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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/)  

http://social.rmu.ac.th/web/)
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 2. เปนบทความที่ไมเคยไดรับการตีพิมพในหนังสือ วารสาร และอ่ืนใดมากอน  
 3. เปนบทความที่จะตองผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒ ิ(Peer Review) ไมนอยกวา 2 คน ตามที่กอง
บรรณาธิการคัดสรรตรงตามสาขาวิชาและไมมีสวนไดสวนเสียกับเจาของผลงานหรือผูนิพนธ ซ่ึงผูทรงคุณวุฒิ
เปนแบบ Double blinded คือ มีการปกปดชื่อเจาของบทความแกผูทรงคุณวุฒิและเจาของบทความไมทราบ
ชื่อของผูทรงคุณวุฒิ          
 4. กองบรรณาธิการจะแจงผลการพิจารณาการลงตีพิมพในวารสารภายหลังจากกองบรรณาธิการได
พิจารณาผลงานในเบื้องตนแลว         
 5. หากบทความใดไดรับการพิจารณาตีพิมพ เจาของผลงานหรือผูนิพนธจะตองแกไขตนฉบับใหเสร็จและ
สงคืนกองบรรณาธิการภายในเวลาที่กําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธ์ิการตีพิมพ   
 6. ผูสงผลงานหรือผูนิพนธจะตองสงผานระบบออนไลนเว็บไซตของวารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา
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     

http://social.rmu.ac.th/web/)
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ใด ๆ มากอนแลว บรรณาธิการจะติดตอผูนิพนธเพ่ือขอคําชี้แจงวาใชหรือไมอยางไร ถาพบวาใชบรรณาธิการ
จะขอยุติกระบวนการแลวแจงผลการปฏิเสธนําสงกลับไปยังผูนิพนธทันที    
  1.5 บรรณาธิการมีหนาที่กลั่นกรองคัดเลอืกผูทรงคณุวุฒิพิจารณาบทความน้ัน ๆ  ใหตรงตามคุณสมบตัิ
หรือตามความเชี่ยวชาญของศาสตรสาขาวิชาน้ันเฉพาะ      
  1.6 บรรณาธิการตองไมมีสวนไดสวนเสียหรือผลประโยชนทับซอนกับผูนิพนธ ผูประเมินบทความ 
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       
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  3.5 ผูนิพนธตองมีจรรยาบรรณในตนเอง โดยจะตองไมนําบทความหรือผลงานของตนที่เคยตีพิมพ
มาแลวจากแหลงอื่น มาสงเพ่ือขอตีพิมพเผยแพรซํ้าซอนอีก      
  3.6 ผูนิพนธตองปฏิบัติตามขั้นตอน ระเบียบ ขอบังคับที่วารสารกําหนดอยางเครงครัด  
  3.7 หากผูนิพนธไดรับทราบผลหรือรับรูถึงผลการประเมินแลว ถาผานการพิจารณาโดยมีเงื่อนไขให
แกไขบทความ ผูนิพนธตองดําเนินการแกไขโดยเร็วและตองแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิอยาง
ครบถวน 
 

บรรณาธิการ           
 รองศาสตราจารย ดร.วาริธ  ราศรี 
 

ผูชวยบรรณาธิการ           
 นายนครินทร  มวงออน (เลขากองบรรณาธิการ) 
 

กองบรรณาธิการ          
 กองบรรณาธิก า รของ วารสารสั งคมศาสตร เ พ่ือการพัฒนาท อ งถิ่น  มหาวิ ทย าลั ย ราชภั ฏ
มหาสารคาม ประกอบดวย กองบรรณาธิการจากภายนอก 11 ทาน และภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 3 ทาน รวมทั้งสิ้น จํานวน 14 คน ดังน้ี 
 

กองบรรณาธิการ         
 1. ศาสตราจารย ดร.ธเนศวร  เจริญเมือง   มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
 2. รองศาสตราจารย ดร.สมบูรณ  ศิริสรรหิรัญ   มหาวิทยาลัยมหิดล  
 3. รองศาสตราจารย ดร.พจน  ไชยเสนา   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 4. รองศาสตราจารย ดร.สุกัญญา  เอมอ่ิมธรรม   มหาวิทยาลัยขอนแกน  
 5. รองศาสตราจารย ดร.สัญญา  เคณาภูมิ   มหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 6. รองศาสตราจารย ดร.วาริธ  ราศรี    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม     
 7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชมพูนุท  เมฆเมืองทอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   
 8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐพงศ  บุญเหลือ   มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
 9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริเพ็ญ  อัตไพบูลย   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บูฆอรี  ยีหมะ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิยุทธิ์  จํารัสพันธุ   มหาวิทยาลัยขอนแกน  
 12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุฑามาส  ชมผา   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี
 13. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อธิราชย  นันขันตี   มหาวิทยาลัยนครพนม  
 14. ดร.สุธีกิติ์  ฝอดสูงเนิน     มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย  
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รายช่ือผูทรงคุณวุฒิหรือผูประเมินบทความ (Peer Review)     
 ผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในวารสารสังคมศาสตรเ พ่ือการพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ประจําเลมปที่ 4 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2563 มีดังน้ี    
 1. รองศาสตราจารย ดร.สัญญา  เคณาภูมิ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    
 2. รองศาสตราจารย ดร.ณรงคฤทธิ์  โสภา  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    
 3. รองศาสตราจารย ดร.วาริธ  ราศรี   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    
 4. รองศาสตราจารย ดร.รัตนะ  ปญญาภา  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   
 5. รองศาสตราจารย ดร.ธนัณชัย  สิงหมาตย  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    
 6. รองศาสตราจารย ดร.สิทธิศักดิ์  คําผา  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    
 7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัญชา  พุฒิวนากุล   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    
 8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทัย  โคตรดก    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    
 9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สรรพสิริ  สงสุขรุจิโรจน  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   
 10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รจนา  ปองธนู  มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ (อุดรธานี)  
 11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีระพงษ  มีไธสง     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
 12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษกนก  ดวงชาทม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม     
 13. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยาภรณ  พุมแกว  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   
 14. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อธิราชย  นันขันตี  มหาวิทยาลัยนครพนม   
 15. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย  สุขตาม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร  
 16. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาคร  คัยนันท  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม     
 17. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิบปย ชยาฯ จันทรดอน  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    
 18. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุฑามาส  ชมผา  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   
 19. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปญญา  เสนาเวียง  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    
 20. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญชนะ  ยี่สารพัฒน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม     
 21. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสกสรรค  สนวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
 22. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธินี  อัตถากร  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    
 23. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กมลทิพย  ตรีเดช  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    
 24. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นัทธพงศ  นันทสําเริง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี    
 25. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทยวัฒน  พันธะศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    
 26. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐพงศ  บุญเหลือ   มหาวิทยาลัยรามคําแหง      
 27. ดร.บุญมี  โททํา     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี    
 28. ดร.ทิวาวรรณ  อายุวัฒน    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี    
 29. ดร.สุริยนต  หลาบหนองแสง   มหาวิทยาลัยนครพนม   
 30. ดร.นพดล  อัคฮาค    มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 
 31. ดร.จรูญ  เบญมาตย    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    
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 32. ดร.จิรัชยา  เจียวกก    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 33. ดร.ฉัตรณรงคศักดิ์  สุธรรมดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ    
 34. ดร.พิมพพร  ภูครองเพชร    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
 35. ดร.กิตติ์ธนัตถ  ญาณพิสิษฐ   มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  
 36. ดร.กชพงศ  สารการ    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี    
 37. ดร.ทิวากร  เหลาลือชา    วิทยาลัยชุมชน (มุกดาหาร) 
 38. ดร.วิชา  เลี่ยมสกุล    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    
  

คณะกรรมการตรวจพิสูจนอักษร ตรวจรูปแบบ และตรวจการอางอิง    
 อาจารยศรัณยา  อัตถากร         
 

สํานักพิมพ           
 โรงพิมพมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่อยู มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ 80 ถนน
นครสวรรค ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย 44000 โทร. 043-722118 
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บทบรรณาธิการ 
 วารสารสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (JOURNAL OF SOCIAL 
SCIENCE FOR LOCAL RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY) ฉบับน้ีเปนฉบับประจําปที่ 4 ฉบับที่ 
2 เมษายน-มิถุนายน 2563 เนื้อหาของบทความฉบับน้ีอยูในขอบขายตามระเบียบขอกําหนดของวารสาร 3 
สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาสังคมวิทยา สาขาวิชาสหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชา
รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร โดยลักษณะของบทความแบงเปน 3 ประเภท คือ บทความวิจัย บทความ
วิชาการ บทปริทัศนหนังสือหรือบทความปริทัศน ซ่ึงวารสารในฉบับดังกลาวน้ี มีผูนิพนธใหความสนใจ         
สงบทความเขาสูระบบเพ่ือขอรับการตีพิมพเผยแพรเปนจํานวนมาก แตบทความที่ผานการคัดเลือกจากการ
พิจารณาของผูทรงคุณวุฒ ิ(Peer Review) กลั่นกรองพิจารณาอยางเขมขนและเครงครัด จนไดบทความที่มี
คุณภาพ มีเพียง จํานวน 33 บทความ เทาน้ัน ไดแก บทความจากผูนิพนธภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 21 
บทความ บทความภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 12 บทความ โดยลักษณะของบทความที่ไดรับการตีพิมพใน
ฉบับน้ี แบงเปนบทความวิจัย จํานวน 23 บทความ และบทความวิชาการ จํานวน 10 บทความ   
 สุดทายน้ี หวังเปนอยางยิ่งวาวารสารสังคมศาสตรเ พ่ือการพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม  ฉบับประจําปที่ 4 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2563 จะเปนประโยชนที่มีคุณคาทางวิชาการ    
ตอชุมชน ทองถิ่น สังคม ประเทศชาติ ตลอดจน ขอขอบทานพระคุณทานผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review)            
กองบรรณาธิการทั้งภายใน-ภายนอกมหาวิทยาลัย คณะกรรมการทานผูที่เกี่ยวของทุกทาน และผูนิพนธทุก
ทาน มายัง ณ โอกาสน้ี ไวพบกันใหมในวารสารฯ ฉบับหนา ตอไป 
 
 
 
 

 

 

 
    รองศาสตราจารย ดร.วาริธ  ราศรี 

         บรรณาธิการวารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 

                                มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  
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สารบัญ 

 หนา 
บทความวิจัย  
สมรรถนะธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธาน ี
Travel Business Competencies in Ubon Ratchathani.      
     ยวุดี  จิตตโกศล 
     Yuvadee  Jitgosol 
 

2 

กฎตนแบบเพ่ือการจัดตั้งสหภาพตํารวจ 
A Model Regulation for the Establishment of Police Union. 
     ณรงค  ศรีสุวรรณ 
     Narong  Srisuwan 
 

11 

สื่อการประชาสัมพันธที่มีผลตอการเขาศึกษาตอในหลักสตูร สาขาวชิารัฐศาสตร คณะรัฐศาสตรแลt
รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่6 
Public Relation Medias Affecting the Admission to the Bachalor of Arts Program  
in Political Science Faculty of Political Science and Public Administration  
Rajabhat Mahasarakham University of Mattayomsuksa 6 Students. 
     สิทธานต  ดีลน 
     Sittan  Deelon 
 

19 

การจัดการการทองเทีย่วเชิงประวัติศาสตร: กรณีศึกษาปราสาทเปอยนอย อําเภอเปอยนอย  
จังหวัดขอนแกน 
Historical Tourism Management: A Case Study of Prasat Pueai Noi Pueai Noi District 
Khon Kaen Province. 
     วราภรณ  ชัยสิทธิ์1 และประโยชน  สงกลิ่น2 
     Waraporn  Chaiyasit1 and Prayote  Songklin2 
      

28 

การบริหารจัดการสถานศึกษาของโรงเรียนในสงักดักระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนในสังกดัองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
The Management of Schools under the Ministry of Education and under Local 
Administrative Organizations.  
     อนุพล  เพชรลาเวยีง1 และเพ็ญณี  แนรอท2 

     Anuphon  Phechlawiang1 and Penee  Narot2 

 

36 
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สารบัญ (ตอ) 

 หนา 
บทความวิจัย  
การจัดการการทองเทีย่วเชิงนิเวศ: กรณีศึกษาศูนยศกึษาธรรมชาตแิละสตัวปาลําปาว ตําบลลําปาว 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ 
Ecotourism Management: A Case Study of Lampao Wildlife and Nature Education 
Center Lampao Sub-district Mueang District Kalasin Province. 
     พรเทพ  ลักขณาวิมล1 และประโยชน  สงกลิ่น2 
     Porntep  Lakkhanawimon1 and Prayote  Songklin2 
 

45 

ความคิดเห็นของนิสิตพลศึกษาทีมี่ตอการเรียนการสอนตามหลักสตูรพลศึกษาของมหาวิทยาลยั 
รัตนบัณฑติ 
The Opinions of Physical Education Students Towards The Teaching and Learning 
According to The Physical Education Curriculum of Rattana Bundit University. 
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สมรรถนะธุรกจินําเที่ยวในจังหวัดอบุลราชธานี 
Travel Business Competencies in Ubon Ratchathani 
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บทคัดยอ            

 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาสถานการณของการดําเนินธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี และ 2. เพื่อ

ประเมินสมรรถนะธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี เปนการวิจัยแบบผสมผสานระหวางเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

(Mixed Methods) มีเครื่องมือในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณเชิงลึกและแบบสอบถาม โดยมีกลุมเปาหมายในการวิจัย คือ    

ผูใหบริการธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีที่จดทะเบียนใบอนุญาตนําเที่ยวตางประเทศ จํานวน 70 คน ที่มาจากวิธีการ

สุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แลวนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 

ประกอบดวย คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และขอมูลจากแบบสัมภาษณเชิงลึกมาวิเคราะหแบบเชิงเน้ือหา 

(Content Analysis) ผลการวิจัยพบวา 1) การดําเนินธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี มีบริษัทที่จดทะเบียนเพื่อขอ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวจํานวน 66 บริษัท ซึ่งสามารถจําแนกเปน 1.1) ใบอนุญาตนําเที่ยวตางประเทศ (Outbound) 

จํานวน 50 บริษัท และ 1.2) ใบอนุญาตนําเที่ยวในประเทศ (Domestic) จํานวน 16 บริษัท โดยสวนใหญดําเนินธุรกิจเปนใน

ลักษณะใชที่พักเปนสํานักงานของบริษัทมีพนักงานใหบริการเฉลี่ย 3–4 คน ซ่ึงในระยะที่ผานมาบริษัทนําเที่ยวในจังหวัด

อุบลราชธานีตางตองเผชิญกับสถานการณปญหาจากภาวะแวดลอมภายนอก ไดแก ปญหาทางดานเศรษฐกิจ การพัฒนาดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและความนาเช่ือถือของบริษัทนําเที่ยว และ 2) สมรรถนะธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีโดย

รวมอยูในระดับมาก (x ̅=4.04) จําแนกเปนสมรรถนะหลัก (Core Competencies) อยูในระดับมาก (x ̅=4.08) และสมรรถนะ

ทั่วไป (Generic Competencies) อยูในระดับมาก (x ̅=4.00) ซึ่งสามารถแบงตามตําแหนงงาน ประกอบดวย 2.1) ตําแหนง

ผูจัดการทั่วไป (General Manager) มีสมรรถนะการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก (x ̅=3.68) 2.2) ตําแหนงผูชวยผูจัดการทั่วไป 

(Assistant General Manager) มีสมรรถนะการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก (x̅=3.53) 2.3) ตําแหนงหัวหนาผูแนะนําการ

เดินทาง (Senior Travel Consultant) มีสมรรถนะการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ( x̅=3.54) ทั้งนี้จากขอมูลเชิงสถิติจึง

สามารถสรุปไดวา ผูใหบริการในบริษัทนําเที่ยวในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี “มีสมรรถนะอยูในระดับมาก” (x ̅=4.04)  

 

คําสําคัญ: มาตรฐานวิชาชีพทองเที่ยว, สมรรถนะ, ธุรกิจนําเที่ยว 
 

Abstract             
 The purposes of this study were 1. To study the situation of travel business operations in Ubon 
Ratchathani Province and 2. To evaluate travel business competency in Ubon Ratchathani Province. It is a 
mixture of quantitative and quantitative research (Mixed Methods) There are research tools, including in-
depth interview form and questionnaire. The research target group is 70 Travel Business operators in 
Ubon Ratchathani Province. that have registered foreign travel licenses based on Purposive Sampling and 
use the data from the questionnaire to analyze by using statistics. The descriptive content consists of 
percentage, mean and standard deviation. And data from in-depth interviews to analyze in content 
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analysis. The results found that 1) Travel Business operations in Ubon Ratchathani Province. There are 66 
companies registered for Travel Business license which can be classified as 1.1) Outbound tour licenses of 
50 companies and 1.2) Domestic tourism licenses 16 companies, most of which operate business as 
accommodation using the company's offices, with average service personnel 3-4 people. In the past, tour 
companies in Ubon Ratchathani Province. have faced With situations from external environments, such as 
economic problems, information technology development and the credibility of travel business and 2) 

The overall travel business competencies in Ubon Ratchathani Province. is at a high level (x ̅=4.04) 

classified as core competencies at a high level (x̅=4.08) and general (Generic Competencies) is at a high 

level (x ̅=4.00) which can be divided according to work positions consisting of 2.1) The position of General 

Manager is at a high level (x ̅=3.68) 2.2) The position of assistant general manager is at a high level (x ̅=3.53). 

2.3) The position of the Senior Travel Consultant has a high level of performance (x ̅=3.54) according to 
the statistical data, it can be concluded that Service providers in tour companies in Ubon Ratchathani 

Province “There is a high level of performance” (x ̅=4.04) 
 

Keywords: Tourism professional standards, Competency, Travel Business 
 

บทนํา 
การทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่ตองพึ่งพาภาคธุรกิจอ่ืน ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของ

นักทองเที่ยว เชน ธุรกิจที่พัก ธุรกิจขนสงคมนาคม ธุรกิจรานอาหาร ธุรกิจจําหนายสินคาของที่ระลึก และธุรกิจนําเที่ยวและ
มัคคุเทศก เปนตน ซ่ึงธุรกิจนําเที่ยวเปนธุรกิจการบริการและอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยวที่มีความประสงคเดินทางไป
ทองเที่ยวยังที่ตาง ๆ โดยการเชื่อมโยงสินคาและบริการในธุรกิจอ่ืน ๆ เพื่อใหบริการกับนักทองเที่ยว แตอยางไรก็ตาม ในระยะ
ที่ผานมาประสบปญหาในการการดําเนินธุรกิจ อันเปนผลมาจากพฤติกรรมการเดินทางของนักทองเที่ยวที่เปลี่ยนไปโดยนิยม
เดินทางทองเที่ยวดวยตนเองโดยไมผานบริษัทนําเที่ยว ประกอบกับปญหาภาพลักษณในเชิงลบของธุรกิจนําเที่ยวในระยะที่
ผานมา เชน การลอยแพนักทองเที่ยว การหลอกขายรายการทองเที่ยว ทัวรศูนยเหรียญ ตลอดจน คุณภาพการใหบริการของ
ธุรกิจนําเที่ยวที่เก่ียวของกับการวางแผนจัดรายการนําเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ และการใหบริการของผูนําเที่ยว เปนตน (ไทยรัฐ
ออนไลน, 2561, ออนไลน) ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงการขาดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของธุรกิจนําเที่ยว 

มาตรฐานอาชีพเปนมาตรฐานที่ระบุถึงเกณฑการปฏิบัติงานขอบเขตของงาน ความรูที่ใชในงาน และผลงานที่เปนรูปธรรม 
โดยมาตรฐานดังกลาวเปนการกําหนดโดยเจาของอาชีพหรือกลุมอาชีพ ดังนั้นธุรกิจนําเที่ยวจึงตองใชความเช่ียวชาญของ
บุคลากรในตําแหนงตาง ๆ ภายในองคกรที่มีความรู ความสามารถทั้งของฝายบริหารไมวาจะเปนเจาของกิจการผูจัดการทั่วไป 
หรือแมกระทั่งพนักงานในสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของใหมีความพรอมทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competencies) สมรรถนะทั่วไป 
(Generic Competencies) และสมรรถนะตามหนาที่ (Functional Competencies) เพื่อใหสามารถแขงขันไดทั้งในประเทศ
และกับตลาดแรงงานนอกประเทศ (Alonderiene & Navickiene, 2009) ซึ่งจากตําแหนงงานตามขอตกลงยอมรับรวมกันใน
การกําหนดคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพทองเที่ยวแหงอาเซียนในตําแหนงของธุรกิจนําเที่ยว จํานวน 5 ตําแหนง 
ประกอบดวย ผูจัดการทั่วไป (General Manger) ผูชวยผูจัดการทั่วไป (Assistant General Manager) หัวหนาผูแนะนําการ
เดินทาง (Senior General Manager) และผูแนะนําการเดินทาง (Travel Consultant) ตามขอตกลงยอมรับรวมบุคลากร
วิชาชีพทองเที่ยว (Mutual Recognition Agreements on Tourism Professional: MRA TP) โดยคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบบุคลากรวิชาชีพทองเที่ยวอาเซียน (ATPMC) เปนหนวยงานหลักในการดําเนินงานเพิ่มศักยภาพและความสามารถ
ของทุนมนุษยดานการทองเที่ยว (Tourism Human Capital) เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่ไดมาตรฐานและมี
คุณภาพสูงจําเปนตองมีการจัดทําและใชกระบวนการการรับรองคุณภาพที่มีประสิทธิภาพตามแผนยุทธศาสตรดานการ
ทองเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2559–2568 
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จังหวัดอุบลราชธานี เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางและมีชื่อเสียงจากแหลง
ทองเที่ยวและงานประเพณี อีกทั้งยังเปนพื้นที่ที่สะดวกตอการเดินทางเขาและออกของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวตางชาติ เน่ืองจากมีอาณาเขตติดตอกับประเทศเพื่อนบานในอาเซียน 2 ประเทศ ไดแก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) และราชอาณาจักรกัมพูชาและมีการคมนาคมที่สะดวกไมวาจะเปนทางรถยนต รถโดยสาร รถไฟ 
และเครื่องบิน โดยจังหวัดไดพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวโดยมุงเนนการพัฒนาธุรกิจนําเที่ยวใหไดรับมาตรฐานเพื่อเปนการ
สรางความเชื่อม่ันใหแกนักทองเที่ยวผานภาพลักษณของสาขาการเดินทาง (Travel Services) (แผนพัฒนาจังหวัด
อุบลราชธานี 2561-2564) บริษัทนําเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีสวนใหญเปนบริษัทที่จดทะเบียนใบอนุญาตนําเที่ยว
ตางประเทศ เน่ืองดวยขอกําหนดที่ใหบริษัทนําเที่ยวที่มีที่ต้ังอยูในจังหวัดที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบานจะตองจด
ทะเบียนใบอนุญาตนําเที่ยวตางประเทศหากพิจารณาถึงสมรรถนะการปฏิบัติงานของพนักงานสิ่งที่เปนขอจํากัดของหลาย
บริษัท คือ ภาษาอังกฤษโดยประเด็นอ่ืน ๆ อาจขึ้นอยูกับบริบทของแตละบริษัท ซึ่งในระยะที่ผานมาหนวยงานภาครัฐเขามามี
สวนรวมในการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมบริการในจังหวัดอุบลราชธานีหากแตยังไมมีการประเมิน
สมรรถนะการปฏิบัติงานของผูใหบริการตามขอตกลงยอมรับรวมบุคลากรวิชาชีพทองเที่ยวอาเซียน สงผลใหผูประกอบการไม
สามารถระบุระดับสมรรถนะของแตละตําแนงงานในบริษัทนําเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีไดวาแตละตําแหนงงานมีสมรรถนะอยู
ในระดับใดและผูใหบริการควรไดรับการพัฒนาสมรรถนะดานใดบาง (ศราวดี  เทียมประเสริฐ, 2562) 

ดังนั้น จากความสําคัญที่กลาวมาขางตนผูวิจัยไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรทางการทองเที่ยวใหเปน
มาตรฐานสากลเพื่อเปนที่ยอมรับของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวตามขอตกลง MRA ในประเทศสมาชิกอาเซียนจึงได
ทําการศึกษาสถานการณของการประกอบธุรกิจนําเที่ยวในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและศึกษาสมรรถนะธุรกิจกิจนําเที่ยวของ
จังหวัดอุบลราชธานีตามคุณสมบัติของผูปฏิบัติงานแผนกธุรกิจนําเที่ยว (Travel Agencies) ที่เปรียบเสมือนเปนการสํารวจ
ตนเองของผูใหบริการในธุรกิจนําเที่ยววามีความพรอมและมีความสามารถในการปฏิบัติงานภายใตคุณสมบัติของบุคลากร
วิชาชีพทองเที่ยวอาเซียนหรือไม ซ่ึงจะทําใหทราบสมรรถนะการปฏิบัติงานของผูใหบริการที่จะเปนตัวสะทอนถึงการบริการ
ของสถานประกอบการน้ัน ๆ ตลอดจน เพื่อใหผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวและหนวยงานที่เกี่ยวของนําผลการศึกษาไปใชใน
การพัฒนาผูใหบริการในธุรกิจนําเที่ยวใหสามารถปฏิบัติงานไดตามกรอบมาตรฐานสากล เพื่อใหผูปฏิบัติงานสามารถ
ปฏิบัติงานไดมีประสิทธิภาพและชวยสรางภาพลักษณที่ดีและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจนําเที่ยว  
 

วัตถุประสงคการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาสถานการณของการดําเนินธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี 
 2. เพื่อประเมินสมรรถนะธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี 
              

วิธีการดําเนินการวิจัย  
 การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยแบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (Mixed Methods) โดยมีวิธีการ
ดําเนินการวิจัย ดังนี ้          
 1. กลุมเปาหมายในการวิจัย ไดแก ผูใหบริการธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีที่จดทะเบียนใบอนุญาตนําเที่ยว
ตางประเทศ จํานวน 70 คน ที่มาจากวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling)   
 2. เครื่องมือในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และแบบสอบถาม (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) การนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึก
กับกลุมเปาหมายและการรวบขอมูลเอกสารตาง ๆ มาวิเคราะหแบบเชิงเน้ือหา (Content Analysis) 2) การนําขอมูลที่ไดจาก
แบบสอบถามมาวิเคราะหกับโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเชิงพรรณนา และการหาคาสัมประสิทธ์ิ Cronbach’s Alpha โดยใช



 

 

วารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 เมษายน-มิถุนายน 2563  
 (JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE FOR LOCAL RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY Vol.4, No.2 April - June 2020) 

              
 

5 

เกณฑสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามที่ Nunnally (1978) ไดทําการทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
ซึ่งมีคาความเชื่อม่ัน (Reliability) เทากับ 0.977 ในประเด็นสมรรถนะธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี  
 5. สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย คารอยละ (Frequency) คาเฉลี่ย (Mean) และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

ผลการวิจัย            
 การวิจัยเร่ืองสมรรถนะธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี ผูวิจัยสามารถจําแนกผลการวิจัยไดตามวัตถุประสงค ดังนี้ 
 1. เพ่ือศึกษาสถานการณของการดําเนินธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี  

ผลการวิจัยพบวา สถานการณของการดําเนินธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี อยูในภาวะสถานการณที่การแขงขัน

ทางการตลาดในธุรกิจทองเที่ยวทวีความรุนแรงอยางตอเนื่อง รวมถึงสภาวะแวดลอมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเปนปจจัยที่สงผลกระทบตอธุรกิจนําเที่ยวทั้งทางตรงและทางออมทําใหบริษัทนําเที่ยวตางตอง

