 3.78), motivation (X= 3.57) and leadership ( X= 3.55) Gender comparison Education level 
Duration of work Affiliation And different types of personnel found that The personnel with different 
educational levels and working period have different opinions. As for sex workers Affiliation And different 
types of personnel have different opinions Statistical difference at the level of .05 and 3) Suggestions 
include 3.1) Organizational structure Management should be flexible and agile for speed in work. 3.2) 
Leadership Leaders should listen to opinions and problems of subordinates equally. 3.3) Organizational 
culture Should create a transparent and verifiable work atmosphere. 3.4) Incentives should be promoted 
with appropriate salaries and compensation, and 3.5) Engagement. Should promote activities that make 
personnel proud of their duties. 
 

Keywords: The Human Capital Development, Higher Education Institution, Rajabhat Maha Sarakham 
University  
 

บทนํา 
 องคกรตาง ๆ ไมวาจะเปนองคกรระหวางประเทศ องคกรขามชาติ เรื่อยลงมาถึงองคกรขนาดเล็กในทองถิ่นทั้งภาครัฐและ
เอกชน จําเปนตองปรับปรุงการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นเร่ือย ๆ อยางสมํ่าเสมอดวยพลังการขับเคลื่อนของบุคลากรใน
องคกรจากพลังสติปญญา ความรู ความสามารถของบุคลากรในองคกรเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร การบริหารทรัพยากร
บุคคลหรือทรัพยากรมนุษย จึงนับเปนภารกิจสําคัญยิ่งขององคกรหรือหนวยงาน ซึ่งหลักการบริหารองคกรสมัยใหมไดให
ความสําคัญกับการบริหารงานบุคคลมากย่ิงขึ้นตามความเจริญกาวหนาทางวิทยาการและเทคโนโลยี (เสถียร   ภูมแีกดํา, 2550) 
 ปจจุบัน ทามกลางยุคโลกาภิวัตนหรือโลกไรพรมแดนที่มีการผกผันอยูตลอดเวลามีภาวะความเส่ียงซึ่งไมอาจคาดการณได
ลวงหนาน้ัน เปนการยากที่ผูบริหารจะสามารถบริหารองคกรใหฟนฝาวิกฤตความผันผวนของปจจัยแวดลอมดังกลาวไปไดโดย
ลําพัง องคกรจําเปนตองระดมสรรพกําลังทั้งหมดที่มีอยูเพื่อรับมือและตอบสนองตอความผันผวนของปจจัยแวดลอมที่รุมเรา
อยูตลอดเวลา สิ่งหนึ่งที่สําคัญในองคกรที่มีการปรับเปลี่ยนหรือปรับตัวไดดีในทุกสภาวการณนั่นก็ คือ ทรัพยากรมนุษย เพราะ
ทรัพยากรมนุษย คือ ผูสรางสรรคและขับเคล่ือนองคกรใหเปนไปในทิศทางที่ไดกําหนดไวหรือการนําพาใหองคกรบรรลุตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไว ทรัพยากรมนุษยเปนทุนมนุษยที่มีอยูในทุกองคกรที่ไมสามารถตีมูลคาเปนทรัพยสินหรือประเมินคาเปน
เงินทองได เนื่องจากเปนทุนมนุษยที่แตกตางจากทุนอ่ืน ๆ เปนทุนที่มีชีวิตมีความคิดสรางสรรค มีจิตใจ และสามารถขับเคล่ือน
พัฒนาใหเกิดประโยชนสูงสุดกับองคกรใหเกิดความสําเร็จ ซึ่งการบริหารทรัพยากรมนุษยที่ผานมามักจะมองทรัพยากรมนุษย
เปนเพียงคาใชจายขององคกร (Cost) ฉะนั้น เพื่อใหการบริหารทรัพยากรมนุษยกาวไปสูยุค 4.0 องคกรจึงควรมองทรัพยากร
มนุษยเปนทุนมนุษย (Human Capital) ที่สําคัญที่สุดที่ควรคาแกการลงทุน การปรับตัวขององคกรในการบริหารทรัพยากร
มนุษยเพื่อกาวไปสูยุค 4.0 ไดน้ัน องคกรจะตองใหความสําคัญกับทรัพยากรมนุษยหรือการบริหารทรัพยากรมนุษยใหมากขึ้น
และตองดึงศักยภาพที่มีอยูภายในตัวทรัพยากรมนุษยออกมาใชใหไดมากที่สุด (ทวีศักดิ์  สูทกวาทิน, 2551: 2-3) 
 สถาบันอุดมศึกษา ถือไดวาเปนแหลงพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ การบริหารงานในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคในการผลิตทรัพยากรมนุษยระดับสูงที่มีบทบาทชี้นํารวมพัฒนาชุมชนและสังคมไทยทรัพยากรบุคคลใน
สถาบันอุดมศึกษาถือเปนปจจัยที่สําคัญที่มีผลตอความสําเร็จความกาวหนาหรือความลมเหลวขององคกร เพื่อใหการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการและสถาบันอุดมศึกษาสามารถปฏิบัติงานไดอยางคลองตัว จึงตองมีกลยุทธในการ
ดําเนินงานที่มีความคลองตัว ยืดหยุน หลากหลาย มีระบบจูงใจคนรุนใหมเขาสูระบบมีการจัดหาคนเขาทํางานใหสอดคลองกับ
นโยบายและเปาหมายของหนวยงาน มีกระบวนการสํารวจความตองการทรัพยากรบุคคลเพื่อใหไดบุคลากรที่มีความสามารถ
และทักษะในเวลาที่ตองการ ดังน้ัน กระบวนการในการวางแผนอัตรากําลังทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา จึงเปนหนาที่สําคัญที่
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ผูบริหารของสถาบันอุดมศึกษาจะตองทําการวางแผนวาองคกรมีความตองการบุคลากรที่จะเขามาปฏิบัติงานในตําแหนงตาง ๆ 
นั้นอยางไรเพื่อใหเหมาะสมกับตําแหนงงาน รวมทั้งเพื่อใหมีการใชกําลังคนที่ มีอยูอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด 
(สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2558)         
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปนสถาบันอุดมศึกษาที่บทบาทและภารกิจสําคัญยิ่งในการใหการศึกษา การสงเสริม
วิชาการ การบริการวิชาการการวิจัยแกชุมชน ทองถิ่น สังคม ตลอดจน สิ่งหนึ่งที่เปนหนวยขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยที่สําคัญ คือ 
การพัฒนาทุนมนุษยที่จะสงผลตอการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยใหบรรลุตามเปาหมายสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 ระยะ 5 ป (2560-2564) ไดกําหนดยุทธศาสตรที่มีกลยุทธที่เก่ียวของกับการ
พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุน เพื่อสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศนของ
มหาวิทยาลัยในการเปนมหาวิทยาลัยแหงการเรียนรูที่มีคุณภาพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาทองถิ่นและ
สังคม ซึ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ ทั้งการวางแผน
อัตรากําลัง การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาขีดความสามารถ และความกาวหนาในสายอาชีพ การสนับสนุนและธํารงรักษา
ผูมีความรู ความสามารถใหคงอยูกับมหาวิทยาลัย ระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน การสรางส่ิงแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู 
การวิจัย รวมทั้งระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2560) 
 ดังน้ัน จากความสําคัญและเหตุผลดังกลาว ผู วิ จัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาทุนมนุษยใน
สถาบันอุดมศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาทุนมนุษยในสถาบันอุดมศึกษาใหมี
ศักยภาพที่สูงขึ้นอันจะนําพาองคกรใหไปสูความสําเร็จไดอยางยั่งยืนตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาทุนมนุษยในสถาบันอุดมศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาทุนมนุษยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามของบุคลากรในสังกัดมหาวิยาลัยราชภัฏ
มหาสารคามที่มีเพศ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน หนวยงานที่สังกัด และประเภทบุคลากรที่แตกตางกัน 
 3. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาทุนมนุษยในสถาบันอุดมศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยแบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (Mixed Methods) ซ่ึงมีวิธีการ

ดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
 1. ประชากร กลุมตัวอยาง และกลุมเปาหมาย 
 1.1 ประชากร ไดแก บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ทั้งหมดจํานวน 993 คน อาทิ 1) 
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 124 คน 2) ลูกจางประจํา จํานวน 12 คน 3) พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
(งบแผนดิน) จํานวน 248 คน 4) พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (งบรายไดของมหาวิทยาลัย) จํานวน 561 คน 5) พนักงาน
ราชการ จํานวน 40 คน 6) ลูกจางชาวตางประเทศ จํานวน 8 คน 
 1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จํานวน 285 คน ที่มาจากประชากร โดย
ใชสูตรการคํานวณของทาโร ยามาเน 
 1.3 กลุมเปาหมาย ไดแก บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จํานวน 10 คน โดยการเลือกแบบ
เจาะจง คือ 1) ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 2 คน 2) ลูกจางประจํา จํานวน 1 คน 3) พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา (งบแผนดิน) จํานวน 2 คน 4) พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (งบรายได) จํานวน 3 คน 5) พนักงานราชการ 
จํานวน 1 คน และ 6) ลูกจางชาวตางประเทศ จํานวน 1 คน 
  2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบสัมภาษณ (Interview) 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุมตัวอยาง
จํานวน 285 คน และการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากสัมภาษณ (Interview) กับกลุมเปาหมาย จํานวน 10 คน โดยการ
เลือกแบบเจาะจง  
 4. การวิเคราะหขอมูล ไดแก การวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 2 สวน ดังน้ี     
  4.1 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมเปาหมายและการรวบ
ขอมูลเอกสารตาง ๆ มาวิเคราะหในเชิงเนื้อหา (Content Analysis) แลวนํามาแจกแจงความถี่ (Frequency) ในแตละ
ประเด็น แลวใชโปรแกรม Nvivo เพื่อชวยวิเคราะหและจัดเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ 
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  4.2 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยการนําขอมูลที่ไดจากการแจกแบบสอบถามมาวิเคราะหมาวิเคราะหโดยใช
โปรแกรมทางสถิติโดยแบงเปน 3 ตอน คือ วิเคราะหตอนที่ 1 ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยการหา
คาความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage) การวิเคราะหตอนที่ 2 ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การนําเสนอขอมูลในรูปแบบตารางควบคูการ
บรรยายและสรุปผลการวิจัย การวิเคราะหเปรียบเทียบสถิติที่ใช ไดแก t-test F-test  (One-way ANOVA)  
 5. สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และ คา t-test F-test  (One-way ANOVA) 
 

ผลการวิจัย 
  การวิจัยเรื่องการพัฒนาทุนมนุษยในสถาบันอุดมศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผูวิจัยสามารถ
จําแนกผลการวิจัยตามวัตถุประสงคได ดังน้ี 
 1. เพ่ือศึกษาระดับการพัฒนาทุนมนุษยในสถาบันอุดมศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ผลการวิจัยพบวา จากการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง         
มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 6-10 ป หนวยงานที่สังกัดสังกัดสํานักงานอธิการบดี และ
ประเภทบุคลากรเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (งบรายได ) สวนระดับการพัฒนาทุนมนุษยในสถาบันอุดมศึกษา 
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามพบวา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการพัฒนาทุนมนุษยของมหาวิทยาลัย        
ราชภัฏมหาสารคาม โดยรวมอยูในระดับมาก ( X=3.82) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดย
เรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ไดแก ดานโครงสรางองคกร  ( X=4.17) ดานความผูกพันในงาน ( X=4.04) ดาน
วัฒนธรรมองคกร (X=3.78) ดานการจูงใจ ( X=3.57) และดานภาวะผูนํา (X=3.55) ตามลําดับ 
 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาทุนมนุษยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามของบุคลากรในสังกัดมหาวิยาลัย   
ราชภัฏมหาสารคามที่มีเพศ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน หนวยงานที่สังกัด และประเภทบุคลากร          
ที่แตกตางกัน ผลการวิจัยพบวา บุคลากรที่มีระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ตางกัน มีระดับความคิดเห็นไม
แตกตางกัน สวนบุคลากรที่มีเพศ หนวยงานที่สังกัด และประเภทบุคลากร ตางกัน มีระดับความคิดเห็น แตกตางกันทางสถิติที่
ระดับ .05 
 3. เพื่อ ศึกษาขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย ในสถาบันอุดมศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัย                  
ราชภัฏมหาสารคาม ผลการวิจัยพบวา 1) ดานโครงสรางองคกร คือ 1.1) การกําหนดตําแหนงหนาที่ความรับผิดชอบของ
ผูปฏิบัติงานใหตรงกับความรูความสามารถ 1.2) การบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการเพื่อปองกันการตัดสินใจที่
ผิดพลาด และ 1.3) การแบงสายการบังคับบัญชาตามลักษณะงาน หรือการจัดกลุมงานเพื่อชวยลดขั้นตอนในการทํางานให
รวดเร็วขึ้น 2) ดานภาวะผูนํา คือ 2.1) ผูนําสามารถกระตุน สงเสริม สนับสนุน และใหโอกาสแกบุคลากรในองคกรใหเปน
ผูปฏิบัติงานที่มีความรูความสามารถ และพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง 2.2) ผูนําตองกลาคิด กลาทํา กลาแสดงออกและยึด
มั่นในหลักคุณธรรม และ 2.3) ผูนําตองปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ใหเปนตัวอยางเพื่อใหเกิดความนาเช่ือถือ 
และเปนที่ยอมรับของบุคลากรทุกคน 3) ดานวัฒนธรรมองคกร คือ 3.1) การสรางวัฒนธรรมในการทํางานใหมีการแขงขัน
เพื่อใหเกิดความกระตือรือรน 3.2) การสรางวัฒนธรรมการทํางานเปนทีมมุงเนนความสําเร็จของงานและการบริการ 3.3) การ
สรางวัฒนธรรมที่มุงเนนความถูกตอง เหมาะสม เปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความความคิดเห็นอยางอิสระเพื่อใหเกิด
ความคิดสรางสรรค และ 3.4) การยึดมั่นในกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ของมหาวิทยาลัยเพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือ 4) ดานการ     
จูงใจ คือ 4.1) การสรางกิจกรรมเพื่อกระตุนใหเกิดการยอมรับ เกิดความรูสึกประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงาน และ
ความรูสึกผูกพันกับองคกร 4.2) การใหคาตอบแทน รางวัลและสวัสดิการที่เหมาะสม และ 4.3) การสงเสริมใหมีการปฏิบัติตอ
บุคลากรทุกคนอยางเทาเทียมกัน 5) ดานความผูกพันในงาน คือ 5.1) การสรางแรงบันดาลใจ ความภูมิใจและความเต็มใจให
เกดิข้ึนในองคกร 5.2) การมีหลักเกณฑในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนที่ยอมรับ 5.3) การมอบหมายงานที่ตรงกับความรู
ความสามารถของบุคลากร และ 5.4) การสงเสริมการเขาสูตําแหนงที่สูงข้ึนของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุนอยางเปนธรรม   
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สรุปผลการวิจัย  
 การวิจัยเรื่องการพัฒนาทุนมนุษยในสถาบันอุดมศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผูวิจัยสามารถ
สรุปผลการศึกษาวิจัยได ดังนี้      
 1. เพ่ือศึกษาระดับการพัฒนาทุนมนุษยในสถาบันอุดมศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พบวา  
ระดับการพัฒนาทุนมนุษยในสถาบันอุดมศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก ( X=3.82) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูใน
ระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ไดแก ดานโครงสรางองคกร ( X=4.17) ดานความผูกพันในงาน     
( X=4.04) ดานวัฒนธรรมองคกร ( X=3.78) ดานการจูงใจ ( X=3.57) และดานภาวะผูนํา (X=3.55) ตามลําดับ  
 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาทุนมนุษยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามของบุคลากรในสังกัดมหาวิยาลัย   
ราชภัฏมหาสารคามที่มีเพศ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน หนวยงานที่สังกัด และประเภทบุคลากร          
ที่แตกตางกัน พบวา เพศ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน หนวยงานที่สังกัด และประเภทบุคลากรที่แตกตาง 
บุคลากรที่มีระดับการศึกษาและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ตางกัน มีระดับความคิดเห็นไมแตกตางกัน สวนบุคลากรที่มีเพศ 
หนวยงานที่สังกัด และประเภทบุคลากร ตางกัน มีระดับความคิดเห็น แตกตางกันทางสถิติที่ระดับ .05  
 3. เพื่อ ศึกษาขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย ในสถาบันอุดมศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัย               
ราชภัฏมหาสารคาม พบวา 3.1) ดานโครงสรางองคกร ควรมีการบริหารจัดการใหมีลักษณะยืดหยุนและมีความคลองตัวเพื่อ
ความรวดเร็วในการทํางาน 3.2) ดานภาวะผูนํา ผูนําควรรับฟงความคิดเห็นและปญหาของผูใตบังคับบัญชาอยางเทาเทียมกัน 
3.3) ดานวัฒนธรรมองคกร ควรสรางบรรยากาศในการทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 3.4) ดานการจูงใจ ควรมีการ
เลื่อนเงินเดือนและคาตอบแทนที่เหมาะสม และ 3.5) ดานความผูกพันในงาน ควรสงเสริมใหมีกิจกรรมที่ทําใหบุคลากรมีความ
ภาคภูมิใจในหนาที่ของตนเอง 
 

การอภิปรายผล   
 การวิจัยเรื่องการพัฒนาทุนมนุษยในสถาบันอุดมศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีประเด็นในการ
อภิปรายผล ดังนี้ 
 1. ผลการวิจัยเก่ียวกับระดับการพัฒนาทุนมนุษยในสถาบันอุดมศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่งผลการศึกษาดังกลาวนาจะเปนเพราะวา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมีการสงเสริมการ
พัฒนาทุนมนุษยอยางสม่ําเสมอเพื่อใหบุคลากรเกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเองใหมีศักยภาพเพิ่มขึ้น สงผลใหการปฏิบัติงาน
ประสบความสําเร็จตามเปาหมาย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของธํารงศักดิ์  คงคาสวัสดิ์ (2550: 20-21) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับทุน
มนุษยการกําหนดตัวช้ีวัดเพื่อการพัฒนา และพบวาองคกรควรสงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาบุคลากร เพื่อสรางทุน
มนุษยที่พรอมดวยทักษะ ความสามารถ และศักยภาพในการปฏิบัติงานใหเกิดขึ้นในองคกรอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานและคงไวซ่ึงศักยภาพทางการแขงขันในระยะยาวขององคกรตอไป ซึ่งสามารถสรุปความสําคัญ
ของการพัฒนาทุนมนุษย          
 2. ผลการวิจัยเก่ียวกับระดับการพัฒนาทุนมนุษยในสถาบันอุดมศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม      
รายดาน  พบวา ดานโครงสรางองคกรมีคาเฉล่ีย ( X) สูงกวาดานอ่ืน ๆ ซ่ึงผลการศึกษาดังกลาวนาจะเปนเพราะวา 
ความสัมพันธของบุคลากรหรือสายการบังคับบัญชาในมหาวิทยาลัยฯ มีความเหมาะสม มีสภาพแวดลอมที่ดีในการทํางาน 
รวมถึงมีการกระจายอํานาจในการตัดสินใจ ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของเสาวลักษณ  นิกรพิทยา (2558: 39-40) ที่ได
ศึกษาการพัฒนาทุนมนุษยขององคกรบริหารสวนตําบลกลุมจังหวัดรอยแกนสารสินธุ  และพบวาโครงสรางองคกร 
(Organization Structure) เปนระบบความสัมพันธของงานและคนในองคกรซึ่งตองจัดใหมีความเหมาะสม เพื่อใหเกิดความ
รวมมือกันจนเกิดผลสําเร็จจากการทํางาน เครื่องมือที่แสดงใหเห็นถึงวิธีจัดโครงสรางองคกร คือ ผังการจั ดองคกร 
(Organization Chart) ซึ่งอธิบายถึงการจัดตําแหนงของงานภายในองคกร ทําใหทราบวาใครจะทําอะไรที่ไหน รายงานหรือขึ้น
ตรงตอผูใดทําใหเห็นระบบความเช่ือมโยงในการส่ือสารและระบบการไหลเวียนของงาน  
 3. ผลการวิจัยเก่ียวกับระดับการพัฒนาทุนมนุษยในสถาบันอุดมศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม     
รายดาน พบวา ดานภาวะผูนํามีคาเฉลี่ย ( X) นอยกวาดานอ่ืน ๆ ซึ่งผลการศึกษาดังกลาวนาจะเปนเพราะวา การเขามา
ปฏิบัติงานของผูนําขาดความตอเน่ืองในการบริหารจัดการนโยบายบางนโยบายที่เก่ียวของกับการพัฒนาทุนมนุษย เนื่องจากมี
การปรับเปลี่ยนการดํารงตําแหนงตามวาระ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Thompson (2008) (อางถึงใน พิชญาฏา  พิมพสิงห, 
2558: 37-38) ที่ไดศึกษาคุณลักษณะสวนบุคคลและอิทธิผลของพฤติกรรมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงตอผลการปฏิบัติงานของ
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ผูตามและพบวา พื้นฐานทางอารมณ ความเช่ือใจในภาวะผูนํามีอิทธิผลตอความสัมพันธระหวางพฤติกรรมภาวะผูนําการ
เปล่ียนแปลงและผลลัพธที่เกิดจากการทํางานของผูตาม  
 4. ผลการวิจัยการเปรียบเทียบการพัฒนาทุนมนุษยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ของบุคลากรในสังกัดมหาวิยา
ลัยราชภัฏมหาสารคาม พบวา ที่มีเพศ ตางกัน มีระดับความคิดเห็นแตกตางกัน ซึ่งผลการศึกษาดังกลาวนาจะเปนเพราะวา 
ลักษณะการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน รวมถึงแนวคิด และแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองของเพศชายและเพศหญิงมีความพรอมที่
ตางกัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของไพศาล  มะระพฤกษวรรณ และคณะ (2542: 13) ที่ไดศึกษาการจัดและพัฒนาองคกรทาง
การเมืองและพบวาการสรางแรงจูงใจในการทํางานเปนสิ่งที่ควรทําใหเกิดขึ้นในองคกรและจากการดําเนินธุรกิจที่มีการแขงขัน
กันมากขึ้นทําใหเกิดปญหาดานมนุษยธรรม ผลผลิต และคุณภาพของงานลดลง โดยไมคํานึงถึงความรูสึกทางดานจิตใจ
ตลอดจนการคิดหาวิธีการในการสรางแรงจูงใจในการทํางานใหกับพนักงาน เสถียรภาพหรือความเปนปกแผนของหนวยงานจะ
เกิดข้ึนไมได  
 5. ผลการวิจัยการเปรียบเทียบการพัฒนาทุนมนุษยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามของบุคลากรในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พบวา ที่มีหนวยงานที่สังกัด ตางกัน มีระดับความคิดเห็นแตกตางกัน ซึ่งผลการศึกษา
ดังกลาวนาจะเปนเพราะวา การปฏิบัติงานของแตละหนวยงานมีโครงสรางและอํานาจหนาที่ที่แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของพิชญาฏา  พิมพสิงห (2558) ที่ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการพัฒนาทุนมนุษยของบุคลากรสายวิชาการ    
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีพบวา ปญหาในการพัฒนาทุนมนุษย บุคลากรสายวิชาการมีภาระงานมากจึงทําใหไมมี
เวลาทําผลงานพัฒนาตนเอง งบประมาณไมเพียงพอตอการพัฒนาบุคลากร บุคลากรขาดความกระตือรือรนในการพัฒนา
ตนเอง และกฎระเบียบการลาศึกษาตอมีขอจํากัดมากเกินไปไมมีความยืดหยุน  
 6. ผลการวิจัยขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาทุนมนุษยในสถาบัน อุดมศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัย              
ราชภัฏมหาสารคาม พบวา ประเด็นเก่ียวกับการเล่ือนเงินเดือนและคาตอบแทนที่เหมาะสมมีคาความถี่สูงสุด ซ่ึงผลการศึกษา
ดังกลาวนาจะเปนเพราะวา การเลื่อนเงินเดือนและคาตอบแทนยังมีความเหลื่อมล้ํากันของบคุลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ ซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิดของสมพงษ  เกษมสิน (2553) ที่ไดศึกษาการพัฒนาองคกรและแรงจูงใจพบวา แรงจูงใจที่เกี่ยวกับการ
ทํางานเปนภาระหนาที่อันสําคัญที่นักบริหารและหัวหนาหนวยงานจะตองสรางสรรคและจัดใหมีมากข้ึนในองคกรหรือ
หนวยงานเพื่อเปนปจจัยในการบริหารงานในองคกร เพราะแรงจูงใจหรือการจูงใจ จะชวยบําบัดความตองการความจําเปนหรือ
ความเดือดรอนของบุคคลในองคกรได 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
 1. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี ้
  1.1 จากผลการศึกษาเกี่ยวกับระดับการพัฒนาทุนมนุษยในสถาบันอุดมศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม พบวา ดานโครงสรางองคกรมีคาเฉลี่ยสูงกวาดานอ่ืน ๆ ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ ควรใหความสําคัญในการนําปจจัย
ดานโครงสรางองคกรไปเปนแนวทางในการพัฒนาทุนมนุษยของมหาวิทยาลัยฯ เปนอันดับแรก เพื่อใหสอดคลองกับความ
ตองการของบุคลากร โดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็นเกี่ยวกับการติดตอส่ือสารมีความเหมาะสมชวยใหการปฏิบัติงานประสบ
ความสําเร็จ และการแบงงานใหปฏิบัติมีความเหมาะสมชวยใหการปฏิบัติงานประสบความสําเร็จ 
 1.2 จากผลการวิจัยขอเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาทุนมนุษยในสถาบันอุดมศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม พบวา ประเด็นเก่ียวกับการเล่ือนเงินเดือนและคาตอบแทนที่เหมาะสม มีคาความถี่สูงสุด ดังน้ันมหาวิทยาลัยฯ 
ควรใหความสําคัญในประเด็นดังกลาว โดยการกําหนดหลักเกณฑที่ชัดเจน มีความเปนธรรมในการเล่ือนเงินเดือนและ
คาตอบแทนที่เหมาะสมตามความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 1.3 จากผลการวิจัยขอเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาทุนมนุษยในสถาบันอุดมศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ที่สําคัญพบวา ควรปรับโครงสรางการบริหารจัดการใหมีลักษณะยืดหยุนและมีความคลองตัวเพื่อความรวดเร็วใน
การทํางาน ดานภาวะผูนํา ไดแก ผูนําควรรับฟงความคิดเห็นและปญหาของผูใตบังคับบัญชาอยางเทาเทียมกัน ดานวัฒนธรรม
องคกร ไดแก ควรสรางบรรยากาศในการทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได ดานการจูงใจ ไดแก ควรมีการเลื่อนเงินเดือน
และคาตอบแทนที่เหมาะสม และดานความผูกพันในงาน ไดแก ควรสงเสริมใหมีกิจกรรมที่ทําใหบุคลากรมีความภาคภูมิใจใน
หนาที่ของตนเอง 
   2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

  2.1 ควร ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาตนเองในการทํางานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อเปน
ขอมูลในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ 



 

 

วารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มีนาคม 2563                

 

33 

 2.2 ควร ศึกษาการพัฒนาการบริหารงานบุคคลสมัยใหม เพื่อเปนแนวทางพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐตาม
หลักธรรมาภิบาลใหมีความครอบคลุมเหมาะสมกับการบริหารงานในยุคปจจุบัน  
 2.3 ควร ศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 2.4 ควร มีการศึกษาเปรียบเทียบระหวางมหาวิทยาลัยเพื่อใหไดแนวทางใหมในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอิทธิพลเชิงสาเหตุของความพึงพอใจที่มีตอความภักดีของจุดหมายปลายทางการ
ทองเที่ยวเทศกาลดนตรี เปนการวิจัยเชิงปริมาณโดยมีเครื่องมือการวิจัย คือ แบบสอบถามที่ไดมาจากการสังเคราะหทบทวน
วรรณกรรมและผานการตรวจสอบความเที่ยงโดยการทดสอบคาสัมประสิทธ์ิอัลฟาครอนบาค (0.772-0.903) มีกลุมตัวอยาง
จํานวน 138 คน ที่ไดมาจากการสุมดวยการวิเคราะหกําลัง (Power Analysis) ดวยโปรแกรม G*Power 3.1.9.4 แลวนํา
ขอมูลที่ไดมาวิเคราะหขอมูลในสถิติแบบเสนทางกําลังสองนอยที่สุดบางสวน (Partial Least Square:  PLS) ดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป Smart PLS 3.0 ผลการวิจัยพบวา อิทธิพลเชิงสาเหตุของความพึงพอใจที่มีตอความภักดีของจุดหมาย
ปลายทางการทองเที่ยวเทศกาลดนตรี โดยภาพลักษณเชิงอารมณ ภาพลักษณเชิงความคิด และภาพลักษณโดยรวม มีอิทธิพล
เชิงบวกตอความพึงพอใจ ที่ ß=0.382, t=6.486, ß=0.302, t=3.311 และ ß=0.220, t=2.535 ตามลําดับ โดยความพึงพอใจ     
มีอิทธิพลเชิงบวกตอความภักดี (ß=0.812, t=24.185) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และสมการโครงสรางนี้อธิบายความภักดีได
รอยละ 65.9 (R2=0.659) มีอิทธิพลสงผลประโยชนตอผูใหบริการการทองเที่ยวเทศกาลดนตรีในการสรางความภักดีของลูกคา 
โดยผานความพึงพอใจที่เกิดจากความสอดคลองในภาพลักษณเชิงอารมณ ภาพลักษณโดยรวม และภาพลักษณเชิงความคิด  
 
 

คําสําคัญ: อิทธิพลเชิงสาเหตุ, ความภักด,ี เทศกาลดนตรี  
 

Abstract 
 The purposes of this study were to investigate the influence of Satisfaction on Loyalty for the music 
festival destination. Is quantitative research. The research tool is questionnaire from the literature review 
and testing the reliability with the alpha cronbach coefficient (0.772-0.903). The questionnaire was 
distributed online to people with experienced in attending music festivals in Thailand, and 138 responses 
following the power analysis randomness with G*Power 3.1.9.4 program. The data were analyzed by the 
partial least squares statistical analysis method (PLS) with Smart PLS 3.0 software. The result found the 
influence of Satisfaction on Loyalty for the music festival destination by Affective Image, Cognitive Image, 
and Overall Image has a positive influence on Satisfaction at ß=0.382, t=6.486, ß=0.302, t=3.311, and 
ß=0.220, t=2.535 consequently. Satisfaction has a positive influence on Loyalty (ß=0.812, t=24.185). This 
structural model can describe Loyalty at 65.9% (R2=0.659). From the results of research, it is useful to the 
Music festival tourism service to create customer loyalty through the satisfaction that results from the 
Affective Image, Overall Image, and Cognitive Image.   
 

Keywords: Influence, Loyalty, Music festival 
 

บทนํา           
 อุตสาหกรรมการทองเที่ยว เปนอุตสาหกรรมที่การสรางรายไดหลักใหแกประเทศและกระตุนใหเกิดการลงทุนผลิตสินคา
และบริการ อันเปนการชวยสรางแรงงาน สรางอาชีพ และกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค ซึ่งจะสรางการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2554) โดยในป 2561 มีจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติ 
38,277,300 คน เพิ่มข้ึนรอยละ 7.54 จากปกอน กอใหเกิดรายได 2,007,503 ลานบาท เติบโตขึ้นรอยละ 9.63 และมีจํานวน
นักทองเที่ยวไทยเที่ยวไทย 226.08 ลานคนตอครั้ง กอใหเกิดรายได 1,068,180 ลานบาท ซ่ึงมีรายไดรวมจากการทองเที่ยว
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กวา 3,075,683 ลานบาท (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2561) และคาดวาในป 2562 จะมีนักทองเที่ยวตางชาติจํานวน 
41.1 ลานคน หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 7.5 กอใหเกิดรายได 2.21 ลานลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 10 และมีนักทองเที่ยวไทย
เที่ยวไทยจํานวน 166 ลานคน หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 3 กอใหเกิดรายได 1.12 ลานลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 5 ซ่ึงจะมีรายได
รวมจากการทองเที่ยวมูลคากวา 3.33 ลานลานบาท (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2562) การทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรม
ภาคบริการที่สรางรายไดเปนอันดับหน่ึงของการคาบริการรวมของประเทศ และเปนอุตสาหกรรมตอเนื่องที่สัมพันธกับ
อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ อาทิ อุตสาหกรรมการขนสง โรงแรม และภัตตาคาร โดยในแตละปสามารถสรางรายไดเขาสูประเทศ และ
สรางกระแสเงินหมุนเวียนภายในประเทศนับแสนลานบาท ซึ่งในป 2557 ธุรกิจการทองเที่ยวกอใหเกิดการจางงานถึง 6 ลาน
คน คิดเปนรอยละ 14 ของการจางงานทั้งหมด รวมทั้งยังชวยกระจายรายไดและการจางงานไปสูชนบทอีกดวย (เสาวณี  จัน
ทะพงษ และกัมพล  พรพัฒนไพศาลกุล, 2557)        
 การทองเที่ยวเทศกาลดนตรี (Music Festival) เปนเทศกาลที่ผสมผสานเสียงดนตรีเขากับศิลปะการแสดงไดอยางลงตัว 
อีกทั้งยังชวยสรางความบันเทิงดวยการรวมศิลปนตาง ๆ จึงดึงดูดนักทองเที่ยวที่รักในเสียงดนตรีไดเปนอยางดี ปจจุบันมี
เทศกาลดนตรีเกิดขึ้นอยูทั่วทุกมุมโลก เนื่องจากมีผูจัดที่มีคุณภาพมากมาย อาท ิFungjai ที่สนับสนุนนักดนตรีอินดี้ในประเทศ
ไทย เม่ือเกิดการรวมตัวกันจึงทําใหกลายเปนเทศกาลดนตรีที่มีแตผูคนจดจํา นอกจากนี้เทศกาลดนตรียังชวยสรางรายไดเขาสู
ประเทศและกอใหเกิดรายไดแกผูประกอบการอ่ืน ๆ อาทิ ผูประกอบการโรงแรม รานอาหาร บริษัทขนสง รวมไปถึงราน
จําหนายสินคาอุปโภคและบริโภค (ปยะพงษ  หม่ืนประเสริฐดี, 2559) ซึ่งในป 2553 การทองเที่ยวเชิงดนตรีสามารถทํารายได
ถึง 1.6 พันลานเหรียญสหรัฐ และในป 2555 มีจํานวนนักทองเที่ยวเชิงดนตรีทั้งหมดกวา 6.5 ลานคน โดยมีการใชจายรวม
ประมาณ 1.3 พันลานปอนด ในการทองเที่ยวจากทั่วโลก นอกจากนั้นยังสรางงานใหกับบุคคลในอุตสาหกรรมทองเที่ยวได
ตลอดทั้งป ซ่ึงเทศกาลดนตรีสามารถสรางงานถึง 24,251 ตําแหนง ใหแกคนในทองถ่ิน การจัดงานเทศกาลดนตรีใหเกิดความ
ประทับใจและเกิดการกลับมาใชบริการซ้ําหรือความภักดีตอผูจัดงานนั้น ภาพลักษณเปนสิ่งสําคัญที่ผูจัดตองคํานึงถึง          
ซึ่งภาพลักษณนั้นเกิดจากองคประกอบของส่ิงแวดลอมในการจัดงาน เน่ืองจากผูเขารวมชมงานเทศกาลดนตรีไมไดตองการ
เพียงงานที่มีเฉพาะเสียงเพลง จึงตองสรางภาพลักษณในการมีสิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อใหผูเขารวมงานเกิดความ
สะดวกสบายมากที่สุด ซ่ึงสิ่งเหลานี้ถูกมองในรูปแบบของภาพลักษณตาง ๆ ไดแก 1) ภาพลักษณเชิงอารมณ 2) ภาพลักษณ
โดยรวม และ 3) ภาพลักษณเชิงความคิด ซ่ึงภาพลักษณยังเปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมความตั้งใจของนักทองเที่ยวใน
อนาคต โดยเมื่อนักทองเที่ยวไดสัมผัสกับภาพลักษณที่ดียอมสงผลตอการรับรูถึงคุณคาที่ไดจากรับจากการทองเที่ยวและเกิด
ความพึงพอใจที่ไดรับการตอบสนองตรงตามความคาดหวัง ซึ่งจะนําไปสูความภักดีในที่สุด (Swarbrooke and Horner, 
2007)            
 ดังนั้น จากเหตุผลและความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการทองเที่ยวเทศกาลดนตรี 
เกี่ยวกับภาพลักษณในเทศกาลดนตรียังไมพบผลงานวิจัยมากนัก สวนใหญจะพบในการทองเที่ยวดานอ่ืน ๆ ซ่ึงดวยเหตุนี้การ 
เพื่อเปนประโยชนและเปนแนวทางใหแกผูใหบริการการทองเที่ยวเทศกาลดนตรีในการพัฒนาการทองเที่ยวใหดีย่ิงขึ้น 
ตลอดจน สามารถพัฒนาคุณภาพของบริการใหมีความแตกตางจากงานอ่ืน ๆ และสอดคลองกับความตองการและความ
คาดหวังของลูกคามากที่สุดจนสามารถนําไปสูความภักดีของลูกคาไดในที่สุด 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย          
 เพื่อศึกษาอิทธิพลเชิงสาเหตุของความพึงพอใจที่มีตอความภักดีของจุดหมายปลายทางการทองเที่ยวเทศกาลดนตร ี
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Questionnaire) โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง          
  1.1 ประชากร ไดแก ผูที่มีประสบการณการเขาชมงานเทศกาลดนตรีในประเทศไทย   
  1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูที่มีประสบการณการเขาชมงานเทศกาลดนตรีในประเทศไทย สุมตัวอยางโดยอางจากสูตร
การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยโปรแกรม G*Power ในการกําหนดหาคา power (1-ß) เทากับ 0.95 คาอัลฟา (α) 
เทากับ 0.05 จํานวนตัวแปรทํานายเทากับ 5 คาขนาดของอิทธิพล (effect size) เทากับ 0.15 ผลที่ไดคือขนาดของกลุม
ตัวอยางได จํานวน 138 คน  
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 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบงออกเปน 3 สวน ดังน้ี   
  2.1 สวนที่ 1 ปจจัยสวนบุคลหรือขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบเลือกตอบ (Checklist)  
  2.2 สวนที่ 2 แบบสอบถามภาพลักษณ ประกอบดวย 1) ภาพลักษณเชิงอารมณ 2) ภาพลักษณโดยรวม และ 3) 
ภาพลักษณเชิงความคิด ความพึงพอใจและความภักดี       
  2.3 สวนที่ 3 คําถามแสดงความคิดเห็นเปนคําถามแบบปลายเปด ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือดวยการหาคาความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใหผูเช่ียวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบเน้ือหาและความสมบูรณของขอคําถามและ
ทดสอบความเที่ยง (Reliability) โดยทดสอบกับกลุมตัวอยางที่ไมใชตัวอยางในการศึกษา 30 ตัวอยาง ดวยการวิเคราะหคา
สัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบราค (Cronbach’s alpha) ใชเกณฑยอมรับที่คา 0.7 ขึ้นไป (Hair et al, 2010) จึงถือวาคาความ
เชื่อมั่นของตัวแปรที่ศึกษาทั้งหมดยอมรับได สวนอํานาจจําแนก (Item-total correlation) มีคาระหวาง 0.403-0.785        
ซึ่งผานเกณฑ 0.20 ขึ้นไป (Streiner and Norman, 1995)   
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก การรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามที่ใชเก็บจากกลุมตัวอยางจํานวน 138 คน 
 4. การวิเคราะหขอมูล ไดแก ผูวิจัยสามารถจําแนกการวิเคราะหขอมูลได ดังน้ี 
  4.1 วิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามโดยใชโปรแกรมสถิติหาคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 
(Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)      
  4.2 วิเคราะหขอมูลเชิงอนุมานจากการสํารวจกลุมตัวอยาง โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ดังน้ี  
   1) การวิเคราะหปจจัยองคประกอบเพื่อจัดกลุมปจจัยที่มีความสัมพันธกันใหเปนองคประกอบเดียวกัน 
   2) การวิเคราะห Partial Least Square: PLS เปนวิธีการที่ไดรับความนิยมในการวิเคราะหตัวแบบเสนทาง 
(Path Model) ที่มีความซับซอน (Sarstedt & Ringle Hair, 2017) เพื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม 
และตรวจสอบความสอดคลองของแบบจําลองสมการโครงสรางกับขอมูลเชิงประจักษดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
Smart PLS 3.0 โดยพิจารณาจากคาดัชนีตาง ๆ ไดแก 1.1) การวิเคราะหโมเดลการวัด คือ การประเมินความเชื่อม่ันของตัว
แปรโดยการคํานวณคานํ้าหนักองคประกอบ (Indicator Loadings) ควรมีคามากกวา 0.70 (Hair et al., 2010) 1.2) การ
วิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง การวิเคราะหคุณภาพรวมของโมเดลกระทําไดหลายวิธี ไดแก (1) การคํานวณคาสัมประสิทธ์ิ
การทํานาย (Coefficient of Determination; R2) และคาสัมประสิทธ์ิความถูกตองของการทํานายที่ปรับแลว (R2 adj) ซ่ึง
หากมีคาต่ํากวา 0.25 แสดงวาโมเดลมีคุณภาพตํ่า คาตกอยู 0.50 แสดงวามีคุณภาพปานกลางและคาตั้งแต 0.75 ขึ้นไปแสดง
วามีคุณภาพสูง (Hair et al, 2010) (2) วัดจากคาการทํานายความแมนยําของรูปแบบเสนทาง (Cross-Validated 
Redundancy; Q2) ซ่ึงควรมีคามากกวาศูนย (3) วัดคาขนาดของผลกระทบ (Effect size; f2) โดยคา 0.01, 0.06, 0.14 
แสดงถึงคุณภาพการวัดตัวแปรทํานายในระดับตํ่า กลาง และสูงตามลําดับ (Khalilazdeh & Tasci, 2010) 1.4) การวิเคราะห
อิทธิพลทางตรง (Direct Effect) อิทธิพลทางออม (Indirect Effect) และอิทธิพลรวม (Total Effect) ดวยการ Bootstraping 
จํานวน 200 resampling คาสัมประสิทธ์ิอิทธิพล (Path Coefficient; ß) ควรมีคาไมต่ํากวา 0.10 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05            
 5. สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก สถิติแบบเสนทางกําลังสองนอยที่สุดบางสวน (Partial Least Square:  PLS) โดย
วิเคราะหหาคานํ้าหนักตัวแปร คาความเช่ือมั่นของตัวแปร คาความเชื่อมั่นขององคประกอบ ความตรงเชิงเหมือน คารากที่สอง
ของคาความแปรปรวนเฉล่ีย (√AVE) และสหสัมพันธ และอิทธิพลทางตรงและทางออม 
 

ผลการวิจัย           
 การวิจัยเร่ืองอิทธิพลเชิงสาเหตุของความพึงพอใจที่มีตอความภักดีของจุดหมายปลายทางการทองเที่ยวเทศกาลดนตรี 
ผูวิจัยสามารถจําแนกผลการวิจัยตามวัตถุประสงคได ดังนี้   
 1. ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง  
ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางที่มีประสบการณการเขาชมงานเทศกาลดนตรีในประเทศไทย จํานวน 138 คน 
 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน (n=138) รอยละ 
1. เพศ   
   1.1 ชาย 82 59.4 
   1.2 หญิง 56 40.6 

รวม 138 100 
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 จากตารางที่ 1 พบวา กลุมตัวอยางทั้งหมด 138 คน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง (82 คน รอยละ 59.4) 
อยูในชวงอายุ 21-25 ป (97 คน รอยละ 70.3) มีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี (109 คน รอยละ 79.0) อาชีพเปน
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา (99 คน รอยละ 71.7) มีรายไดตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท (72 คน รอยละ 52.2) และมีความถ่ี
ในการรวมงานเทศกาลดนตรีอยูในชวง 2-5 ครั้ง (61 คน รอยละ 44.2) 
 2. ผลการวิเคราะหโมเดลการวัดและสมการโครงสราง 
ตารางที่ 2 คาน้ําหนักตัวแปร คาความเช่ือมั่นของตัวแปร คาความเชื่อมั่นขององคประกอบ และความตรงเชิงเหมือน 

 
ตัวแปร
แฝง 

 
ตัวแปร
สังเกตุ 

 
푋 

 
S.D. 

 
λ 

 
t-

statistic 

 
훼 

 
CR 

 
R2 

 
C.V.  

com Q2 

 
C.V. 

Red Q2 

 
AVE 

 
AID 

AID2 4.47 0.664 0.780 9.036  
0.772 

 
0.867 

 
- 

 
0.361 

 
- 

 
0.685 AID3 4.46 0.641 0.868 15.457 

AID3 4.19 0.806 0.832 10.095 
 

OID 
OID2 3.74 0.874 0.849 13.962  

0.862 
 

0.905 
 
- 

 
0.485 

 
- 

 
0.706 OID3 3.59 0.949 0.799 10.406 

OID4 3.72 0.886 0.880 13.525 
OID5 3.89 0.902 0.830 12.784 

 
CID 

CID1 4.10 0.757 0.824 11.424  
0.835 

 
0.888 

 
- 

 
0.423 

 
- 

 
0.665 CID2 3.59 0.918 0.795 10.848 

CID3 4.08 0.846 0.818 10.301 
CID4 3.74 0.984 0.825 9.331 

2. อายุ   
   2.1 นอยกวา 20 ป 19 13.8 
   2.2 21-25 ป 97 70.3 
   2.3 26-30 ป 
   2.4 31-35 ป 
   2.5 ตั้งแต 36 ปข้ึนไป 

12 
5 
5 

8.7 
3.6 
3.6 

รวม 138 100 
3. ระดับการศึกษา   
   3.1 ต่ํากวาปริญญาตรี 28 20.3 
   3.2 ปรญิญาตร ี
   3.3 สูงกวาปริญญาตร ี

109 
1 

79.0 
0.7 

รวม 138 100 
4. อาชีพ 
    4.1 นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 

99 71.7 

    4.2 ธุรกิจสวนตัว 21 15.2 
    4.3 พนักงานบริษัท 
    4.4 ขาราชการ 
    4.5 พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

13 
4 
1 

9.4 
2.9 
0.7 

รวม 138 100 
5. รายไดตอเดือน 
    5.1 นอยกวา 10,000 บาท 
    5.2 ระหวาง 10,001-20,000 บาท 
    5.3 ระหวาง 20,001-30,000 บาท 
    5.4 ระหวาง 30,001-40,000 บาท 

 
72 
46 
16 
4 

 
52.2 
33.3 
11.6 
2.9 

รวม 138 100 
6. ความถี่ในการเขารวมเทศกาลดนตรี 
    6.1 1 ครั้ง 
    6.2 2-5 ครั้ง 
    6.3 6-10 ครั้ง 
    6.4 มากกวา 10 ครั้ง 

 
54 
61 
8 
15 

 
39.1 
44.2 
5.8 
10.9 

รวม 138 100 
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SAT 

SAT1 4.10 0.767 0.838 17.486  
 

0.903 

 
 

0.928 

 
 

0.580 

 
 

0.547 

 
 

0.383 

 
 

0.721 
SAT2 4.30 0.778 0.848 19.010 
SAT3 4.26 0.708 0.864 23.148 
SAT4 4.26 0.757 0.860 25.962 
SAT5 4.25 0.733 0.836 18.693 

 
LYT 

LYT1 4.30 0.731 0.902 16.841  
0.847 

 
0.898 

 
0.659 

 
0.459 

 
0.421 

 
0.688 LYT2 4.30 0.731 0.863 16.132 

LYT3 4.09 0.884 0.774 15.981 
LYT4 4.27 0.824 0.772 13.669 

 
 จากตารางที่ 2 พบวา ตัวแปรที่ใชในการวิจัยมีคุณภาพผานเกณฑคานํ้าหนักองคประกอบทุกตัวแปร โดยคาน้ําหนักที่ได
อยูที่ 0.772-0.902 โดยพบวาตัวแปร AID1 (ทานรู สึกวางานเทศกาลดนตรีเปนงานที่ มีความสนุกสนาน) ไมไดอยูใน
องคประกอบของภาพลักษณเชิงอารมณ (AID) และตัวแปร OID1 (ทานรูสึกและคิดวางานเทศกาลดนตรีเปนงานที่มีคุณภาพใน
การจัดงานสูง) ไมไดอยูในองคประกอบของภาพลักษณโดยรวม (OID) จึงตัดออกไป คาอัลฟาของครอนบาค มีคาระหวาง 
0.772-0.903 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ 0.70 เม่ือพิจารณาคาความเชื่อมั่นขององคประกอบ (CR) พบวาแตละองคประกอบมีคาสูง
กวาเกณฑ 0.70 โดยมีคาระหวาง 0.867-0.928 ขณะเดียวกันการประเมินความตรงเชิงเหมือน โดยคํานวณจากคาเฉลี่ยนค
วามแปรปรวนขององคประกอบที่สกัดได (AVE) พบวาสูงกวาเกณฑ 0.50 โดยมีคาระหวาง 0.665-0.721 สามารถสะทอนวา
ตัวแปรในแตละองคประกอบมีคุณภาพและสามารถอธิบายรูปแบบการวัดในองคประกอบของตนไดเปนอยางดี นอกจากน้ี
ยืนยันคุณภาพของสมการโครงสรางดวยคาดัชนีความเหมาะสม (Fit Indexes) ดวยคาการทํานายความแมนยําของรูปแบบ
เสนทาง (C.V. Red Q

2
) ซึ่งมีคามากกวาศูนย 0.383-0.421 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบระหวางคารากที่สองของคาความแปรปรวนเฉลี่ย (√AVE) และสหสัมพันธ 
 

องคประกอบ 
Correlation Matrix 

AID OID CID SAT LYT 
ภาพลักษณเชิงอารมณ (AID) (0.828)     
ภาพลักษณเชิงความคิด (CID) 0.487* (0.816)    
ความภักดี (LYT) 0.610* 0.703* (0.830)   
ภาพลักษณโดยรวม (OID) 0.480* 0.764* 0.605* (0.840)  
ความพึงพอใจ (SAT) 0.634* 0.656* 0.812* 0.634* (0.849)  
 จากตารางที่ 3 พบวา คารากที่สองของคาความแปรปรวนเฉลี่ยขององคประกอบที่สกัดได สูงกวาคาความสหสัมพันธที่มี
คา 0.480-0.812 แสดงใหเห็นวาโมเดลดังกลาวมีความตรงเชิงจําแนกและสามารถนําไปวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางได 
 2.1) การวิเคราะหการทดสอบสมมติฐาน 
ตารางที่ 4 สรุปผลทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐาน Path 훽 t-stat p-value f2 ผลการทดสอบ 

H1 AID --> SAT 0.382 6.486 0.000 0.255 ยอมรับ 
H2 OID --> SAT 0.220 2.535 0.012 0.086 ยอมรับ 
H3 CID --> SAT 0.302 3.311 0.001 0.046 ยอมรับ 
H4 SAT --> LYT 0.812 24.185 0.000 1.931 ยอมรับ 

*p-value < 0.05   
 จากตารางที่ 4 พบวา 1) ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 มีภาพลักษณเชิงอารมณมีอิทธิพลเชิงบวกตอความพึงพอใจที่
ระดับนัยสําคัญ 0.05 (ß=0.382, t=6.486) 2) ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 มีภาพลักษณโดยรวมมีอิทธิพลเชิงบวกตอความ
พึงพอใจที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (ß=0.220, t=2.535) 3) ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 มีภาพลักษณเชิงความคิดมีอิทธิพลเชิง
บวกตอความพึงพอใจที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (ß=0.302, t=3.311) 4) ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4 มีความพึงพอใจมีอิทธิพล
เชิงบวกตอความภักดีที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (ß=0.812, t=24.185) ซ่ึงเปนไปตามแผนภูมิภาพ ดังนี้ 
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แผนภูมิภาพที่ 1 โมเดลสมการโครงสรางกําลังสองนอยที่สุดบางสวนแสดงปจจัยภาพลักษณความพึงพอใจและความภักดี
ของจุดหมายปลายทางการทองเที่ยวเทศกาลดนตรี 
 

ตารางที่ 5 อิทธิพลทางตรงและทางออม  
 

ตัวแปรตาม  
(Dependent Variable) 

 
คาความผันแปร 

(R
2
) 

 
อิทธิพล 
(Effect) 

 
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable ) 
AID OID CID SAT 

 
ความพึงพอใจ (SAT) 

 
0.580 

ทางตรง 0.382 0.220 0.302 - 
ทางออม - - - - 

รวม 0.382 0.220 0.302 - 
 

ความภักดี (LYT) 
 

0.659 
 

ทางตรง - - - 0.812 
ทางออม 0.310 0.179 0.245 - 

รวม 0.310 0.179 0.245 0.812 
 
 จากตารางที่ 5 และแผนภูมิภาพที่ 1 พบวา ภาพลักษณเชิงอารมณ (AID) (ß=0.310) ภาพลักษณเชิงความคิด (CID) 
(ß=0.245)  และภาพลักษณโดยรวม (OID) (ß=0.179) มีอิทธิพลทางออมตอความภักดี (LYT) โดยผานความพึงพอใจ (SAT) 
คาอํานาจการทํานายของภาพลักษณเชิงอารมณ (AID) ภาพลักษณโดยรวม (OID) และภาพลักษณเชิงความคิด (CID) สามารถ
ทํานายความพึงพอใจ (SAT) ไดรอยละ 58.0 (R

2
=0.580, R

2 
adj=0.570) สมการโครงสรางสามารถอธิบายความภักดี (LYT) 

รอยละ 65.9 (R2=0.659, R2 adj=0.656) 
 

สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเร่ืองอิทธิพลเชิงสาเหตุของความพึงพอใจที่มีตอความภักดีของจุดหมายปลายทางการทองเที่ยวเทศกาลดนตรี 
พบวา อิทธิพลเชิงสาเหตุของความพึงพอใจที่มีตอความภักดีของจุดหมายปลายทางการทองเที่ยวเทศกาลดนตรี ประกอบดวย 
ภาพลักษณเชิงอารมณ ภาพลักษณเชิงความคิด และภาพลักษณโดยรวม มีอิทธิพลเชิงบวกตอความพึงพอใจ (ß=0.382, 
t=6.486), (ß=0.302, t=3.311) และ(ß=0.220, t=2.535) ตามลําดับ ความพึงพอใจมีอิทธิพลเชิงบวกตอความภักดี 
(ß=0.812, t=24.185) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สมการโครงสรางน้ีอธิบายความภักดีไดรอยละ 65.9 (R

2
=0.659) 

 
 

อภิปรายผล 
 การวิจัยเร่ืองอิทธิพลเชิงสาเหตุของความพึงพอใจที่มีตอความภักดีของจุดหมายปลายทางการทองเที่ยวเทศกาลดนตรี    
มีประเด็นในการอภิปรายผล ดังน้ี 
 1. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบวา ภาพลักษณเชิงอารมณมีอิทธิพลเชิงบวกตอความพึงพอใจ เนื่องจาก 
นักทองเที่ยวเกิดความรูสึกที่ดีตองานเทศกาลดนตรีและเห็นวางานเทศกาลดนตรีน้ัน เปนงานที่มีความสนุกสนาน นาต่ืนตา   
ตื่นใจ จึงสงผลใหนักทองเที่ยวเกิดความพึงพอใจสอดคลองกับ Kim & Richardson (2003) ที่ไดอธิบายไววา ภาพลักษณเชิง
อารมณ เปนความรูสึกของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดจากความโนมเอียงของจิตใจ ซ่ึงจะแสดงออกเพื่อโตตอบตอสิ่ง เรา 
นอกจากน้ียังมี Baloglu and McCleary (1999) และ Swarbrook (2007) (อางใน จรรยา  วาหลง, 2550) ไดพบวา 
หลังจากนักทองเที่ยวไดรับรูขอมูลขาวสารและประเมินจากการไดเห็นหรือไดยินน้ัน จึงเกิดความรูสึกที่ดีและประทับใจตอ
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แหลงทองเที่ยวนั้น ๆ ซึ่งส่ิงเหลานี้จึงจัดเปนความพึงพอใจของนักทองเที่ยว เชน นักทองเที่ยวไดรับรูขอมูลขาวสารที่นา
ประทับใจเกี่ยวกับพระพุทธรูปใหญความสวยงามของหาดทรายและน้ําทะเลในเกาะสมุย สุราษฎรธานี ซ่ึงเปนภาพลักษณเชิง
อารมณสงผลใหเกิดความพึงพอใจที่จะไปทองเที่ยวในแหลงนั้น ๆ  
 2. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบวา ภาพลักษณโดยรวมมีอิทธิพลเชิงบวกตอความพึงพอใจ เน่ืองจากนักทองเที่ยว
เกิดความรูสึกและคิดวางานเทศกาลดนตรีเปนงานที่มีคุณภาพในการจัดงานสูงมีศูนยอํานวยความสะดวกและใหบริการขอมูลที่
ดีเยี่ยมและในการเดินทางไปเปนเรื่องที่สะดวกสบาย ตลอดจน มีความอบอุนและปลอดภัย จึงสงผลใหนักทองเที่ยวเกิดความ
พึงพอใจสอดคลองกับ Echther C.M. and Ritchie J. R. B. (2003) ไดอธิบายไววา ภาพลักษณโดยรวมเปนภาพลักษณที่เกิด
จากการรับรูและเปนการประเมินความรูสึกตอคุณลักษณะตาง ๆ ที่สะทอนใหเห็นถึงภาพรวมทั้งความรูสึกและการนึกคิดของ
นักทองเที่ยว และ Kozak & Decrop (2009) ไดพบวา หากแหลงทองเที่ยวน้ันมีการบริหารจัดการที่ดีมีความศรัทธา 
นาเชื่อถือและมีภาพลักษณที่ดีใหแกการทองเที่ยวจะทําใหลูกคานั้นเกิดความพึงพอใจตอแหลงทองเที่ยวน้ัน ๆ เชน 
นักทองเที่ยวชาวไทยที่ไปเยือนตลาดฉัตรศิลา ประจวบคีรีขันธ เกิดภาพลักษณโดยรวมตอตลาดฉัตรศิลาในดานความนาเช่ือถือ 
ความเอาใจใสการสรางความม่ันใจและสามารถตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวไดเปนอยางดี จึงทําใหนักทองเที่ยว
เกิดความไววางใจตอตลาดฉัตรศิลา (อางใน มนัสสินี  บุญมีศรีสงา, 2556)     
 3. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบวา ภาพลักษณเชิงความคิดมีอิทธิพลเชิงบวกตอความพึงพอใจ เนื่องจาก 
นักทองเที่ยวคิดวาสถานที่จัดงานเทศกาลดนตรีนั้น มีการออกแบบที่มีความสอดคลองกับสิ่งแวดลอมรอบ ๆ สถานที่จัดงานได
อยางลงตัวโดยมีความเปนธรรมชาติสวยงาม สะอาด และปราศจากมลภาวะ ตลอดจน เปนการบอกเลาความเปนมาทาง
ประวัติศาสตรที่นาสนใจและดึงดูดใจ จึงสงผลใหนักทองเที่ยวเกิดความพึงพอใจสอดคลองกับ Huse & Bowditch (1977)  
ที่ไดอธิบายไววาภาพลักษณเชิงความคิด คือการรับรูขอมูลขาวสารตาง ๆ ของบุคคลแลวนําขอมูลที่ไดมาแปลเปนการกระทํา
และความนึกคิด โดยภาพลักษณเชิงความคิดจะเปนภาพลักษณที่เกิดจากการรับรู โดยการเห็นหรือการไดยินจากสื่อตาง ๆ 
ตลอดจนการรับรูที่ตนเองนั้นมีประสบการณการทองเที่ยวเอง จึงกอใหเกิดความเชื่อหรือความรูเกี่ยวกับสถานที่นั้น ซึ่งเปนการ
จูงใจใหนักทองเที่ยวเกิดความสนใจที่จะมาสัมผัส (Baloglu and McCleary (1999) และ Aker (1996) ไดพบวา การรับรูที่ดี
เกิดข้ึนเมื่อความคาดหวังของลูกคาตรงกับการรับรูที่ไดรับจากประสบการณที่ผานมา ถาความคาดหวังของลูกคาที่ต้ังไวตรงกับ
การรับรูจริงลูกคาจึงจะเกิดความพึงพอใจ เชน นักทองเที่ยวไดตระหนักวาแหลงทองเที่ยวในภูเก็ตนั้นมีความคุมคากับเงินที่
จายไป รวมถึงเปนสถานที่ที่มีคุณคาในการไปพักผอนจึงเกิดเปนภาพลักษณเชิงความคิดตอนักทองเที่ยววาควรไปทองเที่ยวใน
แหลงน้ัน ๆ (อางใน ปยาภรณ  ณ ตะกั่วทุง และคณะ, 2559) 
 4. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4 พบวา ความพึงพอใจมีอิทธิพลเชิงบวกตอความภักดี เน่ืองจากนักทองเที่ยวเกิดความ
ประทับใจอยางยิ่งในการไปรวมงานเทศกาลดนตรีในแงความแตกตางจากงานอ่ืน ๆ รวมไปถึงมีกิจกรรมดานความบันเทิงที่
หลากหลายตรงตามความตองการและบุคคลที่รูจักลวนแลวแตพูดถึงความรูสึกดีที่ไดรับจากการไปรวมงานเทศกาลดนตรี      
จึงสงผลใหเกิดความภักดีตอตราสินคานั้น ๆ สอดคลองกับณัฐพัชร  ลอประดิษฐพงษ (2549) ที่ไดอธิบายไววา ความภักดีเปน
ความรูสึกของนักทองเที่ยวที่เกิดจากความคาดหวังที่มีตอตัวสินคาหรือบริการนั้น ๆ นอกจากนี้ยังมี Caruana (2002) และ     
จงจันต  เจิมจอหอ (2560) ไดพบวา ความพึงพอใจเปนปจจัยที่สําคัญที่ทําใหเกิดความภักดีและเปนการยืนยันการกระทําแบบ
ซ้ําเดิมในแหลงทองเที่ยวเดิม โดยวัดจากความตอเน่ืองในการซื้อซํ้าหรือทองเที่ยวซ้ํา โดยนักทองเที่ยวที่มีความภักดีจะเกิด
พฤติกรรมการบอกตอ และการกลับมาทองเที่ยวซํ้า เชน นักทองเที่ยวชาวจีนที่มาทองเที่ยวในประเทศไทยเกิดความพึงพอใจ
เกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในประเทศไทยในดานความสวยงามและความเปนเอกลักษณ จึงทําใหอยากมาทองเที่ยวซ้ําและมีการ
บอกตอใหกับเพื่อนหรือครอบครัวใหมาทองเที่ยวในแหลงนั้น ๆ ซึ่งส่ิงเหลาน้ีถือเปนความภักดี  
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
 1. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 
  1.1 ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ พบวา 1) ความพึงพอใจ ประกอบดวย 1.1) การรับรูดานคุณภาพ เปนความคาดหวัง
ของลูกคาที่ไดรับจากธุรกิจที่ใหบริการ 1.2) การรับรูดานคุณคา เปนการประเมินของลูกคาในดานคุณภาพของสินคาหรือ
บริการที่มีความสัมพันธกับราคา และ 1.3) ดานความคาดหวังของลูกคา เปนความคาดหวังในตัวสินคาหรือบริการของลูกคาที่
ควรเปนไปตามการคาดการณไวลวงหนา 2) ภาพลักษณ ประกอบดวย 2.1) ภาพลักษณเชิงอารมณ เกิดจากการรับรูขอมูล
ขาวสารและประเมินจากการไดเห็นหรือไดยินในการทองเที่ยวน้ัน จึงมีความรูสึกที่ดีตอสิ่งทองเที่ยวน้ัน 2.2) ภาพลักษณเชิง
ความคิดเกิดจากการรับรูโดยการเห็นหรือการไดยินจากสื่อตาง ๆ ตลอดจนมีประสบการณการทองเที่ยวเอง จึงกอใหเกิดความ
เชื่อเกี่ยวกับสถานที่น้ัน ซึ่งเปนปจจัยในการจูงใจใหนักทองเที่ยวเกิดความสนใจที่จะมาสัมผัส และ 2.3) ภาพลักษณโดยรวม 
เกิดจากการรับรูเกี่ยวกับการประเมินความรูสึกตอคุณลักษณะตาง ๆ ที่สะทอนใหเห็นถึงภาพรวมทั้งความรูสึกและการนึกคิด
ของนักทองเที่ยว และ 3) ความภักดี เปนผลมาจากการที่ลูกคามีความพึงพอใจตอตัวสินคาหรือบริการน้ัน ๆ จึงกลับมาใช
บริการซํ้าอีกครั้ง  
 1.2 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ พบวา การจัดงานเทศกาลดนตรี ผูจัดตองมีความสามารถในการสรางความพึงพอใจเพื่อ
จะนําไปสูความภักดีของลูกคา ซ่ึงจะตองประกอบดวยภาพลักษณ 3 ดาน ไดแก 1) ภาพลักษณเชิงอารมณ 2) ภาพลักษณเชิง



 

 

วารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มีนาคม 2563                

 

41 

ความคิด และ 3) ภาพลักษณโดยรวม โดยผูจัดตองคํานึงถึงภาพลักษณเหลาน้ีจึงจะสามารถนําไปสูความพึงพอใจของผูที่มา
เยือนงานเทศกาลดนตรีได  
 2. ขอเสนอแนะงานวิจัยครั้งตอไป 
  2.1 คาอํานาจการทํานายของตัวแปรสมการโครงสราง (R2) มีคาเทากับรอยละ 65.9 แสดงวายังมีตัวแปรอ่ืนที่
สามารถนํามาใชในการพิจารณางานวิจัยครั้งตอไปได เชน คุณคาที่ไดรับในการทองเที่ยว ความไวเนื้อเชื่อใจของลูกคา เพื่อเปน
แนวทางในการพัฒนาแหลงทองเที่ยว 
  2.2 งานวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงปริมาณงานวิจัยครั้งตอไปควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีการสัมภาษณ
นักทองเที่ยวเชิงดนตรีโดยตรงเพื่อใหทราบถึงรายละเอียดของความตองการของนักทองเที่ยวเชิงดนตรีอยางแทจริง 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค 1. เพื่อสํารวจองคประกอบปจจัยดึงดูดในการทองเที่ยวขามพรมแดนไทย-ลาว และ 2. เพื่อ
วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันปจจัยดึงดูดในการทองเที่ยวขามพรมแดนไทย-ลาว เปนการวิจัยแบบผสมผสานระหวางการ
วิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (Mixed Methods) มีเครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณและแบบสอบถาม โดยมี
กลุมเปาหมาย ไดแก นักทองเที่ยวขามพรมแดนชาวลาว จํานวน 12 คน โดยวิธีการเลือกแบบบังเอิญเพื่อสัมภาษณเชิงลึกและ
นักทองเที่ยวชาวลาวที่เดินทางขามพรมแดนมายังจังหวัดหนองคาย จํานวน 400 คน โดยวิธีการเลือกแบบบังเอิญเพื่อใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยใชสถิติขั้นสูงมาวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ 
(Exploratory Factor Analysis) และการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ผลการวิจัย
พบวา 1) องคประกอบปจจัยดึงดูดในการเดินทางทองเที่ยวขามพรมแดนไทย-ลาว มี 3 องคประกอบหลัก ไดแก 1.1) ดาน
บรรยากาศรานคา (Retail Atmosphere) 1.2) ดานการตอนรับของคนทองถิ่น (Local Hospitality)1.3) สินคา (Product-
Orientation) และ 2) วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันปจจัยดึงดูดในการทองเที่ยวขามพรมแดนไทย-ลาว มีความสอดคลอง
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ แสดงวาองคประกอบเหลานี้สามารถใชวัดปจจัยดึงดูดในการเดินทางทองเที่ยวขามพรมแดนได 
ซึ่งผลการวิเคราะหองคประกอบปจจัยดึงดูดในการทองเที่ยวขามพรมแดนไทย-ลาว ที่ไดนี้ สามารถนําไปใชเปนกรอบแนวคิด
การศึกษาและเปนแนวทางในการวางแผนการตลาดทองเที่ยวขามพรมแดนไทย-ลาว ได  
 

คําสําคัญ: การวิเคราะห, องคประกอบปจจัยดึงดูด, การทางทองเที่ยวไทย-ลาว 
 

Abstract           
 The purposes of this study were 1. to explore the factors of attraction factors in Thai-Laos cross-
border tourism and 2. to analyze the confirmatory factors of tourist factors in Thai-Laos border crossing It 
is a combined research between quality methods and quantitative research (Mixed Methods). The 
research tools were interview forms and questionnaires. With a target group consisting of 12 tourists 
crossing the Lao border By accidental selection method for in-depth interviews and 400 Lao tourists 
traveling across the border to Nong Khai Province. By accidental selection method to use questionnaires 
as a tool for data collection. Then the data were analyzed by using advanced statistics to analyze the 
exploratory factor (Exploratory Factor Analysis) and confirm the element analysis. (Confirmatory Factor 
Analysis) The results of the research are as follows: 1) There are 3 main factors for attracting tourists to 
travel across the Thai-Laos border, namely 1.1) Retail Atmosphere 1.2) Local Hospitality 1.3) Products ( 
Product-Orientation) and 2) analyze the confirmatory factors of tourist attraction across the Thai-Laos 
border. Consistency in harmony with empirical data Shows that these elements can be used to measure 
attraction factors for cross-border travel The results of the analysis of the attracting factors in Thai - Laos 
cross border travel can be used as an educational framework and as a guideline for planning the cross - 
border Thai tourism marketing.  
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บทนํา            
 ปจจุบัน หลายประเทศใหความสนใจกับการพัฒนาการทองเที่ยวขามพรมแดนมากยิ่งขึ้น เน่ืองดวยพื้นที่ชายแดนสวนมาก
ตั้งอยูในเขตชนบท มีรายไดทางเศรษฐกิจนอย การพัฒนาการทองเที่ยวขามพรมแดนน้ันสามารถเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจไดอีก
รูปแบบหนึ่ง (Stoffelen & Vanneste, 2017) การทองเที่ยวขามพรมแดน หมายถึง การเดินทางทองเที่ยวไปในประเทศที่ติด
กับประเทศของตน ทั้งน้ีการเดินทางจะตองผานพิธีการระหวางประเทศ เชน พิธีการตรวจคนเขาเมือง พิธีการศุลกากร เปนตน 
(Timothy, 2005) การทองเที่ยวขามพรมแดนสามารถแบงเปน 2 รูปแบบใหญ คือ การทองเที่ยวขาออก (Outbound 
Tourism) และการทองเที่ยวขาเขาในประเทศ (Inbound Tourism) ซึ่งการใชจายของนักทองเที่ยว 2 กลุมดังกลาวจะมีผลตอ
ดุลการทองเที่ยวของประเทศน้ัน ๆ กลาวคือ หากคาใชจายในการทองเที่ยวตางประเทศของคนในประเทศมากกวาคาใชจาย
ของนักทองเที่ยวตางประเทศที่เดินทางเขามา ประเทศนั้นก็จะประสบกับภาวการณขาดดุลทางการทองเที่ยว แตในทาง
กลับกันหากคาใชจายของนักทองเที่ยวตางประเทศที่เดินทางเขามามีจํานวนมากกวาคาใชจายของนักทองเที ่ยวในประเทศ      
ที่เดินทางออกไปเที่ยวตางประเทศ ประเทศน้ันก็จะไดรับดุลการทองเที่ยว โดยสวนใหญแตละประเทศจะพยายามสงเสริมการ
ทองเที่ยวขาเขามากกวาการทองเที่ยวขาออก เนื่องจากการทองเที่ยวขาเขาจะเปนแหลงนําเงินตราตางประเทศเขาสูประเทศ  
ซึ่งสถานที่ทองเที่ยวหลายแหงจึงพยายามที่จะคนหาและทําความเขาใจเกี่ยวกับแรงจูงในการเดินทางทองเที่ยวของ
นักทองเที่ยวประเภทตาง ๆ เพื่อที่จะไดตอบสนองไดตรงความตองการของนักทองเที่ยวและทําใหนักทองเที่ยวเดินทางกลับมา
ทองเที่ยวซ้ําอีก (Ngo, 2018)           
 การศึกษาดานแรงจูงใจนักทองเที่ยวไดถูกกลาวไวอยางหลากหลายรูปแบบ อาทิ สุวีรณัสญ  โสภณสิริ (2554) กลาววา 
พฤติกรรมเกิดมาจากแรงจูงใจหรือความตองการที่ยังไมไดรับการตอบสนองสําหรับการทองเที่ยวน้ันแรงจูงใจก็คือแรงขับ
ภายในที่กระตุนใหนักทองเที่ยวเลือกจะไปทองเที่ยวที่ใดที่หน่ึง นอกจากนั้น Crompton (1979) และ Iso-Aloha (1982)      
ไดแบงแรงจูงใจออกเปนปจจัยผลักกับปจจัยดึง (Push and Pull Factors) ทําใหการเลือกจุดหมายปลายทางของนักทองเที่ยว
แตละคนแตกตางกัน ปจจัยผลัก (Push Factors) หมายถึง ปจจัยที่เปนแรงกระตุนภายในใหคนตัดสินใจเดินทางเพื่อการ
ทองเที่ยวหรือออกจากสภาพแวดลอมเดิม เชน การหลีกหนีจากสภาพแวดลอมทีซ่้ําซอน (Escape) ความตองการคนหา (Self-
Exploratory) การพักผอนหยอนใจ (Relaxation) ความตองการมีเกียรติยศ ชื่อเสียง (Prestige) เปนตน สวนปจจัยดึง (Pull 
Factors) เกิดจากแรงกระตุนภายนอกที่ทําใหนักทองเที่ยวตัดสินใจวาจะเดินทางไปเที่ยวยังสถานที่ใด โดยทั่วไปแรงดึงจะ
เกี่ยวของกับลักษณะหรือองคประกอบของสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง เชน สภาพภูมิอากาศ ชายหาด สิ่งอํานวยความสะดวก หรือ
การที่คาบัตรโดยสารเครื่องบินมีราคาถูก เปนตน (Dann, 1977) การศึกษาและเขาใจในแรงจูงใจในการทองเที่ยวของ
นักทองเที่ยวจะทําใหนักการตลาดสามารถตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวไดอยางเหมาะสม (Park et al, 2019)
การศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการเดินทางทองเที่ยวขามพรมแดนที่ผานมาพบวา แรงจูงใจทางการทองเที่ยวสามารถเกิดไดจาก
หลายปจจัย เชน ความแตกตางทางดานเศรษฐกิจและภูมิประเทศ (del Río et al, 2017) การมุงเนนในเรื่องการประหยัด
คาใชจายในการเดินทาง คาที่พัก คารับประทานอาหาร และเลือกซื้อสินคาในประเทศเพื่อนบาน (Frent, 2016) นอกจากนั้น
ยังพบวาปจจัยดานความคลายคลึงทางดานวัฒนธรรมและภาษายังมีผลตอแรงจูงใจในการขามพรมแดนอีกดวย (Boonchai 
and Freathy, 2018)         
 จังหวัดหนองคาย เปนจังหวัดชายแดนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยที่มีอาณาเขตติดกับนคร
หลวงเวียงจันทน ซึ่งเปนเมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) จังหวัดหนองคายมีอําเภอ
ที่อยูติดกับลําน้ําโขง 6 อําเภอ คือ อําเภอสังคม อําเภอทาบอ อําเภอศรีเชียงใหม อําเภอเมือง อําเภอโพนพิสัย และอําเภอ
รัตนวาป และมีอาณาเขตที่มีลักษณะทอดยาวตามลําน้ําโขงระยะทาง 210.60 กิโลเมตร ความกวางของพื้นที่ทอดขนานไปตาม
ลํานํ้าโขงโดยเฉลี่ยประมาณ 20–25 กิโลเมตร ซึ่งเมื่อวิเคราะหถึงการทองเที่ยวชายแดนในจังหวัดหนองคายตามแนวคิดของ 
Timothy (2001) พบวา รูปแบบการทองเที่ยวขามพรมแดนในจังหวัดหนองคายเปนในลักษณะ Connected Spaces คือ 
แหลงทองเที่ยวจะถูกคั่นกลางดวยพรมแดนระหวางประเทศ เชน แมน้ํา หรือเสนเขตแดนที่มนุษยสรางข้ึนและแหลงทองเที่ยว
ทั้งสองประเทศจะถูกเชื่อมใหสามารถเดินทางเขาออกไดโดยจุดผานแดน ไดแก สะพานมิตรภาพไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย 
โดยเม่ือวิเคราะหถึงโอกาสและแนวโนมการพัฒนาตลาดทองเที่ยวชายแดนระหวางจังหวัดหนองคายและนครหลวงเวียงจันทน
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นั้นพบวา มีความนาสนใจเปนอยางย่ิงเพราะเน่ืองจากมีการคมนาคมที่สะดวก สบาย รวดเร็ว อันจะเปนโอกาสในการพัฒนา
สงเสริมดานการทองเที่ยวขามพรมแดนระหวางไทย-ลาว รวมกัน  
 ดังน้ัน จากความสําคัญในขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจตองการจะศึกษาวิจัยในประเด็นหัวขอเรื่องการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยันดานปจจัยดึงดูดในการเดินทางทองเที่ยวขามพรมแดนไทย-ลาว เพื่อเปนฐานขอมูลทางวิชาการอันจะ
เปนประโยชนตอเศรษฐกิจในการสรางรายไดใหกับประเทศและแนวทางการสงเสริมการพัฒนาการอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
ระหวางไทย-ลาว ใหมีความเจริญเติบโตและย่ังยืนสืบไป  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย  
 1. เพื่อสํารวจองคประกอบปจจัยดึงดูดในการทองเที่ยวขามพรมแดนไทย-ลาว 
 2. เพื่อวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันปจจัยดึงดูดในการทองเที่ยวขามพรมแดนไทย-ลาว 
  

วิธีการดําเนินการวิจัย  
การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยแบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  (Mixed Methods) ซึ่งมีวิธีการ

ดําเนินการวิจัย ดังนี ้
1. กลุมเปาหมายในการวิจัย ไดแก นักทองเที่ยวขามพรมแดนชาวลาว จํานวน 12 คน โดยวิธีการเลือกแบบบังเอิญเพื่อ

สัมภาษณเชิงลึก และนักทองเที่ยวชาวลาวที่เดินทางขามพรมแดนมายังจังหวัดหนองคาย จํานวน 400 คน โดยวิธีการเลือก
แบบบังเอิญเพื่อใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล 

2. เครื่องมือในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณ (Interview) และแบบสอบถาม (Questionnaires) 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก การเก็บ รวบรวมขอมูลจากแบบสัมภาษณ  ( Interview)  และแบบสอบถาม