ปรับตัวเพื่อใหสามารถดําเนินธุรกิจตอไปอยางเสถียรภาพ จังหวัดอุบลราชธานีมีบริษัทนําเที่ยวที่ จดทะเบียนใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจนําเที่ยวทั้งประเภทนําเที่ยวตางประเทศ (Outbound) และนําเที่ยวในประเทศ (Domestic) หลายบริษัท อีกทั้ง

การดําเนินธุรกิจนําเที่ยวในปจจุบันและปญหาการประกอบธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบดวย 

 1.1 ธุรกิจนําเที่ยวในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จากการลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อดําเนินการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ
เชิงลึกกับผูใหบริการธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีที่จดทะเบียนใบอนุญาตนําเที่ยวตางประเทศ 50 แหง จํานวน 70 คน 
โดยสวนใหญเปนสมาชิกสมาคมธุรกิจการทองเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีพบวา ปจจุบันจังหวัดอุบลราชธานีมีบริษัทที่จด
ทะเบียนเพื่อขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวจํานวน 66 บริษัท ซึ่งสามารถจําแนกเปน 1) ใบอนุญาตนําเที่ยวตางประเทศ 
(Outbound) จํานวน 50 บริษัท และ 2) ใบอนุญาตนําเที่ยวในประเทศ (Domestic) จํานวน 16 บริษัท (กรมการทองเที่ยว, 
2561) 

1.2 การดําเนินธุรกิจนําเที่ยวในปจจุบัน การประกอบธุรกิจนําเที่ยวของบริษัทนําเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี สวน
ใหญดําเนินธุรกิจเปนในลักษณะใชที่พักเปนสํานักงานของบริษัท ที่มีพื้นที่เพียงพอสําหรับจัดทําเอกสารและใหบริการขอมูล
เกี่ยวกับผลิตภัณฑของธุรกิจแกผูรับบริการ เชน รายการนําเที่ยวแบบเหมาจาย (Package Tours) การใหบริการรับจอง
โรงแรม บัตรโดยสารเครื่องบิน รถเชา เปนตน  

1.3 ปญหาการประกอบธุรกิจบริษัทนําเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี ไดแก 1) ปญหาทางดานเศรษฐกิจสถานการณ
ทองเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีในระยะที่ผานมาอยูในชวงที่ซบเซาผลสืบเนื่องจากความคลองตัวทางเศรษฐกิจใน
ระดับประเทศที่สงผลใหประชาชนเลือกที่จะเดินทางนอยลงและเลือกที่จะเก็บเงินไวสําหรับใชจายเงินมากขึ้น แมวาหนวยงาน
ภาครัฐจะมีนโยบายในการกระตุนการทองเที่ยว 2) ผลกระทบจากการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปนชองทางการสื่อสารขอมูลที่สามารถสงผานขอมูลไดอยางรวดเร็วผานแพลตฟอรมออนไลน (Online Platform) และสื่อ
สังคมออนไลน (Social Media) 3) ความนาเชื่อถือของบริษัทนําเที่ยวจากกระแสขาวเชิงลบของผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวที่
เกิดข้ึนอยางตอเน่ืองที่เปนการลอยแพหรือทิ้งนักทองเที่ยวกอนการเดินทางและระหวางการเดินทางจึงสงผลตอความนาเช่ือถือ
ของผูรับบริการที่มีตอบริษัทนําเที่ยว ดวยลักษณะการบริการของธุรกิจนําเที่ยวผูรับบริการจะตองชําระคารายการนําเที่ยวแบบ
เหมาจาย (Package Tours) กอนเดินทางโดยจํานวนเงินที่ชําระข้ึนอยูกับเสนทางทองเที่ยวและการบริการของรายการนํา
เที่ยวแบบเหมาจาย (Package Tours) ซ่ึงผูรับบริการจะเกิดความคาดหวังที่จะไดรับการบริการตามรายการนําเที่ยวหากการ
บริการที่ไดรับไมตรงตามคาดหวังจะสงผลตอความพึงพอใจในเชิงลบหรือถูกยกเลิกการเดินทางจะสงผลใหผูรับบริการขาด
ความเชื่อถือในผูประกอบการในทางตรงกันขามหากผูรับบริการพึงพอใจก็จะนําไปสูการกลับมาใชบริการซ้ํา  
 2. เพ่ือประเมินสมรรถนะธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี  
 ผลการวิจัยพบวา การประเมินสมรรถนะธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบดวย 
 2.1 ผลการวิจัยขอมูลแบบสอบถามพบวา ขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเปนตัวแทนของ
ผูประกอบการบริษัทนําเที่ยวจดทะเบียนใบอนุญาตนําเที่ยวตางประเทศ (Outbound) ตอบแบบสอบถาม ทั้งสิ้น 70 คน        
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จําแนกเปนเพศหญิง จํานวน 37 คน รอยละ 52.9 และเพศชาย จํานวน 33 คน รอยละ 47.1 มีอายุระหวาง 31–40 ป คิดเปน
รอยละ 42.9 รองลงมาคือ อายุระหวาง 41–50 ป คิดเปนรอยละ 35.7 และอายุระหวาง 51–60 ป คิดเปนรอยละ 20.0 และ
อายุระหวาง 21–30 ป คิดเปนรอยละ 1.4 ดานระดับการศึกษา พบวา สวนใหญมีระดับการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี    
คิดเปนรอยละ 92.9 และสูงกวาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 7.1 ดานประสบการณในการทํางาน พบวา สวนใหญมี
ประสบการณในการทํางานระหวาง 6 -10 ป คิดเปนรอยละ 57.1 รองลงมาคือ ตํ่ากวา 5 ป คิดเปนรอยละ 15.7 ถัดมา คือ 
ระหวาง 11–15 ป คิดเปนรอยละ 14.3 และมากกวา 16 ป ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 12.9 และดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา 
สวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 10,001–20,000 บาท คิดเปนรอยละ 32.9 รองลงมาคือ ระหวาง 40,001–50,000 
บาท คิดเปนรอยละ 22.9 ถัดมา คือ รายไดระหวาง 20,001–30,000 บาท คิดเปนรอยละ 20.0 รายไดระหวาง 30,001–
40,000 บาท คิดเปนรอยละ 12.9 รายไดนอยกวา 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 5.7 และรายไดมากกวา 50,001 บาทข้ึนไป 
คิดเปนรอยละ 5.6 ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 1 ตําแหนงงานแผนกธุรกิจนําเที่ยว (Travel Agencies) 
 

ตําแหนงงานแผนกธุรกิจนําเที่ยว (Travel Agencies) จํานวน รอยละ 
1. ผูจัดการทั่วไป (general manager) 50 71.4 
2. ชวยผูจัดการทั่วไป (assistant general manager) 13 18.6 
3. หัวหนาผูแนะนําการเดินทาง (senior travel consultant) 7 10.0 
4. ผูแนะนําการเดินทาง (travel consultant) 0 0.00 

โดยรวม 70 100.0 
 จากตารางที่ 1 พบวา ดานตําแหนงงานกลุมอาชีพธุรกิจนําเที่ยว (Travel Agencies) พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
ปฏิบัติงานในตําแหนงผูจัดการทั่วไป (General Manager) จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 71.4 รองลงมา คือ ผูชวยผูจัดการ
ทั่วไป (assistant general manager) จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 18.6 และหัวหนาผูแนะนําการเดินทาง (Senior Travel 
Consultant) จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 10.0 

2.2 การประเมินสมรรถนะของผูใหบริการของธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี พบวา ผูปฏิบัติงานธุรกิจนําเที่ยว
ในจังหวัดอุบลราชธานีสวนใหญมีประสบการณในการทํางาน 6-10 ป ที่เปนประสบการณที่สามารถสรางความเชื่อถือใหกับ
ผูรับบริการไดทั้งในผลิตภัณฑของบริษัทและการใหบริการ เม่ือทําการประเมินสมรรถนะของกลุมอาชีพธุรกิจนําเที่ยว พบวา 

สมรรถนะการปฏิบัติงานภายใตกรอบบุคลากรวิชาชีพทองเที่ยวอาเซียนในภาพรวมอยูในระดับ “มาก” (x ̅=4.04) โดยจําแนก

เปน 1) ดานสมรรถนะหลัก (Core Competencies) มีสมรรถนะในภาพรวมในระดับ “มาก” (x̅=4.08) 2) สมรรถนะทั่วไป 

(Generic Competencies) มีสมรรถนะในภาพรวมในระดับ “มาก” (x̅=4.00) โดยมีปจจัยสมรรถนะของกลุมอาชีพธุรกิจนํา
เที่ยว (Travel Agencies) ตามรายละเอียดในตารางที่ 2 ดังน้ี 

 

ตารางที่ 2 สมรรถนะของกลุมอาชีพธุรกิจนําเที่ยว (Travel Agencies) 
 

สมรรถนะหลัก (Core Competencies) คาเฉล่ีย ระดับความคิดเห็น 
1. การทํางานอยางมีประสิทธิภาพกับเพื่อนรวมงานและลูกคา 3.93 มาก 
2. การทํางานในสิ่งแวดลอมที่มีความหลากหลายทางสังคม 3.93 มาก 
3. การดําเนินระเบียบปฏิบัติดานความปลอดภัยและสุขอนามัย 4.29 มากที่สุด 
4. การปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติดานสุขอนามัยในงาน 4.33 มากที่สุด 
5. การปฏิบัติและแสวงหาความรูดานอุตสาหกรรมบริการใหม ๆ 3.90 มาก 

รวม 4.08 มาก 
สมรรถนะทั่วไป (Generic Competencies) คาเฉล่ีย ระดับความคิดเห็น 
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สมรรถนะหลัก (Core Competencies) คาเฉล่ีย ระดับความคิดเห็น 
1. การส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพทางโทรศพัท 4.14 มาก 
2. การทํางานธุรการเบื้องตนทั่วไป 3.93 มาก 
3. การใชเครื่องมือและเทคโนโลยทีางธุรกิจทั่วไป 4.02 มาก 
4. การเขาใชและสืบคนขอมูลผานคอมพิวเตอร 4.33 มากที่สุด 
5. การสงเสริมสินคาและบริการแกลูกคา 4.14 มาก 
6. การดําเนินธุรกรรมทางการเงิน 3.55 มาก 
7. การบริหารและแกปญหาความขัดแยงในสถานการณตาง ๆ 3.97 มาก 

รวม 4.00 มาก 
สมรรถนะกลุมอาชีพธุรกิจนําเที่ยวโดยภาพรวม 4.04 มาก 

 จากตารางที่ 2 พบวา สมรรถนะกลุมอาชีพธุรกิจนําเที่ยวโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x ̅=4.04) ตลอดจน การประเมิน
สมรรถนะธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานทีี่ทําการประเมินสมรรถนะจากผูใหบริการในธุรกิจนําเที่ยวทั้ง 3 ตําแหนงงาน 
ประกอบดวย ตําแหนงผูจัดการทั่วไป (General Manager) ตําแหนงผูชวยผูจัดการทั่วไป (Assistant General Manager) 
และตําแหนงหัวหนาผูแนะนําการเดินทาง (Senior Travel Consultant) จากการประเมินสมรรถนะรวมพบวา ผูใหบริการใน

ธุรกิจนําเที่ยวในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีมีสมรรถนะรวมอยูในระดับ “มาก” (x̅=4.04) จากผลการการศึกษาที่กลาวมาขางตน
จึงสามารถสรุปผลในเชิงสถิติไดวา ผูใหบริการในบริษัทนําเที่ยวในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี “มีสมรรถนะมาก” ในการ
ปฏิบัติงานในแผนกธุรกิจนําเที่ยว (Travel Agencies) ตามขอตกลงยอมรับรวมในเรื่องคุณสมบัติของนักวิชาชีพอาเซียน  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 1 สมรรถนะของผูใหบริการของธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี 
 

สรุปผลการวิจัย           

 การวิจัยเร่ืองสมรรถนะธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคได ดังน้ี  

1. เพ่ือศึกษาสถานการณของการดําเนินธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี พบวา ปจจุบันจังหวัดอุบลราชธานี        
มีบริษัทที่จดทะเบียนเพื่อขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวในพื้นที่จังหวัด จํานวน 66 บริษัท แบงเปน 1) ใบอนุญาตนํา
เที่ยวตางประเทศ (Outbound) จํานวน 50 บริษัท และ 2) ใบอนุญาตนําเที่ยวในประเทศ (Domestic) จํานวน 16 บริษัท ซ่ึง
สวนเปนใหญเปนบริษัทนําเที่ยวในขนาดเล็กที่บริหารงานโดยครอบครัวและเปนลักษณะใชที่พักเพื่อประกอบธุรกิจนําเที่ยว 
โดยแตละบริษัทมีผูปฏิบัติงานเฉลี่ย 3-4 คน ในแผนกธุรกิจนําเที่ยว (Travel Agencies) มี 3 ตําแหนงงานหลัก ประกอบดวย 
ผูจัดการทั่วไป (General Manager) ผูชวยผูจัดการทั่วไป (Assistant General Manager) หัวหนาผูแนะนําการเดินทาง 
(Senior Travel Consultant) โดยพนักงานหนึ่งคนจะตองสามารถปฏิบัติงานไดหลากหลายหนาทีแ่ละบริษัทนําเที่ยวตองปรับ
โดยการเลือกใชบริการอ่ืน ๆ จากภายนอก เชน มัคคุเทศกอิสระและบริษัทขนสงจากเครือขาย เพื่อเปนการลดตนทุนในการ

ผูจัดการทั่วไป (general manger) 

มีสมรรถนะในภาพรวมในระดับ “มาก”  

(คาเฉล่ีย 3.68) 

 ผูชวยผูจัดการทั่วไป (assistant general manager) 

มีสมรรถนะในภาพรวมในระดับ “มาก”  

(คาเฉล่ีย 3.53) 

หัวหนาผูแนะนําการเดินทาง (senior general manager) 

มีสมรรถนะในภาพรวมในระดับ “มาก” 

(คาเฉลี่ย 3.54) 

กลุมอาชีพธุรกิจนําเท่ียว (travel agencies)  

มีสมรรถนะในภาพรวมในระดับ “มาก”  

(คาเฉล่ีย 4.04) 
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ประกอบธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทนําเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีตองเผชิญกับสถานการณปญหาจากภาวะแวดลอมภายนอก 
ไดแก ปญหาทางดานเศรษฐกิจ การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และความนาเช่ือถือของบริษัทนําเที่ยว 

2. เพ่ือประเมินสมรรถนะธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี พบวา ผูใหบริการในธุรกิจนําเที่ยวในพื้นที่จังหวัด
อุบลราชธานีมีสมรรถรวมอยูในระดับ “มาก” ซึ่งสามารถสรุปผลในเชิงสถิติไดวา ผูใหบริการในบริษัทนําเที่ยวในพื้นที่จังหวัด
อุบลราชธานี “มีสมรรถนะ” ในการปฏิบัติงานในแผนกธุรกิจนําเที่ยว (Travel Agencies) ตามมาตรฐานวิชาชีพทองเที่ยว
อาเซียน โดยจําแนกตามตําแหนงงานดังนี้ (1) ตําแหนงผูจัดการทั่วไป (General Manager) สมรรถนะในการทํางานใน

ภาพรวมอยูในระดับมาก (x̅=3.68) (2) ตําแหนงผูชวยผูจัดการทั่วไป (Assistant General Manager) มีสมรรถนะในการ

ทํางานในภาพรวมอยูในระดับมาก  (x ̅=3.53) และ (3) ตําแหนงหัวหนาผูแนะนําการเดินทาง (Senior Travel Consultant)   

มีสมรรถนะในการทํางานในภาพรวมอยูในระดับมาก (x ̅=3.54) 
 

การอภิปรายผล 
การวิจัยเร่ืองสมรรถนะธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี ผูวิจัยสามารถนํามาอภิปรายผลได ดังนี้ 
1. จากสถานการณของการดําเนินธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี พบปญหาทางดานเศรษฐกิจ การพัฒนาดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ และความนาเชื่อถือนั้น ธุรกิจนําเที่ยวยังคงสามารถดําเนินธุรกิจนําเที่ยวตอไปไดทามกลางบริบทที่
เกิดขึ้น โดยการปรับระบบการทํางานของธุรกิจนําเที่ยวกลายเปนธุรกิจนําเที่ยวขนาดเล็กที่บริหารงานโดยครอบครัว การ
บริหารจัดการดานงบประมาณในองคกร โดยการลดทุนในการเชาหรือลงทุนทางดานอสังหาริมทรัพยเพื่อเปดเปนบริษัทธุรกิจ
นําเที่ยว แตเปนการใชที่พักหรือที่อยูอาศัยของเจาของกิจการเปนหนารานในการขายผลิตภัณฑและสินคาที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
นําเที่ยวและเปนที่พักอาศัยดวยในเวลาเดียวกัน การบริหารงบประมาณทรัพยากรมนุษย โดยการกําหนดใหบริษัท มี
ผูปฏิบัติงานเฉล่ีย 3-4 คน จํานวนพนักงานในบริษัทที่สงผลใหพนักงานหน่ึงคนสามารถปฏิบัติงานไดหลายตําแหนง 
นอกเหนือจากภาระงานหลัก นอกจากนี้มีจัดการงบประมาณขององคกรโดยการจางมัคคุเทศกอิสระแทนการจางมัคคุเทศก
ประจํา และมีการใชบริการบริษัทขนสงจากเครือขายแทนการมีรถนําเที่ยวประจําของบริษัท การใชเคร่ืองมือและเทคโนโลยีใน
การเขาถึงลูกคา โดยศึกษาจากพฤติกรรมของลูกคาที่เปล่ียนแปลงไป เชน ลูกคามีการเปรียบเทียบราคารายการนําเที่ยวแบบ
เหมาจายจากบริษัทนําเทีย่วตาง ๆ กอนตัดสินใจเลือกซื้อทางธุรกิจนําเที่ยวจึงมีการรวมตัวกันสรางรายการนําเที่ยวแบบเหมา
จาย (Package Tours) ที่เปนในลักษณทองเที่ยวรวม (Join Trip) เพื่อสงตอลูกคาใหกับเครือขายบริษัทนําเที่ยวในจังหวัด
อุบลราชธานีที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดรายการนําเที่ยวในประเทศตาง ๆ แตกตางกันไปและมีเทคนิคขายรายการนําเที่ยว
แบบเหมาจายไดในราคาที่ถูก ดังนั้นการทองเที่ยวรวม (Join Trip) สามารถลดการตอบปฏิเสธลูกคาเมื่อมีลูกคาไมครบตาม
จํานวนที่บริษัทนําเที่ยวจะสามารถดําเนินการจัดไดเน่ืองจากขาดทุน อีกทั้งเปนการสรางภาพลักษณความนาเชื่อในการ
จําหนายผลิตภัณฑหรือสินคาของธุรกิจนําเที่ยว สอดคลองกับผลการวิจัยการประเมินสมรรถนะธุรกิจนําเที่ยวในวัตถุประสงคที่ 
2 ซึ่งโดยภาพรวมสมรรถนะธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีอยูในระดับมาก หากแบงตามตําแหนงตาง ๆ ก็จะเห็นถึง
ความสอดคลองกับผลวิจัยในแตละตําแหนงงาน วามีสมรรถนะในภาพรวมสวนใหญอยูในระดับมาก แสดงวาจากสถานการณ
การทองเที่ยวที่เกิดขึ้นตําแหนงงานตาง ๆ ยังสามารถใชสมรรถนะที่ตนเองมีในดานตาง ๆ ทั้งสมรรถนะหลัก สมรรถนะทั่วไป
และสมรรถนะตามหนาที่กาวขามผานขอจํากัดและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากสถานการณดังกลาว จึงสงผลใหธุรกิจนําเที่ยวใน
จังหวัดอุบลราชธานียังคงดําเนินตอไป 

2. สมรรถนะของผูปฏิบัติงานในธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี ตามขอตกลงยอมรับรวมในเรื่องคุณสมบัติของ
นักวิชาชีพอาเซียน (Mutual Recognition Arrangements: MRAs) ในแผนกธุรกิจนําเที่ยว (Travel Agencies) ซึ่งจากการ
ประเมินตนเองของผูปฏิบัติงานในธุรกิจนําเที่ยวให 1) สมรรถนะหลัก (Core Competencies) มีสมรรถนะอยูในระดับมาก  
ผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติดานสุขอนามัยในงาน การรักษาความสะอาดภายในบริษัท  สามารถทํางาน
รวมกับเพื่อนรวมงานและมีปฏิสัมพันธกับผูรับบริการ ตลอดจนสามารถทํางานในสิ่งแวดลอมที่มีความหลากหลายทางสังคม 
และ 2) สมรรถนะทั่วไป (Generic Competencies) มีสมรรถนะอยูในระดับมาก สอดคลองสิทธิชัย  ศรีเจริญประมง และ
คณะ (2560, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการศึกษาสภาวการณปจจุบันทุนมนุษยดานสมรรถนะของพนักงานในธุรกิจโรงแรม
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จังหวัดจันทบุรี  เพื่อรองรองรับมาตรฐานวิชาชีพทองเที่ยวอาเซียน  กลาวว า สมรรถนะตามหนาที่  (Functional 
Competency) ของพนักงานเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหพนักงานมีประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มมากข้ึน จึงมีความตองการ
พัฒนาทุนมนุษยดานสมรรถนะตามหนาที่ในทุกแผนกกอนเปนหลัก โดยการพัฒนาอยางคอยเปนคอยไป เพื่อใหพนักงานทุก
คนมีทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น และอาภรณ  ภูวิทยพันธุ (2548) กลาววา การพัฒนาทุนมนุษยดานสมรรถนะของ
พนักงานควรมุนเมนพัฒนาสมรรถนะของพนักงาน 3 ดาน คือ (1) การพัฒนาดานความรู (Knowledge) ใหพนักงานมีความรู
พื้นฐานและพัฒนาความรูนั้นไปใชในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มสมรถนะการทํางานของพนักงาน (2) การพัฒนาดานทักษะ (Skill) 
ในการทํางาน เพื่อใหมีความชํานาญและเชี่ยวชาญในหนาที่ของตนเอง และ (3) การพัฒนาดานคุณลักษณะสวนบุคคล 
(Attributes) โดยคํานึงถึงอุปนิสัย (Trait) ของพนักงานแตละคน และญาณวุฒิ  เศวตธิติกุล และคณะ (2559) กลาววา การ
สรางทัศนคติ (Attitude) คานิยม (Value) และจินตภาพสวนบุคคล (Self-Image) ใหพนักงานมีมุมมองที่ดีตออาชีพภูมิใจใน
หนาที่การงานและมีความสุขในตําแหนงงานของตนเอง มาตรฐานวิชาชีพทองเที่ยวอาเซียนเปนกรอบที่กําหนดคุณลักษณะของ
สมรรถนะขั้นพื้นฐานของบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพทองเที่ยว ซึ่งสมรรถนะอาชีพเปนสิ่งที่แสดงคุณลักษณะทางอาชีพเพื่อใหผู
ที่ตองการประกอบอาชีพมีความเขาใจมุงม่ันและฝกฝนตนเองเพื่อใหเปนผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญในอาชีพ ซ่ึงแสดงโดย
สมรรถนะอาชีพน้ัน ๆ ภายใตการปรับตัวใหเขากับสถานการณการดําเนินธุรกิจนําเที่ยวที่เกิดข้ึน 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย  
 1. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งนี้ 

1.1 การพัฒนาสมรรถนะตําแหนงผูจัดการทั่วไป (General Manager) ควรเพิ่มการพัฒนาเรื่องการจัดระบบงานดาน
ตาง ๆ ใหเปนการจัดระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ ตําแหนงผูชวยผูจัดการทั่วไป (Assistant General Manager) ควร
เพิ่มการพัฒนาดานการประยุกตใชเทคโนโลยีในการทํางาน และตําแหนงหัวหนาผูแนะนําการเดินทาง (Senior Travel 
Consultant) ควรมีการพัฒนาดานกิจกรรมการสงเสริมการขายโดยประยุกตใชสื่อตาง ๆ ทางดานการตลาดโดยใหสอดคลอง
กับบริบทสถานการณทางการทองเที่ยวที่เกิดขึ้น 
 1.2 สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีและหนวยงานภาคการศึกษาในพื้นที่ ควรมีสวนรวมในการ
สรางและรวมจัดทําหลักสูตรเพื่อใหเกิดสมรรถนะอยางเปนรูปธรรมของผูใหบริการในจังหวัดอุบลราชธานีตามกรอบคุณสมบัติ
ของนักวิชาชีพอาเซียน รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรความเปนเลิศดานการบริการ เพื่อสรางโอกาสภาวะการมีงานทําในธุรกิจ
บริษัทนําเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนตอไป 
 1.3 การพัฒนาหลักสูตรการทองเที่ยวและการบริการ นอกจากวิชาบังคับที่เกี่ยวกับวิชาชีพตามสาขาวิชาแลว ควรมี
รายวิชาอ่ืนที่ใหนักศึกษาไดมีทักษะเพิ่มเติมเพื่อใชสําหรับการปฏิบัติงานจริงในอนาคต เชน เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ทองเที่ยว ส่ือประชาสัมพันธและการสื่อสาร สุขอนามัยและความปลอดภัย เปนตน  

2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
ควร มีการศึกษาวาปจจัยที่สงผลตอสมรรถนะวิชาชีพอาเซียนของผูใหบริการในธุรกิจนําเที่ยวในการสรางความเปน

มาตรฐานวิชาชีพ เชน การลงทุนของบริษัทเปนเครื่องมือชวยในการบริหารงานหรือไม ความเช่ียวชาญของผูประกอบการที่
ดํารงตําแหนงเปนผูจัดการบริษัทดวยน้ันเปนปจจัยที่สงเสริมใหเกิดสมรรถนะทางวิชาชีพหรือไม 

 

กิตติกรรมประกาศ   
 ผูวิจัย ขอขอบพระคุณคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ไดใหการสนับสนุนทุนวิจัยภายใตการวิจัยเรื่อง แนว
ทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ 2562 ตลอดจน ผูที่ใหความ
อนุเคราะหในการรวมใหขอมูลภาคสนามไมวาจะเปนผูประกอบการบริษัทนําเที่ยวและพนักงานบริษัทนําเที่ยวที่ปฏิบัติหนาที่
ตามตําแหนงตาง ๆ ในจังหวัดอุบลราชธานีทุกทานเปนอยางสูง 
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บทคัดยอ            