(Questionnaires) ตลอดจน การเก็บรวบรวมจากเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
 4. การวิเคราะหขอมูล ไดแก แบงออกเปน 2 สวน คือ 1) การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการนําขอมูลที่ไดจากการ
สัมภาษณเชิงลึกกับกลุมเปาหมายและการรวบขอมูลเอกสารตาง ๆ มาวิเคราะหในเชิงเนื้อหา (Content Analysis) 2) การ
วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยการนําขอมูลที่ไดจากการแจกแบบสอบถามมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมทางสถิติที่ใชเทคนิค
การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) เพื่อศึกษาความสัมพันธของตัวแปรและลดจํานวน    
ตัวแปร หลังจากนั้นจึงวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) เพื่อทดสอบคุณสมบัติของตัวแปร 
โดยพิจารณาตามเกณฑความสอดคลองของโมเดลตามสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษของพูลพงศ  สุขสวาง (2557) 
 5. สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก สถิติขั้นสูงในการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) การ

วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) และสถิตพิื้นฐาน อาทิ คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 

(Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 

ผลการวิจัย             

 การวิจัยเรื่องการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันปจจัยดึงดูดในการทองเที่ยวขามพรมแดนไทย-ลาว ผูวิจัยสามารถ

จําแนกผลการวิจัยไดตามวัตถุประสงค ดังน้ี 

 1. เพ่ือสํารวจองคประกอบปจจัยดึงดูดในการทองเที่ยวขามพรมแดนไทย-ลาว ผลการวิจัยพบวา จากการวิเคราะหผล
ของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 241 คน คิดเปนรอยละ 68.1 และเพศชาย จํานวน 113 คน คิดเปน
รอยละ 31.9 กลุมที่มีอายุมากที่สุด ไดแก กลุมอายุ 18-25 ป จํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 43.6 รองลงมาอายุ 26-35 ป 
จํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 36.8 และนอยสุดกลุมอายุ 56 ปขึ้นไป จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.3 นอกจากน้ันยัง
พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีสถานภาพโสด จํานวน 178 คน คิดเปนรอยละ 50.4 รองลงมา สมรสและมีบุตรอาศัย
ดวย จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 33.4 และนอยสุด หยาราง/หมาย จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 6.5 นอกจากนั้น 
พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ 32.5 รองลงมามีการศึกษา
ระดับ ปวช. หรือ ปวส. จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 28.8 และระดับมัธยมปลาย จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 19.8 
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แสดงถึงความสามารถในการอานออกเขียนไดของกลุมตัวอยางและสวนใหญเปนเจาของธุรกิจและหรือมีธุรกิจสวนตัว จํานวน 
84 คน คิดเปนรอยละ 23.8 รองลงมาเปนขาราชการ/เจาหนาที่รัฐ จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 19.5 และ นักเรียน/
นักศึกษา จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 19.0 ตามลําดับ       
 ตอมาผูวิจัยไดทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) โดยนําองคประกอบหลัก
และปจจัยที่ไดจะเริ่มเขาสูกระบวนการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) เพื่อลดจํานวนตัว
แปรที่มีอยูเดิมใหมีการรวมกัน โดยขั้นแรกพิจารณาวาตัวแปรมีความสัมพันธกันมากหรือไม ผูวิจัยใชคาสถิติทดสอบ 2 คา คือ 
Kaiser-Mayer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) และสถิติ Bartlett’s test of sphericity (สุภมาส        
อังศุโชติ, 2554) ผลจากการศึกษาไดคา KMO เปน .891 แสดงใหเห็นวาตัวแปรสังเกตไดมีความสัมพันธกันมากเน่ืองจากคา
ดัชนีมีคามากกวา 0.80 ขึ้นไป เมื่อพิจารณาคาสถิติ Bartlett’s test of Sphericity พบวามีคาเทากับ 4014.499, df=351, 
p>0.01 แสดงวาขอมูลเหมาะสมที่จะทําการวิเคราะหองคประกอบในระดับดีมาก (Hair et al, 2010) และเพื่อจัดกลุมตัวแปร
ที่มีความคลายคลึงกันเขาดวยกัน ผูวิจัยไดสกัดองคประกอบ (Factor Extraction) โดยใชวิธี Principal Axis Factoring และ
หาคาไอเกน (Eigenvalues) รอยละของความแปรปรวน (% of Variance) และรอยละของความแปรปรวนสะสม 
(Cumulative %) พบวา องคประกอบที่มีคาไอเกน (Eigenvalue) มากกวา 1 มี 3 องคประกอบ สามารถอธิบายความ
แปรปรวนสะสมไดรอยละ 50.26 ของความแปรปรวนทั้งหมด นอกจากนั้น ยังพิจารณาคานํ้าหนักองคประกอบที่มีคามากกวา 
0.40 ข้ึนไป (โดยไมพิจารณาวาเปนจํานวนบวกหรือจํานวนลบ) เพื่อใหตัวแปรสัมพันธกับองคประกอบในลักษณะที่ชัดเจน
ยิ่งข้ึน ตามที่ไดแสดงไวในตารางที ่1 ดังน้ี  
ตารางที่ 1 การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ 

ตัวแปรปจจัยดึงดูด Loading 
estimates 

% of 
Variance 

Reliability 

1. บรรยากาศรานคา (Retail Atmosphere)  18.54 .782 
1.1 คุณภาพของรานคา  .616   
1.2 ความหลากหลายของรานคาในบริเวณเดียวกัน .761   
1.3 การตกแตงภายนอกรานคา  .824   
1.4 ความนาเชื่อถือของรานคา  .715   

2. การตอนรับของคนทองถิ่น (Local Hospitality)  18.13 .759 
    2.1 รานคาตกแตงสะทอนเอกลักษณทองถ่ิน .694   
     2.2 การตอนรับเปนมิตร .721   

2.3 ความคลายคลึงกันของภาษาและวัฒนธรรม  .815   
2.4 ความคุนเคยกับสถานที่ .729   
2.5 บรรยากาศของเมืองที่สวยงาม .670   

3. สินคา (Product-Orientation)  13.59 .771 
3.1 ความหลากหลายของสินคา .744   
3.2 คุณภาพของสินเคา .853   
3.3 สินคาราคาถูก  .642   

จากตารางที่ 1 พบวา ปจจัยดึงดูดในการมาเดินทางทองเที่ยวมี 3 องคประกอบหลัก ไดแก 1) ปจจัยดานบรรยากาศของ
รานคา (Retail Atmosphere) ซึ่งประกอบไปดวย 4 ปจจัยยอยเรียงตามคาน้ําหนักได คือ การตกแตงบริเวณรานคาให
สวยงาม (.824) ความหลากหลายของรานคาในบริเวณเดียวกัน (.761) ความนาเชื่อถือของรานคา (.715) และคุณภาพของ
รานคา (.616) 2) ปจจัยดานไมตรีจิตของเจาบาน (Local Hospitality) ซึ่งประกอบไปดวย 5 ปจจัยยอย เรียงตามคาน้ําหนัก 
คือ การมีวัฒนธรรมและภาษาที่ใกลเคียงกัน (.815) ความคุนเคยกับสถานที่ (.729) การตอนรับอยางเปนมิตรของคนใน
ทองถิ่น (.721) รานคาตกแตงสะทอนเอกลักษณทองถิ่น (.694) และบรรยากาศของเมืองที่สวยงาม (.670) 3) ปจจัยดานสินคา 
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(Product Orientation) ประกอบไปดวย 3 ปจจัยยอย เรียงตามคาน้ําหนัก คือ คุณภาพสินคา (.853) ความหลากหลายของ
สินคาและบริการ (.744) และสินคาราคาถูก (.642) ตามลําดับ 
 2. เพ่ือวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันปจจัยดึงดูดในการทองเที่ยวขามพรมแดนไทย-ลาว ผลการวิจัยพบวา การ
วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) เพื่อยืนยันวาปจจัยดึงดูดในการทองเที่ยวขามพรมแดน
ไทย-ลาว เหลาน้ีสามารถนํามาใชวัดไดจริงและโครงสรางขององคประกอบไมแปรเปล่ียนไปเมื่อถูกนําไปใชตางกลุม ผูวิจัยจึงได
นําขอมูลเชิงประจักษมาวิเคราะหดวยวิธีวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (CFA) ดวยโปรแกรม AMOS 20.0 พบวา ขอมูลของ
โมเดลทางเลือกที่ยังไมปรับโมเดลไมไดมาตรฐานบางตัว (ในตารางที่ 2) แสดงวาโมเดลมีแนวโนมไมสอดคลองและกลมกลืนกับ
ขอมูลเชิงประจักษ ผูวิจัยจึงพิจารณาปรับโมเดล (Model Modification) เพื่อหาความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ         
ที่รวบรวมไดโดยพิจารณาตัวแปรประจักษคา MI (Modification Index) ที่มีคาดัชนีสูงและพิจารณาถึงความเหมาะสมและ
เปนไปไดทางทฤษฎีประกอบ โดยพิจารณาปรับครั้งละ 1 พารามิเตอร ตามที่ไดแสดงไวในตารางที ่2 ดังนี้         
ตารางที่ 2 ดัชนีตัวแบบจําลองสมการเชิงโครงสราง 

ดัชนีตรวจสอบความ
สอดคลอง 

เกณฑการพิจารณา คาดัชนีที่วัดได    
(กอนปรบั) 

คาดัชนีที่วัดได                  
(หลังปรับ) 

ผลการพิจารณา 

คาสถิติทดสอบไคสแควร       
(Chi-square) 

คาไคสแควรที่คํานวณไดนอยกวา
ไคสแควร ตารางหรือ พิจารณา
คา p-value ตองมากกวา 0.05 

84.43 

P=0.00No 

5.860 

P=1.953 

สอดคลอง 

Model Fit 

คาไคสแควรสัมพัทธ                
( x2 

model /dfmodel) 
มีคานอยกวา 2.00 3.576No 1.953 สอดคลอง 

Comparative Fit Index (CFI)  มีคามากกวา 0.90 .923 .991 สอดคลอง 
Tucker – Lewis Index (TLI)  มีคามากกวา 0.90  .900 .917 สอดคลอง 
Norm Fit Index (NFI)  มีคาเขาใกลศูนย (ขึ้นอยูกับระดับ

ที่นักวิจัยกําหนด) 
.897 .992 สอดคลอง 

Root Mean Square Error of 
Approximation (RMSEA)  

มีคานอยกวา 0.05 หรือ 0.08  .082
 No

 .05 สอดคลอง 

Parsimony Normed Fit 
Index (PNFI)  

ใชเปรียบเทยีบโมเดลทางเลือก
อ่ืน (Alternative model) 
โมเดลใดมีคา PNFI สูงกวาจะ
เปน โมเดลที่ดีกวา 

.693 .649 สอดคลอง 

Akaike Information 
Criterion (AIC) 

ใชเปรียบเทยีบโมเดลทางเลือก
อ่ืน (Alternative model) 
โมเดลใดที่มีคา AIC นอยกวาจะ
เปนคาโมเดลที่ดีกวา 

260.380 174.431 สอดคลอง 

 *No คาไมสอดคลอง          

 จากตารางที่ 2 หลังจากมีการปรับคาโมเดลพบวา ตัวแบบจําลองสมการเชิงโครงสรางมีความเหมาะสมกลมกลืนกับขอมูล
เชิงประจักษ ซึ่งสามารถอธิบายโมเดลได คือ 1) คาไคสแควรสัมพัทธ (df2) มีคาเทากับ 1.95 แสดงวาตัวแบบมีความ
สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ เน่ืองจากคาไค-สแควรสัมพัทธมีคานอยกวา 2.00  2) ดัชนีวัดความสอดคลอง
กลมกลืนเชิงสัมพัทธ (Comparative Fit Index: CFI) มีคาเทากับ .991 แสดงวาตัวแบบมีความสอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ 
เนื่องจากคา CFI มีคา 0.90 ขึ้นไป ดัชนีรากที่สองของคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณคา (Root Mean 
Square Error of Approximation: RMSEA) มีคาเทากับ 0.049 หมายถึง ตัวแบบมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิง
ประจักษ นอกจากนั้นคา RMSEA มีคานอยกวา 0.05 และเมื่อนําทั้ง 12 ตัวแปรมาวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง
ดวยวิธีประมาณคาเปนไปไดสูงสุด (Maximum Likelihood: ML) เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางของขอมูลเชิง
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ประจักษ ผลการวิเคราะหคาดัชนีความกลมกลืนทั้ง 3 ดาน ไดแก บรรยากาศรานคา การตอนรับของคนทองถิ่น และสินคา     
มีคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐาน (Standardize Regression Weights) เปนบวกอยูระหวาง .553 -.829 มีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.01 โดยคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานอยูที่ระหวาง .023 -.091 แสดงใหเห็นวาโมเดลของปจจัยดึงดูดดานการ
ทองเที่ยวขามพรมแดนที่ประกอบไปดวยปจจัยดาน บรรยากาศของรานคา การตอนรับของคนทองถ่ินและสินคามีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ จึงอาจกลาวไดวาการวิเคราะหปจจัยดึงดูดดังกลาวสามารถยืนยันความเที่ยงตรง สามารถ
นําไปใชวัดปจจัยดึงดูดในการเดินทางทองเที่ยวขามพรมแดนได 
ตารางที่ 3 คาน้ําหนักองคประกอบปจจัยดึงดูดการทองเที่ยวขามพรมแดน จากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง  

องคประกอบปจจัยดึงดูดการทองเที่ยวขามพรมแดนไทย-ลาว b S.E t R2 
1. บรรยากาศรานคา (Retail atmosphere)  
   1.1 คุณภาพของรานคา .553 .076 9.57*** .305 
   1.2 ความหลากหลายของรานคาในบริเวณเดียวกัน  .611 .076 10.53*** .373 
   1.3 การตกแตงรานคาที่สวยงาม .841 .088 13.10*** .707 
   1.4 ความปลอดภัยในการเดินชมสินคา .715 - - .511 
2. การตอนรับของคนทองถ่ิน (Local Hospitality) 
2.1 รานคาตกแตงสะทอนเอกลักษณทองถิ่น .684 .077 11.46*** .468 
   2.2 การตอนรับเปนมิตร .721 .091 10.34*** .520 
   2.3 ภาษาและวัฒนธรรมตรงกัน .728 - - .530 
   2.4 ความคุนเคยกับเมือง .589 .068 11.39*** .347 
   2.5 สภาพแวดลอมเมืองที่สวยงาม .667 .081 10.87*** .445 
3. สินคา (Product-orientation) 
   3.1 ความหลากหลายของสินคา .633 .069 10.49*** .401 
   3.2 คุณภาพของสินเคา .593 .074 9.85*** .352 
   3.3 สินคาราคาถูก .829 - - .687 
4. วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 
   4.1 บรรยากาศรานคา <-> การตอนรับของคนทองถิ่น .584 .023 7.08*** .341 
   4.2 สินคา <-> บรรยากาศรานคา .675 .026 8.04*** .456 
   4.3 สินคา <-> การตอนรับของคนทองถ่ิน .693 .028 8.17*** .480 
X2 = 84.431, df = 45 (p <.001), Df2 = 1.876, CFI = 0.977, NFI = 0.952, IFI = 0.977, PNFI = 0.649, RMSEA = 
0.048,  *** p < .001 

 *b = คาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระแตละตัวท่ีจะนํามาสรางสมการณพยากรณ 
 *S.E = คาพยากรณตัวแปรตาม 
 *t = สถิติทดสอบวาตัวแปรอิสระใดบางท่ีสามารถใชพยากรณตัวแปรตามไดบาง 
 *R2 = คาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจพหุคูณ  

 จากตารางที่ 3 พบวา ปจจัยดึงดูดที่สงผลตอบรรยากาศรานคามาที่สุด ไดแก การตกแตงรานคาที่สวยงาม ( .841) 
รองลงมาได คือ ความปลอดภัยในการเดินชมสินคา (.715) ซึ่งขอมูลสามารถอธิบายไดรอยละ 70.7 และ 51.1 ตามลําดับ ใน
สวนของปจจัยดึงดูดดานการตอนรับของคนทองถิ่น ภาษาและวัฒนธรรมตรงกันสงผลตอปจจัยนี้มากที่สุด (.728) รองลงมา
ไดแก การตอนรับที่เปนมิตร (.721) ขอมูลสามารถอธิบายไดรอยละ 50.3 และ 50.2 ตามลําดับ และปจจัยดานสินคาพบวา 
สินคาราคาถูกมีผลตอการตัดสินใจดานสินคามากที่สุด (.829) ขอมูลสามารถอธิบายไดรอยละ 68.7 และเม่ือวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยันอันดับสองพบวา ความสัมพันธระหวางสินคากับการตอนรับจากคนทองถิ่นมีคาน้ําหนักสูงสุด (.693) 
รองลงมาไดแก ความสัมพันธระหวางบรรยากาศของรานคากับสินคา (.675) และบรรยากาศของรานคากับการตอนรับของคน
ทองถิ่น (.584) ตามลําดับ 
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สรุปผลการวิจัย  
 การวิจัยเร่ืองการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันปจจัยดึงดูดในการทองเที่ยวขามพรมแดนไทย-ลาว ผูวิจัยสามารถสรุป
ผลการวิจัยได ดังน้ี  
 1. เพ่ือสํารวจองคประกอบปจจัยดึงดูดในการทองเที่ยวขามพรมแดนไทย-ลาว พบวา องคประกอบของปจจัยดึงดูด
ดานการทองเที่ยวขามพรมแดนไทย-ลาว มี 3 องคประกอบหลัก 12 ปจจัยยอย ไดแก 1) ปจจัยดานบรรยากาศของรานคา 
(Retail Atmosphere) ซึ่งประกอบไปดวย 4 ปจจัยยอยเรียงตามคาน้ําหนักได คือ การตกแตงบริเวณรานคาใหสวยงาม 
(.824) ความหลากหลายของรานคาในบริเวณเดียวกัน (.761) ความนาเช่ือถือของรานคา (.715) และคุณภาพของรานคา 
(.616) 2) ปจจัยดานไมตรีจิตของเจาบาน (Local Hospitality) ซึ่งประกอบไปดวย 5 ปจจัยยอย เรียงตามคาน้ําหนัก คือ การ
มีวัฒนธรรมและภาษาที่ใกลเคียงกัน (.815) ความคุนเคยกับสถานที่ (.729) การตอนรับอยางเปนมิตรของคนในทองถ่ิน (.721) 
รานคาตกแตงสะทอนเอกลักษณทองถ่ิน (.694) และบรรยากาศของเมืองที่สวยงาม (.670) 3) ปจจัยดานสินคา (Product 
Orientation) ประกอบไปดวย 3 ปจจัยยอย เรียงตามคานํ้าหนัก คือ คุณภาพสินคา (.853) ความหลากหลายของสินคาและ
บริการ (.744) และสินคาราคาถูก (.642) ตามลําดับ 
 2. เพ่ือวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันปจจัยดึงดูดในการทองเที่ยวขามพรมแดนไทย-ลาว พบวา การวิเคราะหโมเดล
องคประกอบปจจัยดึงดูดการทองเที่ยวขามพรมแดน โดยใชสถิติวิเคราะหเชิงสํารวจและการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 
จากนั้นเม่ือทําการตรวจสอบองคประกอบและตัวแปรสังเกตไดดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน พบวา สามารถยืนยัน
ผลจากการจัดกลุมองคประกอบขางตน จะเห็นไดจากคาพารามิเตอรทางสถิติและความตรงของโมเดลบงช้ีถึงความสอดคลอง
กับขอมูลเชิงประจักษในสวนการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของปจจัยดึงดูดการทองเที่ยวขามพรมแดนดวย
การนําคะแนนรายองคประกอบ จํานวน 3 องคประกอบ มาวิเคราะหเพื่อแสดงความตรงเชิงโครงสรางดวยโปรแกรม AMOS 
20.0 แสดงใหเห็นวาโมเดลกับภาพรวมมีความกลมกลืนกัน 
  

อภิปรายผล  
การวิจัยเร่ืองการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันปจจัยดึงดูดในการทองเที่ยวขามพรมแดนไทย-ลาว มีประเด็นในการ

อภิปรายผล ดังนี้ 
การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันปจจัยดึงดูดในการทองเที่ยวขามพรมแดนไทย-ลาว เม่ือนําปจจัยดานประชากร 

พบวา กลุมตัวอยางมีรายไดสูง อาชีพมั่นคง รวมถึงการที่ประชากรกลุมตัวอยางยังอยูในวัยหนุมสาว สถานภาพโสด บงบอกถึง
ความสามารถในการเลือกซื้อสินคาและบริการ มีความสามารถทางการทองเที่ยวตางประเทศ มีอิสระทางดานเวลา และไมมี
ภาระรับผิดชอบสูงเหมือนกลุมครอบครัวทําใหนักทองเที่ยวกลุมน้ีเปนที่นาสนใจของแหลงทองเที่ยวขามพรมแดนในจังหวัด
หนองคาย นอกจากน้ีผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาสิ่งที่นักการตลาดตองพิจารณาในการวางแผนการตลาดทองเที่ยวขามพรมแดน
สําหรับนักทองเที่ยวชาวลาว คือ ควรใหความสําคัญกับการโฆษณาประชาสัมพันธภาพลักษณของรานคา การจัดตกแตง
สถานที่ใหสวยงาม มีการจัดกลุมรานคาใหมีคุณภาพและมีความหลากหลาย นอกจากนั้นภาพลักษณของเมืองที่ตอนรับ
นักทองเที่ยวขามพรมแดนชาวลาวก็มีผลตอการตัดสินใจเดินทางขามพรมแดนเชนกัน ปจจัยดึงดูดอันดับสุดทายไดแก สินคาที่
มีราคาถูกและมีความหลากหลาย เปนตน        
 ตลอดจน งานวิจัยฉบับนี้สามารถสนับสนุนทฤษฎีดานการตลาดสมัยใหมของ Kotler et al (2016) ที่กลาววา กุญแจ       
สูความสําเร็จของการดําเนินธุรกิจ 4.0 คือ ความสามารถในการการนําขอมูลมหาศาลที่มีอยูมาแปรเปลี่ยนเปนความเขาใจ
ลูกคาอยางลึกซึ้ง ทั้งความตองการความปรารถนา รูปแบบในการดําเนินชีวิต คานิยม การแสวงหาคุณคา (Value 
Proposition) ซ่ึงจากงานวิจัยพบวา แมวานักทองเทีย่วขามพรมแดนกลับใหความสําคัญกับสถานที่ รานคา สินคา และราคา 
แตปจจัยดานไมตรีจิตของเจาบาน (Hospitality) กลับมีความสําคัญในการเลือกเดินทางทองเที่ยวอยางมีนัยสําคัญเชนกัน เมื่อ
วิเคราะหถึงคาความสัมพันธของปจจัยแฝงพบวา หากนักการตลาดตองการที่จะโฆษณาเชิงชวนใหนักทองเที่ยวเดินทางมาซื้อ
สินคาขามพรมแดน ควรมุงเนนการโฆษณาเรื่องการเดินทางมาซื้อสินคาในเมืองที่มีการตอนรับอยางเปนมิตรจากคนทองถิ่น 
และเรื่องการเดินทางมาซ้ือสินคาในรานคาที่มีบรรยากาศที่สวยงามปลอดภัยในการเลือกซ้ือสินคา เปนตน 
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ขอเสนอแนะการวิจัย 
1. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 
 ควร มีการสงเสริม สนับสนุน ใหมีมาตรการรวมระหวางไทย-ลาว ที่เอ้ือตอการกระตุนหรือเกิดปจจัยดึงดูดใหมีการ

ทองเที่ยวขามพรมแดนไทย-ลาว อยางตอเนื่อง         
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 2.1 ควร มีการเก็บขอมูลนักทองเที่ยวขามพรมแดนจากหลากหลายสถานที่และหลากหลายจังหวัด เพื่อทดสอบ

ความเที่ยงตรงของโมเดลปจจัยดึงดูดดานการทองเที่ยวขามพรมแดน 
 2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับประเด็นปจจัยดึงดูดในการทองเที่ยวขามพรมแดนหรือประเด็นที่เก่ียวของกับการ

สงเสริมการทองเที่ยวใหเปนไปอยางตอเนื่อง เพื่อใหทราบถึงปจจัย ความตองการตามสถานการณที่เปนปจจุบัน 
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ปจจยัทีมี่ผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม 
Factors Affecting People’s Participation in Creating the Community Development      

Plan in Maha Sarakham Province. 
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บทคัดยอ 
  งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนในจังหวัด
มหาสารคาม เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีเครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยมีกลุมตัวอยาง 
ไดแก ประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม จากอําเภอ 13 อําเภอ จํานวน 400 คน/ครัวเรือน ที่ไดจากการสุมตัวอยางแบบระดับชั้น
และการสุมอยางงาย แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโปรแกรมสถิต ิไดแก คาเฉลี่ย รอยละ และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สมการเชิง
โครงสรางเพื่อทดสอบสมมติฐานในการวิจัยและสหสัมพันธเพียรสัน ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม มี 4 ปจจัย โดยเรียงจากคาสัมประสิทธ์ิอิทธิพลจากมากไปหา
นอย ไดแก ปจจัยดานความรู (.828) ปจจัยดานแรงจูงใจ (.064) ปจจัยดานภาวะผูนํา (.021) และปจจัยดานการเรียนรูแบบมี
สวนรวม (.026) ตามลําดับ ปจจัยดังกลาวสงผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนอยางมีนัยสําคัญ
ที่ระดับ .05 
 

คําสําคัญ: แผนพัฒนาชุมชน, การมีสวนรวม, ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชน   
 

Abstract           
 The purpose of the study was to study factors affecting people’s participation in creating the 
community development plan in Maha Sarakham province. The samples were 400 people/family from 13 
districts in Maha Sarakham province. The stratified random sampling was used for the sampling method. 
The statistics for analysis were mean, percentage, and standard deviation. The Structural Equation Model 
(SEM) and Pearson Correlation were employed to prove the hypothesis of the study. The results of the 
study showed that factors affecting people’s participation in creating the community development plan 
in Maha Sarakham province consisted of 4 factors: knowledge (.828), motivation (.064), leadership (.021), 
and Learning and participation (-.026) considering coefficient values. These factors affected people’s 

participation in creating the community development plan at the .05 level of significance.  
 

Keywords: Community Development Plan, Participation, Factors Affecting people’s Participation  
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 การพัฒนาประเทศไทยชวงเวลาที่ผานมา เร่ิมตั้งแตการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1 ในป 
พ.ศ. 2504 ไดมุงเนนความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจหรือรายไดประชาชาติหรือ (GDP: Gross Domestic Product)       
ที่มุงหวังใหประชาชนมีรายไดเฉลี่ยที่สูงขึ้น แตกลับเปนเพียงประชาชนบางกลุมเทานั้นที่สามารถเขาถึงทรัพยากรและมีโอกาส
ในการสรางงานสรางอาชีพและเกิดรายไดที่สูงขึ้น แตคนสวนใหญในประเทศโดยเฉพาะชนบทยังเผชิญกับปญหาความยากจน 
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สะทอนใหเห็นถึงความเหลื่อมล้ําในการกระจายรายไดและผลประโยชนในการพัฒนาระหวางสังคมเมืองและสังคมชนบท 
รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ถูกใชไปเพื่อการผลิตและตอบสนองความตองการของมนุษยอยางส้ินเปลืองจนเกิด
เปนปญหาตามมา (กรมการพัฒนาชุมชน, 2553) การแกไขปญหาและทิศทางการพัฒนาที่ผานมาของประเทศไทยเปนการ
วางแผนจากระดับนโยบายและนํามาถายทอดใหกับระดับปฏิบัติการลงมาขับเคล่ือนการพัฒนาในทุกภาคสวนหรือที่เรียกกันวา
การพัฒนาจากระดับบนลงสูระดับลาง (Top Down) ตลอดระยะเวลากวา 50 ป ที่ประเทศไทยดําเนินการพัฒนาในรูปแบบ
การจัดการอํานาจจากสวนกลางทําใหภาคชนบทออนแอลง สะทอนใหเห็นถึงการแกปญหาที่ไมสามารถแกไขไดดวยความรูทาง
วิชาการหรือชุดความรูในรูปแบบเดียวกันทั้งประเทศ แตผูที่เกี่ยวของตองเขาใจปญหา ความตองการ และศักยภาพดานความรู
ของประชาชนในพื้นที่และอาศัยการมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของมีบทบาทสําคัญในการคนหาแนวทางการแกปญหาดวย
ตนเอง (สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน, 2558)        
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ.2540-2544 เปนจุดเปลี่ยนสําคัญของการวางแผนพัฒนาประเทศ
ที่ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคมและมุงให “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” และใชเศรษฐกิจเปน
เครื่องมือชวยพัฒนาใหคนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพรอมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาแบบแยกสวนมาเปนบูรณาการ
แบบองครวม เพื่อใหเกิดความสมดุลระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 จึงไดเกิดกระแสการพัฒนาแนวใหมที่เนนใหความสําคัญกับชุมชนใหชุมชนเปน
ศูนยกลางของการพัฒนา เพราะเชื่อวาชุมชนมีศักยภาพที่จะกําหนดทิศทางของชุมชนดวยตนเอง (ดุษฎี  อายุวัฒน, 2550) 
การใหชุมชนเปนศูนยกลางในการพัฒนาและกําหนดทิศทางในการพัฒนาดวยตนเอง เพื่อสรางใหชุมชนเขมแข็งและสามารถ
พึ่งตนเองไดนั้น ชุมชนจะตองมีการจัดกระบวนการเรียนรู คนหา และพัฒนาศักยภาพของตนเองไดมีการรับรูสิ่งใหมและพรอม
รับการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา โดยแผนชุมชนหรือแผนพัฒนาชุมชนเปนเครื่องมือในการสรางกระบวนการเรียนรูเพื่อคนใน
ชุมชนทองถ่ินไดรูจักตนเองและเขาใจชุมชนของตน รูปญหา ความตองการ รวมคิด รวมกําหนดแนวทางในการแกไขปญหา    
ลงมือปฏิบัติการเพื่อแกปญหาและพัฒนาดานตาง ๆ ภายใตศักยภาพและทุนตาง ๆ ที่มีอยูในชุมชนน้ัน (สถาบันพัฒนาองคกร
ชุมชน, 2558) ดังนั้นแผนชุมชนจึงเปนการกําหนดอนาคตและกิจกรรมการพัฒนาของชุมชน โดยเกิดขึ้นจากคนในชุมชนที่มี
การรวมตัวกันจัดทําแผนพัฒนาชุมชนข้ึนมาเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาชุมชนทองถิ่นของตนเองใหเปนไปตามที่ตองการ
และสามารถแกปญหาของชุมชนได กระบวนการในการจัดทําแผนชุมชน มีการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนเริ่มต้ังแตระดับชุมชน
หรือหมูบาน กอนที่จะเช่ือมโยงมาเปนแผนพัฒนาทองถิ่นในระดับตําบลและจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาใหครอบคลุมใน
ทุกดาน โดยกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนมี 5 ขั้นตอนหลัก ไดแก ข้ันที่ 1 การเตรียมการวางแผนสรางทีมงาน
ขับเคลื่อน ขั้นที่ 2 การวางแผนการยกรางแผนประชาพิจารณและกําหนดขอตกลงรวม ข้ันตอนที่ 3 การกําหนดกลยุทธนําแผน
ไปสูการปฏิบัติ จัดทําแผนปฏิบัติการ ขั้นตอนที่ 4 การปฏิบัติตามแผน ข้ันตอนที่ 5 การติดตาม ประเมินผลถอดบทเรียน 
แผนพัฒนาชุมชนที่ถูกกําหนดโดยภาครัฐถึงแมจะมีการสรางกระบวนการมีสวนรวมจากประชาชนในพื้นที่ ยังเปนลักษณะการ
มีสวนรวมแบบแยกสวน ประชาชนยังเขาไมถึงขอมูลของการพัฒนาอยางแทจริงทําใหแผนพัฒนาชุมชนที่ไดนําไปสูการปฏิบัติที่
ยังไมเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่หนวยงานตั้งเปาเอาไว ดังนั้นแผนพัฒนาชุมชนจึงเปนแผนที่เกิดจากความจําเปน
และความตองการที่แทจริงของประชาชนและเปนการเชื่อมตอไปยังแผนพัฒนาทุกระดับ ทั้งในสวนของแผนพัฒนาระดับตําบล 
แผนพัฒนาอําเภอและแผนพัฒนาจังหวัดสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาของรัฐบาล (สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน, 2558) 
จากการขับเคลื่อนการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนที่ผานมาทั้งของหนวยงานพัฒนาชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
หนวยงานที่เกี่ยวของในจังหวัดมหาสารคาม พบวาการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนกวารอยละ 60 มีปญหาในการบริหารจัดการ 
การสรางกระบวนการมีสวนรวมใหกับคนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนมักเขาใจวาการจัดทํา
แผนพัฒนาชุมชนเปนหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือผูนําชุมชน ชาวบานมีหนาที่เพียงเขาไปรวมในเวทีประชาคม
ซึ่งอยูภายหลังการจัดทํารางแผนพัฒนาชุมชนในจุดน้ีทําใหการนําแผนไปสูการปฏิบัติการเพื่อพัฒนาชุมชนในบางพื้นที่จึงยังคง
มีปญหาการพัฒนาที่ไมสอดคลองกับความตองการของชุมชน (กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน, 2560)  
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 ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่ตองการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนใน
จังหวัดมหาสารคาม โดยจะทําการศึกษาถึงการมีสวนรวมของประชาชนทั้ง 13 อําเภอ ในการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน รวมถึง
ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนเพื่อนําไปสูการพัฒนารูปแบบการจัดทําแผนพัฒนา
ชุมชนที่เหมาะสมเปนชุมชนเขมแข็งสามารถจัดการตนเองไดอยางย่ังยืนตอไป  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งมีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังน้ี 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1.1 ประชากร ไดแก ประชาชนที่มีภูมิลําเนาและอาศัยอยูในชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม ต้ังแตป พ.ศ. 2559 ถึง     
ป พ.ศ.2561 จํานวน 254,097 ครัวเรือน (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2559)      
 1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนที่มีภูมิลําเนาและอาศัยอยูในชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม จํานวน 400 คน/
ครัวเรือน โดยการคัดเลือกตัวแทนครัวเรือนที่มีอายุต้ังแต 18 ปข้ึนไป ครัวเรือนละ 1 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามสูตร
คํานวณของ Taro Yamane (1973) ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 และกําหนดระดับความคลาดเคลื่อนเทากับ 0.5 ไดกลุม
ตัวอยางขั้นต่ํา จํานวน 399.37 ตัวอยาง แตผู วิจัยใชตัวอยางทั้งส้ิน 400 คน/ครัวเรือน และสุมตัวอยางแบบระดับชั้น 
(Stratified Random Sampling) โดยสุมตัวอยางตามสัดสวนจํานวนประชากรในแตละอําเภอ ตําบล และชุมชน และการสุม
อยางงาย (Simple Random Sampling) โดยจับสลากเลือกจากรายชื่อผูมีทะเบียนบานและอาศัยอยูในชุมชนที่มีอายุ 18 ป
ขึ้นไปใหไดครบตามจํานวนที่ตองการ  
 2. เครื่องมือในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ซึ่งแบงระดับ
การวัดเปน 5 ระดับ ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด ตามแบบของ Likert (รังสรรค  สิงหเลิศ, 2558)     
ซึ่งแบบสอบถามนี้มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.979  
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก การเก็บรวบรวมขอมูลจากการใชแบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุมตัวอยาง 
จํานวน 400 คน/ครัวเรือน  
 4. การวิเคราะหขอมูล ไดแก การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Method) เพื่ออธิบายขอมูลทั่วไป สถิติที่ใช คือ 
รอยละ (Percentage) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบสมมติฐานในการวิจัยโดยใชการ
วิเคราะหสมการเชิงโครงสราง (Structural Equation Model: SEM) และสหสัมพันธเพียรสัน (Pearson Correlation) เพื่อ
วิเคราะหและอธิบายอิทธิพลเสนทาง (Path Analysis) ของความสัมพันธระหวางปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวม
ของประชาชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05    
 5. สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก สถิติขั้นสูง (LISREL) และสถิติที่พื้นฐาน คือ รอยละ (Percentage) และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบสมมติฐานในการวิจัยโดยใชการวิเคราะหสมการเชิงโครงสราง (Structural 
Equation Model: SEM) และสหสัมพันธเพียรสัน (Pearson Correlation)  
 

ผลการวิจัย 
  การวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม ผูวิจัย
สามารถจําแนกผลการวิจัยได ดังน้ี         
 1. ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามตัวอยางในการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 
คน สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 278 คน คิดเปนรอยละ 69.5 เพศชาย จํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 30.5 สวนมากมี
อายุระหวาง 46-55 ป จํานวน 141 คน คิดเปนรอยละ 35.3 รองลงมามีอายุ 56- 65 ป จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 21.5 มี
การศึกษาในระดับประถมศึกษา จํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 37.8 รองลงมาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 107 คน 
คิดเปนรอยละ 26.8 ประกอบอาชีพเกษตรกร จํานวน 249 คน คิดเปนรอยละ 62.3 รองลงมาคืออาชีพรับจาง จํานวน 54 คน 
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คิดเปนรอยละ 13.5 สถานภาพภายในชุมชนเปนลูกบาน จํานวน 303 คน คิดเปน รอยละ 75.8 รองลงมาเปนคณะกรรมการ
ชุมชน จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 10.5 เคยเขารับการอบรมหรือมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน จํานวน 196 คน 
คิดเปนรอยละ 49 และไมเคย จํานวน 204 คน คิดเปนรอยละ 51 ตามลําดับ 
 2. ผลการตรวจสอบความสัมพันธของตัวแปร พบวา การตรวจสอบความสัมพันธของตัวแปรอิสระเพื่อเปนการทดสอบ
วาตัวแปรอิสระทั้งหมดมีความเปนอิสระตอกันหรือไม ไดแสดงไวในตารางที่ 1 ดังนี้ 
ตารางที่ 1 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสันระหวางตัวแปร 

 PAR LED KNOW MO PROC 
PAR 1     
LED .731** 1    
KNOW .822** .813** 1   
MOTI .747** .749** .826** 1  
PROC .541** .439** .622** .669** 1 

    **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 จากตารางที่ 1 พบวา ผูวิจัยไดวิเคราะหโดยการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรทดสอบสมมุติฐานตอไปไดตัว
แปรเชิงสาเหตุ ไดแก ตัวแปรดานภาวะผูนํา (LED) ดานความรู (KNOW) ดานแรงจูงใจ(MOTI) และดานการเรียนรูแบบมีสวน
รวม (PROC) มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้ง 4 ตัวแปร โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธอยู
ระหวาง .439 ถึง .822 ซ่ึงไมมีตัวแปรคูใดมีความสัมพันธกันเองสูงเกิน 0.85 ข้ึนไป จึงสามารถนําไป 
 3. ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณเชิงเสนตรง (Multiple Linear Regression) ระหวางตัวแปรอิสระ พบวา     
คาสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแปรอิสระทุกตัวสงผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนในจังหวัด
มหาสารคาม วิเคราะหโดยใชสถิติ Multiple Linear Regression ไดแสดงไวในตารางที่ 2 ดังน้ี 
ตารางที่ 2 คาสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแปรอิสระทุกตัวสงผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
ชุมชน ในจังหวัดมหาสารคาม วิเคราะหโดยใชสถิติ Multiple Linear Regression 

 
Model 

Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 
(Constant) -.012 .095  -3.131 .000** 

LED .021 .042 .521 2.499 .000** 
MOTI .072 .053 .664 3.359 .000** 
PROC  -.031 .039 -.426 -2.795 .000** 
KNOW .214 .013 .828 16.249 .000** 

  *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 จากตารางที่ 2 พบวา ตัวแปรดานภาวะผูนํา (LED) ดานความรู (KNOW) ดานแรงจูงใจ (MOTI) และดานการเรียนรูแบบ
มีสวนรวม (PROC) จากการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลกลุมตัวอยางจํานวน 400 ชุด ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณเชิง
เสนตรง พบวา ตัวแปรที่มีคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุคูณเชิงเสนตรงของตัวแปรอิสระที่สงผลตอการมีสวนรวมของประชาชน
ในการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน ในจังหวัดมหาสารคาม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อยู 4 ตัวแปร ไดแก ตัวแปรดาน
ภาวะผูนํา (LED) ดานแรงจูงใจ (MOTI) ดานการเรียนรูแบบมีสวนรวม (PROC) และ ดานความรู (KNOW) 
 4. คาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (Coefficient of Determination) R2 = 0.780 พบวา คาสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ 
(Coefficient of Determination) ไดแสดงไวในตารางที่ 3 ดังนี้ 
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ตารางที่ 3 คาสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (Coefficient of Determination) 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .883
a
 .780 .778 .40748 

 จากตารางที่ 3 พบวา ตัวแปรอิสระทุกตัวมีผลตอตัวแปรตาม คือ การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
ชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม รอยละ 78.0 (R

2
 = 0.780)  

 4. ผลการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนในจังหวัด
มหาสารคาม พบวา ผลการวิเคราะหเสนทาง (Path Analysis) หรือสมการเชิงโครงสรางเพื่อวิเคราะหปจจัยเชิงสาเหตุสมการ
เชิงเสนอธิบายความสัมพันธระหวางปจจัยตาง ๆ ของตัวแปรตน ไดแก ตัวแปรดานภาวะผูนํา (LED) ดานความรู (KNOW) 
ดานแรงจูงใจ (MOTI) และดานการเรียนรูแบบมีสวนรวม (PROC) ที่สงผลทั้งโดยตรง โดยออมและโดยรวมตอตัวแปรตาม คือ
การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม ดังแสดงเปนแผนภาพที่ 1 ดังน้ี 

 
แผนภาพที่ 1 รูปแบบโครงสรางความสัมพันธของปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาชุมชนในจังหวัดมหาสารคามตัวแบบสุดทาย 
 จากแผนภาพที่ 1 พบวา ดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของตัวแบบสุดทายของการวิจัยมีความกลมกลืนของตัวแบบ 
หลังจากที่ผูวิจัยไดปรับปรุงตัวแบบแลว เพื่อใหดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของตัวแบบสมมติฐานกลมกลืนกับข อมูลเชิง
ประจักษ ตัวแบบจําลองใชคาดัชนีตาง ๆ รวมทั้งดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของตัวแบบอยูตามเกณฑดัชนีความสอดคลอง
กลมกลืนของตัวแบบสมมติฐานของการวิจัย ซึ่งไดแสดงไวในตารางที่ 4 ดังน้ี 
ตารางที่ 4 ดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของตัวแบบสุดทายของการวิจัย 

 จากตารางที่ 4 พบวา โมเดลความสําเร็จในการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนใน
จังหวัดมหาสารคาม มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษพิจารณาจากคาไค-สแควร (X2) มีคาเทากับ 0.00 ที่องศาอิสระ 

คาดัชน ี เกณฑที่ใชในการพิจารณา คาตัวแบบสุดทาย 
ของการวิจัย 

ผลการพิจารณา 

X
2
 Chi-Square /df =  3 X

2
 = 0.00, df = 0 ผานเกณฑ 

GFI ≥0.90 1.00 ผานเกณฑ 
AGFI ≥0.90 0.99 ผานเกณฑ 

RMSEA ≤0.05 0.000 ผานเกณฑ 

RMR ≤0.05 0.003 ผานเกณฑ 
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(df) 0 มีคาความนาจะเปน (p-value of X2) เทากับ 0.41 นั่นคือ คาไค-สแควร ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับเกณฑซ่ึง
กําหนดไววาคาไค-สแควร (X2) ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุตามสมมุติฐานการวิจัยกับขอมูล
เชิงประจักษไมแตกตางกันหรือรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุตามสมมุติฐานมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษคาดัชนี
อัตราสวนไค-สแควร สัมพัทธ (Chi-square/df) มีคาเทากับ 0.00 อยูในเกณฑที่กําหนด คือ นอยกวา 3.00 ดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืน (GFI) และดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก (AGFI) เทากับ 1.00 และ 0.99 ตามลําดับ เปนไปตามเกณฑที่
กําหนด คือ มากกวา 0.90 ดัชนีรากมาตรฐานของคาเฉลี่ยกําลังสองของสวนที่เหลือ (RMR) เทากับ 0.003 และคาดัชนีความ
คลาดเคล่ือนในการประมาณคาพารามิเตอร (RMSEA) มีคาเทากับ 0.050 เปนไปตามเกณฑที่กําหนด คือ นอยกวา 0.05 แสดง
วารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุตามสมมุติฐานการวิจัยมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ สรุปไดวา แบบจําลอง
ความสัมพันธเชิงโครงสรางการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน ในจังหวัดมหาสารคาม         
มีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษโดยมีคาสัมประสิทธ์ิผลทางตรง ทางออม และโดยรวมดังแสดงไวในตารางที่ 5 ดังน้ี 
ตารางที่ 5 แสดงผลโดยตรง (DE) ผลโดยออม (IE) และผลโดยรวม (TE) และคาสัมประสิทธ์ิ สหสัมพันธพหุคูณกําลังสอง (R2) 
ของตัวแปรเชิงสาเหตุที่สงผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน ในจังหวัดมหาสารคามใน
แบบจําลองที่ปรับปรุงใหม 

ตัวแปรเชิงสาเหตุ ตัวแปรเชิงสาเหตุ ตัวแปรผลลัพธภายในแบบจําลองที่ปรับปรุงใหม 
Par Proc 

LED DE 0.02 -1.13 
IE 0.01 0.80 
TE 0.03 -0.33 

KNOW 
 
 

MOTI 

DE 0.83 1.22 
IE -0.01 -0.80 
TE 
DE 
IE 
TE 

0.82 
0.07 
-0.02 
0.05 

0.42 
1.38 
-0.81 
0.57 

R
2
  0.53 0.47 

 จากตารางที่ 5 พบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนในจังหวัดมหาสารคามไดรับผลโดยรวม
สูงสุดมาจาก ความรู (KNOW) เทากับ 0.82 รองลงมา ไดแก แรงจูงใจ (MOTI) เทากับ 0.05 และ ภาวะผูนํา (LED) เทากับ 
0.03 โดยตัวแปรเชิงสาเหตุทั้ง 3 ตัว รวมกันอธิบายความแปรปรวนของการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
ชุมชนในจงัหวัดมหาสารคาม ไดรอยละ 78  (R

2
 = 0.78) 

            

สรุปผลการวิจัย  
 การวิจัยเร่ืองปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม ผลการ
ศึกษาวิจัยพบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม มี 4 
ปจจัย โดยเรียงจากคาสัมประสิทธ์ิอิทธิพล (คาß) จากมากไปหานอย ไดแก ปจจัยดานความรู มีคาสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเทากับ 
(.828) ปจจัยดานแรงจูงใจ คาสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเทากับ (.064) ปจจัยดานภาวะผูนํา มีคาสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเทากับ (.021) 
และปจจัยดานการเรียนรูแบบมีสวนรวม มีคาสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเทากับ (.026) ซึ่งปจจัยดังกลาวสงผลตอการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 
 

การอภิปรายผล   
 การวิจัยเร่ืองปจจัยที่มีผลการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม มีประเด็นการ
อภิปรายผลการวิจัย ดังนี้     
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 1. ปจจัยดานความรู สงผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมี
ความสอดคลองกับงานวิจัยของประยงค  พุทธา (2557) ไดศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบลทาคอ อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่สงผลตอการมี
สวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบลทาคอ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
มี 1 ปจจัย คือ ระดับความรู เปนปจจัยเชิงบวก โดยคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ เทากับ (0.747) ตัวแปรทั้งหมดสามารถ
อธิบายการแปรผันของตัวแปรตามไดรอยละ 55.8  ซึ่งสอดคลองกับชัยยุทธ  รัตนประทุมวรรณ (2544) ทําการศึกษาเร่ืองการ
มีสวนรวมของประชาคมในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลเปนกระบวนการที่พัฒนาความรูการมีสวนรวมของประชาคมในการ
จัดทําแผนพัฒนาไดดีขึ้นและทําใหปญหาของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาลดนอยลงและพบวาความรูการมีสวนรวมของ
ประชาคมในการจัดทําแผนพัฒนาดีขึ้นกวากอนดําเนินกิจกรรมแทรกแซง ดังนั้นการที่ประชาชนที่มีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนเพิ่มข้ึนจะสงผลโดยตรงตอการเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนมากข้ึน อาจ
เปนเพราะวาระดับความรูในตัวบุคคลเพิ่มข้ึน ทําใหเกิดความตระหนักภายในตัวบุคคลถึงประโยชนจากการเขามามีสวนรวมใน
การจัดทําแผนพัฒนาชุมชน เพื่อกําหนดแนวทางทิศทางในการพัฒนาดวยตนเองผานการกระทําในระดับบุคคลและกลุม  
  2. ปจจัยดานแรงจูงใจ สงผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมี
ความสอดคลองกับงานวิจัยของณัฐกริช  โกมลศรี (2557) ศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของบุคลากรในการพัฒนา
หนวยบริการปฐมภูมิตามเกณฑคุณภาพเครือขายบริการปฐมภูมิ จังหวัดสระแกว ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานแรงจูงใจ         
มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของบุคลากร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = .551) อาจเปนเพราะวา ปจจัยดานแรงจูงใจเปน
องคประกอบในการสรางความตระหนักรูใหกับประชาชนทั้งในดานของความรับผิดชอบตอสวนรวม และประชาชนไดใชความรู
ความสามารถในการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนอยางเต็มประสิทธิภาพมีการสรางความสัมพันธที่ดีในการทํางานรวมกันทําให
สามารถบรรลุวัตถุประสงคในการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนได        
 3. ปจจัยดานภาวะผูนํา สงผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมี
ความสอดคลองกับงานวิจัยของเจษฎา  ม่ิงสมร (2559) ทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมพัฒนาชุมชนของ
คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวม
พัฒนาชุมชนของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยปจจัยดานภาวะผูนํา         
มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก (4.05) ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูนําภายในชุมชนจะตองมีภาวะผูนําซ่ึงเปนคุณลักษณะของ
ผูแทนประชาชนในชุมชนเปนบุคคลที่ประชาชนในชุมชนใหการยอมรับทั้งในดานความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม 
และในการประสานความรวมมือภายในชุมชนและภายนอกชุมชน       
 4. ปจจัยดานการเรียนรูแบบมีสวนรวม สงผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนในจังหวัด
มหาสารคาม ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยวิวัฒน  หามนตรี (2554) การพัฒนารูปแบบการจัดทําแผนพัฒนาแบบมีสวนรวม
ขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดอางทอง ปจจัยที่สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวม ไดแก การเรียนรูรวมกันของทุกฝาย 
การสื่อสารประชาสัมพันธหลายแบบหลายชองทางผูนําทองถิ่นที่มีวิสัยทัศน แกนนําชุมชนมีความเสียสละอุทิศตนเพื่อสวนรวม 
เครือขายองคกรชุมชนเชื่อมประสาน ปจจัยดานการเรียนรูแบบมีสวนรวมสงผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาชุมชนตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การเรียนรูแบบมีสวนรวมเปนการเรียนรูที่มีความสัมพันธและ
สอดคลองกับความเปนจริงวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชุมชนและยังชวยสรางบรรยากาศในการเรียนรูทุกคนไดรับการยอมรับใหมี
สวนรวมในการทํากิจกรรมรวมกัน ซึ่งการเรียนรูตองเปนไปเพื่อตอบสนองและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นและจะตองเปนไปอยาง
สอดคลองกับบริบทของชุมชนสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม  

ขอเสนอแนะการวิจัย 
 1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
     1.1 ในการขับเคล่ือนการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน หนวยงานที่เก่ียวของ เชน สํานักงานพัฒนาชุมชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน เปนตน ควรใหการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของประชาชนดานความรู ความเขาใจ 
ผานกิจกรรมเสริมศักยภาพตาง ๆ เพื่อใหประชาชนเกิดความเขาใจถึงปญหาและสามารถที่จะเสนอทางเลือกในการพัฒนา 
นําไปสูการทําแผนพัฒนาชุมชนที่มีประสิทธิภาพได 
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  1.2 ในการนําผลการวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนไปปรับใชใน
พื้นที่อ่ืน ควรคํานึงถึงบริบทและเงื่อนไขของพื้นที่นั้น ๆ ดวยเพราะแตละพื้นที่มีความแตกตางกันและงานวิจัยนี้ถูกศึกษาภายใต
เงื่อนไขและบริบทของพื้นที่ในจังหวัดมหาสารคาม เพื่อใหการทํางานพัฒนามีความสอดคลองและเหมาะสมและเกิดประโยชน
กับประชาชนในพื้นที่มากที่สุด  
  2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
  ในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาถึงปจจัยดานอ่ืน ๆ ที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของประชาชนเพิ่มเติม 
เชน ปจจัยดานวัฒนธรรมชุมชน ปจจัยดานการรับรูบทบาท เปนตน เพื่อนําไปสูการพัฒนาและสงเสริมใหการมีสวนรวมของ
ประชาชนมีความเขมแข็งและเกิดความตอเน่ืองมากขึ้น  

          

กิตติกรรมประกาศ 

  ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยดีตองขอกราบขอบพระคุณทานผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ
เครื่องมือการวิจัย และอาจารยที่ปรึกษาที่ไดใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ และแนวทางการในการพัฒนางานวิจัย ตลอดจน 
ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ไดสงเสริม สนับสนุน ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี  
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บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาปญหาทางกฎหมายในการทุจริตตอหนาที่ของผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภา
ทองถิ่น 2. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายของตางประเทศและของประเทศไทยเกี่ยวกับปญหาทางกฎหมายในการทุจริตตอ
หนาที่ของผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น 3. เพื่อศึกษาวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับเก่ียวกับปญหาทางกฎหมายในการ
ทุจริตตอหนาที่ของผูบริหารทองถิ่น และสมาชิกสภาทองถ่ิน ซึ่งเปนการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ โดยการศึกษารวบรวมขอมูลจาก
เอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ (Document Research) อาทิ ตัวบทกฎหมาย บทความ คําพิพากษาศาลฎีกา วิทยานิพนธ       
สารนิพนธที่เก่ียวของกับการทุจริตตอหนาที่ของผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถิ่น แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหในเชิง
เนื้อหา ผลการวิจัยพบวา 1) ปญหาในการทุจริตตอหนาที่ของผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองจากการที่ผูบริหารทองถิ่น
หรือ สมาชิกสภาทองถิ่นมีสวนไดเสียในผลประโยชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ยังคงมีจํานวนมากจําตองขอความรวมมือ
จากภาคประชาชนในทองถิ่นในการมีสวนรวมในการตรวจสอบ  2) มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตตอหนาที่ของ
ผูบริหารทองถิ่นกฎหมายที่บังคับใชอยูในปจจุบันยังไมรัดกุมพอ จึงควรเสนอใหมีการปรับปรุงโครงสรางภายในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น การการปรับปรุงทั้งดานงบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง เสนอใหมีการแตงต้ังประชาชนเขามาเปนคณะกรรมการ
ตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจาง เพื่อประชาสัมพันธใหประชาชนรับรู โครงการตาง ๆ โดยเฉพาะในข้ันตอนการตรวจรับงาน และ 
3) ปญหาทางกฎหมายในการทุจริตตอหนาที่ของผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ินยังขาดประสิทธิภาพ ควรเสนอใหมี
การปรับปรุงโครงสรางภายนอกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยการเพิ่มเติมอํานาจหนาที่ใหแกองคอิสระทําหนาที่ในการ
กํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 

คําสําคัญ: ปญหาทางกฎหมาย, การทุจริต, ผูบริหารทองถิ่น   
 

Abstract            
 The purposes of this study were 1. To study the legal problems of dishonesty of local administrators 
and members of local councils 2. To study the legal measures of foreign countries and Thailand regarding 
the legal problems of dishonesty of the local administrators and members of the local council 3. to study 
and analyze the information regarding the legal problems of dishonesty of the local administrators And 
local council members Which is a qualitative research By studying and collecting data from relevant 
documents (Document Research) such as laws, articles, articles of the Supreme Court judgment Thesis, 
dissertation related to malpractice of local administrators and members of local councils. And the data 
obtained for analysis in content The results of the research revealed that 1) The problems of dishonesty 
of the local administrators or members of the local council due to the local administrators or Local 
council members have vested interests in the local government organization. There is still a lot of need 
for cooperation from the local people to participate in the investigation. 2) Legal measures relating to the 
malpractice of local administrators, the current law is not tight enough Therefore, it should be proposed 
to improve the internal structure of the local government organization. Budget improvements 
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Procurement Propose to appoint people to be a procurement audit committee. In order to publicize to 
the public to recognize various projects, especially in the process of checking the work and 3) The legal 
problem of dishonesty of the local administrators or members of the local council is still ineffective 
Should propose to improve the structure outside the local government organization By adding power and 
authority to independent bodies to oversee local government organizations 
 

Keywords: The Problem Legislative, Dishonesty, Executive Locality 
 

บทนํา 
 การปกครองทองถิ่น เปนผลมาจากการกระจายอํานาจทางปกครองของรัฐดวยประสงคใหประชาชนในทองถ่ินไดปกครอง
ตนเองแตการที่ทองถิ่นจะสามารถบริหารงานใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีน้ัน จําเปนตองมีระบบการคลังเปนของตนเอง กลาวคือ 
มีระบบในการจัดหารายไดและคาใชจายรายไดนั้น เพื่อจัดทําบริการสาธารณะตามความตองการของราษฎรในทองถิ ่น        
ซึ่งทองถ่ินจะกําหนดรายได รายจายเองโดยไมมีกฎหมายบัญญัติใหอํานาจไวมิไดและโดยที่การปกครองทองถ่ินมีขึ้นดวยความ
มุงหมายใหประชาชนปกครองตนเอง (สมคิด  เลิศไพฑูรย, 2547: 43) หลักการกระจายอํานาจการปกครอง จะตองยึดถือหลัก
ความเปนอิสระขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการกําหนดนโยบาย การบริหารงานบุคคล และการบริหารการเงินการคลัง
ของตนเองภายใตกรอบของกฎหมายและภายใตหลักความเปนรัฐเดี่ยวในระบอบประชาธิปไตย (จรัส  สุวรรณมาลา, 2558) 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มีบทบัญญัติใหอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น          
มีอํานาจหนาที่ดูแลและจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามหลักการ
พัฒนาอยางย่ังยืนตองใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระในการบริหาร การจัดทําบริการสาธารณะ การสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา การเงินและการคลัง และการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงตองทําเพียงเทาที่จําเปนเพื่อ
การคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ินหรือประโยชนของประเทศเปนสวนรวม การปองกันการทุจริตและการใช
จายเงินอยางมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและความแตกตางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบ        
มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการปองกันการขัดกันแหงผลประโยชนและการปองกัน การกาวกายการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการสวน
ทองถิ่นดวย (ราชกิจจานุเบกษา, 2560) ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถิ่นของไทยมี 5 รูปแบบ ไดแก 1) องคการบริหาร
สวนจังหวัด จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 2) เทศบาล จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 3) สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 4) ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 5) การบริหารราชการเมืองพัทยา จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมือง
พัทยา พ.ศ. 2542 จะเห็นไดวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นของประเทศไทยทั้ง 5 รูปแบบ มีกฎหมายใหอํานาจหนาที่ในการ
บริหารงานในเขตทองถิ่นของตนเองแตในการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในปจจุบันน้ีมัก
พบวามีการทุจริตคอรรัปช่ันเกิดข้ึนดวยกันหลายลักษณะ (พรชัย  รัศมีแพทย, 2541: 214) 
 จากการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการทุจริตคอรรัปช่ันเกิดขึ้น รัฐบาลจึงไดตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 หมวด 6 วาดวยการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชน
สวนรวม มาตรา 126 มีบทบัญญัติวา “นอกจากเจาพนักงานของรัฐที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวเปนการเฉพาะแลว หามมิให
กรรมการ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ และเจาพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนดดําเนินกิจการ
ดังตอไปน้ี คือ 1) เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับหนวยงานของรัฐที่เจาพนักงานของรัฐผูนั้น ปฏิบัติหนาที่ใน
ฐานะทีเ่ปนเจาพนักงานของรัฐซ่ึงมีอํานาจไมวาโดยตรงหรือโดยออมในการกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดําเนินคดี 2) 
เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่เขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐที่เจาพนักงานของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาที่
ในฐานะที่เปนเจาพนักงานของรัฐซึ่งมีอํานาจไมวาโดยตรงหรือโดยออมในการกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดําเนินคดี 
เวนแตจะเปนผูถือหุนในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดไมเกินจํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 3) รับสัมปทาน
หรือคงถือไวซึ่งสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการสวนทองถิ่นหรือเขาเปนคูสัญญากับ
รัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการสวนทองถิ่น อันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน หรือเปนหุนสวน
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หรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว ในฐานะที่เปนเจาพนักงานของรัฐ
ซึ่งมีอํานาจไมวาโดยตรงหรือโดยออมในการกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดําเนินคดี เวนแตจะเปนผูถือหุนในบริษัทจํากัด
หรือบริษัทมหาชนจํากัดไมเกินจํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 4) เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการที่ปรึกษา 
ตัวแทน พนักงานหรือลูกจางในธุรกิจของเอกชนซ่ึงอยูภายใตการกํากับ ดูแล ควบคุมหรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐที่เจา
พนักงานของรัฐผูน้ันสังกัดอยูหรือปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนเจาพนักงานของรัฐ ซ่ึงโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจของ
เอกชนน้ันอาจขัดหรือแยงตอประโยชนสวนรวมหรือประโยชนทางราชการหรือกระทบตอความมีอิสระ (นครินทร  เมฆไตร
รัตน และคณะ, 2546) 
 ดังนั้น จากหลักการและความสําคัญในขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาวิจัยภายใตหัวขอเรื่องปญหาทาง
กฎหมายในการทุจริตตอหนาที่ของผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถิ่น เพื่อใหทราบถึงปญหาและเปนแนวทางไปสูการ
พัฒนาหรือเพื่อนําไปสูการสรางมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยเก่ียวกับการปองกันการทุจริตตอหนาที่ของผูบริหาร
ทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่นตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปญหาทางกฎหมายในการทุจริตตอหนาที่ของผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถ่ิน 
 2. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายของตางประเทศและของประเทศไทยเกี่ยวกับปญหาทางกฎหมายในการทุจริตตอ
หนาที่ของผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น 
 3. เพื่อศึกษาวิเคราะหขอมูลเก่ียวกบัเกี่ยวกับปญหาทางกฎหมายในการทุจริตตอหนาที่ของผูบริหารทองถิ่นและสมาชิก
สภาทองถิ่น 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้  
 1. การรวบรวมขอมูลในการวิจัย ไดแก ผูวิจัยจะทําการเก็บรวบรวมจากเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ (Document 
Research) อาทิ ตัวบทกฎหมาย บทความ คําพิพากษาศาลฎีกา วิทยานิพนธ สารนิพนธ รวมถึงเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การทุจริตตอหนาที่ของผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถิ่น เปนตน 
 2. การวิเคราะหขอมูล ไดแก เม่ือรวบรวมขอมูลจากเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ (Document Research) ผูวิจัยจะนํา
ขอมูลที่ไดมาวิเคราะหในเชิงเนื้อหา (Content Analysis) 
 

ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องปญหาทางกฎหมายในการทุจริตตอหนาที่ของผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถ่ิน ผูวิจัยสามารถจําแนก
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคได ดังนี้ 
 1. เพ่ือศึกษาปญหาทางกฎหมายในการทุจริตตอหนาที่ของผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น ผลการวิจัยพบวา 
ผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถ่ิน เขาไปรับสัมปทานหรือคงถือไวซึ่งสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวน
ทองถิ่น อันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปน
คูสัญญาในฐานะที่เปนเจาพนักงานของรัฐซึ่งมีอํานาจไมวาโดยตรงหรือโดยออมจะสังเกตเห็นวา ผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิก
สภาทองถิ่น มีลักษณะการกระทําที่ขัดตอนโยบายของสวนราชการเปนจํานวนมาก 
 2. เพ่ือศึกษามาตรการทางกฎหมายของตางประเทศและของประเทศไทยเก่ียวกับปญหาทางกฎหมายในการทุจริตตอ
หนาที่ของผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถ่ิน ผลการวิจัยพบวา ในสหรัฐอเมริกาหรือสหราชอาณาจักร จะมีการควบคุม
การขัดกันของผลประโยชนและมีมาตรการถอนตัวจากการลงทุนหรือกิจกรรมที่ตนไดมีสวนไดเสีย การขัดกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตัวกับการดํารงตําแหนงสาธารณะ รวมทั้งจะมีบทลงโทษทางแพงแกอดีตผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและ
ขาราชการระดับสูงที่พนจากตําแหนงแลวดวย สวนสําหรับกฎหมายในประเทศไทยจะมีพระราชบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัด พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
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พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 
2542 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 จะสังเกตเห็นวาถึงแมจะมีบทบัญญัติกฎหมายดังกลาว แตก็ยังพบวาผูบริหารทองถิ่นและ
สมาชิกสภาทองถิ่น มีการฝาฝนกฎหมายอยูจํานวนมาก  
 3. เพ่ือศึกษาวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับเก่ียวกับปญหาทางกฎหมายในการทุจริตตอหนาที่ของผูบริหารทองถิ่นและ
สมาชิกสภาทองถิ่น ผลการวิจัยพบวา ปญหาทางกฎหมายในการทุจริตตอหนาที่ของผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น 
พบวา ผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่น เขาไปมีสวนเปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับหนวยงานของรัฐ     
ที่เจาพนักงานของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนเจาพนักงานของรัฐซึ่งมีอํานาจไมวาโดยตรงหรือโดยออมในการกํากับ 
ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดําเนินคดี เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่เขาเปนคูสัญญากับหนวยงาน      
ของรัฐที่เจาพนักงานของรัฐผูน้ันปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนเจาพนักงานของรัฐซึ่งมีอํานาจไมวาโดยตรงหรือโดยออมในการ
กํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดําเนินคดี ซึ่งถึงแมจะมีบทบัญญัติกฎหมายดังกลาว แตก็ยังพบวาผูบริหารทองถิ่นและ
สมาชิกสภาทองถิ่น มีการกระทําการทุจริตตอหนาที่อยูอีกไมมีการเกรงกลังตอกฎหมายแตอยางใด 
            

สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเร่ืองปญหาทางกฎหมายในการทุจริตตอหนาที่ของผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น ผูวิจัยสามารถสรุป
ผลการวิจัยได ดังน้ี 
 1. เพ่ือศึกษาปญหาทางกฎหมายในการทุจริตตอหนาที่ของผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถิ่น พบวา ปญหาใน
การทุจริตตอหนาที่ของผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองจากการที่ผูบริหารทองถ่ินหรือ สมาชิกสภาทองถิ่นมีสวนไดเสียใน
ผลประโยชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ยังคงมีจํานวนมากจําตองขอความรวมมือจากภาคประชาชนในทองถ่ินในการมี
สวนรวมในการตรวจสอบ           
 2. เพ่ือศึกษามาตรการทางกฎหมายของตางประเทศและของประเทศไทยเก่ียวกับปญหาทางกฎหมายในการทุจรติตอ
หนาที่ของผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น พบวา มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตตอหนาที่ของผูบริหาร
ทองถิ่นกฎหมายที่บังคับใชอยูในปจจุบันยังไมรัดกุมพอ จึงควรเสนอใหมีการปรับปรุงโครงสรางภายในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น การการปรับปรุงทั้งดานงบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง เสนอใหมีการแตงตั้งประชาชนเขามาเปนคณะกรรมการ
ตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจาง เพื่อประชาสัมพันธใหประชาชนรับรู โครงการตาง ๆ โดยเฉพาะในขั้นตอนการตรวจรับงาน และ  
 3. เพ่ือศึกษาวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับเก่ียวกับปญหาทางกฎหมายในการทุจริตตอหนาที่ของผูบริหารทองถิ่นและ
สมาชิกสภาทองถิ่น พบวา ปญหาทางกฎหมายในการทุจริตตอหนาที่ของผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ินยังขาด
ประสิทธิภาพ ควรเสนอใหมีการปรับปรุงโครงสรางภายนอกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยการเพิ่มเติมอํานาจหนาที่ใหแก
องคอิสระทําหนาที่ในการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

การอภิปรายผล   
 การวิจัยเรื่องปญหาทางกฎหมายในการทุจริตตอหนาที่ของผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น มีประเด็นในการ
อภิปรายผลการวิจัย ดังนี้          
 1. ปญหาทางกฎหมายในการทุจริตตอหนาที่ของผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถ่ิน พบวา มักจะเปนคูสัญญา
หรือมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับหนวยงานของรัฐที่เจาพนักงานของรัฐผูนั้น ปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนเจาพนักงานของรัฐซ่ึง
มีอํานาจไมวาโดยตรงหรือโดยออมในการกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดําเนินคดี เขาเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหาง
หุนสวนหรือบริษัทที่เขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐที่เจาพนักงานของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนเจาพนักงานของ
รัฐซ่ึงมีอํานาจไมวาโดยตรงหรือโดยออมในการกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดําเนินคดี (พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 126 วรรคหนึ่ง วรรคสอง) ผูบริหารทองถิ่นและ
สมาชิกสภาทองถิ่น เขาไปรับสัมปทานหรือคงถือไวซ่ึงสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ
ราชการสวนทองถิ่นหรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการสวนทองถ่ินอันมี
ลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาใน
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ลักษณะดังกลาวในฐานะที่เปนเจาพนักงานของรัฐซึ่งมีอํานาจไมวาโดยตรงหรือโดยออมในการกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ
หรือดําเนินคดี (พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 126 
วรรคสาม) ผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถ่ินเขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการที่ปรึกษาตัวแทน พนักงานหรือ
ลูกจางในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยูภายใตการกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐที่เจาพนักงานของรัฐผูนั้น
สังกัดอยูหรือปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนเจาพนักงานของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือ
แยงตอประโยชนสวนรวมหรือประโยชนทางราชการหรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานของรัฐผู
นั้นใหใชบังคับกับคูสมรสของเจาพนักงานของรัฐตามวรรคหนึ่งดวยโดยใหถือวาการดําเนินกิจการของคูสมรสเปนการดําเนิน
กิจการของเจาพนักงานของรัฐ (พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 
มาตรา 126 วรรคสี่) สําหรับการวินิจฉัยวาการกระทําอยางไรจึงถือเปนกรณีมีสวนไดเสียนั้น มีปญหาขอพิพาทเกิดขึ้นหลาย
กรณี ซึ่งจากการศึกษาความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกาและคําวินิจฉัยของศาลปกครอง พบวาการใชดุลพินิจ
ของผูกํากับดูแลในการวินิจฉัยวากรณีอยางไรจึงถือวามีสวนไดเสียน้ัน ยังไม มีกรอบแนวทางในการพิจารณาที่ชัดเจน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําความสัมพันธระหวางบุคคลบางประการที่กฎหมายรับรองสิทธิหนาที่ตอกันไวเชน สิทธิในการรับ
มรดกในฐานะทายาทโดยธรรม หนาที่ในการอุปการะเลี้ยงดูกันระหวางบิดามารดากับบุตรมาเปนมูลเหตุในการพิจารณาความ
มีสวนไดเสียทําใหเปนความสัมพันธที่ตองหามในการที่จะเขามามีสวนรวมในการปกครองทองถิ่น 
 2. มาตรการทางกฎหมายของตางประเทศและของประเทศไทยเก่ียวกับปญหาทางกฎหมายในการทุจริตตอหนาที่
ของผูบริหารทองถิ่น พบวา ในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร ตางมีบทควบคุมการ ขัดกันของผลประโยชน (วุฒิพงษ 
พาณิชยสวย, 2542) การถอนตัวจากการลงทุนหรือกิจกรรมที่ตนไดมีสวนไดเสียการกําหนดใหมีการเปดเผยทรัพยสินและ
หน้ีสิน การวางทรัพยสินฝากไวกับทรัสตและนอกจากน้ียังกําหนดวิธีการลงโทษทั้งทางแพงและอาญาแกผูฝาฝน ดังนั้น จึงเห็น
ไดวามาตรการทางกฎหมายของตางประเทศน้ันสามารถชวยลดการขัดผลประโยชนกันไดและดวยวิธีการเหลาน้ีเอง (กมล     
กอบกับกิจ, 2543) สําหรับในประเทศไทยกฎหมายจัดต้ังองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดแก พระราชบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัด พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 บัญญัติไมใหผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่น เปนผูมีสวนไดเสียไมวา
ทางตรงหรือทางออมในกิจการที่กระทําใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ันหรือที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นจะกระทํา 
ดังน้ันจะเห็นวาบทบัญญัติเรื่องการเปนผูมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น กฎหมายมีเจตนารมณที่
จะใหสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นและผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติหนาที่ในขณะดํารงตําแหนงดวย
ความซื่อสัตยสุจริตและรักษาผลประโยชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ัน 
 3. ปญหาทางกฎหมายในการทุจรติตอหนาที่ของผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถิ่น พบวา ซึ่งนอกจากผูบริหาร
ทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่นจะกระทําการฝาฝนบทบัญญัติของกฎหมาย ไดแก พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 พระราชบัญญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และยังพบวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการทุจริตคอรรัปชั่นมากข้ึน รัฐบาลจึงไดตรา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 หมวด 6 วาดวยการขัดกัน
ระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
 1. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้         
  1.1 ควร มีการอบรมหรือมีมาตรการที่เปนรูปธรรมในการสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่นในการรักษา
ผลประโยชนของทองถิ่นตามหลักการบริหารแบบธรรมาภิบาลอยางแทจริง     
  1.2 ควร เสนอใหมีการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับงบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง เสนอใหมีการแตงต้ังประชาชนเขา
มาเปนคณะกรรมการตรวจสอบโครงการตาง ๆ โดยเฉพาะในขั้นตอนการตรวจรับงาน รวมไปถึงการหมุนเวียนเจาหนาที่ที่เขา
มาดําเนินการเรื่องจัดซื้อจัดจางนี้ เพื่อปองกันมิใหเจาหนาที่มีความใกลชิดสนิทสนมกับคูผูขายมากจนเกินไป  
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  1.3 ควร เสนอใหมีการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับโครงสรางภายนอกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยการเพิ่มเติม
อํานาจหนาที่ใหแกองคอิสระมากขึ้น เชน คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ใหมีอํานาจ
มากกวาปจจุบัน  
 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
  ในการวิจัยครั้งตอไป ควรทําการศึกษาวิจัยแบบเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพื่อใหไดขอมูลที่หลากหลายคลอบคลุม
ประเด็นหรือมีน้ําหนักของผลการวิจัยมากขึ้น  
 

กิตติกรรมประกาศ 

  ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยดีตองขอกราบขอบพระคุณทานครูบาอาจารย ผูเชี่ยวชาญในทางกฎหมาย 

นักวิจัย และนักวิชาการที่ไดถายทอดองคความรูสูเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ อาทิ ตัวบทกฎหมาย บทความ คําพิพากษาศาล
ฎีกา วิทยานิพนธ สารนิพนธ มาเปนหลักการและเน้ือหาใหกับผูวิจัยไดนํามาวิเคราะห สังเคราะหผลจนทําใหงานวิจัยครั้งน้ี
สําเร็จลุลวงไปดวยดี จึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะความเปนพลเมืองของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 จังหวัดกาฬสินธุ และ 2. เพื่อจัดทําขอเสนอแนะตอผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนใน

การจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย เปนการวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) เครื่องมือในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม มีกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ใน

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 จังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 338 คน ที่ไดมาจากการกําหนด

ขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตาราง Krejcie and Morgan (1970) และใชวิธีการสุมแบบหลายชั้น แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห

ผลดวยโปรแกรมสถิติ ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน คือ T-test และ One Way 

ANOVA ผลการวิจัยพบวา 1) คุณลักษณะความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X=3.91) 

เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา การอบรมเลี้ยงดูของผูปกครองแบบประชาธิปไตยอยูในระดับมาก ( X=3.90) พฤติกรรมการ

เรียนรูเพื่อเสริมสรางความเปนพลเมืองของนักเรียนอยูในระดับมาก ( X=3.80) และการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง/

กิจกรรมชุมชนของผูปกครองอยูในระดับปานกลาง ( X=3.10) ตามลําดับ และผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ผูเรียนที่มี

อายุ อาชีพของผูปกครอง การมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง/กิจกรรมชุมชนของผูปกครอง การอบรมเลี้ยงดูแบบ

ประชาธิปไตย พฤติกรรมเรียนรูของนักเรียน แตกตางกัน มีความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยโดยรวมและรายดาน

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.5 เปนไปตามสมมติฐาน และ 2) เพื่อจัดทําขอเสนอแนะ ไดแก 2.1) ควร กําหนด

นโยบายและแนวทางการพัฒนาความเปนพลเมืองใหกับผูเรียนอยางเปนรูปธรรม 2.2) ควร สรางภาคีเครือขายในการพัฒนา

ความเปนพลเมืองของผูเรียนรวมกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผูปกครองและชุมชน ขอเสนอแนะสําหรับครูผูสอน 2.3) 

ควรจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชาสอดแทรกบูรณาการหนาที่พลเมืองเนนการเคารพความคิดเห็นที่แตกตางและการ

ปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคมโดยใชกิจกรรมเปนฐาน  
 

คําสําคัญ: ความเปนพลเมือง, ระบอบประชาธิปไตย, สถานศึกษา 
 

Abstract 

 The purposes of this study were 1. To study the citizenship characteristics of students in schools 
under the Office of Secondary Education Service Area 24, Kalasin Province and 2. To make suggestions to 
school administrators and teachers in learning management in order to strengthen democratic citizenship 
Is a quantitative research (Quantitative Research) The research tools are questionnaires. There are sample 
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groups used in the research are The subjects were 338 students in educational institutions under the 
Office of Educational Service Area 24, Kalasin Province, which were obtained from the sample size 
determination using the Krejcie and Morgan table (1970) and using multi-level randomization. And the 
data obtained to be analyzed with statistical programs, including Percentage, mean, standard deviation 
And inferential statistics, namely T-test and One Way ANOVA. The results of the study revealed that 1) 
democratic citizenship characteristics The overall picture is in the high level (= 3.91) When considering 
each aspect found that The parenting behavior of democratic parents was at a high level (= 3.90). 
Learning behavior to enhance citizenship of the students was at a high level (= 3.80) and participation in 
political activities / community activities of those who Governing was at a moderate level (= 3.10) 
respectively. and the results of the research hypothesis test Learners who are old Occupation of parents 
Participation in political activities / community activities of parents Democratic parenting The learning 
behaviors of the students are different, they are citizenship in democracy in general and in different 
aspects. With statistical significance at 0.5 according to the hypothesis and 2) to make recommendations 
as follows: 2.1) concrete policies and guidelines for citizenship development should be established for 
2.2) should create a network for the citizenship development of learners with the department 
Government, private sector, parents and communities Suggestions for teachers 2.3) Teaching and learning 
should be conducted in all subjects, including integration of civic duties, with an emphasis on respecting 
different opinions and observing social rules by using activities as a base. 
 