 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาและวิจัย หลักการ แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดต้ังสหภาพ
ขาราชการไทย 2. เพื่อศึกษาและวิเคราะหสภาพปญหาและผลกระทบของการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการตํารวจ 3. เพื่อ
ศึกษาและวิเคราะหกฎหมายระหวางประเทศ กฎหมายตางประเทศ และกฎหมายไทย ที่เก่ียวของกับสิทธิเสรีภาพการรวมกลุม
ของคนทํางานในภาครัฐ และ 4. เพื่อจัดทํากฎหมายและกฎตนแบบเพื่อรองรับและคุมครองเสรีภาพในการรวมกลุมจัดต้ังเปน
สหภาพและสหพันธขาราชการตํารวจ เปนการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีเคร่ืองมือในการวิจัย ไดแก 
แบบสัมภาษณเชิงลึกและแบบบันทึก โดยมีกลุมเปาหมาย คือ ผูบริหารระดับสูงของสํานักนักงานตํารวจแหงชาติ ผูบริหาร
ระดับสูงขององคกรภาครัฐที่มีกฎหมายกําหนดใหจัดต้ังสหภาพขาราชการ ผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของกับการสงเสริมเสรีภาพใน
การรวมกลุมของขาราชการ และขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรและประทวน รวมทั้งสิ้น จํานวน 12 คน ที่มาจากวิธีการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แลวจะทําการรวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เก่ียวของและจากการสัมภาษณ เชิงลึก
มาวิเคราะหแบบเชิงเนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยพบวา 1) มีหลักการและแนวคิดทางดานกฎหมายที่รองรับ
เสรีภาพการรวมกลุมทางดานแรงงานของประเทศไทย อาทิ กฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 42 บุคคลยอมมีเสรีภาพในการ
รวมกันเปนสมาคม สหกรณ สหภาพ องคกร ชุมชน หรือหมูคณะอ่ืน 2) สภาพปญหาที่เกิดจากการทํางานในหนาที่ของตํารวจ 
การถูกเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม อันสงผลกระทบจากการปฏิบัติหนาที่ของขาราชตํารวจ 3) มีกฎหมายระหวางประเทศ
และกฎหมายตางประเทศ ประกอบดวย 3.1) ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1948 3.2) กติการะหวางประเทศวา
ดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1966 3.3) กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ค.ศ.1966 3.4) ปฏิญญาวาดวยสิทธิและความรับผิดชอบของปจเจกบุคคล กลุมของบุคคล และองคการของสังคมที่จะตอง
สนับสนุนและปกปองสิทธิขั้นพื้นฐานที่เปนที่ยอมรับอยางสากล ค.ศ.1998 3.5) ปฏิญญาวาดวยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานใน
การทํางาน ค.ศ.1998 และกฎหมายไทยที่เกี่ยวของกับการจัดตั้งสหภาพขาราชการตํารวจ คือ กฎหมายรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย และ 4) จัดทํากฎหมายตนแบบรองรับและคุมครองเสรีภาพในการรวมกลุมจัดตั้งเปนสหภาพและสหพันธ
ตํารวจ พรอมจัดทําเปนกฎหมายรองรับที่เปนกฎหมายตนแบบ 2 ระดับ คือ 4.1) รางแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติตํารวจ
แหงชาติ พ.ศ.2547 และ 4.2) รางกฎคณะกรรมการขาราชการตํารวจวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการรวมกลุมจัดต้ัง
สหภาพตํารวจ  
 

คําสําคัญ: กฎตนแบบ, การจัดต้ัง, สหภาพตํารวจ  
 

Abstract             
 The purposes of this study were 1. To study and research principles, philosophy, theories and 
research related to Thai labor union 2. To study and analyze the conditions, problems and effects of the 
duty of the police 3. To study and analyze international law Foreign laws and Thai laws related to rights, 
freedoms, unification of workers in government and 4. To create the law and the original rules to support 
and protect the liberty to form a union and police union. It is a qualitative research. Research instrument 
Include In-depth interview and recording With the target group being senior executives of the Royal Thai 
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Police Executives of government organizations that have laws to establish civil union Experts in the 
promotion of freedom of association of civil servants And a commissioned police officer and 
noncommissioned total of 12 people that comes from the Purposive Sampling method and will gather 
data from relevant documents and interviews In-depth to analyze content-oriented analysis (Content 
Analysis) The results found that 1) There are legal principles and concepts that support the liberty of 
labor integration in Thailand, such as Article 42 of the Constitutional Law. Individuals are free to unite to 
be associations, cooperatives, unions, community organizations or other groups. 2) Problems arising from 
the work of the police Unfair discrimination Which affects the performance of duties of the police officer. 
3) There are international and international laws consisting of 3.1) Universal Declaration of Human Rights 
1948 3.2) International Covenant on Civil and Political Rights 1966 3.3) International Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights 1966 3.4) Declaration of the Rights and Responsibilities of Individuals 
Group of people And the organization of the society to support and protect the fundamental rights that 
are recognized internationally in 1998. 3.5) Declaration of Basic Principles and Rights in the Work 1998 and 
Thai laws related to the establishment The police union is the constitutional law of the Kingdom of 
Thailand and 3.4) Declaration of the Rights and Responsibilities of Individuals Group of people And the 
organization of the society to support and protect the fundamental rights that are recognized 
internationally in 1998. 3.5) Declaration of Basic Principles and Rights in the Work 1998 and Thai laws 
related to the establishment The police union is the constitutional law of the Kingdom of Thailand and 4) 
Establishing a prototype law to support and protect freedom of association as a union and police 
federation Ready to prepare a two-level underlying law, which is 4.1) the draft amendment to the 
National Police Act 2004 and 4.2) the draft of the Police Commission on Rules, Procedures and Conditions 
for forming a police union. 
 

Keywords: A Model Regulation, Establishment, Police Union 

 

บทนํา              
 สังคมมนุษยทุกสังคมทั้งในอดีตและปจจุบัน ยอมตองการที่จะอยูรวมกันจนเกิดประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เหมือน ๆ
กันทั้งน้ีก็เพื่อรวมกันคุมครองความปลอดภัยจากเหตุเพศภัยตาง ๆ ในสังคมปจจุบันการรวมกลุมของคนในแตละสังคมถือวา
เปนสิทธิประการหนึ่ง โดยเฉพาะในสังคมที่มีรูปแบบการปกครองที่มีพัฒนาการซับซอนมากขึ้น มีการแบงประเภทอาชีพที่จะ
ทําหนาที่ในสังคมแตก็ยังคงความตองการที่จะรวมกลุมกันในอาชีพเฉพาะกลุม (พงษพันธ  พงษโสภา, 2542) และโดยเหตุที่
ประเทศตาง ๆ มีการปกครองโดยกฎหมายที่เรียกวา “นิติรัฐ” ปจจุบัน สังคมไทยภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 ไดใชเปนหลักในการปกครอง และเปนแนวทางในการจัดทํากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายอ่ืน 
โดยไดกําหนดกลไกเพื่อจัดระเบียบและสรางความเขมแข็งแกการปกครองประเทศขึ้นใหมดวยการจัดโครงสรางของหนาที่และ
อํานาจขององคกรตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ และสัมพันธภาพระหวางฝายนิติบัญญัติกับฝายบริหารใหเหมาะสม การใหสถาบัน
ศาลและองคกรอิสระอ่ืนซึ่งมีหนาที่ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ สุจริต เที่ยงธรรม
และมีสวนในการปองกันหรือแกไขวิกฤติของประเทศตามความจําเปนและความเหมาะสม การรับรอง ปกปอง และคุมครอง
สิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยใหชัดเจนและครอบคลุมอยางกวางขวางย่ิงขึ้น (ราชกิจจานุเบกษา, 2560)  

คําวา “ขาราชการตํารวจ” ตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ 2547 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ หมายความวา 
บุคคลซึ่งได รับการบรรจุและแตงตั้งตามพระราชบัญญัติน้ีโดยไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ และใหหมายความรวมถึงขาราชการในสํานักงานตํารวจแหงชาติซึ่งสํานักงานตํารวจแหงชาติ แตงต้ังหรือสั่งให
ปฏิบัติหนา ที่ราชการตํารวจโดยไดรับเงินเดือนจากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐดวย (ราชกิจจานุเบกษา, 
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2547) ซ่ึงการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการคุมครองสิทธิและเสรีภาพในการรวมกลุมของ
คนทํางานภาครัฐ โดยขาราชการตํารวจที่เปนกลไกสําคัญในการมีสวนชวยพัฒนาประเทศและสังคม แตที่เปนปญหาก็คือสิทธิ
ประโยชนตาง ๆ และความเปนธรรมที่พึงจะไดรับจากการทํางานนั้น บางคร้ังก็ไมเปนไปตามความถูกตองชอบธรรมและการที่
จะเรียกรองความเปนธรรมของคนทํางานเปนปจเจกน้ันก็ทําไดยากมากเพราะไมมีพลังอํานาจในการเจรจาหรือตอรองปญหา
ในลักษณะเชนน้ีจึงนํามาสูการคุมครองสิทธิและเสรีภาพในการรวมตัวเปนองคกรที่จะทําหนาที่ตาง ๆ แทนคนทํางาน ซึ่งก็
ไดรับการคุมครองในหลาย ๆประเทศทั่วโลก จากการศึกษาพบวา บุคลากรหรือเจาหนาที่ที่ทํางานในภาครัฐยังไมมีการ
รวมกลุมการจัดตั้งสหภาพขึ้นมา เหมือนกับภาคเอกชนเรียกวาสหภาพแรงงาน (Labour Union) ซ่ึงมีกฎหมายรับรองและการ
คุมครองเสรีภาพในการรวมกลุมเปนสหภาพแรงงานอยางมีโครงสราง อาทิ กฎหมายแรงงานที่บุคคลมีสิทธิรวมตัวกันจัดต้ัง
สหภาพแรงงานไดเพื่อปกปองแสวงหาสิทธิที่เกิดจากการทํางานในหนาที่ของตน (เกษมสันต  วิลาวรรณ, 2546)  
 ดังนั้น ผูจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประเด็นการจัดตั้งสหภาพตํารวจขึ้นมา เพื่อเปนองคกรที่จะทํา
หนาที่แทนขาราชการในการเรียกรองสิทธิอันชอบธรรม โดยการเจรจาตอรองหรือเรียกรองความเปนธรรม ปกปองและ
แสวงหาสิทธิประโยชนในสถานะคนทํางานในภาครัฐ ซ่ึงขาราชการตํารวจเปนกลุมคนทํางานในภาครัฐที่มีความสําคัญตอการ
รักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศและไดเผชิญกับปญหาความไมชอบธรรมตาง ๆ ที่สงผลกระทบตอการ
ปฏิบัติหนาที่ทั้งในดานความไมเปนธรรม สวัสดิการ สิทธิประโยชนตาง ๆ การพิจารณาความดีความชอบ และการแตงต้ัง
โยกยาย ฯลฯ ตลอดจน ปญหาความไมเปนธรรมที่ไดรับนั้นไมสามารถจะเรียกรองจากผูบังคับบัญชาโดยไมกระทบตอหนาที่
การงานได ฉะน้ันแลว จึงเปนโอกาสอันดีที่จะไดทําการวิจัยผานหัวขอเรื่อง “กฎตนแบบการจัดตั้งสหภาพตํารวจ” เพื่อทํา
หนาที่เปนตัวแทนในการเจรจาตอรองเรียกรองสิทธิประโยชนตาง ๆ ที่เห็นวาไมเปนธรรมจากผูมีอํานาจสูงกวาหรือเหนือกวา
และเปนแนวทางหรือขอเสนอเชิงนโยบายในการปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 ที่จะจัดทํา
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขของการดําเนินการจัดต้ังดําเนินงานและยุบเลิกสหภาพขาราชการตํารวจ ตอไป  

 

วัตถุประสงคการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาและวิจัย หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดต้ังสหภาพขาราชการไทย 
 2. เพื่อศึกษาและวิเคราะหสภาพปญหาและผลกระทบของการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการตํารวจ 
 3. เพื่อศึกษาและวิเคราะหกฎหมายระหวางประเทศ กฎหมายตางประเทศ และกฎหมายไทยที่เกี่ยวของกับสิทธิเสรีภาพ
การรวมกลุมของคนทํางานในภาครัฐ 
 4. เพื่อจัดทํากฎหมายและกฎตนแบบเพื่อรองรับและคุมครองเสรีภาพในการรวมกลุมจัดต้ังเปนสหภาพและสหพันธ
ขาราชการตํารวจ 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย  
 การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังน้ี  
 1. กลุมเปาหมายในการวิจัย ไดแก ผูบริหารระดับสูงของสํานักนักงานตํารวจแหงชาติ ผูบริหารระดับสูงขององคกร
ภาครัฐที่มีกฎหมายกําหนดใหจัดต้ังสหภาพขาราชการ ผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของกับการสงเสริมเสรีภาพในการรวมกลุมของ
ขาราชการ และขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรและประทวนรวมทั้งสิ้นจํานวน 12 คน ที่มาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling)          
 2. เครื่องมือในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และแบบบันทึก (Note Form) 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก การเก็บรวบรวมขอมูลจาก 1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ เปนขอมูลที่ไดจาก
การสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมเปาหมาย 2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ เปนขอมูลที่ไดจากการรวบขอมูลเอกสาร   
ตาง ๆ (Document  Research) อาทิ หนังสือ ตํารา เอกสารวิชาการ งานวิจัย และสื่ออิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวของ เปนตน 
 4. การวิเคราะหขอมูล ไดแก การนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมเปาหมายและจากขอมูลเอกสารตาง ๆ    
ที่เก่ียวของ นํามาวิเคราะหในเชิงเนื้อหา (Content Analysis)   
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ผลการวิจัย            

 การวิจัยเร่ืองกฎตนแบบการจัดตั้งสหภาพตํารวจ ผูวิจัยสามารถจําแนกผลการวิจัยไดตามวัตถุประสงค ดังน้ี 

 1. เ พ่ือศึกษาและวิจัย หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ เ ก่ียวกับการจัดตั้งสหภาพขาราชการไทย 
 ผลการวิจัยพบวา จากการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวกับการจัดตั้งสหภาพขาราชการไทย ซ่ึง
ภายใตกฎหมายสูงสุด คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 2560 ไดบัญญัติรับรองคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลวา
บุคคลทุกคนมีความเสมอกันในกฎหมายและบุคคลมีเสรีภาพในการรวมกลุมสมาคม สหภาพ สหพันธ กลุมองคกร ชุมชนและ
กฎหมายระดับพระราชบัญญัติใหขาราชการมีเสรีภาพในการรวมกลุมจัดตั้งสหภาพ และมาตรา 42 บุคคลยอมมีเสรีภาพใน
การรวมกันเปนสมาคม สหกรณ สหภาพ องคกร ชุมชน หรือหมูคณะอ่ืน ประกอบมติคณะรัฐมนตรี ป พ.ศ.2558 ส่ังการให
สวนราชการตาง ๆ รวมถึงสํานักงานตํารวจแหงชาติปรับปรุงกฎหมาย เพื่อการเขาเปนภาคีสมาชิกอนุสัญญาแรงงานระหวาง
ประเทศ ฉบับที่ 87 ฉบับที่ 98 และเพื่ออนุวัติกฎหมายใหเปนไปตามกรอบของอนุสัญญาแรงงานระหวางประเทศ  
 2. เพ่ือศึกษาและวิเคราะหสภาพปญหาและผลกระทบของการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการตํารวจ  
 ผลการวิจัยพบวา สภาพปญหาที่เกิดจากการทํางานในหนาที่ของตํารวจการถูกเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม อันสงผล
กระทบจากการปฏิบัติหนาที่ของขาราชตํารวจ และการศึกษายังพบอีกวาสภาพปญหาดังกลาวขาราชการตํารวจที่ไมไดรับ
ความเปนธรรม มีการแกไขปญหาแตกตางจากขาราชการพลเรือน แตอยางไรก็ดี ถึงแมนวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 กลับไมมีบทบัญญัติใหการรับรองดังเชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แตก็มี
บทบัญญัติมาตรา 27 วรรคแรก “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย” และวรรคทาย “บุคคลผูเปนทหาร ตํารวจ ขาราชการ 
เจาหนาที่อ่ืนของรัฐ หรือลูกจางขององคกรของรัฐยอมมีสิทธิและเสรีภาพ เชนเดียวกับบุคคลทั่วไป”ประกอบมาตรา 42”
บุคคลยอมมีเสรีภาพรวมกันเปนสมาคม สหกรณ สหภาพ องคกร ชุมชน หรือหมูคณะอ่ืน จึงถือไดวาการรวมกลุมของ
ขาราชการไทยมีรากฐานแหงสิทธิและเสรีภาพที่มีกฎหมายระดับรัฐธรรมนูญใหการรับรองและคุมครอง เปนตน 
 3. เพ่ือศึกษาและวิเคราะหกฎหมายระหวางประเทศ กฎหมายตางประเทศ และกฎหมายไทยที่เก่ียวของกับสิทธิ
เสรีภาพการรวมกลุมของคนทํางานในภาครัฐ       
 ผลการวิจัยพบวา จากการวิเคราะหกฎหมายระหวางประเทศ กฎหมายตางประเทศ และกฎหมายไทย ที่เกี่ยวของ ไดเห็น
ถึงรากฐานแหงสิทธิและเสรีภาพในการรวมกลุมจัดตั้งสหภาพคนทํางานในภาครัฐ เปนสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซ่ึงไดรับการ
รับรองโดยกฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายภายในประเทศ กฎหมายระหวางประเทศที่มีผลผลผูกพันประเทศไทยน้ันมี 
5 ฉบับที่มีขอบัญญัติรับรองและคุมครองสิทธิและเสรีภาพในการรวมกลุมกันได คือ 1) ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 
ค.ศ.1948 2) กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1966 3) กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ค.ศ.1966 4) ปฏิญญาวาดวยสิทธิและความรับผิดชอบของปจเจกบุคคล กลุมของบุคคล 
และองคการของสังคมที่จะตองสนับสนุนและปกปองสิทธิขั้นพื้นฐานที่เปนที่ยอมรับอยางสากล ค.ศ.1998 5) ปฏิญญาวาดวย
หลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทํางาน ค.ศ.1998 ฉะน้ันจึงกลาวไดวา รากฐานแหงสิทธิและเสรีภาพในการรวมตัวจัดต้ัง
เปนองคกรของคนทํางานทั้งภาคเอกชนและภาครัฐไดรับการคุมครองโดยกฎหมายระหวางประเทศดังกลาว ซึ่งก็มีหลาย
ประเทศมีกฎหมายรับรองใหเสรีภาพเจาหนาที่ของรัฐในการรวมกลุมจัดตั้งสหภาพแรงงาน ประกอบดวย 5 ประเทศ คือ 1) 
สหรัฐอเมริกา 2) สหราชอาณาจักร 3) สหพันธรัฐสาธารณรัฐเยอรมนี 4) เครือรัฐออสเตรเลีย 5) สาธารณรัฐฝรั่งเศส และ
กฎหมายไทยที่เกี่ยวของ คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
 4. เพ่ือจัดทํากฎหมายและกฎตนแบบเพ่ือรองรับและคุมครองเสรีภาพในการรวมกลุมจัดตั้งเปนสหภาพและสหพันธ
ขาราชการตํารวจ           
 ผลการวิจัยพบวา การจัดทํากฎหมายตนแบบรองรับและคุมครองเสรีภาพในการรวมกลุมจัดตั้งเปนสหภาพและสหพันธ
ขาราชการตํารวจ ซ่ึงการวิจัยมีลักษณะการวิเคราะหหาคําตอบถึงรูปแบบการรวมกลุมคนทํางานในภาครัฐที่เปนขาราชการ
ตํารวจในการจัดทําสหภาพตํารวจ พรอมจัดทําเปนกฎหมายรองรับที่เปนกฎหมายตนแบบ 2 ระดับ คือ รางแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547 และรางกฎคณะกรรมการขาราชการตํารวจวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
การรวมกลุมจัดตั้งสหภาพตํารวจ  
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สรุปผลการวิจัย  
การวิจัยเร่ืองกฎตนแบบการจัดตั้งสหภาพตํารวจ ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได ดังน้ี  

 1. เพ่ือศึกษาและวิจัย หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวกับการจัดตั้งสหภาพขาราชการไทย  พบวา 
ประเทศไทยมีกฎหมายรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด และกฎหมายน้ันสรางความเปนธรรมแกประชาชนโดยปราศจากความ
แตกตาง อาทิ มาตรา 42 บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหกรณ สหภาพ องคกร ชุมชน หรือหมูคณะอ่ืน  
 2. เพ่ือศึกษาและวิเคราะหสภาพปญหาและผลกระทบของการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการตํารวจ พบวา สภาพ
ปญหาที่เกิดจากการทํางานในหนาที่ของตํารวจการถูกเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม อันสงผลกระทบจากการปฏิบัติหนาที่ของ
ขาราชตํารวจ และการศึกษายังพบอีกวาสภาพปญหาดังกลาวขาราชการตํารวจที่ไมไดรับความเปนธรรม มีการแกไขปญหา
แตกตางจากขาราชการพลเรือน 
 3. เพ่ือศึกษาและวิเคราะหกฎหมายระหวางประเทศ กฎหมายตางประเทศ และกฎหมายไทยที่เก่ียวของกับสิทธิ
เสรีภาพการรวมกลุมของคนทํางานในภาครัฐ พบวา กฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายภายในประเทศ กฎหมาย
ระหวางประเทศที่มีผลผลผูกพันประเทศไทยนั้นมี 5 ฉบับที่มีขอบัญญัติรับรองและคุมครองสิทธิและเสรีภาพในการรวมกลุมกัน
ได คือ 1) ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1948 2) กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
ค.ศ.1966 3) กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ค.ศ.1966 4) ปฏิญญาวาดวยสิทธิและ
ความรับผิดชอบของปจเจกบุคคล กลุมของบุคคล และองคการของสังคมที่จะตองสนับสนุนและปกปองสิทธิขั้นพื้นฐานที่เปนที่
ยอมรับอยางสากล ค.ศ.1998 5) ปฏิญญาวาดวยหลักการและสิทธิข้ันพื้นฐานในการทํางาน ค.ศ.1998 และกฎหมายไทยที่
เกี่ยวของ คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
 4. เพ่ือจัดทํากฎหมายและกฎตนแบบเพ่ือรองรับและคุมครองเสรีภาพในการรวมกลุมจัดตั้งเปนสหภาพและสหพันธ
ขาราชการตํารวจ พบวา พรอมจัดทําเปนกฎหมายรองรับที่เปนกฎหมายตนแบบ 2 ระดับ คือ รางแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547 และรางกฎคณะกรรมการขาราชการตํารวจวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
การรวมกลุมจัดตั้งสหภาพตํารวจ 
 

อภิปรายผล  
การวิจัยเร่ืองกฎตนแบบการจัดตั้งสหภาพตํารวจ ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลตามประเด็นได ดังน้ี  

 1. ประเด็นกฎหมายที่เก่ียวของ พบวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 2560 เปนกฎหมายสูงสุด และกฎหมายน้ันได
สรางความเปนธรรมแกประชาชนโดยปราศจากความแตกตาง โดยในมาตรา 42 บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม 
สหกรณ สหภาพ องคกร ชุมชน หรือหมูคณะอ่ืน ซึ่งสอดคลองกับบุษยรัตน  กาญจนดิษฐ (2559, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง
แมมีสิทธิ (ตามกฎหมาย) แตเขาไมถึงสิทธิ (ตามความเปนจริง): กรณีศึกษาสิทธิในการรวมตัวเปนสหภาพแรงงานและเจรจา
ตอรองตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 ผลการวิจัยพบวา แรงงานเปนหุนสวนในการพัฒนาและการมีกลไกดาน
แรงงานสัมพันธ เพื่อปกปองการรวมตัวจัดต้ังเปนสหภาพแรงงานเพื่อเปนองคกรในการเจรจาตอรองคุมครองผลประโยชน
เกี่ยวกับสภาพการจางใหแกแรงงานก็จะสามารถทําใหแรงงานสามารถเขาถึงสิทธิตามกฎหมายในการรวมตัวเปนสหภาพ
แรงงานและเจรจาตอรองตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 ไดจริง แรงงานมีโอกาสไดรับการปกปองคุมครอง
เสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาตอรองอยางชัดเจน ทั้งเปนปจจัยเสริมหนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจในกระแสที่
ประชาคมโลกยอมรับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนและสิทธิดานแรงงานที่เช่ือมโยงสัมพันธกับการแขงขันทางธุรกิจที่ตองมีความ
รับผิดชอบตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยคุณภาพสังคมและสิ่งแวดลอมมากขึ้นตอไปอยางย่ังยืนในอนาคต และกมล  โสตถิโภคา  
(2541, บทคัดยอ) ไดศึกษาถึงการคุมครองเสรีภาพในการรวมกันเปนสหภาพแรงงานตามกฎหมายไทย ผลกระทบของอํานาจ
ตาง ๆ ที่มีตอการใชเสรีภาพในการรวมกันเปนสหภาพแรงงาน และเสนอแนะเพื่อใหความคุมครองการใชเสรีภาพจากอํานาจ
ตาง ๆ เหลานั้น จากการศึกษาผลกระทบพบวา อํานาจดังกลาว คือ อํานาจรัฐ อํานาจนายจาง และอํานาจหนาที่ของกรรมการ
และคณะกรรมการของสหภาพแรงงาน 

 2. ประเด็นความสําคัญของการคุมครองสิทธิและเสรีภาพในการรวมกลุมของขาราชการตํารวจ พบวา ขาราชการ
ตํารวจเปนกลไกสําคัญในการมีสวนชวยพัฒนาประเทศและสังคม แตที่เปนปญหา คือ สิทธิประโยชนตาง ๆ และความเปน
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ธรรมที่พึงจะไดรับจากการทํางานนั้น บางครั้งก็ไมเปนไปตามความถูกตองชอบธรรมและการที่จะเรียกรองความเปนธรรมของ
คนทํางานเปนปจเจกนั้นก็ทําไดยากมากเพราะไมมีพลังอํานาจในการเจรจาหรือตอรอง ปญหาในลักษณะเชนนี้จึงนํามาสูการ
คุมครองสิทธิและเสรีภาพในการรวมตัวเปนองคกรที่จะทําหนาที่ตาง ๆ แทนคนทํางาน ซึ่งก็ไดรับการคุมครองในหลาย ๆ 
ประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยในการจัดต้ังสหภาพตํารวจตามหนาที่ที่บัญญัติไวในมาตรา 6 พระราชบัญญัติตํารวจ
แหงชาติ พ.ศ.2547 คือ การถวายความปลอดภัยแกสถาบันพระมหากษัตริยการปองกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษา
ความสงเรียบรอยของบานเมืองและการบริการสาธารณะอ่ืน ๆ เพื่อประโยชนตอประชาชน สังคม การที่จะใหสิทธิและเสรีภาพ
แกขาราชการตํารวจในการรวมกลุมจัดต้ังเปนสหภาพแมวาจะมีรากฐานแหงสิทธิตามกฎหมายดังที่ไดกลาวแลว คือ กฎหมาย
รัฐธรรมนูญและกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ รวมทั้งแนวทางของตางประเทศก็ตาม แตก็ตองมีกฎหมายเฉพาะรองรับซึ่งผล
จากการวิเคราะหสรุปไดวาในปจจุบันน้ีขาราชการตํารวจอยูภายใตสังกัดของสํานักงานตํารวจแหงชาติโดยมีพระราชบัญญัติ
ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547 บังคับใชอยูแตกฎหมายฉบับน้ีไมมีบทบัญญัติในสวนที่กําหนดถึงสิทธิและเสรีภาพแกขาราชการ
ตํารวจในการรวมกลุมเปนสหภาพตํารวจ         
 3. ประเด็นรางการจะจัดตั้งสหภาพตํารวจ พบวา การจะจัดตั้งสหภาพตํารวจไดนั้นจะตองมีการจัดทํากฎหมายซึ่งผล
จากการวิจัยสรุปไดวากฎหมายที่จะจัดทํานั้นประกอบดวย การแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ และการจัดทํา
กฎหมายลําดับรอง คือ กฎคณะกรรมการขาราชการตํารวจวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดตั้งสหภาพตํารวจ 
โดยมีโครงสรางกฎหมาย ไดแก 1) “(ราง) แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ” (ฉบับที่...) พ.ศ. ….”พระราชบัญญัติ
ตํารวจแหงชาติมี 128 มาตรา การแกไขเพิ่มเติมมาตรา 9 วาดวยวันหยุดวันลา แกไขเพิ่มเติมเปนมาตรา 9/1 “มาตรา 9/1
ขาราชการตํารวจมีเสรีภาพในการรวมกลุมตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ แตทั้งน้ีตองไมกระทบประสิทธิภาพในการบริหาร
ราชการแผนดินและความตอเน่ืองในการบริการสาธารณะและตองไมมีวัตถุประสงคทางการเมือง หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข
ในการรวมกลุมตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่กําหนดไวในกฎคณะกรรมการขาราชการตํารวจ ยกเลิกความใน (2) ของวรรค
หน่ึง ของมาตรา 18 (อํานาจหนาที่คณะกรรมการตํารวจแหงชาติ) และใหใชความตอไปน้ีแทน มาตรา 18 ...“(2) เสนอแนะให
มีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ”(เดิมอํานาจหนาที่ในการเสนอแนะพระราชกฤษฎีกา) ในกรณีของการกฎ
คณะกรรมการขาราชการตํารวจ น้ันใหดําเนินการเมื่อการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ที่ผานการรับฟงความคิดเห็นจาก
ขาราชการตํารวจใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน นับวันที่พระราชบัญญัติน้ีมีผลใชบังคับ  และ 2) (ราง) กฎคณะกรรมการ
ขาราชการตํารวจ วาดวยดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการรวมกลุมจัดต้ังสหภาพตํารวจ พ.ศ. … เปนกฎหมายลําดับ
รองที่จะเปนการนําสหภาพตํารวจมาใชโดยกําหนดรายละเอียดที่เปนโครงสรางกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การ
ดําเนินงานของสหภาพตํารวจ สําหรับกรอบของการจัดทําเนื้อหากฎหมายลําดับรอง คือ “(ราง) กฎคณะกรรมการขาราชการ
ตํารวจ วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการรวมกลุมจัดต้ังสหภาพตํารวจ พ.ศ. …”ประกอบดวยบทบัญญัติ 4 หมวด 59 
ขอ ดังนี้ ขอ1 ถึงขอ 3 นิยามศัพท หมวด 1 บททั่วไป ขอ 5 ถึงขอ 18 หมวด 2 สหภาพขาราชการตํารวจขอ 19 ถึงขอ 46
หมวด 3 สหพันธขาราชการตํารวจ ขอ47 ถึงขอ 52 และ หมวด 4 การกํากับดูแลสหภาพ และสหพันธขาราชการตํารวจ      
ขอ 53 ถึงขอ 59  
 

ขอเสนอแนะการวิจัย  
 1. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 
 1.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  
  1) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิเสรีภาพของคนทํางานที่องคการสหประชาชาติ UN 
และองคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) ใหความสําคัญ ดังน้ันการวิจัยนี้จึงเสนอแนะใหรัฐบาลไทยกําหนดเปนนโยบายที่จะ
ใหการรับรองสิทธิและเสรีภาพในการรวมกลุมของผูใชแรงงานเพื่อนําไปสูการใหสัตยาบันอนุสัญญาแรงงานระหวางประเทศ 
ฉบับที่ 87 และอนุสัญญาแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 98 
 2) เมื่อมีการปรับปรุงแกไขรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 การวิจัยเสนอแนะใหเพิ่มเติม
บทบัญญัติรับรองคุมครองเสรีภาพขาราชการในการรวมกลุมเปนสหภาพขาราชการเพื่อใหสอดคลองกับอนุสัญญาแรงงาน
ระหวางประเทศฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98 
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 1.2 ขอเสนอแนะดานโครงสรางและรูปแบบบริหารจัดการ 
 ในกรณีของการจัดตั้งสหภาพหรือสหพันธตํารวจ ผูบังคับบัญชา  และฝายการเมืองตองไมใชอํานาจเขา
แทรกแซงกิจการภายในสหภาพสหพันธตํารวจและใหประชาชนในพื้นที่มีสวนรวมเพื่อการตรวจสอบความโปรงใสในการ
ดําเนินกิจกรรมของสหภาพตํารวจในระดับจังหวัดและระดับสถานีตํารวจ  
 1.3 ขอเสนอแนะดานกฎหมาย 
 1) ตามมติคณะรัฐมนตรีสั่งการในป พ.ศ.2558 ใหกระทรวงแรงงาน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ดําเนินการปรับปรุง
แกไขกฎหมาย เพื่อรองรับการลงสัตยาบันในอนุสัญญาแรงงานระหวางประเทศทั้ง 2 ฉบับ กระทรวงแรงงานและสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ ตองรวมกันพัฒนากฎหมายใหขาราชการ มีเสรีภาพในการรวมกลุมจัดตั้งสหภาพขาราชการและมีกลไกการ
แกไขปญหาขอคับของใจของขาราชการ การไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาทสําหรับขาราชการกับผูบังคับบัญชาใหมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลเพื่อมิใหเกิดผลเสียตอการบริหารราชการแผนดินและการบริการสาธารณะแกประชาชน  
 2) ขาราชการพลเรือนสามัญ ขาราชการฝายอัยการและขาราชการรัฐสภาที่มีกฎหมายใหเสรีภาพบังคับใชอยู ควร
นําเสนอหนวยงาน ใหดําเนินการเรงรัดนําเสนอรางกฎหมายหลักเกณฑ วิธีการ การรวมกลุมขาราชการ ตอผูมีอํานาจพิจารณา
เพื่อใหเปนกฎหมายและมีผลบังคับใช  
 3) ควร แกไขพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ ถึงประเด็นที่มาของคณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ หรือ ก.
ต.ช.และที่มาของคณะกรรมการขาราชการตํารวจ หรือ ก.ต.ร. ไมควรใหฝายการเมืองเปนผูพิจารณาแตงตั้ง อันจะทําให
สํานักงานตํารวจแหงชาตถูิกครอบงํา หรือแทรกแซงการบริหารงานภายในสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 4) ควร สงเสริมใหความรูดานกฎหมายสิทธิมนุษยชนแกขาราชการทุกประเภททุกระดับ  
 5) คณะกรรมการขาราชการตํารวจ ควรแกไขกฎ ระเบียบ วินัย และจริยธรรมจรรยาบรรณของขาราชการตํารวจ 
ใหสอดรับกับรางกฎคณะกรรมการขาราชการตํารวจในการจัดตั้งสหภาพตํารวจ 
 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 การวิจัยครั้งตอไป ควรทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการจัดต้ังสํานักงานไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาท 
และอนุญาโตตุลาการ เพื่อระงับขอพิพาทของขาราชการจากการปฏิบัติหนาที่ซึ่งตองมีการศึกษาและวิจัยถึงกฎหมายจัดต้ัง 
และรูปแบบขอบเขตแหงอํานาจหนาที่ของสํานักงานไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาทและอนุญาโตตุลาการ 
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บทคัดยอ            

 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค 1. เพื่อสรางสื่อการประชาสัมพันธที่มีผลตอการเขาศึกษาตอในหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร 

คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2. เพื่อศึกษาประเภทของสื่อที่มีผลตอการเขาศึกษา

ตอในหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยจําแนกตาม

ปจจัยสวนบุคคล และ 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของสื่อที่มีผลตอการเขาศึกษาตอในหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร คณะ

รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปนการวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

มีเคร่ืองมือในการวิจัย ไดแก แบบแบบสอบถาม โดยมีกลุมเปาหมายในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่รายงานตัว

เปนนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม         

ปการศึกษา 2561 จํานวน 180 คน ที่มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แลวนําขอมูลที่ไดจาก

แบบสอบถามมาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย คารอยละ คาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนํามา

วิเคราะหเปรียบเทียบดวยสถิติคาท ี(t-test) ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการสรางสื่อที่มีผลตอการเขามาศึกษาจากการประเมินผล      

โดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (x ̅=4.43) และเม่ือพิจารณาเปนรายดานเรียงตามลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย คือ สื่อ

วีดิทัศนและส่ือสังคมออนไลน (x ̅=4.52) สื่อวิทยุกระจายเสียง (x ̅=4.44) ส่ือแผนพับ (x ̅=4.40) และสื่อโปสเตอร (x ̅=4.28)      

2) ประเภทของส่ือมีผลตอการเขาศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (x ̅=3.09) เมื่อพิจารณาเปนรายดานที่เรียง

ตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ส่ือสังคมออนไลน (x ̅=4.14) วีดีทัศน (x̅=3.03) โปสเตอร (x ̅=2.92) แผนพับ (x ̅=2.88) 

และสื่อวิทยุกระจายเสียง (x ̅=2.47) 3) ความพึงพอใจของสื่อโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (x ̅=3.31) เมื่อพิจารณาเปน

รายดานที่เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ สื่อสังคมออนไลน (x ̅=4.08) สื่อวีดีทัศน (x ̅=3.17) สื่อแผนพับ (x ̅=3.16) 

สื่อโปสเตอร (x ̅=3.08) และสื่อวิทยุกระจายเสียง (x̅=2.86) ตามลําดับ 
 

คําสําคัญ: สื่อการประชาสัมพันธ, การเขาศึกษาตอ, หลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร  
 

Abstract           
 The purposes of this study were 1. to create public relation medias effecting the admission to the 
bachalor of arts program in political science faculty of political science and public administration Rajabhat 
Mahasarakham University 2. to study media formats that have effecting the admission to the bachalor of 
arts program in political science faculty of political science and public administration Rajabhat 
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Mahasarakham University Classified by personal factors and 3. to study the satisfaction of media affecting 
the admission to the bachalor of arts program in political science faculty of political science and public 
administration Rajabhat Mahasarakham University. Is a quantitative research has research tools, including 
questionnaires with the research target group of mattayom suksa six students who report to be students 
in the bachalor of arts program in political science faculty of political science and public administration 
Rajabhat Mahasarakham University academic year 2018, 180 people from the Purposive Sampling and the 
data from the questionnaire analyzed using descriptive statistics consisting of percentage, mean and 
standard deviation. And analyzed for comparison with t-test statistics. The result of this research was 
found that 1) The media creation effect that affects the admission from the evaluation Overall the 

average is at a high level (x ̅=4.43) and when considered in each order in order the average of the highest 

is video and social media (x ̅=4.52) Radio broadcasting media (x̅=4.44) brochures (x ̅=4.40) and poster media 

(x ̅=4.28). 2) The types of media have an overall effect on admission in a medium level (x ̅=3.09) when 

considered in each order in order of average order most from social media (x ̅=4.14) Video (x ̅3.0=3.03) 

Posters (x ̅=2.92) Brochures (x ̅=2.88) and radio broadcast media (x ̅=2.47) and 3) The overall media 

satisfaction is at a medium level (x ̅=3.31) when considered in each order in order of average order, highest 

to lowest is social media (x ̅=4.08) Video (x ̅=3.17) brochures (x ̅=3.16) poster media (x̅=3.08) and radio 

broadcast (x ̅=2.86) respectively. 
 

Keywords: Public Relations Medias, Admission, Political Science Program 
 

บทนํา              
ในปจจุบัน การศึกษากําลังกลายเปนสินคาที่มีการซื้อขายมากขึ้น โดยเฉพาะกระแสทุนนิยมที่เขามามีบทบาทในดานการ

จัดการศึกษาประเด็นหน่ึงคือเรื่องขอตกลงวาดวยการคาเสรีและการบริการขององคการการคาโลก (WTO) และเขตการคาเสรี 
(FTA) ที่ไดบรรจุบริการการศึกษาไวเปนสวนหนึ่งของสินคาและบริการ (สุชาติ  ตันธนะเดชา, 2548) ในแงเศรษฐศาสตรจึง
มองการศึกษาเปน “สินคา” ชนิดหน่ึงที่มีอยู 2 ลักษณะ (เกริกเกียรติ  พิพัฒนเสรีธรรม, 2541) คือ สินคาสาธารณะ (Public 
Goods) ที่ไมมุงแสวงหากําไรและสินคาเอกชน (Private Goods) ที่มุงเนนแสวงหากําไร สําหรับการศึกษาในระดับสูงอยาง
มหาวิทยาลัย จึงเปนคําถามที่สังคมและประชาคมอุดมศึกษาตองการคําตอบวา การศึกษาควรจะถือกันวาเปนสินคาประเภทใด
และคําถามที่ทาทายที่สุด คือ ในยุคทุนนิยมโลกาภิวัฒนอยางที่เปนอยูนี้ สังคมจะยินยอมใหการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
เปนสินคาเอกชนที่แสวงหากําไรไดมากนอยเพียงใด เราจะพบเห็นมหาวิทยาลัยทั่วโลกรวมถึงมหาวิทยาลัยไทยมีการขยาย
บริการการศึกษาออกมาอยางหลากหลายบางประเทศถึงกับใหความสําคัญกับบริการ การศึกษาเปนสินคา “สงออก” ไปแลว 
เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา (มีรายไดจากบริการการศึกษาเปนอันดับ 5 จากสินคาสงออก) สหราชอาณาจักรและออสเตรเลีย 
เปนตน (สุชาติ  ตันธนะเดชา, 2548) ในความจริงการขยายตัวของมหาวิทยาลัยไทยทุกวันนี้จะพบวามีสภาพของ “ใครใครเปด 
เปดอยางเสรี” และ “ใครใครปด ปดไดอยางเสรี” กลาวคือ มหาวิทยาลัยหลายแหงจากสวนกลางไปเปดยังสวนภูมิภาค 
ในขณะที่มหาวิทยาลัยสวนภูมิภาคมาเปดในสวนกลาง มหาวิทยาลัยไทยหลายแหง ขยายงานกันอยางอุตหลุดทั้ง “สาขา” และ
สินคาหลักสูตร นอกจากนี้ยังเกิดปรากฎการณกับมหาวิทยาลัยบางแหงเมื่อไปเปดแลวไมประสบความสําเร็จก็ยุบ “สาขาที่ตั้ง” 
สภาพของมหาวิทยาลัยไทย ในวันน้ีผูเขียนมองวามีสภาพไมตางไปจาก “การทําไรเลื่อนลอย” (ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ, 2549) 

สาเหตุที่อุดมศึกษาไทยถึงทางตีบตันนั้นมีหลายประการประการแรก ประเทศไทยเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางเต็มตัว อัตรา
การเกิดของประชากรไทยน้ันต่ํามากและตอไปจะต่ํากวาอัตราการตาย ถาเราสังเกตใหดีเราจะพบวาจํานวนประชากรไทยนิ่ง ๆ 
ที่ 65 ลานคนมาเกือบ 15 ปแลว มีคนสูงอายุมากขึ้นและมีเด็กเกิดลดลงไปมากจนนาใจหาย รัฐบาลควรตองสงเสริมการ
แตงงานและการมีบุตรดวยมาตรการทางภาษีและสวัสดิการสังคมเพิ่มขึ้น ผลกระทบดังกลาวเห็นแลวไดชัดเจนทําให
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มหาวิทยาลัยตาง ๆ มีที่นั่งเหลือมากมาย เม่ือไมมีเยาวชนที่ตองการเขามหาวิทยาลัยมากเชนในอดีตทําใหการแขงขันลดลง มีที่
วางมากขึ้น คุณภาพการคัดเลือกก็ลดลงดวย ประการที่สอง ประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยจํานวนมาก หลักสูตรแปลก ๆ ที่เราไม
คิดวาจะไดเห็นก็ไดเห็นทุกแหงพยายามขายสินคาหรือหลักสูตรที่จะดึงดูดลูกคาใหเขามาเรียนดวยคุณลักษณะเดนที่แตกตาง
กันออกไป บางแหงเนนคุณภาพ บางแหงเนนไปที่จายครบ จบงาย เรียนสนุก แมวาจะมีหนวยงานมากับกับดูแลมาตรฐานแตก็
เปนการเกาไมถูกที่คันเน่ืองจากกฎระเบียบตาง ๆ ที่ออกมาบังคับใชน้ันพยายามใชหลักเกณฑเดียวกันหมดในทุกสาขาวิชา เนน
ไปที่การกํากับดูแลกระบวนการโดยไมไดดูที่สิ่งนําเขาหรือผลลัพธแตอยางใดเลยทําใหสาขาวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษาที่
พยายามทําดีหรือมีคุณภาพดีอยูแลวกลับแยลงเน่ืองจากเกณฑมาตรฐานบังคับใชไมเหมือนกัน (อานนท  ศักดิ์วรวิชญ, 2559) 

ส่ือในการประชาสัมพันธมีหลายสื่อ สื่อบุคคลนับวามีความสําคัญมากตอการโนมนาวทัศนคติของบุคคล ไปจนถึงข้ันการ
ยอมรับความคิดใหม สื่อบุคคลที่สําคัญ คือ ผูนําความคิดดังที่ทราบกันดีอยูแลวอยู ผูนําความคิดมีโอกาสของการติดตอส่ือสาร
กับผูอ่ืน และสังคมภายนอกมากกวาผูอ่ืน เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะรูมาก เห็นมากและมีประสบการณยอมมีมากกวา จึงเปน
โอกาสที่ผูนําความคิดจะไดมีการถายทอดความคิดใหมพรอม ๆ กับถายทอด ทัศนคติของตัวเองตอเรื่องราวน้ัน อันมีผลตอการ
เปล่ียนแปลง และปฏิกิริยาสะทอนกลับของผูฟงอ่ืน นอกจากส่ือบุคคลยังมีสื่อมวลชนอ่ืน เชน หนังสือพิมพรายวัน นิตยสาร 
วารสารตาง ๆ วิทยุ โทรทัศน ภาพยนตร และหนวยเคล่ือนที่จากบรรดาสิ่งตาง ๆ เหลาน้ี ผูวางแผนการประชาสัมพันธจะตอง
เขาใจกลไกการเลือกใชสื่อที่เหมาะสมตามโอกาสและชวงเวลาที่จะเอ้ืออํานวย ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินงานประชาสัมพันธมี
ประสิทธิผลมากที่สุด นอกจากการเขาใจการเลือกใชสื่อประเภทตาง ๆ แลว ในการเขาถึงกลุมประชาชนเปาหมายดวยการ
เยี่ยมเยืยนและเขาถึงตัวบุคคลที่ตองการจะติดตอประชาสัมพันธดวย การสาธิตเปนการนํามาแสดงใหประชาชนกลุมเปาหมาย
ไดเห็นประจักษดวยตนเอง การสาธิตจึงเปนที่นิยมกันอยางแพรหลายทั้งในดานการประชาสัมพันธการโฆษณา การตลาด และ
การใหการศึกษา ฉะนั้นการสาธิต จึงนับวาเปนวิธีการที่ดีเพราะชวยใหกลุมเปาหมายไดมีการประสบการณดวยตนเองไดสัมผัส
จับตองเปนการเพิ่มโอกาสของการติดตอสื่อสารระหวางองคการหนวยงานกับประชาชนไดมากขึ้น เปนตน 

ดังนั้น จากสภาพปญหาดังกลาวในขางตน ผูวิจัยในฐานะอาจารยและนักวิจัยสังกัดหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร คณะ
รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จึงไดเล็งเห็นถึงความสําคัญและความจําเปนของการเพิ่ม
โอกาสในการแขงขันใหนักเรียนเขามาเรียนในหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตรมากขึ้น จึงจําเปนตองทําวิจัยเพื่อหาส่ือที่เหมาะสม
ในการประชาสัมพันธที่ตลอดจนไดทราบถึงขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร คณะรัฐศาสตรและ            
รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามยิ่งข้ึน 
 

วัตถุประสงคการวิจัย  
1. เพื่อสรางส่ือการประชาสัมพันธที่มีผลตอการเขาศึกษาตอในหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร คณะรัฐศาสตรและรัฐ

ประศาสนศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    
2. เพื่อศึกษาประเภทของสื่อที่มีผลตอการเขาศึกษาตอในหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสน

ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของสื่อที่มีผลตอการเขาศึกษาตอในหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร คณะรัฐศาสตรและรัฐ

ประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   
 

วิธีการดําเนินการวิจัย  
 การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังน้ี  
 1. กลุมเปาหมายในการวิจัย ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่รายงานตัวเปนนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชา
รัฐศาสตร คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปการศึกษา 2561 จํานวน 180 คน ที่มา
จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 2. เครื่องมือในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) และเอกสารขอมูลตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ อาทิ หนังสือ ตํารา งานวิจัย และสื่อเอกสารออนไลน เปนตน 
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 4. การวิเคราะหขอมูล ไดแก นําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเชิงพรรณ 
และวิเคราะหเปรียบเทียบดวยคาท ี(t-test) 
 5. สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย คารอยละ (Frequency) คาเฉลี่ย (Mean) และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติการวิเคราะหเปรียบเทียบดวยคาท ี(t-test) 
 

ผลการวิจัย            
 การวิจัยเรื่องสื่อการประชาสัมพันธที่มีผลตอการเขาศึกษาตอในหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร คณะรัฐศาสตรและรัฐ
ประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ผูวิจัยจําแนกผลการวิจัยได ดังน้ี 
 1. ผลการวิเคราะหการสรางส่ือการประชาสัมพันธที่มีผลตอการเขาศึกษาตอในหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร        
คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 ผลการวิจัยพบวา สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหการสรางส่ือการประชาสัมพันธที่มีผลตอการเขาศึกษาตอในหลักสูตร
สาขาวิชารัฐศาสตร คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  การประเมินคุณภาพโดย

ผูเชี่ยวชาญโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x ̅=4.43) และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา คุณภาพสื่อเรียงตามลําดับ

คาเฉล่ียจากมากไปนอย คือ วีดิทัศนและสื่อสังคมออนไลน (x ̅=4.52) ส่ือวิทยุกระจายเสียง (x ̅=4.44) แผนพับ (x ̅=4.40) และ

โปสเตอร (x ̅=4.28) และสื่อการประชาสัมพันธที่สรางเพื่อใชในการรับขอมูลขาวสารในหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร คณะ
รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีคุณภาพในระดับมากที่สุด ไดแก 1) แผนพับ 2) 
โปสเตอร 3) วีดีทัศน 4) สื่อวิทยุกระจายเสียง 5) ส่ือสังคมออนไลน โดยเน้ือหาของสื่อการประชาสัมพันธของหลักสูตร
สาขาวิชารัฐศาสตร คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ทางการศึกษา แบงออกเปน 5 
ดาน ไดแก 1) แนะนําหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
2) แนะนําคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 3) แนะนํามหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 4) แนะนําแนวทางประกอบอาชีพ 5) แนะนําการรับสมัคร 
   2. ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลและระดับการรับรูขอมูลเก่ียวกับสื่อการประชาสัมพันธที่มีผลตอการเขา
ศึกษาตอในหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 ผลการวิจัยพบวา สวนที่ 2 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลเกี่ยวกับสื่อการประชาสัมพันธที่มีผลตอการเขาศึกษาตอในหลักสูตร
สาขาวิชารัฐศาสตร คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คาจํานวนและรอยละของเพศ 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 57.2 และเปนเพศชาย จํานวน 77 คน คิดเปนรอย
ละ 42.8, คาจํานวนและรอยละของที่ต้ังโรงเรียน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูในเขตพื้นที่บริการ จํานวน 165 คน คิดเปน
รอยละ 91.7 และอยูนอกเขตพื่นที่บริการ จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 8.3, คาจํานวนและรอยละของแผนการเรียน ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญอยูแผนการเรียนวิทย-คณิต จํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 55 แผนการเรียน ศิลป-ภาษา จํานวน       
16 คน คิดเปนรอยละ 8.9 และแผนการเรียนอ่ืน ๆ จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 36.1, คาจํานวนและรอยละของที่อยูปจุบัน 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูบิดามารดา จํานวน 165 คน คิดเปนรอยละ 91.7 อยูกับญาติ จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 

5.6 และอ่ืน ๆ จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 2.8, คาจํานวนและรอยละของอาชีพผูปกครอง ผูตอบบบสอบถาม สวนใหญเปน
เกษตรกร จํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 66.1 รับจาง จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 20 รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ จํานวน 
5 คน คิดเปนรอยละ 2.8 คาขายหรือธุรกิจ จํานวน 20 คิดเปนรอยละ 11.1 และคาจํานวนและรอยละของรายไดครอบครัว 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายได อยูในชวง 5,000–10,000 บาท จํานวน 67 คนคิดเปนรอยละ 37.2 รายไดในชวงไมเกิน 
5,000 บาท มีจํานวน 15 คนคิดเปนรอยละ 8.3 อยูในชวง 10,001–15,000 บาท จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 25.6 อยู
ในชวง 15,001–20,000 บาท จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 17.2 อยูในชวง 20,001–30,000 บาท จํานวน 10 คน คิดเปน
รอยละ 5.6 และมีรายไดครอบครัวมากกวา 30,000 บาท จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 6.1 และระดับการรับรูขอมูลเกี่ยวกับ
สื่อการประชาสัมพันธที่มีผลตอการเขาศึกษาตอในหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (x ̅=3.09) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ส่ือที่มีผลตอ
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การเขาศึกษาเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ สื่อสังคมออนไลน (x ̅=4.14) วีดีทัศน (x ̅=3.03) โปสเตอร (x ̅=2.92) 

แผนพับ (x ̅=2.88) และสื่อวิทยุกระจายเสียง (x ̅=2.47)  
3. ผลการวิเคราะหการทดสอบสมมติฐานการวิจัยระดับการรับรูขอมูลเก่ียวกับสื่อการประชาสัมพันธที่มีผลตอการ

เขาศึกษาตอในหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 ผลการวิจัยพบวา สวนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยระดับการรับรูขอมูลเก่ียวกับสื่อการประชาสัมพันธที่มีผลตอ
การเขาศึกษาตอในหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ดังน้ี 
 3.1 สมมติฐานที่ 1 นักเรียนที่เขาศึกษาตอในหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่มีเพศแตกตางกัน มีการรับรูขอมูลจากสื่อการประชาสัมพันธในการเขาศึกษาตอแตกตางกัน 
ผลการทดสอบเพศตอการรับรูขอมูลจากสื่อการประชาสัมพันธในการเขาศึกษาตอหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร คณะรัฐศาสตร
และรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พบวา โดยภาพรวมไมแตกตางกัน โดยรายดานพบวาดานนักเรียน
เพศชาย มีการรับรูตอสื่อดานโปสเตอรสูงกวานักเรียนเพศหญิง (t=3.397) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 และดานสื่อ
วิทยุกระจายเสียง นักเรียนเพศชายมีการรับรูตอสื่อดานโปสเตอรสูงกวานักเรียนเพศหญิง (t=-2.732) อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติระดับ 0.05 

3.2 สมมติฐานที่ 2 นักเรียนที่เขาศึกษาตอในหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่มีที่ตั้งโรงเรียนแตกตางกัน มีการรับรูขอมูลจากสื่อการประชาสัมพันธในการเขาศึกษาตอ 
แตกตางกัน ผลการทดสอบที่ตั้งโรงเรียนของนักศึกษาตอการรับรูขอมูลจากส่ือการประชาสัมพันธในการเขาศึกษาตอใน
หลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พบวา โดยรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 โดยรายดานพบวาดานนักเรียน ในเขตพื้นที่บริการมีการรับรูตอสื่อดานสื่อ
สังคมออนไลนสูงกวา (t=-2.327) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 ดานในเขตพื้นที่บริการ มีการรับรูตอส่ือดานโปสเตอร
สูงกวา (t=-.3718) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 และดานในเขตพื้นที่บริการ มีการรับรูตอส่ือดานวีดีทัศนสูงกวา     
(t=-4.015) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 

3.3 สมมติฐานที่ 3 นักเรียนที่เขาศึกษาตอในหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่มีแผนการเรียนแตกตางกัน มีการรับรูขอมูลจากสื่อการประชาสัมพันธในการเขาศึกษาตอ 
แตกตางกัน ผลการทดสอบแผนการเรียนของนักศึกษาตอการรับรูขอมูลจากสื่อการประชาสัมพันธในการเขาศึกษาตอใน
หลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พบวา โดยภาพรวม    
ไมแตกตางกัน โดยรายดาน พบวา ดานนักเรียนในแผนการเรียนสายสามัญมีการรับรูตอสื่อดานสื่อสังคมออนไลนสูงกวา     
(t=-2.774) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 