Keywords: Citizenship, Democracy, Educational Institutes 
 

บทนํา           

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 2560 มีบทบัญญัติใหมเรื่องความเปนพลเมืองและหนาที่พลเมืองปรากฏอยูในมาตรา 

26-27 มีสาระสําคัญคือการกําหนดใหประชาชนชาวไทยทุกคนเปนพลเมืองพรอมกําหนดสิ่งที่พลเมืองตองปฏิบัติและหนาที่

ของพลเมืองหลายประการ เชน มาตรา 26 ประชาชนชาวไทยยอมมีฐานะเปนพลเมืองพลเมืองตองเคารพและปฏิบัติตาม

รัฐธรรมนูญและกฎหมาย เคารพสิทธิและเสรีภาพของผูอ่ืน เคารพหลักความเสมอภาค ยึดมั่นความถูกตองชอบธรรม มีคานิยม

ที่ดี มีวินัย ตระหนักในหนาที่ มีความรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม รูรักสามัคคี มีความเพียร และพึ่งตนเอง พลเมืองตองไม

กระทําการที่ทําใหเกิดความเกลียดชังระหวางคนในชาติหรือศาสนาหรือไมย่ัวยุใหเกิดการเลือกปฏิบัติการเปนปฏิปกษหรือการ

ใชความรุนแรงระหวางกันรัฐมีหนาที่ตองปลูกฝงใหพลเมืองยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข      

มีคานิยมประชาธิปไตย ตลอดจน จัดใหมีการศึกษาอบรมในทุกระดับ ทุกประเภท และทุกกลุมอายุ เพื่อสรางความเปน

พลเมืองตามมาตราน้ี สวนในมาตรา 27 พลเมืองมีหนาที่  ดังตอไปนี้  (1) ปกปองและพิทักษรักษาไวซึ่ งชาติศาสนา 

พระมหากษัตริยและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ (2) 

ปองกันประเทศ รับราชการทหาร รักษาผลประโยชนของชาติ และปฏิบัติตามกฎหมายโดยเครงครัด (3) เสียภาษีอากรโดย

สุจริต (4) ใชสิทธิทางการเมืองโดยสุจริตและมุงถึงประโยชนตอสวนรวม (5) ชวยเหลือราชการ ชวยเหลือในการปองกันและ

ขจัดการทุจริตประพฤติมิชอบชวยเหลือในการปองกันและบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะ รักการศึกษาอบรม ประกอบอาชีพหรือ

วิชาชีพโดยสุจริต ปกปองพิทักษ อนุรักษ และสืบสานขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินศิลปะและวัฒนธรรม

ของชาติ รวมทั้งสงวนและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซ่ึงถือเปนครั้งแรกที่กําหนดเนื้อหาเกี่ยวกับหนาที่ความ

เปนพลเมืองขึ้นมากอนสิทธิและเสรีภาพ (ราชกิจจานุเบกษา, 2560) 
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นโยบายการจัดการศึกษา การขยายการศึกษาภาคบังคับและการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551 ที่กําหนดสาระการเรียนรูเปน 8 กลุม ซึ่งสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมนี้ประกอบดวยองคความรู ทักษะหรือ

กระบวนการเรียนรู และคุณลักษณะหรือคานิยม คุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน โดยเฉพาะการเรียนรูในกลุมสาระที่ 4 คือกลุม

สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 2 หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม 

มาตรฐาน ส 2.1 เขาใจและปฏิบัติตนตามหนาที่ของการเปนพลเมืองดี มีคานิยมที่ดีงามและธํารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรม

ไทย ดํารงชีวิตอยูในสังคมไทยและสังคมโลกอยางสันติสุข ซ่ึงประกอบไปดวยตัวช้ีวัดที่ 1. วิเคราะหและปฏิบัติตามกฎหมาย     

ที่เก่ียวของกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนประเทศชาติ และสังคมโลก สาระการเรียนรูทองถิ่นเกี่ยวกับกฎระเบียบขอบังคับของ

ชุมชนและทองถ่ินเชน ขอตกลงในชุมชน หมูบาน เปนตน ตัวชี้วัดที่ 2. วิเคราะหความสําคัญของโครงสรางทางสังคมและการ

เปล่ียนแปลงทางสังคม สาระการเรียนรู ประกอบดวย 1) โครงสรางทางสังคมทองถิ่น 2) การจัดระเบียบทางสังคมในทองถิ่น 

3) สถาบันทางสังคมทองถ่ิน เชน วัด โรงเรียน 4) การขัดเกลาทางสังคมในทองถิ่น 5) วิธีการขัดเกลาทางสังคมในทองถิ่น      

6) การเปล่ียนแปลงทางสังคมในทองถิ่น 7) การแกปญหาและแนวทางการพัฒนาทางสังคมในทองถิ่น ตัวชี้วัดที่ 3. ปฏิบัติตน

และมีสวนสนับสนุนใหผูอ่ืนประพฤติปฏิบัติตนเพื่อเปนพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก สาระการเรียนรู ประกอบดวย 

1) คุณลักษณะพลเมืองดีของชุมชนและทองถิ่น 2) เคารพกฎกติกาของทองถิ่น 3) เคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและบุคคลอ่ืน 

4) มีเหตุผลรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 5) มีความรับผิดชอบตอตนเอง ชุมชนและทองถิ่น 6) เขารวมกิจกรรมทางการเมือง

การปกครองระดับทองถ่ิน 7) มีสวนรวมในการปองกันแกปญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง สิ่งแวดลอมในทองถิ่น 

8) มีคุณธรรมจริยธรรมเปนหลักในการดําเนินชีวิต 9) เปนบุคคลตัวอยางดานการมีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตของ

ชุมชนและทองถ่ิน ตัวช้ีวัดที่ 4. วิเคราะหความจําเปนที่จะตองมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงและอนุรักษวัฒนธรรมไทยและเลือก

รับวัฒนธรรมสากล สาระการเรียนรูทองถิ่น ประกอบดวย 1) ความหมายของวัฒนธรรมทองถ่ิน 2) ลักษณะและความสําคัญ

ของวัฒนธรรมในทองถิ่นที่สําคัญ 3) การปรับปรุงเปล่ียนแปลงและการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น 4) แนวทางการอนุรักษ

วัฒนธรรมในทองถ่ินที่ดีงาม เชน การธํารงรักษาการเผยแพร การสืบทอด เปนตน วิธีเลือกรับวัฒนธรรมทองถิ่น สาระที่ 2. 

หนาที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคม มาตรฐาน ส 2.2 เขาใจกระบวนการปกครองในสังคมปจจุบัน ยึดมั่น

ศรัทธาและธํารงรักษาไวซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตัวชี้วัดที่ 1. วิเคราะห

ปญหาการเมืองที่สําคัญในประเทศจากแหลงขอมูลตาง ๆ พรอมทั้งเสนอแนวทางแกไขสาระการเรียนรูทองถ่ินประกอบดวย

ปญหาการเมืองที่สําคัญที่เกิดขึ้นในทองถิ่น สถานการณการเมืองการปกครองทองถ่ิน อิทธิพลของระบอบการเมืองทองถิ่นที่มี

ผลตอการดํารงชีวิต ตัวชี้วัดที่ 2. เสนอแนวทางทางการเมืองการปกครองที่นําไปสูความเขาใจและการประสานประโยชน

รวมกันระหวางประเทศ สาระการเรียนรูทองถิ่น ประกอบดวย การประสานประโยชนรวมกันในทองถ่ินและระหวางทองถิ่น

ตาง ๆ เชน การสรางความสัมพันธและความรวมมือระหวางหมูบาน การแลกเปลี่ยนเพื่อชวยเหลือและสงเสริมดานวัฒนธรรม 

การศึกษา เศรษฐกิจ สังคมในทองถ่ิน ตัวบงช้ีที่ 3. เสนอแนวทางและมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐสาระการ

เรียนรูทองถิ่น ประกอบดวย การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐในทองถิ่นตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบันที่มี

ผลตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เชน การตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชนเทศบาล โดยประชาชน เปนตน 

(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2554) 

 ดังนั้น จากหลักการและความสําคัญในขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่ตองการจะศึกษากระบวนการเสริมสรางความเปน
พลเมืองจากกลุมสาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูทองถ่ินที่หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนดให
ผูเรียนไดเรียนรูนํามาสูนโยบายของผูบริหารสถานศึกษาในแตละแหงสอดคลองตามหลักพื้นฐานสามประการของความเปน
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของผูเรียนในสถานศึกษา ภายใตหัวขอการวิจัยเรื่องความเปนพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 จังหวัดกาฬสินธุ เพื่อใหทราบ
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ถึงคุณลักษณะและแนวทางจัดทําขอเสนอแนะตอผูบริหารสถานศึกษาในการกําหนดนโยบายการพัฒนาความเปนพลเมืองของ
นักเรียนและครูผูสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความเปนพลเมืองใหกับนักเรียนตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะความเปนพลเมืองของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
24 จังหวัดกาฬสินธุ 
 2. เพื่อจัดทําขอเสนอแนะตอผูบริหารสถานศึกษาในการกําหนดนโยบายการพัฒนาความเปนพลเมืองของนักเรียนและ
ครูผูสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความเปนพลเมืองใหกับนักเรียน 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวิธีดําเนินการวิจัย ดังน้ี 
 1. ประชากรกลุมตัวอยาง          
  1.1 ประชากร ไดแก นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษา ช้ันปที่ 4 ประจําปการศึกษา 2560 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 จังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 12 แหง ซึ่งมีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 2,009 คน  
 1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก กลุมตัวอยาง จํานวน 338 คน ที่มาจากกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตาราง Krejcie 
and Morgan (1970: 608; อางใน บุญชม  ศรีสะอาด, 2554) และใชวิธีการสุมแบบหลายช้ัน (Multi-Stage Sampling) 
 2. เครื่องมือที่ใชในวิจัย ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) มาตราสวนประเมินคา (Rating scale) 5 ระดับ ที่ผูวิจัย
สรางขึ้นจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ แบงเปน 5 ตอน คือ 1) ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 2) 
ตอนที่ 2 การมีสวนในกิจกรรมทางการเมือง/กิจกรรมชุมชนของผูปกครอง 3) ตอนที่ 3 การอบรมเลี้ยงดูของผูปกครองแบบ
ประชาธิปไตย 4) ตอนที่ 4 พฤติกรรมการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความเปนพลเมืองของนักเรียน 5) ตอนที่ 5 ความเปนพลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยของนักเรียน 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก ดําเนินการติดตอประสานกับหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 ประสานงานขออนุญาตผูอํานวยการเขตและผูอํานวยการสถานศึกษาอยางเปนทางการเมื่อไดรับ
การตอบรับแลวจริงไดกําหนดตารางเวลาในการเขาเก็บรวบรวมขอมูล ยืนยันกําหนดการเขาเก็บรวบรวมขอมูลและเดินทางไป
ยังสถานที่ที่จะเก็บรวบรวมขอมูลตามตารางโดยเริ่มตนจากสถานศึกษาในเขตอําเภอเมืองกาฬสินธุและในสถานศึกษาอีก 11 
อําเภอ รวม 12 สถานศึกษาตามลําดับ ดําเนินการเขาพบผูบริหารและขออนุญาตคณะครูผูสอนสาระสังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรมดําเนินการแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรียน ดําเนินการแยกแยะขอมูล ตรวจสอบความสมบูรณ
ของขอมูล           
 4. การวิเคราะหขอมูล ไดแก ผูวิจัยจะนําขอมูลที่ไดจากการแบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุมตัวอยาง จํานวน 
338 คน แลวนําขอมูลที่ไดมาเปล่ียนเปนรหัสตัวเลขเพื่อนําไปวิเคราะหคํานวณหาคาทางสถิติดวยโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปทํา
การวิเคราะหขอมูล           
 5. สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก การใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปพื้นฐาน อาทิ ความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) 

คาเฉล่ีย (X̅) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติทดสอบสมมติฐาน คาสถิติที่ใชในการเปรียบเทียบขอมูล       
T-test ทดสอบสมมติฐานความแตกตางของคาเฉลี่ยตัวแปรที่ศึกษาของประชากร 2 กลุมที่เปนอิสระตอกัน คาสถิติที่ใชการ
เปรียบเทียบขอมูล F-test (One-way ANOVA) ทดสอบสมมติฐานความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของประชากร 2 กลุมข้ึนไป 
ใชสูตรของ Scheffe’s (อางใน บุญชม  ศรีสะอาด. 2554) 
 

ผลการวิจัย 
 การวิจัยเร่ืองความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 24 จังหวัดกาฬสินธุ ผูวิจัยสามารถจําแนกผลการวิจัยตามวัตถุประสงคได ดังนี้ 

 1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะความเปนพลเมืองของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 24 จังหวัดกาฬสินธุ ผลการวิจัยพบวา ความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักเรียน โดยภาพรวม



 

 

วารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มีนาคม 2563                

 

68 

อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ (X=3.91) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมาก 2 ดาน อยูในระดับปลานกลาง 1 
ดาน ไดแก การอบรมเล้ียงดูของผูปกครองแบบประชาธิปไตย โดยภาพรวมอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยเทากับ ( X=3.90) 
พฤติกรรมการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความเปนพลเมืองของนักเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมากมีคาเฉล่ียเทากับ ( X=3.80) 
และการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง/กิจกรรมชุมชนของผูปกครอง โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลางมีคาเฉล่ียเทากับ    
( X=3.10) ตามลําดับ และผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย สมมติฐานที่ยอมรับ ผูเรียนที่มีอายุ อาชีพของผูปกครอง การมี
สวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง/กิจกรรมชุมชนของผูปกครอง การอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย พฤติกรรมเรียนรูของ
นักเรียน แตกตางกัน มีความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยโดยรวมและรายดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
0.5 เปนไปตามสมมติฐาน สวนสมมติฐานที่ปฏิเสธ ผูเรียนที่มีผลการเรียน รายไดของผูปกครอง การศึกษาของผูปกครอง 
แตกตางกัน มีความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ไมแตกตางกันทั้งในภาพรวมและรายดาน ไมเปนไปตามสมมติฐาน 
 2. เพ่ือจัดทําขอเสนอแนะตอผูบริหารสถานศึกษาในการกําหนดนโยบายการพัฒนาความเปนพลเมืองของนักเรียน
และครูผูสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางความเปนพลเมืองใหกับนักเรียน ผลการวิจัยพบวา ขอเสนอแนะ
สําหรับผูบริหารสถานศึกษาครูผูสอนในการจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ไดแก 1) 
ควร กําหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาความเปนพลเมืองใหกับผูเรียนอยางเปนรูปธรรม 2) ควร สรางภาคีเครือขายใน
การพัฒนาความเปนพลเมืองของผูเรียนรวมกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผูปกครองและชุมชน ขอเสนอแนะสําหรับ
ครูผูสอน และ 3) ควร จัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชาสอดแทรกบูรณาการหนาที่พลเมืองเนนการเคารพความคิดเห็นที่
แตกตางและการปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคมโดยใชกิจกรรมเปนฐาน 
 

สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยเร่ืองความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 24 จังหวัดกาฬสินธุ ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได ดังน้ี 

 1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะความเปนพลเมืองของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 24 จังหวัดกาฬสินธุ พบวา ความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก ( X=3.91) การอบรมเล้ียงดูของผูปกครองแบบประชาธิปไตย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X=3.90) พฤติกรรมการ
เรียนรูเพื่อเสริมสรางความเปนพลเมืองของนักเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X=3.80) และการมีสวนรวมในกิจกรรม
ทางการเมือง/กิจกรรมชุมชนของผูปกครอง โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X=3.10) ตามลําดับ และผลการทดสอบ
สมมติฐานการวิจัย สมมติฐานที่ยอมรับ ผูเรียนที่มีอายุ อาชีพของผูปกครอง การมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง/กิจกรรม
ชุมชนของผูปกครอง การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย พฤติกรรมเรียนรูของนักเรียน แตกตางกัน มีความเปนพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยโดยรวมและรายดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.5 เปนไปตามสมมติฐาน สวนสมมติฐาน    
ที่ปฏิเสธ ผูเรียนที่มีผลการเรียน รายไดของผูปกครอง การศึกษาของผูปกครอง แตกตางกัน มีความเปนพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย ไมแตกตางกันทั้งในภาพรวมและรายดาน ไมเปนไปตามสมมติฐาน     
 2. เพ่ือจัดทําขอเสนอแนะตอผูบริหารสถานศึกษาในการกําหนดนโยบายการพัฒนาความเปนพลเมืองของนักเรียน
และครูผูสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางความเปนพลเมืองใหกับนักเรียน ผลการวิจัยพบวา ขอเสนอแนะ
สําหรับผูบริหารสถานศึกษาครูผูสอนในการจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ไดแก 1) 
ควร กําหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาความเปนพลเมืองใหกับผูเรียนอยางเปนรูปธรรม 2) ควร สรางภาคีเครือขายใน
การพัฒนาความเปนพลเมืองของผูเรียนรวมกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผูปกครองและชุมชน ขอเสนอแนะสําหรับ
ครูผูสอน และ 3) ควร จัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชาสอดแทรกบูรณาการหนาที่พลเมืองเนนการเคารพความคิดเห็นที่
แตกตางและการปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคมโดยใชกิจกรรมเปนฐาน 
 

การอภิปรายผล 

 การวิจัยเร่ืองความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 24 จังหวัดกาฬสินธุ มีประเด็นการอภิปรายผล ดังน้ี 
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1. ความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักเรียน พบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ ( X=3.91) 

เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทั้งสามดาน คือ ดานการเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ดานการเคารพสิทธิ 

เสรีภาพและกติกาของสังคมที่เปนธรรม และดานรับผิดชอบตอตนเอง ผูอ่ืนและสังคม อธิบายผลไดวา พอแมผูปกครองให

ความสําคัญและอนุญาตใหนักเรียนเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองและกิจกรรมของชุมชน มีการอบรมเล้ียงดูแบบมี

ความเปนประชาธิปไตย รวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษาทําใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูอยางมีสวนรวม 

ทําใหผูเรียนมีความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอยูในระดับมาก ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยธัญธัช  วิภัติภูมิ

ประเทศ (2556) ที่ไดศึกษาความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย โดยศึกษาจาก

กลุมตัวอยางจํานวน 410 คน ซึ่งเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1-4 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ผลการวิจัยพบวา

นักศึกษามีความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ทั้งในภาพรวมและรายดาน ไดแก ดานการเคารพกติกา ดานการเคารพ

สิทธิของผูอ่ืน และดานความรับผิดชอบตอสังคม อยูในระดับคอนขางสูง 

 2. การอบรมเลี้ยงดูของผูปกครองแบบประชาธิปไตย พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ ( X=3.90) 

ทั้งนี้อธิบายไดวาครอบครัวเปนสถาบันหลักของสังคมที่เปนหนวยยอยที่สุดที่มีความสําคัญตอเด็กและเยาวชน ครอบครัว 

ประกอบไปดวย พอ แม ลูก ในทางพระพุทธศาสนาถือวาพอและแมเปนพระอรหันตของลูกในทางเดียวกันศาสนาพราหมณ

หรือฮินดูก็เชือ่วาพอและแมเปนพระพรหมของลูกที่คอยปกปกรักษา ปดปองภยันตรายทั้งหลายทั้งปวง พอและแมเปนครูคน

แรกที่มีบทบาทและมีอิทธิพลมากที่สุดตอการพัฒนาการของลูก รวมถึงบุคลิกภาพและความคิดของเด็กในการสรางพลเมืองที่

ตระหนักถึงคานิยมและหลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย ดังน้ัน การอบรมเลี้ยงดูของพอแมจึงมีอิทธิพลตอทัศนคติตอ

สังคม วัฒนธรรม พฤติกรรมของเด็ก สงผลใหเด็กมีทัศนคติไดทั้งรูปแบบเผด็จการหรือประชาธิปไตยสอดคลองกับงานวิจัยของ 

วันทนีย  วะสินกะสิน และคณะ (2547) พบวา รูปแบบการอบรมเล้ียงดูเด็กมีผลโดยตรงตอบุคลิกภาพและทัศนคติ โดยแบง

ออกเปน 3 รูปแบบ ไดแก 1) บรรยากาศแบบอัตตาธิปไตย ครอบครัวใหสิทธิขาดกับพอ เด็กจะเกิดความออนแอทางความคิด 

ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง 2) บรรยากาศแบบใหเสรีภาพสุดขีด การพูดคุย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการรับฟงปญหา

ภายในครอบครัว มีโอกาสเกิดขึ้นไดนอยมาก เด็กไมสามารถแยกแยะส่ิงที่ถูกและผิดออกจากกันไดทั้งนี้ ถาถูกส่ิงแวดลอมที่

เลวรายชักจูงสามารถประพฤตินอกกรอบได 3) บรรยากาศแบบประชาธิปไตย พอแมเปดโอกาสใหลูกไดแสดงความคิดเห็น 

เด็กจะเกิดความเชื่อมั่น กลาเผชิญความจริงกลารับผิดชอบ มีความเสียสละ รูจักการใหอภัย และสอดคลองกับงานวิจัยของ    

ธัญธัช  วิภัติภูมิประเทศ (2556) ที่ไดวิจัยความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

พบวา การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยที่นักศึกษาไดรัฐจากครอบครัวมีคาเฉลี่ยคอนขางสูง ( X=4.16)   

 3. พฤติกรรมการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางความเปนพลเมืองของนักเรียน พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย

เทากับ ( X=3.80) ทั้งนี้อธิบายผลไดวา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยม เขต 24 จังหวัดกาฬสินธุ ไดมีสวนในการ ฟง พูด อภิปราย ลงมือปฏิบัติ สื่อสารและสรางความรู ไดแสดงออกดวยการ

ตั้งคําถาม-คําตอบเชิงสนทนาและเรียนรูดวยตนเอง ไดเรียนรูความเปนพลเมืองผานส่ือ มีตัวอยางประกอบ มีแรงบันดาลใจ     

ไดเรียนรูความเปนพลเมืองผานโครงการ/กิจกรรมที่ครูเปนผูดําเนินการ ไดเรียนรูความเปนพลเมืองผานโครงการ/กิจกรรมที่ครู

ใหแนวคิดและนักเรียนดําเนินการเอง สถานศึกษาหรือครูมอบหมายหนาที่ประจําวันใหรับผิดชอบและปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ 

เนื้อหาความเปนพลเมืองในหลักสูตรที่ไดเรียนรู มีจุดเนนดานความเปนไทย รักชาติศาสนกษัตริยและคานิยม 12 ประการ

สถานศึกษามีสื่อการเรียนรูที่เสริมสรางแรงบันดาลใจดานความเปนพลเมืองหองเรียนมีสื่อการเรียนรูที่เสริมสรางแรงบันดาลใจ

ดานความเปนพลเมือง          

 4. การมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง/กิจกรรมชุมชนของผูปกครอง พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง     

มีคาเฉล่ียเทากับ ( X=3.10) ทั้งน้ีอธิบายไดวา การใหความรวมมือกับองคกรของรัฐ หรือเจาหนาที่ของรัฐในระดับทองถิ่น 
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(องคกรที่กระจายอํานาจการปกครอง) เชน องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัดหรือในองคกรที่

แบงอํานาจการปกครอง เชน ตําบล อําเภอ และการใหความรวมมือกับองคกรของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐในระดับประเทศ 

เชน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา เพื่อเสนอแนะนโยบาย รองเรียน เสนอความคิดเห็น การชุมนุมเรียกรองหรือ

ประทวงอยางสันติเพื่อประโยชนของชุมชน ผูปกครองมองวาเปนเร่ืองไกลตัว ไกลครอบครัว มีอิทธิพลนอยตอการดํารงชีวิต ซ่ึง

ผลการศึกษาสอดคลองกับงานวิจัยของธัญธัช  วิภัติภูมิประเทศ (2556) ที่ไดวิจัยความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย พบวา สวนใหญผูปกครองมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองนาน ๆ ครั้ง 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 ขอเสนอแนะสําหรับผูบริหารสถานศึกษา ควรกําหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาความเปนพลเมืองใหเปน
รูปธรรม สรางภาคีเครือขายในการพัฒนาความเปนพลเมืองของผูเรียนรวมกับหนวยงานภาครัฐเอกชน ผูปกครองและชุมชน  
ขอเสนอแนะสําหรับครูผูสอน ควรจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชาสอดแทรกบูรณาการหนาที่พลเมือง เนนการเคารพความ
คิดเห็นที่แตกตางและการปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคมโดยใชกิจกรรมเปนฐาน     
 2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 ควร ศึกษาความเปนพลเมืองของผูเรียน โดยศึกษาเปรียบเทียบตัวแปรที่มีบริบทเกี่ยวของที่สงผลตอความเปน
พลเมืองของผูเรียนตามหลักพื้นฐานความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย เพื่อใหไดสาระสนเทศที่เปนประโยชนตอการ
พัฒนาความเปนพลเมืองของผูเรียนชัดเจนมากยิ่งขึ้นและควรที่จะมีการศึกษาในลักษณะเดียวกันนี้ในกลุมผูเรียนที่ครอบคลุม
ทุกกลุมเปาหมายการใหบริการของเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 วิจัยฉบับนี้ สําเร็จลุลวงดวยดี ดวยความอนุเคราะหจากหนวยงานและบุคคลหลายฝาย ผูวิจัยขอขอบพระคุณสถาบันวิจัย
ญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่สนับสนุนทุนในการทําวิจัยและคณะกรรมการตรวจผลงานวิจัยประจําสถาบัน 
กราบนมัสการขอบพระคุณ พระครูสุธีวรสาร ดร. ผูอํานวยการวิทยาลัยศาสนศาสตรเฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ ผูบังคับบัญชาที่
เมตตาอนุญาตและใหคําแนะนําปรึกษาตลอดการทําวิจัย ขอขอบคุณ ขอบใจ นักศึกษาคณะสังคมศาสตรและคณะ
ศึกษาศาสตร วิทยาลัยศาสนศาสตรเฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ ที่ชวยเหลือในการลงพื้นที่แจกแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัย ขอขอบพระคุณทานผูอํานวยการสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาทั้ง 12 แหง ในเขต สพม. 24 กาฬสินธุ ที่อนุญาตให
ผูวิจัยและคณะเขาเก็บขอมูล อนุเคราะหขอมูล ประโยชนและคุณคาจากงานวิจัยน้ี ผูวิจัยขอบูชาคุณ พอ แม ครู อาจารย 
เพื่อนรวมงานทุกคน ทุกทานที่เปนกําลังใจและชวยเหลือในการจัดทําวิจัยและขอใหเกิดเปนประโยชนตอสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในการปลูกฝงคานิยมความเปนพลเมืองของชาติไทยในอนาคต 
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บทคดัย่อ            

 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาปจจัยการพัฒนาความรูเพื่อสงเสริมการประกอบอาชีพของกลุมธุรกิจชุมชนใน
จังหวัดรอยเอ็ด 2. เพื่อสรางแนวทางการพัฒนาความรูเพื่อสงเสริมการประกอบอาชีพของกลุมธุรกิจชุมชนในจังหวัดรอยเอ็ด
และ 3. เพื่อทดลองใชและประเมินผลการพัฒนาความรูเพื่อสงเสริมการประกอบอาชีพของกลุมธุรกิจชุมชนในจังหวัดรอยเอ็ด
เปนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods) เครื่องมือในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม แบบบันทึก แบบทดลอง และแบบ
ประเมินผล โดยมีกลุมตัวอยาง คือ กลุมธุรกิจชุมชนในจังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 343 กลุม ที่ไดจากการใชสูตรของทาโร ยามาเน 
แลวใชการสุมตัวอยางแบบกําหนดสัดสวนตามช้ันภูมิและการสุมแบบงาย และกลุมเปาหมาย ไดแก ผูเช่ียวชาญ นักวิชาการ 
และผูมีสวนเก่ียวของ จํานวน 50 คน แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเชิงเน้ือหาและวิเคราะหโดยใชสถิติข้ันสูงลิสเรล (LISREL) 
การทดสอบสมมติฐานการวิจัยใชสถิติ Wilcoxon Signed Rank Test สถิติพื้นฐาน อาทิ คาเฉลี่ย รอยละ ความถี่ และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 1) มีปจจัย 6 ตัวแปร 1) การแสวงหาความรู 2) การสรางความรู 3) การจัดเก็บความรู  
4) การถายโอนความรู  5) ภาวะผูนํา 6) การมีสวนรวม ซ่ึงมีคาสถิติเปนไปตามเกณฑดัชนีความกลมกลืนของตัวแบบมีตัวแปร
พยากรณ 4 ตัวแปร ที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเรียงตามลําดับคาอิทธิพลจากมากไปหานอย คือ การแสวงหา
ความรู การจัดเก็บความรู การถายโอนความรู และการสรางความรู ตามลําดับ สามารถอธิบายการผันแปรในตัวแปรผลลัพธ  
ไดรอยละ 89 ( 2R  = 0.89) 2) การสรางแนวทางการพัฒนา จากปจจัยสาเหตุ 4 ดาน ไดจํานวน 8 กิจกรรม 1) การบันทึก
ความด ี2) การรูจักตนเอง 3) ความคาดหวัง 4) บทบาทของผูเรียน 5) การสรางองคความรูดวยตนเอง 6) การสืบเสาะแสวงหา
ความรูเปนกลุม 7) การระดมสมองคิดตนไมแหงความคิด 8) การแสดงบทบาทสมมติของครู และ 3) ผลการทดลอง และ
ประเมินผลหลังการทดลอง มีการพัฒนาความรูไดดีขึ้นกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยการ
เปรียบเทียบกอนและหลังทดลอง  
 

คําสําคัญ: แนวทางการพัฒนาความรู, การประกอบอาชีพ, กลุมธุรกิจชุมชน 
 

Abstract 
 The purpose of this research were 1.To study the factors of knowledge development to promote the 
occupation of community business groups in Roi Et Province 2. To create guidelines for knowledge 
development to promote the occupation of community business groups in Roi Et Province and 3. To try 
and evaluate and develop knowledge to promote the occupation of community business groups in Roi Et 
Province as an integrated research (Mixed Methods) The research instruments were questionnaire, record, 
experimental and evaluation. The sample consisted of 343 community business groups in Roi Et Province, 
obtained from the use of Taroyamane's formula and using proportional random sampling and simple 
random sampling. And target group The researcher consisted of 50 experts, academics and other relevant 
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parties. The data were then analyzed and analyzed using advanced LISREL. Hypothesis testing uses 
Wilcoxon Signed Rank Test. Basic statistics such as values Average percentage, frequency, and standard 
deviation The results found that 1) There are 6 factors, 1) Knowledge seeking 2) Knowledge creation 3) 
Knowledge storage 4) Knowledge transfer 5) Leadership 6) Participation The statistics are in accordance 
with the index of conformity of the model with 4 predictive variables. With statistical significance at the 
.05 level, in order of the highest to least influence, namely knowledge seeking Knowledge storage 
Knowledge transfer And knowledge creation respectively, can explain the variation in the result variable 
89% (= 0.89) 2) Creating the development guidelines From 4 factors in 8 areas: 1) Record goodness 2) 
Know oneself 3) Expectations 4) The role of learners 5) Build knowledge by oneself 6) Search for 
knowledge in groups 7 A) brainstorming, thinking tree, 8) teacher role-playing, and 3) experimental results 
and post-evaluation The knowledge was improved better than before the experiment with statistical 
significance at the level of .05 by comparing before and after the experiment. 
 

Key words: Guidelines for Knowledge Development, Careers, Business community Groups 
 

บทนํา 
 การพัฒนาไมควรยึดติดเฉพาะหนวยงานระดับโลกเทานั้น แตควรผนวกรวมการสื่อสารระดับกลุมคนในหมูบาน ระดับ
หมูบาน ระดับเครือขายของหมูบานเขาไวดวยกัน โดยมุงเนนการวิเคราะหแบบองครวมและถือเอาปญหาของชุมชนเปนตัวต้ัง 
(problem-oriented approach) นอกจากนั้นยุทธศาสตรการพัฒนาควรเนนลักษณะเชิงโครงสรางและเนนระดับนโยบาย 
เชน การคืนอํานาจสูประชาชน เพื่อการกําหนดชะตากรรมของชุมชนเอง ซึ่งการดําเนินงานดังกลาวตองใชนโยบายการพัฒนา
แบบกระจายอํานาจการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนในการพัฒนาจาก “ระดับโลก” หรือ “ระดับชาติ” มาสูระดับ “หมูบาน” 
และ “ชุมชน” ซึ่งเนนการพัฒนาปจเจกบุคคลที่มีความรูเปนรูปธรรม (มากกวา) และตัวชุมชนที่มีความเปนนามธรรม 
(มากกวา) ไดฉายชัดใหเห็นถึงเปาหมายของการสื่อสาร เพื่อการพัฒนาวาเปนการพัฒนาเพื่อประโยชนของคนในชุมชน โดย
ชุมชน และเพื่อชุมชนเอง ซึ่งสอดคลองกับมงคล  ดานธานินทร (2551) และในปจจุบันหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได
ใหความสนใจในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนอยางมาก เหตุผลเพราะวาทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยในการบริหารที่มี
ความสําคัญมากที่สุดและเมื่อเปรียบเทียบระหวางทรัพยากรมนุษยกับทรัพยากรอ่ืน ๆ จะเห็นไดวาทรัพยากรมนุษย             
มีความสําคัญและมีคุณคามากกวาทรัพยากรอ่ืน ๆ ทั้งหมด เนื่องจากทรัพยากรอ่ืนเมื่อใชไปแลวยอมมีการเส่ือมสลายสึกหรอ 
หรือหมดไปในที่สุด แตทรัพยากรมนุษยเปนสิ่งที่สามารถจะพัฒนาและเพิ่มคุณคาได และสามารถนํากลับมาใชได อยูเสมอ      
อีกทั้งยังมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพราะมนุษยจะมีการสะสมความรู ความเขาใจ ทักษะ ความสามารถ และ
ประสบการณที่สามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานใหดียิ่งขึ้นได สอดคลองกับชาญ  สวัสด์ิสาลี (2550) สอดคลอง
กับสังคมไทยยังมีปญหาตามมากับความเจริญดวยเชนกัน ซ่ึงปญหาดังกลาวในปจจุบัน มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งตองยอนกลับ
ไปดูบางชวงที่ผานมา เชน การเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ เมื่อป 2540 จึงเปนโอกาสใหทบทวนชีวิตความเปนอยูของสังคมไทย
และทบทวนระบบเศรษฐกิจกันใหม ระบบเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองไมใชระบบเศรษฐกิจพึ่งคนอ่ืนเปนโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวทรงพระราชทาน “เศรษฐกิจพอเพียง” ปรัชญาหรือฐานคิดเพื่อระบบเศรษฐกิจใหมที่ม่ันคง (สุเทพ  พันประสิทธ์ิ 
และคณะ, 2551: 25) 
 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (2545-2549) ฉบับที่ 10 (2550-2554) ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีวัตถุประสงคสําคัญประการหน่ึงคือ การฟนฟูเศรษฐกิจชุมชนใหมีความเขมแข็ง ยั่งยืนตลอดทั้งการแกไขปญหา
ความยากจนดวยการบริหารจัดการที่ดีในสังคมไทยทุกระดับ โดยรัฐบาลไดต้ังเปาหมาที่จะดําเนินนโยบายเพื่อลดปญหาความ
ยากจน เพื่อนําไปสูการสรางงาน สรางรายได เพื่อใหประชาชนมีรายไดเพียงพอกับกับรายจายโดยการพึ่งตนเอง นําไปสูการ
พอมีพอกิน เนนการสรางรายไดจากผลิตภัณฑในหมูบานหรือตําบล แนวคิดน้ีสนับสนุนการสงเสริมการดําเนินงานทองถิ่น 
สามารถสรางผลิตภัณฑใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับและมีการตลาดที่เหมาะสมสําหรับผลิตภัณฑน้ี โดยเฉพาะจะสามารถเพิ่ม
รายไดแกชุมชนไดทางหน่ึง ฉบับที่ 11 (2555-2559) ไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน       
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ทั้งระดับชุมชน ระดับภาค ระดับประเทศในทุกข้ันตอนของแผน เพื่อรวมกันกําหนดวิสัยทัศนและทิศทางในการพัฒนาประเทศ 
และไดนําภูมิคุนกันที่มีอยู พรอมทั้งเรงสรางภูมิคุมกันในประเทศใหเขมแข็ง เพื่อเตรียมความพรอมทั้งคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวใหรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม และยังคงใหความสําคัญ
ในการพัฒนาคนและสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวยฐานความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่เปนการเขาใจ เขาถึง รวมพัฒนาอยางสอดคลองกับภูมิสังคม ซึ่งแนวโนมของบริบทของการเปลี่ยนแปลง    
ที่สําคัญมี 5 บริบท ไดแก 1) การรวมตัวของกลุมเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินของโลก 2) การเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีอยางกาวกระโดด 3) การเปล่ียนแปลงทางดานสังคม 4) การเคลื่อนยายของประชากรอยางเสรี และ 5) การ
เปล่ียนแปลงทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และฉบับที่ 12 ไดจัดทําเปนแผนแมบทหลักของการพัฒนาประเทศ 
และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสรางประเทศไทยไปสู
ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุก
ภาคสวนทั้งในระดับกลุมอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อยางกวางขวางและตอเน่ืองเพื่อรวมกัน
กําหนดวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งรวมจัดทํารายละเอียดยุทธศาสตรของแผนฯ เพื่อมุงสูความมั่นคง มั่งค่ัง
และยั่งยืน การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (2560-2564) จึงเปนจุดเปลี่ยนที่สําคัญในการเชื่อมตอกับ
ยุทธศาสตรชาติ 20 ปในลักษณะการแปลงยุทธศาสตรระยะยาวสูการปฏิบัติ โดยในแตละยุทธศาสตรไดกําหนดประเด็นการ
พัฒนา พรอมทั้งแผนงาน/โครงการสําคัญที่ตองดําเนินการใหเห็นผลเปนรูปธรรมในชวง 5 ป แรกของการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตรชาติ เพื่อเตรียมความพรอมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงไดอยางเหมาะสมขณะเดียวกัน ยังไดกําหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจนเพื่อ
กํากับใหการพัฒนาเปนไปอยางมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นําไปสูการพัฒนาเพื่อประโยชนสุขที่ยั่ งยืนของสังคมไทย 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2560)    
 จังหวัดรอยเอ็ด เปนจังหวัดหน่ึงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย (ภาคอีสาน) ซึ่งจากการศึกษาขอมูลเบื้องตนของ
สํานักงานเกษตรจังหวัดรอยเอ็ดพบวา เศรษฐกิจรายไดของประชากรในจังหวัดรอยเอ็ดมีรายไดตํ่ากวาเกณฑ จปฐ. (23,000 
บาท/คน/ป) จากการจัดเก็บขอมูล จปฐ. ป 2552 จังหวัดรอยเอ็ด มีจํานวนครัวเรือนที่มีรายไดต่ํากวาเกณฑ จปฐ. (23,000 
บาทตอคนตอป) จํานวน 2,556 ครัวเรือน และมีรายไดเฉลี่ยตอคนตอป จํานวน 47,185.23 บาท/คน/ป จัดเปนลําดับที่ 2 
ของภาคและลําดับที่ 38 ของประเทศ (สํานักงานเกษตรจังหวัดรอยเอ็ด, 2554) 
 ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาความรูเพื่อสงเสริมการประกอบอาชีพของกลุม
ธุรกิจชุมชนในจังหวัดรอยเอ็ด เพื่อสงเสริมและพัฒนาอาชีพใหกับประชาชนใหความรู ทักษะ ความสามารถโดยเนนใหมีการ
เรียนรูรวมกัน ตลอดจน เพื่อตองการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืนภายใตวิสัยทัศนไทยแลนด 4.0  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปจจัยการพัฒนาความรูเพื่อสงเสริมการประกอบอาชีพของกลุมธุรกิจชุมชนในจังหวัดรอยเอ็ด 
 2. เพื่อสรางแนวทางการพัฒนาความรูเพื่อสงเสริมการประกอบอาชีพของกลุมธุรกิจชุมชนในจังหวัดรอยเอ็ด 
 3. เพื่อทดลองใชและประเมินผลการพัฒนาความรูเพื่อสงเสริมการประกอบอาชีพของกลุมธุรกิจชุมชนในจังหวัดรอยเอ็ด 
 

การดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยในคร้ังนี้ เปนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods) โดยมีการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
   1. ประชากร กลุมตัวอยาง และกลุมเปาหมาย 
 1.1 ประชากร ไดแก กลุมธุรกิจชุมชนในจังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 2,401 กลุม  
  1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก กลุมธุรกิจชุมชนในจังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 343 กลุม ที่ไดจากการใชสูตรของทาโร ยามาเน 
แลวใชการสุมตัวอยางแบบกําหนดสัดสวนตามช้ันภูมิและการสุมแบบงาย  
  1.3 กลุมเปาหมาย ไดแก 1) ตัวแทนกลุมธุรกิจชุมชนจังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 10 คน และนักวิชาการ จํานวน 10 คน 
รวมกลุมเปาหมาย จํานวน 20 คน เพื่อใชในวัตถุประสงคขอที่ 2 2) กลุมทอผาไหมอําเภอเชียงขวัญ จังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 6 
กลุม ๆ ละ 5 คน รวมจํานวน 30 คน ประกอบไปดวย กลุมทอผาไหมตําบลเชียงขวัญ กลุมทอผาไหมตําบลพลับพลา กลุมทอ
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ผาไหมตําบลพระธาตุ กลุมทอผาไหมตําบลพระเจา กลุมทอผาไหมตําบลหมูมน กลุมทอผาไหมตําบลบานเขือง จังหวัดรอยเอ็ด 
เพื่อในการทดลองตามวัตถุประสงคขอที่ 3 

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบบันทึก (Note form) แบบทดลอง (Trial) และ
แบบประเมินผล (Evaluation form) 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก ผูวิจัยจะดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากเครื่องมือการวิจัย อาทิ แบบสอบถาม 
(Questionnaire) แบบบันทึก (Note form) แบบทดลอง (Trial) และแบบประเมินผล (Evaluation form)  
 4. การวิเคราะหขอมูล ไดแก ผูวิจัยจะนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหแบงออกเปน 2 แบบ ไดแก 1) แบบเชิงคุณภาพ 
จะนําขอมูลที่ไดจากแบบบันทึก (Note form) มาวิเคราะหในเชิงเน้ือหา (Content Analysis) 2) แบบเชิงปริมาณ จะนํา
ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบทดลอง (Trial) และแบบประเมินผล (Evaluation form) มาทําการ
วิเคราะหโดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ    
 5. สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก สถิติขั้นสูงโปรแกรมลิสเรล (LISREL) อธิบายอิทธิพลเสนทางดวย (Path Analysis) ของ
ปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลทั้งโดยตรงและโดยออมตอตัวแปรตาม โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 สถิติการทดสอบ
สมมติฐานดวย Wilcoxon Signed Rank Test และสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย รอยละ ความถี่ และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 

ผลการวิจัย  
การวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาความรูเพื่อสงเสริมการประกอบอาชีพของกลุมธุรกิจชุมชนในจังหวัดรอยเอ็ด ผูวิจัย

สามารถจําแนกผลการวิจัยตามวัตถุประสงคได ดังนี้       
 1. เพ่ือศึกษาปจจัยการพัฒนาความรูเพื่อสงเสริมการประกอบอาชีพของกลุมธุรกิจชุมชนในจังหวัดรอยเอ็ด 
ผลการวิจัยพบวา มีปจจัย 6 ตัวแปร ประกอบดวย 1) การแสวงหาความรู 2) การสรางความรู 3) การจัดเก็บความรู 4) การ
ถายโอนความรู 5) ภาวะผูนํา 6) การมีสวนรวม ซึ่งมีคาสถิติเปนไปตามเกณฑดัชนีความกลมกลืนของตัวแบบมีตัวแปร
พยากรณ 4 ตัวแปร ที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเรียงตามลําดับคาอิทธิพลจากมากไปหานอย ไดดังน้ี มากที่สุด คือ  
การแสวงหาความรู (DE = 0.39) รองลงมา การจัดเก็บความรู (DE = 0.35) รองลงมา การถายโอนความรู (DE = 0.15) และ
การสรางความรู (DE = 0.06) ตามลําดับ โดยสามารถอธิบายการผันแปรในตัวแปรผลลัพธ ไดรอยละ 89 ( 2R = 0.89) 
 2. เพ่ือสรางแนวทางการพัฒนาความรูเพื่อสงเสริมการประกอบอาชีพของกลุมธุรกิจชุมชนในจังหวัดรอยเอ็ด 
ผลการวิจัยพบวา ไดแนวทางในลักษณะกิจกรรมในการพัฒนาจากปจจัยสาเหตุ 4 ดาน จํานวน 8 กิจกรรม ประกอบดวย 1) 
การบันทึกความดี 2) การรูจักตนเอง 3) ความคาดหวัง 4) บทบาทของผูเรียน 5) การสรางองคความรูดวยตนเอง 6) การ
สืบเสาะแสวงหาความรูเปนกลุม 7) การระดมสมองคิดตนไมแหงความคิด 8) การแสดงบทบาทสมมติของครู ซึ่งสามารถนําไป
พัฒนาในระยะที่ 3            
 3. เพื่อทดลองใชและประเมินผลการพัฒนาความรูเพ่ือสงเสริมการประกอบอาชีพของกลุมธุรกิจชุมชนในจังหวัด
รอยเอ็ด ผลการวิจัยพบวา หลังการทดลองมีการพัฒนาทั้งในดานการแสวงหาความรู การสรางความรู การจัดเก็บความรู การ
ถายโอนความรู และการจัดการความรูของธุรกิจชุมชนไดดีข้ึนกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
การเปรียบเทียบกอนและหลังการพัฒนาความรูเพื่อสงเสริมการประกอบอาชีพของกลุมธุรกิจชุมชนจังหวัดรอยเอ็ด   

สรุปผลการวิจัย  
 การวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาความรูเพื่อสงเสริมการประกอบอาชีพของกลุมธุรกิจชุมชนในจังหวัดรอยเอ็ด ผูวิจัย
สามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้         
 1. เพ่ือศึกษาปจจัยการพัฒนาความรูเพ่ือสงเสริมการประกอบอาชีพของกลุมธุรกิจชุมชนในจังหวัดรอยเอ็ด พบวา มี
ปจจัย 6 ตัวแปร ประกอบดวย 1) การแสวงหาความรู 2) การสรางความรู 3) การจัดเก็บความรู 4) การถายโอนความรู 5) 
ภาวะผูนํา 6) การมีสวนรวม ซึ่งมีคาสถิติเปนไปตามเกณฑดัชนีความกลมกลืนของตัวแบบมีตัวแปรพยากรณ 4 ตัวแปร ที่มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสามารถอธิบายการผันแปรในตัวแปรผลลัพธ ไดรอยละ 89 ( 2R = 0.89)   
 2. เพ่ือสรางแนวทางการพัฒนาความรูเพื่อสงเสริมการประกอบอาชีพของกลุมธุรกิจชุมชนในจังหวัดรอยเอ็ด พบวา 
ไดแนวทางในลักษณะกิจกรรมในการพัฒนาจากปจจัยสาเหตุ 4 ดาน ไดจํานวน 8 กิจกรรม ประกอบดวย 1) การบันทึกความดี 
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2) การรูจักตนเอง 3) ความคาดหวัง 4) บทบาทของผูเรียน 5) การสรางองคความรูดวยตนเอง 6) การสืบเสาะแสวงหาความรู
เปนกลุม 7) การระดมสมองคิดตนไมแหงความคิด 8) การแสดงบทบาทสมมติของครู    
 3. เพื่อทดลองใชและประเมินผลการพัฒนาความรูเพ่ือสงเสริมการประกอบอาชีพของกลุมธุรกิจชุมชนในจังหวัด
รอยเอ็ด พบวา หลังการทดลองมีการพัฒนาทั้งในดานการแสวงหาความรู การสรางความรู การจัดเก็บความรู การถายโอน
ความรูและการจัดการความรูของธุรกิจชุมชนไดดีข้ึนกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยการ
เปรียบเทียบกอนและหลังการพัฒนาความรูเพื่อสงเสริมการประกอบอาชีพของกลุมธุรกิจชุมชนจังหวัดรอยเอ็ด 
 

การอภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาความรูเพื่อสงเสริมการประกอบอาชีพของกลุมธุรกิจชุมชนในจังหวัดรอยเอ็ด ผูวิจัย มี
ประเด็นการอภิปรายผล ดังนี้ 
 1. การอภิปรายผลจากการวิเคราะหการพัฒนาความรูเพ่ือสงเสริมการประกอบอาชีพของกลุมธุรกิจชุมชนจังหวัด
รอยเอ็ด พบวา มี 4 ตัวแปร ที่สงผลตอการพัฒนา ไดแก 1) การแสวงหาความรู 2) การจัดเก็บความรู 3) การถายโอนความรู 
4) การสรางความรู ที่ผลการทดสอบสมมติฐาน แลวมีผลตอการพัฒนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวาตัวแปร
ทั้ง 4 ตัวแปร มีผลตอแนวทางการพัฒนาความรูเพื่อสงเสริมการประกอบอาชีพของกลุมธุรกิจชุมชนจังหวัดรอยเอ็ด ดังนั้น
ผูวิจัยจึง อภิปรายผล ไดดังน้ี 
  1.1 การแสวงหาความรู การแสวงหาองคความรูเพื่อการเรียนรวมกัน คือ การนําเอาขอมูลสารสนเทศและความรูที่มี
อยูภายในและภายนอกองคกรมากลั่นกรองและนํามาสรางคุณคา เชน การสอนงาน การฝกอบรมการสัมมนาการประชุมการ
แสดงผลงานระบบพี่เลี้ยงการเรียนจากประสบการณ ตรงและการลงมือปฏิบัติการดําเนินการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการ
ปฏิบัติงานตาง ๆ ขององคกร มีประโยชนและมีผลตอการดําเนินการขององคกรที่ไดมาจากทั้งภายนอกองคกร เชน การ
เปรียบเทียบสมรรถนะกับองคกรอ่ืน ๆ การจางที่ปรึกษาการเปดรับขอมูลขาวสารจากสื่อตาง ๆ การติดตามแนวโนมทาง
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี การรวบรวมขอมูลจากลูกคา คูแขง และแหลงขอมูล การรวมมือกับองคกรอ่ืน ๆ และการ
สรางพันธมิตรและรูปแบบความรวมมือตาง ๆ และภายในองคกร เปนความสามารถในการเรียนรูของบุคคลในองคกร เชน การ
ใหความรูกับบุคลากร เชน การสอนงาน การฝกกอบรม การสัมมนา การประชุม การแสดงผลงาน ระบบพี่เลี้ยง เปนตน การ
เรียนรูจากประสบการณตรงและการลงมือปฏิบัติ การสนับสนุนในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการปฏิบัติงานใหม ๆ อยาง
ตอเน่ือง สอดคลองกับแนวคิดเกรียงศักดิ์  เจริญวงคศักดิ์ (2545: 11) ไดกลาววา การสรางองคความรูเปนองคประกอบสําคัญ
ของการจัดการความรูในองคกรอีกทั้งยังเปนการเพิ่มความสามารถทางการแขงขัน ใหองคกรอีกดวยและเหตุผลสําคัญอีก
ประการหนึ่ง คือ หากองคกรอยูกับความรูเดิมที่มี แนวโนมจะลาสมัยลงไปทุกขณะทามกลางโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วและตอเนื่อง องคกรจะไมสามารถปรับตัวใหมีสมรรถนะในการดําเนินการที่เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนไปไดผูบริหาร
จึงควรใหความสนใจในการสรางองคความรูใหกับองคกรดวย  
  1.2 การจัดเก็บความรู เปนกระบวนการดานเทคนิค เชน การบันทึกเปนฐานขอมูล และกระบวนการที่เกี่ยวของกับ
มนุษย เชน การสรางและการจดจําสวนบุคคลและการสรางความสัมพันธ ตลอดจน การกักเก็บความรูที่สามารถคนหาและ
เขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็วและถูกตองในการจัดเก็บความรูเพื่อการเรียนรูรวมกันสอดคลองกับแนวคิดของเสนห  จุยโต 
(2550: 2) ไดกลาววา การเก็บความรูอยางเปนระบบ สามารถเขาถึงความรู และนํามาใชงานไดงายในอนาคต เชน การอบรม  
หนังสือเวียนบอรด  
   1.3 การถายโอนความรู สามารถไดประโยชนจากการเผยแพร,และแบงปนความรูโดยการใชความรูใหเปนประโยชน
มากที่สุดเทาทีจ่ะเปนไปได ซึ่งเทคโนโลยีจะมีบทบาทที่สําคัญมากในการถายโอนความรู โดยสรุปการถายโอนและเผยแพร
ความรู หมายถึง การเคลื่อนยายการถายโอนและเผยแพรความรูอยางเหมาะสมทั่วทั้งองคกรอยางรวดเร็ว (ทั้งโดยเจตนา
หรือไมเจตนา) ซ่ึงอาจจะใชเครื่องมือกลไกอิเล็กทรอนิกสหรือบุคคลที่จะสงผานขอมูลและภูมิปญญาไปยังบุคคลทั่วทั้งองคกร
สอดคลองกับแนวคิดของ Marquardt (2002: 161) ไดกลาววา การถายโอนและเผยแพรความรูเปนการเคลื่อนไหวของกลไก
อิเล็กทรอนิกสและบุคคลที่จะสงผานขอมูลและภูมิปญญาไปยังองคกร 
  1.4 การสรางความรู เปนการสรางสรรคองคความรูใหมอันเกิด จากแรงผลักดันการหยั่งรูและความเขาใจอยางถึกซ้ึง
ที่เกิดขึ้นในแตละบุคคล โดยผานหลาย ๆ กระบวนที่สลับซับซอน วิจัย เชื่อมโยงและผสมผสานผนวกองคประกอบของความรูที่
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เคยเรียนรูมาเขาดวยกันเพื่อสังเคราะหเปนความรูใหมสอดคลองกับแนวคิดของเสนห  จุยโต (2550: 2) กลาววา องคกรตอง
สรางองคความรูใหมแสวงหาความรูจากภายนอกแตรักษาองคความรูเกาโดยกําจัดความรูที่ใชไมไดแลว  
  1.5 การจัดการความรู เปนกระบวนการในการจัดการเชิงระบบของความรู ตั้งแตการแสวงหา การรวบรวม และ
ประมวลผลขอมูลไปสูสารสนเทศ เพื่อใหเกิดองคความรูและปญญาทางปฏิบัติตลอดจนการสรางจัดระเบียบแลกเปลี่ยนความรู 
และมีการจัดเก็บความรูในลักษณะที่ผูใชสามารถเขาถึงไดโดยอาศัยชองทางที่สะดวก เพื่อนําความรูไปประยุกตใชทํางานทําให
เกิดการโอนถายความรูและมีการแพรกระจายความรูนั้นอยางตอเน่ืองไปทั้งองคกร โดยมีการเรียนรูอยางตอเน่ืองอยางตลอด
ชีวิตและสามารถนําความรูที่ไดจัดเก็บไวในลักษณะของแหลงขอมูลที่บุคคลสามารถเขาถึงได โดยอาศัยชองทางตาง ๆ ที่
องคกรจัดเตรียมไว เพื่อนําความรูที่มีอยูมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานตอยอดเพื่อใหเกิดเปนนวัตกรรม อันจะเพิ่มมูลคาและ
คุณคาในองคกร ทั้งนี้เพื่อใหสอดรับกับกระแสยุคปจจุบันซึ่งเปนยุคสังคมบนฐานความรู สอดคลองกับงานวิจัยของธงชัย พาบุ 
(2552) ไดวิจัยเรื่องการจัดการความรูธุรกิจสุดยอดหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑผลการวิจัยพบวา 1) สภาพการจัดการความรูของ
ธุรกิจสุดยอดหนึ่งตําบลหน่ึงผลิตภัณฑที่ประสบผลสําเร็จในกรบวนการจัดการธุรกิจเปนการรวมกลุมของสมาชิกที่มีเปาหมาย
เดียวกันมีความตองการเหมือนกันมิไดดําเนินธุรกิจเพื่อหวังผลกําไรเหมือนการจัดการธุรกิจสมัยใหมแตเปนธุรกิจของชุมชน 
สรางเอกลักษณผลิตภัณฑภายใตวัฒนธรรม ภูมิปญญา และวิถีชีวิตของชุมชนผสมผสานกับความรูทางวิชาการสมัยใหมพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมีเอกลักษณโดดเดนมีคุณภาพสรางความประทับใจแกลูกคาการจัดการความรูในกระบวนการจัดการธุรกิจจึงไมได
ยึดหลักการแบบเดียวกับการจัดองคกรธุรกิจสมัยใหม การจัดการความรูของธุรกิจสุดยอดหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑไมได
ดําเนินการอยางชัดเจนในทุกขั้นตอนเมื่อวิเคราะหการจัดการความรูในกระบวนการธุรกิจตามกรอบการวิจัยแลว สะทอนให
เห็นวา การจัดการความรูในกระบวนการธุรกิจแตละขั้นตอนไมแตกตางกันทุกขั้นตอนมีการดําเนินงานคลายกันแตละ
กระบวนการมีการดําเนินงานแบบไมเปนเสนตรงไมมีรูปแบบไมมีลําดับข้ัน เนื่องจากความรูสวนใหญเปนความรูที่เปนความรู
โดยนัย (Tacit Knowledge) ที่ฝงอยูในตัวคนเปนทักษะ (Skill) ที่ไดรับการถายทอดส่ังสม เรียนรูมาจากคนในครอบครัวและ
เครือญาติ การถายโอนความรูที่เปนทักษะไปสูความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) จึงมีอยูนอย สวนมากจะเปนการทําซํ้า 
(Reproduction) ฉะนั้น ข้ันตอนการจัดการความรูอาจจะกาวกระโดดและสามารถสรุปจัดกลุมการจัดการความรูออกเปน 3 
กลุมคือ 1) การกําหนดความรู การสรางความรูและการจัดหาความรูในกระบวนการน้ี ความรูมาจากวัฒนธรรมภูมิปญญาและ
วิถีชีวิตของชุมชน อาศัยกระบวนการทางสังคม กระบวนการกลุม กระบวนการมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  
กระบวนการและกิจกรรมที่ใชสวนใหญเปนการเลาเรือ่ง บอกตอ สาธิต และฝกปฏิบัติและความรูทางวิชาการสมัยใหมเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ จากหนวยงานที่ใหการสนับสนุนมาใหความรูเพิ่มเติม 2) การจัดเก็บความรู การ
เผยแพรความรู และการใชความรู ในกระบวนการน้ี ความรูที่จัดเก็บจะเปนความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมภูมิปญญา และวิถีชีวิต
ชุมชน เปนทักษะที่ถูกถายทอดสั่งสมมาจากครอบครัวและเครือญาติ ฝงลึกในตัวคน การจัดเก็บในรูปของความรูชัดแจง เชน 
เอกสารประกอบการฝกอบรม เอกสารรายงานการศึกษาวิจัยของบุคคลภายนอก เอกสารมาตรฐาน และเอกสารเผยแพร มี
การเผยแพรความรูโดยอาศัยกระบวนการทางสังคม กระบวนการกลุม กระบวนการมีสวนรวม ดวยการเลาเรื่อง บอกตอ 
ฝกอบรม สาธิต ทดลองปฏิบัติ การศึกษาดูงาน การรวมสินคาและจัดจําหนาย และ 3) การวัดผลการจัดการความรู ดําเนินการ
ในทุกขั้นตอนการผลิตโดยอาศัยเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑ ความพึงพอใจของลูกคา การสั่งซื้อซ้ํา ตรวจสอบจากบัญชีรายรัย
รายจาย บัญชีลูกคา บัญชีการสั่งซ้ือ สมุดบันทึก และรายงานการประชุม  
 2. ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของการจัดการความรูธุรกิจสุดยอดหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ พบวา ประกอบดวย 1) 
ปจจัยหลัก 4 ประการ คือ 1.1) ภาวะผูนํา ผูนํามีวิสัยทัศน มีความรูความสามารถสมาชิกเชื่อถือศรัทธาใหความเคารพเช่ือฟง 
สามารถบริหารจัดการและนํากลุมใหประสบความสําเร็จ 1.2) คน กลุมมีสมาชิกที่มีจุดมุงหมายเดียวกันมีความตองการ
เหมือนกัน มีความรักความสามัคคีมีความมุงมั่นเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวในการรักษาวัฒนธรรมภูมิปญญาและพัฒนาความรูสมัยใหม
ใหสามารถสรางผลิตภัณฑที่มีเอกลักษณโดดเดนสามารถสรางงานสรางอาชีพและรายไดอยางยั่งยืน 1.3) วัฒนธรรมที่มี
เอกลักษณที่โดดเดนสรางความภาคภูมิใจใหสมาชิกมีความเชื่อและศรัทธาผูนํา มีความไวเน้ือเชื่อใจซึ่งกันและกัน พัฒนา
ผลิตภัณฑจากวัฒนธรรมภูมิปญญาและวิถีชีวิตใหมีคุณภาพมาตรฐานเปนที่ตองการของลูกคา และ 1.4) ภาพลักษณตราสินคา 
เปนสินคาที่มีเอกลักษณโดดเดนเปนที่รูจักของลูกคา และ 2) ปจจัยรอง ไดแก 2.1) ความสัมพันธกับลูกคา เปนการจัดการ
ความสัมพันธกับลูกคาใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาใหกลับมาซื้อสินคาอีก การจัดการประสบการณลูกคาเพื่อ
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สรางประสบการณใหลูกคาใหเห็นคุณคาของสินคาและบริการ ทําใหเกิดการเรียนรูจากลูกคาแลวนําไปสูการพัฒนาการผลิต 
และการตลาดและ 2.2) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งอินเทอรเน็ต  
การสรางเว็บไซต การดําเนินงานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เปนชองทางประชาสัมพันธสินคาและบริการ การตลาดและการ
กระจายสินคาใหเปนที่รูจักอยางกวางขวางมากขึ้น ซึ่งการอภิปรายผลการสรางแนวทางการพัฒนาความรูเพื่อสงเสริมการ
ประกอบอาชีพของกลุมธุรกิจชุมชน โดยการนํา 4 ตัวแปร ไดแก 1) การแสวงหาความรู 2) การจัดเก็บความรู 3) การถายโอน
ความรู 4) การสรางความรูที่ไดจากการวิจัยในระยะที่ 1 มารางเปนตัวแบบในการสรางแนวทางการพัฒนาไดแนวทางการ
พัฒนาความรูเพื่อสงเสริมการประกอบอาชีพ จํานวน 8 กิจกรรม เพื่อเปนกิจกรรมในการอบรม ประกอบดวย 1) การบันทึก
ความด ี2) การรูจักตนเอง 3) ความคาดหวัง 4) บทบาทของผูเรียน 5) การสรางองคความรูดวยตนเอง 6) การสืบเสาะแสวงหา
ความรูเปนกลุม 7) การระดมสมองคิดตนไมแหงความคิด 8) การแสดงบทบาทสมมติของครูแสดงใหเห็นวาแนวทางการพัฒนา
หรือกจิกรรมที่ใชในการพัฒนาที่ไดนี้ ไดผานกระบวนการการวิจัยในเชิงคุณภาพมาแลว โดยมีผูมีสวนเกี่ยวของ ผูเช่ียวชาญและ
นักวิชาการไดใหคําแนะนําคําชี้แนะแลปรับปรุงแกไขในกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหตอบสนองตอตัวแปรที่พบจากการวิจัยในระยะที่ 
1 และผูวิจัยยังไดนําแนวทางการพัฒนาที่ไดทั้งหมดไปใหผูเช่ียวชาญอีกจํานวน 3 ทาน ไดพิจารณาความเหมาะสมในการ
นําไปใช    
  3. การอภิปรายผลการทดลองเปรียบเทียบคาคะแนนในแนวทางการพัฒนาความรูเพ่ือสงเสริมการประกอบอาชีพ
ของกลุมธุรกิจชุมชนจังหวัดรอยเอ็ด พบวา ไปทดลองกับกลุมทอผาไหมตําบลเชียงขวัญ กลุมทอผาไหมตําบลพลับพลากลุม
ทอผาไหมตําบลพระธาตุ กลุมทอผาไหมตําบลพระเจา กลุมทอผาไหมตําบลหมูมน กลุมทอผาไหมตําบลบานเขือง จังหวัด
รอยเอ็ด จํานวน 6 กลุม ๆ ละ 5 คน รวม 30 คน ผลการทดลองใน 4 ดาน ไดแก 1) การแสวงหาความรู 2) การจัดเก็บความรู 
3) การถายโอนความรู 4) การสรางความรู โดยการทดลองใชการเปรียบเทียบคาคะแนนกอนและหลังการทดลองจากการ
วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางสถิติ โดยวิธีการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ Wilcoxon Signed Rank Test โดยกําหนดคาระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการทดสอบมีคาระดับนัยสําคัญนอยกวาคาระดับนัยสําคัญที่ผูวิจัยตั้งไวที่ .05 และใชการ
วิเคราะหรายตัวแปรตามผลการทดสอบพบวา มีคาระดับนัยสําคัญนอยกวาคาระดับนัยสําคัญที่ผูวิจัยตั้งไวที่ .05 เชนกัน  
แสดงวา การประเมินผลหลังจากการทดลองมีความแตกตางกันในระดับนัยสําคัญทางสถิติซึ่งผลการดําเนินงานดีข้ึน 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
     1. ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้ 
          1.1 การแสวงหาความรู การจัดเก็บความรู การถายโอนความรูและการสรางความรูเปนปจจัยหลักในการพัฒนา
ความรูเพื่อสงเสริมการประกอบอาชีพของกลุมธุรกิจชุมชนจังหวัดรอยเอ็ด สามารถนําแนวทางการพัฒนาทั้ง 8 กิจกรรมที่ได  
ไปปรับใชในแนวทางการพัฒนาความรูเพื่อสงเสริมการประกอบอาชีพของกลุมธุรกิจชุมชนไดในทุกพื้นที่  
          1.2 สวนราชการ หรือเอกชนที่เกี่ยวของ สามารถนําแนวทางการพัฒนาความรูเพื่อสงเสริมการประกอบอาชีพของกลุม
ธุรกิจชุมชนในปจจัยทั้ง 4 ดาน จํานวน 8 กิจกรรมไปปรับใชในการจัดทําแผนการอบรมสัมมนาอยางตอเน่ืองเปนแนวทางการ
พัฒนาความรูเพื่อสงเสริมการประกอบอาชีพของกลุมธุรกิจชุมชนใหไดมีความรูความเขาใจเพิ่มมากขึ้น 
 2. ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัยครั้งตอไป        
  ควร มีการวิจัยในน้ีและประเด็นที่เก่ียวของในจังหวัดอ่ืน ๆ ทั้งนี้เพื่อจะไดทราบถึงปจจัยทางการพัฒนาความรูเพื่อ
สงเสริมการประกอบอาชีพของกลุมธุรกิจชุมชนอยางตอเน่ือง  
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บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1. เพื่อสรางชุดกิจกรรมรายวิชาดนตรีเรื่องการปฏิบัติจังหวะในดนตรีสากลโดยการ
ประยุกตแนวคิดของคารล ออรฟ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนหวยตอนพิทยาคม ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 
80/80 และ 2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมรายวิชาดนตรีเรื่องการปฏิบัติจังหวะในดนตรีสากลโดย
การประยุกตแนวคิดของคารล ออรฟ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนหวยตอนพิทยาคม เปนวิจัยแบบ
ผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (Mixed Methods) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบวัดความรู     
ชุดกิจกรรมรายวิชาดนตรีเรื่องการปฏิบัติจังหวะในดนตรีสากลโดยการประยุกตแนวคิดของคารล ออรฟ แบบทดสอบกอน
เรียนและหลังเรียน และแบบสังเกต มีกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนหวยตอนพิทยาคม จํานวน      
25 คน ที่ไดมาโดยการสุมแบบกลุม แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหทั้งเชิงปริมาณดวยการใชสถิติพื้นฐาน อาทิ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และคารอยละ และเชิงคุณภาพดวยการวิเคราะหเชิงเน้ือหา ผลการวิจัยพบวา 1) ชุดกิจกรรมรายวิชา
ดนตรีเรื่องการปฏิบัติจังหวะในดนตรีสากลโดยการประยุกตแนวคิดของคารล ออรฟ ประกอบไปดวย 1.1) คูมือการใชชุด
กิจกรรมแผนการสอนการปฏิบัติจังหวะ จํานวน 4 ชุด 1.2) แผนการจัดการเรียนรู 1.3) แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
และยังพบวาชุดกิจกรรมรายวิชาดนตรีเรื่องการปฏิบัติจังหวะในดนตรีสากลโดยการประยุกตแนวคิดของคารล ออรฟ สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพ (87.20/ 82.80) เปนไปตามเกณฑที่ต้ังไว และ 2) ดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู
ดวยชุดกิจกรรมรายวิชาดนตรีเรื่องการปฏิบัติจังหวะในดนตรีสากลโดยการประยุกตแนวคิดของคารล ออรฟ สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนหวยตอนพิทยาคม ดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.640 แสดงวาชุดกิจกรรมนี้ ทําใหนักเรียนมีความรู
เพิ่มขึ้นเทากับ 0.640 หรือคิดเปนรอยละ 80.40 และผลการทดสอบระหวางกอนเรียนและหลังเรียนมีทักษะหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 

คําสําคัญ: การสรางชุดกิจกรรมดนตรี, การปฏิบัติจังหวะในดนตรีสากล, คารล ออรฟ 
 

Abstract           
 The purpose of this research were to 1. The Creating of Music Subject Activity Package on Rhythm 
practice in the international music by applying on the Carl Orff Concept for Mathayomsuksa 1 students                        
Huai Ton Pittayakhom School, which has Effective in accordance with the criteria 80/80 and 2. To study 
the learning effectiveness index by of Music Subject Activity Package on Rhythm practice in the 
international music by applying on the Carl Orff Concept for Mathayomsuksa 1 students Huai Ton 
Pittayakhom School It is a mixed research between quality methods and quantitative research (Mixed 
Methods). The tools used in this research are the knowledge test. A set of music course activities on 
rhythm practice in international music by applying the concept of Carl Orff. Pre-post study test and 
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observation form has a sample group which is Mathayomsuksa 1 students  Huai Ton Pittayakhom School  
25 people by selected by Cluster Random Sampling. After that, the data were analyzed in both 
quantitative quantity by using basic statistics such as receiving the rest and qualitative analysis with 
content analysis. The result of the research found that 1) A set of music course activities on rhythm 
practice in international music by applying the concept of Carl Orff. Consisting of 1.1) Activity manual, 
lesson plan, practice plan, set of 4 sets 1.2) Learning Management Plan 1.3) Pre-test and post-test and 
found that A set of music course activities on rhythm practice in international music by applying the 
concept of Carl Orff for Mathayomsuksa 1 students Effective (87.20/82.80) According to set criteria and 2) 
effectiveness index by of Music Subject Activity Package on Rhythm practice in the international music by 
applying on the Carl Orff Concept for Mathayomsuksa 1 students Huai Ton Pittayakhom School The 
effectiveness index is 0.640. Show that this activity set Causing the students to gain knowledge equal to 
0.640 or 80.40% and the test scores between before and after school had post-study skills significantly 
higher than before before studying at the level of .01 
 

Keywords: The Creating of Music Activity Package, Rhythm practice in the international music, Carl Orff 
 

บทนํา 
 ภาษาที่ใชในการสื่ออารมณความนึกคิดเพื่อถายทอดจินตนาการ คือ เสียงดนตรีที่สามารถสื่อสารเขาใจกันไดทั่วโลกถึงแม
จะใชคนละภาษาทําใหมนุษยมีเอกลักษณประจําตัว สะทอนใหเห็นถึงความเปนชาติ สามารถพัฒนาดานจิตใจของมนุษยใหไป
ในทิศทางที่ตองการแมกระทั่งพืชบางชนิดเรายังเห็นไดวาเม่ือเปดเสียงดนตรีใหพืชฟงก็ยังสามารถทําใหเจริญเติบโตไปในทางที่
ตองการได เพราะฉะนั้นจึงปฏิเสธไมไดเลยวาดนตรีมีบทบาทสําคัญกับชีวิตของมนุษยในทุกชวงวัย การตอบสนองของมนุษย
ตอดนตรีก็แลวแตวามนุษยจะมีพื้นฐานหรือคุนเคยเก่ียวกับดนตรีมากนอยเพียงใด เชนเดียวกันกับการเขาใจภาษาหรือความรู
ในเรื่องที่มนุษยผูนั้นถนัดก็ยอมเกิดความเขาใจในเรื่องนั้นดีกวาเมื่อเกิดความเขาใจก็สงผลไปถึงความรูสึกนึกคิด การแสดงออก
ทางดานอารมณกอใหเกิดเหตุการณตาง ๆ ในสังคมขึ้น จึงจะเห็นไดวาเสียงดนตรีมีความสําคัญอยางยิ่งเก่ียวกับการดํารงชีวิต
ของมนุษย โดยแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545-2559 มีแนวคิดในการพัฒนาการศึกษาและวัฒนธรรมที่เดนชัดมากขึ้น     
มีเจตนารมณเพื่อพัฒนาชีวิตใหเปน “มนุษยที่สมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข” และพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมที่มีความเขมแข็ง หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดเปดกวางสําหรับผูที่สนใจดนตรีที่เนนทางดานทักษะทําใหผูเรียนมีโอกาสไดปฏิบัติ
เครื่องดนตรีไดโดยตรงรูหลักการบรรเลงเครื่องดนตรีในเบื้องตน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานัก
นายกรัฐมนตรี, 2545) ตามมาตรฐานตัวชี้วัดที่ 2.1 ที่มุงใหผูเรียนมีความรูความเขาใจองคประกอบดนตรีแสดงออกทางดนตรี
อยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษ วิจารณคุณคาดนตรี ถายทอดความรูสึกทางดนตรีอยางอิสระ ชื่นชมและประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) ทั้งนี้ผูวิจัยมุงเนนในเฉพาะขอที่ 2 อาน เขียนรองโนตไทยและโนตสากลที่มี
เครื่องหมายแปลงเสียงและขอที่ 4 รองเพลงและเลนดนตรีเดี่ยวและรวมวงเทานั้น เน่ืองจากการทดลองใชเวลาไมมากตาม      
ที่หลักสูตรกําหนด อีกทั้งตองนําไปปรับใชใหเหมาะสมตามสภาพของโรงเรียน จึงไดนําเฉพาะบางสวนที่จะสามารถทําใหผูเรียน
สนใจในวิชาดนตรีมากขึ้น โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการอานโนตสากลพรอมปฏิบัติจังหวะพื้นฐาน ดังคํากลาววาของอรวรรณ  
บรรจงศิลป (2551: 5) ไดกลาวถึงองคประกอบดนตรีไววา “องคประกอบดนตรีประกอบไปดวยองคประกอบพื้นฐานตาง ๆ 
คือ จังหวะ ทํานองเพลง เสียงประสาน ฉันทลักษณ อารมณ และแบบของเพลง (Style) องคประกอบเหลานี้เปนส่ิงจําเปนที่
ชวยใหเด็กเขาใจดนตรีดีย่ิงขึ้น”  
   คารล  ออรฟ ไดเสนอหลักการทางดนตรีศึกษาไววา การเรียนการสอนดนตรีควรเริ่มตนจากเพลงและแนวคิดทางดนตรีที่
งายที่สุด ไดแก แนวคิดเร่ืองจังหวะโดยการเริ่มตนจากจังหวะของการพูดเพื่อนําไปสูความเขาใจแนวคิดในเรื่องของระดับเสียง
ประโยคของดนตรี ลักษณะของเสียง และคาตัวโนตตาง ๆ ตอไป การตบมือ การตบที่ตัก (Patchen) การย่ําเทา การดีดน้ิวมือ
การใชเครื่องประกอบจังหวะของออรฟเปนวิถึทางนําไปสูการรับรูเรื่องจังหวะ จากจุดน้ีผูเรียนจะไดรับการพัฒนาดานการ
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แสดงออกทางดนตรี ในวิธีการของออรฟ ความคิดสรางสรรคเปนลักษณะที่สําคัญและเนนมากที่สุด ดังนั้น การสํารวจส่ิงตาง ๆ 
รอบตัวเพื่อนํามาใชในการสรางสรรคจัดวาเปนกุญแจสําคัญในวิธีการของคารล ออรฟ (Choksy et al., 2001: 15) ตลอดจน
คารล  ออรฟ ไดพัฒนาความสามารถทางดนตรีดวยการรองและการปฏิบัติจังหวะส้ัน ๆ ใชการเคลื่อนไหว โดยมีหลักวิธีการ
สอนอยางมีขั้นตอนเปนระบบระเบียบวิธีการนี้นาจะเหมาะสมที่สุดสําหรับเมืองไทยเน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจที่ยังไมคอยดีนัก 
จึงไมจําเปนที่ตองซื้อเครื่องดนตรีที่มีราคาแพงสําหรับการเรียนการสอนดนตรี (พงษลดา  ธรรมพิทักษกุล, 2545: 54)  
 จากหลักการและแนวคิดของคารล  ออรฟ ผูวิจัยไดทําการศึกษาขอมูลเบื้องตนดวยการสังเกตการณในเรียนการสอนและ
การสัมภาษณอยางไมเปนทางการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนหวยตอนพิทยาคม วิชาดนตรีพบวา นักเรียนสวน
ใหญผานการเรียนวิชาดนตรีโดยการฟงบรรยายเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับดนตรี เชน ประวัติความเปนมาของดนตรี ทฤษฎีโนต
เบื้องตนหรือการเก็บรักษาเครื่องดนตรี ซ่ึงนักเรียนไมเคยปฏิบัติกับเครื่องดนตรีโดยตรงเพียงแคผานการฟงจากผูสอนเทานั้น 
ดังน้ันส่ิงที่เกิดขึ้นคือความเบื่อหนายของผูเรียนเปนผลใหเกิดเจตคติที่ไมดีเกี่ยวกับการเรียนวิชาดนตรีและไมชอบ ซึ่งสามารถ
พบไดทั่วไปในโรงเรียนที่ขาดงบประมาณในการซ้ือเครื่องดนตรี ขาดสื่อการสอนในวิชาดนตรี ผนวกกับการที่นักเรียนไมมีความ
ใฝรูในตนเอง ไมคุนเคยกับการเรียนรูแบบแสวงหาความรูโดยตนเอง ทําใหการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรียังไมบรรลุตาม
จุดมุงหมายของหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดไว ซึ่งการแกไขปญหาการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นดังกลาวมาทั้งหมดน้ี 
สามารถทําไดหลายวิธีที่จะทําใหผูเรียนไดเขาถึงการปฏิบัติดนตรีถึงแมยังขาดส่ือในการเรียนการสอน ดังที่ สุกรี  เจริญสุข 
(2546: 60) ไดกลาวถึงการจัดการปญหาของการจัดการเรียนสอนวา “การศึกษาในโรงเรียนสามัญตั้งแตระดับอนุบาลถึงระดับ
ประถมศึกษาขาดแคลนครูดนตรีในโรงเรียน ไมมีเคร่ืองดนตรี ไมมีอุปกรณไมมีหองเรียนดนตรีในโรงเรียนเมื่อถึงชั่วโมงดนตรีก็
ใชครูที่ไมรูดนตรีไปสอนเรื่องอะไรก็ไมรู ขึ้นช่ือวาดนตรีแลวขาดแคลนไปหมดไมมีอะไรซักอยางเดียว ยกเวนคือมีอยูอยางเดียว
คือมีแตปญหา” เน่ืองจากจังหวะเปนพื้นฐานของมนุษยเปนพื้นฐานในชีวิตของมนุษย เราจะพบกับจังหวะไดในทุก ๆ วัฎจักร 
นับตั้งแตการเกิดกลางคืน–กลางวัน การมีฤดูกาลทั้ง 4 ฤดู การขึ้น–ลงของน้ํา การหายใจ การเตนของหัวใจ การเดิน หรือ
แมกระทั่งการดําเนินชีวิตของคนบางครั้งเราจะพบวาบางชวงชีวิตดําเนินไปดวยความราบรื่นอยู ๆ จังหวะดีก็อาจถูกฉลากกิน
แบงรัฐบาลรางวัลที่ 1 เปนเศรษฐีภายในเพียงชั่วขามวัน แตบางครั้งก็มีสะดุดไปบางจากคนที่มีเงินทองมากมายก็อาจจนลงได
ภายในไมขามคืนก็เปนไปไดทั้งหมดที่กลาวมาก็ลวนแลวแตเกี่ยวของกับจังหวะทั้งสิ้นในทางดนตรีจังหวะเปนพื้นฐานของดนตรี
ที่กําหนดชวงเวลา ซึ่งเกี่ยวพันกับคณิตศาสตรโดยตรง เมื่อเราเลนดนตรี เราจะตองสรางเสียงดนตรีใหลงไปในชวงจังหวะได
อยางถูกตองจังหวะที่ใชมีทั้งจังหวะชาและเร็ว เพลงบางเพลงเมื่อเราฟงแลวรูสึกเย็นสบายผอนคลาย บางเพลงมีลักษณะเรา
รอนสรางอารมณใหอยากเตนรํา จังหวะจึงมีสวนสําคัญในการสรางความรูสึกและอารมณ เมื่อจังหวะเปนหนวยวัดเวลาหาก
ผูเรียนสามารถปฏิบัติจังหวะไดก็จะทําใหผูเรียนมีความสุขในการเรียนดนตรีมากขึ้น 
 ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาวิจัยในหัวขอเรื่องการสรางชุดกิจกรรมรายวิชาดนตรีเรื่องการปฏิบัติจังหวะ
ในดนตรีสากลโดยการประยุกตแนวคิดของคารล  ออรฟ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนหวยตอนพิทยาคม     
เพื่อสรางชุดกิจกรรมรายวิชาดนตรีเรื่องการปฏิบัติจังหวะในดนตรีสากลโดยการประยุกตแนวคิดของคารล  ออรฟ ประสิทธิผล
การเรียนรูดวยชุดกิจกรรมรายวิชาดนตรีเร่ืองการปฏิบัติจังหวะในดนตรีสากล อันจะสงผลตอผูเรียนสามารถรองเพลงหรือ
ปฏิบัติจังหวะไดแมขาดเครื่องดนตรี ซ่ึงหากผูสอนใชวิธีการสอนและจัดกิจกรรมที่นาสนใจเหมาะสมกับเน้ือหาและเปดโอกาส
ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงผูเรียนก็จะมีความสนใจในบทเรียนใหความรวมมือในการเรียนมาขึ้นสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงขึ้นตลอดจนสามารถพัฒนาทักษะทางดนตรีไดเรื่องอ่ืนไดตอไป 
  

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อสรางชุดกิจกรรมรายวิชาดนตรีเร่ืองการปฏิบัติจังหวะในดนตรีสากลโดยการประยุกตแนวคิดของคารล  ออรฟ 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนหวยตอนพิทยาคม ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมรายวิชาดนตรีเรื่องการปฏิบัติจังหวะในดนตรีสากลโดยการ

ประยุกตแนวคิดของคารล  ออรฟ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนหวยตอนพิทยาคม 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ เปนวิจัยแบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (Mixed Methods) โดยมีวิธีการ
ดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1.1 ประชากร ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนหวยตอนพิทยาคม สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ชัยภูมิ ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 จํานวน 50 คน 
  1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หอง 1 โรงเรียนหวยตอนพิทยาคม สังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดชัยภูมิ ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 จํานวน 25 คน ซ่ึงไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster Random 
Sampling) 
 2. เครื่องมือในการวิจัย ไดแก แบบวัดความรูชุดกิจกรรมรายวิชาดนตรีเรื่องการปฏิบัติจังหวะในดนตรีสากลโดยการ
ประยุกตแนวคิดของคารล  ออรฟ แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน และแบบสังเกต 
 3. การรวบรวมขอมูล ไดแก ผูวิจัยจะทําการเก็บรวบรวมขอมูล คือ 1) แบบวัดความรูชุดกิจกรรมรายวิชาดนตรีเร่ืองการ
ปฏิบัติจังหวะในดนตรีสากลโดยการประยุกตแนวคิดของคารล  ออรฟ และแบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน ดวยดําเนินการ
สอนดวยชุดกิจกรรมรายวิชาดนตรีกับกลุมเปาหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หอง 1 รายวิชาดนตรี โรงเรียนหวย
ตอนพิทยาคม สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 25562 จํานวน 25 คน          
ชุดกิจกรรม ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูทั้งหมด 4 แผน แผนละ 1 ช่ัวโมง รวมเวลาทั้งส้ิน 4 ชั่วโมง 2) หลังจากสอน
ดวยชุดกิจกรรมในแตละครั้ง ผูวิจัยประเมินผลโดยใชแบบประเมินระหวางการเรียนที่ผูวิจัยไดสรางข้ึน บันทึกผลการเรียน เพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 2) เก็บรวบรวมโดยใชแบบสังเกตกับกลุมตัวอยาง 
 4. การวิเคราะหขอมูล ไดแก ผูวิจัยจะทําการวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 2 สวน ไดแก 1) เชิงปริมาณ จะทําการ
วิเคราะหดวยโปรมแกรมสถิติพื้นฐาน อาทิ คารอยละ คาเฉล่ีย ( x ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ 2) เชิงคุณภาพ จะ
ทําการวิเคราะหในเชิงเน้ือหา (Content Analysis) 
 5. สถิตทิี่ใชในการวิจัย ไดแก สถิติพื้นฐาน อาทิ คารอยละ คาเฉล่ีย ( x ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
         

ผลการวิจัย 
  การวิจัยเร่ืองการสรางชุดกิจกรรมรายวิชาดนตรีเรื่องการปฏิบัติจังหวะในดนตรีสากลโดยการประยุกตแนวคิดของคารล 
ออรฟ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 โรงเรียนหวยตอนพิทยาคม ผูวิจัยสามารถจําแนกผลการวิจัยตามวัตถุประสงคได 
ดังน้ี   
 1. เพ่ือสรางชุดกิจกรรมรายวิชาดนตรีเรื่องการปฏิบัติจังหวะในดนตรีสากลโดยการประยุกตแนวคิดของคารล ออรฟ 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนหวยตอนพิทยาคมที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ผลการวิจัยพบวา    
การวิเคราะหประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูการอานคิดวิเคราะห โดยชุดกิจกรรมเร่ืองการปฏิบัติจังหวะใน
ดนตรีสากลโดยการประยุกตแนวคิดของคารล  ออรฟ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนหวยตอนพิทยาคม โดยใช
สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคารอยละ ซ่ึงผูวิจัยไดแสดงผลไวในตารางที่ 1 ดังนี้ 
ตารางที่ 1 รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากผลการทําแบบทดสอบระหวางเรียนและทดสอบหลัง
เรียนของกลุมเปาหมายที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมเรื่องการปฏิบัติจังหวะในดนตรีสากลโดยการประยุกตแนวคิดของคารล  
ออรฟ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนหวยตอนพิทยาคม 

รายการ   S.D รอยละ ประสิทธิภาพ 
1. ผลรวมคะแนนจากการทําแบบทดสอบยอยทั้ง 4 ชุด (80 คะแนน) 69.76 1.786 87.20 E1 = 87.20 
2. คะแนนทดสอบหลังเรียน (20 คะแนน) 16.56 1.294 82.80 E2= 82.80 

 จากตารางที่ 1 พบวา นักเรียนไดคะแนนเฉล่ียจากการทําแบบทดสอบยอยในชุดกิจกรรม รายวิชาดนตรี 4 ชุด เทากับ 
69.76 คะแนน คิดเปนรอยละ 87.20 ของคะแนนเต็ม และไดคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลังเรียนเทากับ 16.56 คะแนน คิดเปนรอยละ 82.80 ของคะแนนเต็ม จากนั้นนําคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบยอยใน
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ชุดกิจกรรมเรื่องการปฏิบัติจังหวะในดนตรีสากลโดยการประยุกตแนวคิดของคารล  ออรฟ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา        
ปที่ 1 โรงเรียนหวยตอนพิทยาคม  
 และคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนไปหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมตามเกณฑ 
80/80 ไดแสดงไวในตารางที ่2 ดังนี้     
ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเรื่องการปฏิบัติจังหวะในดนตรีสากลโดยการประยุกตแนวคิดของคารล  ออรฟ 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนหวยตอนพิทยาคม  

จํานวน
นักเรียน 

คะแนนเฉล่ียจากการทําแบบทดสอบยอยทั้ง 4 ชุด 
(80 คะแนน) 

คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน (20 คะแนน) 

25 คน คะแนนเฉลี่ย รอยละ (E1) คะแนนเฉลี่ย รอยละ (E2) 
69.76 87.20 16.56 82.80 

 จากตารางที่ 2 พบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยชุดชุดกิจกรรมรายวิชาดนตรีเรื่องการปฏิบัติจังหวะในดนตรีสากล
โดยการประยุกตแนวคิดของคารล  ออรฟ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนหวยตอนพิทยาคม มีประสิทธิภาพ 
(E1/E2) เทากับ 87.20/82.80 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว   
 2. เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมรายวิชาดนตรีเรื่องการปฏิบัติจังหวะในดนตรีสากลโดยการ
ประยุกตแนวคิดของคารล  ออรฟ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนหวยตอนพิทยาคม ผลการวิจัยพบวา การ  
วิเคราะหหาคาดัชนีประสิทธิผล (E.I) ของการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมเรื่องการปฏิบัติจังหวะในดนตรีสากลโดยการประยุกต
แนวคิดของคารล  ออรฟ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนหวยตอนพิทยาคม ผูวิจัยสามารถแสดงผลไดในตาราง
ที่ 3 และ 4 ดังน้ี 
ตารางที่ 3 คะแนนทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมเรื่องการปฏิบัติจังหวะในดนตรีสากลโดยการประยุกต
แนวคิดของคารล  ออรฟ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนหวยตอนพิทยาคม     

นักเรียน จํานวน     
25 คน 

คะแนนทดสอบกอนเรียน (20 คะแนน) คะแนนทดสอบหลังเรียน (20 คะแนน) 
ความรู (10) ปฏิบัต ิ(10) ความรู (10) ปฏิบัต ิ(10) 

คะแนนรวม 228 402 

 จากตารางที่ 3 พบวา ผลรวมของคะแนนทดสอบกอนเรียนเทากับ 228 คะแนน และผลรวมของผลรวมของคะแนน
ทดสอบหลังเรียนเทากับ 402 คะแนน  
 จากน้ันจะทําการวิเคราะหดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมเรื่องการปฏิบัติจังหวะในดนตรีสากลโดยการประยุกตแนวคิด
ของคารล  ออรฟ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนหวยตอนพิทยาคม ซ่ึงแสดงผลไวในตารางที่ 4 ดังน้ี  
ตารางที่ 4 ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมเรื่องการปฏิบัติจังหวะในดนตรีสากลโดยการประยุกตแนวคิดของ 
คารล  ออรฟ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนหวยตอนพิทยาคม  

จํานวนนักเรียน    คะแนนเต็ม 
 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบกอนเรียน 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบหลังเรียน 

คาดัชนีประสิทธิผล 

25 20 228 402 0.640 

 จากตารางที่ 4 แสดงใหเห็นวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมเรื่องการปฏิบัติจังหวะในดนตรีสากลโดยการ
ประยุกตแนวคิดของคารล ออรฟ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.640 แสดงวา นักเรียนมี
ความรูเพิ่มรูเพิ่มขึ้นเทากับ 80.40 หรือคิดเปนรอยละ 80.40        
ตารางที่ 5 เปรยีบเทียบทักษะปฏิบัติจังหวะ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1  ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน  

คะแนน N   S.D. t P 
ทดสอบกอนเรียน 25 9.12 1.616 -16.802  .000* 
ทดสอบหลังเรียน 25 16.08 1.320 
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* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01      

 จากตารางที่ 5 พบวา นักเรียนที่เรียนดวยชุดกิจกรรมเรื่องการปฏิบัติจังหวะในดนตรีสากลโดยการประยุกตแนวคิดของ 
คารล  ออรฟ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนหวยตอนพิทยาคม ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนมีทักษะหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
        

สรุปผลการวิจัย           
 การวิจัยเรื่องการสรางชุดกิจกรรมรายวิชาดนตรีเรื่องการปฏิบัติจังหวะในดนตรีสากลโดยการประยุกตแนวคิดของคารล 
ออรฟ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนหวยตอนพิทยาคม สามารถสรุปผลการศึกษาวิจัยได ดังน้ี     

1. เพ่ือสรางชุดกิจกรรมรายวิชาดนตรีเรื่องการปฏิบัติจังหวะในดนตรีสากลโดยการประยุกตแนวคิดของคารล  ออรฟ 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนหวยตอนพิทยาคม ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 พบวา มีชุดกิจกรรม
รายวิชาดนตรีเรื่องการปฏิบัติจังหวะในดนตรีสากลโดยการประยุกตแนวคิดของคารล  ออรฟ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป
ที่ 1 โรงเรียนหวยตอนพิทยาคม ประกอบไปดวย 1.1) คูมือการใชชุดกิจกรรม แผนการสอนการปฏิบัติจังหวะจํานวน 4 ชุด 
1.2) แผนการจัดการเรียนรู 1.3) แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ซ่ึงชุดกิจกรรมรายวิชาดนตรีเร่ืองการปฏิบัติจังหวะใน
ดนตรีสากลโดยการประยุกตแนวคิดของคารล ออรฟ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพ (87.20/82.80) 
เปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว 
 2. เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมรายวิชาดนตรีเรื่องการปฏิบัติจังหวะในดนตรีสากลโดยการ
ประยุกตแนวคิดของคารล ออรฟ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนหวยตอนพิทยาคม พบวา ดัชนีประสิทธิผล
การเรียนรูดวยชุดกิจกรรมรายวิชาดนตรีเรื่องการปฏิบัติจังหวะในดนตรีสากลโดยการประยุกตแนวคิดของคารล  ออรฟ 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนหวยตอนพิทยาคม ดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.640 แสดงวาชุดกิจกรรมน้ี ทําให
นักเรียนมีความรูเพิ่มขึ้นเทากับ 0.640 หรือคิดเปนรอยละ 80.40 และผลการทดสอบระหวางกอนเรียนและหลังเรียนมีทักษะ
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 

การอภิปรายผล           
 การวิจัยเรื่องชุดกิจกรรมรายวิชาดนตรีเรื่องการปฏิบัติจังหวะในดนตรีสากลโดยการประยุกตแนวคิดของคารล ออรฟ 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนหวยตอนพิทยาคม สามารถอภิปรายผลการศึกษาวิจัยได ดังนี้       
 1. ในการสรางชุดกิจกรรมนี้ ผูวิจัยไดชุดกิจกรรมรายวิชาดนตรีเรื่องการปฏิบัติจังหวะในดนตรีสากลโดยการประยุกต
แนวคิดของคารล ออรฟ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนหวยตอนพิทยาคม พบวา มีประสิทธิภาพ       
(87.20/82.80) สูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ ต้ังเอาไวที่ตั้งเอาไว ทั้งน้ีเปนเพราะวาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ผูวิจัยศึกษา
วิธีการสอนของคารล  ออรฟ เปนการสอนที่ใหผูเรียนเรียนรูจากงายไปหายากสรางสรรคจากสิ่งแวดลอมรอบตัวใหผูเรียนมี
โอกาสไดทดลองปฏิบัติดวยตนเอง โดยเนนเรื่องการเคลื่อนไหวของรางกาย โดยเริ่มจากการใชคําพูด การรองเพลง การ
เคลื่อนไหว และการแตงทํานองหรือทาทางแบบทันทีทันใด นําจิตวิทยาการเรียนรูและแนวคิดเก่ียวกับการสอนดนตรีมาใชกับ
ผูเรียนเพื่อสรางแรงจูงใจในการเรียนทําใหเขาใจบทเรียนเกิดการเรียนรูที่ถาวร ทั้งดานความรู ดานทักษะ ดานเจตคติ เพื่อให
ผูเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุข จัดทําส่ือการเรียนรูขึ้นใหม เพื่อใหสามารถตอบสนองจุดมุงหมาย
ของการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนไดประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปนทํา
เปนกระบวนการเรียนรูของผูเรียนจึงไมจํากัดเฉพาะในหองเรียนหรือในโรงเรียน ผูเรียนสามารถเรียนรูไดจากสื่อและแหลง
วิทยาการประเภทตาง ๆ อยางหลากหลายและกวางขวางทําใหแผนการจัดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ สวนรวมเพื่อใหตนเองและ
สมาชิกทุกคนประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไวสอดคลองกับสุขุม  เทียนสุข (2550) ไดกลาวถึง ความสําคัญของ
แผนการจัดกิจกรรมวากอใหเกิดการวางแผนและเตรียมการลวงหนาเปนการนําเทคนิควิธีการสอนการเรียนรู สื่อเทคโนโลยี 
และจิตวิทยาการเรียนการสอนมาผสมผสานประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาวะแวดลอมดานตาง ๆ สงเสริมใหครูผูสอนคนควา
หาความรูเก่ียวกับหลักสูตรเทคนคิการเรียนการสอนการเลือกใชสื่อการวัดผลประเมินผลตลอดจนประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
จําเปนเปนคูมือการสอนสําหรับตัวครูผูสอนและครูที่สอนแทนนําไปใชปฏิบัติการสอนอยางมั่นใจเปนหลักฐานแสดงขอมูลดาน
การเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลที่จะเปนประโยชนตอการเรียนการสอน     
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 2. ทักษะการปฏิบัติจังหวะของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมรายวิชาดนตรีเรื่องการปฏิบัติ
จังหวะในดนตรีสากลโดยการประยุกตแนวคิดของคารล ออรฟ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนหวยตอน
พิทยาคม พบวา ดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.640 แสดงวาชุดกิจกรรมนี้ ทําใหนักเรียนมีความรูเพิ่มขึ้นเทากับ 0.640 หรือคิด
เปนรอยละ 80.40 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากที่เปนเชนน้ีเพราะชุดกิจกรรมเปนสื่อทําใหผูเรียนเขาถึงเน้ือหาที่เรียนไดงาย มีความ
นาสนใจและผูเรียนไดฝกซอมเนื้อหาบทเรียนและไดทบทวนโดยการปฏิบัติไปพรอมกับสื่อ ในการจัดการเรียนรูผูสอนตองเปน
ตนแบบเพื่อใหนักเรียนดูเปนแบบอยางและทดลองปฏิบัติตาม อีกทั้งผูสอนจะเลือกรูปแบบในการฝกทักษะการปฏิบัติจังหวะ
ทางดนตรีจากงายไปยาก นักเรียนจึงจําเปนตองมีความสามารถทางความคิดในการแกปญหา ความคิดสรางสรรคในการสราง
จังหวะขึ้นมาดวยตนเอง จนกระทั้งสามารถนําความรูนั้นเช่ือมโยงไปสูการฝกปฏิบัติทางดนตรีทั้ง 6 ดานไดแก การฟง ดานการ
ขับรอง ดานการเลน ดานการเคลื่อนไหว ดานการอาน และดานความคิดสรางสรรคณรุทธ  สุทธจิตต (2540: 71-72) ให
แนวคิดวาคารล  ออรฟ คิดคนวิธีการสอนโดยเนน การเคลื่อนไหว และการเลนดนตรีเปนสื่อ ในการพัฒนาสาระดนตรี มี
ลักษณะโดยสรางสรรคไดแก  การเสนอแนะดนตรีใหแกผูเรียนโดยเริ่มจากจังหวะของการพูดและการเคล่ือนไหวซึ่งนํามาสูการ
รองและการเลนเครื่องดนตรีและเครื่องดําเนินทํานอง ซึ่งสอดคลองกับเสกสรร  พรมไชยา (2549) ไดทําการวิจัยเรื่อง การ
เปรียบเทียบทักษะดานดนตรีและผลสัมฤทธ์ิวิชาดนตรีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ระหวางการจัดการเรียนการสอน
ดนตรีตามแบบของโซลตาน  โคดาย และคารล ออรฟ กับการจัดการเรียนการสอนแบบพื้นฐาน พบวานักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนดนตรีตามแบบของโซลตาน โคดาย และคารล ออรฟ มีทักษะทางดาน
ดนตรีและผลสัมฤทธ์ิวิชาดนตรีสูงกวาการจัดการเรียนการสอนแบบพื้นฐาน เนื่องจากการเรียนการสอนทําใหมีความแมนยําใน
เรื่องจังหวะและโนตเปนผลใหนักเรียนเรียนรูทฤษฎีดนตรีไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 

 1. ขอเสนอแนะแนะในการนําผลการวิจัยไปใช        
  1.1 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชชุดกิจกรรมรายวิชาดนตรี เรื่องการปฏิบัติจังหวะในดนตรีสากลโดยการ
ประยุกตแนวคิดของคารล  ออรฟ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ครูผูสอนควรทําการศึกษาคนควาเก่ียวกับรูปแบบและ
เทคนิคการจัดกิจกรรมอยางดีกอนนําไปใชและควรมีการชี้แจงทําความเขาใจกับนักเรียนทั้งในเรื่องของจุดประสงคและขั้นตอน
ในการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนเกิดความเขาใจตรงกัน         
  1.2 การจัดกรรมการเรียนรู โดยใชชุดกิจกรรมรายวิชาดนตรี เรื่องการปฏิบัติจังหวะในดนตรีสากลโดยการประยุกต
แนวคิดของคารล  ออรฟ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ครูผูสอนควรเลือกเรื่องที่กําหนดมาใหนักเรียนอานใหเหมาะสม
กับระดับช้ันหรือวัยของผูเรียนหากเร่ืองที่เตรียมมาใหศึกษายากเกินไปนักเรียนอาจเกิดความเบื่อหนายหรือทอถอยทําใหขาด
ความสนใจในการเรียนรูได          
  1.3 ครูผูสอน ผูบริหาร ผูปกครองและผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาควรใหความสําคัญสนับสนุนสงเสริมให
ครูผูสอนดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมโดยการขยายเครือขายดานวิชาการใหกวางออกไปเพื่อแลกเปล่ียน
เรียนรูใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผู เรียนในระดับกลุมโรงเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสูงขึ้นไป   
 2. ขอเสนอแนะแนะในการวิจัยครั้งตอไป           
  2.1 ควรมีการเปรียบเทียบการสอนโดยใชชุดกิจกรรมรายวิชาดนตรีเรื่องการปฏิบัติจังหวะในดนตรีสากลโดยการ
ประยุกตแนวคิดของคารล ออรฟ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  กับวิธีสอนอ่ืน ๆ       
  2.2 ควรศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมรายวิชาดนตรีเรื่องการปฏิบัติจังหวะในดนตรีสากลโดย
การประยุกตแนวคิดของคารล ออรฟ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กับเร่ืองอ่ืนหรือในระดับช้ันอ่ืน ๆ และอาจประยุกต
ในการศึกษากับสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ          
  2.3 ควรศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมรายวิชาดนตรีเรื่องการปฏิบัติจังหวะในดนตรีสากลโดย
การประยุกตแนวคิดของคารล ออรฟ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่สงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนรวมกับตัว
แปรอ่ืน ๆ เชน ความคงทนในการเรียนรู หรือเจตคติตอการเรียนรู      
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาความพรอมในการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏตอการเขา             
สูประชาคมอาเซียนตามเกณฑประกันคุณภาพของอาเซียน (AUN-QA) 2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความพรอมใน
การบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏตอการเขาสูประชาคมอาเซียนตามเกณฑประกันคุณภาพของอาเซียน (AUN-
QA) และ 3. เพื่อหาแนวทางในการพัฒนายุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏตอการเขา             
สูประชาคมอาเซียนตามเกณฑประกันคุณภาพของอาเซียน (AUN-QA) เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
โดยมีเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณและแบบันทึก ซ่ึงมีกลุมเปาหมาย คือ ตัวแทนบุคลากรระดับผูบริหารของ
และประธานหลักสูตรฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมด 39 แหง แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเชิงเน้ือหา ผลการวิจัยพบวา 
1) ความพรอมในการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏตอการเขาสูประชาคมอาเซียนตามเกณฑประกันคุณภาพของ
อาเซียน (AUN-QA) ประกอบดวย 1.1) เนนความตองการของบุคลากรไปสูเปาหมายใหสําเร็จ 1.2) การพัฒนารูปแบบการเรง
สงเสริมกิจกรรมดานคุณธรรม 1.3) การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศโดยใชเทคโนโลยีมาใชงาน 2) ปจจัยที่มีความสัมพันธ 
ประกอบดวย 2.1) ดานวัฒนธรรมองคกร 2.2) ดานภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง 2.3) ดานผูบริหารตองสามารถกระตุน จูงใจให
บุคลากรมีความต้ังใจ และยอมรับการเรียนรูส่ิงใหม ๆ อยูเสมอ 4) ดานกลยุทธการบริหาร 5) ดานการทํางานเปนทีม และ 3) 
แนวทาง ประกอบดวย ยุทธศาสตรที่สําคัญ 9 ยุทธศาสตร ไดแก 3.1) การผลิตบัณฑิตการพัฒนานักศึกษาการ 3.2) ดานการ
พัฒนานักศึกษา 3.3) ดานการวิจัย 3.4) ดานการบริการวิชาการ 3.5) ดานการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 
3.6) ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 3.7) การพัฒนาองคกรและระบบบริหาร 3.8) ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 3.9) 
ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

คําสําคัญ: การบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏ, เกณฑประกันคุณภาพของอาเซียน 
 

Abstract 
 The purpose of this research were 1. to study the readiness for Educational administration of Rajabhat 
University into ASEAN  Community  The Quality Assurance Criteria of ASEAN (AUN-QA) 2. to study factors 
related to readiness in educational administration of Rajabhat University towards the entry into the ASEAN 
Community according to the ASEAN Quality Assurance Criteria (AUN-QA) and 3. To find ways to develop a 
strategy for the development of education administration of Rajabhat University towards the entry into 
the ASEAN Community according to the ASEAN Quality Assurance Criteria (AUN-QA) is a Qualitative 
Research With research tools such as interview forms and memorandum Which has a target group, 
namely personnel representatives at the executive level of the program and the course president Of all 
39 Rajabhat Universities and analyzed the content. The results of the revealed that 1) readiness in 
educational administration of Rajabhat University towards the entry into the ASEAN Community in 
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accordance with ASEAN Quality Assurance Criteria (AUN-QA) consisting of 1.1) emphasizing the need of 
personnel to achieve goals 1.2) Develop a model to promote moral activities. 1.3) Develop information 
technology systems using technology. 2) Related factors include 2.1) Cultural culture 2.2) Leadership in 
change leadership 2.3) Executives must be able to stimulate Motivate personnel to have intention and 
always accepting new learning. 4) Management strategies 5) Teamwork and 3) The guidelines consist of 9 
important strategies, namely 3.1) Graduate Production, Student Development 3.2) Student Development 
3.3) Research 3.4) Academic Services 3.5) Conservation, Rehabilitation of Natural Resources and 
Environment 3.6) Maintenance Art and culture 3.7) Organization development and management system 
3.8) Educational quality assurance 3.9) Information technology system. 
 

Key Words: Education Administration, Rajabhat University, The ASEAN Quality Assurance Criteria (AUN-QA) 
 

บทนํา 
อาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian Nations: ASEAN) 

เปนองคกรระหวางประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ภายใตความรวมมือกันของประเทศสมาชิก เพื่อความรวมมือกัน
ทางการเมือง ความมั่นคงเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม มีการขับเคล่ือนเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนได
กําหนดทิศทางทีจ่ะพัฒนาศักยภาพองคกรและบุคลากรภายในประเทศใหเขาสูการแขงขันไดในเวทีสากลและมีมาตรฐานเปนที่
ยอมรับไดในระดับภูมิภาค บทบาทของการศึกษาของไทยโดยเฉพาะระดับอุดมศึกษาซึ่งเปนกลุมแรงงานที่มีความตองการของ
ตลาดแรงงานและตองการมีงานทําภายหลังจากจบการศึกษาแลว จึงมีความสําคัญในการพัฒนาเพื่อเตรียมความพรอม ดังนั้น
การผลิตบัณฑิตของประเทศไทยใหมีคุณภาพ มีทักษะความรูที่ตรงตามความตองการของตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน      
จึงเปนสิ่งที่มีความจําเปนและไมสามารถที่จะหลักเลี่ยงได (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558: 3-5) 

เครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN-UNIVERSITY NETWORK: AUN) ไดเริ่มกอตั้งขั้นในป ค.ศ.1995 เปนเครือขาย 
ที่สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความรวมมือในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของอาเซียน และในป ค.ศ.1998 ไดมีการกอต้ัง
เครือขายการประกันคุณภาพการศึกษาของอาเซียน (ASEAN-UNIVERSITY NETWORK QUALITY ASSURANCE: AUN - QA)
(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2560: 2-7) โดยไดมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ืองเปนที่
ยอมรับของสถาบันอุดมศึกษาในเอเชียโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาที่เปนสมาชิก การออกแบบแนวทางและวิธีการประกัน
คุณภาพดําเนินการโดยใหผูเชี่ยวชาญแตละประเทศสมาชิกดําเนินการรวมกับสหภาพยุโรป ในระยะเริ่มตนคูมือการประกัน
คุณภาพการศึกษาใชฐานความคิดจากยุโรปและป 2553 ไดมีการจัดทําคูมือที่มีการปรับเปลี่ยนตัวบงช้ีใหสอดคลองกับพื้นฐาน
ความคิดและสถานการณของอาเซียน ดังน้ันการประกันคุณภาพการศึกษาจึงเปนกลไกที่สําคัญในการรองรับการมีคุณภาพของ
บัณฑิต โดยการควบคุม ตรวจสอบและประเมินการผลดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามตัวบงชี้ที่กําหนดไว และเปนการ
ประเมินการรับรองคุณภาพของสถานศึกษาเพื่อเปนหลักประกันวาสถาบันการศึกษาไดมีการผลิตบัณฑิตที่จบการศึกษาอยางมี
คุณภาพ (สํานักความสัมพันธตางประเทศ, 2555: 7-11) ทั้งน้ี การประกันคุณภาพการศึกษาไมไดดําเนินการในระดับประเทศ
เทาน้ัน แตในภูมิภาคอาเซียนไดใหความสําคัญกับเรื่องน้ีเชนกัน โดยในอาเซียนมีการประกันคุณภาพการศึกษาอยู 2 รูปแบบ
คือ เครือขายการประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียนASEAN University Network Quality Assurance (AUNQA) และThe 
ASEAN Quality Assurance Network (AQAN) เครือขายการประกันคุณภาพการศึกษาของอาเซียน ประกอบดวยเครือขาย
มหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) มีสมาชิก 26 มหาวิทยาลัยจาก 10 ประเทศ เปนมหาวิทยาลัยที่ไดรับคัดเลือกจากการเสนอชื่อ
มหาวิทยาลัยที่ประสงคเขารวมเปนสมาชิกจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศน้ัน ๆ แจงใหคณะกรรมการ AUN พิจารณา
ใหความเห็นชอบในการเขารวมเปนสมาชิก (ASEAN University Network, 2011: 2-4) 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ เปนสถาบันการศึกษาที่มีภารกิจจัดการเรียนการสอนโดยจัดการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 
การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยการ
จัดการเรียนการสอนเปนการผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษา จึงตองมีการปรับปรุงการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน
ตามที่กําหนดโดยเฉพาะอยางย่ิงการเตรียมความพรอมในการบริหารและการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับเกณฑตัวบชี้ของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของอาเซียน (AUN - QA) เพื่อใหบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพไดในประทศ
ภูมิภาคอาเซียน ดังน้ันการเตรียมความพรอมการเขาสูประชาคมอาเซียนและการจัดการเรียนการสอนตามระบบประกัน
คุณภาพของอาเซียน (AUN-QA) จึงเปนเร่ืองที่มีความสําคัญโดยการทําความเขาใจรูปแบบของการประกันคุณภาพการศึกษา
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ของอาเซียน (AUN-QA) (กัญญดา  อนุวงศ และอาจรี  ศุภสุธีกุล, 2561: 11) เริ่มจากการกําหนดผลการเรียนรูของบัณฑิตที่
หลักสูตรคาดหวัง โดยคํานึงถึงการกระตุนสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู รูจักวิธีการเรียนรูของผูเรียน และสามารถพัฒนาตนเอง
เกิดการเรียนรูตลอดชีวิต การพัฒนาทักษะการส่ือสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการเรียนเพื่อการเรียนรู ทักษะการคิด
วิเคราะหความเขาใจประบวนการตาง ๆ รวมทั้งทักษะเฉพาะทางการฝกฝนใหทันตอวิทยาการใหม ๆ ซึ่งผลการเรียนรูที่
คาดหวังน้ีจะนําไปสูการปรับปรุงกําหนดโครงสรางและเน้ือหารายวิชาของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและการประเมิน
ผูเรียนวาบรรลุตามผลการเรียนรูตามความคาดหวังและเปาหมายของหลักสูตรและสอดคลองตามความตองการของผูมีสวนได
สวนเสียหรือไม คณาจารยภายในหลักสูตรรวมกันกําหนดกลยุทธการจัดการเรียนการสอนที่มีความหลายหลายตามลักษณะ
ของรายวิชาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเพื่อใหเกิดความตื่นตัว มีความพรอมในการเรียนรูและรับความรูใหม ๆ รูจักการเช่ือมโยง
ความรูเกากับความรูใหมเพื่อนํามาประยุกตใช รูจักการแกปญหาเรียนรูจากประสบการณจริงโดยอาจารยผ ูสอนสราง
บรรยากาศการเรียนการสอนที่ยืดหยุนและฝกความเปนผูใฝเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เพื่อใหเกิดการอยากเรียนรู
อยางมีคุณภาพของผูเรียน (Quality Learning) (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องคการมหาชน, 2560: 3) 
 ดังนั้น การศึกษาความพรอมในการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการเขาสูประชาคมอาเซียนและปรับปรุง
การจัดการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพของอาเซียน (AUN-QA) การคนหาปจจัยตาง ๆ ที่สนับสนุนกับความพรอมในการ
บริหารการศึกษา การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการจัดการเรียนการสอน
ตามระบบประกันคุณภาพของอาเซียน (AUN-QA) รวมทั้งการเตรียมความพรอมในการรับการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน
ของหลักสูตรกับหลักสูตรเดียวกันที่มีการเปดสอนในมหาวิทยาลัยอ่ืนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ดังนั้นการดําเนินงานดาน
การประกันคุณภาพหลักสูตรนั้นตองดําเนินการอยางตอเนื่องเพื่อนําไปสูการปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัยทุกรายวิชามี
ความเชื่อมโยงและเอ้ือประโยชนเพื่อนําไปสูผลการเรียนที่คาดหวังของบัณฑิตที่มีคุณภาพในอนาคต 
 

วัตถุประสงค  
  1. เพื่อศึกษาความพรอมในการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏตอการเขาสูประชาคมอาเซียนตามเกณฑประกัน
คุณภาพของอาเซียน (AUN-QA) 
  2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความพรอมในการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏตอการเขาสูประชาคม
อาเซียนตามเกณฑประกันคุณภาพของอาเซียน (AUN-QA) 
 3. เพื่อหาแนวทางในการพัฒนายุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏตอการเขาสู
ประชาคมอาเซียนตามเกณฑประกันคุณภาพของอาเซียน (AUN-QA)  
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
 1. กลุมเปาหมาย ไดแก ตัวแทนบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวนทั้งหมด 39 แหง โดยแยกออกเปน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร จํานวน 5 แหง มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคกลางจํานวน 9 แหง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 12 แหง มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ จํานวน 8 แหง และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุมภาคใต จํานวน 5 แหง และศึกษาระดับหลักสูตร จํานวน 1 หลักสูตรตอมหาวิทยาลัย เปนหนวยวิเคราะห (Unit of 
Analysis)   
 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณ (Interview) และแบบบันทึก (Note Form) สําหรับบุคลากรระดับ
บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏและประธานหลักสูตรเก่ียวกับสภาพความพรอมในการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏตอการเขาสูประชาคมอาเซียนตามเกณฑประกันคุณภาพของอาเซียน (AUN-QA) 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึกกับบุคลากรระดับบริหารของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏและประธานหลักสูตรเก่ียวกับสภาพความพรอมในการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏตอการ
เขาสูประชาคมอาเซียนตามระบบประกันคุณภาพของอาเซียน (AUN-QA) ประกอบดวย การสัมภาษณแบบเจาะลึก การจัด
ประชุมกลุมยอยและการจัดเวทีเสวนาสาธารณะ ไดแก บุคลากรระดับบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชน อธิการบดี        
รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ หรือตําแหนงที่เทียบเทาและประธานหลักสูตร 
 4. การวิเคราะหขอมูล ไดแก การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก การจัดประชุมกลุมยอย (Focus 
Group) และเวทีเสวนาสาธารณะ คณะผูวิจัยวิเคราะหโดยใชวิธีการวิเคราะหเชิงเน้ือหา (Content Analysis) แบบพรรณนา
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ความโดยนําขอมูลที่ไดมาจัดหมูเพื่อเรียบเรียงเปนหัวขอตามประเด็นที่ศึกษาและเขียนพรรณนาความเชิงรอยแกวเพื่อวิเคราะห
และสรุปผล 
  

ผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่องการพัฒนาการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏตอการเขาสูประชาคมอาเซียนตามเกณฑประกันคุณภาพ

ของอาเซียน (AUN-QA) ผูวิจัยสามารถจําแนกผลตามวัตถุประสงคได ดังนี ้
1. ความพรอมในการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏตอการเขาสูประชาคมอาเซียนตามเกณฑประกัน

คุณภาพของอาเซียน (AUN-QA) ผลการวิจัยพบวา ประกอบดวย 1) ดานการประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย 
(Strategic) คือ แนวทางในการพัฒนาการประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย (Strategic) เพื่อใหเกิดการพัฒนาน้ันควรเรงเพิ่ม
ศักยภาพของบุคลากรของมหาวิทยาลัยดานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและภาระงานที่รับผิดชอบมีการพัฒนา
ระบบขอมูลสารสนเทศโดยใชเทคโนโลยีมาใชงานเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเรงปรับวิธีการทํางานโดยเชื่อมโยงงานประจํากับงานประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย เรงปรับปรุง
กระบวนการประเมินผลระบบประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย เรงสงเสริมการติดตาม ประเมินผลปจจัยและกระบวนการ
ดําเนินการระบบประกันคุณภาพภายในและเรงพัฒนางานตามหนาที่และงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพตาม
มาตรฐานอยางตอเนื่องเปนวัฒนธรรมองคกร 2) ดานการประกันคุณภาพตามระบบการประกันคุณภาพภายใน (Systemic) 
คือ การประกันคุณภาพตามระบบการประกันคุณภาพภายใน (Systemic) เปนระบบที่สามารถมีการ Input ขอมูลมีการ 
process ขอมูล มีการ Output ออกมาเปนผลไดในทันที เชน งานวิจัยมีการปอนเขาระบบก็จะทราบเองวาไดกี่คะแนนไม
จําเปนตองมีการนําเสนอกัน แตตองสรางความเขาใจเรื่องการประกันคุณภาพตามระบบการประกันคุณภาพภายใน 
(Systemic) ตลอดจนเกณฑประกันคุณภาพของอาเซียน (AUN-QA) และตองไมทําใหรูสึกวาเปนงานเอกสารที่มากขึ้นและทุก
มหาวิทยาลัยมีระบบการประกันคุณภาพภายใน ควรบูรณาการเกณฑประกันคุณภาพของอาเซียนประยุกตปรับใหสอดคลอง
กับระบบฯ และ 3) ดานการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (Tactical) คือ แนวทางในการพัฒนาการประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร (Tactical) โดยมีการดําเนินงานให ไดตามมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ดังน้ันตัวบงช้ีและเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตรควรใหมีเน้ือหาครอบคลุมการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา การวางระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
จํานวนอาจารยตอนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยของคณาจารย สื่ออุปกรณการเรียนการสอน 
หองสมุดและแหลงการเรียนรูตาง ๆ การดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมทั้งคุณภาพ
บัณฑิตซ่ึงจะพิจารณา จากการมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 

2. ปจจัยดานองคกรที่มีความสัมพันธกับความพรอมในการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏตอการเขา       
สูประชาคมอาเซียนตามเกณฑประกันคุณภาพของอาเซียน (AUN-QA) ผลการวิจัยพบวา ประกอบดวย 1) ดานวัฒนธรรม
องคกร คือ มหาวิทยาลัยควรยึดการใหทุกคนมีสวนรวมเพื่อพัฒนาตนเองใหพรอมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงเนนความ
ตองการของบุคลากร เนนการไปสูเปาหมายใหสําเร็จ รวมถึงการสรางวัฒนธรรมองคกรแหงการเรียนรู การนําไปปฏิบัติของ
บุคคล ทีม และองคกรอยางตอเน่ือง โดยมุงความเปนเลิศและรอบรู วิธีการคิดและมุมมองที่เปดกวางสรางและสานวิสัยทัศน 
การเรียนรูรวมกันเปนทีมและความคิดความเขาใจเชิงระบบบุคคลในองคกรเปดใจยอมรับตอประสบการณ ดังน้ันวัฒนธรรม
องคกรเปนสิ่งที่มีความสําคัญอยางย่ิง เพราะองคกรตองเรียนรูและพัฒนาใหดีข้ึนเรื่อย คุณคาขององคกรทําใหเกิดคุณภาพ
ทางดานผลผลิตและการทํางานหลายบังคับบัญชา และมีความเชื่อมั่นในสิ่งศรัทธาส่ิงเดียวกัน เชน การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
2) ดานภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง คือ การพิจารณาจากสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี ที่มีการ
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและตลอดเวลา มหาวิทยาลัยราชภัฏจําเปนตองมีการปรับตัวการเตรียมความพรอมดานบุคลากร 
เพื่อนําองคกรไปสูเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจขององคกรสูความสําเร็จผูบริหารตองเปนผูนําในการบริหารจัดการ การ
ประสานงานของคนในองคกร ตองใหความสนใจกับบุคลากรทุกระดับ กระตุนสรางแรงบันดาลใจในการทํางานของผูรวมงาน 
มีความรู ทักษะ ความสามารถและประสบการณในดานตาง ๆ โดยเฉพาะการสื่อสารในองคกรตองชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
สูง ซ่ึงแนวทางการพัฒนาดานภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ควรมีการพัฒนาดานการคิดอยางเปนระบบ กลาติด กลา
เปล่ียนแปลงในสิ่งใหม ๆ ผูนําการเปล่ียนแปลงตองมีคุณธรรม จริยธรรม ยึดหลักความนิติรัฐ นิติธรรมเปนหลักตองทําใหผูอ่ืน
เกิดความไววางใจมีมนุษยสัมพันธที่ดีแกปญหาใหสวนรวมไดตลอดจนการถายทอดองคความรูใหมตอแนวทางการพัฒนาแบบ
ยั่งยืนและปกปองผูอ่ืนไดอยางเปนธรรม 3) นอกจากนี้ผูบริหารตองสามารถกระตุน จูงใจใหบุคลากรมีความตั้งใจและยอมรับ
การเรียนรูส่ิงใหม ๆ อยูเสมอ โดยผูบริหารตองเปนตนแบบที่ดี เพื่อใหบุคลากรเห็นวาการประกันคุณภาพการศึกษาเปนการ
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พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและสิ่งที่สําคัญคือทางดาน IQ ที่มีความหลักแหลม สามารถแกไขสถานการณไดสปริตของ
ผูนําจะตองมีผูนําจะตองเปนตัวอยางที่ดีเพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสูการพัฒนาที่ดีกวาผูนําตองมีการเรียนรูที่จะเปลี่ยนแปลงวาส่ิง
ที่ผานมา ควรจะทําอยางไร เปล่ียนแปลงไปสูส่ิงที่ดีกวาตามกระแสโลกที่เปลี่ยนไปตองมองไปขางหนากอนที่คนอ่ืนจะเห็น เชน 
การมีวิสัยทัศนที่จะทําส่ิงนั้นใหรองรับอนาคตไดน้ันคือผูนําแหงการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญจะตองลงมือทําและวัดผลวามีการ
เปล่ียนแปลงแลวหรือยัง ผูนําตองเขมแข็งมีทิศทางที่ชัดเจน 4) ดานกลยุทธการบริหาร คือ มหาวิทยาลยัควรเนนการมีสวนรวม
ของบุคลากรสรางความเขาใจในกระบวนการวางแผนกลยุทธ การปฏิบัติตามกลยุทธ รวมถึงการกําหนดตัวช้ีวัด เกณฑการ
ควบคุมการประเมินใหชัดเจน สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรไดมีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรูเรื่องการบริหารเชิงกลยุทธใหมากขึ้น 
ควรสรางความเขาใจใหบุคลากรมีเปาหมายรวมกัน จัดทําแผนปฏิทินมีการติดตามผลอยางเปนระบบ สรางขวัญกําลังใจจากผล
การปฏิบัติงาน โดยผูบริหารเปนสวนหน่ึงหรือจุดเริ่มตน และ 5) ดานการทํางานเปนทีม คือ แนวการพัฒนาดานการบริหาร
หรือการปฏิบัติงานเปนทีม ตองมีการกําหนดวัตถปุระสงคการดําเนินการตามเปาหมายและแผนงานที่วางไวอยางชัดเจน และ
เปนปจจัยที่เปนปจจุบันทันตอสถานการณมากที่สุดตองเนนการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ขอบังคับอยางจริงจัง เพื่อใหบรรลุตาม
เปาหมายที่วางไว พรอมทั้งการสรางทีมงานจะสําเร็จไดตองอาศัยทักษะของภาวะผูนํา และกลยุทธการบริหารของผูบริหาร 
ดังน้ันหากผูบริหารใหความสําคัญตอทีมงานและสรางทีมงานที่มีคุณภาพขึ้นมา ทีมงานนั้นจะชวยสรางคนที่มีประสิทธิภาพ
ขึ้นมา และจะชวยพัฒนาสถานศึกษาใหเจริญกาวหนา นอกจากน้ี ผูบริหารและบุคลากรควรมีสวนรวมในการกําหนดหนาที่
ความรับผิดชอบและวัตถุประสงครวมกัน โดยกําหนดจุดมุงหมายใหชัดเจนที่ผลงานมากกวาการกระทําแสดงความคิดเห็นและ
แกไขปญหารวมกัน ทุกคนเขาใจและนําไปสูแนวทางในการทํางานรวมกันใหไดผลงานตามเปาหมายที่วางไวทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพสงผลใหหนวยงานมีการเติบโตและกาวหนา โดยทุกคนในทีมตองทุมเทความคิด แรงกาย เพื่องาน/ความสําเร็จ
ของงาน 

ตลอดจน ปจจัยดานการบริหารจัดการสมัยใหมที่มีความสัมพันธเชิงเหตุผลกับความพรอมในการบริหารการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏตอการเขาสูประชาคมอาเซียนตามเกณฑประกันคุณภาพของอาเซียน (AUN-QA) ยังพบวา 1) ดานความ
รับผิดชอบ คือ แนวการพัฒนาดานความรับผิดชอบตอสาธารณะ ควรเรงการพัฒนาในรูปแบบการเรงสงเสริมกิจกรรมดาน
คุณธรรม จริยธรรมขององคกรใหเปนองคกรแหงการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลอยางแทจริง การเสริมสรางความตระหนักรู
เกี่ยวกับประโยชนสาธารณะหรือประโยชนสวนรวม เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ย่ังยืน 2) ดานหลักประชาธิปไตย คือ แนวทางใน
การพัฒนาดานหลักประชาธิปไตยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสิ่งจําเปนที่ตองเรงพัฒนาเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาที่เปน
ตนแบบของสังคมได เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนองคกรทางการศึกษาที่อยูใกลชิดกับชุมชนทองถ่ินทากที่สุด ดังนั้นการ
พัฒนาดานหลักประชาธิปไตยจึงจําเปนตองเรงพัฒนาเพื่อเปนแบบอยางที่ดีแกสังคมชุมชนตอไป โดยตองเรงสรางความศรัทธา
และความเขาใจในรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข กลาวคือเปนระบบที่ประกัน
สิทธิและเสรีภาพ มีความเสมอภาค มีความยุติธรรม เคารพหลักสิทธิมนุษยชน และเชื่อความมีศักด์ิศรีความเปนมนุษย ปจจัย
เหลานี้ปจจัยดานการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจึงตองเปนแบบอยางที่ดี โดยยึดหลักการบริหารแบบธรรมาภิบาล
อยางจริงจัง ตองลดความขัดแยงภายในองคกรลงตองยึดการบริหารงานแบบประชาธิปไตยอยางเครงครัด 3) ดานการมีใจ
ใหบริการการเนนประชาชนเปนสําคัญ คือ การใหบริการการเนนประชาชนเปนสําคัญ คือ พันธกิจหน่ึงของมหาวิทยาลัยอยู
แลว ประชาชนหมายถึง นักศึกษา เราตองดูแล และจะใหโอกาส 3 โอกาส ประการที่แรก โอกาสที่จะเขามาศึกษาเพราะมี
พื้นที่ทุรกันดาน ประการที่สองใหความรูอยางเต็มที่ แนวคิด องคความรู และประการที่สาม โอกาสออกไปขางนอกเพื่อสราง
เนื้อสรางตัว การทํางานที่ประสบความสําเร็จ พรอมทั้งพัฒนาการจัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น 
มากกวา ศักยภาพอาจารยที่มีอยูและเนนการลงพื้นที่ใหบริการประชาชนในสิ่งที่ตองการใหชุมชนเปนหองเรียนรู นักศึกษาและ
ประชาชน เรียนรูรวมกัน 4) ดานการบริหารแบบมืออาชีพ คือ การสงเสริมใหภายในหนวยงานระหวางสาขาวิชา คณะ รวมถึง
บุคลากรสายผูสอน และสายสนับสนุน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณและการจัดการความรูอยางเปนระบบเพื่อนําไปสู
องคการแหงการเรียนรู ยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสูความเปนเลิศตามมาตรฐานสากล มุงเนนใหการนํา
องคกรเปนไปอยางมีวิสัยทัศน มีความรับผิดชอบตอสังคม การวางแผนยุทธศาสตรและผลักดันสูการปฏิบัติ 5) ดานการลด
ขนาดองคกร คือ แนวทางในการพัฒนาดานการลดขนาดองคกร เพื่อพัฒนาสูความเปนประชาคมอาเซียนนั้นไมนาจะมีความ
สอดคลองกับการขายตัวของประชาคม ซ่ึงการลดขนาดขององคกรก็หมายถึงวาตองลดลงของบุคลากรผูปฏิบัติงานทั้งดานการ
เรียนการสอนและดานการสนับสนุนการเรียนการสอน ซ่ึงประโนน้ีนาจะเปนการเพิ่มผลกระทบทางลบใหกับสังคมโดยรวม 
ดังน้ันการลดขนาดขององคกรจึงไมจําเปนควรปลอยใหเปนไปตามกระแสพลวัตของการเปลี่ยนแปลงของตัวมันเองเอง แตส่ิง
สําคัญควรเรงพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยใหมีความเขมแข็งและมีคุณภาพในทุก ๆ มิติเพื่อรองรับกระบวนการเปลี่ยนแปลง
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นาจะสอดคลองมากกวา 6) ดานการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ คือ แนวทางในการพัฒนาดานการบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ 
นั้นควรเรงปรับทัศนคตีที่ดีของคนในองคกรใหเขาใจเปนอยางดีตอแนวทางการพัฒนาองคกรเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและเกิดผลสัมฤทธ์ิขององคกร โดยองคกรตองมีแนวทางในการกําหนดแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน มียุทธศาสตร 
กลยุทธและพันธกิจที่ชัดเจน กําหนดเปาหมายที่แนนอน มีขั้นตอนวิธีการประยุกตตัวชีวัดใหเหมาะสมกับบริบทขององคกร      
มีงบประมาณเพื่อสนับสนุนอยางเพียงพอและทั่วถึงทุกภารกิจขององคกร มีกระบวนการในการสรางความรวมมือทุก ๆ มิติ         
มีการวิเคราะหสถานการณที่ตรงจุดแลวมุงสูการปฏิบัติอยางตรงไปตรงมาและทายที่สุดสามารถบทวิเคราะหนําขอมูลในการ
การปฏิบัติมาปรับปรุงและแกไขใหเกิดผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินการ และ 7) ดานงบประมาณ คือ แนวทางในการพัฒนาดาน
งบประมาณนั้นหลักการบริหารงานในองคกรจะประสบผลสําเร็จไดตามเปาหมายแลวทรัพยากรทางการบริหารดานงบประมาณ
เปนสิ่งที่สําคัญมากที่สุด เพราะการที่จะดําเนินกิจกรรมให สําเร็จไดน้ันจําเปนตองใชทรัพยากรที่หลากหลายมาประกอบกัน ดาน
งานงบประมาณเปนตัวจัดหาและจัดสรร ทรัพยากรตาง ๆ ที่จําเปนเพื่อนําไปสูงาน/โครงการตาง ๆ ขององคกร เพื่อใหสามารถ
ทํางานไดตามหนาที่ ตรงตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ันแหลงงบประมาณของมหาวิทยาลัยไมวาจะเปน 
งบประมาณแผนดิน งบประมาณจากเงินรายไดและงบประมาณจากเงินกองทุนของมหาวิทยาลัย จึงมีความตองจัดสรรใหเพียงพอ
และเหมะสมกับกิจกรรมการบริหารทุก ๆ ดาน 

3. แนวทางในการพัฒนายุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏตอการเขาสูประชาคม
อาเซียนตามเกณฑประกันคุณภาพของอาเซียน (AUN-QA) ผลการวิจัยพบวา หากในอนาคตมีสถานการณที่ไมแนนอนและ
อาจทําใหไมตรงตามแผนที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดไว มหาวิทยาลัยก็พรอมที่จะปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ และปรับเปลี่ยน
โครงสราง เพื่อรองรับเหตุการณที่จะเกิดขึ้น อาจมีการปรับโครงสรางและบทบาทหนาที่ของหนวยงานโดยการยุบ/รวม
หนวยงาน และปรับบทบาทของบุคลากร เพื่อใหมีความเหมาะสม สอดคลอง และสามารถใหการปฏิบัติงานเปนไปอยาง
ตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพตอไป ซ่ึงยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏตอการ
เขาสูประชาคมอาเซียนตามเกณฑประกันคุณภาพของอาเซียน (AUN-QA) ประกอบดวยยุทธศาสตรและแนวทางที่สําคัญ 
ไดแก 1) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิต เปาหมายหลักเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูมีความดีและทํางานเปน กลาวคือ  
เปนบัณฑิตที่รูเหตุผล คิดวิเคราะหเปน ทําเปน ศึกษาพัฒนาดวยตนเองได มีทักษะในการส่ือสาร มีปญญาอันเกิดจากการ
เรียนรูจากความจริงและมีคุณธรรม 2) ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการพัฒนานักศึกษา เปาหมาย เพื่อพัฒนาใหนักศึกษาเกิด
กระบวนการเรียนรูในวิถีชีวิตและทักษะชีวิตที่จําเปนเพื่อการอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางศานติสุข มีประโยชนและลดละ
ความเห็นแกตัว 3) ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการวิจัย เปาหมายหลัก เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณในพระบรม
ราชูปถัมภเปน “มหาวิทยาลัยวิจัย” 4) ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการบริการวิชาการ เปาหมายหลัก บริการวิชาการโดยถายทอด
ความรูและเทคโนโลยีที่เหมาะสมแกชุมชนอันจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและย่ังยืน 5) ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการ
อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และพลังงาน เปาหมายหลัก เพื่อสนับสนุนสงเสริมการอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและพลังงานใหเกิดการใชประโยชนอยางยั่งยืนและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน 
โดยการประสานความรวมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน 6) ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เปาหมายหลัก 
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและฟนฟูวัฒนธรรมอันดีงามเพื่อนํากลับมาใชในการดําเนินชีวิตและการพัฒนาประเทศใน
ลักษณะของการใชวัฒนธรรมนําการพัฒนา 7) ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาองคกรและระบบบริหาร เปาหมายหลัก เพื่อปฏิรูป
โครงสรางองคกรและระบบริหารใหเปนไปตามหลักการ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อความมีประสิทธิผลของ
มหาวิทยาลัยใหเปนที่ยอมรับของสังคม 8) ยุทธศาสตรที่ 8 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา เปาหมายหลัก พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่เปนมาตรฐานกลางของมหาวิทยาลัยและเปนที่ยอมรับของประชาคม ตลอดจนเปนที่เปดเผยตอ
สาธารณะ ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยางยั่งยืน และไดรับการรับรองจากองคกรภายนอก     
และ 9) ยุทธศาสตรที่ 9 ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เปาหมายหลัก จัดหาและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งทรัพยากรอ่ืน ๆ เพื่อสนับสนุนการบริหาร การจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และ
ภารกิจอ่ืน ๆ ใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเปนเลิศทางวิชาการ 
 

สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่องการพัฒนาการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏตอการเขาสูประชาคมอาเซียนตามเกณฑประกันคุณภาพ

ของอาเซียน (AUN-QA) ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคได ดังนี้ 
 1. เพื่อศึกษาความพรอมในการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏตอการเขาสูประชาคมอาเซียนตามเกณฑ
ประกันคุณภาพของอาเซียน (AUN-QA) พบวา ความพรอมในการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏตอการเขาสู
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ประชาคมอาเซียนตามเกณฑประกันคุณภาพของอาเซียน (AUN-QA) ประกอบดวย 1.1) เนนความตองการของบุคลากรไปสู
เปาหมายใหสําเร็จ 1.2) การพัฒนารูปแบบการเรงสงเสริมกิจกรรมดานคุณธรรม 1.3) การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศโดยใช
เทคโนโลยีมาใชงาน 
  2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความพรอมในการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏตอการเขาสู
ประชาคมอาเซียนตามเกณฑประกันคุณภาพของอาเซียน (AUN-QA) พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความพรอมในการ
บริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏตอการเขาสูประชาคมอาเซียนตามเกณฑประกันคุณภาพของอาเซียน (AUN-QA) 
ประกอบดวย 2.1) ดานวัฒนธรรมองคกร 2.2) ดานภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง 2.3) ดานผูบริหารตองสามารถกระตุน จูงใจให
บุคลากรมีความต้ังใจ และยอมรับการเรียนรูส่ิงใหม ๆ อยูเสมอ 4) ดานกลยุทธการบริหาร 5) ดานการทํางานเปนทีม  
 3. เพื่อหาแนวทางในการพัฒนายุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏตอการเขาสู
ประชาคมอาเซียนตามเกณฑประกันคุณภาพของอาเซียน (AUN-QA) พบวา แนวทางในการพัฒนายุทธศาสตรการ
พัฒนาการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏตอการเขาสูประชาคมอาเซียนตามเกณฑประกันคุณภาพของอาเซียน 
(AUN-QA) ประกอบดวย ยุทธศาสตรที่สําคัญ 9 ยุทธศาสตร ไดแก 3.1) การผลิตบัณฑิตการพัฒนานักศึกษาการ 3.2) ดาน
การพัฒนานักศึกษา 3.3) ดานการวิจัย 3.4) ดานการบริการวิชาการ 3.5) ดานการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม 3.6) ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 3.7) การพัฒนาองคกรและระบบบริหาร 3.8) ดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา 3.9) ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนาการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏตอการเขาสูประชาคมอาเซียนตามเกณฑประกันคุณภาพ
ของอาเซียน (AUN-QA) มีประเด็นการอภิปรายผล ดังน้ี 
 1. ความพรอมในการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏตอการเขาสูประชาคมอาเซียนตามเกณฑประกัน
คุณภาพของอาเซียน (AUN-QA) พบวา จํานวนนักศึกษา จํานวนคณะ และจํานวนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น 
ควรมีการทบทวนปรับเปล่ียนใหสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกเนื่องจากหลักสูตรที่เปดมีความหลากหลายมาก 
ไมสะทอนถึงอัตลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ควรมีการสรางจุดแข็งรวมกัน โดยสรางนวัตกรรมทางดานหลักสูตรในการ
เชื่อมโยงกับศาสตรตาง ๆ เปนสหสาขาวิชา สรางความเขมแข็งทางวิชาการของแตละคณะแตละสาขาวิชาในทุก ๆ ดาน        
ซึ่งปญหาคือ จํานวนนักศึกษาที่ลดลงทําใหคณะและสาขาวิชาตองกลับมาทบทวน/ปรับหลักสูตรที่สรางจุดแข็ง/จุดเดนใหกับ
หลักสูตร 
 2. ปจจัยดานองคกรที่มีความสัมพันธกับความพรอมในการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏตอการเขา       
สูประชาคมอาเซียนตามเกณฑประกันคุณภาพของอาเซียน (AUN-QA) พบวา ผูบริหารและบุคลากรควรมีสวนรวมในการ
กําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบ และวัตถุประสงครวมกัน โดยกําหนดจุดมุงหมายใหชัดเจนที่ผลงานมากกวาการกระทําแสดง
ความคิดเห็นและแกไขปญหารวมกัน ทุกคนเขาใจและนําไปสูแนวทางในการทํางานรวมกัน ใหไดผลงานตามเปาหมายที่วางไว 
ทีมงานที่มีประสิทธิภาพสงผลใหหนวยงานมีการเติบโตและกาวหนา โดยทุกคนในทีมตองทุมเทความคิด แรงกาย เพื่องาน/
ความสําเร็จของงาน ตลอดจน ปจจัยดานการบริหารจัดการสมัยใหมที่มีความสัมพันธเชิงเหตุผลกับความพรอมในการบริหาร
การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏตอการเขาสูประชาคมอาเซียนตามเกณฑประกันคุณภาพของอาเซียน (AUN-QA) โดย
พิจารณาเปนรายดานจะพบวา 1) ดานความรับผิดชอบ พบวา ควรเรงการพัฒนาในรูปแบบการเรงสงเสริมกิจกรรมดาน
คุณธรรม จริยธรรมขององคกรใหเปนองคกรแหงการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลอยางแทจริงเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 2) 
ดานหลักประชาธิปไตย พบวา มหาวิทยาลัยราชภัฏเปนองคกรทางการศึกษาที่อยูใกลชิดกับชุมชนทองถ่ินมากที่สุด ดังนั้นการ
พัฒนาดานหลักประชาธิปไตยจึงจําเปนตองเรงพัฒนาเพื่อเปนแบบอยางที่ดีแกสังคมชุมชนตอไป โดยตองเรงสรางความศรัทธา
และความเขาใจในรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 3) ดานการมีใจใหบริการการ
เนนประชาชนเปนสําคัญ พัฒนาการจัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน มากกวา ศักยภาพอาจารยที่มี
อยู และเนนการลงพื้นที่ใหบริการประชาชนในส่ิงที่ตองการใหชุมชนเปนหองเรียนรู นักศึกษาและประชาชน เรียนรูรวมกัน 4) 
ดานการบริหารแบบมืออาชีพ พบวา เพื่อนําไปสูองคการแหงการเรียนรู ควรยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสู
ความเปนเลิศตามมาตรฐานสากล มุงเนนใหการนําองคกรเปนไปอยางมีวิสัยทัศน และมีความรับผิดชอบตอสังคม 5) ดานการ
ลดขนาดองคกร พบวา ควรเรงพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยใหมีความเขมแข็งและมีคุณภาพในทุก ๆ มิติเพื่อรองรับ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงนาจะสอดคลองมากกวา 6) ดานการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ พบวา ควรเรงปรับทัศนคตีที่ดีของคน
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ในองคกรใหเขาใจเปนอยางดีตอแนวทางการพัฒนาองคกรเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดผลสัมฤทธิ์ขององคกร 
มีงบประมาณเพื่อสนับสนุนอยางเพียงพอและทั่วถึงทุกภารกิจขององคกร และสามารถนําขอมูลในการการปฏิบัติมาปรับปรุง
และแกไขใหเกิดผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินการ และ 7) ดานงานงบประมาณเปนตัวจัดหาและจัดสรรทรัพยากรตาง ๆ ที่จําเปน
เพื่อนําไปสูงาน/โครงการตาง ๆ ขององคกร เพื่อใหสามารถทํางานไดตามหนาที่ตรงตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพ ดังน้ันแหลงงบประมาณของมหาวิทยาลัยไมวาจะเปน งบประมาณแผนดิน งบประมาณจากเงินรายไดและ
งบประมาณจากเงินกองทุนของมหาวิทยาลัย จึงมีความตองจัดสรรใหเพียงพอและเหมะสมกับกิจกรรมการบริหารทุก ๆ ดาน 
 3. แนวทางการพัฒนาการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏตอการเขาสูประชาคมอาเซียนตามเกณฑประกัน
คุณภาพของอาเซียน (AUN-QA) พบวา ประกอบดวย 9 ยุทธศาสตรและแนวทางที่สําคัญ คือ ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิต
บัณฑิต ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการพัฒนานักศึกษา ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการวิจัย ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการบริการวิชาการ 
ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และพลังงาน ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาองคกรและระบบบริหาร ยุทธศาสตรที่ 8 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา และ
ยุทธศาสตรที่ 9 ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงยุทธศาสตรทั้ง 9 ดังกลาวถือไดวาเปนแนวทางการพัฒนาการบริหาร
การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏตอการเขาสูประชาคมอาเซียนตามเกณฑประกันคุณภาพของอาเซียน (AUN-QA) ที่สําคัญ
ตอไป 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
1. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 

 1.1 ควร มีการออกแบบการบริการที่ยึดนักศึกษาเปนศูนยกลาง โดยการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมา
ใชใหมีการบริการที่หลากหลายรูปแบบเนนการบริหารเชิงรุกและเปนแบบเบ็ดเสร็จเพื่อลดขั้นตอน รวมถึงการเสริมสราง
วัฒนธรรมการบริการที่เปนเลิศมีระบบการรับประกันคุณภาพมาตรฐานใหบริการ 
 1.2 ควร มีการวางระบบและมาตรการที่มุงเนนการบริหารงบประมาณ เพื่อใหเกิดผลตอบแทนที่คุมคาสามารถลด
ตนทุนคาใชจายกอใหเกิดประโยชนสูงสุดจัดใหมีระบบและขอมูลใชประกอบการวัดและวิเคราะหรวมทั้งการตัดสินใจ 
 1.3 การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรและคณะ แมจะมีการสงใหมีความรูความเขาใจแกผูปฏิบัติงาน
ทุกคนที่ภาระความรับผิดชอบในการดําเนินงานรายงานผลยังกระจุกเฉพาะกลุมบุคคลอยากใหแตละหลักสูตรมีแบงหนาที่
ความรับผิดชอบจริงไมใชทําเฉพาะแคโครงสรางงานการทําประกันคุณภาพการศึกษาหรือแตงตั้งคณะกรรมการแตมีเฉพาะคน
บางกลุมในองคกรปฏิบัติเทาน้ัน 
 1.4 ฝายงานประกันของมหาวิทยาลัยบางครั้งพยายามใหบทบาทและอิสระกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาในการดําเนินงานมากแตกอใหเกิดความยุงยากและไมอํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน 
 1.5 ควร เอ้ือตอการดําเนินงานตอบุคลากรมากข้ึนกวานี้ มิใชใชอํานาจจนโครงการพัฒนาไปไมไดสุดทายหมดเวลาหรือ
หมดไตรมาส งบเบิกไมได ผูรับผิดชอบตองจายเงินเอง  
 1.6 การบริหารจัดการและจัดโครงสรางที่ถูกตองเหมาะสมของมหาวิทยาลัยอัตรากําลังที่ควรเพิ่มใหเหมาะสม 
งบประมาณใหเพียงพอตอการบริหารที่มีคุณภาพ 
 1.7 ควร มุงเนนการบริหารที่ตอบสนองตอความตองการใหเหมาะสมกับสภาพสังคมจริง ณ ปจจุบัน เพื่อใหเกิดผล
ออกมาเปนรูปธรรมที่ยั่งยืน 
 1.8 การที่จะเขา AUNQA ควรเปนนโยบายระดับมหาวิทยาลัย เนื่องจากมีระบบตาง ๆ ที่เกี่ยวของสัมพันธกับการ
ประเมินการที่จะใหเขาเปนบางคณะอาจจะมีปญหาในทางปฏิบัติได 

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
  ในการวิจัยครั้งตอไป ควรมีการขยายผลดวยการทําวิจัยแบบผสมผสานระหวางเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ อีกทั้ง
ตองขยายผลไปยังกลุมตัวอยางที่เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ เพื่อใหไดผลการวิจัยที่หลากหลายและครอบคลุมมากข้ึน  
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ดําเนินงาน ขอขอบคุณผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแหง สําหรับความอนุเคราะหขอมูล ขอแนะนําและความชวยเหลือใน
ทุก ๆ ดานในการทําวิจัย นอกจากน้ีขอขอบคุณเพื่อนรวมงานจากมหาวิทยาลัยตาง ๆ ทุกคนที่เปนกําลังใจและใหความ
ชวยเหลือในการทําการศึกษาครั้งน้ี สุดทายน้ี ผูวิจัยขอขอบพระคุณบิดามารดา และครอบครัว ซึ่งเปดโอกาสและใหกําลังใจ
ผูวิจัยเสมอมา 
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แนวทางการฟนฟูและสืบทอดหมอลําพ้ืนในจังหวัดขอนแกน 
 The guidelines Reactivation and Inherit of Mor Lam Puen in Khon Kean Province. 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยเร่ืองนี้ มีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาทํานองลําพื้นในจังหวัดขอนแกนของหมอลําวันดี พลทองสถิตย และ 2. เพื่อ
ศึกษาแนวทางการฟนฟูและสืบทอดหมอลําพื้นในจังหวัดขอนแกน เปนการวิจัยแบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ (Mixed Methods) มีเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณ แบบสังเกต และแบบสอบถาม มีกลุม
ผูใหขอมูลหลัก จํานวน 51 คน ประกอบดวย กลุมผูรูหรือผูเชี่ยวชาญ จํานวน 10 คน กลุมผูปฏิบัติ จํานวน 1 คน และกลุม
บุคคลทั่วไป จํานวน 40 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง มีการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารและการลงพื้นที่ภาคสนาม แลวนํา
ขอมูลที่ไดมาวิเคราะหในเชิงปริมาณดวยสถิติพื้นฐาน อาทิ คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
วิเคราะหในเชิงคุณภาพดวยการวิเคราะหในเชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบวา 1) ทํานองลําพื้นในจังหวัดขอนแกนของหมอลําวันดี 
พลทองสถิตย หรือหมอลําอุดมศิลป เปนหมอลําที่มีความเชี่ยวชาญการลําพื้นทํานองขอนแกนเปนอาจารยผูเชี่ยวชาญ
การแสดงหมอลําพื้นบาน การลําพื้นของหมอลําวันด ีพลทองสถิตย มีเทคนิคการลําโดยการใชลูกคอและเสียงในลําคอ ในการ
ลํามีการยายบันไดเสียง (Modulation) ระหวางบันไดเสียง จีชาปไมเนอร (G

#
m) มีเสียง G

#
  A

#
  B  C

#
 D

#
 F

#
 และกลุมเสียง

ชาปดอเรียน (G
#
Dorian) มีเสียง G

#
  A

#
 C

#
 D

#
  E

#
 สลับกัน เสียงแคนอยูในบันไดเสียงจีชาปไมเนอร (G

#
m) เหมือนกับเสียง

ของหมอลํา    วันดี พลทองสถิตย ทํานองแคนที่พบมีเสียง G
#
 A

#
 B C

#
  D

#
  E

#
  เสียงโดรน (Drone) ของแคน คือ เสียง G

#
 B  

C
#
 และ A

#
 โครงสรางของกลอนลํา ประกอบดวย การเกริ่นในสวนถัดไปจะข้ึนตนดวยคําวา แตนั้นหรือปางนั้นและในแตละ

ทอนจะจบดวยคําวา กอนแหลว หรือแทแหลว และ 2) แนวทางการฟนฟูและสืบทอดหมอลําพื้นในจังหวัดขอนแกน ไดแก 
2.1) แนวทางการฟนฟู ประกอบดวย (1) ดานนโยบาย (2) ดานการแสดงลําพื้น (3) ดานการเผยแพรผลงาน 2.2) แนวทางการ
สืบทอด ประกอบดวย (1) การสืบทอดใหกับสมาชิกภายในครอบครัวและการสืบทอดโดยขอเปนลูกศิษยกับหมอลําพื้น (2) 
การสืบทอดโดยสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษา 
  

คําสําคัญ:  แนวทางการฟนฟู, หมอลําพื้น, ทํานองลําพื้น  
 

Abstract 
 The purposes of the study was 1. To study the melodies in Khon Kaen province of Mor Lam Wandee 
Polthongsatit and 2. To study the guidelines Reactivation and Inherit of Mor Lam Puen in Khon Kean 
Province. It is a mixture of research between quality methods and quantitative research (Mixed Methods). 
There are tools used in the research, including interview forms, observation forms and questionnaires. 
There are 51 main informants. A group of 10 experts or experts and 1 group of practitioners and 40 
individuals by general selection. Data was collected from documents and field work. Then the data is 
analyzed in quantitative with basic statistics such as percentage, average, standard deviation. And 
analyzed in quality with content analysis. The results found that 1) The ground melody in Khon Kaen 
province of Mo Lam Wandee Polthongsatit or Mo Lam UdomSilp Is a northeastern Thai style folklore, an 
expert in local folklore performances. Mor Lam Wandee Ponthongsatit has a technique of using the 
tremolo and the sound in the throat. In the trunk there is a sound ladder (Modulation). between G# 
minor scale (G# A# B C# D# F#) and G# dorian mode (G# A# C# D# E#). Kaen sound was G# minor scale 
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that same the singer sound, it has G# A# B C# D# E# tempo and drone sound was G# B C# A#. The lyrics 
structure was included intro and the next part is start with the word Tae Nun or Pang Nun (these mean 
then) and each part is end with the words Korn Leaw or Tae Leaw. And 2) The  guidelines Reactivation 
and Inherit of Mor Lam Puen in Khon Kean Province, namely 2.1) The  guidelines Reactivation consist of 
(1) policy (2) floor showing (3) publishing (2.2) succession consisting of (1) Inheriting family members and 
inheritance by requesting to be a pupil with Mor Lam ground (2) Inheritance by educational institutions or 
institutions. 
 

Keywords: The Guidelines Reactivation, Mor Lam Puen, The Melodies Lam Puen. 
 