3.4 สมมติฐานที่ 4 นักเรียนที่เขาศึกษาตอในหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่มีการอาศัยอยูกับครอบครัวแตกตางกัน มีการรับรูขอมูลจากส่ือการประชาสัมพันธในการ
เขาศึกษาตอแตกตางกัน ผลการทดสอบการอาศัยอยูกับครอบครัวของนักศึกษาตอการรับรูขอมูลจากสื่อการประชาสัมพันธใน
การเขาศึกษาตอในหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
พบวาโดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 โดยรายดาน พบวา ดานนักเรียนที่อาศัยอยูกับบิดา/
มารดา มีการรับรูตอส่ือดานโปสเตอรสูงกวา (t=5.531) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 ดานนักเรียนที่อาศัยอยูกับบิดา/
มารดา มีการรับรูตอส่ือดานสื่อสังคมออนไลนสูงกวา (t=3.626) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 และดานนักเรียนที่อาศัย
อยูกับบิดา/มารดา มีการรับรูตอสื่อดานส่ือวิทยุกระจายเสียงสูงกวา (t=2.388) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 

3.5 สมมติฐานที่ 5 นักเรียนที่เขาศึกษาตอในหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่มีอาชีพผูปกครองแตกตางกัน มีการรับรูขอมูลจากส่ือการประชาสัมพันธในการเขาศึกษาตอ
แตกตางกัน ผลการทดสอบอาชีพผูปกครองของนักเรียนตอการรับรูขอมูลจากสื่อการประชาสัมพันธในการเขาศึกษาตอใน
หลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พบวา โดยภาพรวม   
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ไมแตกตางกัน โดยรายดาน พบวา ดานนักเรียนที่ครอบครัวทํางานดานเกษตรกร/รับจาง มีการรับรูตอสื่อดานโปสเตอรสูงกวา  
(t=-2.218) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 
 3.6 สมมติฐานที่ 6 นักเรียนที่เขาศึกษาตอในหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่มีรายไดผูปกครองแตกตางกัน มีการรับรูขอมูลจากส่ือการประชาสัมพันธในการเขาศึกษา
ตอแตกตางกัน ผลการทดสอบรายไดผูปกครองของนักเรียนตอการรับรูจากสื่อการประชาสัมพันธในการเขาศึกษาตอ           
ในหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พบวา โดยภาพรวม      
ไมแตกตางกัน โดยรายดาน พบวา ดานนักเรียนที่ครอบครัวมีรายไดนอยกวา 15,000 มีการรับรูตอสื่อดานสื่อสังคมออนไลน    
สูงกวา (t=3.686) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 
 4. ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจสื่อการประชาสัมพันธที่มีผลตอการเขาศึกษาตอในหลักสูตรสาขาวิชา
รัฐศาสตร คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   
 ผลการวิจัยพบวา สวนที่ 4 ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจสื่อการประชาสัมพันธที่มีผลตอการเขาศึกษาตอใน
หลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระดับความพึงพอใจสื่อ
การประชาสัมพันธที่มีผลตอการเขาศึกษาตอในหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ความพึงพอใจของสื่อโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (x ̅=3.31) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา ความพึงพอใจของส่ือดานขอมูลหลักสูตรเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ สื่อสังคมออนไลน (x̅=4.08) วีดี

ทัศน (x ̅=3.17) แผนพับ (x ̅=3.16) โปสเตอร (x ̅=3.08) และสื่อวิทยุกระจายเสียง (x ̅=2.86) ความพึงพอใจของสื่อดานความ

นาสนใจเรียงตามลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย คือ สื่อสังคมออนไลน (x ̅=4.06) วีดีทัศน (x̅=3.24) แผนพับ (x ̅=3.24) 

โปสเตอร (x̅=3.16) และสื่อวิทยุกระจายเสียง (x ̅=2.97) และความพึงพอใจของสื่อดานการติดตอสื่อสารเรียงตามลําดับ

คาเฉล่ียจากมากไปนอย คือ สื่อสังคมออนไลน (x ̅=4.22) วีดิทัศน (x ̅=3.19) โปสเตอร (x̅=3.13) แผนพับ (x ̅=3.05) และสื่อ

วิทยุกระจายเสียง (x ̅=3.05) ตามลําดับ 
 

สรุปผลการวิจัย  
 การวิจัยเรื่องสื่อการประชาสัมพันธที่มีผลตอการเขาศึกษาตอในหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร คณะรัฐศาสตรและ          
รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ผูวิจัยสรุปผลการิจัยได ดังนี้ 
 1. เพ่ือสรางสื่อการประชาสัมพันธที่มีผลตอการเขาศึกษาตอในหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร คณะรัฐศาสตรและ      
รัฐประศาสนศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พบวา ผลการสรางส่ือโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

(x ̅=4.43) และเม่ือพิจารณาเปนรายดานที่เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ สื่อวีดิทัศนและส่ือสังคมออนไลน 

(x ̅=4.52) สื่อวิทยุกระจายเสียง (x ̅=4.44) ส่ือแผนพับ (x ̅=4.40) และสื่อโปสเตอร (x ̅=4.28) ตามลําดับ 
2. ศึกษาประเภทของส่ือที่มีผลตอการเขาศึกษาตอในหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสน

ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พบวา ประเภทของสื่อมีผลตอการเขาศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  

(x ̅=3.09) เมื่อพิจารณาเปนรายดานที่เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ส่ือสังคมออนไลน (x ̅=4.14) สื่อวีดีทัศน 

(x ̅=3.03) สื่อโปสเตอร (x ̅=2.92) สื่อแผนพับ (x ̅=2.88) และสื่อวิทยุกระจายเสียง (x ̅=2.47) และจําแนกการเปรียบเทียบโดย
2.1) นักเรียนที่มีเพศแตกตางกัน มีการรับรูขอมูลจากส่ือการประชาสัมพันธในการเขาศึกษาตอไมแตกตางกัน 2.2) นักเรียนที่มี
ที่ตั้งโรงเรียนแตกตางกัน มีการรับรูขอมูลจากส่ือการประชาสัมพันธในการเขาศึกษาตอแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 2.3) นักเรียนที่มีแผนการเรียนแตกตางกัน มีการรับรูขอมูลจากสื่อการประชาสัมพันธในการเขาศึกษาตอไม
แตกตางกัน 2.4) นักเรียนที่มีการอาศัยอยูกับครอบครัวแตกตางกัน มีการรับรูขอมูลจากสื่อการประชาสัมพันธในการเขาศึกษา
ตอแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2.5) นักเรียนที่มีอาชีพผูปกครองแตกตางกัน มีการรับรูขอมูลจากส่ือการ
ประชาสัมพันธในการเขาศึกษาตอไมแตกตางกัน และ 2.6) นักเรียนที่มีรายไดผูปกครองแตกตางกัน มีการรับรูขอมูลจากสื่อ
การประชาสัมพันธในการเขาศึกษาตอไมแตกตางกัน 
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 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของสื่อที่มีผลตอการเขาศึกษาตอในหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร คณะรัฐศาสตรและ     
รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พบวา มีความพึงพอใจของสื่อโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

(x ̅=3.31) เม่ือพิจารณาเปนรายดานที่เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ สื่อสังคมออนไลน (x ̅=4.08) สื่อวีดีทัศน 

(x ̅=3.17) สื่อแผนพับ (x̅=3.16) สื่อโปสเตอร (x ̅=3.08) และสื่อวิทยุกระจายเสียง (x ̅=2.86) ความพึงพอใจของสื่อดานความ

นาสนใจเรียงตามลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย คือ สื่อสังคมออนไลน (x ̅=4.06) สื่อวีดีทัศน (x̅=3.24) สื่อแผนพับ (x ̅=3.24) 

โปสเตอร (x̅=3.16) และสื่อวิทยุกระจายเสียง (x ̅=2.97) และความพึงพอใจของสื่อดานการติดตอสื่อสารเรียงตามลําดับ

คาเฉล่ียจากมากไปนอย คือ ส่ือสังคมออนไลน (x ̅=4.22) ส่ือวีดิทัศน (x ̅=3.19) สื่อโปสเตอร (x ̅=3.13) ส่ือแผนพับ (x ̅=3.05) 
และสื่อวิทยุกระจายเสียง (x ̅=3.05) ตามลําดับ 
 

อภิปรายผล  
 การวิจัยเรื่องสื่อการประชาสัมพันธที่มีผลตอการเขาศึกษาตอในหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร คณะรัฐศาสตรและรัฐ
ประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลได ดังนี้     
 1. ผลการสรางส่ือการประชาสัมพันธที่มีผลตอการเขาศึกษาตอในหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร คณะรัฐศาสตรและ        
รัฐประศาสนศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พบวา การสรางสื่อการประชาสัมพันธที่มีผลตอการเขาศึกษาตอใน
หลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คุณภาพส่ือการ
ประชาสัมพันธโดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะวา สื่อประชาสัมพันธที่หลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตรที่ไดจัดทําขึ้นผาน
การประเมินจากคณะกรรมการฯ จัดทําโครงการประชาสัมพันธสาขาที่ทรงคุณวุฒิและประสบการณ ดานการสื่อสาร เพื่อการ
ประชาสัมพันธไดมีการวางแผนการดําเนินการและการประเมินผลตามลําดับ พรอมทั้งยังมีขอเสนอแนะในการพัฒนาสื่อ
ประชาสัมพันธเพื่อปรับปรุงใหทันสมัยทันเหตุการณอยูเสมอ สอดคลองกับอลิสา  มะเซ็ง (2557, บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่องแนว
ทางการพัฒนางานประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทรผลการวิจัยพบวา  สภาพการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทรโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลางเมื่อพิจารณารายดานพบวา มีการ
ปฏิบัติงานดานบุคลากรมากกวาดานอ่ืนรองลงมือ คือ ดานการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธดานการวางแผนและดานการ
ประเมินผลตามลําดับ และแนวทางการพัฒนางานประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ไดแก 1) ดานการ
วางแผน จะตองใชกระบวนการการมีสวนรวมในกระบวนการคิดการวางแผนการปฏิบัติงานกับคุลากรนักศึกษาและหนวยงาน
ภายนอก 2) ดานการสื่อวารเพื่อการประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมสรางเครือขายความเชื่อมโยงความสัมพันธที่ดีระหวางงาน
ประชาสัมพันธกับบุลากรนักศึกษาและหนวยงานภายนอก 3) ดานบุลากรพัฒนาและสนับสนุนโดยการจัดอบรมใหความรูสราง
ความเขาใจในดานการประชาสัมพันธ และ 4) ดานการประเมินผลใชหลักการประเมินผลอยางตอเนื่อง การวัดและประเมินผล
ที่มีมีประสิทธิภาพจะใหขอมูลที่ถูกตอง เที่ยงตรง สําหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเปนขอมูลยอนกลับ   
ที่จะชวยติดตาม กํากับ ดูแลความกาวหนาของการปฏิบัติกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
  2. ผลการศึกษาประเภทของสื่อที่มีผลตอการเขาศึกษาตอในหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร คณะรัฐศาสตรและ             
รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พบวา ระดับการรับรูขอมูลเกี่ยวกับสื่อการประชาสัมพันธที่มีผลตอ
การเขาศึกษาตอในหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามใน
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา สื่อที่มีผลตอการเขาศึกษาเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไป
นอย คือ ส่ือสังคมออนไลน, วีดีทัศน, โปสเตอร, แผนพับ และสื่อวิทยุกระจายเสียง ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาเยาวชนคนรุนใหมใช
นิยมใชชองทางสื่อสังคมออนไลนกันย่ิงขึ้น อันเปนชองทางที่ชวยใหรับรูขาวสารไดอยางงายดาย  รวดเร็ว สะดวกสบาย  
สอดคลองกับกัลยา  ตันจะโร และพิมพรําไพ  เปรมสมิทธ (2555, บทคัดยอ ) ที่ศึกษาเรื่องการใช ส่ือสังคมเพื่อการ
ประชาสัมพันธหองสมุดมหาวิทยาลัยผลการศึกษาพบวา หองสมุดมหาวิทยาลัยจํานวนมากที่สุดมีวัตถุประสงคในการใชสื่อ
สังคมเพื่อใหสามารถส่ือสารกับผูใชบริการไดทุกที่ทุกเวลา บรรณารักษเปนผูรับผิดชอบหลักในการใชส่ือสังคมหองสมุดสวน
ใหญใชเฟซบุคในการประชาสัมพันธปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชสื่อสังคม คือความงายของการใชงาน 
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3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของส่ือที่มีผลตอการเขาศึกษาตอในหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร คณะรัฐศาสตรและ
รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พบวา ระดับความพึงพอใจตอส่ือการประชาสัมพันธที่มีผลตอการเขา
ศึกษาตอในหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่เปนกลุม
ตัวอยางมีความเห็นเรียงลําดับ ไดแก ในดานขอมูลหลักสูตร อันดับ 1 ส่ือสังคมออนไลน อันดับ 2 วีดีทัศน อันดับ 3 แผนพับ 
อันดับ 4 โปสเตอร อันดับ 5 สื่อวิทยุกระจายเสียง ในดานความนาสนใจ อันดับ 1 สื่อสังคมออนไลน อันดับ 2 วีดีทัศน อันดับ 
3 แผนพับคาเฉลี่ย อันดับ 4 โปสเตอร อันดับ 5 สื่อวิทยุกระจายเสียง ในดานการติดตอส่ือสารอันดับ 1 สื่อสังคมออนไลน 
อันดับ 2 วีดีทัศน อันดับ 3 โปสเตอร อันดับ 4 แผนพับ อันดับ 5 สื่อวิทยุกระจายเสียง อาจเนื่องจากตรงกับพฤติกรรมการใช
ชีวิตประจําวัน พอใจและสนใจการนําเสนอเนื้อหาที่เปนแบบนาทีตอนาที (Real Time) รวดเร็ว กระชับสอดคลองกับก่ิงแกว 
ปะติตังโข (2558, บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่องการใชและความตองการสารสนเทศจากสื่อการประชาสัมพันธของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาใชสารสนเทศจากสื่อการประชาสัมพันธประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกสอยู
ในระดับมาก และเมธาวี  เจริญผล และบุหงา  ชัยสุวรรณ (2558, บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่องกลยุทธการสื่อสารการตลาดผานสื่อ
ออนไลน ผลการวิจัยพบวา กลุมผูอานเกิดความเขาใจเนื้อหาและรูปแบบการนําเสนอนิตยสารเมื่อเขาถึงขอมูลผานชองทาง
ของเฟซบุกเปนอันดับ 1  

  

ขอเสนอแนะการวิจัย  
 1. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 

1.1 เว็บไซตของหลัก คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามตองปรับปรุงเน้ือหา
ใหทันสมัย นาสนใจ มีขาวแสดงความกาวหนาตลอดเวลา และระบุเบอรโทรศัพทผูรับผิดชอบใหชัดเจน  

1.2 เฟสบุคของของหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ควรแจงขาวสารที่ทันสมัย รวดเร็ว ในรูปแบบนาทีตอนาที  

1.3 ปายไวนิลและแผนปลิว ควรใชสีสันสดใสขอความมีความโดดเดนเขาใจงาย  
1.4 แผนพับ ควรออกแบบใหเปนที่สะดุดตาและนําเสนอเน้ือหาใหม ๆ 

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป        
  2.1 ควร มีการศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอการรับรูสื่อการประชาสัมพันธของหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร คณะ
รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

2.2 ควร มีการศึกษารูปแบบการมีสวนรวมการจัดทําสื่อการประชาสัมพันธที่ผลตอการเขาศึกษาตอในหลักสูตร
สาขาวิชารัฐศาสตร คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบพระคุณ คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรและสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม      

ที่ไดอุดหนุนทุนในการวิจัยในครั้งนี้ และงานวิจัยครั้งน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาและชวยเหลือเปนอยางดีย่ิงจาก           
ดร.สิทธิชัย  ดีลน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ที่กรุณาเสียสละเวลาใหคําแนะนํา ตรวจแกไขขอบกพรองดวย
ความเอาใจใสผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณาของอาจารยและขอขอบคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้ดวย ตลอดจน ขอขอบพระคุณ
คณาจารยทุกทานที่สนับสนุนในการศึกษาและใหกําลังใจดวยดีเสมอมา ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณบิดามารดาผูให
ชีวิตผูมีพระคุณ ครูบาอาจารย และทุกคนที่มีสวนสรางพื้นฐานการศึกษาใหแกผูวิจัยในครั้งน้ี 
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บทคัดยอ              
 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาการจัดการการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรในพื้นที่ปราสาทเปอยนอย 2. เพื่อ
ศึกษาปญหาและอุปสรรคในการจัดการการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรในพื้นที่ปราสาทเปอยนอย และ 3. เพื่อศึกษา
ขอเสนอแนะในการจัดการการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรในพื้นที่ปราสาทเปอยนอย อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน       
เปนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods) มีเครื่องมือในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณเชิงลึกและแบบสอบถาม โดยมี
กลุมตัวอยางและกลุมเปาหมายในการวิจัย คือ กลุมตัวอยางคือจํานวน 150 คน ที่ไดมาจากการคัดเลือกแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling) และกลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยคือ จํานวน 15 คน ที่มาจากวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) แลวนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย คารอยละ 
คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และขอมูลจากแบบสัมภาษณเชิงลึกมาวิเคราะหแบบเชิงเนื้อหา (Content Analysis) 

ผลการวิจัยพบวา 1) การจัดการการทองเที่ยวปราสาทเปอยนอย โดยรวมอยูในระดับมาก (x ̅=3.91) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวาอยูในระดับมากที่สุด 1 ดาน คือ ดานสิ่งดึงดูดใจเชิงประวัติศาสตร (x ̅=4.50) อยูในระดับมาก 2 ดาน คือ ดานกิจกรรม

การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร (x ̅=4.28) และดานการคมนาคม (x ̅=3.57) และอยูในระดับปานกลาง 1 ดาน คือ ดานสิ่ง

อํานวยความสะดวก ( x̅=3.27) ตามลําดับ 2) ปญหาและอุปสรรคในการจัดการการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ในพื้นที่
ปราสาทเปอยนอย พบวา 2.1) ดานการคมนาคม ไดแก รถโดยสารไมเพียงพอตอความตองการ 2.2) ดานสิ่งอํานวยความ
สะดวก ไดแก หองน้ําหางไกลจากบริเวณแหลงทองเที่ยว 2.3) ดานส่ิงดึงดูดใจเชิงประวัติศาสตร ไดแก ภายในตัวปราสาทไมมี
คําอธิบายบอกความเปนมาที่ชัดเจน และ 2.4) ดานกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ไดแก ไมมีกิจกรรมที่นาสนใจ และ 
3) ขอเสนอแนะในการแกไขปญหาในการจัดการการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ในพื้นที่ปราสาทเปอยนอย พบวา 
ขอเสนอแนะในการแกไขปญหาที่สําคัญ ประกอบดวย 3.1) ดานการคมนาคม ไดแก ควรจัดใหมีรถโดยสารประจําทางอยาง
ตอเน่ือง 3.2) ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ไดแก ควรจัดเจาหนาที่เขามาดูแลแหลงทองเที่ยวเปนประจํา 3.3) ดานสิ่งดึงดูดใจ
เชิงประวัติศาสตร ไดแก ควรมีสินคาที่เปนเอกลักษณเชิงประวัติศาสตรของปราสาทเปอยนอย และ 3.4) ดานกิจกรรมการ
ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ไดแก ควรมีการสรางแรงจูงใจเพื่อใหคนในชุมชนเขามาใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมตาง ๆ 
มากขึ้น  

 

คําสําคัญ: การจัดการการทองเที่ยว, ประวัติศาสตร, ปราสาทเปอยนอย 
 

Abstract  
 The purposes of this study were 1. to study the historical tourism management in the Prasat Pueai 
Noi  2. to study the problems and obstacles in the historical tourism management in the Prasat Pueai Noi  
and 3. to study the suggestions for the historical tourism management in the Prasat Pueai Noi, Pueai Noi 
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dstrict Khon Kaen province. It is a mixed method. Research Instrument are in-depth interview form and 
questionnaire. The sample group and the target group of the research are 150 samples from Accidental 
Sampling and 15 samples from the Purposive Sampling. Then the data from the questionnaire was 
analyzed using descriptive statistics consisting of percentage, mean and standard deviation. and data from 
in-depth interviews to analyze in content analysis. The result of this research was found that 1) the 

historical tourism management in the Prasat Pueai Noi.The Overall is at a high level. (x ̅=3.91) When 

considered in detail, it is found that at the highest level, 1 aspect is the historical attraction (x ̅=4.50) Is at 

the high level in 2 aspects, namely the historical tourism (x ̅=4.28) and the traveling (x ̅=3.57) and at the 

moderate level 1 is the facilities (x ̅=3.27) respectively 2) Problems and Obstacles in historical tourism 
management in the Prasat Pueai Noi, it was found that 2.1) the transportation such as the bus is not 
enough to meet the needs 2.2) the facilities such as toilets that are far from the tourist area 2.3) in the 
historical attraction such as There is no explanation within the castle's history 2.4) Historical tourism 
activities such as no interesting activities and 3) Suggestions for solving problems in the historical tourism 
management in the Prasat Pueai Noi, it is found that the suggestions for solving problems are important 
include 3.1) Travel facilitates regular maintenance of visitors to take care of tourist spots. 3.3) The most 
interesting thing in history is to inspire customers. So that people in the community come to cooperate in 
organizing more activities. 
 

Keywords: Tourism Management, Historical, Prasat Pueai Noi 
 

บทนํา              
 สําหรับประเทศไทยอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่สรางรายไดใหแกประเทศเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยนับตั้งแตป พ.ศ. 
2556 เปนตนมา อุตสาหกรรมทองเที่ยวสรางรายไดเกินกวา 1 ลานลานบาท มาโดยตลอด ซึ่งในป พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมี
รายไดจากการทองเที่ยว 2.94 ลานลานบาท และมีแนวโนมการเพิ่มขึ้นของจํานวนนักทองเที่ยวมีแนวโนมเพิ่มข้ึนตามการ
เพิ่มขึ้นของจํานวนนักทองเที่ยว โดยเปนกลไกที่สําคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศกอใหเกิดการจางแรงงานและ
เปนเครื่องมือที่สําคัญในการกระจายรายไดสูทองถ่ินและลดความเหล่ือมล้ําดังนั้น เพื่อใหประเทศไทยสามารถเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันดานการ ทองเที่ยวอยางย่ังยืน ประเทศไทยอาจจะตองเดินหนาการพัฒนาในดานที่ควรปรับปรุง 
ไดแก ดานความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพิ่มความเขมขนในดานความปลอดภัยและยกระดับความ
สะอาดและสุขภาพใหมีความครอบคลุมในทุกสาขาของอุตสาหกรรมทองเที่ยวของไทยในขณะเดียวกันตองยกระดับภาคการ
ทองเที่ยวในระดับกลางใหปรับอันดับใหสูงขึ้น เพิ่มมาตรการในการอํานวยความสะดวกตอการเดินทางพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ดานการขนสงทางอากาศใหมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับตอการขยายตัวของคนเดินทางทั่วโลก ประกอบกับยกระดับ
อันดับที่อยูในระดับดีเดนใหสามารถรักษาระดับใหสูงข้ึน เปนที่นาสังเกตวาอันดับที่อยูในเกณฑดีที่สุดแตปรับอันดับลดลง 
อาจจะตองมีมาตรการในการรองรับโจทยในขอดังกลาวไมวาจะเปนดานทรัพยากรธรรมชาติการแขงขันดานราคาและ
โครงสรางพื้นฐานดานการขนสงทางอากาศเพื่อปรับปรุงใหดีข้ึน ทั้งนี้ อาจจะตองบูรณาการความรวมมืออยางเปนรูปธรรมกับผู
มีสวนไดเสียและทุกฝายเพื่อการพัฒนาดานการทองเที่ยวที่ย่ังยืนตอไป (กองเศรษฐกิจการทองเที่ยวและกีฬา, 2562, ออนไลน)  
 ปจจุบัน ประเทศไทยไดเล็งเห็นความสําคัญของการสงเสริมการทองเที่ยวในประเทศเปนวาระแหงชาติ (Nayional 
Agenda) ต้ังแตปพ.ศ.2552 ปจจุบันแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซ่ึงนําทุน
ธรรมชาติ ทุนกายภาพ ทุนสังคม ทุนมนุษย ทุนทางการเงิน รวมถึงทุนทางวัฒนธรรมเปนสิ่งขับเคล่ือนในการเปลี่ยนแปลง
ประเทศจากเศรษฐกิจยุคเกามาประยุกตผสมผสานใหมีความลงตัวใหเขากับเศรษฐกิจยุคใหม (New Economy) นั่นคือ
เศรษฐกิจเชิงสรางสรรค (Creative Economy) (Sangsanit. N, 2013) การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรเปนรูปแบบการ
ทองเที่ยวประเภทหนึ่งของการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคที่ถูกจัดใหเปนกลุมสินคาการทองเที่ยวที่สําคัญของประเทศ รวมทั้ง
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นโยบายการสงเสริมการทองเที่ยวของภาครัฐที่มุงรักษาและพัฒนาแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร เนื่องจากมีคุณคาทาง
ประวัติศาสตร วัฒนธรรมและสังคม รวมถึงสถานที่ที่มีความผูกพันทางจิตใจของชนรุนหลัง เพื่อเรียนรูตอประวัติศาสตรและ
โบราณสถานในแหลงทองเที่ยวนั้น ๆ บนพื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกตอการรักษามรดกทางประวัติศาสตร ซ่ึง
การทองเที่ยวเกี่ยวกับอารยะธรรมขอมในเขตพื้นที่อีสานใตน้ันถือวาเปนทรัพยากร การทองเที่ยวดานโบราณสถานที่สําคัญที
ไดรับการพัฒนาสงเสริมและมีการประชาสัมพันธกันอยางตอเน่ือง รวมทั้งมีการบูรณะปราสาทตาง ๆ ใหมีสภาพที่สมบูรณ 
ตลอดจน มีการจัดกิจกรรมเสริม เชน การจัดแสง สี เสียง ตํานานตาง ๆ ที่เปนการสงเสริมเพื่อดึงดูดใหนักทองเที่ยวมาเที่ยว
เพิ่มมากข้ึนอยาตอเน่ือง การทองเที่ยวเก่ียวกับอารยะธรรมขอมในปจจุบัน โดยเฉพาะปราสาทหินตางไดรับความสนใจจาก
ตางชาติเปนจํานวนมากหรือแมกระทั่งคนไทยเองก็ยังใหความสนใจไมนอยพื้นที่ที่เรียกวาเปนแหลงอารยะธรรมของที่ยิ่งใหญ
ที่สุดของประเทศไทย ไดแก เขตอีสานตอนลาง โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทรและศรีสะเกษ (เชิดศักดิ์  ฉาย
ถวิลและคณะ, 2550; อางถึงในนัยนา  โอภาสตระกูล, 2557, น.1-2)   
 จังหวัดขอนแกน เปนจังหวัดที่อยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเปนศูนยกลางหลักในดานการคา การบริการ 
การทองเที่ยวและมีสถานที่ทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สําคัญอยูมากมายในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะปราสาทเปอยนอย อําเภอ
เปอยนอยเปนโบราณสถานที่มีความสําคัญแหงหนึ่งในภาคอีสานมีความสมบูรณ และมีขนาดใหญที่สุดในเขตอีสานตอนบน 
จากที่ผูวิจัยทําการศึกษาขอมูลเบื้องตน พบวา ปราสาทเปอยนอย มีรูปแบบลักษณะทางศิลปกรรมและสถาปตยกรรมอยูในยุค
ศิลปขอมแบบปาปวนและแบบนครวัดสันนิษฐานวานาจะสรางขึ้นระหวางศตวรรษที่ 16-17 และมีนักทองเที่ยวใหความสนใจ
มาเที่ยวชมอยางตอเน่ือง แตอยางไรก็ดี การจัดการทองเที่ยวปราสาทเปอยนอย อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน ยังมี
ขอจํากัดในการจัดการแหลงทองเที่ยวอยูมาก ทั้งขอจํากัดบริเวณตัวปราสาทเปอยนอยและบริเวณรอบปราสาทที ่ตอง         
ขออนุญาตจากกรมศิลปากรที่แปดจังหวัดขอนแกนรวมถึงเพื่อจํากัดในสวนของงบประมาณของเทศบาลตําบลเปอยนอยและ
อําเภอเปอยนอยมีอยูอยางจํากัดและเจาหนาที่เทศบาลตําบลเปอยนอยมีอยูอยางจํากัดจึงไมสามารถมาประจําอยูที่แหลง
ทองเที่ยวได ถึงกระนั้นปราสาทเปอยนอยเปนแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมและมีคุณคาทางจิตใจของคนใน
ทองถิ่นเองจากรุนสูรุน เชน ในวันสําคัญทางศาสนาประชาชนในพื้นที่จะพรอมกันออกมาตักบาตรบริเวณปราสาทเปอยนอย
และเคารพนับถือปราสาทเปอยนอยเปนสิ่งศักดิ์สิทธ์ิคูบานคูเมืองของอําเภอเปอยนอยและปราสาทเปนโบราณสถานที่เปนอัต
ลักษณของอําเภอเปอยนอยที่สรางคุณคาทางจิตใจใหกับคนอําเภอเปอยนอยและเปนแหลงยึดเหนี่ยวทางจิตใจดวย 
 ดังนั้น จากขอมูลดังกลาวในขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับประเด็นการจัดการทองเที่ยวเพื่อใหเห็น
ลักษณะการจัดการ ปญหา อุปสรรค และแนวทางหรือขอเสนอแนะในการสงเสริมการพัฒนาและการยกระดับจัดการการ
ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรในชุมชนทองถิ่นอยางย่ังยืน โดยผานหัวขอการศึกษาวิจัยเรื่องการจัดการการทองเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร: กรณีศึกษาปราสาทเปอยนอย อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน  
 

วัตถุประสงคการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาการจัดการการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรในพื้นที่ปราสาทเปอยนอย อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน 
 2. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการจัดการการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรในพื้นที่ปราสาทเปอยนอย อําเภอ        
เปอยนอย จังหวัดขอนแกน 
 3. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะในการจัดการการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรในพื้นที่ปราสาทเปอยนอย อําเภอเปอยนอย 
จังหวัดขอนแกน 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย  
 การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยแบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (Mixed Methods) โดยมีวิธีการ
ดําเนินการวิจัย ดังนี ้          
 1. กลุมตัวอยางและกลุมเปาหมายในการวิจัย ประกอบดวย       
  1.1 กลุมตัวอยาง ไดแก นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวปราสาทเปอยนอย อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกนในชวง
เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562 จํานวน 150 คน โดยการคัดเลือกแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)  
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  1.2 กลุมเปาหมาย ไดแก เจาหนาที่รัฐในหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสีย จํานวน 15 คน ที่มาจาก
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
 2. เครื่องมือในการวิจัย ไดแก สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และแบบสอบถาม (Questionnaire) 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก การเก็บรวบรวมขอมูลจาก 1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ เปนขอมูลที่ไดจาก
การสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมเปาหมายและการใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง 2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ เปน
ขอมูลที่ไดจากการรวบขอมูลเอกสารตาง ๆ (Document  Research) อาทิ หนังสือ ตํารา เอกสารวิชาการ งานวิจัย และสื่อ
อิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวของ เปนตน 
 4. การวิเคราะหขอมูล ไดแก การวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 2 สวน คือ 1) การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการนํา
ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมเปาหมายและการรวบขอมูลเอกสารตาง ๆ มาวิเคราะหในเชิงเน้ือหา (Content 
Analysis) 2) การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยการนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)         
 5. สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดวย คาเฉลี่ย (Mean) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage) 
 

ผลการวิจัย            

 การวิจัยเรื่องการจัดการการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร: กรณีศึกษาปราสาทเปอยนอย อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน 
ผูวิจัยสามารถจําแนกผลการวิจัยได ดังน้ี 
  1. เพ่ือศึกษาการจัดการการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรในพื้นที่ปราสาทเปอยนอย อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน
 ผลการวิจัยพบวา ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 18-
35 ป การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ตํ่ากวา 5 ,000 บาท และผูตอบ
แบบสอบถามเห็นวาการจัดการการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรในพื้นที่ปราสาทเปอยนอย จังหวัดขอนแกน ตามตารางที่ 1 
ดังน้ี  
 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหคาเฉล่ียและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรในพื้นที่
ปราสาทเปอยนอย อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน  

 

การจัดการการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรในพื้นที่ปราสาทเปอยนอย ระดับความเห็น 

x ̅= S.D. แปลผล 

1. ดานการคมนาคม 3.57 .679 มาก 
2. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 3.27 .967 ปานกลาง 
3. ดานสิ่งดึงดูดใจเชิงประวัติศาสตร 4.50 .585 มากที่สุด 
4. ดานกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร 4.28 .695 มาก 

รวม 3.91 .573 มาก 
 จากตารางที่ 1 พบวา การจัดการการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรในพื้นที่ปราสาทเปอยนอย จังหวัดขอนแกน โดยรวมอยู

ในระดับมาก (x ̅=3.91) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากที่สุด 1 ดาน ไดแก ดานสิ่งดึงดูดใจเชิงประวัติศาสตร 

(x ̅=4.50) อยูในระดับมาก 2 ดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร 

(x ̅=4.28) และดานการคมนาคม (x ̅=3.57) และอยูในระดับปานกลาง 1 ดาน ไดแก ดานส่ิงอํานวยความสะดวก (x ̅=3.27) 
ตามลําดับ 
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 2. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการจัดการการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรในพ้ืนที่ปราสาทเปอยนอย อําเภอ        
เปอยนอย จังหวัดขอนแกน 
 ผลการวิจัยพบวา ปญหาและอุปสรรคในการจัดการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรที่สําคัญ ประกอบดวย 1) ดานการ
คมนาคม คือ รถโดยสารที่มีไมเพียงพอตอความตองการของประชาชนในพื้นที่ 2) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก คือ เจาหนาที่ที่
ใหการบริการนําเที่ยวมีอยูอยางจํากัดและหองนํ้าอยูไกลจากบริเวณปราสาท 3) ดานส่ิงดึงดูดใจเชิงประวัติศาสตร คือ             
มีเจาหนาที่มาใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับประวัติศาสตรความเปนมาของแหลงทองเที่ยวมีอยูอยางจํากัดและสถาปตยกรรม
ไมมีคําอธิบายเกี่ยวกับความหมายและความเปนมาอยางชัดเจน และ 4) ดานกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร คือ
เจาหนาที่ไมมีความพรอมในการจัดกิจกรรมตาง ๆ อยางเพียงพอ ประชาชนในพื้นที่ไมใหความรวมมือในการจัดกิจกรรม
เทาที่ควรและงบประมาณในการจัดกิจกรรมมีไมเพียงพอ 
 3. เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะในการจัดการการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรในพ้ืนที่ปราสาทเปอยนอย อําเภอเปอยนอย 
จังหวัดขอนแกน  
 ผลการวิจัยพบวา ขอเสนอแนะในการแกไขปญหาที่สําคัญ ประกอบดวย 1) ดานการคมนาคม ไดแก ควรจัดใหมีรถ
โดยสารประจําทางอยางตอเน่ืองและควรมีการปรับปรุงและขยายเสนทางใหเขาถึงไดสะดวกย่ิงขึ้น ดานสิ่งอํานวยควาสะดวก 
คือมีไฟสองสวางตามเสนทางที่เพียงพอ ดานสิ่งดึงดูดใจเชิงประวัติศาสตร คือมีการจัดทําคําอธิบายความเปนมาภายในตัว
ปราสาทเปอยนอย และดานกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร คือมีการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเก่ียวกับความเปนมา
ของปราสาทเปอยนอย 2) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ไดแก ควรจัดเจาหนาที่เขามาดูแลแหลงทองเที่ยวเปนประจําและควรมี
การสรางหองน้ําเพิ่มเติมโดยใหอยูใกลแหลงทองเที่ยวมากขึ้น อีกทั้งควรจัดใหมีเจาหนาที่เขามาดูแลและใหบริการแก
นักทองเที่ยวเปนประจํา 3) ดานสิ่งดึงดูดใจเชิงประวัติศาสตร ไดแก ควรมีสินคาที่เปนเอกลักษณเชิงประวัติศาสตรของปราสาท
เปอยนอยและควรมีการจัดทําคําอธิบายถึงความเปนมาของสถาปตยกรรมหินแกะสลักภายในตัวปราสาทเปอยนอย ควรมีการ
จัดทําสถานที่ถายรูปเพื่อใหนักทองเที่ยวไดถายรูปและควรมีการสรางจุดสนใจที่เปนเอกลักษณของอําเภอเปอยนอยใหมากกวา
นี้เพื่อเปนเอกลักษณใหนักทองเที่ยวสนใจเขามาเยี่ยมชมปราสาทเปอยนอยมากขึ้น และ 4) ดานกิจกรรมการทองเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร ไดแก ควรมีการสรางแรงจูงใจเพื่อใหคนในชุมชนเขามาใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมตาง ๆ มากข้ึน และ
การทองเที่ยวของอําเภอเปอยนอยควรจะมีกิจกรรมที่หลากหลายและควรจัดขึ้นอยูเปนประจําและควรมีการสรางแรงจูงใจ
ใหกับประชาชนในพื้นที่มาเขารวมกิจกรรมที่เทศบาลตําบลเปอยนอยจัดขึ้น 
   

สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเร่ืองการจัดการการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร: กรณีศึกษาปราสาทเปอยนอย อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน 
 ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคได ดังนี้ 
 1. เพ่ือศึกษาการจัดการการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรในพื้นที่ปราสาทเปอยนอย อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน

พบวา การจัดการการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรในพื้นที่ปราสาทเปอยนอย จังหวัดขอนแกน โดยรวมอยูในระดับมาก 

(x ̅=3.91) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากที่สุด 1 ดาน ไดแก ดานสิ่งดึงดูดใจเชิงประวัติศาสตร (x ̅=4.50)       

อยูในระดับมาก 2 ดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร (x ̅=4.28) และ

ดานการคมนาคม (x ̅=3.57) และอยูในระดับปานกลาง 1 ดาน ไดแก ดานส่ิงอํานวยความสะดวก (x ̅=3.27) ตามลําดับ 

 2. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการจัดการการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรในพ้ืนที่ปราสาทเปอยนอย อําเภอ        
เปอยนอย จังหวัดขอนแกน พบวา ในการจัดการการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรในพื้นที่ปราสาทเปอยนอยดานปญหาและ
อุปสรรค 1) ดานการคมนาคม ไดแก รถโดยสารไมเพียงพอตอความตองการ 2) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ไดแก หองนํ้า
หางไกลจากบริเวณแหลงทองเที่ยว 3) ดานสิ่งดึงดูดใจเชิงประวัติศาสตร ไดแก ภายในตัวปราสาทไมมีคําอธิบายบอกความ
เปนมาที่ชัดเจน และ 4) ดานกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ไดแก ไมมีกิจกรรมที่นาสนใจ 
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 3. เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะในการจัดการการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรในพ้ืนที่ปราสาทเปอยนอย อําเภอเปอยนอย 
จังหวัดขอนแกน พบวา ขอเสนอแนะในการแกไขปญหาที่สําคัญ ประกอบดวย 1) ดานการคมนาคม ไดแก ควรจัดใหมีรถ
โดยสารประจําทางอยางตอเน่ือง 2) ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ไดแก ควรจัดเจาหนาที่เขามาดูแลแหลงทองเที่ยวเปนประจํา 
3) ดานสิ่งดึงดูดใจเชิงประวัติศาสตร ไดแก ควรมีสินคาที่เปนเอกลักษณเชิงประวัติศาสตรของปราสาทเปอยนอย และ 4) ดาน
กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ไดแก ควรมีการสรางแรงจูงใจเพื่อใหคนในชุมชนเขามาใหความรวม มือในการจัด
กิจกรรมตาง ๆ มากขึ้น 
 

การอภิปรายผล   
 การวิจัยเร่ืองการจัดการการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร: กรณีศึกษาปราสาทเปอยนอย อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน 
 ผูวิจัยสามารถนํามาอภิปรายผลได 4 ประการ ดังนี้  
 1. การจัดการการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรในพื้นที่ปราสาทเปอยนอย อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน  พบวา 
ผลโดยรวมอยูในระดับมาก นาจะเปนเพราะวา มีการจัดการการทองเที่ยวในแตละดานที่เหมาะสม สําหรับแหลงทองเที่ยว
ปราสาทเปอยนอย โดยพบวา การจัดการดานการคมนาคม คือมีการปรับปรุงและขยายเสนทางใหเขาถึงไดสะดวกย่ิงขึ้น          
มีระดับการจัดการอยูในระดับมาก ดานสิ่งอํานวยความสะดวก คือ มีไฟสองสวางตามเสนทางที่เพียงพอมีระดับการจัดการอยู
ในระดับปานกลาง ดานสิ่งดึงดูดใจเชิงประวัติศาสตร คือมีการจัดทําคําอธิบายความเปนมาภายในตัวปราสาทเปอยนอยมีระดับ
การจัดการอยูในระดับมากที่สุดและดานกิกรรมการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร คือ มีการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเกี่ยวกับ
ความเปนมาของปราสาทเปอยนอย มีระดับการจัดการอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของประภาวี  วงษบุตรศรี 
(2556, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการพัฒนาคุณภาพการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากผลการศึกษา
พบวา นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดและการจัดการโลจิสติกสของแหลงทองเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตรในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจในดานผลิตภัณฑของแหลงทองเที่ยวเปนลําดับแรก และพบวา
นักทองเที่ยวที่มีปจจัยสวนบุคคลดานอายุ รายไดเฉล่ียตอเดือน และระดับการศึกษาแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจตอสวน
ประสมทางการตลาดและการจัดการโลจิสติกสของแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรแตกตางกัน 
 2. จัดการการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรในพื้นที่ปราสาทเปอยนอย อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน พบวา ดานส่ิง
อํานวยความสะดวกมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดเม่ือเทียบกับดานอ่ืน นาจะเปนเพราะวา การจัดการการทองเที่ยวดานส่ิงอํานวยความ
สะดวกยังมีการจัดที่ยังไมเหมาะสมเทาที่ควร โดยพบวา เจาหนาที่ที่ใหการบริการนําเที่ยวมีอยูอยางจํากัดและหองน้ําอยูไกล
จากบริเวณปราสาทมีการจัดการที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับดานอ่ืน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของธณัศวัล  กุลศรี 
และสถาพร  มงคลศรีสวัสด์ิ (2559, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร: กรณีศึกษาพิพิธภัณฑสิ
รินธร ตําบลโนนบุรี อําเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ ซึ่งผลการวิจัยดานสภาพการดําเนินงานพัฒนาการทองเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตรของพิพิธภัณฑสิรินธรโดยพิจารณาจากองคประกอบ 4 ดาน ไดแก ดานการเงินและทรัพยากร ดานคุณภาพการ
ใหบริการแกนักทองเที่ยวดานการเรียนรูและพัฒนาเครือขายและดานกระบวนการมีสวนรวม พบวา พิพิธภัณฑสิรินธรมีสภาพ
การดําเ นินงานที่สามารถพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรไดปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการ คือ
งบประมาณมีจํากัดเฉพาะเพื่อการศึกษาวิจัยอนุรักษ เก็บรวบรวมตัวอยางซากไดโนเสารขณะที่การใหบริการและสิ่งอํานวย
ความสะดวกทางการทองเที่ยวยังไมสามารถสรางความประทับใจใหแกนักทองเที่ยวไดการบริหารจัดการขาดเครือขายการ
เรียนรูและพัฒนาในกลุมปราชญชาวบานหรือนักเรียนและเยาวชนรุนใหมประชาชนในพื้นที่มีสวนรวมในการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวนอย 
 3. การจัดการการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรในพ้ืนที่ปราสาทเปอยนอย อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน พบวา 
ปญหาและอุปสรรคที่มีคาความถี่สูงสุด คือ รถโดยสารไมเพียงพอตอความตองการนาจะเปนเพราะวาประชาชนสวนใหญไมคุน
ชินกับการใชรถโดยสาร จึงมีผูใชบริการนอยทําใหผูประกอบการรถโดยสารขาดทุนจํานวนไมนอยและมีการจัดการที่ไม
เหมาะสมจึงทําใหการจัดการดานคมนาคมเกี่ยวกับรถโดยสารประจําทางมีปญหาและอุปสรรค โดยมีคาความถี่สูงสุดเมื่อเทียบ
กับขออ่ืน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของพรรณี  สวนเพลง และคณะ (2560, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการพัฒนาเสนทางการ
ทองเที่ยวเพื่อเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรอารยะธรรมลานนา (พะเยา แพร นาน) และสุโขทัย (กําแพงเพชร 
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สุโขทัย) เพื่อเชื่อมโยงกับอารยะธรรมลานชาง (หลวงพระบาง) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จากผลการศึกษาแสดง
ใหเห็นวา แหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรมไดรับการดูแลเปนอยางดีหากแตขาดการดูแลรักษาโดยชุมชน ดังนั้น 
จึงควรเพิ่มกิจกรรมดานการทองเที่ยวเพื่อใหชุมชนเขามามีสวนเก่ียวของมากยิ่งข้ึน อีกทั้งควรมีโครงการสงเสริมเสนทางการ
ทองเที่ยวเพื่อเชื่อมโยงอารยะธรรมลานนา สุโขทัยและลานชางเพื่อแสวงหาตลาดการทองเที่ยวใหม 
 4. จัดการการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรในพื้นที่ปราสาทเปอยนอย อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน  พบวา 
ขอเสนอแนะในการแกไขปญหาที่มีคาความถี่สูงสุด คือ ควรจัดใหมีรถโดยสารประจําทางอยางตอเน่ือง นาจะเปนเพราะวา    
รถโดยสารประจําทางที่เขาถึงแหลงทองเที่ยวมีไมเพียงพอตอความตองการ และประชาชนในพื้นสวนใหญไมคุนชินกับการใชรถ
โดยสารประจําทางในการสัญจร ดังนั้น จึงควรจัดใหมีรถโดยสารประจําทางอยางตอเนื่อง เพื่อใหนักทองเที่ยวเขาถึงแหลง
ทองเที่ยวไดอยางสะดวกและประชาชนในพื้นที่เริ่มคุนชินกับการใชรถโดยสารประจําทางมากขึ้น ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัย
ของประภาวี  วงษบุตรศรี (2556, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการพัฒนาคุณภาพการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จากผลการศึกษาพบวา โดยสวนใหญนักทองเที่ยวมีความตองการกลับมาทองเที่ยวอีก โดยปจจัยดาน
ผลิตภัณฑของแหลงทองเที่ยวมีผลกระทบตอการกลับมาของนักทองเที่ยวมากที่สุดมีขนาดของผลกระทบเทากับ 3.612 
ทางดานแนวทางในการเพิ่มศักยภาพการรองรับนักการทองเที่ยว โดยภาพรวมแลวควรมีการพัฒนาและปรับปรุงทั้งดานการ
บริการและการจัดการโลจิสติกสในดานตาง ๆ ไดแก การปรับภูมิทัศน การควบคุมราคาสินคา การจัดตั้งศูนยบริการขอมูล เพิ่ม
การประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ จัดระเบียบพื้นที่จอดรถดูแลความสะอาดของหองน้ํา จัดทําปายแนะนาขั้นตอนการใหบริการ
ปรับปรุงสภาพถนนรวมทั้งการจราจรในชวงเทศกาล การเพิ่มปายบอกทางการติดตั้งตู ATM บริเวณใกลแหลงทองเที่ยว 
สนับสนุนใหคนในชุมชนมีรายไดจากการขายสินคาใหนักทองเที่ยวและการสนับสนุนคนในชุมชนใหเขาใจและรวมมือรวมใจใน
การสรางเอกลักษณของทองถิ่น 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 

 1. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 
 1.1 ดานการคมนาคม ควรมีการจัดการดานการเพิ่มเที่ยวรถโดยสารประจําทางและควรจัดทําปายบอกทางในทุก ๆ
ระยะทางของการเดินทางมาทองเที่ยวยังปราสาทเปอยนอยเพื่ออํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยวที่ตองการเดินทางโดยใช
รถโดยสารหรือรถสวนตัวมายังแหลงทองเที่ยวปราสาทเปอยนอย 
 1.2 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ควรมีเจาหนาที่หนวยงานที่เกี่ยวของเขามาบริหารจัดการเพื่ออํานวยความสะดวก
แกนักทองเที่ยวในการติดตอประสานงานที่งายและสะดวกอยางตอเน่ืองและจัดเจาหนาที่หรือจิตอาสาทําความสะอาดโดยรอบ
แหลงทองเที่ยว เพื่อใหนักทองเที่ยวกลับมาเที่ยวชมยังแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรโบราณสถานแหงน้ี 
 1.3 สิ่งดึงดูดใจเชิงประวัติศาสตรหนวยงานที่เก่ียวของในการดูแลรักษาแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรปราสาท
เปอยนอยควรสรางจุดสนใจหรือจุดดึงดูดที่เปนเอกลักษณของอําเภอเปอยนอยเชนการจัดทําสินคาที่เปนอัตลักษณของแหลง
ทองเที่ยวปราสาทเปอยนอยในการจัดจําหนายใหเปนสินคาประจําอําเภอ 
 1.4 กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ควรสรางแรงจูงใจใหกับประชาชนในพื้นที่ใหหันมารวมมือรวมใจในการ

พัฒนาแหลงทองเที่ยวและควรมีไกดนําเที่ยวประจําแหลงทองเที่ยวในการอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยวที่มาเยี่ยมชม

ปราสาทเปอยนอย รวมถึงควรมีกิจกรรมการทองเที่ยวอยางตอเนื่องเพื่อสรางเอกลักษณแกอําเภอเปอยนอย และแหลง

ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรโบราณสถานประจําอําเภอ 

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 2.1 ควร มีการศึกษาวิจัยในเชิงเปรียบเทียบ เรื่องการจัดการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร กรณีศึกษาปราสาทเปอย
นอย อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน และแหลงทองเที่ยวอ่ืน ๆ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการการทองเที่ยวตอไป 
 2.2 ควร มีการศึกษาวิจัยเรื่องศักยภาพในเชิงเปรียบเทียบเก่ียวกับในการจัดการการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร 
กรณีศึกษาปราสาทเปอยนอย อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน และแหลงทองเที่ยวอ่ืน ๆ เพื่อประเมินศักยภาพในการจัดการ
การทองเที่ยวตอไป 
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การบริหารจัดการสถานศกึษาของโรงเรยีนในสังกัดกระทรวงศกึษาธกิารและโรงเรียน 
ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

The Management of Schools under the Ministry of Education and under  
Local Administrative Organizations. 
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บทคัดยอ            
 การวิจัยค ร้ังนี้ มีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดขอนแกน 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดขอนแกน
และ 3. เพื่อจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและ
โรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดขอนแกน เปนการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)        
มีเคร่ืองมือในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณเชิงลึก โดยมีกลุมเปาหมายในการวิจัย คือ กลุมที่ 1 ผูกําหนดนโยบายทางการ
ศึกษา กลุมที่ 2 ผูใหบริการทางการศึกษา กลุมที่ 3 ผูรับบริการทางการศึกษา รวมทั้งสิ้น จํานวน 76 คน ที่มาจากวิธีการสุม
ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แลวนําขอมูลที่ไดจากแบบสัมภาษณเชิงลึกและการรวบรวมจากเอกสารตาง ๆ    
ที่เก่ียวของมาวิเคราะหในเชิงเน้ือหา (Content Analysis) ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพการบริหารจัดการทางการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดขอนแกน ไดแก 1.1) มีความ
คลายคลึงกัน ประกอบดวย (1) ดานการจัดการระบบการศึกษา (2) ดานการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน (3) ดานการ
บริหารบุคคล (4) ดานการประกันคุณภาพและมาตรฐาน 1.2) มีความแตกตางกัน ประกอบดวย (1) ดานนโยบายและแผนการ
บริหารการศึกษา (2) ดานการบริหารงบประมาณ  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดขอนแกน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 และ ปที่ 6 ใน
ภาพรวมไมมีความแตกตางกันมากนัก โดยเม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียทุกรายวิชาของโรงเรียนทั้ง 2 สังกัด ยังตํ่ากวาคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ ซ่ึงควรไดรับการพัฒนาใหดียิ่งขึ้นตอไป และ 3) ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
คือ 3.1) ควรใหการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพดานวิชาการแกครูผูสอน 3.2) ควรใหความเปนอิสระในการ
บริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในแตละสังกัดใหชัดเจน และ 3.3) ควรพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 โดยเนนประสิทธิภาพและศักยภาพของ
ผูเรียนเปนสําคัญ 
 

คําสําคัญ: การบริหารจัดการสถานศึกษา, ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา, โรงเรียน 
 

Abstract           
 The purposes of this study were 1. to study the management of schools under the ministry of 
education and under local administrative organizations in Khon Kaen Province 2. to compare educational 
achievement of schools under the ministry of education and under local administrative organizations in 
Khon Kaen Province and 3. to make Policy recommendations for improving the quality of education 
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schools under the ministry of education and under local administrative organizations in Khon Kaen 
Province. It is a qualitative research. Research Instrument are in-depth interview form. The research target 
group is group 1, educational policy makers, group 2, educational service providers, group 3, 76 
educational service recipients that come from Purposive Sampling. Data obtained from in-depth 
interviews and compilation from relevant documents for content analysis. The result of this research was 
found that 1) the management of schools under the ministry of education and under local administrative 
organizations in Khon Kaen Province Include 1.1) There are similarities, consisting of (1) educational 
system management (2) curriculum administration (3) human resource management (4) quality assurance 
and standards 1.2) are different Together consisting of (1) policy and educational administration plan (2) 
budget management. 2) Compare the educational achievement of schools under the ministry of 
education and under local administrative organizations in Khon Kaen Province. Grade 9 and 6 in the 
overall picture is not much different. When comparing the average scores of all courses in both schools, it 
is still lower than the national average. Which should continue to be improved and 3) Policy 
recommendations for educational quality development as follows: 3.1) should encourage and support 
the development of academic potential for teachers 3.2) independence in educational management of 
each institution and clearly 3.3) The curriculum should be developed in order to improve the academic 
achievement in accordance with the National Education Plan 2017-2036, focusing on the efficiency and 
potential of the learners.          
 