บทนํา 
 “หมอลํา” คือ ผูดํารงบทบาทสําคัญในการขับรอง และทําหนาที่ถายทอดเร่ืองราวตาง ๆ เปนทวงทํานองใหกับผูชม โดย
ใชการลํา ซึ่งหมายถึงการขับรอง การเปลงเสียงหรือถอยคําใหเปนทวงทํานองตาง ๆ ตามกลอนลํา ซ่ึงเปนบทรองที่ถูกประพันธ
ขึ้นในลักษณะบทรอยกรอง ไมมีจังหวะตายตัวใชสําหรับลําใหกับผูฟงไดรับรูถึงเน้ือความตาง  ๆ ไมวาจะเปนวรรณกรรม
พื้นบาน นิทานชาดก คติสอนใจ คุณธรรม จริยธรรม จารีต ประเพณี คานิยม รวมถึงความเชื่อตาง ๆ ของผูคนในทองถิ่น 
กลอนลํามีทั้งบทรองที่มีการสืบทอดมาต้ังแตโบราณ ประพันธขึ้นใหม และกลอนสดที่หมอลําใชปฏิภาณกวีแตงขึ้นระหวางลํา
แสดงประกอบคลอไปกับเสียงแคน โดยมีหมอแคน ศิลปนผูมีความชํานาญเปาแคนในลักษณะ คลอ เคลา ขัด ใหเขากับการลํา 
และลําดับข้ันตอนการแสดงหมอลําไดเปนอยางดี (บุษกร  บิณฑสันต และขําคม  พรประสิทธ์ิ, 2553: 4) ความหมายของคําวา
หมอลํา เปนคําประสมของคําวา หมอ กับคําวา ลํา หมอเปนคําที่ชาวไทยลาวใชเรียกผูชํานาญการ หรือ ผูเช่ียวชาญในกิจหรือ
วิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่ง หมอ ในพื้นถิ่นไทยลาวมีหลายประเภท เชน หมอลํา คือ ผูเชี่ยวชาญในวิชาชีพขับรอง ขับลํา หมอแคน 
คือ ผูเช่ียวชาญวิชาชีพเปาแคน หมอลํา ตองเปนผูเชี่ยวชาญในการขับรองหรือลําทํานองตาง ๆ อยางหลากหลาย แสดงการลํา
ใหถูกตองตามแบบของการลําแตละประเภท และ ตองถายทอดความสามารถเหลานี้ไปสูลูกศิษยได ซึ่งกวาจะมีความสามารถ
ดังกลาวน้ีตองใชการศึกษาหาความรู ความมานะอดทน ผานการฝกฝนเปนเวลายาวนาน (สําเร็จ  คําโมง, 2537: 332)  
 หมอลําพื้น คือ หมอลําที่ลําเรื่องนิทาน คําวา “พื้น” ในภาคอีสานหมายถึงเรื่องราว เชน “เวาพื้น” หมายถึง นินทาคนอ่ืน 
หมอลําพื้นเปนหมอลําที่มีความเกาแกดั้งเดิมเชนเดียวกับหมอลําผีฟา หรือรุนเดียวกับ “การอานเทศน” ของพระสงคในตอน
เย็นก็เปนไดในสมัยโบราณเวลามีงานกฐิน งานทําบุญแจกขาวขออุทิศสวนบุญใหผูตาย มักจะจางหมอลําพื้นมาลําในงานสวน
เรื่องที่นิยมลําก็คือ เรื่องทาวศรีโคตร จําปาส่ีตน และสินไซ ฯลฯ สําหรับหมอลําพื้นจะเปนผูหญิงหรือผูชายก็ได นิยมลําคน
เดียวมีหมอแคนเปนผู เปาแคนเปนดนตรีประกอบ ถาเปนชายอาจใสผาโจงกระเบน หรือผาโสรง ผาขาวมาพาดบา           
สวนผูหญิงนุงโจงกระเบน มีฝาขาวมาพาดบา เสื้อมักใชเสื้อพื้นบานคอกลม สีนํ้าเงิน มีดอกไมใหญกลิ่นหอมทัดหูทั้ง 2 ขาง 
เนื่องจากหมอลําจะตองแสดงออกหลายบทบาท ทั้งเปนเด็ก ผูใหญ ผูราย เสนา เจาเมือง เปนหญิง เปนชาย เปนผูดี จึงถือเอา
ผาขาวมาเปนตัวกําหนดบทบาทในแตละบทบาท เชน ผาขาวมาพันหัวแสดงวาเปนโจร ผาขาวมามัดเอวแสดงวาไปทํางาน 
ผาขาวมาพาดบาแสดงวาเปนผูหญิง ผาขาวมาทําเหมือนเปลแสดงวาจะไกวเปลกลอมลูกฯลฯ สถานที่ที่ใชแสดงชาวอีสาน
เรียกวา “ฮานหมอลํา” นิยมใชบริเวณบานปลูกเปนปรําไมยกพื้นมุงดวยใบมะพราวหรือใบตาลปูดวยใบมะพราวในสมัยหมอลํา
พื้นโดงดังนั้น ยังไมมีตะเกียงเจาพายุไมมีไฟฟามีแตตะบองหรือขี้ไต เพื่อใหมีแสงสวางในการแสดงหมอลําพื้น ผูฟงสวนมากจะ
เปนผูสูงอายุ (อุดม  บัวศรี, 2528: 88-94) เมื่อพูดถึงทํานองลําพื้นจะมีหลายทํานอง มีทั้งทํานอง ลําทางสั้น ลําเดิน และ       
ลําทางยาว ลําทางส้ัน หมายถึง ลําทํานองแบบเนื้อเต็ม ไมมีเอ้ือน ลําเดิน หมายถึง ลําเดินดงหรือลําเดินกลอนเปนการลํา
ดําเนินเรื่องแบบเน้ือเต็ม ที่มีจังหวะเร็วและใหอารมณต่ืนเตนเราใจ ทั้งลําทางส้ันและลําเดินใชแคนลายใหญแบบโบราณ บางที
ก็เรียกวาลายลําพื้น โดยมมีเสียง ลา เปนตัวโทนิค ทําหนาที่แทนเสียง ซอล แบบลายสุดสะแนน สวนลําทางยาว เปนการลํา
แบบมีเอ้ือน คือ ทําเสียงสะอึกสะอ้ืนใหอาราณโศกสลดใชแคนลายนอยเปาประกอบลําพื้นวิวัฒนาการแยกออกเปน 2 ทาง คือ 
เปนลํากลอนและลําหมู (เจริญชัย  ชนไพโรจน, 2558: 2) 

หมอลําพื้น เปนหมอลําที่เกาแกในประเภทหมอลํา ในอดีตถือเปนหมอลําที่สําคัญคอยใหความบันเทิงในงานบุญหรืองาน
ฉลองตาง ๆ การลําพื้นจะเปนการลําเน้ือหาเกี่ยวกับนิทานที่ผสมกับคําสอนและความรูที่ซอนอยูในกลอนลําแตดวย
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ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีและกระแสโลกาภิวัตนที่ทําใหในปจจุบันมีทางเลือกในการหาความบันเทิงที่สนุกและ
หลากหลายกวา ทําใหหมอลําพื้นไดรับผลกระทบในดานความนิยมที่ลดนอยลง อีกทั้งยังมีแนวโนมที่สูญหายไปในอนาคต  
หมอลําพื้นสวนใหญจะเปนผูสูงอายุที่ไมมีผูสืบทอด จึงอาจสงผลใหหมอลําพื้นสูญสลายไปตามอายุขัยของหมอลําที่เพิ่มขึ้น 
หากไมมีการเรงเก็บรวบรวมองคความรูและหาแนวทางในการฟนฟูและสืบทอดหมอลําพื้นไวแลวในอนาคตอันใกลน้ีหมอลําพื้น
อาจเหลือเพียงคําบอกเลาก็เปนได หมอลําวันดี พลทองสถิตย หรือหมอลําอุดมศิลปเปนผูเชี่ยวชาญลําพื้นทํานองขอนแกนเปน
หมอลําผูมีประสบการณ และเปนอาจารยพิเศษผูเช่ียวชาญดานศิลปะการแสดงพื้นบานของสาขาดุริยางคศิลป แขนงดนตรี
พื้นเมือง คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จากผลงานอันโดเดนหมอลําวันดี พลทองสถิตย จึงไดรับการยกยอง
เชิดชูเกียรติเปนศิลปนมรดกอีสาน สาขาศิลปะการแสดง (ลําเรื่อง) ประจําปพุทธศักราช 2559 จากมหาวิทยาลัยขอนแกน 
นอกจากหมอลําวันดี พลทองสถิตย จะเปนผูมีความรูความสามารถแลว ทานยังมีความวิริยะอุตสาหะความต้ังใจตองการ
เผยแพรศิลปะการแสดงหมอลําพื้นบานใหแกนักศึกษาและบุคลที่สนใจทั่วไปตั้งแตอดีตจนมาถึงปจจุบันมาอยางตอเน่ือง  

ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีเล็งเห็นถึงความสําคัญเกี่ยวกับแนวทางการฟนฟูและสืบทอดหมอลําพื้นในจังหวัดขอนแกน เพื่อเปนการ
เก็บรวบรวมองคความรูที่เก่ียวของเปนการอนุรักษและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมอีสานประเภทหมอลําพื้นใหคงอยูคูกับชาวอีสาน 
อีกทั้งยังเปนแนวทางในการฟนฟูหมอลําพื้นในจังหวัดขอนแกนไมใหสูญหายไปและเปนการเผยแพรใหกับผูที่สนใจไดศึกษา
เกี่ยวกับหมอลําพื้นในจังหวัดขอนแกนตอไป 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพื่อศกึษาทํานองลําพื้นในจังหวัดขอนแกนของหมอลําวันดี  พลทองสถิตย 
 2. เพื่อศึกษาแนวทางการฟนฟูและสืบทอดหมอลําพื้นในจังหวัดขอนแกน  
 

วิธีดําเนินการวิจัย  
 การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยแบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (Mixed Methods) โดยมีวิธีการ
ดําเนินการวิจัย ดังนี ้
 1. กลุมเปาหมาย ไดแก กลุมผูใหขอมูลหลักในการวิจัยครั้งนี้ โดยการเลือกแบบเจาะจง แบงเปน 3 กลุม คือ 1) กลุมผูรู
หรือผูเช่ียวชาญ นักวิชาการที่มีความรูเก่ียวกับหมอลําพื้น มีผลงานหนังสือ งานวิจัย บทความวิชาการ หรือเปนผูมีความรู
ทางดานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน เพื่อใหขอมูลเก่ียวกับแนวทางการฟนฟูและสืบทอดหมอลําพื้นในจังหวัดขอนแกน 
จํานวน 10 คน 2) กลุมผูปฎิบัติ หมอลําวันดี พลทองสถิตย เปนหมอลําพื้นที่มีประสบการณและเปนผูเชี่ยวชาญดาน
ศิลปะการแสดงหมอลําพื้นในจังหวัดขอนแกน เพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับทํานองลําพื้นจังหวักขอนแกน จํานวน 1 คน และ 3) กลุม
บุคคลทั่วไป คือ นักศึกสาขาวิชาดุริยางคศิลป แขนงดนตรีพื้นบาน คณะศิลปกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่กําลังศึกษา
อยูในปการศึกษา 2559 เพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการฟนฟูและสืบทอดหมอลําพื้นในจังหวัดขอนแกนจํานวน 40 คน 
 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก ประกอบดวย 1) แบบสัมภาษณ (Interview) ซ่ึงการวิจัยครั้งน้ีใชแบบสัมภาษณ 2 
แบบ คือ 1.1) แบบสัมภาษณที่มีโครงสราง โดยสัมภาษณกลุมเปาหมาย ไดแก กลุมผูรูและกลุมผูปฏิบัติ เพื่อหาคําตอบตาม
ความมุงหมายของการวิจัย 1.2) แบบสัมภาษณที่ไมมีโครงสรางโดยการสัมภาษณแบบเปดกวางและการสัมภาษณแบบเชิงลึก
จากกลุมผูรูและกลุมผูปฏิบัติ เพื่อหาคําตอบตามความมุงหมายของการวิจัย 2) แบบสังเกต (Observation) ใชแบบสังเกตแบบ
มีสวนรวมและแบบสังเกตแบบไมมีสวนรวมกับกลุมเปาหมาย และ 3) แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อใหกลุมบุคคล
ทั่วไป ใหขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการฟนฟแูละการสืบทอดหมอลําพื้นในจังหวัดขอนแกน โดยแบบสอบถามไดผาน
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก ประกอบดวย 1) การเก็บขอมูลจากเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ (Document Research) 
ผูวิจัยจะทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับหมอลําพื้น และ 2) การเก็บขอมูลภาคสนาม (Action 
Research) ผูวิจัยจะทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากเครื่องมือในการวิจัยกับกลุมเปาหมายตามกระบวนการวิจัยที่วางเอาไว  
 4. การวิเคราะหขอมูล ไดแก ผูวิจัยจะทําการวิเคราะหขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ คือ 1) การวิเคราะหเชิง
ปริมาณ ดวยการนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหในโปรแกรมสถิติพื้นฐาน อาทิ คารอยละ คาเฉล่ีย และคา
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) การวิเคราะหเชิงคุณภาพ ดวยการนําขอมูลที่ไดจากขอมูลเอกสารตาง ๆ ที่เก่ียวของ แบบสัมภาษณ 
และแบบสังเกต มาวิเคราะหในเชิงเน้ือหา (Content Analysis) 
 5. สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก สถิติพื้นฐาน อาทิ คารอยละ คาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 

ผลการวิจัย 
 การวิจัยเร่ืองแนวทางการฟนฟูและสืบทอดหมอลําพื้นในจังหวัดขอนแกน ผูวิจัยสามารถจําแนกผลการวิจัยได ดังนี้ 
 1. เพ่ือศึกษาทํานองลําพื้นในจังหวัดขอนแกนของหมอลําวันดี  พลทองสถิตย ผลการวิจัยพบวา หมอลําวันดี  พลทอง
สถิตย (หมอลําอุดมศิลป) เปนหมอลําที่ มีชื่อเสียงและมีความเชี่ยวชาญทางดานการลําพื้นทํานองขอนแกน เปนผูที่มี
น้ําเสียงที่ไพเราะเปนเอกลักษณ ดวยประสบการณและผลงานการแสดงที่โดดเดน หมอลําอุดมศิลปจึงไดรับโอกาสเขาไปเปน
อาจารย ผู เชี่ยวชาญถายทอดความรูดานศิลปะการแสดงหมอลําพื้นบาน สาขาดุริยางคศิลป แขนงดนตรีพื้นเมือง             
คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีหนาที่ในการสอนศิลปะการแสดงหมอลําพื้นบานใหแกนักศึกษาในเวลาวาง
หมอลําวันดี  พลทองสถิตย ยังรับงานแสดงและเดินทางไปแสดงหมอลําพื้นตามสถานที่ตาง ๆ เปนตน 

 

 
ภาพที ่1 การสาธิตแสดงลําพื้นของหมอลําวันดี  พลทองสถิตย  
 การศึกษาทํานองลําพื้นในจังหวัดขอนแกนของหมอลําวันดี  พลทองสถิตย มีทํานองลําพื้น ดังนี้    
  1.1 การลําพื้นทํานองขอนแกนของหมอลําวันดี  พลทองสถิตย ในขั้นตอนการลําเมื่อถึงเวลาลํา ก็จะลําเกริ่นข้ึนมา
เลย ไมมีเสียง “โอ...” ขึ้นมากอน มีการใชเสียงที่เปนเทคนิคเฉพาะตัว คือการใชลูกคอ และเสียงในลําคอ ทําใหเกิดลักษณะ
ของเสียงการเอ้ือนที่มีจังหวะ ดังตัวอยาง ในรูปที่ 2 หองเพลงที่ 22 จะเปนลักษณะการเอ้ือนเสียงในลําคอ  

 
ภาพที่ 2 ภาพโนตลักษณะการเอื้อนของของหมอลําวันดี  พลทองสถิตย 
  1.2 บทเพลงลําพื้นที่ใชในการวิจัยน้ี เสียงของหมอลําวันดี พลทองสถิตย จะอยูในบันไดเสียงจีชาปไมเนอร (G

#
m) 

เชนเดียวกับเสียงแคนแปดที่ใชประกอบการลําพื้นของหมอลําวันดี พลทองสถิตย ก็อยูในบันไดเสียงจีชาปไมเนอร (G
#
m)      

ซึ่งเปนแคนที่หมอลําวันดี พลทองสถิตย สั่งทําพิเศษใหเขากับเสียงของตนเอง เพื่อใชในการแสดงหมอลํา ในการลําพื้นทํานอง
ขอนแกนของหมอลําวันดี พลทองสถิตย จะมีเทคนิคการยายบันไดเสียง (Modulation) สลับการลําอยู 2 กลุมเสียง คือ         
จีชาปไมเนอร (G

#
m) และจีชาปดอเรียน (G

#
 Dorian) โดยบันไดเสียง จีชาปไมเนอร (G

#
m) เสียงที่พบ คือ G

#
  A

#
  B  C

#
  D

# 
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F
#
 และกลุมเสียง (โหมด) จีชาปดอเรียน (G

#
 Dorian) เสียงที่พบ คือ G

#
  A 

#
  C

# 
 D

#
 E

#
 เมื่อเราลองพิจารณาดูแลว บันได

เสียงจีชาปไมเนอร (G
#
m) และกลุมเสียงจีชาปดอเรียน (G

#
 Dorian) จะพบวามีความใกลเคียงกันมาก มีตําแหนงที่แตกตางกัน

เพียงจุดเดียว คือ เสียงตัวที่ 6 ไดแก ในบันไดเสียงจีชาปไมเนอร (G
#
m) เสียงที่ 6 จะเปนเสียง E ในกลุมเสียงจีชาปดอเรียน 

(G
#
 Dorian) เสียงที่ 6 จะเปนเสียง E

#
 ดวยเหตุนี้เสียง E

#
 จึงเปนเสียงที่สําคัญที่จะบงบอกถึงความเปนกลุมเสียงดอเรียน 

(Dorian) ในบทเพลง ซึ่งทําใหเกิดเสียงที่มีความแปลก ถือเปนสีสันของการลําจนกลายเปนเอกลักษณการลําพื้นของหมอลําวัน
ดี ตัวอยางภาพที่ 3 ดังน้ี 

 
ภาพที่ 3 ภาพเปรียบเทียบันไดเสียงจีชาปไมเนอร (G

#
m) และ กลุมเสียงจีชาปดอเรียน (G

#
 Dorian)  

 การวิเคราะหบทเพลงลําพื้นใหสังเกตที่โนตเสียงลําพื้นของหมอลําวันดี พลทองสถิตย หากในวลีเพลงชวงใดมีเสียง B แต
ไมมีเสียง E

#
 ในวลีน้ันจะอยูในบันไดเสียง จีชาปไมเนอร (G

#
m) และหากในวลีใดมีเสียง E

#
 แตไมมีเสียง B ในวลีน้ันจะอยูใน

กลุมเสียงจีชาปดอเรียน (G
#
 Dorian) ดังตัวอยางภาพที่ 4 ดังน้ี 

 
ภาพที่ 4 ภาพการแบงวลีเพลงระหวางบันไดเสียงจีชาปไมเนอร (G#m) และกลุมเสียงจีชาปดอเรียน (G# Dorian) 
 การเปาแคนลําพื้นทํานองขอนแกนที่ใชในการวิจัยหมอแคนจะเปา ลายนอย และลายสรอย สลับกันตามทํานองลําพื้น
ของหมอลําวันดี พลทองสถิตย เสียงแคนที่พบ คือ G#  A#  B  C#  D# และ E# เสียงโดรน (Drone) ของแคน คือ G# B C# 
และ  A#  ตัวอยางภาพที่ 5 ดังน้ี 

 
ภาพที่ 5 ภาพโนตเสียงแคนของหมอลําวันดี  พลทองสถิตย 
  1.3 กลอนลําพื้น กลอนลําพื้นของหมอลําวันดี พลทองสถิตย จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับนิทานพื้นบาน โครงสรางของ   
กลอนลํา ประกอบดวยการเกร่ินทอนถัดไปจะข้ึนตนดวยคําวา แตน้ัน หรือ ปางนั้น และในแตละทอนจะจบดวยคําวา         
กอนแหลว หรือ แทแหลว ดังตัวอยาง (เกริ่นนํา) ฟงเอาถอนฟงหมอลําแบบเกา หมอลําต้ังแตกี้มีแทบกี ่คน แคนกะเปาจน ๆ        
จั่งแมนมวนเอาหลายผาแพรลายเคียนแอวแอนระบําลําฟอน ฮานหมอลํากะเอาแปนมาปูส่ีหาแผน พอไดแอะแอนฟอนไฟใต
แมนกระบอง พอไดพวกพี่นองไดมานั่งฟงลํา (ขึ้นตน) “ปางนั้น...” ยังมีนัคเรศกลางชื่อวาปจฉิม มีพระยาปจฉิมนั่งปองเปนเจา 
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องคมเหสีเหงาเทวีเทียมผาง พระองคไดลูกนอยนางหลาน้ันแมนหญิง นามกรนอยปทุมมาศรีสะอาด จอมนาถนอยตอนน้ันสิบส่ี
ป จักขินเจาคนิงแหงความฝนโหราทวยสิวอดวายเมืองบาน อนตายฮอนเข็นหลวงบังเกิด คนสิมุกมอดเม้ียนตายเกลี้ยงฮอด
พระองค กะจั่งกินทานสรางทานไปบไดขาด ฝูงคนทุกยากไฮทานใหอยูสบาย แทแหลว (จบทอน) 
 2. เพ่ือศึกษาแนวทางการฟนฟูและสืบทอดหมอลําพ้ืนในจังหวัดขอนแกน ผลการวิจัยพบวา แนวทางการฟนฟูและสืบ
ทอดหมอลําพื้นในจังหวัดขอนแกน ประกอบดวย ดังนี้ 
  2.1 แนวทางการฟนฟูหมอลําพื้นในจังหวัดขอนแกน 
 1) ดานนโยบาย ควรมีนโยบายสนับสนุนการจางงานใหกับศิลปนหมอลําพื้นเพื่อไดมีเวทีใหศิลปนไดแสดง 
นโยบายจัดโครงการอบรมใหเด็กและเยาวชนเพื่อใหความรูเกี่ยวกับหมอลําพื้น และ มีการอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการฝกการลํา
พื้นจากวิทยากรหมอลําพื้นที่มีความชํานาญ นโยบายจัดใหมีโครงการประกวดแขงขันการหมอลําพื้น โดยควรมุงเนนไปที่กลุมที่
เคยมาเขาอบรมเชิงปฏิบัติการดานหมอลําพื้นเพื่อเปนการตอยอดความรูหลังจากการประกวดแลว หนวยงานภาครัฐหรือ 
หนวยงานเอกชนควรสนับสนุนในการจางงานเพื่อเปนการชวยฝกฝนและสรางรายไดใหกับกลุมหมอลําพื้นรุนใหม หนวยงานที่
เกี่ยวของควรมีการยกยองเชิดชูเกียรติศิลปนหมอลําพื้นใหเปนที่รูจักและเปนที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป  
 2) ดานการแสดงลําพื้น หมอลําพื้นควรมีการแตงกลอนลําที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย แตยังคงทํานองการลําพื้นแบบ
เกาไวดนตรีประกอบการลําพื้น ควรมีการประยุกตเพิ่มเครื่องดนตรีเพื่อสรางความนาสนใจใหกับการลําพื้น เชน เคร่ืองดนตรี
ประกอบจังหวะ หรือ เครื่องดนตรีที่คอยโอบอุมทํานองลําพื้นใหมีความไพเราะมากขึ้น สวนของการแสดงควรมีการพัฒนา
องคประกอบในการแสดง เชน การแตงกาย อุปกรณในการแสดงหรืออุปกรณประกอบฉาก 
 3) ดานการเผยแพรผลงาน มีการนําทํานองลําพื้นไปใชประโยชน โดยการประยุกตใชรวมกับดนตรีลูกทุงหมอลํา
ใหมีความทันสมัย เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม ดังตัวอยางเพลงหนาขาวคอแหลของ ดร.จินดา  แกนสมบัติ ซ่ึงเปนการนําทํานอง และ 
วิธีการลําพื้นทํานองมหาสารคาม มาใชในทอนแรกของเพลง ดังตัวอยางเนื้อรองตอไปนี้ (ขึ้นตน) บัดตะละนี้.. .นงคคราญหลา
หนาขาวคักแหน เหลียวเบิ่งคอเพิ่นแหล ทาแปงแตงสาวเบิ่งหนาเจา ปานลมคุบลานมัน เฮ็ดใหชายนอนฝน ปวงละเมอ          
สิเปนบา โทษเถอะหลาไผพานองแตง ทาปากแดงบีแขงปน ใสเสื้อสั้นโชวพุง ผมหยองยุงเพราะนางตื่นนอนสาย กินขาวงายบ
แปรงฟน หลังพระฉันทเพลแลว (ทอนจบ) ซึ่งถือไดวาเปนการนําทํานองลําพื้นมาใช เพื่อใหเกิดผลงานที่มีความสรางสรรค 
สามารถสรางรายไดใหเกิดข้ึนจริงและเปนการเผยแพรการลําพื้นใหกับผูฟง สนับสนุนหมอลําพื้นผูมีความชํานาญหรือหมอลํา
พื้นรุนใหมใหเขาประกวดการขับรองในรายการโทรทัศน เชน รายการไมคทองคําหมอลําฝงเพชร เปนตน และมีการเผยแพร
การลําพื้นใหเขาถึงไดงาย เชน สื่อทางอินเตอรเน็ต โดยเฉพาะการเผยแพรโดย You tube, Facebook ที่เปนส่ือออนไลนที่
ไดรับความนิยมเปนอยางมากในประเทศไทยในปจจุบัน 
 2.2 แนวทางการสืบทอดหมอลําพื้นในจังหวัดขอนแกน 
 1) การสืบทอดใหกับสมาชิกภายในครอบครัวและการสืบทอดโดยขอเปนลูกศิษยกับหมอลําพื้น โดยสวนใหญ     
ผูเปนพอแมจะเปนครูผูสืบทอดใหกับลูกของตนเอง อีกลักษณะหน่ึงเปนการสืบทอดโดยการขอเปนลูกศิษยกับหมอลําที่ตนเอง
ชื่นชอบ การถายทอดทั้งสองลักษณะจะเปนการถายทอดแบบมุขปาฐะปจจุบันควรมีการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการถายทอด
ใหสอดคลองกับสภาพสังคม ดวยการนําเทคโนโลยีตาง ๆ มาชวย เชน การบันทึกเทป ซีดี หรือเครื่องบันทึกเสียงใหผูเรียน
นําไปฝกฝน แทนการจดจําเพียงอยางเดียวหรือใชวิธีการถายทอดสดจากเว็บไซต You tube, Line, Facebook แทนการ
เรียนรูแบบตัวตอตัว เพราะผูสอนและผูเรียนอาจจะอาศัยอยูหางไกลกันและสามารถถายทอดความรูไดครั้งละหลาย ๆ คน 
หากลูกศิษยไมเขาใจก็สามารถยอนกลับไปดูใหมได แตถึงแมวาการใชเทคโนโลยีในการชวยการถายทอดจะมีประโยชนหลาย
อยางก็ตาม ผูเรียนก็ควรเขาไปพบครูหมอลําพื้นอยางสมํ่าเสมอเพื่อทดสอบความสามารถของตนเองตอหนาครูหมอลําพื้นและ
เพื่อรับการชี้แนะและสาธิตใหดูเปนตัวอยาง อีกทั้งยังเปนการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางครูและลูกศิษย  
 2) การสืบทอดโดยสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษา แมในปจจุบันมีสถาบันทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษามี
รายวิชาเอกที่เกี่ยวกับการขับรองหมอลําแตจํานวนสถาบันทางการศึกษาที่เปดเรียนในสาขาเหลาน้ียังมีจํานวนนอย ซ่ึงเปน
ปญหามาจากขอจํากัดเกี่ยวกับเงื่อนไขในการเปดหลักสูตรฯ ของสถาบันอุดมศึกษา เพราะผูที่จบในระดับปริญญาโท-เอก 
ทางดานดนตรีพื้นบานอีสานนั้นมีจํานวนนอยและผูที่มีความเชี่ยวชาญทางดานการลําพื้นน้ันก็เปนเพียงชาวบานไมมีคุณวุฒิ
ทางดานการศึกษาทําใหเปนปญหาในในการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาในการแกปญหาควรมีรายวิชาศึกษาทั่วไป
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ที่เก่ียวของกับวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน และ มีเนื้อหาวิชาในสวนของหมอลําพื้นมีการแสดงลําพื้นโดยเชิญหมอลําพื้นมาเปน    
ผูสาธิต สวนสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถเปดสาขาวิชาเกี่ยวของกับหมอลําได ควรมีการเชิญหมอลําผูมีความชํานาญในการ      
ลําพื้นมาเปนอาจารยพิเศษเพื่อถายทอดวิธีการลําพื้นแบบตาง ๆ มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางดานหมอลํา มีโครงกา
สนับสนุนใหนักวิชาการ อาจารย และหมอลําพื้น จัดทําเอกสาร หนังสือ ตํารา มีการจัดเก็บกลอนลําพื้นแบบดั้ งเดิมจาก
แผนเสียง เทป VDO บันทึกเสียงหมอลําพื้น หรือผูที่มีความสามารถในการลําพื้นแบบดั้งเดิม ถอดเทปกลอนลําแกะเสียงรอง 
เสียงแคน คัดลอกเปนโนตดนตรีไทยหรือดนตรีสากล เพื่อเก็บเปนฐานขอมูลความรูดานหมอลําพื้น เพื่อเปนการอนุรักษและสืบ
ทอดองคความรูเกี่ยวกับหมอลําพื้นใหกับผูที่สนใจ สวนสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา ควรเปนการรวมมือ
บูรณาการกับหนวยงานของรัฐเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ เชน การเชิญหมอลําพื้นในชุมชนมาใหความรูแกนักเรียน 
มีการแจกเกียรติบัติประกาศเกียรติคุณใหกับหมอลําที่มาใหความรูแกนักเรียน ปจจุบันนโยบายของภาครัฐ ก็มีนโยบายเกี่ยวกับ
การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู เพื่อการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร เสริมความรูใหแกนักเรียน จากนโยบายน้ีจึงเปนโอกาสที่ดีที่
สถานศึกษา ในภาคอีสานจะไดนําหมอลําพืน้ในทองถิ่นมาถายทอดความรูใหกับนักเรียนเพื่อใหนักเรียนไดเขาใจถึงความสําคัญ
ของหมอลําพื้นที่เปนวัฒธรรมในทองถ่ินของตนซึ่งจะนําไปสูการอนุรักษตอไป 
 โดยแนวทางการฟนฟูและสืบทอดหมอลําพื้นในจังหวัดขอนแกน ที่กลาวมาขางตนสอดคลองกับผลการสํารวจจากการใช
แบบสอบถาม ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการสอบถามขอมูลจากนักศึกษาสาขาดุริยางคศิลป แขงดนตรีพื้นเมือง คณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน เพศชาย จํานวน 38 คน (รอยละ 95) เพศหญิง จํานวน 2 คน (รอยละ 5) โดยผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญไดรับประสบการณที่เกี่ยวของกับการลําพื้นจากสถานศึกษา จํานวน 28 คน (รอยละ 43.08) จากสื่อโทรทัศน/วิทยุ 9 คน 
(รอยละ 13.85) จากเวทีการแสดง จํานวน 21 คน (รอยละ 32.31) และจากเว็บไซตที่เกี่ยวของ จํานวน 7 คน (รอยละ 10.77) 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการฟนฟูและสืบทอดทํานองลําพื้น กลาวคือ ควรเผยแพรการ
แสดงหมอลําพื้นทางส่ือโทรทัศนหรือทางเว็บไซต ควรมีการเชิดชูเกียรติใหกับศิลปนหมอลําพื้นจากหนวยงานภาครัฐหรือ
เอกชนนอกจากนี้ควรมีโครงการฝกอบรมหรือจัดทําหนังสือ ตํารา เพื่อเปนการเผยแพรทํานองลําพื้น เปนตน  
 

สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเร่ืองแนวทางการฟนฟูและสืบทอดหมอลําพื้นในจังหวัดขอนแกน ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได ดังน้ี 
 1. ศึกษาทํานองลําพ้ืนในจังหวัดขอนแกนของหมอลําวันดี  พลทองสถิตย พบวา การลําพื้นของหมอลําวันดี  พลทอง
สถิตย มีเทคนิคการลําโดยการใชลูกคอและเสียงในลําคอ เสียงลํามีการยายบันไดเสียงระหวางบันไดเสียงจีชาปไมเนอร (G

#
m) 

เสียง G
#
  A

#
  B  C

#
 D

#
 F

#
 และกลุมเสียงชาปดอเรียน (G

#
Dorian) เสียง G

#
  A

#
 C

#
 D

#
  E

#
 สลับกัน เสียงแคนอยูในจีชาปไม

เนอร (G
#
m) เทากับเสียงหมอลําวันดี โดยหมอแคนจะเปาทํานองตามเสียงของหมอลํา ทํานองแคนที่ใชมีเสียง G

#
 A

#
 B C

#
  

D#  E#  เสียงโดรนของแคน คือ เสียง G# B  C# และ A# กลอนลําพื้นมีโครงสราง การเกริ่น ถัดไปข้ึนตนดวยคําวา แตนั้นหรือ
ปางนั้น และ ในแตละทอนจบมีคําวา กอนแหลว หรือ แทแหลว  
 2. ศึกษาแนวทางการฟนฟูและการสืบทอดหมอลําพ้ืนในจังหวัดขอนแกน พบวา 1) แนวทางการฟนฟูหมอลําพื้นใน
จังหวัดขอนแกน 1.1) ดานนโยบายจัดโครงการอบรมใหความรูเรื่องหมอลําพื้น การประกวดหมอลําพื้น การจางหมอลําพื้น
และยกยองเชิดชูเกียรติศิลปนหมอลําพื้น 1.2) ดานการแสดงลําพื้น ควรมีการพัฒนาในเรื่องการแสดง การแตงกลอนลําใหมี
ความความทันสมัย แตคงทํานองการลําพื้นแบบเกาไวพัฒนาองคประกอบในการแสดง 3) ดานการเผยแพรผลงาน มีการนํา
ทํานองลําพื้นไปใชประโยชน โดยการประยุกตใหมีความทันสมัย เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม สนับสนุนหมอลําพื้นรุนใหมใหเขา
ประกวดการในรายการโทรทัศน เผยแพรการลําพื้นผานส่ือสังคมออนไลน 2) แนวทางการสืบทอดหมอลําพื้นในจังหวัด
ขอนแกน 2.1) การสืบทอดใหกับสมาชิกภายในครอบครัวและการสืบทอดโดยขอเปนลูกศิษยกับหมอลําพื้น เปนการสืบทอด
แบบมุขปาฐะเปนหลัก แตในปจจุบันควรมีการปรับปรุงรูปแบบดวยการนําเทคโนโลยีมาใชการบันทึกเสียงแทนการจดจําหรือ 
ใชวิธีการถายทอดสดจากสื่อออนไลน แทนการเรียนรูแบบตัวตอตัว แตควรเขาไปพบครูหมอลําพื้นอยูสม่ําเสมอเพื่อรับการ
ชี้แนะและสาธิตใหดู และ 2.2) การสืบทอดโดยสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษา ควรสงเสริมใหมีการสอนหมอลําพื้นใน
สถานศึกษา เชิญผูมีความชํานาญในการลําพื้นมาเปนอาจารยพิเศษ มีโครงการจัดทําเอกสาร หนังสือ ตํารา จัดเก็บกลอนลํา
พื้นแบบด้ังเดิมจากแผนเสียง VDO และบันทึกเสียงหมอลําพื้น คัดลอกเปนโนตดนตรีไทยหรือดนตรีสากล เพื่อเปนองคความรู
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เกี่ยวกับหมอลําพื้น หนวยงานของรัฐระดับตําบล หรือหมูบาน เขามามีสวนรวมในการนําหมอลําพื้นมาถายทอดความรูใหกับ
นักเรียน 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยเร่ืองแนวทางการฟนฟูและสืบทอดหมอลําพื้นในจังหวัดขอนแกน มีประเด็นการอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 
 1. ดานการลําพ้ืน เทคนิคในการลําพื้นทํานองขอนแกนของหมอลําวันดี  พลทองสถิตย จะอยูที่การใชลูกคอและการใช
เสียงในลําคอเพื่อใชประกอบการเอ้ือนตามแบบของตนเอง ทําใหเกิดเสียงที่เปนเอกลักณของหมอลําวันดี พลทองสถิตย 
สอดคลองกับดวงฤทัย  บุญสินชัย และจตุพร  สีมวง (2562: 137) ที่ไดกลาวถึง กลวิธีการลําพื้นวาดขอนแกนของหมอลําวันดี 
พลทองสถิตย  คือ การฮอนเสียงของหมอลําวันดี ทําไดโดยการใชลูกคอในการฮอน โดยหมอลําวันดีจะเลือกตรงที่ฮอนเสียง
ตรงทายประโยค ทอนจบ และกลอนลําที่กลาว ชื่นชมหรือยินดี การเอ้ือนเสียงของหมอลําวันดีคือการยืดเสียงใหยาวและใส
ลูกเลนที่เปนเอกลักษณของตัวเองเขาไป การเอ้ือนเสียงในแตละกลอนลําจะไมเหมือนกัน หมอลําวันดี  พลทองสถิตย            
จะดูความเหมาะสมในการใสลูกเอ้ือน หมอลําวันดี มีเสียงคอนขางสูงเมื่อลําพื้นแลวเสียงจะอยูในบันไดเสียงจีชารปไมเนอร 
(G#m) ซึ่งแคนที่ใชกับหมอลําวันดีก็ตองอยูในระดับเสียงจีชารปไมเนอร (G#m) เชนเดียวกัน สอดคลองกับพิทยวัฒน  พันธะศรี 
และปริยัติ  นามสงา (2560: 55-56) ไดศึกษาเก่ียวกับกระบวนการถายทอดความรูของครอบครัวทําแคน: กรณีศึกษา        
บานสีแกว ตําบลสีแกว อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด พบวา ระบบเสียงแคนแปดจากเสียงที่ 1 ถึงเสียงที่ 7 ประกอบดวยเสียง 
F#, G#, A, B, C#, D, E, และ (F#) (ทบชวงคูแปด) โดยพบวา โครงสรางของระบบเสียงแคนแปดอยูในบันไดเสียงฟาชารปเน
เจอรัลไมเนอร (F# Natural minor) โดยชางทําแคนใหขอมูลวาแคนแปดโปงน้ีเปนระดับเสียงที่หมอแคนนิยมใชกันมากที่สุด
หากตองการแคนเจ็ดโปงหรือเกาโปงก็ตองส่ังทําเพื่อนําไปใชกับหมอลําที่มีระดับเสียงพอดีกับระดับของแคนนั้น ๆ  
 2. ดานทํานองลําพ้ืนของหมอลําวันดี  พลทองสถิตย มีเทคนิคการยายบันไดเสียง (Modulation) สลับการลําอยู 2 
กลุมเสียง คือ จีชาปไมเนอร (G

#
m) และจีชาปดอเรียน (G

#
 Dorian) เม่ือวิเคราะหเสียงของทั้งสองกลุมเสียงแลวพบวา บันได

เสียงจีชาปไมเนอร (G
#
m) และกลุมเสียงจีชาปดอเรียน (G

#
 Dorian) มีตําแหนงเสียงที่แตกตางกันเพียงจุดเดียว คือ เสียงที่ 6 

โดยบันไดเสียงจีชาปไมเนอร (G
#
m) เสียงที่ 6 จะเปนเสียง E ในกลุมเสียงจีชาปดอเรียน (G

#
 Dorian) เสียงที่ 6 จะเปนเสียง E

#
 

ซึ่งเสียง E
#
 ทําใหเกิดเสียงดอเรียน (Dorian) สอดคลองกับพชร  พิฆาตไพรี และจตุพร  สีมวง (2562: 243) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับ

การเรียบเรียงเสียงประสานชุดเพลงพื้นบานอีสาน สําหรับวงโยธวาทิต พบวา เพลงพื้นบานอีสานนั้นมีช่ือเรียกขึ้นตนวา ลาย 
ใชจําแนกบันไดเสียงของบทเพลงบทเดียวกันออกจากกันในกรณีน้ีคําวา ลาย ความหมายจะพองกับทฤษฎีดนตรีตะวันตกเรื่อง
Modal Music หรือ Mode บรรเลงเปนทํานองเพลงไดทั้งหมด 6 ลาย คือลายใหญ (Aeolian Mode) ลายนอย (Dorian 
Mode) ลายเซ (Mixolydian Mode) ลายสุดสะแนน (Ionian Mode) ลายโปซาย (Lydian Mode) และลายสรอย (Phrygian 
Mode) 
 3. ดานแนวทางการฟนฟูและสืบทอดหมอลําพื้นในจังหวัดขอนแกน ปญหาหลักคือ ความนิยมในการรับชมการแสดง
ลําพื้นเสื่อมถอยลง เพราะรูปแบบการแสดงที่ไมเราใจ การลําพื้นที่มีเน้ือหาที่อาจเขาถึงไดยากของเยาวชนรุนใหม สงผลใหการ
วาจางหมอลําพื้นมีนอยลงหมอลําพื้นที่มีอยูตองเปลี่ยนไปแสดงหมอลําในประเภทอ่ืนแทนหรือเปล่ียนไปทําในอาชีพอ่ืนในการ
ฟนฟูหมอลําพื้นตองเริ่มตนจากหมอลําพื้นตองมีการปรับเปล่ียนตนเองเพื่อความอยูรอดกอนมีการพัฒนาการแตงกลอนลําใหมี
เนื้อหาที่ทันสมัย มีการนําทํานองลําพื้นไปประยุกตใชรวมกับกับดนตรีหมอลําสมัยใหมเพื่อสรางมูลคารูปแบบแสดงลําพื้นควรมี
การเพิ่มการแสดงดนตรีลูกทุงหมอลํารวมสมัยเขามาแทรกในบางชวงของการแสดง เพิ่มชองทางการเผยแพรทางสื่อออนไลน 
สอคลองกับงานวิจัยเรื่อง แนวทางการอนุรักษและพัฒนาศิลปะการแสดงหมอลําเรื่องตอกลอนทํานองสินไซ จังหวัดขอนแกน 
โดยวรศักดิ์  วรยศ (2554: 152-154) จากการวิจัยพบวา ควรมีการนําเอาเพลงสมัยใหมมาสลับกับการขับรองทํานองสินไซ 
เพื่อสรางอารมณความสนุกสนานใหกับผูชมใชสื่อเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อชวยเผยแพรทํานองลํา เพื่อสรางอารมณความ
สนุกสนานใหกับผูชมมีการแสดงวงลูกทุงพรอมหางเคร่ืองเตนโชวกอนทําการแสดงหมอลําและมีการแสดงตลกประกอบ      
ดานการสืบทอดควรนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาชวยใหการฝกซอมหมอลํางายขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยเรื่องการพัฒนาหมอ
ลํากลอนในกระแสโลกาภิวัตน โดยอภิสิทธ์ิ  เบื้องบน (2555: 99-102) พบวา การพัฒนาหมอลํากลอนในกระแสโลกาภิวัตน    
มีการใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชน เชน คอมพิวเตอรในการบันทึกกลอนลําแทนการเขียนดวยลายมือ เพราะอานงายใชเครื่อง
บันทึกเสียงอัดเสียงกลอนลําจากครู เพื่อนํากลับมาฝกฝนที่บานและเปนแนวทางในการทองทํานองลํา   
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ขอเสนอแนะ 
 1.ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลวิจัยไปใช 
  การวิจัยครั้งนี้ สามารถเปนฐานขอมูลทางวิชาการใหกับหนวยงานของรัฐ เอกชน หรือสถานบันทางการศึกษา 
สามารถนําไปใชในการวางแผนในการฟนฟูและการอนุรักษวัฒนธรรมหมอลําพื้นหรือวัฒนธรรมพื้นบานอีสานในลักษณะ
เดียวกันไดตอไป 
 2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
  ควร มีการขยายผลการวิจัยแนวทางฟนฟูและสืบทอดหมอลําพื้นในจังหวัดอ่ืนหรือหมอลําประเภทอ่ืน ๆ ตอไป 
เพื่อใหเกิดการสงเสริมและอนุรักษฟนฟูและสืบทอดหมอลําพื้นใหคงอยูกับสังคมไทยอยางยั่งยืนสืบไป 
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บทคัดยอ 
  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นตอนโยบายกัญชาเสรีของกลุมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดหนองคาย 
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นตอนโยบายกัญชาเสรีของกลุมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดหนองคาย และ 3. เพื่อศึกษา
ขอเสนอแนะและความคิดเห็นตอนโยบายกัญชาเสรีของกลุมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดหนองคาย เปนการวิจัยแบบผสมผสาน
ระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (Mixed Methods) มีเครื่องมือในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ โดยมีตัวอยางเชิงปริมาณ คือ กลุมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดหนองคาย จํานวน 147 คน ที่ไดมาจากการใชสูตรของ 
Taro Yamane (1967: 158) ในการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง และกุลมเปาหมายเชิงคุณภาพ จํานวน 20 คน โดยการเลือก
แบบเจาะจง แลวนําขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะหในเชิงเนื้อหาและวิเคราะหดวยโปรแกรมสถิติพื้นฐาน อาทิ คาความถี่ คา
รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test ผลการวิจัยพบวา 1) ความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง ( X= 2.95) และความคิดเห็นรายดานที่เรียงคาเฉล่ียจากมากไปนอย ไดแก 1.1) การตัดสินใจ ( X= 3.03) 1.2) ดาน
การรับการรับผลประโยชน ( X= 2.94) 1.3) การติดตามและประเมินผล ( X=2.94) และ 1.4) การดําเนินกิจกรรม ( X=2.84) 
ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไวในระดับปานกลาง 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นระหวาง เพศ และอายุ 
จําแนกตามกลุมเพศชาย และเพศหญิง เปรียบเทียบทางเดียวระหวางตัวแปร การตัดสินใจ การดําเนินกิจกรรม การรับ
ผลประโยชน การติดตามและประเมินผล พบวา เพศชายมากกวาเพศหญิงทุกดานและจําแนกตามกลุมอายุ แตกตางกัน ทั้ง 5 
กลุมอายุ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ขอเสนอแนะ พบวา 3.1) การตัดสินใจ ควร
สนับสนุนและควรสงเสริมใหชุมชนมีการปลูกกัญชาและสรางกิจกรรมไดอยางถูกตอง 3.2) การดําเนินกิจกรรม ควรสงเสริมให
มีการดําเนินกิจกรรมจริงการดําเนินกิจกรรมแตละข้ันตอนตองมีการประชุมช้ีแจงอยางชัดเจน 3.3) การรับผลประโยชน ควร
สงเสริมใหเกิดผลประโยชนกับกลุมวิสาหกิจชุมชนและใหเกิดขอดีมากที่สุด และ 3.4) การติดตามและประเมินผล ควรมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลมาจากคนกลางมีความยุติธรรม สุจริต และโปรงใส และควรสงเสริมใหจริงจังเกิด
รูปธรรมชัดเจน 
 

คําสําคัญ: ความคิดเห็น, นโยบายกัญชาเสรี, วิสาหกิจชุมชน 
 

Abstract 
The purposes of the study was 1. to study The Opinions of to Free Marijuana Policy of Community 

Enterprise Group in Nong Khai Province. 2. To compare opinions of Free Marijuana Policy of Community 
Enterprise Group in Nong Khai Province. And 3. To study the suggestions and Opinions of to Free 
Marijuana Policy of Community Enterprise Group in Nong Khai Province. There are research tools, including 
questionnaires and interview forms. There are 147 quantitative examples of community enterprise groups 
in Nong Khai Province that have been derived from the formula of Taro Yamane (1967: 158). In 
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determining the sample size And group of quality targets of 20 people by specific selection Then the 
collected data is analyzed in content and analyzed with basic statistical program such as frequency, 
percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test. The results of the revealed that 1) The overall 
opinions were at a moderate level ( X=2.95) and opinions in each aspect which were arranged from the 
highest to the lowest, namely 1.1) decisions ( X=3.03) 1.2) benefits ( X=2.94) 1.3) Monitoring and 
evaluation ( X=2.94) and 1.4) Activities ( X=2.84) respectively Which is in line with the hypothesis at a 
moderate level. 2) The comparison of opinions between gender and age classified by male and female 
groups, one-way comparison between variables, decision making, activity Beneficiary Monitoring and 
evaluation It was found that males were higher than females in all aspects and were classified by age 
groups in all 5 age groups with statistical significance at the level of .05 and 3) Recommendations: 3.1) 
The decision should support and should support the community to grow marijuana and create activities 
correctly. 3.2) Activities Should promote the implementation of actual activities, the activities of each 
step must have a meeting to clearly explain 3.3) the benefits Should promote benefits to the community 
enterprise group and maximize the benefits, and 3.4) monitoring and evaluation There should be a 
follow-up and evaluation committee from the middleman that is fair, honest and transparent, and should 
promote to be seriously concrete. 
 

Keywords: Opinions, Free Marijuana Policy, Community Enterprise. 
 

บทนํา 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (2560-2564) ไดจัดทําข้ึนในชวงเวลาของการปฏิรูปประเทศทามกลาง
สถานการณโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกลชิดกันมากขึ้นโดยไดนอมนําหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” มาเปนปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศตอเนื่องไดจัดทําเปนแผนแมบทหลักของการพัฒนาประเทศและ
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสรางประเทศไทยไปสู
ประเทศไทย 4.0 ตลอดจน ประเด็นการปฏิรูปประเทศนอกจากนั้นไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุก
ภาคสวนทั้งในระดับกลุมอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อยางกวางขวางและตอเน่ืองเพื่อรวมกัน
กําหนดวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งรวมจัดทํารายละเอียดยุทธศาสตรของแผนฯ เพื่อมุงสู “ความม่ันคง    
มั่งค่ัง และย่ังยืน” การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงเปนจุดเปล่ียนที่สําคัญในการเชื่อมตอกับยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตรระยะยาวสูการปฏิบัติ โดยในแตละยุทธศาสตรไดกําหนดประเด็นการพัฒนาพรอม
ทั้งแผนงาน/โครงการสําคัญที่ตองดําเนินการใหเห็นผลเปนรูปธรรมในชวง 5 ปแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติเพื่อ
เตรียมความพรอมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตวัรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงไดอยาง
เหมาะสมขณะเดียวกัน ยังไดกําหนดแนวคิดและกลไกการขับเคล่ือนนโยบายกัญชาเสรี ซึ่งแนวคิดนี้เห็นวาจะทําใหเกิดการ
สรางรายรายไดเพิ่มขึ้นของประชาชนและกลุมวิสาหกิจชุมชน จึงใหสิทธิพิเศษในนโยบายกัญชาเสรีโดยใหมีการติดตาม
ประเมินผลที่ชัดเจน เพื่อกํากับใหการพัฒนาเปนไปอยางมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นําไปสูการพัฒนาเพื่อประโยชนสุขที่
ยั่งยืนของสังคมไทย (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2560) 
 ปจจุบัน รัฐบาลไดมีแนวคิดริเริ่มทางนโยบายเก่ียวกับการสงเสริมสรางรายไดใหกับประชาชนในระดับครัวเรือนโดยการ
ปลูกกัญชา (พืชเศรษฐกิจ) แลวนํามาจําหนายเพื่อนําไปใชในทางการแพทยหรือการรักษาโรคภัยตาง ๆ ตามสรรพคุณ               
ที่มีนานับประการ แตอยางไรก็ดี กัญชายังเปนยาเสพติดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ซึ่งมี
ขอจํากัดในมาตรา 26/5 วาผูอนุญาตจะออกใบอนุญาตใหผลิต นําเขา สงออก จําหนาย หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดให
โทษในประเภท 5 ไดเมื่อปรากฏวาผูขออนุญาตเปนหนวยงาน (1) หนวยงานของรัฐที่มีหนาที่ศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการ
สอนทางการแพทย เภสัชศาสตรวิทยาศาสตร หรือเกษตรศาสตร หรือมีหนาที่ใหบริการทางการแพทย เภสัชกรรม หรือ
วิทยาศาสตรหรือมีหนาที่ใหบริการทางเกษตรกรรม เพื่อประโยชนทางการแพทยหรือเภสัชกรรม หรือหนวยงานของรัฐที่มี
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หนาที่ในการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด หรือสภากาชาดไทย (2) ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยช้ันหน่ึง ผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย 
ผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทยประยุกต หรือหมอพื้นบานตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพการแพทยแผนไทย ทั้งน้ี ผู
ประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทยและหมอพื้นบาน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ (3) สถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีหนาที่ศึกษาวิจัย
และจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับทางการแพทยหรือเภสัชศาสตร (4) ผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุมเปนวิสาหกิจ
ชุมชน ซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจ เพื่อสังคมตามกฎหมายวาดวยการนั้น หรือ
สหกรณการเกษตร ซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยสหกรณ ซึ่งดําเนินการภายใตความรวมมือและกํากับดูแลของผู ขอ
อนุญาตตาม (1) หรือ (3) ทั้งนี้ ผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมดังกลาว สามารถรวมผลิตและพัฒนาสูตรตํารับยาแผนโบราณ
หรือยาสมุนไพรได เพื่อประโยชนทางการแพทย ภายใตความรวมมือและกํากับดูแลของผูขออนุญาตตาม (1) หรือ (3) ดวย (5) 
ผูประกอบการขนสงสาธารณะระหวางประเทศ (6) ผูปวยเดินทางระหวางประเทศที่มีความจําเปนตองนํายาเสพติดใหโทษใน
ประเภท 5 ติดตัวเขามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร เพื่อใชรักษาโรคเฉพาะตัว (7) ผูขออนุญาตอ่ืนตามที่รัฐมนตรีโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการกําหนดในกฎกระทรวงผูขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง (2) (3) (4) และ (7) ในกรณีที่เปนบุคคล
ธรรมดาตองมีสัญชาติไทยและมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย ในกรณีที่เปนนิติบุคคลตองจดทะเบียนตามกฎหมายไทย และ
กรรมการของนิติบุคคล หุนสวนหรือผูถือหุนอยางนอยสองในสามตองเปนผูมีสัญชาติไทยและมีสํานักงานในประเทศไทยจาก 
(4) ผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุมเปนวิสาหกิจชุมชนมีความคิดเห็นตอนโยบายกัญชาเสรีในระดับใด (ราชกิจจา
นุเบกษา, 2562)  
 การสงเสริมและการพัฒนาอาชีพใหกับประชาชนดวยนโยบายกัญชาเสรีนั้น ควรมีการใหความรู ทักษะ การมองเห็น
ชองทางและลูทางในการประกอบธุรกิจชุมชนดวยนโยบายกัญชาเสรีที่ชัดเจน เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนเนนใหมี
การเรียนรูรวมกันเพื่อใหการบริหารงานทุกข้ันตอนมีประสิทธิภาพทําใหธุรกิจชุมชนมีการเจริญเติบโตไปในทิศทางที่ดีขึ้น 
รวมถึงสอดคลองกับการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืนในยุทธศาสตรชาติ  ประเด็นยุทธศาสตรดานการสราง
ความสามารถในการแขงขันยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผูประกอบการยุคใหม สรางและพัฒนาผูประกอบการ
ยุคใหม ไมวาจะเปนผูประกอบการรายใหญ กลาง เล็ก วิสาหกิจเริ่มตน วิสาหกิจชุมชน หรือวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมทั้ง
เกษตรกรใหเปนผูประกอบการยุคใหมที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเปนผูประกอบการที่มีความสามารถในการแขงขันและ
มีอัตลักษณชัดเจน โดยมีนวัตกรรมใน 3 ดาน คือ นวัตกรรมในการสรางโมเดลธุรกิจ นวัตกรรมในเชิงสินคาและบริการ และ
นวัตกรรมในเชิงกระบวนการผลิตและบริการ พรอมทั้งเปนนักการคาที่เขมแข็งที่จะนําไปสูการสนับสนุนการเปนชาติการคา    
มีความสามารถในการเขาถึงตลาดทั้งในและตางประเทศ เปนผูประกอบการที่ “ผลิตเกง ขายเกง” หรือ “ซ้ือเปน ขายเปน” 
บริการเปนเลิศ สามารถขยายการคาและการลงทุนไปตางประเทศ รวมทั้งสงเสริมใหผูประกอบการมีหลักธรรมาภิบาล รวมทั้ง
การปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย 4.0 เพื่อใหกลุมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดหนองคายมีรายไดเพิ่มขึ้น ซึ่งนโยบาย
กัญชาเสรีไดเปดชองใหกับกลุมวิสาหกิจชุมชน เพื่อสรางรายไดจากการปลูก การแปรรูปหรือการสกัดน้ํามันกัญชา โดยมีการ
เปดโอกาสใหหนวยงานภาครัฐ เปนตน 
 ดังนั้น จากความสําคัญและปญหาดังกลาวในขางตน จึงเปนโอกาสดีที่ผูวิจัยจะไดทําศึกษาวิจัยภายใตหัวขอเรื่องความ
คิดเห็นตอนโยบายกัญชาเสรีของกลุมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดหนองคาย เพื่อนําไปเปนแนวทางในการดําเนินงานสงเสริมให
กลุมวิสาหกิจชุมชนสามารถดําเนินการตามนโยบายกัญชาเสรี อีกทั้งยังขอเสนอแนะเชิงนโยบายใหกับภาครัฐในการนําไปปรับ
ใชกับนโยบายกัญชาเสรีอยางเหมาะสม และสามารถพัฒนากลุมอาชีพในชุมชนอ่ืน ๆ ใหมีความมั่นคงและยั่งยืนตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นตอนโยบายกัญชาเสรีของกลุมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดหนองคาย  
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นตอนโยบายกัญชาเสรีของกลุมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดหนองคาย  
 3. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะและความคิดเห็นตอนโยบายกัญชาเสรีของกลุมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดหนองคาย  
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วิธีดําเนินการวิจัย 
     การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยแบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (Mixed Methods) ซึ่งมีวิธีการ
ดําเนินการวิจัย ดังนี ้
      1. ประชากร กลุมตัวอยาง และกลุมเปาหมาย 
          1.1 ประชากร ไดแก สมาชิกที่เปนตัวแทนกลุมวิสาหกิจชุมชน/เครือขายวิสาหกิจชุมชนที่มาตอทะเบียนแลวใน
จังหวัดหนองคาย จํานวน 232 กลุม/คน  
          1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก สมาชิกที่เปนตัวแทนกลุมวิสาหกิจชุมชน/เครือขายวิสาหกิจชุมชนที่มาตอทะเบียนแลว       
ในจังหวัดหนองคาย จํานวน 147 กลุม/คน โดยใชสูตรของ Taro Yamane (1970: 580-581) ในการกําหนดขนาดกลุม
ตัวอยาง กําหนดใหมีความคลาดเคลื่อนที่ระดับ .05   
      1.3 กลุมเปาหมาย ไดแก สมาชิกที่เปนตัวแทนกลุมวิสาหกิจชุมชน/เครือขายวิสาหกิจชุมชนที่มาตอทะเบียนแลว       
ในจังหวัดหนองคาย จํานวน 20 กลุม/คน โดยการเลือกแบบเจาะจงเพื่อใชในการสัมภาษณเชิงลึก 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบดวย 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เปนคําถาม
เกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ เปนชนิดแบบสอบถามรายการ ตอนที่ 2 เปน
คําถามเก่ียวกับความคิดเห็น จําแนกออกเปน 4 ดาน ได แก ดานการตัดสินใจ ดานการดํา เนินกิจกรรม ดานการรับ
ผลประโยชน และดานการติดตามและประเมินผล เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ไดแก มากที่สุด 
มาก ปานกลาง นอย และ นอยที่สุด ตอนที่ 3 เปนคําถามเก่ียวกับขอเสนอแนะจากตัวแทนกลุมวิสาหกิจชุมชน/เครือขาย
วิสาหกิจชุมชนที่มาตอทะเบียนแลวจังหวัดหนองคาย เปนชนิดปลายเปด ซึ่งไดผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ที่
นํามาการหาคาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม โดยคํานวณหาคา ความสอดคลองของขอคําถาม (IOC) ที่มีคา IOC ไดที่ 0.67 
และ 2) แบบสัมภาษณ (Interview) ที่ผานการตรวจสอบจากอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน แลว 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก ผูวิจัยไดทําการลงพื้นที่วิจัยเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลจากเครื่องมือในการวิจัยทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพจากการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุมตัวอยาง และการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth 
Interviews) กับกลุมเปาหมาย 
 4. การวิเคราะหขอมูล ไดแก ผูวิจัยจะทําการวิเคราะหขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังน้ี   
  1) การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ จะนําแบบสอบถามที่ไดจากการเก็บรวบขอมูลกับกลุมตัวอยางมาวิเคราะหจําแนก
เปน 3 ตอน ไดแก 1.1) ตอนที่ 1 วิเคราะหแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ ใช
คาความถ่ี และ รอยละ 1.2) ตอนที่ 2 วิเคราะหความคิดเห็นตอนโยบายกัญชาเสรีของกลุมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดหนองคาย 
โดยหาคาเฉลี่ย ( X) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปนรายขอ รายดาน และโดยรวมทั้งฉบับเพื่อใชในการประเมินคาและแปล
ความหมายของคะแนน โดยนําเสนอในรูปตารางประกอบความ และ ตอนที่ 3 วิเคราะหแบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับ
ขอเสนอแนะความคิดเห็นตอนโยบายกัญชาเสรีของกลุมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดหนองคาย โดยใชวิธีการวิเคราะหเชิงเน้ือหา  
 2) การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ จะนําแบบสัมภาษณที่ไดจากการเก็บรวบขอมูลกับกลุมเปาหมายมาวิเคราะหเชิง
เนื้อหา แลวนําเสนอแบบความเรียงและพรรณนาวิเคราะห 
 5. สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก สถิติพื้นฐาน อาทิ คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-
test ซึ่งหากมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ผูวิจัยจะทดสอบเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยโดยการ
ทดสอบรายคูดวยวิธีการของ LSD   
 

ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องความคิดเห็นตอนโยบายกัญชาเสรีของกลุมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดหนองคาย ผูวิจัยสามารถจําแนก
ผลการวิจัยได ดังน้ี 
 1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นตอนโยบายกัญชาเสรีของกลุมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดหนองคาย ผลการวิจัยพบวา จาก
การวิเคราะหผลขอมูลความคิดเห็นตอนโยบายกัญชาเสรีของกลุมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดหนองคาย โดยภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง ( X= 2.95) และความคิดรายดานผูวิจัยสามารถจําแนกผลไวในตารางที่ 1 ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 ขอมูลความคิดเห็นตอนโยบายกัญชาเสรีของกลุมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดหนองคายเปนรายดาน 

ดาน ความคิดเห็น )(X  
S.D. ระดับความคิดเห็น ลําดับที่ 

1 
2 
3 
4 

การตัดสินใจ 
การดําเนินกิจกรรม 
การรับผลประโยชน 
การติดตามและประเมินผล 

3.03 
2.84 
2.97 
2.94 

1.035 
1.048 
1.075 
1.008 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

1 
4 
2 
3 

     โดยรวม 2.95 1.042 ปานกลาง  

 จากตารางที่ 1 พบวา ความคิดเห็นตอนโยบายกัญชาเสรีของกลุมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดหนองคายจําแนกออกเปนราย
ดานในทุกดานอยูในระดับปานกลาง ( X= 2.95) โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก 1. การตัดสินใจ ( X= 3.03) 2. ดาน
การรับการรับผลประโยชน ( X= 2.94) 3. การติดตามและประเมินผล ( X=2.94) และ 4. การดําเนินกิจกรรม ( X=2.84) 
ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานที่ต้ังไววาความคิดเห็นตอการลดปญหาความยากจนดวยนโยบายกัญชาเสรีของกลุม
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดหนองคาย อยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดานสรุปได ดังนี้    
  1.1 ดานการตัดสินใจ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X= 3.027) เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอย ไดแก 1.1) การตัดสินใจนํานโยบายกัญชาเสรีมาใช ( X= 3.22) 1.2) การตัดสินใจใชกัญชามาพัฒนาเปน
ผลิตภัณฑของกลุมวิสาหกิจชุมชน (X= 3.21) 1.3) การมีสวนในการตัดสินใจเมื่อมีการประชุมในกลุมวิสาหกิจ ( X=3.21) และ 
1.4) การตัดสินใจเตรียมความพรอมแปรรูปผลิตภัณฑแทนผลิตภัณฑเดิม (X=2.63) 

1.2 ดานการดําเนินกิจกรรม โดยภาพรวม ( X=2.84) เรียงจากคาเฉลี่ยมากไปนอย ไดแก 2.1) การมีกิจกรรม
ทางเลือกใหม ( X= 3.29) 2.2) การมีกิจกรรมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวในชุมชน (X=3.07) 2.3) การมีกิจกรรมเพื่อลดปญหา
ความยากจน (X= 3.01,S.D.=.983) และ 2.4) การมีกิจกรรมการพัฒนาดานสุขภาพจากกัญชา (X=2.57)  
 1.3 ดานการรับผลประโยชน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X=2.97) เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก 3.1) การไดการรับผลประโยชนจากการลดปญหาความยากจนดวยนโยบายกัญชาเสรี             
( X=3.15) 3.2) ประชาชนจะไดรับการรับผลประโยชนจากนโยบายกัญชาเสรี  ( X=3.15) 3.3) คิดวาจะไดรับการรับ
ผลประโยชนดานสุขภาพของชุมชนจากนโยบายกัญชาเสรี ( X= 3.07) 3.4) การไดรับการรับผลประโยชนการพัฒนาดาน
สิ่งแวดลอมของชุมชน (X= 2.71)  
 1.4 ดานการติดตามและประเมินผล โดยภาพรวมมีการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง ( X= 3.10) เมื่อพิจารณา
เปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก 4.1) การประเมินผลตอแหลงทองเที่ยวของวิสาหกิจชุมชน ( X= 3.93) 
4.2) การประเมินการแกไขปญหาความยากจนของกลุมวิสาหกิจชุมชน ( X=3.35) 4.3) การประเมินการแกไขปญหาความ
ยากจนของกลุมวิสาหกิจชุมชน (X= 3.21) 4.4) การประเมินในการใชเงินทุนในพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ( X= 2.84) ตามลําดับ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นตอนโยบายกัญชาเสรีของกลุมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดหนองคาย ผลการวิจัยพบวา 
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอนโยบายกัญชาเสรีระหวาง เพศ อาย ุการศึกษา และอาชีพ โดยนําเฉพาะเพศ และอายุ มา
ทําการเปรียบได ดังนี้  
   2.1 ผลเปรียบเทียบความคิดเห็นตอนโยบายกัญชาเสรีของกลุมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดหนองคาย จําแนกตามกลุม
เพศ (เพศชายและเพศหญิง) แตกตางทางสถิติที่ระดับ .05 เปรียบเทียบทางเดียว ระหวางตัวแปร การตัดสินใจ การดําเนิน
กิจกรรม การรับผลประโยชน การติดตามและประเมินผล จําแนกตามเพศ พบวา เพศชายมากกวาเพศหญิงทุกดาน แตกตาง
กันทางสถิติที่ระดับ .05  
  2.2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นตอนโยบายกัญชาเสรี จําแนกตามกลุมอายุ แตกตางกัน จําแนกตามปจจัย ทั้ง 4  
ปจจัย โดยรวม ( X= 2.95) สวนรายดานเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก การตัดสินใจ ( X= 3.03) การรับผลประโยชน ( X

= 2.97) การติดตามและประเมินผล ( X= 2.97) การติดตามและประเมินผล ( X= 3.00)  และการดําเนินกิจกรรม ( X= 2.29)  
ตามลําดับ 
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 3. เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะและความคิดเห็นตอนโยบายกัญชาเสรีของกลุมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดหนองคาย 
ผลการวิจัยพบวา ขอเสนอแนะความคิดเห็นตอนโยบายกัญชาเสรีของกลุมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดหนองคาย ไดแก 1) การ
ตัดสินใจ ควรสนับสนุนและควรสงเสริมใหชุมชนมีการปลูกกัญชา มีการตัดสินใจนโยบายกัญชาเพื่อสงเสริมสรางกิจกรรม   
สมาชิกยินดีรวมนโยบายกัญชาเสรี เปนการสรางปญหาใหกับชุมชนมากกวา 2) การดําเนินกิจกรรม ควรสงเสริมใหมีการ
ดําเนินกิจกรรมจริง การดําเนินกิจกรรมแตละข้ันตอนตองมีการประชุม ชี้แจงอยางชัดเจน ซึ่งจะเกี่ยวของกับการลงทุนของ
กลุมวิสาหกิจชุมชน ควรมีการวางแผนควบคุมอยางรัดกุมในการดําเนินกิจกรรมและตองการใหเกิดนโยบายกัญชาเสรีอยาง
ชัดเจน 3) การรับผลประโยชน ควรสงเสริมสงผลดีตอประชาชนเปนประโยชนกับกลุมวิสาหกิจชุมชนผลประโยชน/ขอดีจะเกิด
นอยมากชุมชนก็จะกายเปนการใชกัญชาเสรี ซึ่งจะทําใหเกิดผลเสียมากกวาและเพื่อสุขภาพและเกิดเศรษฐกิจที่ดีในอนาคตลด
ปญหาความยากจน และ 4) การติดตามและประเมินผล ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลมาจากคน
กลางมีความยุติธรรม สุจริต และโปรงใส และควรสงเสริมใหจริงจังเกิดรูปธรรมชัดเจน 
 

สรุปผลการวิจัย  
 การวิจัยเร่ืองความคิดเห็นตอนโยบายกัญชาเสรีของกลุมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดหนองคาย ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัย
ได ดังน้ี 
 1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นตอนโยบายกัญชาเสรีของกลุมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดหนองคาย พบวา ความคิดเห็นตอ
นโยบายกัญชาเสรีของกลุมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดหนองคาย โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X= 2.95) และความ
คิดเห็นรายดานที่เรียงคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก 1) การตัดสินใจ ( X= 3.03) 2) ดานการรับการรับผลประโยชน ( X= 
2.94) 3) การติดตามและประเมินผล ( X=2.94) และ 4) การดําเนินกิจกรรม ( X= 2.84) ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับ
สมมุติฐานที่ตั้งไววาความคิดเห็นตอนโยบายกัญชาเสรีของกลุมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดหนองคายอยูในระดับปานกลาง 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นตอนโยบายกัญชาเสรีของกลุมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดหนองคาย พบวา ผลการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นระหวาง เพศ และอายุ จําแนกตามกลุมเพศชาย และเพศหญิง เปรียบเทียบทางเดียวระหวางตัวแปร 
การตัดสินใจ การดําเนินกิจกรรม การรับผลประโยชน การติดตามและประเมินผล พบวา เพศชายมากกวาเพศหญิงทุกดาน
และจําแนกตามกลุมอายุ แตกตางกัน ทั้ง 5 กลุมอายุ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะและความคิดเห็นตอนโยบายกัญชาเสรีของกลุมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดหนองคาย พบวา  
มีขอเสนอแนะ ไดแก 3.1) การตัดสินใจ ควรสนับสนุนและควรสงเสริมใหชุมชนมีการปลูกกัญชาและสรางกิจกรรมไดอยาง
ถูกตอง 3.2) การดําเนินกิจกรรม ควรสงเสริมใหมีการดําเนินกิจกรรมจริงการดําเนินกิจกรรมแตละขั้นตอนตองมีการประชุม
ชี้แจงอยางชัดเจน 3.3) การรับผลประโยชน ควรสงเสริมใหเกิดผลประโยชนกับกลุมวิสาหกิจชุมชนและใหเกิดขอดีมากที่สุด 
และ 3.4) การติดตามและประเมินผล ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลมาจากคนกลางมีความยุติธรรม 
สุจริต และโปรงใส และควรสงเสริมใหจริงจังเกิดรูปธรรมชัดเจน 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยเร่ืองความคิดเห็นตอนโยบายกัญชาเสรีของกลุมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดหนองคาย มีประเด็นในการอภิปรายผล 
ดังน้ี 
 ความคิดเห็นตอนโยบายกัญชาเสรีของกลุมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดหนองคาย โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับ
ปานกลาง อาจเปนสาเหตุจากที่กลุมวิสาหกิจชุมชนยังไมมีความมั่นใจจากนโยบายกัญชาเสรีของรัฐบาลมากนัก เน่ืองจากยังไม
มีกลุมวิสาหกิจใดดําเนินการกอนเพื่อเปนตนแบบและสมาชิกยังเชื่อวา “กัญชา” เปนพืชสมุนไพรที่มีประโยชนทางการแพทย
เทาน้ัน ซึ่งยังมีความเชื่อวากัญชาอาจจะไมสามารถนํามาปลูก แปรรูป และจําหนายไดโดยเสรีตามที่คิด จึงมีความคิดเห็นอยูใน
ระดับปานกลาง สอดคลองกับการวิเคราะหปญหาของสํานักงานเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก (2554: 45) ไดวิเคราะหปญหา 
อุปสรรคในการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดพิษณุโลก ไวดังนี้ 1) กรมสงเสริมการเกษตรและหนวยงานภาคีให
ความสําคัญตอการสงเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนนอยไมจริงจังและแนวทางการสงเสริมไมชัดเจนและตอเนื่อง อีกทั้งยัง
ไมเขาใจบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบตองานสงเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน 2) กลุมวิสาหกิจชุมชนบางกลุมไดเขารวม
กิจกรรมกับหนวยงานภาคีหลายหนวยงานและมีการใชช่ืออ่ืนในการเขารวมกิจกรรมทั้งที่เปนกลุมเดียวกันทําใหเกิดการสับสน
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และเขาใจผิดระหวางหนวยงานที่ใหการสนับสนุน 3) วิสาหกิจชุมชนยังไมสามารถพึ่งพาตนเองไดและยังตองพึ่งพาปจจัยการ
ผลิต และเงินทุนจากภายนอก 4) หนวยงานภาคีในระดับอําเภอ/จังหวัด ยังทํางานแบบไมบูรณาการและยังไมเห็นความสําคัญ
เนื่องจากมีความเขาใจวาวิสาหกิจชุมชนเปนงานของกรมสงเสริมการเกษตร และ 5) วิสาหกิจชุมชนบางแหงที่มาจดทะเบียน
เปนวิสาหกิจชุมชน ไมไดเกิดจากปญหาหรือความตองการของชุมชนอยางแทจริง แตมาจดทะเบียนเพื่อรอรับการสงเสริม
สนับสนุนของหนวยงานตางๆ และเพื่อหวังกูเงินในอัตราดอกเบี้ยตํ่า ซึ่งมิไดประกอบกิจกรรมอยางแทจริงและตอเนื่อง  
 และสอดคลองกับงานวิจัยของวีรยา  ถาอุปชิต และนุศราพร  เกษสมบูรณ (2559: 228-240) ไดวิจัยเร่ืองการใชกัญชา
ทางการแพทย การศึกษาน้ีจะมุงเนนไปที่การใชประโยชนทางการแพทยและเหตุการณไมพึงประสงคของการใชกัญชา 
วิธีดําเนินการวิจัย: ทบทวนตําราแพทยแผนไทย 2 เลม คือตําราแพทยศาสตรสงเคราะหและตําราพระโอสถพระนารายณใน
สวนของตําราแพทยแผนปจจุบัน สืบคนขอมูลจากฐานขอมูลทางการแพทย จากเดือนตุลาคม พ.ศ. 2535 จนถึง เดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2559 โดยจํากัดการศึกษาแบบ Systematic Reviews เทาน้ัน ผลการวิจัย: ตําราแพทยศาสตรสงเคราะหมีตํารับยาไทย
ที่เขากัญชา จํานวน 11 ตํารับ และในตําราพระโอสถพระนารายณ พบตํารับยาไทยที่เขากัญชา จํานวน 3 ตํารับ โดยมีขอบงใช
หลักคือ แกปวด เจริญอาหาร ชวยใหนอนหลับ เปนตน        
 สําหรับขอมูลจากฐานขอมูลทางการแพทย พบการใชกัญชาในการแพทยแผนปจจุบัน เมื่อพิจารณาจากงานวิจัยที่มี
คุณภาพระดับนาเช่ือถือได มีการใชสําหรับอาการปวดเรื้อรัง โดยเฉพาะภาวะกลามเนื้อเกร็งเนื่องจากภาวะปลอกประสาท
อักเสบ โดยใชสาร Cannabinoids ไดแก Nabixinna, Nabilore, Tetrahydrocannabinol Cannabidiol และ Dronabinol 
สรุปผลการวิจัย พบวา กัญชาเปนพืชสมุนไพรที่มีประโยชนทางการแพทย ซึ่งมีหลักฐานทางวิชาการสนับสนุนทั้งแพทยแผน
ไทยและแผนปจจุบันสรุปขอบงใชหลัก คือ อาการปวดเรื้อรังและโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งดานผลขางเคียงของกัญชาใน
ระยะสั้น พบวา มีผลบางเคียงที่ไมรุนแรง สวนผลบางเคียงในระยะยาวยังไมมีขอมูลที่แนชัดเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา
ดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ดานการตัดสินใจ รองลงมา ดานการรับการรับผลประโยชนรองลงมาการติดตามและประเมินผล 
และนอยสุดการดําเนินกิจกรรมตามลําดับ เมื่อพิจารณาเปนรายดานสรุปได ดังนี้ 1) ดานการตัดสินใจ โดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การตัดสินใจ
นํานโยบายกัญชาเสรีมาใช รองลงมาการตัดสินใจใชกัญชามาพัฒนาเปนผลิตภัณฑของกลุมวิสาหกิจชุมชน รองลงมาการมีสวน
ในการตัดสินใจเม่ือมีการประชุมในกลุมวิสาหกิจ สวนขอที่มีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ การตัดสินใจเตรียมความพรอมแปรรูป
ผลิตภัณฑแทนผลิตภัณฑเดิม 2) ดานการดําเนินกิจกรรม โดยภาพรวมเรียงจากคาเฉล่ีย มากไปนอย จํานวน 3 ระดับแรก      
ในหัวขอดังตอไปนี้ การมีกิจกรรมทางเลือกใหม รองลงมา การมีกิจกรรมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวในชุมชนและการมีกิจกรรม
เพื่อลดปญหาความยากจน สวนขอที่มีคาเฉล่ีย ตํ่าสุด การมีกิจกรรมการพัฒนาดานสุขภาพจากกัญชา 3) ดานการรับ
ผลประโยชน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก พบวา 
ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด การไดการรับผลประโยชนจากการลดปญหาความยากจนดวยนโยบายกัญชาเสรี รองลงมาประชาชนจะ
ไดรับการรับผลประโยชนจากนโยบายกัญชาเสรี และคิดวาจะไดรับการรับผลประโยชนดานสุขภาพของชุมชนจากนโยบาย
กัญชาเสรี สวนขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ การไดรับการรับผลประโยชนการพัฒนาดานส่ิงแวดลอมของชุมชน 4) ดานการติดตาม
และประเมินผล โดยรวมมีการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 
3 ลําดับแรก พบวา ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ การประเมินผลตอแหลงทองเที่ยวของวิสาหกิจชุมชน รองลงมาการประเมินการ
แกไขปญหาความยากจนของกลุมวิสาหกิจชุมชนและการประเมินการแกไขปญหาความยากจนของกลุมวิสาหกิจชุมชน สวนขอ
ที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ การประเมินในการใชเงินทุนในพัฒนาวิสาหกิจชุมชน     
 สอดคลองกับงานวิจัยของธงพล  พรหมสาขา ณ สกลนคร (2556) ไดวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานของ
วิสาหกิจชุมชนในเขตลุมทะเลสาบสงขลา พบวา ปจจัยดานการเมือง ปจจัยทางดานเศรษฐกิจและปจจัยทางดานสังคม 
เอ้ืออํานวยตอผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน สวนปจจัยทางดานเทคโนโลยี และปจจัยทางนิเวศวิทยา เปนปจจัยที่เปนอุปสรรค
ตอการดําเนินงาน ในดานปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนมีดังนี้ ปญหาดานการตลาด ปญหาดาน
บัญชีและการเงิน ปญหาดานการผลิต ปญหาดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ปญหาดานการออกแบบผลิตภัณฑ และปญหา
ตนทุนการผลิต โดยแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนหนวยงานภาครัฐเปนหนวยงานสําคัญของการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน ทั้งในดานการใหความรู การพัฒนาทักษะดานตาง ๆ การสนับสนุนดานการตลาดและการกําหนดระเบียบ     
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ตาง ๆ เพื่อสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน และสอดคลองกับรายงานสถานการณ สํานักงานเกษตรจังหวัดแพร (2554: 58) ได
รายงานสถานการณของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร ที่เกี่ยวของกับหนวยงานรัฐไววา 1) มีปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ดานเจาหนาที่และระบบการทางานสงเสริมวิสาหกิจชุมชน 2) หนวยงานภาคียังไมใหการสนับสนุนสงเสริมเทาที่ควร 3) การ
บันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชนชา 4) เนื้อหาแบบประเมินศักยภาพมีมากเกินไปควรปรับใหกระชับเพื่อสะดวก
และรวดเร็วและเขาใจงายและนําไปใชประโยชนไดจริง 5) แบบรายงานวิสาหกิจมีมากเกินไปควรจัดหมวดหมูที่เปนขอมูลที่
สําคัญนาไปใชไดจริง 6) เจาหนาที่บันทึกขอมูลมีงานบันทึกปริมาณมากทําใหเกิดความลาชาในการบันทึกขอมูล 7) การติดตาม
การดําเนินงานกลุมหนวยงานภาคีระดับอําเภอใหความรวมมือนอย 8) หนวยงานภาคีไมไดใชประโยชนจากขอมูลการประเมิน
ศักยภาพหรือขอมูลอ่ืน ๆ ในระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชนในการพิจารณาสงเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน และ 9) 
วิสาหกิจชุมชนมีจํานวนมากและเจาหนาที่มีจํานวนนอยทําใหการติดตามความกาวหนาของกลุมวิสาหกิจชุมชนไมทั่วถึง      
เปนตน 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1.1 การตัดสินใจ ถามีการสนับสนุนและสงเสริมใหชุมชนมีการปลูกกัญชาและสรางกิจกรรมไดอยางถูกกฎหมาย 
สมาชิกวิสาหกิจชุมชนยินดีที่จะตัดสินใจเขารวมกิจกรรมตามนโยบายกัญชาเสรี  
 1.2 การดําเนินกิจกรรม ควรสงเสริมใหมีการดําเนินกิจกรรมตามเกณฑผานมติเห็นชอบนโยบายกัญชาเสรี มีขอ
ปฏิบัติใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงการดําเนินกิจกรรมทุกครั้งสงผลตอลงทุนของกลุมวิสาหกิจชุมชน   
 1.3 การรับผลประโยชน ควรสงเสริมใหเกิดผลประโยชนกับกลุมวิสาหกิจชุมชนจากการใชกัญชาเสรีเพื่อสุขภาพ หรือ
ในเชิงเศรษฐกิจควรกําหนดทิศทางที่ชัดเจนที่จะสงผลในอนาคต 
 1.4 การติดตามและประเมินผล ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลมาจากคนกลางหรือ
หนวยงานที่เชื่อถือได และประกาศอยางเปนทางการ เพื่อใหมีความยุติธรรม สุจริต และโปรงใส และควรสงเสริมใหจริงจังเกิด
รูปธรรมชัดเจน 
 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป        
  ควร มีการทําการวิจัยเพื่อศึกษาเรื่องความคิดเห็นตอนโยบายกัญชาเสรีของกลุมวิสาหกิจชุมชนขยายผลไปสูใน
จังหวัดอ่ืน ๆ ของประเทศไทยตอไป ทั้งน้ีเพื่อใหทราบถึงความคิดเห็นที่หลากหลายอันจะนําไปสูขอเสนอแนะหรือแนวทางใน
การการพัฒนาเชิงนโยบายใหกับรัฐบาลตอไป 
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 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดเปนอยางดีดวยความอนุเคราะหจากอาจารยที่ปรึกษาหลักและที่ปรึกษารวมและคณาจารยทุก
ทานที่เปนกําลังใจใหคําปรึกษาแนะนําตลอดจนแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสอยางดีย่ิงตลอดมา ขอขอบพระคุณ
คณาจารยสาขายุทธศาสตรการพัฒนาทุกทานที่ไดใหความรูแกผูวิจัย ผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึงในความกรุณาที่ไดรับอยางดี ย่ิง
ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาชนิดและภูมิปญญาในการใชประโยชนจากเห็ดปาในบริเวณพื้นที่ปาโคกขาว ตําบล    
ชื่นชม อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เปนการวิจัยแบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (Mixed 
Methods) มีเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณ แบบสอบถาม และแบบสังเกต มีกลุมเปาหมายที่ใชในการ
สัมภาษณ จํานวน 20 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง และที่ใชแบบสอบถาม คือ คนในชุมชนของปาโคกขาว จํานวน 145 คน 
โดยการสุมแบบบังเอิญ แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหในแบบเชิงคุณภาพดวยการวิเคราะหเชิงเนื้อหาและขอมูลที่ไดในเชิง
ปริมาณมาวิเคราะหดวยสถิติในการวิจัยพื้นฐาน อาทิ คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย
พบวา ชนิดของเห็ดปาในบริเวณพื้นที่ปาโคกขาว ตําบลชื่นชม อําเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม มีเห็ดทั้งหมด 25 วงศ       
42 สกุล 72 ชนิด จัดเปนเห็ดกินได 40 ชนิด เห็ดกินไมได 25 ชนิด และเห็ดที่มีคุณสมบัติเปนยา 9 ชนิด โดยพบเห็ดที่มีชนิด
มากที่สุด ไดแก Boletaceae 13 ชนิด รองลงมา คือ Russulaceae 12 ชนิด, Polyporaceae 8 ชนิด, Agaricaceae 5 ชนิด, 
Tricholomataceae 5  ช นิ ด , Amanitaceae 4  ช นิ ด , Clavulinaceae 4  ช นิ ด , Entolomataceae 2  ช นิ ด , 
Ganodermataceae 2 ชนิด , Gloeophyllaceae 2 ชนิด ตามลําดับ และ 2) ภูมิปญญาในการประโยชนจากเห็ดปา 
ประกอบดวย 2.1) ประโยชนของเห็ดดานอาหาร 2.2) ประโยชนของเห็ดดานสรรพคุณทางยา 2.3) ประโยชนของเห็ดดานการ
สรางรายได และ 2.4) ประโยชนของเห็ดดานการชวยสรางความอุดมสมบูรณและความหลากหลายทางชีวภาพใหกับปาชุมชน  

 

คําสําคัญ: ภูมิปญญาในการใชประโยชน, ปาโคกขาว, เห็ดปา 
 

Abstract           

 The purpose of this research was to study the Species and Local Wisdom Utilization of Wild 
Mushrooms in Khok Kao forest Chuen Chom Sub-District Chuen Chom District Maha Sarakham Province., a 
combined research between qualitative and quantitative research (mixed methods). There are tools used 
in the research, including interview questionnaires and questionnaires. The target group used in the 
interview was 20 people. And the questionnaires were 145 people in the community of Khok Kao forest. 
By accidental random sampling Then the data were analyzed in a qualitative style with content analysis 
and quantitative data to be analyzed with statistics in basic research such as frequency, percentage, 
mean, standard deviation. The results of the  showed that  there are 25 species of wild mushrooms in 
Chuen Chom s Sub-district, Chuen Chom District, Maha Sarakham Province, 72 species, 72 species of 
mushrooms, 40 species of edible mushrooms, 25 types of edible mushrooms and 9 species of medicinal 
properties. The most abundant species were found in Boletaceae, 13 species, 12 Russulaceae, 8 
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Polyporaceae, 5 Agaricaceae, 5 Tricholomataceae, 4 Amanitaceae, 2 Clavulinaceae, 2 Clodulinaceae, 2 
Entolomataceae, Gloeophyllace ae 2. Respectively type And 2) the wisdom of benefits from wild 
mushrooms consisting of 2.1) the benefits of food mushrooms 2.2) the benefits of mushrooms in 
medicinal properties 2.3) the benefits of mushrooms in generating income and 2.4) the benefits of 
mushrooms in helping to create fertility And biodiversity for community forests. 
 

Keywords: Local Wisdom Utilization, Khok Kao forest, Wild mushroom 
 

บทนํา 
 ปาโคกขาว เปนปาที่ตั้งอยู ตําบลชื่นชม อําเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทย ปาโคกขาว มีพื้นที่ 5,387 ไร มีลักษณะพื้นที่เปนปาเบญจพรรณ เปนปาชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณมากแหงหน่ึงของ
จังหวัดมหาสารคามที่ประกอบดวยสิ่งมีชีวิตตั้งแตผูผลิต ผูบริโภคและผูยอยสลายที่กอใหเกิดภาวะสมดุลของระบบนิเวศวิทยา          
ในปจจุบันไดมีการศึกษา สิ่งมีชีวิตในปาโคกขาว เชน พืช แมลง และจุลินทรีย แตยังขาดการศึกษากลุมจุลินทรียจําพวกเห็ด      
ที่จัดไดวามีความสําคัญสําหรับคนในชุมชนปาโคกขาว เน่ืองจากเห็ดปาสรางรายไดใหกับชุมชนในพื้นที่เปนประจําทุกปและ
ประชาชนคนอีสานนิยมบริโภคเห็ดปา (Sanmee et al., 2003) ปาโคกขาวมีสภาพเปนปาเบญจพรรณ มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพพบพรรณไมชนิดตาง ๆ  ขึ้นอยูมากมาย เชน เต็ง (จิก) รัง (ฮัง) ประดู (ดู) พลวง (กุง) และกระบก (บก) เปนตน 
เปนแหลงกักเก็บความชุมชืน้ตามธรรมชาติ ลดมลภาวะ และชวยลดปญหาโลกรอน นอกจากนี้ชุมชนยังไดใชเปนแหลงอาหาร
หรือซุปเปอรมาเก็ตของคนในทองถ่ิน เชน เปนแหลงเก็บหาเห็ดปาชนิดตาง ๆ ในแตละปพื้นปาโคกขาวจะมีเห็ดปาเกิดขึ้น
จํานวนมากและมีหลากหลายบางชนิด เริ่มตั้งแตชวงกลางฤดูฝนจนกระทั่งเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความชุม
ชื้นของดิน เมื่อดินมีความชุมช้ืนมาก จุลินทรียในดินเร่ิมมีกิจกรรมในการยอยสลายเศษไมใบไมใหกลายเปนธาตุอาหารคืนความ
สมบูรณใหแกดิน หลังจากน้ันเห็ดปาจะเริ่มทยอยเกิดขึ้น ซึ่งชาวบานทราบดีวาชวงเวลาไหนเห็ดชนิดใดจะเกิดข้ึนและบริเวณที่
เคยเก็บเห็ดปาน้ันมักจะมีเห็ดปาชนิดเดิมเกิดขึ้นเปนประจําทุกป (อรุณ  โมนะตระกูล และคณะ, 2545)  
 ความหลากหลายของเห็ดราขนาดใหญที่เกิดขึ้นในเขตปาโคกขาวเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหประชาชนภายในชุมชนได
รวมกันอนุรักษและเรียนรูคุณคาของทรัพยากรในทองถิ่นจึงจําเปนตองมีการศึกษา สํารวจ และเก็บรวบรวมเห็ดปาที่พบในปา
โคกขาวนี้ เพื่อเปนฐานขอมูลใหกับคนรุนหลังไดรูจัก โดยอาศัยความรูในดานตาง ๆ โดยเฉพาะภูมิปญญาทองถิ่นในการดูแล
รักษาปาการใชประโยชนจากปาและการเก็บเห็ดปา การศึกษาความหลากชนิดและภูมิปญญาทองถิ่นในปจจุบันเกี่ยวกับการใช
และการจัดการเห็ดปาภายใตการมีสวนรวมของชุมชนพรอมกับเนนใหคนในชุมชนตระหนักถึงความสําคัญของเห็ดปาและการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน อันจะสงผลใหปามีความอุดมสมบูรณเปนแหลงอาหารและแหลงสรางรายไดใหกับคนในชุมชน
ตลอดไป เปนตน 
 ดังนั้น จากความสําคัญดังกลาวในขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่ทําการศึกษาวิจัยในประเด็นหัวขอเรื่องชนิดและ         
ภูมิปญญาการใชประโยชนจากเห็ดปาในปาโคกขาว ตําบลชื่นชม อําเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเปนฐานขอมูล
ทางดานวิชาการใหกับชุมชนทองถิ่นในพื้นที่นําไปเปนขอมูลในการสํารวจและสรางเปนแนวทางในการพัฒนาสงเสริม อนุรักษ
พื้นฟูรักษาปาโคกขาวใหมีความอุดมสมบูรณเปนแหลงอาหารและแหลงสรางรายไดใหกับคนในชุมชน ทองถิ่น อยางยั่งยืน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาชนิดและภูมิปญญาในการใชประโยชนจากเห็ดปาในบริเวณพื้นทีป่ าโคกขาว ตําบลชื่นชม อําเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยแบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (Mixed Methods) โดยมี
วิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี ้
 1. กลุมเปาหมาย ไดแก กลุมเปาหมายที่ใชในการสัมภาษณ จํานวน 20 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง และที่ใช
แบบสอบถาม คือ คนในชุมชนของปาโคกขาว จํานวน 145 คน โดยการสุมแบบบังเอิญ 
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 2. เครื่องมือในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณ ( Interview) แบบสอบถาม (Questionnaires) และแบบสังเกต
(Observation) 
     3. การรวบรวมขอมูล ไดแก ผูวิจัยจะทําการรวบรวมขอมูลใน 2 สวน คือ 1) ขอมูลจากเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
(Documents Research) อาทิ หนังสือ ตํารา งานวิจัย เอกสารวิชาการ และส่ือออนไลน เปนตน 2) ขอมูลจากการลงพื้นที่
ภาคสนาม อาทิ การสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมเปาหมาย การใชแบบสอบถาม และการสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม       
 4. การวิเคราะหขอมูล ไดแก นําขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลมาวิเคราะหแบงออกเปน 2 สวน คือ 1) การ
วิเคราะหเชิงคุณภาพจากแบบสัมภาษณ แบบสังเกต เอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ดวยการวิเคราะหในเชิงเน้ือหา (Content 
Analysis) 2) การวิเคราะหเชิงปริมาณจากแบบสอบถามดวยโปรแกรมสถิติพื้นฐาน  
 5. สถิติในการวิจัย ไดแก สถิติพื้นฐาน อาทิ คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องชนิดและภูมิปญญาในการใชประโยชนจากเห็ดปาในบริเวณพื้นที่ปาโคกขาว ตําบลชื่นชม อําเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม ผูวิจัยสามารถจําแนกผลการวิจัยได ดังนี้ 
    1. ผลการศึกษาชนิดของเห็ดปาในบริเวณพ้ืนที่ปาโคกขาว ตําบลช่ืนชม อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม พบวา จาก
การศึกษาความหลากชนิดของเห็ดปาในบริเวณพื้นที่ปาโคกขาว พบเห็ดทั้งหมด 25 วงศ 42 สกุล 72 ชนิด จัดเปนเห็ดกินได 
40 ชนิด เห็ดกินไมได 25 ชนิด และเห็ดที่มีคุณสมบัติเปนยา 6 ชนิด โดยมีพบชนิดที่ปริมาณมากที่สุด คือ Boletaceae 13 
ชนิด รองลงมา คือ Russulaceae 12 ชนิด และ Polyporaceae 8 ชนิด Agaricaceae 5 ชนิด Tricholomataceae 5 ชนิด 
Amanitaceae 4  ช นิ ด  Clavulinaceae 4  ช นิ ด  Entolomataceae 2  ช นิ ด  Ganodermataceae 2  ช นิ ด 
Gloeophyllaceae 2 ชนิด สวนเห็ดที่พบเพียง 1 ชนิด คือวงศ Boletinellaceae, Dacrymycetaceae, Diplocystaceae, 
Fomitopsidaceae, Geastraceae, Gomphaceae, Hymenochaetaceae, Inocybaceae, Marasmiaceae, 
Mdanayastraceae, Pluteaceae, Sclerodermataceae, Suillaceae, Thelephoraceae และ Xylariaceae ตามตาราง   
ที่ 1 ดังนี้ 
ตารางที่ 1 ผลการศึกษาชนิดเห็ดที่พบในปาโคกขาว ตําบลชื่นชม อําเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 

ที่ ช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร วงศ 
1 เห็ดกระดุมครีบจัก Agaricus romagnesii Wass. Agaricaceae 

2 เห็ดหัวกรวด Chlorophyllum molybdites (Meyer ex Fr.) Massee Agaricaceae 
3 เห็ดตีนต่ําครีบเขียวหมน Clarkeinda trachodes (Berk.) Sing. Agaricaceae 
4 - Leucocoprinus bresadolae (Schulz.) Wass. Agaricaceae 
5 เห็ดดาวกระจาย Leucocoprinus fragilissimus (Rav.) Pat. Agaricaceae 
6 เห็ดระโงกเหลือง  Amanita hemibapha (Berk. & Br.) Sacc. subsp. 

Javanica Cor. & Bas. 
Amanitaceae 

7 เห็ดเกลือ Amanita onusta (Cke. & Mass.) Reid. Amanitaceae 
8 เห็ดระโงกขาว Amanita princeps Cor. & Bas. Amanitaceae 

9 เห็ดไขเยี่ยวมา Amanita vaginata var. vaginata (Bull. ex Fr.) Vitt. Amanitaceae 
10 เห็ดกระบองเพชรเหลือง Boletellus russellii (Frost) Gilb. Boletaceae 
11 เห็ดผึ้งฝายขาวเหลือง Boletus albisulphureus (Murrill) Murrill Boletaceae 
12 เห็ดตับเตาสีเนย Boletus appendiculatus (Schaeff. ex Fr.) Secr. Boletaceae 
13 เห็ดผึ้งหวาน เห็ดผึ้งขาว Boletus edulis Bull. ex Fr. Boletaceae 
14 เห็ดเสม็ด, เห็ดผ้ึงขาวกํ่า Boletus griseipurpureus Cor. Boletaceae 
15 เห็ดผึ้งตับเตาเทาดํา Boletus griseus Frost. Boletaceae 
16 เห็ดผึ้งขาว, เห็ดผึ้งไข, เห็ด Boletus pallidus Frost. Boletaceae 
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ตับเตาขาว 
17 เห็ดผึ้งหวานขาโขง Boletus rectus Corner. Boletaceae 
18 เห็ดผึ้งพระ Leccinum extremiorientale (L. Vass) Sing Boletaceae 
19 เห็ดผึ้งแดง Phylloporus rhodoxanthus (Schw. ex. Fr.) 

Bresadola. 
Boletaceae 

20 เห็ดผึ้งตาเฒาตกกระ Strobilomyces confusus Sing. Boletaceae 
21 เห็ดผึ้งไวทองุน Tylopilus vinosobrunneus Hongo Boletaceae 
22 เห็ดผึ้งพระจันทรเส้ียว Xerocomus subtomentosus (L.: Fr.) Quél. Boletaceae 
23 เห็ดตับเตา Phlebopus portentosus (Berk. & Broome) Boedijn Boletinellaceae 
24 เห็ดปะการังหนามสีเทา Clavulina cinerea (Bulliard) J. Schroter Clavulinaceae 
25 เห็ดปะการังขาว Clavulina cristata (Fr.) Schroet. Clavulinaceae 
26 เห็ดเข็ม Multiclavula sp. Clavulinaceae 
27 เห็ดปะการังตีนเปด Scytinopogon pallescens (Bres.) Singer Clavulinaceae 
28 เห็ดพายทอง Dacryopinax spathularia (Schwein.) G.W. Martin Dacrymycetaceae 
29 เห็ดถอบฝาย Astraeus asiaticus Phosri, M.P. Martin & R.Watling. Diplocystaceae 
30 - Clitopilus apalus (Berk. & Br.) Petch Entolomataceae 
31 เห็ดครามกานวาว Entoloma nitidum Quelet Entolomataceae 
32 เห็ดห้ิงเหลืองกํามะถัน

ทองขาว 
Laetiporus gilbertsonii Burds. Fomitopsidaceae 

33 - Ganoderma sp. Ganodermataceae 
34 เห็ดหม่ืนป, เห็ดหลินจือ Ganoderma lucidum (Ley.ex Fr.) Kar. Ganodermataceae 
35 เห็ดดาวดินกลม Geastrum saccatum Fr. Geastraceae 
36 - Gloeophyllum subferrugineum (Wulf.) Karst. Gloeophyllaceae 
37 เห็ดห้ิงนํ้าตาลเหลือง Gloeophyllum sepiarium (Fries) Karsten Gloeophyllaceae 
38 เห็ดปะการังออนเหลืองนวล Ramaria sinoconjunctipes R. H. Petersen & M.  

Zang 
 Gomphaceae 

39 เห็ดหลินจือ Fuscoporia gilva (Schwein.) T. Wagner & M. Fisch. Hymenochaetacee 
40 - Inocybe sp. Inocybaceae 
41 เห็ดขลําหมา Mycoamaranthus cambodgensis (Pat.) S. Lumyong, 

R Sunmee,  P. Lumyong, & Z.L. Yang & M. Trappe 
Mdanayastraceae 

42 ขาวตอกตั้ง Amanita virginioides Bas. Pluteaceae 
43 เห็ดแพลูกบวบ Coriolopsis telfarii (Kl.) Ryv. Polyporaceae 
44 เห็ดเพ็กหยอง, เห็ดเพ็ก

หัวหยอง 
Lentinus sp. Polyporaceae 

45 เห็ดเพ็ก, เห็ดหูกวาง, เห็ด
ไผ 

Lentinus strigosus (Schwein.) Fr. Polyporaceae 

46 เห็ดห้ิงพัดเหลือง Lenzites betulina (L.) Fr. Polyporaceae 
47 เห็ดกรวยทองตะกู Microporus xanthopus  (Fr.) Ktz. Polyporaceae 
48 เห็ดห้ิงเบาะนางฟา Polyporus squamosus Hudson: Fries Polyporaceae 
49 เห็ดขอนแดงรูเล็ก Pycnoporus sanguineus (Fr.) Murr. Polyporaceae 
50 เห็ดห้ิงนํ้าตาลขอบขาว Trametes pubescens (Schum.: F.) Pilát Polyporaceae 
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51 เห็ดไพล Lactarius affinis var. viridilactis (Kauff.) Hes & Sm. Russulaceae 
52 เห็ดขา Lactarius glaucescens Crossl. Russulaceae 
53 เห็ดหาด Lactarius volemus (Fr.) Fr. Russulaceae 
54 เห็ดน้ําแปง Russula alboareolata Hongo Russulaceae 
55 เห็ดหนามวง Russula cyanoxantha (Schaeff. Ex Secr.) Fr. Russulaceae 
56 เห็ดตะไคลขาว Russula delica Fr. Russulaceae 
57 เห็ดแดงนํ้าหมาก Russula emetica (Schaeff. & Fr.) S.F.Gray. Russulaceae 
58 เห็ดตะไคลเหลือง Russula flavida Frost ex Peck Russulaceae 
59 เห็ดหนาวัว Russula foetens (Pers.) Fr. Russulaceae 
60 เห็ดถานใหญ Russula nigricans (Bull.) Fr. Russulaceae 
61 เห็ดแดงกุหลาบ Russula rosacea (Pers.) S.F.G. Russulaceae 
62 เห็ดหลมเขียว, เห็ดหลม

เขียวตกกระ 
Russula virescens (Schaeff.) Fr. Russulaceae 

63 เห็ดกอนกรวด Pisolithus arrhizus (Pers.) Rauschert Sclerodermatacee 
64 เห็ดผึ้งปอดนกขม้ิน Boletinus cavipes (Opat.) Kalchb. Suillaceae 
65 เห็ดกระเทียมปา Thelephora palmata Scopoli: Fries Thelephoraceae 
66 ดิน Marasmius papyraceus Massee Tricholomataceae 
67 เห็ดปลวกตาบ Termitomyces aurantiacus (Heim) Hiem Tricholomataceae 
68 เห็ดปลวกจิก Termitomyces cypeatus Heim Tricholomataceae 
70 เห็ดโคนปลวกหมวกกลม Termitomyces globules Heim & Goossens Tricholomataceae 
71 เห็ดโคนปลวกขาวตอกยอด

นํ้าตาล 
Termitomyces indicus Natar. Tricholomataceae 

72 เห็ดเล็บมือนาง Xylaria cubensis (Mout.) Fr. Xylariaceae 
 

 2. ผลการศึกษาภูมิปญญาในการใชประโยชนจากเห็ดปาในบริเวณพื้นที่ปาโคกขาว ตําบลชื่นชม อําเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม พบวา จากการสอบถามจากคนในชุมชนพื้นที่ปาโคกขาว ตําบลชื่นชม อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 
145 คน แบงเปนเพศหญิง รอยละ 46.5 เพศชาย รอยละ 51.2 ไมระบุเพศ รอยละ 2.3 ประกอบอาชีพ เกษตรกร รอยละ 
41.9 แมบาน รอยละ 9.3 ขาราชการ 9.3 ไมระบุอาชีพ รอยละ 60.5 และชวงอายุที่มีการเก็บเห็ดมากที่สุด คือ มีอายุอยู
ระหวาง 46-55 ป รอยละ 55.8 รองลงมาอยู ระหวาง 36-45 ป รอยละ 20.9 เดือนที่พบเห็ดมากที่สุดคือ เดือน สิงหาคม 
มิถุนายน และกรกฎาคม ชวงเวลาที่นิยมเก็บเห็ด ไดแก เวลา 04.00-06.00 น., 06.00-08.00 น., 08.00-10.00น., 14.00- 
16.00 น. และ 18.00-20.00 น. อายุที่ชาวบานเก็บเห็ดปามากที่สุด จะอยูในชวงวัยอายุ 1-9 ป และชวงวัยอายุ 30-39 ป     
คิดเปนรอยละ 20.93 และ 16.28 ตามลําดับ         
 การศึกษาภูมิปญญาทองถ่ินในการใชประโยชนของเห็ดปาโคกขาว ตําบลชื่นชม อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผูวิจัย
สามารถจําแนกประโยชนได ดังน้ี        
  2.1 ประโยชนของเห็ดดานอาหาร โดยทําการสํารวจคนในชุมชน พบวา ชนิดของเห็ดกินไดที่พบมากที่สุด ไดแก เห็ด
ตะไคลขาว รอยละ 44.19 รองลงมา ไดแก เห็ดตะไคลเขียว รอยละ 39.53 เห็ดตะไคลเหลือง รอยละ 37.21 เห็ดแดงน้ําหมาก
และเห็ดดิน รอยละ 32.56 ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับชนิดและปริมาณของเห็ดที่พบจริงในการสํารวจ ชาวบานมีความคิดเห็น
วาจํานวนชนิดของเห็ดปามากข้ึนรอยละ 34.9 ขณะที่รอยละ 32.6 บอกวามีจํานวนชนิดของเห็ดลดลง ปริมาณของเห็ดลดลง
รอยละ 39.5 ขณะที่เห็นวาเหมือนเดิมและมากขึ้น รอยละ 20.90 ชาวบานนําเห็ดปาที่เก็บไดหรือซื้อมาปรุงเปนอาหาร โดย
การแกงรวมมากที่สุด 41.90 รองลงมาคือ ทําซุป 27.90 หรือแกงเดี่ยว ๆ ออม นึ่ง และกอย ตามลําดับ 
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  2.2 ประโยชนของเห็ดดานสรรพคุณทางยา คนในชุมชนเก็บเห็ดปาที่นํามาเปนยา จะอาศัยความรูจากภูมิปญญา
ทองถิ่น โดยใชเปนตัวยาในการรักษาโรคและบํารุงรางกายมาต้ังแตโบราณ เชน เห็ดขิงขาง 1 ดอก ผสมเห็ดกระถินพิมาน ที่มี
ฤทธ์ิ รสเย็นดวยเพื่อตัดฤทธ์ิกัน จะสามารถนํามาด่ืมชวยรักษาโรคกระเพาะที่เรื้อรังหรือสลายลิ่มเลือดผูปวยความดันโลหิตสูง 
เสนเลือดตีบ เห็ดซ่ินโคน ชาวบานจะนําเห็ดสดมาตมน้ําด่ืมใชเปนยาเอ็นทองเอ็นไส บํารุงหัวใจและชวยทําใหระบบรางกายมี
ภูมิคุมกัน ชนิดเห็ดมาใชในการใชเห็ดเปนยาบํารุงรางกาย เชน เห็ดโคนปลวก เห็ดมันกุงเห็ดระโงก เห็ดเกลือ แกโรคกระเพาะ 
เชน เห็ดขิง เห็ดตะไคร เห็ดโคนปลวก สรรพคุณ ลดน้ําตาลในเลือด เห็ดผ้ึงแตแกริดสีดวง ลดอาการอักเสบของแผล เปนตน 
ตารางที่ 2 แสดงชนิดของเห็ดที่มีสรรพคุณทางยา 

ช่ือเห็ด ชื่อวิทยาศาสตร สรรพคุณทางยา 
เห็ดขา Lactarius glaucescens Crossl. บดเปนผงแหง ตมน้ําดื่ม ขับลม รักษาโรคกระเพาะ

ที่เปนเรื้อรัง 
เห็ดตะไครขาว Russula delica Fr. แกโรคกระเพาะ ขับลม  
เห็ดตะไครเขียว Russula virescens (Schaeff.) Fr. แกโรคกระเพาะ ขับลม 
เห็ดถาน Russula densifolia (Secr.) Gill. บํารุงธาตุ บํารุงกําลัง 
เห็ดแดงน้ําหมาก Russula emetica (Schaeff.) Pers. ทําใหนอนหลับ รักษาแผลพุพอง บํารุงเลือด 
เห็ดโคนปลวก Termitomyces indicus Natar. บํารุงรางกาย รักษาโรคกระเพาะ แกอาเจียน 
เห็ดผึ้งแต Phylloporus rhodoxanthus (Schw. ex. 

Fr.) Bresadola. 
แกริดสีดวง ลดอาการอักเสบของแผล 

เห็ดระโงกเหลือง Amanita hemibapha (Berk. & Br.)Sacc. 
Subsp. Javanica Cor. & Bas. 

บํารุงรางกาย แกอักเสบ 

เห็ดเกลือ Amanita onusta (Cke. & Mass.) Reid. บํารุงรางกาย กระตุนภูมิคุมกัน 
 2.3 ประโยชนของเห็ดดานการสรางรายได ในปจจุบันมีประชาชนจํานวนมากที่นิยมบริโภคเห็ดทําใหเห็ดเปน         
ที่ตองการของตลาดและคนในชุมชนทําใหมีการเก็บเห็ดปาและของปาจําหนายตามริมทางของปา สําหรับขายใหกับผูบริโภค
ภายนอกชุมชนและคนในชุมชน เห็ดแตละชนิดจะมีราคาที่แตกตางกันไป เชน ในปน้ีเห็ดที่มีราคาสูงสุด คือ เห็ดปลวก ซ่ึงราคา
กิโลกรัมละ 400 บาท การเก็บเห็ดขายมีผลดีตอครอบครัวชาวบาน คือ เปนรายไดเสริมใหกับครอบครัว รายไดปละประมาณ 
10,000 บาท เห็ดชนิดที่ขายดี ไดแก เห็ดตะไคร เห็ดปลวก เห็ดระโงก เห็ดผึ้ง เห็ดแดง เห็ดที่มีราคาแพง คือ เห็ดตะไคร เห็ด
ระโงก เห็ดโคนปลวกโดยราคาใกลเคียงกัน แตดอกออน (ยังไมบาน) จะมีราคาแพงกวา ถาหากขายเห็ดไมหมด ชาวบานจะเอา
ไปน่ึงหรือตมใหสุกใสถุงหรือขวดเก็บใสตูเย็น เห็ดตะไคร ตากแหงไว เปนตน  
 2.4 ประโยชนของเห็ดดานการชวยสรางความอุดมสมบูรณและความหลากหลายทางชีวภาพใหกับปาชุมชน          
ในชุมชนมีวิธีการอนุรักษเห็ดปาใหคงอยูโดยการชวยกันดูแลระบบนิเวศปาไม ไมตัดไมทําลายปา รณรงคในการปลูกปา ปองกัน
ไมใหเกิดไฟไหมปา ซ่ึงเปนแนวทางในการอนุรักษเห็ดปาใหมีอยูในปาชุมชนในทางออม ภายหลังจากการเกิดไฟปาจะพบเห็น
เฉพาะเห็ดเผาะหรือเห็ดถอบแตจะไมพบเห็ดชนิดอ่ืน ๆ ออกดอกเลยหรือเกิดข้ึนเล็กนอย สวนการเก็บเห็ดปาของคนในชุมชน
จะเก็บเห็ดปาโดยใหเหลือดอกเห็ดไวบางสวนเพื่อใหเกิดการขยายพันธุและเกิดกระจายของสปอรเห็ดราในรุนตอ ๆ ไป และไม
ใชอุปกรณที่เปนโลหะในการเก็บเห็ดเพราะจะมีผลทําใหเห็ดไมออกดอกและคนในชุมชนมีความเชื่อวาการเก็บของปาไมไดเปน
การทําลายความสมดุลของธรรมชาติ เพราะคนในชุมชนเก็บของปาเพื่อนํามาบริโภคในครัวเรือนและจําหนายเพียงเล็กนอย
เทาน้ัน ประกอบกับคนในชุมชนไดมีการจัดต้ังกลุมอนุรักษพื้นที่ปาชุมชนและมีกิจกรรมการอนุรักษปา เชน ปองกันการเกิดไฟ
ไหมปาเปนประจําอยางตอเน่ือง เปนตน การศึกษาการถายทอดองคความรูจากการวิจัย จากผลการศึกษาความหลากชนิดของ
เห็ดปาในบริเวณปาชุมชนปาโคกขาว ซ่ึงมีกลุมเปาหมายเปนคนในชุมชน นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจ ในการอบรม
ปฏิบัติการในการนําไปใชประโยชนจากการเขารวมโครงการ  จํานวน 95 คนประกอบดวย ประชาชนในชุมชนจํานวน 45 คน 
นักเรียน จํานวน 20 คน และนักศึกษา จํานวน 25 คน ไดมีการนําองคความรูที่ไดไปถายทอดและเผยแพรใหกับคนในชุมชนได
มีสวนรวมในการศึกษาคร้ังนี้ โดยไดจัดทําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการอนุรักษ ณ ศูนยการเรียนรูจากปาชุมชน จาก
ผลการประเมินความเห็นในการจัดนิทรรศการและอบรมเชิงปฏิบัติการตาม พบวา ผูเขารวมมีความพึงพอใจในภาพรวมของ
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การจัดการอบรมอยูในระดับมาก (X= 4.30) และเม่ือพิจารณาในแตละประเด็น พบวา ผูเขารับการอบรมตระหนักถึง
ความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพของปาอยูในระดับมาก (X= 4.62) มากที่สุด รองลงมา ไดรูจักชนิดของเห็ด 
 

สรุปผลการวิจัย  
 การวิจัยเรื่องชนิดและภูมิปญญาในการใชประโยชนจากเห็ดปาในบริเวณพื้นที่ปาโคกขาว ตําบลชื่นชม อําเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม พบวา ผูวิจัยสามารถสรุปผลแบงเปน 2 สวน ไดแก 1) ชนิดของเห็ดในบริเวณพื้นที่ปาโคกขาว มีเห็ด
ทั้งหมด 25 วงศ 42 สกุล 72 ชนิด จัดเปนเห็ดกินได 40 ชนิด เห็ดกินไมได 25 ชนิด และเห็ดที่มีคุณสมบัติเปนยา 9 ชนิด และ
2) ภูมิปญญาในการใชประโยชนจากเห็ดปาในบริเวณพื้นที่ปาโคกขาว ประกอบดวย 2.1) ประโยชนของเห็ดดานอาหาร 2.2) 
ประโยชนของเห็ดดานสรรพคุณทางยา 2.3) ประโยชนของเห็ดดานการสรางรายได และ 2.4) ประโยชนของเห็ดดานการชวย
สรางความอุดมสมบูรณและความหลากหลายทางชีวภาพใหกับปาชุมชน           
 

การอภิปรายผล   
 การวิจัยเรื่องชนิดและภูมิปญญาในการใชประโยชนจากเห็ดปาในบริเวณพื้นที่ปาโคกขาว ตําบลชื่นชม อําเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม มีประเด็นในการอภิปรายผล ดังนี้ 
 ปาโคกขาว ตําบลช่ืนชม อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ยังเปนปาธรรมชาติที่ยังไมมีการรุกรานสงผลใหเห็ดปามีความ
หลากหลายโดยพบเห็ดทั้งหมด พบเห็ดทั้งหมด 25 วงศ 42 สกุล 72 ชนิด จัดเปนเห็ดกินได 40 ชนิด เห็ดกินไมได 25 ชนิด 
และเห็ดที่มีคุณสมบัติเปนยา 9 ชนิด โดยมีพบชนิดที่ปริมาณมากที่สุด คือ Boletaceae 13 ชนิด รองลงมา คือ Russulaceae 
12 ชนิด และ Polyporaceae 8 ชนิด จากความอุดมสมบูรณของปาโคกขาวสงใหเกิดความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตมากมาย 
ชาวบานมีการจัดการพื้นที่ดี รวมทั้งการปองกันไฟปาและการรุกรานปาของคนในชุมชนทําใหมีการสะสมของซากพืชตาง ๆ 
เปนไปอยางตอเน่ือง รวมทั้งพรรณไมตาง ๆ ไมถูกทําลายไป ในการเก็บเห็ดพบวา เพศหญิงจะออกเก็บเห็ดมากกวาเพศชาย 
เนื่องจากผูหญิงจะมีความละเอียดในการเก็บเห็ดมากกวาสงผลทําใหเห็ดไมเกิดการชํ้ากอนนํามารับประทานหรือจําหนาย     
และเห็ดจะออกตั้งแตเดือนพฤษภาคม–ธันวาคม หลังจากฝนตก เม่ือสภาพดินไดรับความช้ืนที่เพียงพอรวมกับสภาพอากาศ     
ที่อบอาว และมี แสงแดดจัด อุณหภูมิ pH และคาความเขมแสง และจะกระตุนใหเห็ดงอก พรอมกับสภาพพื้นดินที่มีเศษซาก
พืช ทับถมกอใหมีธาตุอาหารสมบูรณจะสงผลใหดอกเห็ดเจริญสมบูรณไดดี ซึ่งปจจัยเหลานี้มีผลตอความหลากชนิดของเห็ด 
สงผลใหมีเห็ดปาเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันเห็ดบางชนิดพบมากในฤดูรอน เชน กลุมเห็ดห้ิงและเห็ดเผาะจะพบในชวงเดือน
พฤษภาคม บางชนิดพบมากในฤดูฝน สวนในชวงที่ไมมีฝนตกหรือฝนตกนอยจึงไมคอยพบเห็ดในการศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นใน
การใชประโยชนจากเห็ดปาในพื้นที่ปาโคกขาว จังหวัดมหาสารคาม โดยใชแบบสอบถามสํารวจภาคสนามและการใชแบบ
สัมภาษณคนในชุมชน คือ กลุมผูบริโภค กลุมผูจําหนาย กลุมผูเก็บเห็ดปาและกลุมปราชญชุมชน/ผูรู พบวา คนในชุมชน         
มีภูมิปญญาที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกับวิธีการเก็บเห็ดปาภูมิปญญาทองถิ่นเปนองคความรูที่ชาวบานคิดไดเองจาก
ประสบการณทั้งทางตรงและทางออม จากวิถีทางวัฒนธรรมและธรรมชาติแวดลอมและไดนําเอาภูมิปญญาน้ีมาใชในการ
แกปญหาของตนเองและชุมชนทองถ่ิน ภูมิปญญาชาวบานเปนสิ่งที่เกาแกมากเพราะดํารงอยูมายาวนานควบคูกับชุมชน
หมูบานสอดคลองกับธนาวรรณ  สุขเกษม และคณะ (2556) พบวา การออกเก็บเห็ดนั้นมีทั้งเพศหญิงและเพศชาย ชวงอายุที่มี
การเก็บเห็ดตัวแทนประชากร 3 ชวงอายุ ไดแก วัยรุน วัยกลางคน และวัยชรา เห็ดปาที่เก็บมาไดจะนํามาทําอาหารโดย
สามารถนํามาประกอบอาหารไดหลากหลาย เชน การนําไปแกง ยํา ผัด ตม ยาง น่ึงจิ้มกับนํ้าพริก หมก หมัก หรือรับประทาน
สด และยังสามารถนําไปนึ่งแปรรูปได นอกจากนั้นยังสามารถนําเห็ดไปจําหนายสรางรายได เชน เห็ดปลวกราคากิโลกรัมละ 
400 บาท เห็ดผึ้งทาม ราคากิโลกรัมละ 200 บาท เห็ดระโงก ราคากิโลกรัมละ 200 บาท สอดคลองกับการรายงานของ    
ละออศรี  เสนาะเมือง และคณะ (2554) ที่ศึกษาการเพิ่มมูลคาของเห็ดในพื้นที่ปาภูผากูด จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งองคความรู
เหลานี้ไมมีเปนลายลักษณอักษรเปนตัวหนังสือ แตอาศัยการเรียนรูสั่งสมเปนระยะเวลายาวนาน และนําเห็ดมาใชประโยชน
ทางยา เชน เห็ดกระถินพิมานมาตมดื่ม เพื่อบํารุงรางกายเน่ืองจากมีฤทธ์ิ รสเย็นดวยเพื่อตัดฤทธ์ิกัน จะสามารถนํามาดื่มชวย 
รักษาโรคกระเพาะที่เรื้อรังหรือสลายล่ิมเลือดผูปวยความดัน โลหิตสูง เสนเลือดตีบ ชาวบานนําเห็ดขามสดมาตมนํ้าดื่มเพื่อ
บํารุงรางกายเพราะเช่ือวาเห็ดชวยทําใหระบบภูมิคุมกันทํางานไดดี เห็ดจวักงู สามารถนํามาฝนกับน้ํามะนาวใชพอกหรือทา
บริเวณที่ถูกงูกัดหรือเห็ดหลินจือขอบขาวหรือเห็ดเนื้อยาง นํามาตมดื่มกอนอาหารสามารถลดน้ําตาลในเลือดได เปนตน 
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ขอเสนอแนะการวิจัย 
 1. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 
  1.1 ควร มีการจัดเวทีประชาคมในชุมชนตําบลช่ืนชม อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเปนการคืนขอมูลสูชุมชน
และทําใหประชาชนหรือชุมชนไดทราบถึงขอมูลผลการวิจัยอยางทั่วถึงอันจะนําไปสูการรวมกันอนุรักษพื้นฟูปาชุมชนโคกขาว
รวมกันอยางยั่งยืน           
  1.2 ควร นําผลการวิจัยที่ไดไปเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายใหกับองคการปกครองสวนทองถ่ิน (อบต.ช่ืนชม)          
ไดนําไปเปนยุทธศาสตรดานสิ่งแวดลอมเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน อันจะนําไปสูการจัดทําเปนขอบัญญัติในการจัด
โครงการ/กิจกรรมในการดูแลรักษาปาชุมชนโคกขาวอยางย่ังยืนตอไป 
 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
  2.1 ควร มีการสงเสริม สนับสนุน ขยายผลการทําวิจัยในพื้นที่ปาชุมชนพื้นที่อ่ืน ๆ ตอไป เพื่อเปนฐานขอมูลทาง
วิชาการเกิดองคความรูใหกับประชาชนในชุมชนและเปนแนวทางในการพัฒนาปาชุมชนใหเกิดความอุดมสมบูรณอยางย่ังยืน
ตอไป 
  2.2 องคการปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานของรัฐในพื้นที่ ควรมีการสนับสนุนใหมีการทําวิจัยเชิงพื้นที่อยาง
ตอเน่ือง เพื่อใหทราบและไดฐานขอมูลที่เปนปจจุบัน 
 

กิตติกรรมประกาศ  
      ในการทําวิจัยในคร้ังนี ้สําเร็จลุลวงไปดวยดี ดวยความเมตตาและคําแนะนําที่เปนประโยชนจากผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ 
คณาจารย และทีมนักวิจัยทุกทาน ขอขอบพระคุณ สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) ที่ไดสนับสนุน
งบประมาณในการทําวิจัยในครั้งนี้ ตลอดจน ขอขอบพระคุณประชาชนในชุมชนปาโคกขาว อําเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 
ที่ใหความชวยเหลือและความรวมมือในดานตาง ๆ เปนอยางดี คณะผูวิจัยจึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้  
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาศักยภาพธุรกิจชุมชนแขวงจําปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 2. เพื่อสรางรูปแบบการพัฒนาศักยภาพธุรกิจชุมชน แขวงจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และ 3. เพื่อทดลองใชและประเมินประสิทธิผลรูปแบบการพัฒนาศักยภาพธุรกิจชุมชน แขวงจําปาสัก 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เปนวิจัยแบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (Mixed 
Methods) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ และแบบสังเกต ซึ่งมีกลุมตัวอยาง จํานวน 334 คน 
โดยวิธีการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยสูตรการคํานวณของทาโร  ยามาเน จากน้ันทําการสุมแบบชั้นภูมิตามสัดสวน
ขนาดของกลุมประชากรในแตละอําเภอจนไดครบตามจํานวนที่กําหนดไว และกลุมเปาหมาย จํานวน 20 คน โดยการเลือก
แบบเจาะจง แลวจะนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหในสถิติการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย คารอยละ คาความถี่ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรตาง ๆ โดยคํานวณคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’ Product 
Moment Correlation Coefficient) และวิเคราะหปจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลตอการพัฒนาศักยภาพธุรกิจชุมชนแขวงจําปาสัก 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยการวิเคราะหสมการถดถอย (Linear Regression) และการวิเคราะหในเชิงเน้ือหา
ผลการวิจัยพบวา 1) ปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาศักยภาพการแขงขันธุรกิจชุมชน แขวงจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว มี 4 ดาน ไดแก ดานการเงินX7 ดานการมีสวนรวมของสมาชิกX2  ดานภาวะผูนําX1 ดานการจัดการX5                

2) รูปแบบการพัฒนาศักยภาพธุรกิจชุมชน ประกอบดวย L= Leadership คือ ภาวะผูนํา, P= Participation คือ การมีสวน
รวม, M= Management คือ การจัดการ, M= Money คือ การเงิน และ 3) การทดลองใชและประเมินประสิทธิผลรูปแบบ    
ซึ่งนํามาทดลองใชกับกลุมธุรกิจชุมขนบานสะพาย เมืองชนะสมบูรณ แขวงจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   
ผลปรากฏวาทําใหผลการพัฒนาศักยภาพธุรกิจชุมชนดําเนินงานดีและเพิ่มขึ้น    
 

คําสําคัญ: ธุรกิจชุมชน, แขวงจําปาสัก, การพัฒนาศักยภาพ 
 

Abstract           
 The purpose of this research were 1. To study factors affecting to The Potential Development of 
Community Business in Champasak Province,  Lao People’s Democratic Republic 2. To create forms The 
Potential Development of Community Business in Champasak Province, Lao People’s Democratic 
Republic 3. To try and evaluate the effectiveness of the form The Potential Development of Community 
Business in Champasak Province, The Lao People’s Democratic Republic It is a combined research 
between quality methods and quantitative research (Mixed Methods). The instruments used in the 
research were questionnaires, interview forms, and observation forms which consisted of 334 samples by 
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determining the sample size by the formula of Taro Yamane. After that, random sampling will be chosen 
according to the proportion of the population size in each district until reaching the specified amount. 
And target group of 20 people by selecting specific Then the data will be analyzed in the research 
statistics, such as average, percentage, frequency, standard deviation. And analyzed the relationships of 
various variables by calculating Pearson's correlation coefficient. (Pearson’ Product Moment Correlation 
Coefficient) And analyze the causal factors affecting The Potential Development of Community Business 
in Champasak Province, Lao People’s Democratic Republic By analyzing Linear Regression and content 
analysis The results of the research are as follows: 1) Factors affecting the development of the 
competitiveness of community business in Champasak Province, Lao People's Democratic Republic have 4 
aspects, which are financial, X7 X2 member participation Leadership X1 Management aspect X5 2) 
Community business capacity development model consists of L= Leadership is leadership,                    
P= Participation is participation, M= Management is management, M= Money is finance and 3) Trial and 
evaluation of model effectiveness Which was put to trial for Ban Saphai Muang Chana Sombun 
Community Business Group, Champasak Province,  Lao People’s Democratic Republic The results show 
that the result of the development of the business potential of the community to perform well and 
increase. 
 

Keywords: Community Businesses, Champasak Province, The Potential Development. 
 

บทนํา 
เศรษฐกิจชุมชนมีสวนชวยในการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจสังคมและการเมืองในหลายดาน คือ 1) เปดโอกาสให

มีการประกอบการเปนชองทางและโอกาสใหมีการประกอบการในชุมชนที่มีความสามารถมีความคิดริเริ่มมีความคิดสรางสรรค

และตองการหาประสบการณรวมถึงโอกาสพิสูจนความสามารถในการดําเนินการได ทั้งนี้ เพราะใชทุนนอยเนนการสรางงาน

และความรวมมือในทองถิ่นเปนสําคัญ ถากิจการประสบความสําเร็จจะสามารถขยายไปสูการประกอบการขนาดใหญได 2) 

กอใหเกิดการจางงานในชุมชนมีรายไดเพิ่มข้ึนและลดปญหาการวางงานพัฒนาฝมือแรงงาน เพราะมีสวนเปนเจาของกิจการ จึง

มีโอกาสฝกทักษะความสามารถในการทํางานไดตามที่ตองการ 3) เปนฐานใหกับการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับมหภาค ทั้งใน

ดานการเปนแหลงวัตถุดิบตลอดจนการรับชวงการผลิตช้ินสวนตาง ๆ การฝกประสบการณการยกระดับฝมือแรงงานและทักษะ

ตาง ๆ ที่จําเปนในการประกอบการใหสูงขึ้น 4) สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน เพราะจะเกิดการกระจายอํานาจทางเศรษฐกิจ

ไปยังชุมชนตาง ๆ ไมกระจุกตัวอยูเฉพาะในเขตเมืองชุมชนเองจะมีความเขมแข็งและสามารถพึ่งตนเองไดมากยิ่งข้ึน และ 5) 

ลดปญหาสังคม เพราะประชาชนมีรายไดมีงานทํามีความเปนอยูที่ดีขึ้น จึงเกิดจิตสํานึกที่ดีรับรูถึงความเปนเจาของและ

รับผิดชอบตอชุมชนมากขึ้น ปญหาสังคมและความรุนแรงตาง ๆ ในสังคมจึงลดลงไดความตระหนักถึงศักยภาพของคนในสังคม

หรือชุมชนโดยการพึ่งตนเองและหันกลับมาเรียนรูถึงคุณคาวิถีชีวิตทรัพยากรและความรูที่มีอยูอยางลึกซึ้งภายใตระบบ        

ภูมิปญญาและวัฒนธรรมเดิมของตน โดยอาศัยการมีสวนรวมจึงถือเปนหัวใจสําคัญในการพัฒนาและการสรางศักยภาพของ

ชุมชน (เดชรัต  สุขกําเนิด, 2547) 

ความตระหนักถึงศักยภาพของคนในสังคมหรือชุมชนโดยการพึ่งตนเองและหันกลับมาเรียนรูถึงคุณคา วิถีชีวิต ทรัพยากร 

และความรูที่มีอยูอยางลึกซึ้ง ภายใตระบบภูมิปญญาและวัฒนธรรมเดิมของตน โดยอาศัยการมีสวนรวมจึงถือเปนหัวใจสําคัญ

ในการพัฒนาและการสรางศักยภาพของชุมชน (เดชรัต  สุขกําเนิด, 2547) เศรษฐกิจชุมชนจึงเปนแนวทางในการสรางความ

ยั่งยืนของความเขมแข็งของเศรษฐกิจและสังคมฐานรากจากการบริหารจัดการปจจัยตาง ๆ เชน ทรัพยากร ภูมิปญญาหรือ

ศักยภาพของสมาชิกทองถิ่นที่มีอยูในการผลิตผลิตภัณฑชุมชนเพื่อใชในครัวเรือน เพื่อใหมีความเปนอยูที่พึ่งพาตนเองไดหรือ
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เศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ตลอดจนพัฒนาไปสูเศรษฐกิจพอเพียงขั้นกาวหนาจากการรวมกลุมเพื่อสรางความรวมมือและ

ประสานผลประโยชนรวมกันของคนในชุมชน เชน การมีกลุมและองคกรตาง ๆ หรือกลุมอาชีพจนนําไปสูการสรางเครือขาย

เชื่อมโยงระหวางชุมชน ซ่ึงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนน้ี จะทําใหชุมชนเกิดการพัฒนาที่ย่ังยืน ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดลอมที่ทําใหชุมชนเขมแข็ง คนในสังคมสามารถพึ่งพาตนเองไดจากการมีภูมิปญญา ความมีความสัมพันธที่เอ้ืออาทรตอ

กัน การเขาถึงทรัพยากรตาง ๆ ที่เอ้ือตอการสรางงานสรางรายไดแกชุมชน ทําใหคนในชนบทเกิดความรักและหวงแหนทองถิ่น 

ไมละทิ้งทองถ่ินของตนเพื่อเขาสูภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะทําใหการพัฒนาชนบทและเมืองมีความเช่ือมโยงพึ่งพากันและเปนการ

กระจายการพัฒนาอยางทั่วถึงเพื่อลดชองวางและความเหล่ือมล้ําในสังคม (สรรเสริญ  วงศชะอุม, 2546) อีกทั้งยังกอใหเกิด

การสะสมทุนมนุษยหรือการสรางศักยภาพคนในชุมชนเพื่อเอ้ือตอการพัฒนาประเทศที่สําคัญ จากการดําเนินชีวิตตามความ

พอเพียงบนพื้นฐานวิถีชีวิตแบบไทยอยางมีสติรอบคอบระมัดระวังภายใตความพอเพียงการตระหนักในการคิดและการ

แลกเปล่ียนเรียนรูจากการมีสวนรวมอยางแทจริงในการพึ่งตนเองและพัฒนาชุมชนใหเจริญกาวหนา จนเกิดเครือขายเช่ือมโยง

สูการพัฒนาในระดับประเทศ  

 ดังนั้น จากหลักการและความสําคัญในขางตนผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาวิจัยภายใตหัวเรื่องการพัฒนาศักยภาพ
ธุรกิจชุมชน แขวงจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเปนแนวทางในการนําไปสูการพัฒนารูปแบบธุรกิจ
ชุมชนในแขวงจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอยางยั่งยืนตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาศักยภาพธุรกิจชุมชน แขวงจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 2. เพื่อสรางรูปแบบการพัฒนาศักยภาพธุรกิจชุมชน แขวงจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 3. เพื่อทดลองใชและประเมินประสิทธิผลรูปแบบการพัฒนาศักยภาพธุรกิจชุมชน แขวงจําปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1.1 ประชากร ไดแก กลุมธุรกิจชุมชนในแขวงจําปาสัก ทั้งหมด 10 อําเภอ จํานวน 1,560 กลุม (พานิชยจังหวัด
แขวงจําปาสัก, 2560: 50)  

1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก จํานวน 334 คน โดยวิธีการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยสูตรการคํานวณของทาโร  
ยามาเน (Taro  Yamane, 1979) จากนั้นทําการสุมแบบชั้นภูมิตามสัดสวนขนาดของกลุมประชากรในแตละอําเภอจนไดครบ
ตามจํานวนที่กําหนดไว 

1.3 กลุมเปาหมาย ไดแก ประธานกลุมธุรกิจชุมชน จํานวน 12 คน จากแขวงจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  

2. เครื่องมือในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสัมภาษณ (Interview) และแบบสังเกต 

(Observation) 

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก ผูวิจัยจะทําการเก็บรวบรวมขอมูลแบงเปน 2 สวน คือ 1) การรวบรวมจากเอกสารตาง
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ (Document Research) อาทิ หนังสือ ตํารา งานวิจัย เอกสารวิชาการ และสื่อออนไลน เปนตน 2) การ
รวบรวมจากภาคสนาม อาทิ การแจกแบบสอบสอบถามกับกลุมตัวอยาง การสัมภาษณกลุมเปาหมาย และการใชแบบสังเกต
 4. การวิเคราะหขอมูล ไดแก ผูวิจัยจะนําขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะห คือ 1) การวิเคราะหในเชิงปริมาณ โดยสถิติที่ใช 
ไดแก คาเฉลี่ย คารอยละ คาความถี่ และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหปจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลตอการพัฒนา
ศักยภาพธุรกิจชุมชน แขวงจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยการวิเคราะหสมการถดถอย (Linear 
Regression) และ 2) การวิเคราะหในเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะหในเชิงเน้ือหา (Content Analysis) 
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ผลการวิจัย 
  การวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพธุรกิจชุมชน แขวงจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผูวิจัยสามารถ
จําแนกผลการวิจัยได ดังนี้ 
 1. เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาศักยภาพธุรกิจชุมชน แขวงจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ผลการวิจัยพบวา จากการวิเคราะหเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ การสัมภาษณประธานกลุมธุรกิจชุมชน จํานวน 12 คน         
จากแขวงจําปาสัก และการวิเคราะหแบบสอบถาม จํานวน 334 คน ไดปจจัยที่มีอิทธิพลตอศักยภาพธุรกิจชุมชนในแขวง    
จําปาสัก ประกอบไปดวย ดังนี้   
 1.1 ปจจัยดานผูนํา (Leadership) มีอิทธิพลตอการพัฒนาศักยภาพธุรกิจชุมชน แขวงจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เน่ืองจากผูนําสามารถกําหนดแผนกลยุทธรวมกับสมาชิกในกลุมของธุรกิจชุมชน จึงมีความสําคัญตอการพัฒนา
ของกลุมธุรกิจชุมชน ผูนําที่สามารถพัฒนากลุมธุรกิจชุมชนไดเปนอยางดี คือ ผูนําที่มีความเสียสละ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
และเปนผูนําที่มีความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง   
  1.2) ปจจัยดานการจัดการ (Management) มีอิทธิพลตอการพัฒนาศักยภาพธุรกิจชุมชน แขวงจําปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เนื่องจากการดําเนินงานของธุรกิจชุมชนน้ันจําเปนอยางยิ่งจะตองมีการจัดการที่ดี จึงจะทําใหการ
ดําเนินงานธุรกิจชุมชนนั้นเปนไปอยางราบร่ืน การจัดการนั้นจําเปนอยางย่ิงจะตองมีการกําหนดเปาหมายอยางชัดเจน มีการ
กําหนดบทบาทหนาที่รับผิดชอบอยางชัดเจน มีการวางแผนการบริหารรวมกันและที่สําคัญตองมีการแกไขปญหารวมกัน
ภายในกลุม จึงนําไปสูการพัฒนาในรูปแบบของพัฒนาศักยภาพธุรกิจชุมชน แขวงจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว  
 1.3 ปจจัยดานการเงิน (Money) มีอิทธิพลตอการพัฒนาศักยภาพธุรกิจชุมชน แขวงจําปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งการเงินมีความสําคัญตอการดําเนินงานธุรกิจชุมชนในแขวงจําปาสัก สมาชิกในกลุมธุรกิจชุมชน
จะตองมีการจัดทําบัญชีอยางโปรงใสและสามารถสามารถตรวจสอบได นอกจากนั้น คณะกรรมการกลุมธุรกิจชุมชนในแขวง
จําปาสักจะตองใหความสําคัญในการระดมเงินทุนเพื่อชวยใหธุรกิจชุมชนดําเนินไปไดเปนอยางดี  
 1.4 ปจจัยดานการมีสวนรวม (Participation) มีอิทธิพลตอการพัฒนาศักยภาพธุรกิจชุมชน แขวงจําปาสัก 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กลุมธุรกิจชุมชนในแขวงจําปาสักจะตองใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของธุรกิจ
ชุมชนในแขวงจําปาสัก ไมวาจะเปนการรวมวางแผนในการดําเนินธุรกิจชุมชนรวมกําหนดหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินงานของ
ธุรกิจชุมชนในแขวงจําปาสัก  
 2. เพ่ือสรางรูปแบบการพัฒนาศักยภาพธุรกิจชุมชน แขวงจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ผลการวิจัยพบวา ผูวิจัยสามารถสรางรูปแบบการพัฒนาศักยภาพธุรกิจชุมชน แขวงจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ประกอบดวย L= Leadership คือ ภาวะผูนํา, P= Participation คือ การมีสวนรวม, M= Management คือ 
การจัดการ, M= Money คือ การเงิน ตามแผนภาพรูปแบบที่สรางข้ึนมา ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 1 รูปแบบ LPMM Framework การพัฒนาศักยภาพธุรกิจชุมชน แขวงจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

Leadership 

Money 

Participation Management 
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 3. เพ่ือทดลองใชและประเมินประสิทธิผลรูปแบบการพัฒนาศักยภาพธุรกิจชุมชน แขวงจําปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ผลการวิจัยพบวา หลังจากที่ไดรูปแบบตามวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 2 แลว ผูวิจัยไดนํารูปแบบ
ไปทดลองใชกับกลุมทดลอง คือ กลุมธุรกิจชุมชนทอผาบานสพาย อําเภอชนะสมบูรณ แขวงจําปาสัก ซ่ึงเปนกลุมธุรกิจการ    
ทอผาไหม ผาฝาย และตัดเย็บ ซึ่งเปนกลุมทดลอง โดยมีกิจกรรมตาง ๆ อาทิ การฝกอบรมใหความรูในเร่ืองภาวะผูนํา การ
บริหารจัดการ การเงิน และการมีสวนรวมในการพัฒนากลุม ซึ่งหลังจากทดลองใชรูปแบบ LPMM Framework พัฒนา
ศักยภาพธุรกิจชุมชนแขวงจําปาสัก กลุมธุรกิจชุมชนบานสะพาย เมืองชนะสมบูรณ แขวงจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว มียอดขายที่เพิ่มมากขึ้น จึงสรุปไดวาหลังจากที่กลุมธุรกิจชุมขนบานสะพาย เมืองชนะสมบูรณ แขวงจําปาสัก 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่เปนกลุมทดลองไดนํารูปแบบศักยภาพการแขงขันธุรกิจชุมชนแขวงจําปาสัก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นไปทดลองใชแลว ทําใหผลการดําเนินงานดีข้ึน เปนตน   
 

สรุปผลการวิจัย 
  การวิจัยเร่ืองการพัฒนาศักยภาพธุรกิจชุมชน แขวงจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผูวิจัยสามารถสรุป
ผลการวิจัยได ดังน้ี 
 1. เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาศักยภาพธุรกิจชุมชน แขวงจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอศักยภาพธุรกิจชุมชนในแขวงจําปาสัก ประกอบไปดวย 1) ปจจัยดานผูนํา (Leadership) 2) ปจจัย
ดานการจัดการ (Management) 3) ปจจัยดานการเงิน (Money) และ 4) ปจจัยดานการมีสวนรวม (Participation)  
 2. เพ่ือสรางรูปแบบการพัฒนาศักยภาพธุรกิจชุมชน แขวงจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบวา 
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพธุรกิจชุมชน แขวงจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ประกอบดวย L= 
Leadership คือ ภาวะผูนํา, P= Participation คือ การมีสวนรวม, M= Management คือ การจัดการ, M= Money คือ 
การเงิน  
 3. เพ่ือทดลองใชและประเมินประสิทธิผลรูปแบบการพัฒนาศักยภาพธุรกิจชุมชน แขวงจําปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว พบวา หลังจากทดลองใชรูปแบบ LPMM Framework พัฒนาศักยภาพธุรกิจชุมชนแขวง     
จําปาสัก กลุมธุรกิจชุมชนบานสะพาย เมืองชนะสมบูรณ แขวงจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มียอดขายที่
เพิ่มมากข้ึน จึงสรุปไดวาหลังจากที่กลุมธุรกิจชุมขนบานสะพาย เมืองชนะสมบูรณ แขวงจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ที่เปนกลุมทดลองไดนํารูปแบบศักยภาพการแขงขันธุรกิจชุมชนแขวงจําปาสักสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นไปทดลองใชแลว ทําใหผลการดําเนินงานดีขึ้น เปนตน 
 

การอภิปรายผล   
 การวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพธุรกิจชุมชน แขวงจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีประเด็นการ
อภิปรายผล ดังนี้ 
 1) ดานการเรียนรูของผูประกอบการ มีความสําคัญอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะผูประกอบการตองเปนผูที่มีความ
รับผิดชอบสูงกวาบุคคลอ่ืนทั่วไปในองคกร จึงตองมีความรูที่ทันสมัยอยูตลอดเวลามุงพัฒนาตนเองเพื่อสรางประสบการณ       
สูความสําเร็จ อีกทั้งยังเปนการสรางโอกาสใหม ๆ ใหเกิดขึ้นกับตนเองและบุคลากรในองคกรอยูตลอดเวลาและพรอมที่จะเรียน
รูอยูเสมอ ผูประกอบการที่ปราศจากประสบการณในอุตสาหกรรมน้ัน ๆ มีโอกาสที่จะประสบความลมเหลวมากกวาผูที่มี
ประสบการณ (สาโรจน  โอพิทักษชีวิน, 2554: 203–205)       
 2) ดานการตลาด ขอคําถามที่มีความสําคัญสูงสุดอันดับหนึ่ง คือ สรางความประทับใจโดยมุงเนนการใหบริการที่ดี 
เพื่อใหลูกคาซื้อซ้ําและบอกตอเนื่องจากชัยชนะทางธุรกิจไมวาจะเปนธุรกิจการผลิตสินคา หรือการจัดจําหนายสินคาหากขาด
การใหบริการหลังการขายที่ดีแลว ก็ยอมเปนการยากที่ธุรกิจจะประสบผลสําเร็จไดในอนาคต โดยเฉพาะอยางย่ิงธุรกิจที่
ใหบริการโดยตรงก็ยอมตองพัฒนารูปแบบวิธีการใหบริการแกลูกคาใหเปนที่ประทับใจและกลับมาใชบริการซ้ําอยางตอเนื่อง 
สอดคลองกับทฤษฎีการใหบริการที่ประทับใจของ Lovelock (2011) ที่กลาววา การที่ลูกคาจะกลับมาซ้ือซ้ําและบอกตอนั้น 
ยังข้ึนอยูกับ  1) ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏใหเห็นถึงสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ไดแก สถานที่ บุคลากร อุปกรณ 
เครื่องมือ เอกสารที่ใชในการติดตอสื่อสารและสัญลักษณ รวมทั้งสภาพแวดลอมที่ทําใหผูรับบริการรูสึกวาไดรับการดูแล หวงใย 
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และความตั้งใจจากผูใหบริการที่ถูกนําเสนอออกมาเปนรูปธรรมจะทําใหผูรับบริการรับรูถึงการใหบริการน้ัน ๆ ไดชัดเจนขึ้น 2) 
ความสามารถในการใหบริการใหตรงกับสัญญาที่ใหไวกับผูรับบริการ บริการที่ใหทุกครั้งจะตองมีความถูกตอง เหมาะสม และ
ไดผลออกมาเชนเดิมในทุกจุดของบริการ ความสม่ําเสมอนี้จะทําใหผูรับบริการรูสึกวาบริการที่ไดรับนั้นมีความนาเชื่อถือ 
สามารถใหความไววางใจได 3) ความพรอมและความเต็มใจที่จะใหบริการ โดยสามารถตอบสนองความตองการของ
ผูรับบริการไดอยางทันทวงทีผูรับบริการสามารถเขารับบริการไดงายและไดรับความสะดวกจากการใชบริการ รวมทั้งจะตอง
กระจายการใหบริการไปอยางทั่วถึง รวดเร็ว 4) ความสามารถในการสรางความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นกับผูรับบริการผูใหบริการ
จะตองแสดงถึงทักษะความรูความสามารถในการใหบริการและตอบสนองความตองการของผูรับบริการดวยความสุภาพ 
นุมนวล มีกริยามารยาทที่ดีใชการติดตอส่ือสารที่มีประสิทธิภาพและใหความมั่นใจวาผูรับบริการจะไดรับบริการที่ดีที่สุด และ 
5) ความสามารถในการดูแลเอาใจใสผูรับบริการตามความตองการที่แตกตางของผูรับบริการแตละคน ซึ่งเหตุผลที่กลาวมาน้ี 
เปนหนาที่ของผูประกอบการที่จําเปนตองสรางเปนกลยุทธดานการตลาด เพื่อที่จะรูจักและเขาใจลูกคา คนหาความตองการ
ของลูกคาใหบริการที่สรางความประทับใจแกไขปญหาใหแกลูกคา ตลอดจนนํากลยุทธเหลาน้ีมาสรางเปนนวัตกรรมการ
ใหบริการ เพื่อใหเกิดความประทับใจสูงสุดอยางตอเนื่องสอดคลองกับการวิจัยของ Leila Agha Kasiria, Kenny Teoh Guan 
Chengb, MuraliSambasivanc, SamsinarMd   Sidind (2017) พบวา การรวมกลุมของมาตรฐานและการพัฒนาการ
ใหบริการเปนส่ิงสําคัญสําหรับการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการและมีอิทธิพลตอการกลับมาซ้ือซ้ําและการบอกตอในความมี
มาตรฐานของการใหบริการ นอกจากนี้คุณภาพของการใหบริการยังมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของลูกคา เมื่อเทียบกับคุณภาพ
ทางเทคนิคของสินคา เมื่อลูกคาเกิดความพึงพอใจในสินคาและบริการแลวน้ัน ยอมสงผลตอความภักดีของลูกคา ในทํานอง
เดียวกันการศึกษาของ Kajalo, S. and Lindblom, A. (2015: 580–596) ไดขอคนพบวา ผูประกอบการตองมีการ
ประสานงานทุกอยางใหลูกคาประทับใจ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจสูงสุด เปนขอที่มีคานํ้าหนัก (Factor Loadings) สูงที่สุดเปน
อันดับหน่ึงในดานทิศทางตลาด (R= 0.7) เนื่องจากประสบการณการซื้อสินคาที่ดีจะสงผลตอความพึงพอใจลูกคา เม่ือมีความ
พึงพอใจมากข้ึนโอกาสในการขายสินคาก็จะเพิ่มมากข้ึนตามไปดวย เมื่อเกิดความประทับใจขึ้น ผูซื้อจะใหความสนใจในสินคา
และบริการ พรอมทั้งแสวงหาหาชองทางในการติดตามขอมูลสินคา เชน การออกผลิตภัณฑรุนใหมหรือการจัดกิจกรรมสงเสริม
การขายตาง ๆ โดยจะทําใหเกิดการจดจําและนึกถึงสินคาและบริการเมื่อตองการซื้อสินคาประเภทน้ันอีกคร้ัง เม่ือเกิดความพึง
พอใจและความประทับใจจากประสบการณการซื้อสินคาและบริการแลว ในภายหลังหากผูซ้ือตองการซื้อสินคาประเภทเดิมอีก 
ก็มีโอกาสสูงที่จะกลับมาซื้อซํ้าและจะนําไปสูการแนะนําและบอกตอไปยังบุคคลที่รูจักอีกดวย 
 

ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะในการนําไปใชประโยชน 
  1.1 กลุมธุรกิจชุมชน 1) ควรมีการสงเสริมใหธุรกิจชุมชนสรางเครือขายทั้งภายในกลุมจังหวัดและการสรางเครือขาย
ทั้งในและนอกประเทศเพื่อเปนการแลกเปลี่ยนความรู และการซื้อขายแลกเปลี่ยนวัตถุดิบในการผลิตสินคา และ 2) ในการผลิต
สินคาน้ันควรเนนใหกลุมผลิตสินคาที่มีคุณภาพโดยการตรวจสอบสินคากอนออกวางจําหนายเพื่อใหผูบริโภคเกิดความม่ันใจใน
สินคา 
         1.2 ภาครัฐ ภาครัฐควรสงเสริมใหความรูในเรื่อง ภาวะผูนําและการมีสวนรวมแกธุรกิจชุมชน เพื่อใหวิสาหกิจชุมชน
สามารถแขงขันได  
ภาครัฐควรสงเสริมในการสรางเครือขายและอบรมใหความรูในการทําธุรกิจชุมชน เพื่อใหประชาชนมีความรูในดานการทํา
ธุรกิจใหเพิ่มมากขึ้น  
 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

2.1 ควร วิจัยในการพัฒนาศักยภาพธุรกิจชุมชนแตละประเภทกิจการ เชน ประเภทผลิตภัณฑอาหาร ประเภท
ผลิตภัณฑผาทอและเสื้อผา เปนตน เพื่อเปนการศึกษาในรายละเอียดของธุรกิจแตละประเภทเพื่อการเพิ่มศักยภาพการแขงขัน
ของธุรกิจชุมชน  
 2.2 ควร ทําวิจัยในบริบทตางพื้นที่ เชน การทําวิจัยในแขวงอ่ืน ๆ ของสาธารรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อให
ทราบวาแตละบริบทมีพื้นฐานและสามารถเพิ่มศักยภาพการแขงขันของธุรกิจชุมชนไดอยางไร   
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บทคัดยอ 
บทความวิชาการนี้ ตองการนําเสนอบทบาทของประชาชนตอการมีสวนรวมทางการเมืองในบริบทการเลือกต้ังทองถิ่น 

และเพื่อสะทอนทิศทางแนวโนมการเลือกตั้งทองถิ่นที่จะเกิดข้ึน เปนการนําเสนอองคความรูเกี่ยวกับการเลือกต้ังทองถิ่นและ
การมีสวนรวมทางการเมือง ประจําป 2563 ที่จะถึงน้ีใหกับประชาชนไดเกิดการตระหนักรูและเขาใจถึงเจตนารมณในการ
เลือกตั้งทองถิ่น โดยเฉพาะบทบาทของประชาชนในการเลือกตั้งตัวแทนของตน เพื่อที่จะเขามาบริหารงานในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ซ่ึงบทบาทที่สําคัญยิ่งของประชาชน คือ การเขามามีสวนรวมทางการเมืองเขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย
ตาง ๆ ของรัฐสวนทองถิ่น นอกจากนั้นบทความน้ียังตองการเพื่อนําเสนอทิศทางแนวโนมการเลือกต้ังทองถิ่นที่จะเกิดขึ้น      
อันเน่ืองมาจากประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 85/2557 เร่ือง การไดมาซึ่งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
เปนการช่ัวคราว เนื่องจากในชวงน้ันสถานการณยังไมอาจจัดใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นที่ไดครบ
วาระหรือวางลงหรือมีกรณีสิ้นสุดสมาชิกภาพ แตมีความจําเปนตองไดมาซึ่งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินเพื่อทํา
หนาที่บริหารงานและดูแลจัดทําบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนของประชาชน จึงงดการจัดใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยการนั้นไปกอน จนกวาจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง แตปจจุบัน ไดมีการออก
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2562 ประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 
17 ธันวาคม 2562 เก่ียวกับการดําเนินการเลือกต้ังทองถิ่น ทั้งน้ี ผูเขียนจึงเห็นวาบทความนี้จะเปนประโยชนกับประชาชน
โดยทั่วไปที่มีสิทธ์ิเลือกต้ังไดเขาใจบทบาทของตนและบริบทของกระบวนการการเลือกตั้ง โดยเฉพาะอยางย่ิงการมีสวนรวม
ของประชาชนที่จะเขามามีบทบาทในการเลือกตั้งทองถิ่นและตระหนักถึงความสําคัญของการเลือกต้ังทองถิ่น 

 

คําสําคัญ: บทบาทของประชาชน, การเลือกตั้งทองถิ่น, การมีสวนรวมทางการเมือง 
 

Abstract 
This article aims to present the role of citizens in political participation in the context of local 

elections. And to reflect the direction of the upcoming local elections. Is the presentation of knowledge 
about local elections And political participation in the year 2020 for the public to be aware And 
understand the spirit of local elections Especially the role of citizens in the election of their 
representatives In order to manage in the local government organization In which the most important role 
of the people is to participate in politics Participate in policy making Of local government In addition, this 
article also wants to present the direction and trend of local elections due to the announcement of the 
National Council for Peace and Order 85/2014 regarding the acquisition of local council members. Or 
local administrators temporarily Because at that time the situation could not be held for the election of 
local council members And local administrators Which has expired or is vacant Or in the case of 
membership termination But there is a need to acquire a local councilor or local administrators To 
perform administrative duties And overseeing the preparation of public services For the benefit of the 
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people Therefore refrain from organizing elections for local councilors Or the local administrators under 
the law governing that first Until further notice, but the current Election Commission rules for local 
council members Or the local administrators in 2019, announced in the Government Gazette on 
December 17, 2019 regarding the conduct of local elections. The author therefore considers that this 
article will benefit the general public who has the right to vote. Understand their role And the context of 
the election process especially the participation of citizens who will come to play a role in local elections 
and aware of the importance of local elections. 
 