Keywords: The Management of Schools, Educational achievement, School 
 

บทนํา              
 การศึกษาเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษยและเปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ กลาวคือ                          
เมื่อประชากรมีคุณภาพทางการศึกษามีความรูและความสามารถก็จะสงผลตอการพัฒนาประเทศในอันที่จะเปนกําลังสําคัญใน
การขับเคล่ือนประเทศชาติใหเจริญกาวหนาตอไป  ประเทศไทยมีระบบการจัดการศึกษาแบงออกเปน 3 ระบบ ไดแก 
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยประชาชนสวนใหญในประเทศไดเขาไปอยูใน
การศึกษาในระบบ ไดแก การศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมีกระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยงานหลักที่
สําคัญในการดูแลรับผิดชอบเพื่อกําหนดความเปนไปของระบบการศึกษาของประเทศ โดยมีภาคเอกชนและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเปนหนวยงานรอง ตามเจตนารมณของการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 อันเป น
กฎหมายแมบทในการบริหารและจัดการศึกษา ในปจจุบันกระทรวงศึกษาธิการมีจํานวนสถานศึกษาที่อยูในสังกัดทั้งหมด 
45,290 แหง ซึ่งถือวาเปนหนวยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัดจํานวนมากที่สุดในประเทศไทย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2562) 
ดวยเหตุดังกลาว จึงมีนักวิชาการทางการศึกษาใหความเห็นวา ควรมีการถายโอนการจัดการศึกษาไปใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อเปนการกระจายอํานาจและการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการศึกษาแกประชาชน โดยในวันที่ 3 
พฤศจิกายน 2548 คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบในแนวทางการถายโอนภารกิจดานการศึกษาใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ซ่ึงเปนไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (กกถ.) โดยคํานึงถึง
ความพรอมในการจัดการเรียนการสอน คุณภาพการศึกษา และประโยชนของนักเรียนเปนสําคัญ ดวยเหตุนี้องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจึงไดปรับเปลี่ยนโครงสรางเพื่อรับรองการจัดการศึกษาและจัดระบบการบริหารการจัดรองรับการถายโอน
สถานศึกษาจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต้ังแตปการศึกษา 2549 เปนตนมา ซ่ึงในปจจุบันองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีโรงเรียนที่อยูสังกัด จํานวน 1,513 แหง และมีแนวโนมที่จะเพิ่มมากขึ้นในระยะยาว (กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น, 2560) 
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 จังหวัดขอนแกน เปนอีกจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเปนหนึ่งในภูมิภาคที่รัฐบาลตั้งเปาใหเปนศูนยกลาง
เศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง โดยเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 สภาพัฒนไดนําเสนอขอมูลตอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 
(ครม.) สัญจร ณ จังหวัดนครราชสีมา มีใจความสําคัญระบุวา ภาคอีสานแมจะมีพื้นที่และจํานวนประชากรมากถึง 1 ใน 3 ของ
ประเทศแตกลับมีผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) เพียง 1 ใน 10 ของประเทศ ซึ่งถือวา
นอยมากเมื่อเทียบกับศักยภาพในเรื่องพื้นที่และจํานวนคน ดวยเหตุดังกลาวจึงนําไปสูการเสนอแผนยุทธศาสตรพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและหนึ่งในยุทธศาสตรสําคัญ คือ การแกไขปญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยปญหาสวน
หน่ึงเกิดจากประชากรสวนใหญยังคงมีระดับการศึกษาตํ่าเปนผลจากความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา ซึ่งมีสาเหตุมาจากสถานะ
ทางสังคมของแตละครอบครัวและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในเมืองกับชนบทที่ไมเทาเทียมกัน แตอยางไรก็ตาม 
จังหวัดขอนแกนไดถูกยกใหเปนเมืองหนาดานทางการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือดวยเปนที่ตั้งสถานศึกษาทุกระดับชั้น 
(ขาวไทยรัฐ, 2561, ออนไลน) ในปการศึกษา 2561 จังหวัดขอนแกนมีโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 1 ,078 แหง ในขณะที่โรงเรียนที่สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) มีจํานวน 54 แหง 
(สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแกน, 2562)  
 ดังนั้น จากความสําคัญในขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการสถานศึกษาและ
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งเปนหนึ่งในหนวยงานที่
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการกับโรงเรียนในสังกัดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ในจังหวัดขอนแกน เพื่อแสดงใหเห็นวา
ทั้งสององคกรซ่ึงมีหนาที่ในการจัดศึกษามีแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาอยางไรที่กอใหเกิดประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนตอนักเรียนอันจะเปนพื้นฐานสําคัญที่นําไปสูการพัฒนาประเทศ ตลอดจน เปนกรณีศึกษาตัวอยางที่ชี ้ใหเห็นถึงแนว
ทางการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยและเปนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทั้งในปจจุบันและในอนาคตตอไป 
 

วัตถุประสงคการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนในสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดขอนแกน 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนในสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดขอนแกน 
 3. เพื่อจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและ
โรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดขอนแกน  
 

วิธีการดําเนินการวิจัย  
 การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังน้ี  
 1. กลุมเปาหมายในการวิจัย ไดแก จํานวนทั้งสิ้น 76 คน ประกอบดวย กลุมที่ 1 ผูกําหนดนโยบายทางการศึกษา คือ 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 (ขอนแกน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ ผูอํานวยการกองการศึกษา และผูอํานวยการโรงเรียน กลุมที่ 2 ผูใหบริการทางการ
ศึกษา คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุมที่ 3 ผูรับบริการทางการศึกษา คือ ผูปกครองและนักเรียน ที่มาจากวิธีการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 2. เครื่องมือในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)  
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก การรวบรวมขอมูลจากเอกสารตาง ๆ (Document  Research) อาทิ หนังสือ ตํารา 
เอกสารวิชาการ งานวิจัย และสื่ออิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวของ และจากแบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)   
 4. การวิเคราะหขอมูล ไดแก การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกกับ
กลุมเปาหมาย และการรวบขอมูลเอกสารตาง ๆ มาวิเคราะหในเชิงเน้ือหา (Content Analysis)  
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ผลการวิจัย            
 การวิจัยเรื่องการบริหารจัดการสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนในสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ผูวิจัยสามารถจําแนกผลการวิจัยได ดังนี้ 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนในสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดขอนแกน 
 ผลการวิจัยพบวา สภาพการบริหารจัดการทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนในสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดขอนแกน แบงออกเปน 6 ดาน ตามตารางที่ 1 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 สภาพการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) กับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) 
 

ดาน คลายคลึง/แตกตาง รายละเอียด 
1. ดานนโยบายและ
แผนการบริหารการศึกษา 

แตกตาง สพฐ. -เนนการศึกษาในการพัฒนาคนและประเทศเพื่อพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม 
อปท. -เนนการศึกษาที่ใหชุมชนทองถิ่นมีสวนรวมเพื่อรองรับการทองเที่ยว
ในทองถิ่น 

2. ดานการจัดระบบ
การศึกษา 

คลายคลึง สพฐ. และ อปท. -ดําเนินการตามกฎหมายแมบททางการศึกษา โดยมี
เน้ือหาหลักสูตร ระยะเวลาการศึกษา การวัดผลและประเมินผล และมี
ระบบการแบงชั้นเรียนชัดเจน 

3. ดานการบริหาหลักสูตร
การเรียนการสอน 

คลายคลึง สพฐ. และ อปท. -ใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยสาระของ
หลักสูตรเปนวิชาการและวิชาชีพ 

4. ดานการบริหารบุคคล คลายคลึง สพฐ. และ อปท. -ใชระเบียบของขาราชการครูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
5. ดานการบริหาร
งบประมาณ 

แตกตาง สพฐ. -ไดรับเงินงบประมาณจากรัฐบาลและเงินรายไดจากสถานศึกษา 
อปท. -ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินรายไดของ อปท. และเงินที่ไดรับ
จากการสนับสนุนของประชาชนในทองถิ่น 

6. ดานการประกันคุณภาพ
และมาตรฐาน 

คลายคลึง สพฐ. และ อปท. - มีการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

 จากตารางที่ 1 พบวา สภาพการบริหารจัดการทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) กับโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) พบวา มีความคลายคลึงและแตกตางกันในแตละดาน
ดังน้ี 
  1) ดานนโยบายและแผนการบริหารการศึกษา โรงเรียนทั้ง 2 สังกัดมีความแตกตางกัน โดยสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เนนการศึกษาเปนสวนสําคัญในการพัฒนาคนและสังคมของประเทศเพื่อพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
สังคม การเมืองและวัฒนธรรมในขณะที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) เนนใหชุมชนทองถิ่นมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
และการพัฒนาสาระการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเน่ืองเพื่อรองรับการทองเที่ยวในทองถิ่น 
  2) ดานการจัดระบบการศึกษา โรงเรียนทั้ง 2 สังกัดมีความคลายคลึงกัน โดยดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย
แมบททางการศึกษาของประเทศ ซ่ึงมีการกําหนดจุดมุงหมาย เน้ือหา หลักสูตรและระยะเวลาการศึกษาที่ไมนอยกวา 12 ป     
มีการวัดผลและประเมินผลโดยการสอบวัดความรู และมีระบบการการศึกษาที่แบงเปนช้ันเรียนและข้ันเรียนตาง ๆ ที่ชัดเจน 
โดยเริ่มตั้งแตการศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
  3) ดานการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน โรงเรียนทั้ง 2 สังกัดมีความคลายคลึงกัน โดยไดกําหนดหลักสูตรการ
เรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 โดยสาระสําคัญของหลักสูตรจะตองเปนทั้ง
วิชาการและวิชาชีพ ประกอบดวย 8 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนา 
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และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะการงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ แตอยางไรก็ดี ในสวนของ
โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ไดเพิ่มหลักสูตรการศึกษาทองถิ่นเขามา โดยสนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวน
รวมในการกําหนดหลักสูตรการเรียนดังกลาว เพื่อใหสอดคลองกับบริบทของทองถ่ินและพัฒนาผูเรียนใหเปนสมาชิกที่ดีของ
ชุมชน  
  4) ดานการบริหารบุคคล โรงเรียนทั้ง 2 สังกัดมีความคลายคลึงกัน โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการบริหารที่
สอดคลองตามระเบียบ หลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติตาง ๆ เชนเดียวกับขาราชการครูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีอํานาจ
หนาที่หลักในการกําหนดมาตรฐานกลางและแนวทางในการบริหารงานบุคคล เชน การแตงตั้ง การใหพนจากตําแหนง การ
กําหนดโครงสรางอัตราเงินเดือน และประโยชนตอบแทน เปนตน โดยโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) มีผูบริหารสถานศึกษาเปนผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในขณะที่โรงเรียนสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) มีผูบริหารทองถ่ินเปนผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 5) ดานการบริหารงบประมาณ โรงเรียนทั้ง 2 สังกัดมีความแตกตางกัน โดยโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไดรับจากเงินงบประมาณ ซ่ึงเปนเงินที่รัฐบาลไดจัดสรรใหแกสวนราชการตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป และเงินรายไดจากสถานศึกษา ซึ่งเปนเงินหรือผลประโยชนอ่ืนที่เกิดจากที่ราชพัสดุที่สถานศึกษา
ไดรับไวเปนกรรมสิทธ์ิ ในขณะที่โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ไดรับเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให และ
เงินรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) รวมทั้ง เงินที่ไดรับจากการสนับสนุนของประชาชนในทองถ่ิน เชน เงินผาปา 
เงินกฐิน เงินบริจาค เปนตน 
 6) ดานการประกันคุณภาพและมาตรฐาน โรงเรียนทั้ง 2 สังกัดมีความคลายคลึงกัน โดยมีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ซึ่งเปนการประเมินโดยบุคลากรของโรงเรียนหรือโดยหนวยงานตนสังกัด และการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายนอก ซึ่งประเมินโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยทั้งนี้ การประเมินดังกลาวได
กําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกอยางนอย 1 ครั้ง ในทุกรอบ 5 ป นับตั้งแตการประเมิน
ครั้งสุดทาย และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เก่ียวของและสาธารณชน 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนในสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดขอนแกน 
 ผลการวิจัยพบวา การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา เปนการนําผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ซ่ึงเปนการทดสอบเพื่อวัดความรูของนักเรียนมาเปนตัวบงช้ีคุณภาพและผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา โดยจะ
นําเสนอผลคะแนนการทดสอบในชวงช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ตามตารางที่ 2 ดังน้ี 
 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. กับ อปท. (ม.3) 
 

O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (สังกัด สพฐ.) 
โรงเรียน ภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร รวม 

2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 ผลตาง 
จตุรมิตรฯ 42.98 48.26 27.05 25.63 19.92 24.37 28.34 32.97 118.29 131.23 12.94 
จระเขฯ 41.75 45.94 26.00 26.54 19.17 23.00 26.50 32.38 113.42 127.86 14.44 
หนองนาคําฯ 42.76 53.09 27.74 25.27 22.11 26.61 30.69 34.52 123.30 139.49 16.19 
ระดับสังกัด 48.77 55.04 30.14 29.10 26.55 30.28 32.47 36.43 137.93 150.85 12.92 
ระดับจังหวัด 47.09 53.21 29.19 28.38 24.45 28.63 31.20 35.56 131.93 145.78 13.85 
ระดับประเทศ 48.29 54.42 30.45 29.45 26.30 30.04 32.28 36.10 137.32 150.01 12.69 
O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (สังกัด อปท.) 
สีชมพูฯ 46.75 48.17 27.74 26.33 22.82 23.83 31.36 33.54 128.67 131.87 3.20 
โนนหันฯ 44.91 50.55 27.27 25.15 20.83 24.98 30.82 32.89 123.83 133.57 9.74 
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พระยืนฯ 39.47 46.33 25.41 26.46 18.65 24.81 29.44 31.45 112.97 129.05 16.11 
ระดับสังกัด 44.79 50.13 27.74 26.82 22.12 26.36 30.14 33.48 124.79 136.79 12.00 
ระดับจังหวัด 46.93 53.06 29.37 28.73 24.65 28.92 31.27 35.57 132.22 146.28 14.06 
ระดับประเทศ 48.29 54.42 30.45 29.45 26.30 30.04 32.28 36.10 137.32 150.01 12.69 
(ที่มา: สํานักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25, 2562) 
 จากตารางที่ 2 ผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-NET ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2561 พบวา คะแนน
เฉลี่ยทุกรายวิชาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และโรงเรียนสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (อปท.) ตํ่ากวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ โดยวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร มีคะแนนเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นจากปการศึกษา 2560 แตในสวนวิชาภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉล่ียลดลงจากปการศึกษา 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ระดับสังกัด พบวา โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) มีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในขณะเดียวกัน เม่ือเปรียบเทียบในระดับจังหวัด พบวา โรงเรียนสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) มีคะแนนเฉล่ียสูงกวาโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ซ่ึงเปน
ตนสังกัดของสถานศึกษาสวนใหญ ซ่ึงจากตารางแสดงผลจะเห็นไดวา ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียการทดสอบ O-NET 
ของโรงเรียนทั้ง 2 สังกัดไมมีความแตกตางกันมากนัก 
 

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. กับ อปท. (ม.6) 
 

O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (สังกัด สพฐ.) 
โรงเรียน ภาษาไทย สังคมศึกษา อังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร รวม 

2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 ผลตาง 
จตุรมิตรฯ 38.45 35.15 27.79 29.65 20.34 21.34 15.27 18.04 23.81 25.23 125.66 129.41 3.75 

จระเขฯ 37.60 33.04 28.54 30.83 20.83 21.98 14.56 18.89 24.48 23.99 126.01 128.73 2.72 

หนองนาคําฯ 47.22 44.97 31.77 33.13 20.57 24.28 16.88 24.04 23.57 27.07 140.01 153.49 13..48 

ระดับสังกัด 50.07 48.16 34.96 35.48 27.91 31.15 24.64 31.04 29.48 30.75 167.06 176.58 9.52 

ระดับจังหวัด 47.54 45.69 33.56 34.33 25.85 28.75 22.43 27.96 28.31 29.41 157.69 166.41 8.45 

ระดับประเทศ 49.25 47.31 34.70 35.16 28.31 31.41 24.53 30.72 29.37 30.51 166.16 175.11 8.95 

O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 (สังกัด อปท.) 
สีชมพูฯ 42.80 42.06 31.00 32.80 21.74 23.41 18.27 23.02 26.10 27.65 139.91 148.94 9.03 

โนนหันฯ 42.22 39.50 30.24 31.98 22.29 24.54 16.93 21.62 24.75 25.55 136.43 192.69 56.26 

พระยืนฯ 32.43 35.38 26.30 29.75 20.09 22.06 15.19 17.63 21.14 24.32 115.15 129.14 13.99 

ระดับสังกัด 43.43 40.93 31.33 32.57 22.70 24.98 19.05 23.08 25.91 21.24 142.42 142.80 0.38 

ระดับจังหวัด 47.54 45.72 33.69 34.39 26.27 29.14 22.81 28.55 28.46 29.68 158.77 167.48 8.71 

ระดับประเทศ 49.25 47.31 34.70 35.16 28.31 31.41 24.53 30.72 29.37 30.51 166.16 175.11 8.95 

(ที่มา: สํานักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25, 2562) 
จากตารางที่ 3 ผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2561 พบวา              

คะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาของโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) และโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ โดยวิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตรและ
วิชาวิทยาศาสตร มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึนจากปการศึกษา 2560 แตในสวนวิชาภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยลดลงจากปการศึกษา 
2560 เมื่อเปรียบเทียบกับระดับสังกัด พบวา โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) มีคะแนนเฉล่ียต่ํากวาโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ในขณะเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบในระดับจังหวัด พบวา                                
โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
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พื้นฐาน (สพฐ.) ซ่ึงเปนตนสังกัดของสถานศึกษาสวนใหญ ซ่ึงจากตารางแสดงผลจะเห็นไดวา ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
การทดสอบ O-NET ของโรงเรียนทั้ง 2 สังกัดไมมีความแตกตางกันมากนัก 
 3. เพ่ือจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและ
โรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดขอนแกน 
 ผลการวิจัยพบวา ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อใหเกิดคุณภาพและผลสัมฤทธ์ิทางการ
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ควรใหการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพดานวิชาการ
แกครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ที่ยังไมมีความพรอมในการจัดการศึกษา
เทาที่ควรตามที่กฎหมายกําหนด ซ่ึงอาจจัดในลักษณะของระบบพี่เล้ียง หรือการดําเนินงานรวมกันแบบบูรณาการเพื่อใหการ
จัดการศึกษามีคุณภาพและเปนประโยชนอยางแทจริงสําหรับผูเรียนทุกคน รวมทั้ง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) และองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ควรรวมกับสถานศึกษาเอกชนและหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทําขอมูล
สารสนเทศการศึกษาใหมีความเชื่อมโยงในทุกระดับ และกําหนดเปาหมายผูเรียนในแตละสังกัดใหชัดเจน โดยการพัฒนาระบบ
กลไกการบริหารและการจัดการศึกษาใหมีโครงสรางระบบหรือเครือขายที่เอ้ือตอความเปนอิสระในการบริหารจัดการศึกษา
ของแตละสถานศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษาที่มีความพรอมสูงสูความเปนเลิศและเพื่อพัฒนาใหเปนตนแบบหรือศูนยกลาง
เครือขายการจัดการศึกษาตอไป สวนกลุมที่มีความพรอมนอยควรไดรับการพัฒนาเพื่อยกระดับสูมาตรฐานตอไป ตลอดจน 
การทบทวนหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2560 
–2579 ดวยการการสรางความตระหนักใหครูบุคลากรทางการศึกษาและผูมีสวนเกี่ยวของไดเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาระดับชาติใหมากขึ้น 
 

สรุปผลการวิจัย  
 การวิจัยเรื่องการบริหารจัดการสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนในสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้  
 1. เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนในสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดขอนแกน พบวา สภาพการบ ริหารจัดการทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดขอนแกนมีความคลายคลึงกันในดานการ
จัดการระบบการศึกษา ดานการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน ดานการบริหารบุคคล และดานการประกันคุณภาพและ
มาตรฐาน และมีความแตกตางกันในดานนโยบายและแผนการบริหารการศึกษาและดานการบริหารงบประมาณ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนในสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดขอนแกน  พบวา การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดขอนแกน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 และ ปที่ 6 ใน
ภาพรวมไมมีความแตกตางกันมากนัก โดยเม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียทุกรายวิชาของโรงเรียนทั้ง 2 สังกัด ยังตํ่ากวาคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ ซ่ึงควรไดรับการพัฒนาใหดีย่ิงขึ้นตอไป 
 3. เพ่ือจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและ
โรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดขอนแกน พบวา ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ประกอบดวย 1) ควรใหการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพดานวิชาการแกครูผูสอน 2) ควรใหความเปน
อิสระในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในแตละสังกัดใหชัดเจน และ 3) ควรพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579   
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อภิปรายผล  
 การวิจัยเรื่องการบริหารจัดการสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนในสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลได ดังนี้  
 การบริหารจัดการศึกษาเพื่อมุงใหเกิดคุณภาพและผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและ
โรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น สิ่งสําคัญที่สงผลตอคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา คือ การบริหารจัดการ
สถานศึกษา การบริหารงานบุคคล ทั้งครูผูสอน บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียนที่จะตองมีการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจน การไดรับการสงเสริมและสนับสนุนจากชุมชนทองถ่ิน เน่ืองจากการจัดการศึกษาใหเกิดผลดี มีประสิทธิภาพตรงตาม
ความตองการของประชาชนตองอาศัยการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน โดยการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวน
รวมในการจัดการศึกษารวมกับโรงเรียน เพื่อประโยชนในการพัฒนาการศึกษาใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ทั้งนี้ เมื่อ
ชุมชนทองถิ่นไดเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษายอมจะชวยขับเคลื่อนใหการบริหารจัดการศึกษาดําเนินไปตามความ
ตองการประชาชนอยางแทจริงชวยใหสถานศึกษาไดรับการยอมรับจากชุมชน สงผลใหชุมชนรักและหวงแหนสถานศึกษาและ
ใหความรวมกับสถานศึกษาในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ดวยความเต็มใจ สอดคลองกับภัทรกานต  จันทรมา (2558, 
บทคัดยอ) ที่ไดทําการศึกษาเรื่องคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลกรณีศึกษาเทศบาลนครสงขลาและ
เทศบาลนครหาดใหญ จังหวัดสงขลา พบวา ปจจัยหลักที่สงผลตอคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน คือ การ
บริหารจัดการและบริบทภายในโรงเรียน ครูผูสอน เด็กนักเรียน ครอบครัวของนักเรียนและชุมชน และสอดคลองกับ
เอกลักษณ ขาวนวล (2559, บทคัดยอ) ที่ไดทําการศึกษาเรื่องการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 4 พบวา แนวทางการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรพัฒนาแหลง
เรียนรูที่มีในชุมชนและใชประโยชนใหคุมคา รวมทั้งผูบริหารตองมีภาวะผูนํามีการจัดประชาสัมพันธเผยแพรผลงานและ
กิจกรรมของสถานศึกษาอยางสมํ่าเสมอ เพื่อสรางความตระหนักใหชุมชนรักสถานศึกษาและมีสวนรวมในความเปนเจาของ
สถานศึกษา แตอยางไรก็ดี ในการบริหารสถานศึกษานอกจากคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาแลว ปจจัยที่สงผลใหการ
บริหารจัดการสถานศึกษาประสบความสําเร็จน้ัน คือ การจัดสรรงบประมาณที่มีความเพียงพอตอความตองการของ
สถานศึกษา โดยการไดรับการสงเสริมและสนับสนุนจากรัฐบาลภายใตกฎหมายที่เก่ียวของเพื่อใหสถานศึกษามีความเปนอิสระ
ในการบริหารงาน สอดคลองกับชาญ  ตันติธรรมถาวร (2559, บทคัดยอ) ที่ไดทําการศึกษาเรื่องโครงการรูปแบบแนวทางการ
สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของเทศบาลนครรังสิต พบวา รัฐบาลสวนกลางตองดําเนินการแกไขปรับปรุงกฎหมายมีการ
จัดระบบการบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่นใหมีอํานาจและขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนตามขีด
ความสามารถ อีกทั้งรัฐบาลกลางยังตองการจัดสรรเงินงบประมาณลดการเหลื่อมล้ําในเร่ืองรายไดที่แตกตางกันขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและกระทรวงศึกษาธิการ 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 

 1. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 
 1.1 ควร มีการปรับป รุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน เพื่อใหการจัดการศึกษามีคุณภาพมากขึ้น                        
ทั้งในสวนการพัฒนาครูผูสอน บุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู หรือ
ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหสถานศึกษาสามารถผลิตผูเรียนใหมีคุณภาพทัดเทียมกับตางประเทศได 
 1.2 รัฐบาล ควรสงเสริมการกระจายอํานาจทางการศึกษาใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) มากข้ึน โดยตอง
สงเสริมและสนับสนุนทั้งงบประมาณ ทรัพยากร บุคลากร รวมทั้ง พัฒนาระบบการจัดการศึกษาที่ใหความชวยเหลือองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ใหสามารถจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อใหการศึกษาในภาพรวมของประเทศมีคุณภาพและ
มาตรฐานในระดับเดียวกัน 
 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 ควร มีการศึกษาเปรียบเทียบการดําเนินงานบริหารจัดการสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดอ่ืน ๆ หรือเปรียบเทียบกับ
ตางประเทศเพื่อศึกษาถึงปจจัยแหงความสําเร็จของการจัดการศึกษา ทั้งนี้ ผลการศึกษาที่ไดสามารถนํามาประยุกตใชในการ
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บริหารจัดการสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (อปท.) ใหมีประสิทธิภาพและสรางศักยภาพของผูเรียนใหมีคุณภาพและมาตรฐานมากยิ่งข้ึน  
 

กิตติกรรมประกาศ  
 ขอขอบพระคุณ งานวิจัยครั้งน้ี ผูใหขอมูลที่สําคัญ (Key Informants) ทั้ง 76 คน ที่ไดสละเวลาในการใหขอมูลและเปน
กลุมเปาหมายในการศึกษาวิจัย โดยใหความรวมมือและชวยเหลือในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนอยางดี   
 และขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.เพ็ญณี  แนรอท ที่ชี้แนะแนวทางพรอมทั้งชวยแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
ระหวางทําการศึกษา ดวยความเอาใจใสและความเมตตาตลอดมา      
 ทายที่สุดน้ี ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวางานวิจัยน้ีจะเปนประโยชนสําหรับผูสนใจศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของไมมาก      
ก็นอย และหากมีขอบกพรองหรือผิดพลาดดวยประการใด ผูวิจัยขอนอมรับไวดวยความขอบคุณย่ิง  
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บทคัดยอ            
 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศของศูนยศึกษาธรรมชาติและสัตวปาลําปาว 
ตําบลลําปาว อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ และ 2. เพื่อศึกษาหาแนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศของศูนยศึกษา
ธรรมชาติและสัตวปาลําปาว ตําบลลําปาว อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ เปนการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) มีเครื่องมือในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง โดยมีกลุมเปาหมายในการวิจัย คือ เจาหนาที่ศูนยศึกษา
ธรรมชาติและสัตวปาลําปาว ประชาชนในพื้นที่ นักทองเที่ยว และเจาหนาที่สังกัดสวนอนุรักษสัตวปาสํานักบริการพื้นที่อนุรักษ
ที่ 8 และผูที่เกี่ยวของ จํานวนทั้งสิ้น 17 คน ที่มาจากวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แลวนําขอมูลที่
ไดจากแบบสัมภาษณและการรวบรวมจากเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของมาวิเคราะหในเชิงเ น้ือหา (Content Analysis) 
ผลการวิจัยพบวา 1) การจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศของศูนยศึกษาธรรมชาติและสัตวปาลําปาว จังหวัดกาฬสินธุ 
ประกอบดวย 1.1) ดานที่พัก ไดแก การจัดที่พักหองประชุมและลานกางเต็นทไดเพียงพอตอนักทองเที่ยวจํานวนมาก 1.2) 
ดานการคมนาคม ไดแก การวางแผนการจัดการปรับปรุงทางเขาศูนยศึกษาธรรมชาติและสัตวปาลําปาว 1.3) ดานสิ่งดึงดูดใจ 
ไดแก ธรรมชาติและสัตวปาหายากภายในศูนยศึกษาธรรมชาติและสัตวปาลําปาว 1.4) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ไดแก ปาย
ใหความรูตาง ๆ การจัดเจาหนาคอยรักษาความปลอดภัยและเจาหนาที่ใหความรูแกนักทองเที่ยว 1.5) ดานกิจกรรมการ
ทองเที่ยว ไดแก กิจกรรมเดินปาศึกษาธรรมชาติและมีการจัดขึ้นตลอดทุกป 1.6) ดานการมีสวนรวม ไดแก การขอความ
รวมมือจากทั้งประชาชนในพื้นที่และสํานักบริการพื้นที่อนุรักษที่ 8 และ 2) แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวของศูนยศึกษา
ธรรมชาติและสัตวปาลําปาว จังหวัดกาฬสินธุ ประกอบดวย 2.1) ดานที่พัก ไดแก การพัฒนาปรับปรุงที่พักอยูเสมอและการ
ประชาสัมพันธที่ดี 2.2) ดานการคมนาคม ไดแก การพัฒนาถนนทางเขาที่ชํารุดและเพิ่มเลนรถจักรยานเพื่ออํานวยความ
สะดวกแกผูสัญจรไปมา 2.3) ดานสิ่งดึงดูดใจ ไดแก การปรับภูมิทัศนภายในใหนาชมและการดูแลรักษาความสะอาดกรงสัตว
เพื่อใหเกิดความสะอาดนาชม 2.4) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ไดแก การสรรหาเจาหนาที่เขามาอํานวยความสะดวกแก
นักทองเที่ยวอยางตอเนื่อง 2.5) ดานกิจกรรมการทองเที่ยว ไดแก การจัดหากิจกรรมการทองเที่ยวมาเสริมใหนักทองเที่ยว
สามารถมาทํากิจกรรมไดตลอดทั้งป และ 2.6) ดานการมีสวนรวม ไดแก การขอความรวมมือจากประชาชนใหมีสวนรวมในการ
พัฒนามากขึ้น 
 

คําสําคัญ: การจัดการ, การทองเที่ยวเชิงนิเวศ, อุทยานสัตวปาลําปาว 
 

Abstract 
 The purposes of this study were 1. to study ecotourism management a case study of nature 
education center and lampao wildlife lampao sub-district mueang district Kalasin Province and 2. to study 
for development guidelines ecotourism management a case study of nature education center and 
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lampao wildlife lampao sub-district mueang district Kalasin Province. It is a qualitative research. Research 
tools are a semi-structured interview form. The research target group is the staff of Lampao Wildlife and 
Nature Education Center. Local people tourist and the staff under the Wildlife Conservation Section, 
Bureau of Conservation Area Services 8 and related parties A total of 17 people came from the Purposive 
Sampling method and the data from the interview form and the compilation from related documents 
were analyzed in Content Analysis. The results of the study showed that 1) Ecotourism Management of 
Lampao Nature and Wildlife Education Center, Kalasin Province 1.1) Increasing the capacity of meeting 
rooms, camping rooms and camping grounds 1.2) Transportation such as Planning for managing entrance 
improvements to Lampao Nature and Wildlife Education Center 1.3) Various Nature and Wildlife 
Conservation Facility 1.4) Convenient Safety Facility Take care of safety and staff to educate tourists. 1.5) 
The most impressive tourism activities in the world 1.6) In terms of participation, requesting help from 
local officials and the Bureau Conservation area services 8 and 2) Guidelines for tourism development of 
the Lampao Wildlife and Nature Education Center Kalasin Province consists of 2.1) Accommodation: 
regularly developing and improving accommodations 2.2) Transportation: development of damaged 
entrance roads and increasing bicycle lanes for convenience for commuters 2.3) Attraction such as 
modifying the internal landscape to be appealing and to maintain the cleanliness of the cage so that it is 
clean and pleasant 2.4) Facilities such as continuous recruitment of staff to facilitate tourists 2.5) Tourism 
activities, such as providing tourism activities to enable tourists to do activities throughout the year and 
2.6) Participation such as requesting cooperation from people to participate in development. 
 