Key words: Public Role, Local Elections, Political Participation  
 

บทนํา 
ระบอบประชาธิปไตยยึดถือหลักแหงอํานาจอธิปไตยของปวงชน เปนเสมือนหัวใจของระบอบการเมือง กลาวคือ  

ประชาชนเทาน้ันที่เปนเจาของอํานาจอธิปไตยที่แทจริง ประชาชนแสดงออกซึ่งการเปนเจาของอํานาจอธิปไตย โดยการใชสิทธิ
ในการกําหนดตัวผูปกครองโดยผานกระบวนการเลือกต้ัง (Election Process) กระบวนการเลือกตั้งจึงเปนกลไกสําคัญในการ
เปดโอกาสใหประชาชนไดพิจารณาเลือกสรรคูแขงขันทางการเมืองใหเขามารับผิดชอบหนาที่ในการปกครองรัฐ การแสดงออก
ซึ่งการเปนเจาของอํานาจอธิปไตยสามารถกระทําไดทั้งการเลือกตั้งผูแทนใหดํารงตําแหนงทางการเมืองและการถอดถอนออก
จากตําแหนงทางการเมืองการเลือกตั้งจึงนับวาเปนกลไกสําคัญในการเลือกสรรผูนําหรือผูปกครองที่มีความสามารถและมี
คุณธรรม ดังนั้นผูที่ประสงคจะเสนอตัวเขาแขงขันเลือกต้ังเปนผูนําทางการเมืองจึงตองเปนผูมีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับ
ปญหาและความตองการของประชาชน จะตองมีความสามารถในการเสนอทางเลือกเพื่อแกไขปญหาของประชาชนอยางเปน
รูปธรรม จะตองมีพันธะผูกพันตอคําม่ันสัญญาที่ใหไวกับประชาชนในการเสนอตัวเขาแขงขัน อีกทั้งจะตองทําใหประชาชนเชื่อ
วานอกจากเปนผูมีความรูความสามารถแลว ยังเปนผูที่มี คุณธรรมเหมาะสมที่จะเปนแบบอยางที่ดีของสังคมอีกดวย 
กระบวนการน้ีเปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดพิจารณาเปรียบเทียบคูแขงขัน เพื่อใหมั่นใจวาจะเลือกไดบุคคลที่เหมาะสม
ที่สุด (สมบัติ  ธํารงธัญวงศ, 2543: 220 – 221)  

โดยความสําคัญของบทบาทของประชาชนตอการมีสวนรวมทางการเมืองปจจัยที่สําคัญคือ รูปแบบการปกครอง กลาวคือ 
หากเปนระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน ทั้งระดับชาติและระดับทองถิ่น 
จะมีความสําคัญและจําเปนอยางย่ิงตั้งแตการคัดเลือกผูแทนเขามาทําหนาที่ในการบริหารประเทศบริหารกิจการสาธารณะของ
ทองถิ่น การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในลักษณะตาง ๆ เชน การพูดคุยกันทางการเมือง การเขียนบทความหรือจดหมาย
แสดงความคิดเห็นทางหนังสือพิมพการรวมแสดงความคิดเห็นในรายการสนทนาการเมืองทางโทรทัศน หรือการรวมตัว
ประทวงในรูปของกลุมผลประโยชน และการแสดงทัศนคติทางการเมืองของประชาชนโดยการออกแบบสอบถาม (Poll) ความ
คิดเห็นตอการดําเนินนโยบายสาธารณะของรัฐ ซึ่งเปนการมีสวนรวมที่เปนระบบระเบียบเปนวิทยาศาสตรมากขึ้น ซ่ึงการมีสวน
รวมในการเมืองการปกครองระดับทองถ่ิน กระทําผานการใชสิทธิเลือกตั้งหรือลงสมัครรับเลือกตั้งเปนผูบริหารระดับทองถิ่น 
การชวยรณรงคหาเสียงเลือกตั้งระดับทองถ่ิน การแสดงความคิดเห็น ตรวจสอบ ติดตาม การทํางานของผูบริหารในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น การชุมนุมประทวงคัดคานเรียกรอง หรือสนับสนุนตอนโยบายการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(จันทนา  สุทธิจารี, 2544: 410-415) ทั้งหลายเหลาน้ีลวนเปนบทบาทหนาที่ของประชาชนที่จะเขามามีสวนรวมทางการเมือง
เพื่อกําหนดนโยบายและบุคคลที่จะมาดํารงตําแหนงทางการเมือง 

ดังนั้น เพื่อเปนการตระหนักถึงอํานาจหนาที่ ตลอดถึงบทบาทของประชาชนที่จะเขามาเลือกผูนําทองถ่ิน สมาชิกสภา
ทองถิ่น ผูเขียนจึงตองการที่จะนําเสนอการเตรียมการเลือกต้ังที่จะมีขึ้น โดยนําเสนอบริบทของการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชนทั้งทางตรงและทางออม โดยเฉพาะการเลือกตั้งผูแทนของประชาชน ทั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและนายกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินประชาชนตองรวมมือกันไมสนับสนุนการซ้ือสิทธิขายเสียงและการเลือกต้ังที่เปนไปดวยความสุจิตยุติธรรม 
เพื่อเปนการยกระดับใหการเลือกต้ังทองถิ่นมีความโปรงใสและเปนการแสดงออกถึงการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ัง
ผูแทนของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป  
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บทวิเคราะห 
 บทความวิชาการนี้ ผูเขียนไดทําการวิเคราะหเน้ือหาเพื่อใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทของประชาชน ตอการมีสวน
รวมทางการเมืองในบริบทการเลือกตั้งทองถิ่น โดยไดแบงเปน 2 สวน กลาวคือ สวนแรกเปนการนําเสนอเก่ียวกับบทบาทของ
ประชาชนตอการมีสวนรวมทางการเมือง สวนที่สองเปนการนําเสนอเกี่ยวกับบริบทการเลือกต้ังทองถิ่นซึ่งคาดวาจะเกิดขึ้น
ภายในป 2563 น้ี เพื่อใหประชาชนเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเอง และเขาใจบริบทหรือเปนการทบทวนกระบวนการเลือกต้ัง
ที่เปนหลักการแหงการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยการเลือกตั้งถือเปนปฐมบทในระบอบน้ี ซ่ึงผูเขียนจะขอกลาว    
ซึ่งผูเขียนจะไดนําเสนอสวนแรก และสวนที่สองตามลําดับ ดังนี้   
 1. บทบาทของประชาชนตอการมีสวนรวมทางการเมือง 
 มีนักวิชาการไดใหความหมายของการมีสวนรวมไววา การมีสวนรวมทางการเมือง เปนประชาธิปไตยแบบตัวแทนที่เปด
โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในทางการเมืองการปกครองในระดับตาง ๆ มากข้ึน โดยใหประชาชนมีอํานาจในการควบคุม 
และตรวจสอบการทํางานของผูที่ไดรับเลือกต้ังใหใชอํานาจอธิปไตยแทนตนดวย มิใชเพียงมีอํานาจปกครองหรือมีสิทธิออก
เสียงเลือกตั้งเทานั้น ซ่ึงลักษณะหรือรูปแบบของการมีสวนรวมในทางการเมืองน้ัน อาจจะเปนรูปแบบของการมีสวนรวมในทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยโดยตรง อาทิเชน การออกเสียงประชามติ การเขาช่ือเสนอกฎหมาย การถอดถอนบุคคลออก
จากตําแหนง เปนตน ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม จึงนาจะอยูตรงกลางระหวางการมีสวนรวมในทางการเมืองแบบตัวแทน 
หรือประชาธิปไตยโดยออมที่ประชาชนมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งอยางเดียวกับการมีสวนรวมในทางการเมืองตัวแทนซ่ึง
ประชาชนไดมีสวนรวมในทางการเมืองในรูปแบบของประชาธิปไตยโดยตรงควบคูกันไปดวย  นอกจากนั้นแลวยังมีผูให
ความหมายเกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมืองไว ดังน้ี 
 Nie and Verba (1975) กลาวถึงการมีสวนรวมทางการเมืองวา จะตองเปนกิจกรรมของประชาชนทุกคนแตเปนเรื่องของ
การกระทํากิจกรรมทางการเมืองตามสิทธิที่กฎหมายกําหนด โดยเฉพาะสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสิทธิที่จะเขาสมาคม 
หรือกอตั้งพรรคทางการเมืองหรือกลุมผลประโยชนสิทธิที่จะอุทธรณตอรัฐบาลสิทธิเก่ียวกับการพูด การชุมนุม และการพิมพ
อยางอิสระและเปนกิจกรรมซึ่งมุงหมายเพื่อมีอิทธิพลตอรัฐบาล ทั้งในการเลือกตั้งเจาหนาที่ของรัฐบาลหรือการกระทําของ
เจาหนาที่ของรัฐบาล รวมทั้งการเขามีสวนรวมตอการปกครองโดยกระทํากิจกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับการปกครอง (อางใน ไชยพร  
ตัณฑจิตานนท, 2536: 24) 
 พรอัมรินทร  พรหมเกิด (2556: 136-137) การมีสวนรวมทางการเมือง คือ การกระทําที่มีจุดมุงหมายที่จะเขาไปมี
อิทธิพลตอการกําหนดนโยบายของรัฐบาลหรือภารกิจตาง ๆ ที่รัฐบาลกระทําหรือการเลือกผูนํารัฐบาล ทั้งในระดับชาติและ
ระดับทองถ่ิน ซึ่งการกระทําดังกลาวน้ีอาจมีความแตกตางกันไป 
 2. ระดับการมีสวนรวมทางการเมือง การมีสวนรวมทางการเมือง แบงออกเปน 3 ระดับ ดังนี้ 
  1) ระดับต่ําหรือกลุมผูดู (Onlookers) ซึ่งไดแก การใหความสนใจตอขาวสารและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การ
ถกเถียงปญหาทางการเมือง การไปใชสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง การพยายามชักจูงใหผูอ่ืนเห็นดวยกับจุดยืนทางการเมืองของตน 
การเปนสมาชิกกลุมผลประโยชนและการรวมชุมนุมทางการเมือง 
  2) ระดับกลางหรือกลุมผูมีสวนรวม (Participants) ไดแก การมีสวนรวมในโครงการของชุมชน การมีสวนรวมอยาง
แข็งขันในกิจกรรมของกลุมผลประโยชน การเปนสมาชิกพรรคการเมือง มีสวนรวมในกิจกรรมของพรรคการเมืองและการชวย
รณรงคหาเสียงเลือกต้ัง 
 3) ระดับสูงหรือระดับนักกิจกรรม (Activists) ไดแก การเปนผูนํากลุมผลประโยชน การมีตําแหนงและทํางานเปน
เวลาใหแกพรรคการเมือง การไดรับเสนอชื่อใหเขาแขงขันเพื่อชิงตําแหนงทางการเมือง และการไดรับตําแหนงทางการเมือง 
การมีสวนรวมทางการเมืองทั้ง 3 ระดับนี้ เปนการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในประเทศที่ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย (สํานักวิจัยและพัฒนาสถาบันพระปกเกลา, 2545; อางถึงใน ชิงชัย  ศิริโวหาร, 2550: 16-17)  
 จะเห็นวาระดับการมีสวนรวมทางการเมืองดังกลาวเปนการแบงระดับโดยภาพรวมเพื่อสะทอนใหเห็นวาทิศทางของ
ประชาชนตอการเลือกตั้งทั้งระดับชาติและระดับทองถิ่นนั้น เปนสิทธิอันชอบธรรมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยที่
สามารถเลือกตัวแทนของตนได ซ่ึงผูเขียนมองวาเน้ือหาในเบื้องตนน้ีจะทําใหประชาชนเกิดความเขาใจตอบทบาทของตนและ
การเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองเพื่อกําหนดทิศทางกําหนดอนาคตของประชาชนสวนมากไดในสวนการเลือกตั้งหรือการมี
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สวนรวมทางการเมืองของประชาชนในระดับทองถ่ินของชลัช  จงสืบพันธ (2546) ไดกลาวถึงรูปแบบไว ไดแก 1) การ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 2) การรวมกิจกรรม การเขาเปนสมาชิกพรรคการเมืองและการรณรงคหาเสียง 3) การจัดต้ังและ
รวมกลุมทางการเมือง 4) การติดตอกับผูเกี่ยวของทางการเมืองและการบริหาร 5) การรวมกิจกรรมในชุมชน 6) การประทวง 
7) การควบคุมตรวจสอบการบริหาร (ชลัช  จงสืบพันธม, 2546: 338–341)  
 จากที่ชลัช  จงสืบพันธ (2546) ไดกลาวถึงการมีสวนรวมทางการเมืองในระดับทองถิ่น ซึ่งเปนที่นาสังเกตวารูปแบบที่
กลาวไวทั้ง 7 ขอนั้น ขอที่ 6 และขอที่ 7 เปนการประทวงและการควบคุมตรวจสอบการบริหาร ซึ่งถือวาเปนองคประกอบหน่ึง
ที่เปนบทบาทและสิทธ์ิของประชาชน (ภาคประชาชน) ที่สามารถตรวจสอบการบริหารจัดการของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ได โดยการประทวงหรือการเคล่ือนไหวทางการเมืองไดอยางอิสระภายใตกฎหมาย เมื่อผูแทนของประชาชนไมสนใจกับ
นโยบายที่ใหไวกับประชาชน ตลอดถึงการไมเขาไปแกปญหาที่เปนประโยชนสาธารณะของประชาชน ซึ่งในปจจุบันเราจะ
สังเกตเห็นวาประชาชนเร่ิมตื่นตัวทางการเมืองมากขึ้นและมีการรวมกลุมเพื่อจัดกิจกรรมทางการเมือง เพื่อเรียกรองใหผูแทน
ของประชาชนตระหนักถึงความเสียหายที่เกิดจากการแสวงหาอํานาจอันไมชอบธรรมตอตนเอง ซึ่งปรากฏเปนขาวที่เห็นผูแทน
ยายพรรคหรือถูกกลาวหาวาขายตัวใหกับพรรคการเมืองบางพรรค (หรืองูเหา) การเมืองทองถิ่นก็เชนกันเปนที่ทราบกันดีวามี
ความเกี่ยวโยงกับการเมืองระดับชาติ ในสวนนี้ผูเขียนตองการเพื่อที่จะส่ือใหเห็นวาบริบทในการเลือกตั้งทั้งการเมืองระดับ
ทองถิ่นและระดับชาติตางก็เปนการเลือกโดยประชาชนเปนตัวแทนของประชาชน  
 ซ่ึงผูเขียนจึงตองการนําเสนอพรอมทั้งวิเคราะหใหเห็นบางแงมุมเพื่อเปนประโยชนตอประชาชนในการเลือกตั้งทองถ่ินที่
จะถึงน้ี โดยเฉพาะบทบาทของประชาชนที่แสดงออกตอการมีสวนรวมทางการเมืองซึ่งสมบัติ  ธํารงธัญวงศ ไดกลาวไว
สอดคลองกับชลัช  จงสืบพันธ ไวดังนี้   
 1) การแสดงความสนใจตอกิจกรรมทางการเมือง การที่บุคคลจะแสดงความสนใจตอกิจกรรมทางการเมืองยอมแสดง
วาบุคคลนั้นไดรับปจจัยกระตุนทางการเมือง (Political stimuli) จากสิ่งแวดลอมมากพอสมควรจนกระทั่งเกิดความสนใจที่จะ
เขาไปมีสวนรวมทางการเมืองดวยตนเอง บุคคลที่คาดหวังวาจะสรางความสัมพันธกับ ส่ิงแวดลอมทางการเมืองอยางมี
ประสิทธิภาพจะตองอุทิศความพยายามเพื่อรวบรวมขอมูลขาวสารทางการเมืองเพื่อเพิ่มพูนความรูทางการเมืองของตน 
กิจกรรมเหลาน้ีถือเปนรากฐานเบื้องตนที่จําเปนในการรวมกิจกรรมทางการเมืองตาง ๆ 
 2) การใชสิทธิเลือกตั้ง โดยทั่วไปการที่ประชาชนจะไปใชสิทธิเลือกตั้ง ประชาชนจะตองมีความรู ความเขาใจและ
ตระหนักในคุณคาและความสําคัญของการเลือกต้ัง โดยเฉพาะเพื่อเปนการแสดงออกถึงการเปนเจาของอํานาจอธิปไตยทําให
คูแขงขันทางการเมืองจะตองแสดงความรู ความสามารถและการเปนคนมีคุณธรรม เพื่อขอรับความไววางใจหรือฉันทานุมัติ
จากประชาชนใหเขาไปดํารงตําแหนงทางการเมือง ดังนั้น การใชสิทธิเลือกตั้งแมจะเปนการแสดงออกในลําดับขั้นพื้นฐานของ
การเก่ียวพันทางการเมืองแตการใชสิทธิเลือกตั้งของประชาชนเปนการแสดงบทบาทการมีสวนรวมทางการเมืองที่สําคัญ 
 3) การริเริ่มประเด็นพูดคุยทางการเมือง โดยธรรมชาติของมนุษยจะใหความสนใจเกี่ยวกับสิ่งที่เปนประโยชนตอตน 
ดังน้ัน บุคคลที่คิดวาตนไมไดรับประโยชนอยางใดจากระบบการเมืองก็จะไมสนใจการเมือง แมกระทั่งการพูดคุยทางการเมือง 
แตบุคคลที่รูและเขาใจวาระบบการเมืองมีความสําคัญและมีประโยชนตอตนอยางไรจะใหความสนใจทางการเมืองมาก
โดยเฉพาะการแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นทางการเมืองที่จะมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคม 
 4) การชักจูงใหผูอ่ืนเลือกตั้งผูที่ตนสนับสนุน การแสดงออกในการชักจูงใหผูอ่ืนไปใชสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ตนเอง
สนับสนุน นับเปนความกาวหนาอีกขั้นหน่ึงของผูที่สนใจเขาไปมีสวนเกี่ยวของทางการเมือง ลักษณะของการแสดงออกเชนนี้มี
ลักษณะคลายกับการเปน “หัวคะแนน” ของผูแขงขันทางการเมืองเปนการแสดงออกถึงความผูกพันทางการเมืองทางการเมือง
ที่ชัดเจนมากกวาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพูดคุยทางการเมือง 
 5) การติดกระดุมหรือติดสติ๊กเกอร เปนการแสดงออกอยางเปดเผยใหบุคคลทั่วไปรูวาตนใหความสนับสนุนพรรค
การเมืองใด หรือคูแขงขันทางการเมืองใด ทั้งนี้เพราะการติดกระดุมที่เปนสัญลักษณของพรรคหรือของผูสมัครรับเลือกตั้งที่ปก
เสื้อยอมเปนการประกาศตนในฐานะผูสนับสนุนอยางชัดเจนหรือการติดสติ๊กเกอรที่รถยนตยอมเปนการแสดงเจตนาของ
เจาของรถยนตวาตนสนับสนุนผูใดและมีลักษณะของการชวยโฆษณาเผยแพรอีกทางหน่ึงดวย 
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 6) การติดตอกับนักการเมืองหรือผูนําทางการเมือง การกระทําทางการเมืองในลําดับนี้แสดงวาบุคคลไดเพิ่มระดับ
ความสนใจทางการเมืองข้ึน จนถึงกับอยากจะสัมผัสพูดคุยหรือส่ือความเห็นโดยตรงกับผูนําทางการเมืองโดยอาจจะเสนอแนะ
ขอคิดเห็นเพิ่มเติมหรือใหกําลังใจนักการเมืองใหมีขวัญและกําลังใจในการตอสู 
 7) การบริจาคเงิน เปนการแสดงออกถึงการสนับสนุนทางการเมืองที่สําคัญ ทั้งนี้เพราะในระบอบประชาธิปไตยการ
เคลื่อนไหวทางการเมืองโดยเฉพาะการรณรงคและการแขงขันเลือกต้ังเปนกระบวนการที่คาใชจายมาก ดังนั้น การที่บุคคลรวม
บริจาคเงินยอมแสดงถึงความมุงม่ันในการสนับสนุนอยางจริงจังและอาจพัฒนาไปสูการเปนผูเขารวมตอสูทางการเมืองโดยตรง
ในฐานะสมาชิกที่สําคัญของพรรค 
 8) การรวมประชุมหรือชุมนุมทางการเมือง เปนการแสดงออกทางการเมืองที่มีความสําคัญมากยิ่งขึ้นเปนการ
แสดงออกถึงความเห็นพองและผูกพันที่แนบแนนยิ่งขึ้นการเขารวมประชุมและการเขารวมชุมนุมยอมเปนการแสดงออกซึ่งการ
สนับสนุนทั้งทางกายและจิตใจเปนการรวมใหกําลังใจแกผูที่มีความคิดเห็นทางการเมืองตรงกันเปนการแสดงออกซ่ึงการสังกัด
กลุมอยางชัดเจนการแสดงออกเชนนี้เปนพลังสําคัญในการตอสูทางการเมืองและเปนสิ่งที่ผูแขงขันทางการเมืองมีความประสงค
จะไดรับการสนับสนุนมาก 
 9) การรวมรณรงคทางการเมือง เปนกิจกรรมที่สําคัญในการขยายความสนับสนุนจากประชาชนใหมีความกวางขวาง
และทั่วถึงการรวมรณรงคทางการเมืองเปนการแสดงออกซึ่งการมีภารกิจรวมของผูที่สนใจและความรูสึกที่ดีตอพรรคการเมือง
และตอคูแขงทางการเมืองตองการแสดงใหเห็นวาตนเองมีสวนรวมในความสําเร็จของการตอสูทางการเมือง 
 10) การเปนสมาชิกสําคัญของพรรคการเมือง เปนการแสดงออกทางการเมืองอยางชัดเจนวาตนเองสังกัดพรรคใด 
และเปนการยอมรับภารกิจในฐานะสมาชิกของพรรคที่จะตองชวยเสริมสรางความแข็งแกรงของพรรค การขยายความศรัทธา
ในแพรหลายในหมูประชาชนและการรวมผลักดันเพื่อใหพรรคหรือผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคไดรับชัยชนะในการเลือกต้ัง 
 11) การรวมประชุมแกนนําของพรรค เปนการแสดงออกซ่ึงการมีสวนรวมในการตัดสินใจในกิจกรรมของพรรคกลาว
ไดวาเปนการมีสวนรวมทางการเมืองในระดับสูงบุคคลที่จะเขามามีบทบาทในการรวมประชุมแกนนําของพรรคหรือการรวม
ประชุมวางแผนกลยุทธของพรรค โดยทั่วไปจะวางใจและมีความเช่ือม่ันวาจะชวยเสริมสรางกิจกรรมของพรรคใหมีความ
แข็งแกรงสามารถที่จะเอาชนะคูแขงขันทางการเมืองได 
 12) การรวมระดมทุน เปนกิจกรรมสําคัญของสมาชิกพรรคระดับสูงผูที่จะอยูในฐานะที่จะระดมทุนใหแกพรรค
การเมืองแลวยังตองเปนผูที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมดวยเพื่อใหสามารถติดตอกับบุคคลชั้นสูงในสังคมที่มีฐานะดีและอยู
ในวิสัยที่จะบริจาคทรัพยเพื่อรวมสนับสนุนการแขงขันทางการเมืองได 
 13) การเสนอตัวเปนคูแขงขันทางการเมือง เปนการแสดงออกทางการเมืองที่สําคัญย่ิงทั้งน้ีเพราะการเสนอตัวเปนคู
แขงขันทางการเมืองเพื่อใหประชาชนพิจารณาใหความไววางใจบุคคลที่จะมีบทบาทในระดับนี้ไดตองเปนบุคคลที่ มี
ความสามารถพิเศษ จะตองเปนบุคคลที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและมีความเชื่อม่ันในตนเองสูงสามารถสรางความนิยม
ศรัทธาใหเกิดแกประชาชนไดประการสําคัญจะตองสรางความประทับใจใหแกประชาชนอยางกวางขวางสามารถทําให
ประชาชนเชื่อม่ันไดวาจะเปนผูนําความสําเร็จและการมีชีวิตที่ดียิ่งข้ึนมาสูประชาชน 
 14) การดํารงตําแหนงทางการเมือง เปนการแสดงออกทางการเมืองในระดับสูงเปนผลจาการไดรับชัยชนะจากการ
เสนอตัวเขาแขงขันทางการเมือง การแสดงบทบาทในฐานะที่ดํารงตําแหนงทางการเมืองนับวามีความสําคัญยิ่ง ทั้งนี้เพราะจะมี
ผลกระทบตอความศรัทธาเชื่อม่ันของประชาชนในระยะยาวถาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีความสามารถในการพัฒนา
ประเทศทําใหประชาชนมีชีวิตที่ดีและมีความสุขจะทําใหพรรคไดรับความไววางใจจากประชาชนมากยิ่งขึ้น (สมบัติ  ธํารงธัญ
วงศ, 2547: 387-393) 
 กลาวโดยสรุป รูปแบบการแสดงออกทางการเมืองหรือบทบาทของประชาชนตอการมีสวนรวมทางการเมืองในบริบทการ
เลือกตั้งทองถ่ิน แยกออกเปน 3 ดาน กลาวคือ 1) ดานการเลือกต้ัง 2) ดานการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง 3) ดานการรับรู
ขาวสารทางการเมือง จะเห็นวาทั้ง 3 ดานมีความสําคัญตอการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้งทองถ่ินที่จะมาถึง ผูเขียน
มองวา การรับรูขาวสารทางการเมืองมีความสําคัญมากตอการเลือกตั้งผูแทนของประชาชน ซึ่งนาจะเปนความสํ าคัญอัน       
ดับตน ๆ เพราะเปนการเพิ่มพูนความรูทางการเมืองใหกับประชาชน ซึ่งปจจุบันจะเห็นวาประชาชนรับรูขาวสารการเมืองที่มี
ความสะดวกมากขึ้น โดยเฉพาะการรับรูขาวสารการเมืองผานอินเทอรเน็ตผานเครือขายมือถือแมแตการระดมทุนเพื่อการ
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ประทวงทวงทางการเมือง โดยใชการระดมคนหรือทรัพยากรผานโซเชียลเน็ตเวิรก (Social Network) ซึ่งถือวาทาทายความรู
เดิมที่การระดมทุนหรือการระดมคนในการเคลื่อนไหว ชุมนุม ตองใชเงินเปนหลัก อยางไรก็ตาม การดําเนินกิจกรรมทาง
การเมือง โดยเฉพาะการเขาใจบทบาทตอการมีสวนรวมทางการเมืองทั้งดานการเลือกตั้งและการรณรงคหาเสียงเลือกต้ัง หาก
ทั้งสามดานน้ีมีความยึดโยงกับประชาชนจนเกิดความตระหนักในอํานาจอธิปไตยของตนแลว ผูเขียนมองวาจะเปนกาวสําคัญ
ตอการพัฒนาประชาธิปไตยใหมีความเขมแข็ง ม่ันคง มีความเจริญยิ่งขึ้นในอนาคต  
 3. การเลือกตั้งทองถ่ิน 
 จากที่ผูเขียนไดกลาวไวขางตนในสวนแรก เกี่ยวกับบทบาทของประชาชนตอการมีสวนรวมทางการเมือง ซึ่งถือไดวาเปน
สวนสําคัญยิ่งตอการพัฒนาประชาธิปไตยภาคประชาชนใหเกิดความเขมแข็ง เกิดความตระหนักรูในบทบาทหนาที่ของตนเอง 
และอํานาจอธิปไตยที่เปนของประชาชน ในสวนที่สองนี้ ผูเขียนจะไดกลาวถึงการเลือกตั้งทองถ่ิน ซึ่งคาดการณจากหลาย ๆ 
ฝายวาจะมีการเลือกต้ังภายในป 2563 นี้ ซ่ึงหากพิจารณาจากหนังสือกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 10 มกราคม 2563         
ที่กลาวถึงเร่ือง ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทอถิ่น พ.ศ. 2562 ที่ได
ประกาศแลวในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 โดยมีผลบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไปมีการแจงใหหนวยราชการทั้งสวนภูมิภาค สวนทองถิ่น ไดทบทวน และพิจารณาต้ังงบประมาณในขอบัญญัติ 
ประจําปงบประมาณ 2563 ตลอดถึงการเตรียมความพรอมในสวนที่เกี่ยวของกับบุคลากร สถานที่ หีบบัตรเลือกต้ัง คูหา
เลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น ผนวกกับการใหความเห็นจาก
คณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) ที่กลาวถึงการเลือกต้ังทองถิ่นนาจะเกิดข้ึนปลายเดือนมีนาคม แตถึงอยางไรก็ตามไมวาจะ
เปนเดือนใดภายในป 2563 นี้ ที่จะจัดใหมีการเลือกตั้งทองถิ่น ผูเขียนมีเปาประสงคเพียงตองการนําเสนอบริบทของการ
เลือกตั้งทองถิ่น โดยองครวมในเบื้องตนวามีองคประกอบอะไรบาง เพื่อเปนการทบทวนองคความรูใหกับประชาชนผูเปน
เจาของอํานาจอธิปไตย เตรียมความพรอมในการเลือกตั้งทองถ่ินที่จะถึงน้ี กอนอ่ืนผูเขียนขอกลาวถึงรัฐธรรมนูญซ่ึงเปน
กฎหมายสูงสุด  ถึงหนาที่ของประชาชนหรือปวงชนชาวไทย ซึ่งหากพิจารณาจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 หนาที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 บุคคลมีหนาที่ ดังตอไปนี้ (1) พิทักษรักษาไวซึ่งชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (2) ปองกัประเทศ พิทักษรักษา
เกียรติมิ ผลประโยชนของชาติและสาชารณสมบัติของแผนดิน ทั้งใหความรวมมือในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (3) 
ปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด (4) เขารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ (5) รับราชคารทหารตามที่กฎหมาย
บัญญัติ (6) เคารพและไมละมิดสิทธิและเสภาพของบุคคลอ่ืนและไมกระทําการไตที่อาจกอใหเกิดความแตกแยกหรือเกลียดชัง
ในสังคม (7) ไปใชสิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอยางอิสระโดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมของประเทศเปนสําคัญ (8) รมมือ
และสนับสนุนการอนุรักษและคุมครองส่ิงแวดลอมทรัพยากรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม 
(9) เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ (10) ไมรวมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ  (ราชกิจจา
นุเบกษา, 2560) 
 หากพิจารณาจากหนาที่ของปวงชนชาวไทย ตามมาตรา 50 ขอ 7 จะเห็นวา หนาที่ของประชาชน คือการไปใชสิทธิ
เลือกตั้งหรือลงประชามติอยางอิสระ  โดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมของประเทศเปนสําคัญเปนการสะทอนใหเห็นถึง
ความสําคัญของการเลือกตั้ง ซึ่งถือวาเปนสิทธิโดยชอบธรรมของประชาชนที่สามารถกําหนดนโยบายหรือผูแทนของเขาได
อยางอิสระภายใตกรอบของกฎหมาย ซึ่งในลําดับตอไปผูเขียนจะขอนําเสนอเกี่ยวกับความหมายและองคประกอบเบื้องตน     
อ่ืน ๆ ของการเลือกตั้ง ซึ่งมีผูใหความหมายไวและแสดงไว ดังนี้   
 4. ความหมายของการเลือกต้ัง         
 วัชรา  ไชยสาร (2544: 10) ใหความหมายของการเลือกต้ังวา การเลือกตั้งเปนกิจกรรมทางการเมืองที่ประชาชนผูเปน
เจาของอํานาจอธิปไตยไดมีสวนรวมทางการเมือง (Participation) อันเปนกลไกที่แสดงออกซึ่งเจตจํานงของประชาชนที่
เรียกรองหรือสนับสนุนใหมีการกระทําหรือการละเวนการกระทําอยางใดอยางหน่ึงในทางการเมืองหรือตัดสินใจในนโยบาย
สาธารณะที่จะมีผลกระทบตอประชาชน โดยประชาชนทั่วไปเลือกผูแทนหรือพรรคการเมืองที่มีอุดมการณนโยบายและ
วิสัยทัศนที่สอดคลองกับตนดวยความคาดหวังวาผูแทนหรือพรรคการเมืองที่ตนเลือกใหไปใชอํานาจอธิปไตยแทนตนนั้น จะนํา
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อุดมการณ และนโยบายในการบริหารประเทศ และทําหนาที่พิทักษผลประโยชนของตนเอง การเลือกตั้งจึงเปนกระบวนการ
แสวงหาทางเลือกในการเมืองการปกครองของประชาชนน่ันเอง 
 ณัชชาภัทร  อุนตรงจิตร (2550: 150) ไดอธิบายความหมายและความสําคัญของการเลือกตั้ง วาการเลือกต้ังเปนวิธีการ
คัดสรรคนเพื่อเขาทํากิจกรรมทางการเมือง การเลือกต้ังเปนสิ่งที่สําคัญอยางย่ิงในระบอบประชาธิปไตยทางออมหรือ
ประชาธิปไตยแบบมีตัวแทน (Representative Democracy) เพราะเปนกระบวนการจัดสรรตัวบุคคลที่จะไปทําหนาที่แทน
บุคคลทั่วประเทศในสถาบันนิติบัญญัติและบริหารการเลือกตั้งในระบบประชาธิปไตย ตองเปนการเลือกตั้งที่บริสุทธ์ิยุติธรรม 
เปดโอกาสใหมีการแขงขันกันระหวางกลุมผลประโยชนและพรรคการเมืองตาง ๆ ทั้งนี้เพื่อใหประชาชนมีตัวเลือก เพื่อที่จะคัด
สรรบุคคลเปนตัวแทนของตัวเองเขาไปบริหารประเทศหรือออกกฎหมาย 
 กลาวโดยสรุปการเลือกตั้ง หมายถึง กระบวนการแสดงออกถึงเจตนารมณของประชาชนในการใชอํานาจอธิปไตยเพื่อ
เลือกผูแทนที่มีอุดมการณและนโยบายสอดคลองกับความตองการของตน เพื่อบริหารประเทศ ประกอบดวย การไปใชสิทธิทุก
ครั้งในการจัดกิจกรรมเลือกต้ังในหมูบาน การสนใจลงสมัครรับเลือกตั้งเปนตัวแทนของหมูบาน การจัดอบรมใหความรูเร่ืองการ
ไปใชสิทธิเลือกต้ัง การชักจูงประชาชนใหไปใชสิทธิเลือกตั้ง การแกไขปญหาการซื้อสิทธิขายเสียงของประชาชน การแกปญหา
การจัดการเลือกต้ังและการดําเนินงานจัดการเลือกตั้ง 
 5. หลักเกณฑพ้ืนฐานของการเลือกตั้ง 
 หลักเกณฑของการเลือกต้ังสรุปได ดังนี้  
 1) หลักอิสระแหงการเลือกตั้ง (Freedom of Election) หมายถึง ความมีอิสระตอการออกเสียงเลือกต้ัง ปราศจาก
การขมขูบังคับใหมีการเลือกตั้งบิดเบือนไปจากเจตจํานงอันแทจริงของผูมีสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง องคกรของรัฐหรือบุคคลใด
บุคคลหนึ่งไมสามารถจะบีบบังคับใหประชาชนคนใดคนหนึ่งไปออกเสียงหรือไมออกเสียงเลือกตั้งหรือมีผลตอการตัดสินใจของ
ประชาชน 
 2) การเลือกตั้งตามกําหนดเวลา (Periodical Election) หมายถึง การเลือกตั้งจะตองมีกําหนดเวลาไวแนนอน เชน 
กําหนดใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรโดยปกติทุก 4 ปหรือทุก 6 ป และเม่ือครบตามระยะเวลาที่กําหนดแลว       
ก็ตองใหมีการเลือกตั้งใหม เน่ืองจากตองการใหผูใชอํานาจทางการเมืองที่ไดรับมอบมายจากประชาชนมีความรับผิดชอบ       
ลดอํานาจผูกขาดเปดโอกาสใหบุคคลอ่ืนไดมีโอกาสเขาสูการใชอํานาจทางการเมืองเพื่อผลประโยชนของสวนรวมและเพื่อให
ประชาชนมีโอกาสตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่วาเปนไปตามเจตนารมณของประชาชนหรือไม 
 3) หลักการเลือกตั้งที่ยุติธรรม (Genuine Election) หมายถึง ใหมีการดําเนินการใหมีการเลือกตั้งเปนไปโดยความ
บริสุทธ์ิยุติธรรม รัฐบาลตองถือเปนหนาที่สําคัญที่จะปองกันมิใหการคดโกงในการเลือกตั้งเกิดขึ้น รวมทั้งเปดโอกาสใหมีการ
คัดคานการเลือกตั้งได เมื่อเห็นวาการเลือกตั้งน้ันมิไดเปนไปโดยบริสุทธ์ิยุติธรรมอยางแทจริง 
 4) หลักการออกเสียงทั่วถึง (Universal Suffrage) หมายถึง การเปดโอกาสใหมีการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ัง
อยางทั่วถึง โดยไมมีการกีดกันหรือจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนพิเศษ ที่อาศัยขอพิจารณาทางการเมือง 
เศรษฐกิจหรือสังคม ไมวาจะเปนเพศ เผาพันธุ ศาสนา ฐานะทางเศรษฐกิจ รายได จํานวนภาษีที่จาย สถานะทางการศึกษา
หรืออาชีพ สถานภาพทางการเมืองมาเปนเกณฑในการตัดสินบุคคลใด ๆ วามีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งหรือไม เวนแตกรณีที่มี
ขอจํากัดอันเปนที่ยอมรับกันทั่วไปหรือเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดไว เชน สิทธิเลือกตั้งของเด็ก พระภิกษุสงฆ บุคคลที่
บกพรองทางจิก เปนตน 
 5) หลักการเลือกต้ังอยางเสมอภาค (Equal Suffrage) หมายถึง บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง มีสิทธิคนละหน่ึง
เสียง (One man, One vote) และคะแนนเสียงทุกคะแนนมีคาเทากัน (One vote, One value) ดังน้ัน กรณีที่จะแบงเขต
การเลือกต้ังใหมีผูแทนไดหลาย ๆ คน (Multiple Member Constituency) จึงเปนสิ่งที่นาพิจารณาใหถองแท 
 6) หลักการลงคะแนนเสียงลับ (Secret Ballot) หมายถึง การลงคะแนนเสียงที่ไมไดมีผูอ่ืนผูใด นอกจากเจาตัวเอง
ทราบวา ไดมีการลงคะแนนเสียงใหแกผูใด เพื่อปองกันการขูเข็ญคุกคาม แตในการน้ีอาจจะใหวิธีการออกเสียงอิสระอยางอ่ืนก็
ไดแทนการลงคะแนนเสียงลับ ซ่ึงจะตองรับประกันไดวาการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งน้ัน ๆ ไดเปนไปโดยเสรีเหมือนกัน (วัชรา  
ไชยสาร, 2544: 11) 
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 6. วิธีการเลือกต้ัง 
 วิธีการเลือกตั้งสามารถแบงออกได ดังน้ี   
 1) การเลือกตั้งโดยตรง (Direct Suffrage) หมายถึง การใหผูมีสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง เลือกตัวบุคคลหรือคณะบุคคล
ที่ประสงคจะเลือกโดยตรงการเลือกตั้งแบบนี้มีขอดีในแงที่ทําใหประชาชนสามารถเลือกผูแทนไดตรงตามเจตจํานงอันแทจริง
ของตนและเมื่อกลาวในระดับประเทศฝายที่ไดรับคะแนนเสียงขางมากก็จะไดจัดรัฐบาลเขามาบริหารประเทศเทากับเปนการ
แสดงเจตนารมณของคนสวนขางมากในชาติแตวิธีการน้ียอมเหมาะสมกับกรณีที่ประชาชนมีความกระตือรือรนในการเขามีสวน
รวมทางการเมืองมีความสํานึกในหนาที่และผลประโยชนของตนติดตามผลงานและพฤติกรรมทางสภาอยูเสมอเพื่อจะได
พิจารณาบุคคลหรือคณะบุคคลตามความตองการที่แทจริง 
 2) การเลือกตั้งโดยทางออม (Indirect Suffrage) หมายถึง การที่ประชาชนเลือกบุคคลหรือคณะบุคคลใหไปทํา
หนาที่เลือกต้ังแทนตนเองอีกครั้งหน่ึง การเลือกต้ังแบบน้ีดีในแงที่มีการพิจารณากลั่นกรอง 2 ชั้น มีโอกาสที่จะไดตัวแทนที่มี
คุณวุฒิสูงกวาเหมาะกับการเลือกต้ังในสังคมที่ประชาชนทั่วไปยังไมมีการศึกษาหรือความรูทางดานการเมืองการปกครองและ
ความสํานึกทางการเมืองดีพอ (ธีรวุฒ ิ โศภิษฐิกุล, 2543: 225-226) 
 7. ประโยชนที่จะไดรับจาการเลือกต้ัง         
 ประกอบดวย ดังนี้  
 1) การเลือกตั้งเปนเครื่องมือสําคัญในการใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมทางการเมือง 
 2) การเลือกตั้งเปนการลงคะแนนเลือกตัวแทนของตน 
 3) การเลือกตั้งเปนการแสดงความเทาเทียมเสมอภาคของคนในการตัดสินใจทางการเมือง 
 4) การเลือกตั้งเปนตัวกําหนดมติของคนสวนใหญที่มีตอการเมือง 
 5) การเลือกตั้งเปนกลไกที่นําไปสูการผสมผสานและสรางบูรณภาพของความแตกตางจนนําไปสูความสมานฉันทซ่ึง
เปนการลดความขัดแยงหรือความแตกแยกลงไป 
 6) การเลือกตั้งเปนการปกครองโดยยึดหลักเสียงขางมาก 
 7) การเลือกตั้งเปนการเลือกผูนําที่มีความสามารถและมีคุณลักษณะที่สอดคลองกับความประสงคของคนสวนใหญ 
(ธีรวุฒิ  โศภิษฐิกุล, 2543: 227) 
 

บทสรุป 
 การเลือกตั้ง ถือวาเปนหัวใจหลักของการปกครองระบอบประชาธิปไตยเปนการแสดงออกถึงสิทธ์ิและหนาที่ในการที่จะ
เลือกตัวแทนเขาไปเพื่อใหรัฐตอบสนองปญหาและความตองการของประชาชน ดังนั้น ประชาชนจึงควรใหความสําคัญและ
ตระหนักในบทบาทหนาที่ตอการมีสวนรวมทางการเมือง โดยเฉพาะการทําความเขาใจตอกระบวนการการเลือกต้ัง ทําความ
เขาใจถึงระดับของการมีสวนรวมทางการเมือง การทําความเขาใจทางการเมืองในบริบทการเลือกตั้งทองถิ่น 3 ดาน กลาวคือ 
1) ดานการเลือกตั้ง 2) ดานการรณรงคหาเสียงเลือกต้ัง 3) ดานการรับรูขาวสารทางการเมือง สวนการเลือกต้ังที่จะเกิดขึ้นไม
วาจะเปน การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นป 2563 ซ่ึงมีหลายฝายที่ออกมาใหความคิดเห็นวาจะมีข้ึนใน
อนาคตอันใกลนี้ แตอยางไรก็ตามสิ่งสําคัญ คือ ประชาชนเขาใจบริบทของการเลือกต้ังทองถิ่น เขาใจความหมาย เขาใจ
หลักเกณฑของการเลือกตั้ง เขาใจวิธีการและประโยชนที่ไดจากการเลือกต้ัง ดังที่ผูเขียนไดแสดงแลวน้ัน ทั้งหมดนี้จึงเปนสิ่งซ่ึง
ตอบโจทย “บทบาทของประชาชนตอการมีสวนรวมทางการเมืองในบริบทการเลือกตั้งทองถิ่น” ไดอยางแทจริง ซ่ึงถือไดวามี
ความสําคัญเปนอยางยิ่งในการที่จะแสดงออกถึงความเปนประชาธิปไตย โดยการมีสวนรวมหรือการแสดงออกทางการเมือง    
ทั้งในดานใชสิทธ์ิในการเลือกต้ัง ดานการเขารวมรณรงคหาเสียงเลือกตั้งและดานการรับรูขาวสารเลือกตั้ง อันจะเปนประโยชน
ตอการเลือกตัวแทนเขาไปทําหนาที่เปนปากเปนเสียงใหแกประชาชนและเปนประโยชนตอชุมชนและประเทศชาติตอไป 
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อางอิงในวารสารชิ้นน้ีจนสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรแกผูที่สนใจและนําไปใชในการศึกษาคนควาอานประกอบเพิ่มพูน
ความรูทั้งนี้คณะผูจัดทําหวังเปนอยางย่ิงวาจะเปนประโยชนกับประชาชนและผูสนใจตอไป 
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บทคัดยอ 
 บทความวิชาการนี้ ตองการอธิบายถึงอํานาจหนาที่ ซ่ึงเปนภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตําบลประกอบดวยจัดใหมี
และบํารุงรักษาทางนํ้าและทางบก รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สงเสริม
การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ คุมครองดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน โดยภารกิจหลักขององคการบริหารสวน
ตําบล ดังกลาว จะทําใหประชาชนเขาใจถึงการบริการสาธารณะไดอยางครบถวน ทําใหเกิดการสรางความเขมแข็งของชุมชน 
เพื่อประโยชนของประชาชนในชุมชน/ตําบล ซึ่งจะเห็นไดวา หนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะองคการบริหาร
สวนตําบล ถือไดวาเปนหนวยงานราชการที่มีความใกลชิดกับชุมชนมากที่สุด จึงสามารถรูปญหาและความตองการของ
ประชาชนในพื้นที่ทําใหสามารถแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชนอยางทันทวงที ภายใตอํานาจหนาที่
ตามที่กฎหมายกําหนด ดังน้ัน การพัฒนาชุมชนที่จะกอใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดความย่ังยืนนั้น ตองอาศัยการมีสวนรวม
ระหวางองคการบริหารสวนตําบล ภาคีเครือขายในชุมชน รวมทั้งประชาชนในชุมชน อันจะนําไปสูการขับเคลื่อนในการพัฒนา
ชุมชนใหตรงกับปญหาและความตองการของประชาชนอยางแทจริง  
 

คําสําคัญ: การพัฒนาชุมชน, องคการบริหารสวนตําบล, อํานาจหนาที ่
 

Abstract 
 This article has a purposes. To explain the authority which is the main task of the Subdistrict 
Administrative Organization consisting of providing and maintaining waterways and land Maintain 
cleanliness of roads, waterways, passages and public areas. Including waste disposal and sewage Disease 
prevention and suppressing communicable diseases Prevention and mitigation of disaster Promote 
education, religion and culture, promote the development of women, children, youth, the elderly and 
the disabled. Protection, care and maintenance of natural resources and the environment Art 
maintenance Custom, local wisdom And the good culture of the locality The primary mission of the 
Subdistrict Administrative Organization will enable the public to fully understand public services. Cause to 
strengthen the community For the benefit of people in the community / sub-district which can be seen 
that Local Administrative Organization Especially the Subdistrict Administrative Organization Considered as 
a government agency that is closest to the community. Therefore able to know the problems and needs 
of the people in the area, resulting in the ability to solve problems and respond to the needs of people 
in a timely manner under the legal authority. Therefore, the development of communities that are 
effective and sustainable requires participation between the Subdistrict Administrative Organization 
Network partners in the community Including people in the community Which will lead to driving the 
community development to truly meet the problems and needs of the people. 
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บทนํา 
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนเปนคําที่บัญญัติมาจากคําวา “Community” การนําคําวาชุมชนมาใชในสังคมไทยเปน

อิทธิพลทางความคิดการพัฒนาของประเทศตะวันตกมีการใชอยางแพรหลายนับต้ังแตมีการเปล่ียนโครงสรางหนวยราชการโดย
แยกสวนพัฒนาการทองถ่ินจากกรมมหาดไทยจัดต้ังเปนกรมพัฒนาชุมชน สังกัดกระทรวงมหาดไทย คําวา “ชุมชน” ไดรับการ
นํามาใชในลักษณะซอนทับกับบาน หรือหมูบานสิ่งที่มาโดยธรรมชาติอยูแลว ในการตั้งบานเรือนอยูรวมกันในหมูเครือญาติและ
มิตรสหาย ซึ่งกอใหเกิดความสัมพันธที่นําไปสูการจัดการตอปญหาและความตองการรวมกัน มีการนําคําวาชุมชน มาใชอยาง
กวางขวาง และใชในลักษณะที่แตกตางกันออกไป ชุมชนจึงเปนคําที่มีความหมายไมแนนอนตายตัวเพียงประการเดียว อาจ
พิจารณาไดหลายแงมุม เชน ทางดานปรัชญา กายภาพ สังคมวิทยา จิตวิทยา ในบางครั้งความหมายของชุมชนไมไดจํากัดอยู
กับความหมายที่ใหความสําคัญกับอาณาบริเวณภูมิศาสตรหรือบริเวณเล็ก ๆ ที่หมายถึงหนวยทางการปกครองในระดับหมูบาน
เทาน้ัน ความหมายของชุมชนมีทั้งรูปธรรมและนามธรรม มีขนาดหลายระดับต้ังแตระดับหมูบานจนถึงระดับโลกก็ได (ชาญ
วิทย  โพธ์ิเจริญ, 2550:13) 
 

บทวิเคราะห 
 วิทยากร  เชียงกูล (2527) ใหความหมายของการพัฒนาชุมชน หมายถึง การทําใหชีวิตความเปนอยูของประชาชนมี
ความสุข ความสะดวกสบาย ความอยูดีกินดี ความเจริญงอกงามทางศิลปวัฒนธรรมและจิตใจและความสงบสันติ ซึ่งนอกจากน้ี
ขึ้นอยูกับการไดรับปจจัยทางวัตถุ เพื่อตอบสนองความตองการของทางรางกายแลวประชาชนยังตองพัฒนาทางดานการศึกษา
สิ่งแวดลอมที่ดี การผอนคลายและการพัฒนาดานวัฒนธรรมและจิตใจดานตาง ๆ ดวยความตองการ ทั้งหมดนี้เรียกวาเปนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อใหเห็นวาการพัฒนาไมไดขึ้นอยูกับการเพิ่มปริมาณสิ้นคาหรือการเพิ่มรายไดนั้น แตอยูที่การเพิ่มความ
พอใจและความสุขของประชาชนมากกวา 
 สัญญา  สัญญาวิวัฒน (ม.ป.ป. อางถึงใน พรรณเพ็ญ  วัฒนมงคลลาภ, 2560: 30) การพัฒนา คือ ตองมการเปลี่ยนแปลง
ขึ้นกอนที่จะมีการพัฒนาตามมาจะตองมีสิ่งอ่ืนหรือลักษณะอ่ืนเขามาผสมผสานจึงจะเรียกวาการเปลี่ยนแปลงน้ันวาการพัฒนา 
ลักษณะที่เพิ่มเขามาน้ันที่สําคัญคือทิศทางของการเปลี่ยนแปลงที่กําหนดไวลวงหนา 

ไพศาล  สรรสรวิสุทธ์ิ (2550) ไดกลาวถึงหลักการ วิธีการ และกระบวนการพัฒนาชุมชนไว ดังน้ี 
 1) ทุกคนในชุมชนตองใหความรวมมือใหเกิดประโยชนไดมากที่สุดในการสรางความเจริญใหทองถิ่นดีข้ึน 
 2) ทุกคนในชุมชนควรจะไดรับการสงเสริมใหไดเขารวมในการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติตาง ๆ ตามโครงการ
พัฒนาชุมชน 
 3) จะตองเปดโอกาสใหทุกคนไดแสดงความคิดเห็นของตนโดยเสรี เพื่อจะไดรับความคิดเห็นตาง ๆ ตลอดจนความ
ตองการของผูคนในทองถ่ิน 
 4) ผูนําชุมจนควรที่จะไดรับการเปล่ียนตัวกันบางตามสถานการณที่เปลี่ยนไปและจะตอมีการเตรียมบุคคลที่จะทํา
หนาที่เปนผูนําชุมชนไวหลาย ๆ คน 
 5) พึงใหการศึกษาแกคนในชุมชนอยูเสมอเพื่อใหทันตอสถานการณตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 6) หากจะตองมีการจัดต้ังหนวยงานหรือองคการนั้นจะตองสามารถทําหนาที่ไดอยางดีไมใชวาจัดตั้งหนวยงานนั้นขึ้น
เพื่อแสดงผลของการพัฒนาชุมชน  
 7) การปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติตาง ๆ ควรใหเปนไปตามหลักประชาธิปไตยเพื่อใหผูคนในทองถิ่นไดรับรูและเขาใจ
วีการตาง ๆ ของระบบน้ีไดถูกตอง 
 ลักษณะของชุมชน แบงตามการบริหารการปกครองสามารถแบงตามลักษณะของชุมชนได 6 ชุมชน โดยพิจารณาจาก
ลักษณะการปกครองของไทยตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองทองที่ พ.ศ. 2547 ไดแก (1) ชุมชนหมูบาน (2) ชุมชน
เขตสุขาภิบาล (ปจจุบันยกฐานะเปนเทศบาล) (3) ชุมชนเขตเทศบาลตําบล (4) ชุมชนเขตเทศบาลเมือง (5) ชุมชนเขตเทศบาล
นคร (6) ชุมชนเขตกรุงเทพมหานคร ลักษณะชุมชนแบงตามกิจกรรมทางสังคม สามารถแบงได 5 ลักษณะ ไดแก (1) ชุมชน
เกษตรกรรม (2) ชุมชนศูนยการคา (3) ชุมชนศูนยกลางขนสง (4) ชุมชนเขตอุตสาหกรรม (5) ชุมชนศูนยกลางแหงการบริการ 



 

 

วารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มีนาคม 2563                

 

141 

และลักษณะชุมชนแบงตามความสัมพันธของบุคคลในสังคมเปนการแบงชุมชนในแงความสัมพันธทางสังคมและเปนการมองใน
ทัศนะของนักสังคมวิทยาที่มองในลักษณะของชุมชนในดานความสัมพันธทุก ๆ ดาน ไมเพียงแตเฉพาะการเมืองการปกครอง
หรือกิจกรรมทางสังคมเทานั้น แตรวมไปถึงความสัมพันธในสถาบันตาง ๆ ตลอดจนลักษณะทางนิเวศวิทยาอีกดวยลักษณะของ
ชุมชนแบงไดเปน 2 ชุมชน ไดแก ชุมชนชนบท และชุมชนเมือง เปนตน    
 บทความวิชาการนี้ ผูเขียนสามารถจําแนกประเด็นเพื่อการอธิบายวิเคราะห ไดดังนี้ 

1. แนวคิดการพัฒนาชุมชน         

 1.1 ความสําคัญของการพัฒนาชุมชน การพัฒนาชุมชนถือเปนหัวใจหลักในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ทั้งในเมืองและชนบท ใหทุกระดับทั้งผูมีฐานะดี ผูมีรายไดนอย ผูดอยโอกาสใหสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่จะอยูในเมืองหรือ

ชนบทไดอยางเทาเทียมกันและอยูรวมกันอยางสงบสุข มีความสะดวกสบาย ความสะอาดถูกหลักอนามัยและความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน การพัฒนาชุมชนนาอยูใหประสบความสําเร็จไดตองมีการสรางกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคีการ

พัฒนา ซึ่งเปนหัวใจของการพัฒนาชุมชนใหนาอยู การสรางจิตสํานึกและจิตวิญญาณการมีสวนรวมของชุมชนและประชาชนใน

ทองถิ่นซึ่งเปนปจจัยแหงความสําเร็จในการพัฒนา ทั้งนี้การมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่นเปนการระดมความรวมมือรวม

ใจกันในการชวยกันคิดชวยกันทําชวยกันรับผิดชอบในผลของการพัฒนากอใหเดการเรียนรูและชุมชนนาอยูตามความตองการ

ของทองถิ่นอยางตอเนื่อง องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานสําคัญในการเขามาปฏิบัติหนาที่เพื่อตอบสนองความ

ตองการของทองถิ่นและชุมชน เปนหนวยงานที่กลาวไดวาอยูใกลชิดกับชุมชนมากที่สุดหนวยงานหนึ่ง จึงกลาวโดยรวมไดวา

องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนองคกรที่สําคัญที่สุดในลําดับแรกที่เขามาเพื่อพัฒนาชุมชนในดานตาง ๆ ตลอดถึงการขับเคลื่อน

ชุมชนใหเปนไปตามที่ชุมชนตองการ การสงเสริมประชาชนในการพัฒนาใหชุมชนเขมแข็งเปนลําดับไป  

 1.2 แนวคิดการกระจายอํานาจ การกระจายอํานาจ หมายถึง การที่รัฐบาลกลางหรือรัฐบาลแหงชาติกระจายอํานาจ

บริหารใหแกหนวยงานปกครองทองถิ่นมีอํานาจดําเนินกิจการภายในอาณาเขตของตนโดยปราศจากการแทรกแซง (อุทัย  

หิรัญโต, 2523: 14) การกระจายอํานาจเปนระบบการบริหารประเทศที่เปดโอกาสใหทองถิ่นตาง ๆ มีอํานาจในการจัดการดูแล

กิจการหลาย ๆ ดานของตนเองกิจกรรมที่ทองถิ่นมีสิทธิจัดการดูแลไดแกระบบสาธารณูปโภค การศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 

การดูแลชีวิตทรัพยสิน การดูแลรักษาส่ิงแวดลอม สวนกิจการใหญ ๆ 2 อยางที่รัฐบาลควบคุมไวเด็ดขาดก็คือ การทหารและ

การตางประเทศ (ธเนศวร  เจริญเมือง, 2548: 290-295) ประโยชนที่สําคัญของการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ไดแก 1) การกระจายอํานาจเปนการแบงเบาภารกิจของรัฐบาลที่จะตองทําในทองถิ่นและรัฐบาลเองก็อาจทําไมไดผล 

เพราะแตละทองถิ่นมีปญหาที่ตองบําบัดแตกตางกัน การแกปญหาหรือจัดบริการสาธารณะใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ซึ่งมีอยูเปนอันมากโดยวิธีเดียวกันยอมไมไดผล การกระจายอํานาจใหแตละทองถิ่นรับผิดอบองคกรปกครองทองถิ่นบริหารงาน

ใหตรงกับความตองการองประชาชนมากกวา 2) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจเก็บภาษีจากประชาชนไดโดยตรงและ

สามารถนําเงินนั้นไปใชจายไดทันทีการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานเองจึงชอบดวยเหตุผลที่จะให

ประชาชนติดตามผลการใชเงินวาเปนไปตามความตองการของประชาชนเพียงใดประโยชนในขอน้ีก็คือจะทําใหการใชจายเงิน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสนองความตองการมากย่ิงขึ้น 3) การกระจายอํานาจจะทําใหทองถิ่นสามารถตัดสินใจ

แกปญหาตางๆไดอยางฉับพลันทําใหการบริหารงานเปนไปตามความตองการของประชาชนไดดีกวารัฐบาลทําเองเพราะองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นอยูใกลชิดกับประชาชน 4) องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนแหลงฝกฝนใหประชาชนไดมีโอกาสเขารวมใน

การบริหาร และการเมืองระดับทองถิ่นชวยใหประชาชนมีความคุนเคยและมีความชํานาญในการใชสิทธิหนาที่ของพลเมืองอัน

จะเปนพื้นฐานนําไปสูการเขาไปมีสวนรวมในทางการเมืองและการปกครองระดับชาติที่ดีและถูกตองตอไป (อุทัย หิรัญโต , 

2523: 16)  
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 สรุปไดวา ประโยชนที่สําคัญของการกระจายอํานาจคือการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถที่จะบริหารจัดการ
ทองถิ่นในแตละแหงไดตรงกับปญหาและความตองการของประชาชนไดอยางทันทวงทีและประชาชนไดมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการทองถ่ินของตนซึ่งจะทําใหประชาชนรูจักสิทธิหนาที่รวมถึงบทบาทของตนตามระบอบประชาธิปไตยและลักษณะ
สําคัญของหลักการปกครองทองถิ่นสรุปได ดังนี้  
 1) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีฐานะเปนนิติบุคคลจัดต้ังขึ้นโดยกฎหมายแยกจากรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลแหงชาติมี
ขอบเขตการปกครองที่แนนอน  
 2) มีอิสระในการบริหารงานและสามารถใชดุลพินิจของตนเองในการวินิจฉัยและการกําหนดนโยบายภายใตการ
ควบคุมของรัฐ 
 3) มีงบประมาณของตนเองโดยมีอํานาจเก็บภาษีและรายไดอยางอ่ืนตามที่กฎหมายกําหนด 

4) คณะผูบริหารทองถิ่นไดรับเลือกต้ังจากประชาชนในทองถิ่นน้ันทั้งหมดหรือบางสวน (อุทัย หิรัญโต, 2523: 22)  
 จากลักษณะสําคัญของหลักการปกครองทองถิ่นจะเห็นไดวาการปกครองทองถ่ินยึดหลักการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณของประชาชนในทองถิ่นและสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในแตละทองถ่ินน้ันการเปดโอกาสใหแตละทองถ่ินจัดการปญหาระดับทองถิ่นจึงมี
คุณประโยชนอยางนอย 5 ดาน คือ 1) แบงเบาภาระของรัฐบาลกลาง 2) ทําใหปญหาในแตละทองถิ่นไดรับการแกไขปรับปรุง
ไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปตามความตองการของคนในทองถิ่นนั้น ๆ 3) สงเสริมใหคนแตละทองถิ่นไดแสดง
ความสามารถพัฒนาบทบาทของตนเองในการดูแลรับผิดชอบทองถ่ินของตน 4) เปนพื้นฐานสําคัญของคนในทองถิ่นในการกาว
ขึ้นไปดูแลแกไขปญหาระดับชาติ 5) เสริมสรางความมั่นคงและเขมแข็งใหแกชุมชนและทั้งประเทศเนื่องจากปญหาตาง ๆ 
ไดรับการแกไขสังคมมีความมั่นคงและเจริญกาวหนาประชาชนมีคุณภาพและมีบทบาทในการจัดการดูแลสังคมของตนเอง 
 2. บทบาทขององคการบริหารสวนตําบลในการพัฒนาชุมชน      
  2.1 อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล 

 1) อํานาจหนาทีต่ามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมจนถึง
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 ไดกําหนดอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลไว ดังนี้ 

1.1) มีอํานาจหนาที่ตามมาตรา 66 คือพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม  
1.2) มีอํานาจหนาที่ที่จะตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบลตามมาตรา 67 ดังตอไปน้ี  

 (1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก      
 (2) รักษาความสะอาดของถนนทางน้ําทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
 (3) ปองกันโรคและระวังโรคติดตอ       
 (4) ปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย      
 (5) สงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม      
 (6) สงเสริมการพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผูสูงอายุและผูพิการ    
 (7) คุมครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
 (8) บํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น  
 (9) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย 

1.3) องคการบริหารสวนตําบลอาจจัดทํากิจกรรมในเขตองคการบริหารสวนตําบลตามมาตรา 68 ได
ดังตอไปน้ี 
 (1) ใหมีน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร 
 (2) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 
 (3) ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายนํ้า  
 (4) ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุมการกีฬาการพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 
  (5) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ  
 (6) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
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 (7) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  
 (8) การควบคุมดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
 (9) หา ผล ประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล 
 (10) ใหมีตลาดทาเทียบเรือและทาขาม  
 (11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย  
 (12) การทองเที่ยว  
 (13) การผังเมือง (ราชกิจจานุเบกษา, 2542) 
 2) อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 แหง พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น
ของตนเอง ดังนี้ 
 (1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง  
 (2) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางนํ้าทางบกและทางระบายนํ้า 
 (3) การจัดใหมีและควบคุมตลาดทาเทียบเรือทาขามและที่จอดรถ  
 (4) การสาธารณูปโภคและการกอสรางนั้นๆ  
 (5) การสาธารณูปการ 
  (6) การสงเสริมการฝกและการประกอบอาชีพ  
 (7) การพาณิชยและการสงเสริมการลงทุน 
 (8) การสงเสริมการทองเที่ยว 
  (9) การจัดการศึกษา  
 (10) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรีคนชราและผูดอยโอกาส  
 (11) การบํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น  
 (12) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย 
  (13) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ 
  (14) การสงเสริมกีฬา 
 (15) การสงเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน  

(16) การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น 
(17) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  
(18) การกําจัดมูลฝอยส่ิงปฏิกูลและนํ้าเสีย 

  (19) การสาธารณสุขการอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล 
  (20) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน  
 (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว 

(22) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว 
(23) การรักษาความปลอดภัยความเปนระเบียบเรียบรอยและการอนามัยโรงมหรสพและสาธารณะ

สถานะอ่ืน ๆ  
(24) การจัดการบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากปาไมที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

 (25) การผังเมือง  
(26) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร 

  (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ  
(28) การควบคุมอาคาร 

  (29) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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(30) การรักษาความสงบเรียบรอยการสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

(31) กิจกรรมอ่ืนใดที่เปนประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
(ราชกิจจานุเบกษา, 2542)  
  กลาวสรุปไดวา จากอํานาจหนาที่และภารกิจอันหลากหลายจะเห็นไดวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่จะตอง
ดําเนินการในฐานะที่เปนหนวยงานราชการสวนทองถิ่นสามารถบริหารจัดการทองถิ่นตามหลักแหงการปกครองตนเองเพื่อ
สรางความกาวหนาและพัฒนาทองถิ่นของตน จากอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 และอํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ. กําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 นั้น จะเห็นไดวา บทบาทขององคการ
บริหารสวนตําบลครอบคลุมภารกิจในการพัฒนาชุมชนในทุกดาน ซ่ึงหากองคการบริหารสวนตําบลเขาใจในบริบทพื้นที่ มีการ
คนหาปญหาและความตองการของประชาชนใหตรงกับความเปนจริงก็จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งอํานาจหนาที่ที่เปนภารกิจหลักหรืออํานาจที่ตองทําตามมาตรา 67 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ประกอบดวย จัดใหมีและบํารุงรักษาทางนํ้าและทางบก รักษาความสะอาดของ
ถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ ปองกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ 
คุมครองดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปญญาทองถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น จะเห็นไดวา บทบาทขององคการบริหารสวนตําบลที่จะตองดําเนินการในพื้นที่ โดยการพัฒนา
ชุมชนที่มีประสิทธิภาพน้ัน จําเปนจะตองคนหาปญหาและความตองการของประชน โดยเครื่องมือที่ใชกําหนดทิศทางการ
ปฏิบัติที่สําคัญขององคการบริหารสวนตําบล จะมีการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นเพื่อใชเปนแนวทางในการที่จะพัฒนาตามความ
เหมาะสมตามบริบทพื้นที่ 
 2.2 โครงสรางสวนราชการองคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบลในประเทศไทยแบงออกเปน 3 
ประเภท ไดแก ประเภทสามัญ ประเภทสามัญ ระดับสูง ประเภทพิเศษ โดยมีนายกองคการบริหารสวนตําบล เปนผูกําหนด
นโยบาย ซ่ึงเปนผูใชอํานาจบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล และ มีพนักงานประจําที่เปนขาราชการสวนทองถิ่นเปนผู
ทํางานประจําวันโดยมีปลัดและรองปลัด อบต. ผูอํานวยการกอง เปนหัวหนางานบริหาร ภายในองคกรมีการแบงออกเปน
หนวยงานตาง ๆ ไดเทาที่จําเปนตามภาระหนาที่ของ อบต. แตละแหงเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ที่
รับผิดชอบอยู ประกอบดวย 1) สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล หนาที่ของสํานักงานปลัด อบต. งานบริหารทั่วไป ไดแก 
งานสารบรรณ งานอํานวยการและขอมูลขาวสาร งานบริหารงานบุคคล งานเลือกต้ัง งานรัฐพิธี งานตรวจสอบภายใน-งาน
ประชุมสภา อบต. งานประชาสงเคราะห งานสงเสริมการทองเที่ยว งานนโยบายและแผน ไดแก งานวิเคราะหนโยบายและ
แผน งานวิชาการ งานขอมูลและประชาสัมพันธ งานสารนิเทศและระบบคอมพิวเตอร งานงบประมาณ งานกฎหมายและคดี 
ไดแก งานกฎหมายและนิติกรรม งานการดําเนินการทางคดีและศาลปกครอง งานรองเรียน รองทุกขและอุทธรณ งานระเบียบ
การคลัง งานขอบัญญัติ อบต.งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดแก งานอํานวยการ งานปองกัน งานชวยเหลือฟนฟูและ
บรรเทา งานดับเพลิงและกูภัย 2) กองคลัง หนาที่ความรับผิดชอบของสวนการคลังมีภาระหนาที่เกี่ยวกับการจัดทําบัญชีและ
ทะเบียนรับจายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนําสงเงิน การฝากเงิน การตรวจ
เงินองคการบริหารสวนตําบล รวบรวมสถิติเงินไดประเภทตาง ๆ การเบิกตัดป การขยายเวลาเบิกจาย งบประมาณ การหัก
ภาษีและนํา สงเงิน รายงานเงินคงเหลือประจําวัน การรับและจายขาดเงินสะสมขององคการบริหารสวนตําบล การยืมเงินทด
รองราชการ การจัดหาผลประโยชนจากส่ิงกอสรางและทรัพยสิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 
การเรงรัดใบสําคัญและเงินยืมคางชําระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเรงรัดจัดเก็บรายได การพัฒนารายได การออก
ใบอนุญาตและคาธรรมเนียมตาง ๆ และปฏิบัติหนาที่ อ่ืนที่เกี่ยวของ 3) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีหนาที่ความ
รับผิดชอบ ไดแก งานสุขาภิบาลทั่วไป งานสุขาภิบาลโรงงาน งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ งานอาชีวอนามัย 
งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข ไดแก งานอนามัยชุมชน งานสาธารณสุขมูลฐาน งานสุขศึกษา งานควบคุมมาตรฐาน
อาหารและน้ํา งานปองกันยาเสพติด งานรักษาความสะอาด ไดแก งานควบคุมสิ่งปฏิกูล งานรักษาความสะอาดและขนถาย   
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สิ่งปฏิกูล งานกําจัดมูลฝอยและน้ําเสีย งานควบคุมโรค และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 4) กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม มีหนาที่เกี่ยวกับงานจัดการศึกษา สงเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงาม ของทองถิ่น งานสันทนาการ งานการศาสนา งานศิลปวัฒนธรรม งานสงเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ โดยแบงสวนราชการ ภายในออกเปน 2 งาน คือ งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ไดแก งานสงเสริมและสนับสนุนศูนยการเรียนรูชุมชน งานสงเสริม สนับสนุน พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก งานสนับสนุนกิจการ
ศาสนา งานสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีทองถ่ิน งานสันทนาการ งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของหรือไดรับ
มอบหมาย งานกิจการโรงเรียน ไดแก งานจัดการศึกษา พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนประถม
และพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก งานจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานหองสมุดและเครือขายทางการศึกษา งานเทคโนโลยีทาง
การศึกษา งานสงเสริม สนับสนุน เสนอแนะ และการเผยแพรเก่ียวกับการศึกษางานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย       
5) กองชาง มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสํารวจออกแบบการจัดทําขอมูลทางดานวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบ
คุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการกอสราง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบ กฎหมาย งาน
แผนการป ฏิบั ติ ง าน  การกอสร างและซอมบํา รุ ง  การควบ คุมการกอสร างและซ อมบํา รุ ง  งานแผนงานด าน
วิศวกรรม เคร่ืองจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุมการบํารุงรักษา
เครื่องจักรและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจายวัสดุ อุปกรณ อะไหล น้ํามันเช้ือเพลิง และ
งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
 2.3 ความสัมพันธระหวางองคการบริหารสวนตําบลกับการพัฒนาชุมชน การดําเนินงานขององคการบริหารสวน
ตําบล ภายใตภารกิจหลักหรืออํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไข
เพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67 ประกอบดวย จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก รักษาความสะอาดของ
ถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ ปองกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ 
คุมครองดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น ดังกลาวนั้น จะเห็นไดวา องคการบริหารสวนตําบลไดกําหนดบทบาทหนาที่ในการดําเนินงานให
เปนไปโครงสรางสวนราชการ โดยแบงเปนกองงานเพื่ออํานวยความสะดวกในการบริหารงาน โดยความสัมพันธระหวาง
องคการบริหารสวนตําบลกับชุมชนไมสามารถที่จะแยกการดําเนินงานออกจากกันได เน่ืองจากการที่จะดําเนินงานตาง ๆ นั้น 
จะเร่ิมจากการวางแผนงาน โดยการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ซ่ึงโดยหลักการน้ันจะตองมีการจัดประชุมประชาคมหมู บาน 
ตําบล เพื่อคนหาปญหาและความตองการของประชาชนในพื้นที่เพื่อใหรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของ
ประชาชน จึงจะสามารถแกปญหาและสนองตอบความตองการของประชาชนและสามารถพัฒนาชุมชนไดครบทุกดาน เมื่อได
แผนงาน โครงการก็จะสามารถกําหนดทิศทางการดําเนินงาน รวมทั้งงบประมาณที่จะใชในการพัฒนาดานตาง ๆ ก็จะสงผลให
ประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด ซึ่งการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลจะแยกเปนกองราชการภายในและดําเนินงาน
ในสวนที่เก่ียวของ โดยการดําเนินงานในทุกดานจะมีความเกี่ยวของกับชุมชน ดังนั้น การบริหารงานขององคการบริหารสวน
ตําบลจึงมีความสําคัญตอการพัฒนาชุมชน หากวา องคการบริหารสวนตําบลใดมีศักยภาพในการคนหาปญหาและความ
ตองการของประชาชนมากเทาใดก็จะสามารถพัฒนาชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพและครอบคลุมในทุกดานโดยใชหลักการมี
สวนรวมของประชาชน ดังนี้  
 ข้ันที่ 1 การมีสวนรวมการตัดสินใจ (Decision Making) ในกระบวนการของการตัดสินใจน้ัน ประการแรกสุดที่จะตอง
กระทําคือ การกําหนดความตองการและการจัดลําดับความสําคัญตอจากน้ันเลือกนโยบายและประชากรที่เก่ียวของ การ
ตัดสินใจนี้เปนกระบวนการที่ตอเนื่องที่ตองดําเนินการไปเร่ือย ๆ ตั้งแตการตัดสินใจในชวงเริ่มตน การตัดสินใจในชวงการ
ดําเนินการวางแผน และการตัดสินใจปฏิบัติตามแผนที่วางไว 
 ข้ันที่ 2 การมีสวนรวมในการดําเนินการ (Implementation) ในสวนที่เปนองคประกอบของการดําเนินโครงการน้ันจะ
ไดมาจากคําถามที่วาใครจะทําประโยชนใหแกโครงการไดบางและจะทําประโยชนไดโดยวิธีใด เชน การชวยเหลือดาน
ทรัพยากร การบริหารงานการประสานงานและการขอความชวยเหลือ เปนตน 
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 ข้ันที่ 3 การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน (Benefits) ในสวนที่เกี่ยวกับผลประโยชนในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแลว 
ยังตองพิจารณาถึงการกระจายผลประโยชนภายในกลุมดวย ผลประโยชนของโครงการนี้ รวมทั้งผลที่ไดประโยชนทางบวก 
และผลที่เดนขึ้นในทางลบที่เปนผลเสียของโครงการ ซึ่งจะไดประโยชนและเปนโทษตอบุคคลและสังคมดวย  
 ข้ันที่ 4 การมีสวนรวมในการประเมิน (Evaluation) การมีสวนรวมในการประเมินผลนั้น สิ่งสําคัญที่จะตองสังเกต คือ 
ความเห็น (View) ความชอบ (Preferences) และความคาดหวัง (Expectation) ซ่ึงจะมีอิทธิพลสามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรม
ของบุคคลในกลุมตาง ๆ ได (Cohen and Uphoff, 1980; อางถึงใน ลดา  เสรีเรืองยุทธ, 2553: 21) 
 นอกจากน้ันขั้นตอนการมสีวนรวมของประชาชนมี 4 ข้ันตอน ไดแก 1) การมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุของ
ปญหา 2) การมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินกิจกรรม 3) การมีสวนรวมในการลงทุนและปฏิบัติงาน 4) การมีสวนรวมในการ
ติดตามและประเมินผลงาน (เจิมศักดิ์  ปนทอง, 2549: 41)   
 สรุปไดวา การมีสวนรวมของประชาชนถือวามีความสําคัญ การมีสวนรวมนั้นมีหลักการคือ การใหประชาชนเขามามีสวน
รวมในการพัฒนาใหมากที่สุดทุกขั้นตอนตั้งแตรวมในการคนหาสาเหตุของปญหารวมคิดรูปแบบวิธีการพัฒนาเพื่อแกไขปญหา
ของชุมชนรวมตัดสินใจรวมปฏิบัติตามแผนงานรวมควบคุมติดตามประเมินผลและรวมรับผลประโยชน ซึ่งจะเกิดขึ้นตอตนเอง
และสวนรวม 
 

บทสรุป 
 องคการบริหารสวนตําบล ถือเปนหนวยราชการที่ใหบริการสาธารณะแกประชาชนในชุมชนมีความใกลชิดกับประชาชน
มากที่สุดมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย และสามารถแกไขปญหาและความตองการตรงตามความตองการของประชาชน ดังนั้น
การพัฒนาชุมชนที่จะกอใหเกิดการพัฒนาที่ยังยืนจําเปนที่ตองมีการคนหาปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนใน
พื้นที่ประกอบกับอํานาจหนาที่ที่ไดมาตามกฎหมายของหนวยงานราชการสวนทองถ่ิน จึงทําใหสามารถที่จะพัฒนาชุมชนได
อยางยั่งยืนและตอเนื่องกอใหเกิดความผาสุกของประชาชนในพื้นที่อยางแทจริง บทบาทขององคการบริหารสวนตําบลใน
ทองถิ่น ถือไดวาเปนสวนสําคัญในการที่จะพัฒนาทองถิ่นใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ทั้งอํานาจหนาที่ที่ตองทําตามภารกิจและ
หนาที่ที่เก่ียวของตามนโยบายทั้งจากภาครัฐ นโยบายผูบริหาร รวมทั้งจากปญหาและความตองการของประชาชน ดังนั้น 
องคการบริหารสวนตําบลในการที่จะบริหารราชการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด จึงจําเปนอยางย่ิง
ที่จะตองอาศัยหลักการมีสวนรวมของประชาชน เริ่มต้ังแตการมีสวนรวมในการตัดสินใจการมีสวนรวมในการดําเนินการ การมี
สวนรวมในการรับผลประโยชนและการมีสวนรวมในการประเมิน จึงจะทําใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล
สามารถขับเคล่ือนไปในทิศทางที่เหมาะสมและเกิดการพัฒนาทองถิ่นหรือพัฒนาชุมชนไดอยางยั่งยืน 
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บทคัดยอ 
บทความวิชาการนี้ ตองการอธิบายถึงการกระจายอํานาจรัฐสวนกลางสูทองถิ่น ซึ่งนับไดวาเปนรากฐานสําคัญของการ

เสริมสรางหลักประชาธิปไตย อันเนื่องมาจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนหนวยงานของรัฐที่อยูใกลชิดกับประชาชนมาก
ที่สุดทําใหรับทราบปญหาและความตองการของประชาชนในพื้นที่ จึงสามารถที่จะชวยในการพัฒนาทองถิ่นไดอยางมี
ประสิทธิภาพนับวาเปนการบริหารจัดการของคนในทองถิ่น ทั้งจากการเลือกตัวแทนเพื่อเขาไปบริหารทองถ่ินรวมทั้งตัวแทน
เขาไปมีบทบาทในสภาทองถ่ินจะเห็นไดวาการเสรมิสรางบทบาทใหประชาชนตระหนักถึงบทบาทหนาที่ตามหลักประชาธิปไตย
จึงเปนสิ่งสําคัญในการที่จะสงเสริมใหประชาชนสามารถบริหารทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ันหากองคกรปกครอง
ทองถิ่นใดมีการบริหารจัดการที่เกิดความโปรงใสและเปนธรรมเนนการมีสวนรวมของประชาชนและนําหลักธรรมาภิบาลมาใช
ในการบริหารงานก็จะถือไดวาองคกรปกครองทองถิ่นแหงนั้นเกิดการบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณของ
หลักการกระจายอํานาจเปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทอ งถิ่ น  พ .ศ .  2542 ซ่ึ ง ได มีก ารกําหนดอํานาจและหนาที่ ในการจัดบ ริก ารสาธารณะใหองคการบ ริหารส วน
จังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา องคการบริการสวนตําบลและกรุงเทพมหานครมีอํานาจและหนาที่ในการจัดบริการสาธารณะให
เปนไปตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

คําสําคัญ: รูปแบบ, เสริมสรางประชาธิปไตย, ทองถ่ิน 
 

Abstract 
This article aims to explain the decentralization of central state power to localities. Which is regarded 

as the cornerstone of the promotion of democracy Due to the local government organization Is the 
government agency that is closest to the people Make it aware of the problems and needs of the people 
in the area. Therefore able to help with local development efficiently Considered as the management of 
the local people Both from selecting an agent to go to manage the local area, including the agent has a 
role in the local council It can be seen that enhancing the role to make people aware Democratic roles 
and duties are therefore important in promoting the people to be able to manage the district efficiently. 
In addition, if any local government organization There is a management that is transparent and fair. 
Emphasizing public participation And apply good governance principles to manage operations Would be 
considered that that local government organization Resulting in effective management In accordance with 
the spirit of the principle of decentralization It is in accordance with the Act deciding plans and 
procedures for decentralization to the local government organization in 1999, which has the power and 
duty to provide public services to the Provincial Administrative Organization, Pattaya Municipality, 
Subdistrict Service Organization And Bangkok Has the power and duty to provide public services according 
to the assignments 
Keywords: Model, Democracy Promotion, Local 
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บทนํา 
 ระบบการปกครองสวนทองถิ่นหรือการบริหารราชการทองถิ่นโดยทั่วไปของประเทศตาง ๆ จะมีองคประกอบสําคัญ 8 
ประการ คือ 1) สถานะตามกฎหมาย (Legal Status) หมายความวา หากประเทศใดกําหนดเรื่องการปกครองสวนทองถิ่นไว
ในรัฐธรรมนูญของประเทศ การปกครองทองถิ่นในประเทศน้ัน จะมีเขมแข็งกวาการปกครองทองถิ่นที่จัดต้ังโดยกฎหมายอ่ืน 
เพราะขอความที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแสดงใหเห็นวา ประเทศนั้นมีนโยบายที่จะกระจายอํานาจอยางแทจริง 2) พื้นที่และ
ระดับ (Area and Level) ปจจัยที่มีความสําคัญตอการกําหนดพื้นที่และระดับของหนวยการปกครองทองถ่ินมีหลายประการ  
เชน ปจจัยทางภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เชื้อชาติ และความสํานึกในการปกครองตนเองของประชาชนจึงไดมีกฎเกณฑที่จะ
กําหนดพื้นที่และระดับของหนวยการปกครองทองถิ่นออกเปน 2 ระดับ คือ หนวยการปกครองทองถ่ินขนาดเล็กและขนาด
ใหญสําหรับขนาดของพื้นที่จากการศึกษาขององคการสหประชาชาติโดยองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) 
องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรม (UNESCO) องคการอนามัยโลก (WHO) และสํานักกิจการสังคม (Bureau of 
Social) ไดใหความเห็นวาหนวยการปกครองทองถ่ินที่สามารถใหบริการ และบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพได ควรมี
ประชากรประมาณ 50,000 คน แตก็ยังมีปจจัยอ่ืนที่จะตองพิจารณาดวย เชน ประสิทธิภาพในการบริหาร รายได และ
บุคลากร เปนตน 3) การกระจายอํานาจและหนาทีก่ารที่จะกําหนดใหทองถิ่นมีอํานาจหนาที่มากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับนโยบาย
ทางการเมืองและการปกครองของรัฐบาลเปนสําคัญ 4) องคการนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นโดยผลแหงกฎหมายแยกจากรัฐบาลกลาง
หรือรัฐบาลแหงชาติ มีขอบเขตการปกครองที่แนนอนมีอํานาจในการกําหนดนโยบาย ออกกฎ ขอบังคับ ควบคุมใหมีการปฏิบัติ
นโยบายนั้น ๆ 5) การเลือกต้ัง สมาชิกองคการ หรือคณะผูบริหารจะตองไดรับเลือกต้ังจากประชาชนในทองถิ่นนั้น ๆ ทั้งหมด
หรือบางสวน เพื่อแสดงถึงการเขามามีสวนรวมทางการเมืองการปกครองของประชาชน โดยเลือกผูบริหารทองถิ่นของตนเอง 
6) อิสระในการปกครองตนเองสามารถใชดุลพินิจของตนเองในการปฏิบัติกิจการภายในขอบเขตกฎหมายโดยไมตองขออนุมัติ
จากรัฐบาลและไมอยูในสายการบังคับบัญชาของหนวยงานราชการ 7) งบประมาณของตนเอง มีอํานาจในการจัดเก็บรายได 
การจัดเก็บภาษีตามขอบเขตที่กฎหมายใหอํานาจในการจัดเก็บเพื่อใหทองถิ่นมีรายไดไดเพียงพอที่จะทํานุบํารุงทองถ่ินให
เจริญกาวหนาตอไป 8) การควบคุมดูแลของรัฐ เมื่อไดรับการจัดต้ังขึ้นแลวยังคงอยูในกํากับดูแลจากรัฐ เพื่อประโยชนและ
ความม่ันคงของรัฐและประชาชนโดยสวยรวม โดยการมีอิสระในการดําเนินงานของหนวยการปกครองทองถิ่น ทั้งน้ีมิได
หมายความวามีการอิสระเต็มที่ทีเดียวคงหมายถึงเฉพาะอิสระในการดําเนินการเทาน้ัน เพราะฉะนั้นแลวทองถิ่นจะกลายเปน
รัฐอธิปไตยไปรัฐจึงตองการสงวนอํานาจในการควบคุมดูแล (ธเนศวร  เจริญเมือง, 2537: 27-29)    
 ทั้งนี้ การแบงรูปแบบการปกครองทองถ่ินตามรูปแบบใดนั้นยอมขึ้นอยูกับความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ ทั้งทางดาน
เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง นอกจากนั้นการเสริมสรางประชาธิปไตยทองถิ่นจึงควรมุงเนนใหประชาชนเขาใจในบทบาทของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งบทบาทหนาที่การเปนพลเมือง เพื่อใหเกิดทิศทางความเปนประชาธิปไตยที่เหมาะสม ซึ่งใน
ปจจุบันการสงเสริมใหมีการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารราชการทองถิ่นนับวามีความจําเปนเปนอยางย่ิง ทั้งน้ี
เพื่อใหเกิดการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ตอบสนองเจตนารมณหลักการกระจายอํานาจ
อยางแทจริง 
 

บทวิเคราะห 
 บทความวิชาการเร่ืองนี้ ผูเขียนไดทําการวิเคราะหเนื้อหาเพือ่ใหเกิดความเขาใจอยางรอบดานจึงแบงเน้ือหาได ดังน้ี 
 1. การเสริมสรางประชาธิปไตยที่เหมาะสม        
  1.1 หลักการกระจายอํานาจ ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทอง ถ่ิน พ .ศ.  2542 ได มีการ กําหนดอํานาจและหนาที่ ในการจัดบริการสาธารณะใหองค การบริ หารสวน
จังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา องคการบริการสวนตําบลและกรุงเทพมหานคร มีอํานาจและหนาที่ในการจัดบริการสาธารณะ 
ใหเปนไปตามที่ไดรับมอบหมายและกําหนดใหรัฐบาลเปนผูจัดสรรเงินอุดหนุนและเงินจากการจัดสรรภาษีและอากรเพื่อใหการ
ดําเนินการดานบริการสาธารณะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยภารกิจที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับการถายโอนจากรัฐ
แบงออกไดเปน 4 ดานหลัก คือ ดานการจัดบริการสาธารณะที่เกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐาน เชน การสรางถนนทางระบายนํ้า 
ไฟฟาสาธารณะและการบริหารจัดการแหลงนํ้าเพื่อการเกษตร ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต เชน การบริการศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก การบริการสาธารณะสุขมูลฐานการจัดการศึกษาทองถ่ินและการบริการสถานที่พักผอนหยอนใจในทองถ่ิน ดานการจัด
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ระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบ เชน การปองกันอุบัติภัยทางถนน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการ
จัดบริการหองน้ําสาธารณะในทองถ่ิน และดานสุดทายคือ ดานการลงทุน ทรัพยากร ส่ิงแวดลอม และศิลปวัฒนธรรม เชน การ
สงเสริมการทองเที่ยว การพัฒนาปาชุมชนและการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและจารีตประเพณีทองถิ่น เปนตน  

จากการดําเนินงานดานการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ผานมายังประสบกับปญหาตาง ๆ มากมาย 
ที่ทําใหองคการปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถใหบริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปตามหลักการของการ
จัดบริการสาธารณะ โดยทั้งนี้สามารถแบงปญหาของการจัดบริการสาธารณะออกไดเปน 2 ระดับ คือ ปญหาการจัดบริการ
สาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในระดับมหภาค จากปญหาความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับ
หนวยงานของรัฐในสวนกลางและสวนภูมิภาคในเชิงอํานาจการบริหารจัดการกิจการสาธารณะที่ยังไมไดรับอิสระที่แทจริงใน
การตัดสินใจดําเนินนโยบายสาธารณะภายในทองถิ่นดวยขอจํากัดทางกฎหมายและงบประมาณในการดําเนินการ รวมทั้ง
ปญหาในเชิงโครงสรางของระบบการบริหารราชการในการจัดบริการสาธารณะที่ยังเนนการรวมศูนยอํานาจขาดความชัดเจน   
มีความซับซอนสายการบังคับบัญชายาวและมีโครงสรางการบริหารที่ไมสอดคลองกับบริบทของแตละทองถิ่น ซึ่งสาเหตุหลัก
ของปญหาเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงนโยบายดานการกระจายอํานาจตามบริบททางการเมืองของแตละรัฐบาลตั้งแตป พ.ศ. 
2540 ถึงปจจุบันที่ทําใหการขับเคลื่อนนโยบายกระจายอํานาจขาดความชัดเจนไมมีความตอเน่ืองและมีความสับสนในการ
ปฏิบัติงานของสวนราชการที่เก่ียวของในกระบวนการขับเคล่ือนนโยบายกระจายอํานาจที่ตางตีความหมายและกําหนด
ขอบเขตในการกระจายอํานาจที่แตกตางกันไปในแตละยุคจนทําใหการปฏิบัติงานขาดเอกภาพและขัดแยงกันเองในภาพรวม 
ซึ่งสงผลตอการสงเสริมใหเกิดการกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางแทจริง  

ดังนั้น แนวทางในการแกปญหาจึงควรมีการปรับปรุงใหนโยบายในการกระจายอํานาจของรัฐใหมีความชัดเจนตอเน่ืองทั้ง
ในสวนของทิศทางนโยบายการกระจายอํานาจของรัฐบาลและแนวทางการปฏิบัติงานของสวนราชการที่เกี่ยวของเพื่อใหการ
ขับเคลื่อนกระบวนการกระจายอํานาจสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพปญหาการจัดบริการสาธารณะ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในระดับจุลภาค ที่การจัดบริการสาธารณะยังไมสอดคลองกับปญหาและความตองการของ
ประชาชน รวมทั้งไมสอดคลองกับสภาพแวดลอมของทองถิ่น นอกจากน้ีการบริการสาธารณะยังมีลักษณะที่ไมเหมาะสม อัน
เปนผลจากการใหบริการสาธารณะที่ไมครบถวนทุกดานและทั่วถึงประชาชนทุกกลุม เชนอาจเนนประโยชนของบุคคลบางกลุม
และละเลยประโยชนของประชาชนบางกลุม ขาดการลําดับความสําคัญในการจัดบริการสาธารณะที่ควรมีการเตรียมการ
ลวงหนาหรือควรมีการพิจารณาถึงความจําเปนเรงดวนทําใหการจัดบริการสาธารณะขาดคุณภาพ ขาดความชัดเจน ขาดความ
เปนธรรมและไมเหมาะสมกับสภาพความเปนจริงของทองถ่ิน ซึ่งแนวทางในการแกไขปญหาที่สําคัญ คือ การเปดโอกาสให
ประชาชนในทองถ่ินไดเขามามีสวนรวมทั้งในการเสนอนโยบาย การมีสวนรวมในการดําเนินงานและการตรวจสอบการ
ใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อีกทั้งควรมีการปรับแนวทางการบริหารกิจการสาธารณะในรูปแบบใหม ๆ
เพื่อพัฒนาการบริการสาธารณะใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถในการแกไขปญหา เชน แนวทางการทํางาน
ในลักษณะของเครือขาย (Network) ที่เปนการทํางานรวมมือกันระหวางหนวยงานตาง ๆ ของรัฐ องคกรภาคเอกชน องคกร
ภาคประชาชน สถาบันวิชาชีพหรือองคกรที่ไมแสวงหาผลกําไรเนื่องจากเปนแนวทางการทํางานที่ใหความสําคัญกับการ
แสวงหาแนวรวม (Partnership) ที่มีความรูความสามารถในดานที่เก่ียวของเพื่อชวยกันแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนใน
ทองถิ่น ทั้งนี้ก็เพื่อใหการบริการสาธารณะมีประสิทธิภาพและตอบสนองตอความตองการของประชาชนในทองถ่ินอยางแทจริง 
(สถาบันพระปกเกลา, 2563)   
 2. หลักการประชาธิปไตยทองถิ่น 
 แนวความคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตยทองถิ่น นักวิชาการไดเสนอคํานิยามไวหลายมิติ เชน เอนก  เหลาธรรมทัศน (2552) 
กลาววา หัวใจของการปกครองทองถิ่นคือการสรางประชาธิปไตยที่ประชาชนปกครองตนเอง เพื่อสรางรากฐานของ
ประชาธิปไตยใหเขมแข็งและยังมองวาประชาธิปไตยควรเริ่มตนที่ทองถ่ินในขณะที่ประชาธิปไตยระดับชาติควรใหเปนไปใน
ลักษณะประชาธิปไตยของผูแทน รวมทั้งใหความสําคัญตอความสามารถในการปกครองตนเองของประชาชนในทองถิ่นโดยตรง
วาเปนพื้นฐานสําคัญของประชาธิปไตยหลักการสําคัญของประชาธิปไตยทองถิ่นอยูที่เรื่อง “การปกครองตนเอง” และมี
ลักษณะสําคัญ ดังน้ี  
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   2.1 ประชาธิปไตยทองถ่ินเปนอุดมการณทางการเมือง กลาวคือ เปนเรื่องของความคิดความเช่ือเกี่ยวกับที่มาของ
อํานาจรัฐและสิทธิการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่นในแงนี้ อุดมการณมีนัยสําคัญกับการเมือง
ทองถิ่นในระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยมาก เน่ืองจากวาเปนระบบการเมืองที่ถือวาอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน  
โดยประชาชนเพื่อประชาชน จึงเปนระบบที่สนับสนุนสงเสริมใหประชาชนเจาของอํานาจอธิปไตยไดมีสวนรวมในการจัดสรร
แบงปนสิ่งมีคุณคาในสังคมโดยผานสถาบันและกระบวนการทางการเมืองแบบประชาธิปไตย เชน กลุมผลประโยชนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและกระบวนการเลือกตั้ง เปนตน อุดมการณประชาธิปไตยนับเปนรากฐานสําคัญของการเมืองทองถิ่น
ทีเดียว เพราะเม่ือประชาชนมีอุดมการณวาอํานาจเปนของประชาชนแลวผูใชอํานาจ ไดแก ประชาชนหรือโดยประชาชนและ
การใชอํานาจนี้ก็ตองเปนไปเพื่อประชาชน 
            2.2 ประชาธิปไตยทองถ่ินเปนรูปแบบหน่ึงของการปกครองตนเองระดับลาง คือ ระดับทองถิ่นประเทศที่มีระบอบ
ประชาธิปไตยเปดโอกาสใหประชาชนมีการปกครองตนเองหรือที่เรียกวา “การปกครองทองถิ่น” (Local Government) โดย
เปนสิทธิของประชาชนในการปกครองตนเองอยางอิสระตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่นผานตัวแทนที่ประชาชนเลือก
เขาไป เปนผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถ่ิน ตัวแทนประชาชนดังกลาวน้ีเขาไปทําหนาที่จัดสรรแบงเปนส่ิงมีคุณคาใน
สังคมของทองถิ่นน้ัน โดยประชาชนกํากับ ติดตาม ตรวจสอบการใชอํานาจของคณะผูบริหารหรือผูบริหารทองถ่ินดวย เชน  
การใชอํานาจในการถอดถอน สมาชิกสภาทองถิ่นหรือคณะผูบริหารหรือผูบริหารที่ประพฤติไมเหมาะสมกับตําแหนงออกจาก
ตําแหนงได เปนตน   
          2.3 ประชาธิปไตยทองถ่ินเปนการกระจายอํานาจหรือการเพิ่มอํานาจใหประชาชนในทองถิ่นไดมีสวนในการปกครอง
ตนเอง โดยที่ประชาชน/กลุมคนในทองถ่ินมีบทบาทเก่ียวของในการติดตามตรวจสอบการทํางานของตัวแทนประชาชนใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือเรียกรองกดดัน ผูมีอํานาจทางการเมืองในทองถ่ิน เพื่อใหตอบสนองความตองการหรือ
ผลประโยชนของตนหรือของกลุม ดังนั้น การ กระจายอํานาจสูทองถ่ิน จึงมิไดจํากัดเอยูเฉพาะการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองตนเอง หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเปนการเมืองภาคตัวแทนเทานั้นแตยังรวมถึงการเมืองภาคพลเมืองอีกดวย
ที่ประชาชนในทองถิ่นเขามามีบทบาทเรียกรอง เสนอแนะ และติดตามตรวจสอบการใชอํานาจของการเมืองภาคตัวแทน 
(ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถิ่น) 
 2.4 ประชาธิปไตยทองถ่ินเปนวิถีชีวิตของคนในชุมชน กลาวคือ วิถีการเมืองทองถิ่น ประชาธิปไตย ไดแก การมีใจที่
เปดกวาง ยอมรับความแตกตาง หลากหลายทางความคิดเห็น อาศัยการเจรจา ประนีประนอมกันมากกวาการใชกําลังตัดสินมี
ความเคารพสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน การใชหลักเหตุผลในการตัดสินใจดําเนินการตาง ๆ และการมุงถึงผลประโยชนสวนรวมของ
ทองถิ่นเปนสําคัญ (ปธาน  สุวรรณมงคล, 2554: 26-29) 
 3. เกณฑชี้วัดของการพัฒนาประชาธิปไตยทองถิ่น 
 เครือ่งมือวัดสําคัญประการหนึ่งที่นิยมนํามาใชในการวัดความเจริญของประเทศชาติ คือ กระบวนการทางการเมืองการ
ปกครองที่จะเปนภาพสะทอนถึงการพัฒนาประชาธิปไตยในระดับหนึ่ง ที่นํามาประเมินการพัฒนาประเทศและกระบวนการ
ของ “การพัฒนาประชาธิปไตย” (Democratization) โดยพิจารณาองคประกอบหรือตัวช้ีวัดเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ ความเสมอ
ภาคทางการเมือง ความถูกตองชอบธรรมตามกฎหมาย และการมีสวนรวมของประชาชน เปนตน สวนประชาธิปไตยทองถ่ินให
ความสําคัญหรือเนนการที่ประชาชนปกครองตนเองทางตรงใหมากข้ึน ซึ่งตางจากประชาธิปไตยระดับชาติที่เนนการเลือก
ผูแทน ดังนั้นการพิจารณาองคประกอบหรือตัวชี้วัดของการพัฒนาประชาธิปไตยทองถิ่น จึงควรพิจารณาจากองคประกอบหลัก 
4 ดาน ไดแก การมีสวนรวมทางการเมืองในทองถิ่น การมีระเบียบวินัยและเคารพกฎ กติกาทองถิ่น การมีจิตสํานึกรับผิดชอบ
เพื่อสวนรวม และความสามารถพึ่งตนเองหรือการจัดการตนเองของทองถิ่นได การมีสวนรวมทางการเมืองในทองถิ่นการมีสวน
รวมของประชาชน (Public Participation) จะเห็นวาความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนเปล่ียนแปลงไปตามบริบท
สังคมและการเมืองในอดีตการมีสวนรวมของประชาชนมักหมายถึงการมีสวนรวมทางการเมือง โดยใหความสําคัญกับการไปใช
สิทธิเลือกตั้ง หากปจจุบันสังคมใหความสําคัญกับประชาธิปไตยทางตรง และประชาธิปไตยที่ประชาชนปกครองตนเอง สงผล
ใหความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนมีขอบเขตกวางขวางมากข้ึน (อรทัย  กกผล, 2552: 17) และไดใหความหมาย
ไววา การมีสวนรวมของประชาชน (Public Participation) หมายถึง การที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปดใหประชาชนเขาไป
รวมในการกําหนดกฎเกณฑ นโยบาย กระบวนการบริหารและการตัดสินใจของทองถิ่น เพื่อผลประโยชนของประชาชนโดย
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สวนรวมอยางแทจริง ทั้งนี้ตองอยูบนพื้นฐานของการที่ประชาชนจะตองมีอิสระความคิด มีความรูความสามารถในการกระทํา
และมีความเต็มใจที่จะเขารวมตอกิจกรรมนั้น ๆ โดยหลักการ การมีสวนรวมของประชาชนจะตองมีลักษณะการเขารวมอยาง
ครบวงจรตั้งแตตนจนถึงสิ้นสุด ไมใชเปนการจัดเวทีการมีสวนรวมคร้ังเดียว เชน ในแกปญหาของชุมชน ควรเปดใหประชาชน
เขารวมตั้งแตตนจนจบ ไดแก 1) การเกิดจิตสํานึกในตนเอง และเปนภาระหนาที่ของตนในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของสังคมหรือ
ชุมชนที่ตนอยู 2) รวมคิดดวยกันวาอะไรที่เปนปญหาของชุมชนมีสาเหตุอยางไรและจะจัดลําดับความสําคัญของปญหา
เปาหมายอยางไรและควรที่จะจัดการกับปญหาใดกอนหลัง 3) รวมกันวางแผนการดําเนินงาน วาจะจัดกิจกรรมหรือโครงการ
อะไร จะแบงงานกันอยางไร ใชงบประมาณมากนอยเพียงใด จะจัดหางบประมาณมากนอยเพียงใดจะจัดหางบประมาณมาจาก
ที่ใดและใครจะเปนผูดูแลรักษา 4) รวมดําเนินงาน ประชาชนจะตองเขารวมกิจกรรมดวยความเต็มใจเต็มกําลังความรู
ความสามารถของตนเอง 5) รวมกันติดตามประเมินผล ตลอดเวลาที่ทํางานรวมกัน ประชาชนจะตองมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบ ถึงปญหาอุปสรรคและรวมกันในการหาทางแกปญหา เพื่อใหงานหรือภารกิจดังกลาวสามารถสําเร็จลุลวงตาม
เปาหมาย 6) รวมรับผลประโยชน ประชาชนที่เขามามีสวนรวมกิจกรรมของชุมชนจะตองมีสวนรวมกิจกรรมของชุมชนแลว
ยอมที่จะไดรับผลประโยชนรวมกัน ซึ่งอาจไมจําเปนที่จะตองอยูในรูปของเงิน วัตถุสิ่งของแตอาจเปนความสุขสบายความพอใจ
ในสภาพของความเปนอยูที่ดีขึ้นก็ได 
 4. การมีระเบียบวินัย และเคารพกฎ กติกาของทองถิ่น      
 พรอัมรินทร  พรหมเกิด (2556: 248-250) กลาววา “สังคมประชาธิปไตยจะดําเนินไปไดดวยดีผูคนในสังคมจะตองเปนผู
มีระเบียบวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายบานเมือง ปฏิบัติตามขอบัญญัติที่สังคมไดวางบรรทัดฐานไวอยางเครงครัดและ
พรอมที่จะทําใหกฎหมายของบานเมืองมีความศักดิ์สิทธ์ิ โดยไมยอมใหผูใดละเมิดไดตามอําเภอใจแตหากเห็นวากฎหมายที่ใช
อยูไมเปนธรรมก็ตองหาทางเรียกรองใหมีการแกกฎหมายนั้น ไมใชการฝาฝนไมยอมรับเพราะหากบางคนละเมิดกฎหมายได 
คนอ่ืนก็นําเปนขออางไดทําใหสังคมเกิดความวุนวายไรระเบียบและอาจสงผลกระทบตอความสงบเรียบของบานเมืองรวมทั้ง
อาจกอใหเกิดความรุนแรงขึ้นภายในสังคมที่หลีกเล่ียงไดยาก” พรอัมรินทร  พรหมเกิด (2556: 247-248) ไดใหความหมาย
ของการมีจิตสํานึกรับผิดชอบเพื่อสวนรวมหรือการมีจิตสาธารณะวา คือการเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชน
สวนตัว การมีจิตสํานึกรับผิดชอบเพื่อสวนรวมเกิดขึ้นจากความรูสึกของคนในสังคมที่วา ประเทศเปนของทุกคนและตนเปน
เจาของประเทศ ดังนั้นประชาชนทุกคนจะตองมีสวนรวมในการชวยกันรับผิดชอบดูแลบานเมือง รวมถึงการมีความสํานึก
รับผิดชอบในหนาที่และการกระทําของตน การมีจิตใจที่เสียสละเพื่อผลประโยชนของสวนรวม ถือเปนพื้นฐานที่สําคัญมาก
ประการหน่ึงของความเปนประชาธิปไตย สวนความสามารถในการพึ่งตนเองหรือการจัดการตนเองของทองถิ่นไดกาญจนา  
แกวเทพ และกนกศักด์ิ  แกวเทพ (2530: 34) กลาวถึงความสามารถการพึ่งตนเองของทองถิ่นควรจะมีการจัดระบบที่
เอ้ืออํานวยเพื่อใหสมาชิกสามารถดําเนินการตอบสนองความตองการของตนเอง (Self - Fulfillment) ดวยวิธีการชวยเหลือ
ตนเองดวยการรวมมือกับคนอ่ืนที่อยูในสถานการณเดียวกันการพึ่งตนเองที่แทจริงหมายรวมถึง การมีอิสระของกลุมชนในการ
ตั้งเปาหมาย และมีอิสระในการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย โดยใชความพยายามและกําลังของตนเอง สวนการดําเนินงาน
ของกลุมหรือองคกรชุมชนหมายถึงกลุมควรมีความเปนอิสระสามารถตัดสินใจและดําเนินกิจกรรมดวยตัวของกลุมเอง เพื่อ
ผลประโยชนของสมาชิกหรือใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว กลาวคือองคกรชุมชนที่สามารถพึ่งตนเองไดตองมีกิจกรรมที่ตอบสนอง
ความตองการหรือแกไขปญหาที่สมาชิกกําลังประสบผลสําเร็จในที่สุดหรือพึ่งตนเองไดในที่สุด 
 สัญญา  สัญญาวิวัฒน (2543: 69-72) ไดใหความหมายของความสามารถการพพึ่งตนเอง (Self-Reliance) หมายถึง 
ความสามารถในการดํารงตนเองอยูไดอยางอิสระม่ันคง สมบูรณ การพึ่งตนเองได มีไดทั้งระดับปจเจกชนและชุมชน คําวา 
“ปจเจกชนพึ่งตนเอง” หมายถึง การที่บุคคลสามารถดํารงอยูไดอยางอิสระ เชน สามารถแยกตัวออกมาตางจากพอแมมีความ
มั่นคงในชีวิต ตัดสินใจเรื่องสําคัญ ๆ ไดหรือสามารถขอคําแนะนําของผูอ่ืนมาประกอบการตัดสินใจของตน แนวคิดการ
พึ่งตนเองของทองถิ่น 5 ดาน คือ 1) การพึ่งตนเองไดทางเทคโนโลยี (Technological Self - Reliance) หมายถึง การมี
ปริมาณและคุณภาพของเทคโนโลยีทางวัตถุ เชน เครื่องมือ เครื่องจักรกล และเทคโนโลยีทางสังคม เชน การวางโครงการ การ
จัดการมนุษยสัมพันธเปนการรูจักใชอยางมีประสิทธิภาพการบํารุงรักษาใหคงสภาพดีอยูเสมอ เพื่อใหงานเทคโนโลยีซึ่งหมาย
รวมถึงของสมัยใหมและของ ดั้งเดิมของทองถิ่นที่เรียกวา “ภูมิปญญาชาวบาน” (Folk-Wisdom) ดวย 2) การพึ่งตนเองไดทาง
เศรษฐกิจ (Economic Self–Reliance) หมายถึง ความสามารถในการดํารงชีวิตทางเศรษฐกิจที่มีความมั่นคงสมบูรณพูนสุข
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พอสมควรและใหเกิดความสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทาน จุดสมดุลอยูสูงพอสมควรถึงข้ันสมบูรณพูนสุขดังกลาว 3) การ
พึ่งตนเองไดทางทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource Self–Reliance) ซึ่งหมายถึงส่ิงใด ๆ ที่มีอยูโดยธรรมชาติในชุมชน
หรือสามารถหามาไดจากธรรมชาติมีความสามารถในการใชประโยชนและรักษาธรรมชาติใหดํารงอยูไมใหเสื่อมสลายไป 4) 
การพึ่งตนเองไดทางจิตใจ (Psychological Self–Reliance) หมายถึง การที่สภาพจิตใจที่กลาแข็งพรอมที่จะตอสูกับปญหา
อุปสรรคในการหาเลี้ยงชีพการพัฒนาชีวิตใหเจริญกาวหนาย่ิงขึ้นในการปกครองตนเองในการปองกันกิเลสตัณหาไมใหโลภ 
โกรธ หลง หรืออยากได อยากมี จนเกินความสามารถของตนเอง 5) การพึ่งตนเองไดทางสังคม (Social Self–Reliance) 
หมายถึง สภาวการณที่กลุม คนกลุมหน่ึงมีความเปนปกแผนเหนียวแนนมีผูนําที่มีประสิทธิภาพสามารถนํากลุมคนเหลาน้ี 
ปฏิบัติหนาที่หรืออาจขอความชวยเหลือจากภายนอกไดเปนกลุมที่มีความรูความสามารถระดับหนึ่งติดตอสัมพันธกันดวยดี
สมํ่าเสมอ   
 5. หลักธรรมาภิบาล          
 ในประเทศไทย ธรรมาภิบาลไดถือเปนแนวคิดที่ไดรับการยอมรับวาเปนหลักการที่เกื้อหนุนสังคมประชาธิปไตย โดยมีการ
เสนอ และกลาวถึงแนวคิดน้ีอยางกวางขวาง หากมีการนําแนวคิดธรรมาภิบาลไปสูการปฏิบัติอยางจริงจังจะทําใหประชาชนมี
สวนรวมในการตัดสินใจ มีการตรวจสอบการทํางานของรัฐโดยประชาชน และองคกรที่เกี่ยวของและระบบบริหารของรัฐมี
ความยุติธรรมและเปนที่นาเชื่อถือ และปจจุบันแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาล ไดมีบทบาทอยางมากตอหนวยงานภายในประเทศทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ในสวนของภาครัฐน้ัน ระยะหลายปที่ผานมารัฐบาลไดพยายามปรับตัวเขาสูระบบธรรมาภิบาลอยางเห็นได
ชัด เชน การกอตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อกระจายอํานาจสูทองถ่ิน การปรับลดขนาดของหนวยราชการ การปรับปรุง
การบริหารใหมีคุณภาพ มีการบริการที่ประทับใจไมแพองคกรเอกชน การรวมหนวยงานภาครัฐกับภาคเอกชน การพัฒนาและ
คัดเลือกบุคลากรในองคกรใหมีคุณภาพเปนตน สําหรับหลักการเรื่องธรรมาภิบาลก็ไดมีการกําหนดไวในระเบียบ สํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ไดแก 1) หลักนิติธรรม หมายถึง การปกครองโดย
ใชกฎหมายที่เปนธรรมโดย การดําเนินการตามกรอบกฎหมายอยางไมลําเอียงหรือเลือกปฏิบัติ ใหความเสมอภาคและความ
เปนธรรมกับประชาชนทุกคนและกฎหมายที่ยุติธรรมนี้ยังสามารถใชบังคับไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน กฎหมายระเบียบ
ขอบังคับขององคการชัดเจน เปนธรรมไมเลือกปฏิบัติเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นตอขอบังคับนั้น มีการเผยแพร
ประชาสัมพันธและพัฒนาบุคลากรใหมีความรูเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบขอบังคับตาง ๆ 2) หลักคุณธรรม หมายถึง การยึด
มั่นในความถูกตองดีงาม การสงเสริมใหการปฏิบัติกับคน โดยเจาหนาที่ของรัฐตองยึดหลักนี้การปฏิบัติเพื่อใหเปนตัวอยางแก
สังคมและสงเสริมใหประชาชนไดพัฒนาคุณธรรมตนเองไปพรอมกัน ทั้งนี้เพื่อสะทอนคุณคาที่ดีงามของมนุษย 3) หลักความ
โปรงใส หมายถึง กระบวนการทํางาน กฎเกณฑ กติกา มีความเปดเผยตรงไปตรงมา ขอมูลขาวสารตาง ๆ ในสังคมสามารถ
ถายโอนไดอยางเปนอิสระ และการสรางความไววางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดยปรับปรุงกลไกทํางานขององคกรทุก
องคกรทุกวงการใหมีความโปรงใส เชน การบริหารกิจการตาง ๆ สามารถเปดเผยใหสาธารณะตรวจสอบไดประชาชนมีโอกาส
ไดรับรูเรื่องการจัดซ้ือจัดจาง การสงเสริมใหประชาชนไดเรียนรูการทํางาน เปนตน 4) หลักการมีสวนรวม หมายถึง ประชาชน
ทั้งชายและหญิงมีสวนรวมในกระบวนการตาง ๆ ที่มีอํานาจโดยชอบธรรม รวมรับรูและเสนอความคิดเห็นตอองคกร เชน มี
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็น มีสวนรวมในการตัดสินใจแกปญหาชุมชน มีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน มีสวน
รวมในการประชุม เปนตน 5) หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตัดสินใจใด ๆ ของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน
ตองกระทําโดยมีพันธะความรับผิดชอบในส่ิงที่ตนเองกระทําตอสาธารณชนรวมถึงการตระหนักในสิทธิหนาที่ความสํานึกใน
ความรับผิดชอบตอสังคมการใสใจปญหาสาธารณะของบานเมือง เชน การมุงม่ันปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถและ
รับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน เปนตน 6) หลักความคุมคา หมายถึง กลไกที่มีประสิทธิภาพในการดําเนินงานที่ตอบสนอง
ความตองการของสังคมโดยใชทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคาที่สุด มีการดําเนินการและใหบริการสาธารณะที่ใหผลลัพธเปนที่
พอใจและกระตุนการพัฒนาสังคมทุกดาน เชน การจัดสรรการใชทรัพยากรตาง ๆ อยางคุมคา การใหความสําคัญแกประชาชน
ที่มาใชบริการการลดความซับซอนและข้ันตอนการปฏิบัติงานหรือการใหบริการ เปนตน 
 6. การปกครองทองถิ่นกับธรรมาภิบาลทองถ่ิน 
 การปกครองทองถ่ิน เปนแนวคิดและรูปแบบการเมืองการบริหารทองถิ่นมานานหลายทศวรรษและอยูคูกันกันมากับ
ระบอบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยจนถึงยุคสมัยโลกาภิวัฒนก็ไดปรากฏวารูปแบบการปกครองทองถิ่นหรือ
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การเมืองภาคตัวแทนในทองถิ่นที่มีสวนในการใหบริการสาธารณะที่จําเปนแกประชาชนชวยแบงเบาภาระของรัฐในการ
ใหบริการสาธารณะแกประชาชนในประเทศในดานหน่ึงพบวา การปกครองทองถ่ินที่เปนอยูยังมีปญหาการมีสวนรวมของ
ประชาชนอยูมากทีเดียวและองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเปนการเมืองภาคตัวแทนก็ยังไมมีประสิทธิภาพในการตอบสนอง
ปญหาและความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดอยางทั่วถึงและตรงความตองการ รวมถึงเกิดปญหาการเมืองภายใน
องคการอันเน่ืองมาจากการแยงชิงอํานาจและผลประโยชนจนกลายเปนความขัดแยงถึงข้ันเอาชีวิตกันก็มีหรือเกิดความไม
โปรงใสในการบริหารงานอันเน่ืองมาจากการแสวงหาผลประโยชนของนักการเมืองทองถิ่น ขณะเดียวกับที่การเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดลอมในยุคแหงโลกาภิวัฒน เชน ขณะนี้ที่มีผลกระทบลงไปถึงระดับทองถิ่น เชน ความขัดแยงทางการเมืองทําให
ราคาน้ํามันในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นสงผลใหราคาน้ํามันในประเทศสูงตามไปดวยประชาชนในทองถ่ินยอมไดรับผลกระทบ
ดังกลาวน้ีอยางหลีกเล่ียงไมไดหรือกรณีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกชะลอตัวทําใหการส่ังสินคายางพาราดิบเพื่อ
ผลิตชิ้นสวนในอุปกรณของเครื่องจักรกลตาง ๆ ลดลงสงผลใหราคายางในประเทศผูผลิตยางพาราลดตํ่าลงเกษตรผูผลิตก็ไดรับ
ผลกระทบดังกลาวนี้ดวย การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนเชนนี้มีผลตอการเมืองการบริหารทองถ่ินโดยลําพังเพียงองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นยอมไมสามารถบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแบบเดิมได จําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนใหมีประสิทธิภาพ    
มีความคุมคา โปรงใส และภาคสวนอ่ืนเขามามีสวนรวมมากขึ้นนํามาสูแนวคิด “ธรรมาภิบาลทองถ่ิน” (Local Government)  
 กลาวสรุปไดวา แนวคิดธรรมาภิบาลทองถ่ิน เปนแนวคิดที่แตกตางไปจากแนวคิดการปกครองแบบดั้งเดิม คือ แนวคิดที่
เนนโครงสรางและสถาบันการปกครองเปลี่ยนมาสูแนวคิดธรรมาภิบาลที่ใหความสําคัญกับกระบวนการของบริหารจัดการและ
มีการนําแนวคิดธรรมาภิบาลมาสูทองถิ่นที่เรียกวาแนวคิด “ธรรมภิบาลทองถิ่น” และเริ่มกลายเปนแนวคิดสําคัญควบคูไปกับ
แนวคิดการปกครองทองถ่ินที่ดํารงอยูมานาน มีความพยายามมากขึ้นจากภาครัฐในการทําใหการบริหารทองถิ่นโดยองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมุงเนนประโยชนสุขของประชาชนในทองถิ่นอยางจริงจังมากขึ้น เชน กรณีรัฐบาล นางมากาเรต แธทเชอร 
แหงอังกฤษในทศวรรษที่ 1980 ที่มีการดึงอํานาจกลับไปสูรัฐบาลกลาง เม่ือพบวา การปกครองทองถ่ินโดยองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่ผานมาเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพไมคุมคา ประชาชนไมศรัทธาไมเห็นความสําคัญและที่สําคัญคือ ตัวแทนที่
ประชาชนเลือกไปทําหนาที่ไมไดยึดประโยชนประชาชนสวนรวมเปนสําคัญรัฐบาลจึงไดวางแผนปฏิรูปการปกครองทองถิ่นให
เกิดประสิทธิภาพ มีความคุมคาเกิดประโยชนแกประชาชนในทองถิ่น และประเทศชาติสวนรวมอยางแทจริงและความพยายาม
นี้ก็ยังดําเนินมาจนถึงทุกวันน้ี ในขณะเดียวกับที่ภาคประชาสังคมซ่ึงมีความคาดหวังสูงตอผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพิ่มมากขึ้น เพื่อใหเขามาแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในทองถิ่นหรือตอบสนองความตองการของประชาชนอันเปนผลประโยชน
สาธารณะที่มีหลากหลายมากขึ้นตามสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ที่เปล่ียนแปลงไป รวมทั้งตองการมีสวนรวมและการ
บริหารที่มีความโปรงใสมากขึ้น การปกครองทองถิ่นจึงเริ่มเปลี่ยนมาสูธรรมาภิบาลทองถิ่นมากขึ้นและหลักการสําคัญของ    
ธรรมาภิบาลทองถิ่น แนวคิดธรรมาภิบาลทองถิ่นประกอบดวยหลักสําคัญ ไดแก 1) การเขาสูตําแหนงทางการเมืองทองถิ่น
อยางชอบธรรมและบริสุทธ์ิเที่ยงธรรมผูที่เขามาทําหนาที่ตองมีความชอบธรรมโดยผานการเลือกตั้งอยางบริสุทธ์ิเที่ยงธรรมไมมี
การใหอามิสสินจางหรือใชอิทธิพลขมขูเพื่อใหผูมีสิทธิเลือกตั้งเลือกตนเอง หลักการประการแรกนี้นับวามีความสําคัญอยางย่ิง
เพราะทําใหไดคนดีที่มีจิตสาธารณะยึดประโยชนสาธารณะเปนสําคัญมากกวาประโยชนสวนตัวและพวกพอง 2) การยึด
ประโยชนสุขของคนในทองถิ่นเปนเปาประสงคสําคัญในการบริหารทองถ่ิน ดังน้ัน ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่นที่ไดเขา
มาทําหนาทีแ่ละใชอํานาจตามที่กฎหมายบัญญัติตองปฏิบัติหนาที่เปนไปเพื่อประโยชนของประชาชนสวนใหญอยางแทจริงโดย
ไมมีผลประโยชนทับซอนระหวางผลประโยชนสวนรวมกับผลประโยชนสวนตัว 3) ความมีประสิทธิภาพ และความคุมคาในการ
บริหารทองถ่ิน การบริหารทองถิ่นตองมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดความคุมคา มีการลดข้ันตอนการบริหารและการบริการ การ
อํานวยความสะดวกแกประชาชนที่มาติดตอ เชน การลดข้ันตอนการปฏิบัติงานดานทะเบียน การจัดหนวยบริการเคลื่อนที่การ
ใหบริการทุกวัน โดยไมมีวันหยุด เปนตน และตองคํานึงถึงความคุมคาในการบริหารควบคูกันไปดวยซึ่งความคุมคาก็พิจารณา
จากสิ่งที่ไดดําเนินการไปน้ันเกิดประโยชนตอประชาชนสวนรวมหรือไมเพียงใด 4) ความโปรงใสตรวจสอบได การบริหาร
ทองถิ่นตองมีความโปรงใส สามารถตรวจสอบไดทั้งจากภายในและภายนอก โดยไมมีเงื่อนงําใหสงสัยวามีความผิดปกติเกิดขึ้น 
ในการบริหารในลักษณะที่มีการแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพองเกิดข้ึน ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น 
ขาราชการทองถ่ินซึ่งเปนผูไดรับมอบอํานาจจากประชาชนในทองถิ่นไปทําหนาที่แทนตองบริหารงานอยางโปรงใสและสามารถ
ตรวจสอบได 5) การมีสวนรวมของภาคสวนที่เก่ียวของ การมีสวนรวมของประชาชนและภาคสวนที่เกี่ยวของกับทองถิ่นนั้น
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เปนเร่ืองที่สําคัญ เพราะตองถือวาทองถิ่นเปนของทุกคนที่อยูในทองถิ่นนั้น มิใชของผูบริหารทองถิ่นหรือกลุมใดกลุมหน่ึงเปน
การเฉพาะจึงตองมีชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรือตรวจสอบ เชน การมีเวทีประชาคม การ
เปดใหประชาชนรวมรับฟงการประชุมพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณการยื่นอดถอนผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภา
ทองถิ่น 6) การยึดหลักกฎหมายในการบริหารทองถิ่น การบริหารงานตองเปนไปตามหลักกฎหมาย ระเบียบที่กําหนดไวอยาง
ถูกตองและเปนธรรม ระเบียบที่กําหนดไวอยางถูกตองและเปนธรรม ไมมีการเลือกปฏิบัติจากผูใชอํานาจ 7) การมีคุณธรรม 
จริยธรรมในการใชอํานาจนับเปนส่ิงกํากบัพฤติกรรมของผูเกี่ยวของกับการบริหารทองถิ่น โดยเฉพาะนักการเมืองทองถิ่นที่เขา
มาใชอํานาจทางการเมืองทองถ่ินในองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพราะการมีคุณธรรมจริยธรรมทําใหการใชอํานาจเปนไปอยาง
มีเหตุผลเปนธรรม 

 

บทสรุป  
 การเสริมสรางประชาธิปไตยทองถิ่นที่เหมาะสม ตองสอดคลองแนวคิดธรรมาภิบาลทองถิ่นที่เปนแนวคิดที่มีความแตกตาง
กันไปจากแนวคิดการปกครองทองถิ่นที่เนนสถาบันและโครงสรางการปกครองตนเองเปนสําคัญ แนวคิดธรรมาภิบาลทองถ่ินให
ความสําคัญกับกระบวนการของการบริหารจัดการโดยมีหลักสําคัญ 6 ประการ คือ การเขาสูตําแหนงทางการเมืองอยางชอบ
ธรรมและบริสุทธ์ิ เที่ยงธรรม การยึดประโยชนสุขของคนในทองถิ่น ความมีประสิทธิภาพและความคุมคาในการบริหารทองถิ่น 
ความโปรงใสตรวจสอบได การมีสวนรวมของภาคสวนที่เกี่ยวของ การยึดหลักกฎหมายในการบริหารทองถ่ิน การมีคุณธรรม
จริยธรรมในการใชอํานาจ 
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Abstract   
 Education in Indonesia continues to experience very good development. This started since the 
collapse of the Suharto-led New Order government. Before education in Indonesia was very bad. This can 
be seen from the era of Suharto leadership in which education was very authoritarian who make a 
movement of student in the inside and outside school is very terminate. During the New Order, both 
government and education were regulated authoritarian. Because of the authoritarian system, education 
in Indonesia lag behind other countries in Southeast Asia both in terms of mindset and behavior.  After 
the end of new order, education in Indonesia start experiencing a little better development from various 
aspects. This became a big challenge in the reform era, because it was needed to correct defects the 
education in new order. the development of education in Indonesia is not only for the system, but also 
for students, teachers and people working in the field of education. Making the country of Indonesia has a 
quality education is one of the goals of the current government. One way to do this is by applying an 
appropriate curriculum that aims to improve the quality of education and students in Indonesia. 
 

Keywords: Development, Education, New Order, Indonesia  
 

Introduction              
 The freedom of the development of education in Indonesia began after the New Order (1998). At that 
time education experienced a massive growth in quantity. Schooling opportunities for school-age children 
are widely open. The disparity in schooling between regions, and between genders is narrowed. However, 
quality improvement is very slow. In the quality of education, there are still serious gaps between Jakarta 
and the regions. Jakarta as its own capital, is far behind other countries at the global level. Even worse 
than its closest neighbors in Southeast Asia (Heryanto, 2018)    
 Looking at the history of existing educational developments, the question arises, why is the new 
order? How was the state of education in Indonesia during the New Order? How is the condition of 
education in Indonesia after the new order? This article will answer those questions. This article builds on 
the deductive paradigm from general matters in the form of post-New Order education development. 
First of all, a construction was based on the New Order as a result of the generalization of facts collected 
through existing data. Then there was a discussion about the state of education in the new order. 
Furthermore, it is explained about the state of education after the new order until now. Judging by type, 
this article was created with a literacy study in which the author tries to collect data from books that 
discuss education, journals, previous research, and newspapers and so on. 
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Review 
 1. New Order          
 On March 27, 1968, Suharto was to be a president supported MPRS Decree No. XLIV regarding Suharto 
appointment as President of the Republic of Indonesia. The New Order regime was built by the complete 
support of groups who wanted to be free from the past, within the Old Order with Soekarno as president. 
The New Order government may be a rearrangement of the whole lifetime of the state and therefore the 
state and may be a start my point of the correction of past distortions. The New Order are often 
interpreted as an order that has an attitude and a deep determination to serve the people and the 
national interests supported the Pancasila philosophy and uphold the principles and joints of the 1945 
Constitution. "The New Order also can be interpreted as an orderly society and therefore the state 
supported law, where there's a balance between individual and community interests and citizens have 
leaders or authorities who are subject to applicable regulations” (Suharto, 1967: 7)   
 2. The Condition of Education in New Order 
 In the development of education, especially at the level of basic education, there is a very significant 
leap because of the president's instructions in basic education. However, what is unfortunate is the 
application of this presidential instruction only takes place in terms of quantity without being matched by 
developments in quality. The most important thing now is to create as many educated graduates as 
possible without regard to the quality of teaching and educational outcomes. (Soewarso, 1989) 
 The implementation of education in the new order period found many obstacles, because the new 
order education carried the ideology of "uniformity" so that it could solidify progress in the field of 
education. In the New Order education equality in education cannot be created because dominative and 
submissive elements are still very thick in the New Order education pattern. At that time, students were 
given a heavy and heavy load of subject matter without regard to the limited allocation of interests with 
other curriculum factors to be sensitive to the environment. The New Order government, which was led 
by Suharto, put forward the motto "building Indonesian people completely and Indonesian society". At 
that time all forms of education were aimed at fulfilling the wishes of the authorities, especially for 
national development. Students are made to become "workers" who will later act as a ruling tool in 
determining the direction of state policy. Education is not intended to maintain human existence, but to 
exploit their intellect for the benefit of the ruler. 
 Even sadder than the New Order government policy towards education is the doctrine system. It was 
a system that forced the ideas of the New Order government to take root in the minds of children. The 
New Order government indoctrination was carried out centrally. This centralized ideology certainly also 
has a large influence in various fields including in the field of education. All education policies are 
implemented and controlled from the center. Thus, education during the New Order was not to improve 
the standard of living of the people, let alone to improve Indonesia's human resources, but rather to 
prioritize political orientation so that everyone always obeys every government policy. Government 
decisions are absolute and must not be violated. That is the doctrine of the New Order in our education 
system. 
 Indoctrination during the Suharto era was instilled from the elementary school level to the tertiary 
level where education must have freedom of thought. At that time, education was directed at the 
development of militant militarism in accordance with the demands of living in an atmosphere of cold 
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war. Everything is rigid and runs in an authoritarian system. The opening of the Constitution which places 
education as one of the top, priorities is one proof that the New Order government is concerned with the 
issue of education. However, the strategic role of education was sufficiently realized by the New Order 
government so that education was not carried out wholeheartedly. Education carried out by the New 
Order government was no more than a political tool. The focus of the development of the new order 
government is also more on the economic field.  
 Finally, education policy in the New Order aimed at differences through clothing and thought. Thus, 
causing students could not visionary thought. It was due to the fact that during the new authoritarian era, 
it was very hindering the development of ideas originating from students. The existence of sanctions 
imposed by the government is one of the problems faced by education in Indonesia. Penalties imposed 
by the Indonesian government have always been a thing that is always feared by students. All 
organizations, both single and multiple, are formed in a homogeneous culture. Even political parties are 
restricted. Only three parties have the right to participate in elections. Is not the policy has violated the 
constitution 45 which is the basis of the founding of this country. (Soewarso, 1989) 
 Education does not have social accountability because the community is not included in the design 
of the education system because everything is centralized. Thus, education at the time denied the 
pluralism of the people so that tolerance was diminished, only selfish attitudes. As a result of this 
government policy, education developed only in Java while in other regions the education system was 
less advanced due to the lack of community acceptance of the education system. Finally, the application 
of education is not directed at quality but at quantity. This has led to an increase in unemployment at 
various levels. Many graduates, but do not have jobs. At that time education accountability was still very 
low.  
 3. Post New Order Education Condition 
 After the fall of the New Order government in 1998 due to the Asian financial crisis or monetary crisis 
which caused the Indonesian economy to weaken and the growing dissatisfaction of the Indonesian 
people against the government led by Suharto at that time led to large-scale demonstrations conducted 
by various student organizations in various regions. Education during the reformation period developed 
basically more advanced than education during the New Order. Education in the reform era prioritizes the 
development of students who are more focused on the management of each region (educational 
autonomy). However, instead of that, education in Indonesia has not yet experienced equity. This can be 
seen from the existence of several schools, especially in rural areas, where there are still limitations in 
various aspects of their implementation. The socio-political dynamics of Indonesia which also have an 
impact on curriculum changes is a form of improvement in the field of education to improve the quality 
of education in Indonesia. To change the education system that was previously very radical, of course 
also has problems. the problem was that the teaching staff at the time were products of an inappropriate 
education system (Marijan, 2019) It takes a serious decision and political issue to transform the education 
system in Indonesia into a national culture builder. However, our education experts are more oriented 
towards reading books than doing practice in the field. Elementary school teachers are still only teaching 
staff, not teachers who are innocent and imitated as in our national education philosophy for a long time. 
Doctors and professors in education must continue to teach in primary and secondary schools so that 
they are able to give birth to a culture-based education system, discover facts that can be developed 
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into theories, not then gather in the bureaucracy to then arrange education from behind the counter 
based on Western theories. While education is carried out by elementary school instructors, it is difficult 
to develop it at the next level of education. International schools are needed in response to changing 
times, but the opening of international schools by foreigners is very different in terms of culture because 
of different educational philosophies. To accelerate and renew the culture of learning not only for formal 
schools, but also for informal schools and non-formal schools. At one point the labor market will no 
longer see formal school diplomas but see labor skills, and this can be developed in informal and non-
formal schools. At one point, the academic degree is also no longer relevant. 
 At that time, there was a policy led by the president Abdurrahman Wahid who was famous for a 
significant increase in teacher salaries. where Abdurrahman had hopes to improve academic and 
professional skills and improve the welfare of education staff so that the education staff could function 
optimally, especially in improving character education and character so as to be able to restore the 
authority of educational institutions and staff. Empowering educational institutions, both schools and 
outside schools, as a center to civilize the value of attitudes and abilities and increase family and 
community participation supported by adequate facilities and infrastructure (Aspinall, 2000). 
 The Era of Educational Reform has advantages. Education in Indonesia is becoming more advanced, 
because of the efforts made to advance education and increase motivation for education members both 
from teachers and students. But Education in the Reformation Era also has weaknesses. The existing 
education system (both implemented by schools and madrasas) as explained by many education experts 
as a rigid and centralized education system. This includes all areas; school uniform, curriculum, exam 
materials, evaluation system exam materials, and so on. Simple, centralization has been practiced in all 
fields relating to the implementation of national education in great detail. In the aspect of curriculum, 
originally there was almost no room at all for schools as providers of front guard education to add, let 
alone participate in designing curriculum taught in their schools. 
 The education system never considers the reality that exists in society. Even worse, the community is 
considered only as an object of education that is treated as a person who does not have the strength or 
ability to participate in determining the types and forms of education that fit their own needs. Both 
systems (centralized and lack of community empowerment) are supported by a rigid bureaucratic system 
which is not infrequently used as an instrument of power or political instrument for the authorities. That 
is why student’s ethics, behavior, and morals have never been a major concern or measure in life both at 
school and at home. Children have never been educated or accustomed to being creative and innovative 
and have an orientation to the desire to know (curiosity or like). Lack of attention to this aspect results in 
children only being forced to memorize and accept what is being packaged by the teacher at their school 
(Soearni, 2003) 
 

Conclusion 
  After 32 years of being ruled by an authoritarian regime, Indonesia has finally experienced a change 
in the post-New Order era. This era is called the era of reform in which it aims to correct the defects 
created during the New Order era. Many changes occurred in this reform era both in terms of economic, 
social, political, and education. The development of education in this era is arguably better than the new 
order. The system for students has been changed and the president's instructions for basic lessons that 
discuss Suharto's ideological problems have now been abolished.  
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However, even though education in the reform era was better than the new order, this did not mean that 
there were no shortcomings. In this reform era the fate of students has improved, but the fate of the 
teachers and their teachers has not progressed. The minds of the teachers still cannot keep up with the 
changing patterns of the times. This causes the teacher to call the product a failure in teaching. As a form 
of solution and improvement in the development of education in Indonesia, what is done is that the 
government reviews the implementation of the current curriculum. not only for the sake of momentary 
interests but forgetting the interests of the public at large, especially students, teachers and people 
working in the educational environment. Some lessons that are indeed worthy of added such as religious 
education and moral education must be added, so students can respect others, behave politely, do not 
violate immorality and are not easily provoked by emotions which have fatal consequences for 
themselves, and others. Not only the government and teachers who role in education. the role of parents 
is also needed because the surest time is in the family. At school, students only study for a few hours. 
Parental affection is needed so that children do not do things that are not desirable. 
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Abstract 
 This article explains the importance of a student movement to uphold democracy in Indonesia. The 
student’s movement, which is a movement carried out by a group of students to demand democracy. 
This movement is also a proof that democracy is still going on in this country because the student 
movement brings criticism and self-criticism of the choices to be taken by the government, all policies 
that will be made, and become an agent of change, social control and an iron stock in the country. The 
commencement submissions Revised draft the Corruption Eradication Commission legislation proposed in 
September 2019 that shocked the entire people of Indonesia because it is information that suddenly of 
such legislature. House of Representatives secretly knock hammer on full meeting in mid-September. The 
alliance of students and activists make the student movement to defend democracy where they feel that 
something is covered and what is so hastily rushed to the House of Representatives to revise several laws 
from the end of their tenure at the end of 2019. The explanation above is evidence that the student 
movement is proof that democracy in Indonesia is developing well. The Student Movement must 
continue to maintain the stability of the country, and maintain democracy to defend the sovereignty of 
the people. 
 

Keywords: Student Movement, Democracy, Corruption Eradication Commission 
 

Introduction 
 Indonesia is a country that adheres to the democratic system. Democracy is also a state of the 
country, where a system of the highest sovereign government, namely the people's hands. The highest 
authority is the joint decision of the people, the people in power, the government of the people and the 
power of the people. Democracy is a system of government which always involve citizens in taking 
decisions of government extremely important in order to progress the country itself (Noor, 2019) 

Therefore, the role of the community is also part of the word democracy. In 1998, Indonesia has 
been hit by the financial crisis in which the economy in Indonesia fell signified by the weakening of the 
rupiah against the global market, the high cost of basic commodities, and the many problems in the 
Soeharto regime that embraces the authoritarian system. It makes discontinuity to the public until the 
words "the poor are getting poorer, and the rich will get richer" and also at that time the number of local 
people who are jealous of the wealth owned by people of ethnic Chinese to make the amount of looting 
that occurred during the unrest in 1998. The student movement, a movement carried out by a group of 
students for the demands of democracy. With the demands of the students are not satisfied with 
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authoritarianism that has been carried out by the Suharto regime, because it is considered as the bearer 
of the people's misery. At that time the freedom of the people blockaded, students are obligated as 
critical groups in block patterns of thought. Because the students were afraid of being arrested, 
imprisoned, and even eliminated by the administration if deemed critical to many cases of Human Rights 
that occurred during the period. Because of the community action spearheaded by the students begin to 
take place throughout Indonesia. Students demanded retreat Suharto has rated failed in addressing the 
financial crisis in Indonesia (Baity & Adi, 1998) 
 History at the end of Suharto's regime will not be forgotten by the rest of Indonesian society. Due to 
the many demonstrations that were aided by the people, the Suharto regime finally collapsed by the 
student movements. Starting from that time, the student movement has proved to be very unusual to 
social change in Indonesia. History also records that the student movement dynamically moves with the 
ebb and flow problems occurring in Indonesia. Morale and awareness of students to the still smoldering 
for the promotion of democracy. It signified the existence of problems in the Draft Anti-Corruption 
Commission which considered students and the community it weakens the Institute. In a democratic 
government people want a clean government of corruption, collusion, and nepotism. But this makes the 
controversial issues in mid-2019. Of these issues makes the authors related to the student movement are 
very interested in establishing democracy in Indonesia in the problem.    
 And Methodology The method used in this study is a qualitative method, because qualitative 
research is the study focusing on a phenomenon that existed at the time, later described the facts and 
explain the circumstances of the objects found in accordance with the situation properly and try analyzes 
to provide fact based on data obtained using qualitative methods to study the procedures that will 
produce descriptive data (Simorangkir & Mathius, 2019) The data collective technique will be done first is 
a literature study, from research, books, and news that relevance to the topic. Second, documentation, 
such as documents that can be text, such as life history, news, biographies, diaries, regulations and 
policies that are relevant to this study. 
 

Review 
 1. Democracy          
 Democracy is a system of government that always involve the community in making decisions of 
government is very important in the context of the country's progress in the future. Thus democracy can 
be said that a government of the people, by the people and for the people where their demands or 
support of the people as input, then the charge was considered and discussed by the people who sit in 
the legislature as the conversion process and the results in the form of policy or rules for the people as 
results. Democracy as the basis of statehood which gives the sense that democracy is a country that is 
held by the will of  people in other words the government of the people, by the people and for the 
people by Abraham Lincoln (Noor, 2019). 

2. Student Movement          
 The student movement is a proof that it still goes on democracy in this country, because the 
movement brought criticism and self-criticism constantly on the choices to be taken by the government, 
all of the policies that will be created, and be agents of change, social control and become iron stock in 
the country. The birth of the student movement because of their dissatisfaction with the phenomenon 
that is considered awkward towards democracy because as Agent Of Change students must fight for 
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changes towards improvements in the social sector, and others in public life. The role of social control 
must supervise students in government social such as the quality and quantity of all the policies that will 
be issued by the government (Istichomaharani & Habibah, 2016). 
 

Results 
 1. Development of Democracy in Indonesia  
 Indonesia is a democratic country included in the study of Global Democracy Ranking. Where it has 
opened the eyes of the world that Indonesia has a huge potential to lead the advent of a democratic 
state (Jiwandono, 2020). Indonesia, which has gone through four phases of democracy that is the phase of 
liberal democracy, guided democracy, Pancasila democracy, and democracy develop until today. Because 
the four phases that make Indonesia has established itself as a democratic state. But the problem in the 
practice of democracy in Indonesia where at least the people's role in determining the state policy in the 
design of legislation. Because the practice of democracy is wrong at that time the case of draft legislation 
Corruption Eradication Commission is not considered to involve the people in its formulation. It was, 
make student anger on behalf of the people to overturn the bill, until it is confirmed by the 
demonstration that was held by the student movement at that time because of discontent against the 
government and the parliament's performance because it does not involve the role of the community 
and not to listen to the aspirations of the people in the formulation of such legislation.  

2. Commencement of the Draft Law  
According to Indonesian Corruption Watch, the beginning of the draft law proposing the Corruption 

Eradication Commission was started in 2010 when the legal committee of the House of Representative 
discourse revision of the law Corruption Eradication Commission (Son, 2020). Submissions Revised draft 
legislation proposed in September 2019 that shocked the entire people of Indonesia because it is 
information that suddenly of such legislature. House of Representatives secretly knocks hammer on full 
meeting in mid-September. Where the decision on the revision of Law No. 30 of 2002 about the 
Corruption Eradication Commission is approved by all board members present at the plenary meeting 
(Haryanti, 2019). House of Representatives only takes 12 days to prepare and ratify the revision of this 
legislation in September that and sent to President Joko Widodo (Idhom, 2019). In the end, President 
Joko Widodo sent a letter as a sign of government approval to discuss the revision of the Law Corruption 
Eradication Commission with the House of Representatives on September 11, 2019. According to 
Indonesian Corruption Watch, there are many points in the revision of legislation considered to weaken 
the Corruption Eradication Commission (Defianti, 2019). That create public opinion about the revision of 
the law would weaken the Corruption Eradication Commission. 
 3. Rejection by Student Movement 
 Heard House of Representatives will ratify the revised legislation, the alliance of students and activists 
also made a movement to fight to wedge in the revision of the law. The alliance of students and activists 
make the student movement to defend democracy where they feel that something is covered and what 
is so hastily rushed to the House of Representatives to revise a number of laws from the end of their 
tenure at the end of 2019 (Mayasari, 2019). The case is highly controversial given for enforcement 
democracy student movement recalls the heyday when a student in 1998. The student movement is 
made coordination among university students throughout Indonesia to reject Revision Act which will be 
passed by the House of Representatives and also President Joko Widodo, Students deem that the 
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revision of these laws weaken the Corruption Eradication Commission in some of the provisions so as to 
make massive rejection that occurs in all of Indonesia in September 2019. Thousands of students during 
the demonstration in front of the House of Representatives to rejected the revision of the Act to be 
passed (Lusiana, 2019). The student movement but still ignored by the House of Representatives in the 
Decision. The student movement lasted for weeks and made a hashtag that read #ReformasiDiKorupsi 
indicating that the students on behalf of the people feel disappointed because of the revision of the 
legislation. As a result of the demonstration by students making government took steps to provide extra 
security in the demonstration. The rejection was very chaotic and causing casualties, recorded that there 
are four people who died and 232 people were injured in a riot demonstration at the time (Bayu, 2019). 
Student’s movement continues to demonstrate and demand that President Joko Widodo to Government 
Regulation in Lieu of Law (Government Regulation) thwart the law revision. However, despite the number 
of victims falling Joko Widodo President still refuses raw crude on student proposals to Government 
Regulation in Lieu of Law (Government Regulation) and found to sue through the Constitutional Court. In 
this case, the student as a reflection of the people who reject the revision of this law was disappointed 
with the response of President Joko Widodo and the decision of the Council of Representatives that led 
to the ratification of the revised legislation. 
 

Conclusion 
 The refusal to revise the law proves that the spirit of the struggle of the student movement to 
uphold democracy signifies that the function of students as Change Agents, Control Agents, and Iron 
Reserves continues until people today become more critical of the government. The explanation above is 
proof that the student movement is proof of democracy in Indonesia is developing well. This is 
evidenced by the many concerns of the student movement towards the sustainability of the Indonesian 
state. The government should make the Corruption Eradication Commission become a stronger institution 
and not intervene in independent government institutions like nowadays. The Student Movement must 
continue to maintain the stability of the country, and maintain democracy to defend the sovereignty of 
the people. 
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Abstract  
 Since Lon Nol having risen to power and the coup was done by Pol Pot to Lon Nol’s reign was 
creating an internal conflict in Cambodia. The conflict in Cambodia has become a threat to security in 
ASEAN countries. Pol Pot’s reign was condemned by the international world because it implemented Year 
Zero which caused many casualties from that policy and the genocide done by Pol Pot’s reign. The victim 
of genocide was Vietnam Descend, thus causing Vietnam to intervened and thrown Pol Pot from the 
throne and governed over Cambodia. This conflict causing Indonesia to step up and feel responsible for 
resolving the conflict which happened between the two countries. Indonesia was mandated by ASEAN to 
reconsolidate and find a way to put an end for the conflict between Vietnam and Cambodia by being 
appointed as mediator. The conflict was resolved because of a breakthrough from The Jakarta Informal 
Meeting which led to the signing of the Paris Agreement Document in The Paris International Conference 
on Cambodia. 
 

Keywords: Conflicts, Reconciliation, Zero Year, Genocide. 
 

Introduction 
 Conflicts that happened internationally are one example of an action that commenced by one 
country to achieving or sequencing their interests which they had. Many factors could affect a conflict of 
a war that happened inside a country, but a conflict of war between countries is often caused by fight 
over territory or difference between respected ideologies. Besides the example mentioned above, the 
conflict caused by internal factors could be ignited due to no stability existed inside the mentioned 
country. Internal conflict is often created massive collateral damage, mostly civilian. If particular conflict 
left unchecked it could be affecting political stability on the regional level or worse, threatening world 
peace. Especially one with an international dimension, must be located in the context of the 
international system. In such a system, capabilities determine its power structures (Singh, 1999).  
 The mediation is often conducted by the third party who acted as a mediator, one who could be 
mediating a conflict that happened. Mediation could be referred to as an action in which creating an 
intervention to resolve conflict and quarrel between countries (Herrman, 2009). To resolve a conflict, the 
mediator could not be biased towards one from two parties on a conflict. The case of Cambodia serves 
to illustrate the point. In its eagerness to resolve conflict, the international community was party to the 
reluctance of the various Cambodian factions to address the horror of genocide perpetrated by the 
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Khmer Rouge government in its short tenure in power (Mani, 1998). In 1975 Cambodians is delighted, 
knowing that Pol Pot succeeded in overthrowing Lon Nol from the throne. 

Indonesia, which is one of the founding countries of ASEAN, has responsibility in showing its role and 
capacity as a stabilizer in the ASEAN region. Sihanouk, who is one of the presidents of the Coalition 
Government of Democratic Kampuchea (CGDK), has the agreement of the countries belonging to ASEAN 
and also several other United Nations members. Indonesia’s ability to resolve a conflict in ASEAN cannot 
be taken lightly and had been proven since ASEAN countries had recognized Indonesia as one of the 
countries which acted as mediator and broker in ASEAN. In 1984, there was ASEAN’s convention which 
happened in Jakarta with an agenda addressing the conflict in Cambodia. This convention was proposed 
by Indonesia’s Ministry of Foreign Affairs, Mochtar Kusumaatmaja who was trying to develop a strategy to 
end Cambodian conflict peacefully.  
 This Object article is intended to explain Indonesia’s role at The Paris International Conference on 
Cambodia. However, Indonesia is one nation among others which is part of ASEAN, therefore it has an 
important role and obligation to helping reconciliation and resolving a conflict that happened in 
Cambodia. The other objective of this article is finding out how Indonesia plays its role in The Paris 
International Conference on Cambodia. And method 
 And Methodology The method author used to write this article is a literature review. On this matter, 
the author was looking and gathering resources that correlated with the theme of this article which had 
been set before. The sources were getting his resources from articles, books, and the internet. 
 

Review 
 1. Lon Nol’s Coup 
 Lon Nol, who had an ambition to rule Cambodia always had a plan to overthrow the rightful ruler, 
who was ruled by Sihanouk. When Sihanouk went for official visitation to Moscow and Beijing in late 1970, 
Lon Nol was not going to waste that time to start a coup in Sihanouk reign and ruled Cambodia. At that 
time, Lon Nol was backed by the United States of America. Lon Nol overthrew Sihanouk by asking 
Senates to investigate democratic frauds done by Sihanouk with re-election to evaluate Sihanouk 
eligibility in ruling Cambodia. When the senates evaluated matters which asked by Lon Nol, they found 
out that Sihanouk was not eligible to rule Cambodia. With those secrets out in the open, Cambodians 
started to lose their trust and doubt to their leader, Sihanouk. With Cambodians lost their trust, Sihanouk 
lost, and the coup which Lon Nol started succeeded and he rose to the throne. In 1975, Lon Nol’s reign 
was undergone political situation and security instability. This happened because there was a conflict 
between Republic Khmer under Lon Nol and Red Khmer under Pol Pot. While Republic Khmer got backed 
up by the USA, Red Khmer got theirs from China. Civil war bound to happen, with Pol Pot’s army had to 
siege Lon Nol’s defenses, Pol Pot’s army won the battle and he succeeded in overthrown Lon Nol. 
 2. Pol Pot’s Reign and Democratic Kampuchea 
 After Lon Nol was overthrown from the throne of Cambodia, Pol Pot rose to power, sadly it was 
turned to be a nightmare for Cambodians. Their life turned out to be worse than the last reign. Under the 
Khmer Rouge rule, most of the country's economic and social infrastructure was dismantled. All economic 
activities became part of the state apparatus. There were no markets and no independent production or 
means of exchange; currency was abolished. Schools ceased to function and many were destroyed or put 
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to other uses. The country's Buddhist pagodas were defaced and converted into communal dining halls 
and storage sheds (Curtis, 1993).  
 Cambodians were forced to work under intimidation and without payment and ransom. Besides 
slavery which caused people to suffer and ended with a horrible death, there was also genocide done by 
Red Khmer’s reign. The death tolls were estimate by 2.52 million deaths (1.52 million males and 1.00 
million females) (Heuveline, 2016). To start on their independent path to modernity, the Khmer Rouge re-
set the Cambodian clock to Year Zero. The wholesale execution of Buddhist monks, civil servants, and 
the urban educated class under the Khmer Rouge rule from 1975 to 1979 was intended to transform 
society of bourgeois elements and religion (Gellman, 2010). Living conditions under the Khmer Rouge rule 
were extremely harsh, with collective manual labor for up to 18 hours a day, often with only starvation 
rations of food (Curtis, 1993). In 1979 was the peak of Vietnam’s intervention because Cambodia was not 
responding protest which Vietnam filed, Vietnam went from intervention to military intervention and was 
succeeded to put Pol Pot’s reign down and possessed Cambodian governance for a while. Vietnam’s 
action which takes hold of Cambodian was criticized by ASEAN and the UN alike, but Vietnam pleads that 
their intervention was supposed to freed and protected Cambodian from Pol Pot tyranny. Furthermore, 
this standpoint was also supported by ASEAN countries’ fear for the communist influence which could 
threaten ASEAN countries which neighboring Cambodia (Peang-Meth, 1990). 
 3. Indonesia as Moderator in Paris International Conference on Cambodia. 
 Indonesia is a country that has a democratic and sovereign governance system. Therefore, Indonesia 
would always keep and stand the principles of equality and world order, especially in ASEAN. World order 
could be realized by giving a country’s right to deciding its fate to live alongside each other peacefully. 
Therefore, Indonesia would always be criticized and condemned the act of intervention from a foreign 
country. The intervention could take form ranging from political and economic pressures, or economy 
controlled by other countries. This response is singular with what had been written on the preamble of 
the 1945 State Constitution of the Republic of Indonesia, where Indonesia has a responsibility to create 
and maintain world order based on freedom, forever-peace, and social justice. 
 Based on ASEAN’s official documents referring to democracy was first mentioned in the declaration of 
ASEAN Concord II (Bali Concord II), which was adopted from the ninth ASEAN Summit (KTT ASEAN) in 
October 2003 (Secretariat, 2003). The promotion of democracy in ASEAN was followed by a concept 
called ASEAN Security Community (ASC) which was first proposed by Indonesia. That concept was used to 
promoting democracy in ASEAN, democracy which highlighting the importance of societal participation, for 
example, was chose their leader through an election, running a good governance, to strengthen justice 
system and law reformation, and to promote human rights and obligations with the establishment of 
ASEAN commission for human rights (Emmerson, 2009)  
 4. D. Cocktail Party, Breath of Fresh Air 
 That visitation created communiqué to do an informal meeting or “Cocktail Party” which was 
planned to be two stages. The first stage would be a meeting between CGDK and Heng Samrin group, 
second would be meeting which includes Vietnam and ASEAN. With Ho Chi Minh Understanding 
commitment, Indonesia was reassured by Vietnam that they would come to the meeting. This was fresh 
air for Indonesia because its attempt to make reconciliation through a diplomatic way would soon be 
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realized after all. Cambodia also attended the “Cocktail Party”. Indonesia which acted as interlocutor was 
resilient and wanted to show ASEAN about its diplomatic prowess.  
 5. Jakarta Informal Meeting and the Signing of Paris Agreement 
 Even though Ho Chi Minh Understanding was a breakthrough which was initiated by Indonesia as 
ASEAN interlocutor, there were ASEAN countries disagreed about it, which was making Ali Alatas, Mochtar 
successor visited those countries. Ali’s resilience was succeeded in making those countries and even 
other international community believed in this initiation. The next job for Ali was convincing CGDK to 
participate in Jakarta Informal Meeting (JIM) which soon to be held. This would be commenced on the 
UNESCAP conference in Jakarta on April 13, 1988. In 1980 the reconciliation was getting progressive with 
the help of the UN’s Security Council. With the agreement from the Paris International Conference on 
Cambodia, the UN had its framework to create the Supreme National Council of Cambodia (SNCC). On 
October 23, 1991, the Paris International Conference on Cambodia was being held under Indonesia and 
Paris resulting in the signing of the Paris Agreement Document. That agreement was the end of the 
process of conflict resolving on Cambodia (Haas, 1991). 
 

Conclusion 
 Indonesia is one of the ASEAN countries that has an important role in conflict resolution between 
Vietnam and Cambodia which had a long history. Indonesia anchored its decision based on preamble of 
the 1945 State Constitution of the Republic of Indonesia which participated in creating world order. The 
principle of its constitution was implemented in the process of resolving the conflict between Vietnam 
and Cambodia. With resilience and everlasting spirit, Indonesia succeeded to bring peace for both parties, 
namely Vietnam and Cambodia through the signing of the Paris Agreement Document in Paris 
International Conference on Cambodia. That document is a sign which had been recognized as a symbol 
of peace between Vietnam and Cambodia. Diplomacy is one of the important instruments in 
implementing a country's national interests. Diplomacy is the main tool in determining state interests or 
the practice of negotiations between countries through official representation. As a form of preventive 
action in the event of another conflict involving Cambodia and Vietnam, the first thing that needs to be 
done by both is through an act of peaceful resolution of the conflict (diplomatic). Because diplomatic 
action can be found in various types of international treaties contained in the United Nations Charter. In 
terms of diplomacy, various things that need to be known, namely: 1) Negotiation: Negotiations are 
conducted directly between the parties to the dispute through dialogue without involving a third party. 
Article 33 paragraph (1) of the Charter of the United Nations puts negotiation as the first way to resolve 
disputes. 2) Inquiry: Inquiry is a body formed by the country in dispute. This body was formed to 
investigate the facts that occur in the field. The facts found are then reported to the parties to the 
dispute, so that both parties can resolve the issue. 3) Mediation: In this mediation action, requires 
assistance from a third party. The parties can currently be individuals, groups, countries or international 
organizations. If indeed these actions do not get results, one alternative is international judicial settlement 
dispute resolution through the International Court. The International Court of Justice is a juridical 
institution of the United Nations. The international court is the main organ of the United Nations judiciary. 
The function of the international court is to explain cases of international disputes where the subject is 
the state.  
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บรรยายผลการวิจัยที่ได ซึ่งตองสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย อาจมีรูปภาพ/ตาราง ประกอบผลการวิจัย โดยใช
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ภาวะซึมเศรา จํานวน รอยละ 

ปกติ 280 78.01 
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*** บทความควรมีความยาวไมเกิน 9-10 หนา *** 
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2. บทความวิชาการ 

ช่ือเร่ืองภาษาไทย (ตวัอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 16 ตัวหนา) 
ช่ือเรือ่งภาษาอังกฤษ ENGLISH TITLE (TH Sarabun PSK font size 16) 

 

ชื่อผูนิพนธ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ตัวอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 12 ตัวบาง) เชน 
วาริธ  ราศรี1, และ ทนงศักด์ิ  ปดสินธุ2 

     Warit  Rasri1, and Thanongsak  Patsin2 
 

ประเภทผูนิพนธและสังกัดท่ีอยูท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ตัวอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 12 ตัวบาง) เชน 
1อาจารย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
2อาจารย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

1 Lecturer from the Faculty of Humanities and Social Sciences Maha Sarakham Rajabhat University 
2 Lecturer from the Faculty of Humanities and Social Sciences Maha Sarakham Rajabhat University 

ใส Email ทุกคนท่ีมีชื่อในบทความ (ตัวอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 12 ตัวบาง) เชน 
1Email: sanowa_cmu@hotmail.com 

บทคัดยอ   (TH SarabunPSK 14 Point ตัวหนา) 
  (เนื้อหา Font TH SarabunPSK 14 Point ตัวปกติ) 

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

.....................................................................................................................................................................................  
คําสําคัญ: (Font TH SarabunPSK 14 Point ตัวหนา) ....................................................................................... 
 
Abstract (Font TH SarabunPSK 14 Point ตัวหนา) 

 (เน้ือหา Font TH SarabunPSK 14 Point ตัวปกติ) 
...................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................  
Keyword: (Font TH SarabunPSK 14 Point ตัวหนา) ....................................................................................... 
 
บทนํา (Font TH SarabunPSK 14 Point ตัวหนา) 
         (เน้ือหา Font TH SarabunPSK 14 Point ตัวปกต)ิ 
...................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................  
เนื้อเรื่อง/บทวิเคราะห (Font TH SarabunPSK 14 Point ตัวหนา) 

(เน้ือหา Font TH SarabunPSK 14 Point ตัวปกต)ิ 
...................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................  
สรุป (Font TH SarabunPSK 14 Point ตัวหนา) 

(เน้ือหา Font TH SarabunPSK 14 Point ตัวปกต)ิ 
...................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................  
กิตติกรรมประกาศ (Font TH SarabunPSK 14 Point ตัวหนา) 

(เน้ือหา Font TH SarabunPSK 14 Point ตัวปกต)ิ 
...................................................................................................................................................................................... 

mailto:sanowa_cmu@hotmail.com
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.....................................................................................................................................................................................  
เอกสารอางอิง (Font TH SarabunPSK 14 Point ตัวหนา) 

ตามตัวอยาง ดังน้ี (เนื้อหา Font TH SarabunPSK 14 Point ตัวปกติ) (ตัวอยางอยูในแบบฟอรมบทความวิจัย) 
 

*** บทความควรมีความยาวไมเกิน 9-10 หนา *** 
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3. บทปริทัศนหนังสือหรือบทความปริทัศน 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อผูนิพนธ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ตัวอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 12 ตัวบาง) เชน 
วาริธ  ราศรี1, และ ทนงศักด์ิ  ปดสินธุ2 

     Warit  Rasri1, and Thanongsak  Patsin2 
 

ประเภทผูนิพนธและสังกัดท่ีอยูท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ตัวอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 12 ตัวบาง) เชน 
1อาจารย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
2อาจารย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

1 Lecturer from the Faculty of Humanities and Social Sciences Maha Sarakham Rajabhat University 
2 Lecturer from the Faculty of Humanities and Social Sciences Maha Sarakham Rajabhat University 

ใส Email ทุกคนท่ีมีชื่อในบทความ (ตัวอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 12 ตัวบาง) เชน 
1Email: sanowa_cmu@hotmail.com 

 

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 

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. 

บทนํา/เกริ่นนํา (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

 โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา 

จุดประสงค (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

 โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา       

ชื่อเร่ือง: ……………………………….. 

ผูแตง: …………………………….. 

ปที่พิมพ: ……………………………… 

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

จํานวนหนา: …………………………………….. 

รูปภาพปกหนังสือ

หรือเลมหนังสือ 

mailto:sanowa_cmu@hotmail.com
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สาระสําคัญ (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

 โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา       

การสะทอนคุณคา (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

 โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา       

บทสรุป (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

 โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา 
      
เอกสารอางอิง (Font TH SarabunPSK 14 Point ตัวหนา) (ถามี) 

ตามตัวอยาง ดังน้ี (เนื้อหา Font TH SarabunPSK 14 Point ตัวปกติ) (ตัวอยางอยูในแบบฟอรมบทความวิจัย) 
   

*** บทความควรมีความยาวไมเกิน 9-10 หนา *** 
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