Keywords: Management, Ecotourism, Lampao Wildlife Park 
 

บทนํา              
 การทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) เปนการทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมมากขึ้นและไดมีการจัดกิจกรรมการทองเที่ยว
ในแหลงชุมชน โดยมีรูปแบบกิจกรรมที่เรียกวา โฮมสเตย (Home Stay) ซึ่งการทองเที่ยวน้ีจะเปนมากกวาการทองเที่ยว
ธรรมดาทั่วไป กลาวคือ นอกจากจะเปนการทองเที่ยวที่ชวยผอนคลายความเหน็ดเหน่ือยแลว ยังเปนการทองเที่ยวที่เปดโอกาส
ใหเกิดการเรียนรูประสบการณความแปลกใหมตลอดเวลาการเดินทาง อีกทั้งการทองเที่ยวเชิงนิเวศยังเปนกลไกธรรมชาติที่
กอใหเกิดการปฏิสัมพันธระหวางนักทองเที่ยวกับชุมชนทองถ่ิน รวมถึงยังชวยในการปลูกฝงใหนักทองเที่ยวมีความผูกพันธกับ
ธรรมชาติและเกิดเปนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่ยั่งยืนสืบตอไป (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2560) แตอยางไรก็ดี     
จากความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดสงผลตออุตสาหกรรมทองเที่ยวอยางมหาศาล ทั้งน้ีเพราะการ
สูญเสียสมดุลในเรื่องใดเรื่องหน่ึงยอมสงผลกระทบตอเรื่องอ่ืน ๆ อยางหลีกเล่ียงไมไดดวยปญหาดังกลาวที่นับวันจะทวีความ
รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ จึงทําใหเกิดกระแสของการใหความสําคัญกับการทองเที่ยวเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอมซึ่งสอดคลองกับการ 
เปล่ียนแปลงและความเปนไปในโลก ในการคํานึงถึงปญหาส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรมที่เก่ียวของกับการพัฒนาการทองเที่ยว 
โดยรูปแบบการทองเที่ยวดังกลาวเปนที่รูจักกันในช่ือของ “Ecotourism” หรือ “การทองเที่ยวเชิงนิเวศ” ซ่ึงมีความหมาย 
มากกวาการเสนอขายสินคาทางการทองเที่ยวแบบใหมเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวหากแตมุงประสานผลประโยชนและความ
ตองการในการอนุรักษสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและวัฒนธรรมเขากับการพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อตอบสนองความตองการทาง
เศรษฐกิจ อีกทั้งเปน เครื่องมือสําคัญอยางหนึ่ งในการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (Sustainable Tourism 
Development) (วรรณา  วงษวานิช, 2539) 
 จังหวัดกาฬสินธุ เปนจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานที่มียุทธศาสตรตองการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) โดย
เปนที่ต้ังของศูนยศึกษาธรรมชาติและสัตวปาลําปาว ตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2519 ซึ่งใหจัดต้ัง
เปนอุทยานสัตวปาลําปาวขึ้นที่บริเวณปาเหนือเขื่อนลําปาว ดานทิศตะวันออกในเขตพื้นที่บานปากลวย หมูที่ 10 ตําบลลําปาว 
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อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ เพื่อสงเสริมสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายได อีกทั้งใหเปนแหลงทองเที่ยวพักผอนชมทิวทัศน
และเปนแหลงศึกษาเรียนรูของเยาวชนและประชาชนเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะปาไม และสัตวปา ในลักษณะ
หองเรียนธรรมชาติกลางแจงขนาดใหญ โดยไดมีการอนุมัติใหจัดตั้งอุทยานสัตวปาลําปาว ข้ึนเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2521 
ตอมาในป พ.ศ.2556 ไดเปล่ียนช่ือเปนศูนยศึกษาธรรมชาติและสัตวปาลําปาว สังกัดสวนอนุรักษสัตวปา สํานักบริหารพื้นที่
อนุรักษที่ 8 (ขอนแกน) กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีพื้นที่ 1,505 
ไร ดวยความสวยงามของทิวทัศนเปนที่นาช่ืนชมอยางยิ่งและความอุดมสมบูรณของปาไมมีประชาชนนิยมเขาไปทองเที่ยวเปน
จํานวนมากพื้นที่แหงน้ีจึงไดรับการเรียกขานจากคนทองถิ่นวา สวนสะออน ตามที่รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวใน
ประเทศไทยใหมากข้ึน เนื่องจากเห็นวาการทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่ทําใหเกิดการสรางงานสรางอาชพีและเกิดการกระจาย
รายไดอยางมากสมควรจะไดจัดใหมีการสรางศูนยการทองเที่ยวภาคอีสานขึ้น โดยใชสถานีศึกษาธรรมชาติและสัตวปาลําปาว 
(อุทยานสัตวปาลําปาวเดิม) เปนแกนหลักตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่17 พฤศจิกายน พ.ศ.2519 กรมปาไมจึงไดรวมกับ
การทองเที่ยวแหงประเทศไทยดําเนินการจัดตั้งศูนยศึกษาธรรมชาติและสัตวปาลําปาวขึ้นเพื่อใชเปนศูนยการทองเที่ยวภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่บริเวณปาเหนือเข่ือนลําปาว จังหวัดกาฬสินธุ เม่ือป พ.ศ.2520 เพื่อใชประโยชนเปนแหลงทองเที่ยว
พักผอนหยอนใจเสริมสรางความรูเก่ียวกับสัตวปาและปาไม ตลอดจน เปนแหลงศึกษาสภาพแวดลอมธรรมชาติดานอ่ืน ๆ 
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและเปนแหลงดึงดูดใจใหนักทองเที่ยวไปทองเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สํานักบริหาร
จัดการในพื้นที่ปาอนุรักษ 9, 2561, ออนไลน) 
 ศูนยศึกษาธรรมชาติและสัตวปาลําปาว มีสภาพเปนปาเต็งรังหรือปาแดงที่คอนขางสมบูรณ มีสัตวปาที่เปนเอกลักษณ คือ 
วัวแดง ซึ่งเปนสัตวหายากที่มีอยูมากกวา 100 ตัว กระตายปา กระรอก ไกปา สุนัขจ้ิงจอก และนกชนิดตาง ๆ มีเสนทางศึกษา
ธรรมชาติใหนักทองเที่ยวไดเดินชมเปดใหเขาชมทุกวัน เวลา 07.00 - 18.00 น. ไมเสียคาเขาชม ฯลฯ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ไดกําหนดใหเปนพื้นที่อางเก็บนํ้าลําปาวเปนพื้นที่ปาไมใหเปนเขตหามลาสัตวปาลําปาวดวย โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เลมที่ 105 ตอนที่ 112 ลงวันที่  16 กรกฎาคม พ.ศ.2531 จึงทําใหศูนยศึกษาธรรมชาติและสัตวปาลําปาวมี
สถานภาพเปนเขตอนุรักษตามกฎหมายเปนหนวยงานในสังกัดสวนอนุรักษสัตวปา กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (สํานักบริหารจัดการในพื้นที่ปาอนุรักษ 9, 2561)   
 ดังนั้น จากความสําคัญดังที่กลาวในเบื้องตนจึงเปนโอกาสอันดีที่ผูวิจัยจะทําการศึกษาวิจัย โดยผานหัวขอเรื่องการจัดการ
การทองเที่ยวเชิงนิเวศของศูนยศึกษาธรรมชาติและสัตวปาลําปาว ตําบลลําปาว อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ เพื่อเปนขอเสนอ
เชิงนโยบายทางยุทธศาสตรการสงเสริมการทองเที่ยวใหกับจังหวัดกาฬสินธุและเปนแนวทางหรือฐานขอมูลใหกับศูนยศึกษา
ธรรมชาติและสัตวปาลําปาว ในการนําไปสูการพัฒนาการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ไดอยางยั่งยืนตอไป  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศของศูนยศึกษาธรรมชาติและสัตวปาลําปาว ตําบลลําปาว อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ 
 2. เพื่อศึกษาหาแนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศของศูนยศึกษาธรรมชาติและสัตวปาลําปาว ตําบลลําปาว อําเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ 
  

วิธีการดําเนินการวิจัย  
 การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังน้ี  
 1. กลุมเปาหมายในการวิจัย ไดแก ผูที่มีความเกี่ยวของ จํานวนทั้งสิ้น 17 คน ประกอบดวย 1) เจาหนาที่ศูนยศึกษา
ธรรมชาติและสัตวปาลําปาว จํานวน 5 คน 2) ประชาชนในพื้นที่ จํานวน 5 คน 3) นักทองเที่ยว จํานวน 5 คน และ 4) 
เจาหนาที่สังกัดสวนอนุรักษสัตวปา สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 8 จํานวน 2 คน ที่มาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) 
 2. เครื่องมือในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (Semi-Structured) 



 

 

วารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 เมษายน-มิถุนายน 2563  
 (JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE FOR LOCAL RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY Vol.4, No.2 April - June 2020) 

              
 

48 

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก การรวบรวมขอมูลจากเอกสารตาง ๆ (Document  Research) อาทิ หนังสือ ตํารา 
เอกสารวิชาการ งานวิจัย และสื่ออิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวของ และจากแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (Semi-Structured) 
 4. การวิเคราะหขอมูล ไดแก การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณกับกลุมเปาหมาย 
และการรวบขอมูลเอกสารตาง ๆ มาวิเคราะหในเชิงเนื้อหา (Content Analysis)    

 

ผลการวิจัย            
 การวิจัยเรื่องการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศของศูนยศึกษาธรรมชาติและสัตวปาลําปาว ตําบลลําปาว อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ ผูวิจัยสามารถจําแนกผลการวิจัยได ดังนี้ 
 1. เพ่ือศึกษาการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศของศูนยศึกษาธรรมชาติและสัตวปาลําปาว ตําบลลําปาว อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ 
 ผลการวิจัยพบวา การจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศของศูนยศึกษาธรรมชาติและสัตวปาลําปาว ตําบลลําปาว อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ ประกอบดวย 1) ดานที่พัก มีการจัดหองประชุม ลานกางเต็นท และมีบานพักรับรองกวา 10 หลัง เพื่อที่จะ
สามารถรองรับนักทองเที่ยวจํานวนมากได 2) ดานการคมนาคม มีการวางแผนการจัดการปรับปรุงทางเขาศูนยศึกษาธรรมชาติ
และสัตวปาลําปาว โดยการจัดทําถนนคอนกรีตและเพิ่มเลนรถจักรยานกวา 2 กิโลเมตร 3) ดานส่ิงดึงดูดใจ มีธรรมชาติและ
สัตวปาหายากภายในศูนยศึกษาธรรมชาติและสัตวปาลําปาว เชน วัวแดง ไกฟาพระยาลอ นกยูง ลิง ชะนี เหย่ียว เปนตน 4) 
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก มีปายใหความรูตาง ๆ เก่ียวกับพันธุพืชและสัตวแตละชนิด การจัดเจาหนาคอยรักษาความ
ปลอดภัยและเจาหนาที่ใหความรูแกนักทองเที่ยว 5) ดานกิจกรรมการทองเที่ยว มีกิจกรรมเดินปาศึกษาธรรมชาติ และมีการ
จัดขึ้นตลอดทุกป และ 6) ดานการมีสวนรวม มีการขอความรวมมือจากทั้งประชาชนในพื้นที่และสํานักบริการพื้นที่อนุรักษที่ 8 
ในการเพาะพันธุพืชชนิดตางๆและการจัดทําแนวกันไฟปา 
 2. เพ่ือศึกษาหาแนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศของศูนยศึกษาธรรมชาติและสัตวปาลําปาว ตําบลลําปาว 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ 
 ผลการวิจัยพบวา แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวของศูนยศึกษาธรรมชาติและสัตวปาลําปาว ตําบลลําปาว อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ ประกอบดวย 1) ดานที่พัก ควรมีการพัฒนาปรับปรุงที่พักอยูเสมอและการประชาสัมพันธที่ดี 2) ดานการ
คมนาคม ควรมีการพัฒนาถนนทางเขาที่ชํารุดและเพิ่มเลนรถจักรยานเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูสัญจรไปมา 3) ดานส่ิง
ดึงดูดใจ ควรมีการปรับภูมิทัศนภายในใหนาชมและการดูแลรักษาความสะอาดกรงสัตวเพื่อใหเกิดความสะอาดนาชม 4) ดาน
สิ่งอํานวยความสะดวก ควรมีการปรับปรุงปายใหความรูตาง ๆ เก่ียวกับพันธุพืชและพันธุสัตว ปายบอกทาง และเพิ่มจํานวน
เจาหนาที่ใหการดูแลนักทองเที่ยว 5) ดานกิจกรรมการทองเที่ยว ควรมีการจัดหากิจกรรมการทองเที่ยวมาเสริมใหนักทองเที่ยว
สามารถมาทํากิจกรรมไดตลอดทั้งป 6) ดานการมีสวนรวม ควรมีการจัดกิจกรรมการพัฒนาใหความรูตาง ๆ กับประชาชนใน
พื้นที่เขามามีสวนรวมใหมากขึ้น  
 

สรุปผลการวิจัย  
การวิจัยเรื่องการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศของศูนยศึกษาธรรมชาติและสัตวปาลําปาว ตําบลลําปาว อําเภอเมือง 

จังหวัดกาฬสินธุ ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้  
 1. เพ่ือศึกษาการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศของศูนยศึกษาธรรมชาติและสัตวปาลําปาว ตําบลลําปาว อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ พบวา การจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศของศูนยศึกษาธรรมชาติและสัตวปาลําปาว ประกอบดวย 1.1) ดาน
ที่พัก ไดแก การจัดที่พักหองประชุมและลานกางเต็นทไดเพียงพอตอนักทองเที่ยวจํานวนมาก 1.2) ดานการคมนาคม ไดแก 
การวางแผนการจัดการปรับปรุงทางเขาศูนยศึกษาธรรมชาติและสัตวปาลําปาว 1.3) ดานส่ิงดึงดูดใจ ไดแก ธรรมชาติและสัตว
ปาหายากภายในศูนยศึกษาธรรมชาติและสัตวปาลําปาว 1.4) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ไดแก ปายใหความรูตาง ๆ การจัด
เจาหนาคอยรักษาความปลอดภัยและเจาหนาที่ใหความรูแกนักทองเที่ยว 1.5) ดานกิจกรรมการทองเที่ยว ไดแก กิจกรรมเดิน
ปาศึกษาธรรมชาติและมีการจัดข้ึนตลอดทุกป 1.6) ดานการมีสวนรวม ไดแก การขอความรวมมือจากทั้งประชาชนในพื้นที่
และสํานักบริการพื้นที่อนุรักษที่ 8 
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 2. เพ่ือศึกษาหาแนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศของศูนยศึกษาธรรมชาติและสัตวปาลําปาว ตําบลลําปาว 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ พบวา แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวของศูนยศึกษาธรรมชาติและสัตวปาลําปาว 
ประกอบดวย 2.1) ดานที่พัก ไดแก การพัฒนาปรับปรุงที่พักอยูเสมอและการประชาสัมพันธที่ดี 2.2) ดานการคมนาคม ไดแก 
การพัฒนาถนนทางเขาที่ชํารุดและเพิ่มเลนรถจักรยานเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูสัญจรไปมา 2.3) ดานสิ่งดึงดูดใจ ไดแก 
การปรับภูมิทัศนภายในใหนาชมและการดูแลรักษาความสะอาดกรงสัตวเพื่อใหเกิดความสะอาดนาชม 2.4) ดานสิ่งอํานวย
ความสะดวก ไดแก การสรรหาเจาหนาที่เขามาอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยวอยางตอเนื่อง 2.5) ดานกิจกรรมการ
ทองเที่ยว ไดแก การจัดหากิจกรรมการทองเที่ยวมาเสริมใหนักทองเที่ยวสามารถมาทํากิจกรรมไดตลอดทั้งป และ 2.6) ดาน
การมีสวนรวม ไดแก การขอความรวมมือจากประชาชนใหมีสวนรวมในการพัฒนามากขึ้น 
 

การอภิปรายผล   
 การวิจัยเรื่องการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศของศูนยศึกษาธรรมชาติและสัตวปาลําปาว ตําบลลําปาว อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลได ดังนี้ 
 1. ดานที่พัก ศูนยศึกษาธรรมชาติและสัตวปาลําปาวมีบานพักหองประชุมที่สามารถรองรับนักทองเที่ยวไดจํานวนมาก    
มีลานกางเต็นท ส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ แตนักทองเที่ยวไมทราบวามีที่พัก เน่ืองจากขาดการประชาสัมพันธวามีที่พักที่
พักในศูนยศึกษาธรรมชาติและสัตวปาลําปาวบางหลังเกิดความทรุดโทรมจากการใชงานหลายปขาดการวางแผนการจัดการที่ดี 
และขาดงบประมาณในการปรับปรุงหรือพัฒนาสิ่งปลูกสรางภายในศูนยศึกษาธรรมชาติและสัตวปาลําปาวอยางตอเนื่อง 
สอดคลองกับมัชฌิมา  อุดมศิลป (2556, บทคัดยอ) ที่ทําการศึกษาแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนของชุมชนคลองโคนจังหวัดสมุทรสงคราม พบวา ดานสถานที่ทองเที่ยวและที่พักแรมเพื่อรองรับนักทองเที่ยวมีสถานที่พัก
แรม เชน บังกะโล รีสอรท กางเตนท ชุมชนมีแหลงทองเที่ยวธรรมชาติที่สมบูรณแบบ  
 2. ดานการคมนาคม ศูนยศึกษาธรรมชาติและสัตวปาลําปาวสามารถเดินทางไดสองเสนทางเสนทางแรกใชถนน
กาฬสินธุ-สหัสขันธหรือเสนทางที่สองถนนอําเภอยางตลาด-กาฬสินธุ การเดินทางคอนขางงายและสะดวก แตการเดินทางเขา
ไปภายในศูนยศึกษาธรรมชาติและสัตวปาลําปาวมีถนนบางชวงที่ทรุดโทรมเปนหลุมจํานวนมากเน่ืองจากใชสัญจรมาเปนระยะ
เวลานานขาดการซอมแซมและขาดงบประมาณในการปรับปรุงพัฒนาถนนทางเขาที่ชํารุดใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ สอดคลอง
กับบุญสมหญิง  พลเมืองดี (2559, บทคัดยอ) ไดศึกษาโครงการแผนการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางมีสวนรวมของ
ชุมชนสามเรือน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อศึกษาศกัยภาพดานการทองเทีย่วของชุมชนตําบลสามเรือนใหสามารถเปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ พบวา ศักยภาพแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ พื้นที่ตําบลสามเรือน อําเภอบางปะอิน จังหวัดอยุธยา ไดผลการ
ประเมินคือ 9 คะแนน จาก 13 คะแนน ซึ่งถือวาอยูในระดับที่มีศักยภาพสูงและการประเมินความพรอมของแหลงทองเที่ยว
ชุมชนสามเรือน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้ง 6 ดาน ไดแก ดานที ่1 ส่ิงดึงดูดใจทางการทองเที่ยว ดานที่ 2 
เสนทางคมนาคมเขาถึง ดานที่ 3 สิ่งอํานวยความสะดวก ดานที่ 4 การบริหารจดัการแหลงทองเที่ยว ดานที่ 5 ที่พักในแหลง
ทองเที่ยว และดานที่ 6 กิจกรรมการทองเที่ยว ซึ่งถือวามีความพรอมที่จะเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศได 
 3. ดานส่ิงดึงดูดใจ ทัศนียภาพภายในศูนยศึกษาธรรมชาติและสัตวปาลําปาวและสัตวปาหายากหลากหลายชนิด อาทิเชน 
วัวแดง ไกฟาพระยาลอ นกยูง ลิง ชะนี เหย่ียว เปนตน ที่ไดอนุบาลไวเปนสิ่งดึงดูดใจนักทองเที่ยวทําใหนักทองเที่ยวตองการมา
สัมผัสและเยี่ยมชม จึงควรมีการปรับภูมิทัศนภายในตัวบานพักและหนาบานพักใหนาเขามาพักผอนและควรมีการดูแลรักษา
ความสะอาดบริเวณตัวบานพักใหมากกวานี ้สอดคลองกับมัชฌิมา  อุดมศิลป (2556, บทคัดยอ) ที่ทําการศึกษาแนวทางการ
สงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนคลองโคนจังหวัดสมุทรสงคราม พบวา กลุมตัวอยางมีแรงจูงใจ
ในการทองเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงครามในภาพรวมทั้ง 5 ดาน อยูในระดับมาก ประกอบดวย ดาน
ความประทับใจ ดานกิจกรรมการทองเที่ยว ดานส่ิงดึงดูดใจทางการทองเที่ยว ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดานความสามารถ
ในการเขาถึงแหลงทองเที่ยว 
 4. ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ศูนยศึกษาธรรมชาติและสัตวปาลําปาว มีเจาหนารักษาความปลอดภัยของนักทองเที่ยว
และจัดเจาหนาที่คอยใหความรูแกนักทองเที่ยว แตยังไมทั่วถึงเน่ืองจากเจาหนาที่เกษียณอายุหลายคนและปายบอกทางปายให
ความรูมีครบ แตปายบางปายเกาเกินกวาที่จะอานใหความรูได ควรที่จะมีการปรับปรุงแกไขปายใหมและควรสรรหาเจาหนาที่
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เขามาปฏิบัติงานในสวนที่ขาดอยางรวดเร็วเพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยวอยางทั่วถึง สอดคลองกับบุญพา  
คําวิเศษณ (2554, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องขอมูลพื้นฐานที่สงผลตอการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศแบบมีสวนรวม: 
กรณีศึกษาชุมชนหมูบานวัดเขา ตําบลโคกกลอย อําเภอตะกัว่ทุง จังหวัดพังงา พบวา มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่สามารถรองรับ
นักทองเที่ยว ไดแก รานอาหาร ทางเดินศึกษาธรรมชาติ หองนํ้าสาธารณะ ศาลานั่งพัก ระบบรักษาความปลอดภัยมีแหลงน้ํา
ดื่มนํ้าใชสะดวก  
 5. ดานกิจกรรมการทองเที่ยว กิจกรรมการทองเที่ยวมีตลอดทุกป เชน นิทรรศการการบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ คายเยาวชนอนุรักษธรรมชาติ กิจกรรมเดินปาศึกษาธรรมชาติกิจกรรมตาง ๆ ก็จะจัดข้ึนในแตละชวงฤดู
ตาง ๆ จัดขึ้นเพียงบางชวงฤดูกาลเทาน้ันทําใหบางชวงที่ไมมีกิจกรรมนักทองเที่ยวมีจํานวนลดลง สอดคลองกับบุญสมหญิง  
พลเมืองดี (2559, บทคัดยอ) ไดศึกษาโครงการแผนการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางมีสวนรวมของชุมชนสามเรือน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อศึกษาศกัยภาพดานการทองเที่ยวของชุมชนตําบลสามเรือนให สามารถเปนแหลงทองเที่ยวเชิง
นิเวศ พบวา ศักยภาพแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ พื้นที่ตําบลสามเรือน อําเภอบางปะอิน จังหวัดอยุธยา ไดแก ดานกิจกรรมการ
ทองเที่ยว ซ่ึงถือวามีความพรอมที่จะเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศได 
 6. ดานการมีสวนรวม ขาดกิจกรรมที่สงเสริมการมีสวนรวมระหวางเจาหนาที่ ประชาชนในพื้นที่ และนักทองเที่ยว 
เจาหนาที่ควรหากิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ ใหประชาชนในพื้นที่ นักทองเที่ยว และทางสํานักอนุรักษที่ 8 เขามามีสวนรวม
ในการพัฒนาใหมากขึ้น สอดคลองกับภูวดล  บัวบางพล (2561, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องแนวทางการจัดการการทองเที่ยวเชิง
นิเวศอยางยั่งยืนในพื้นที่อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี พบวา ดานสังคมและวัฒนธรรม ไดแก 1) สงเสริมให
ประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมในการจัดการการทองเที่ยวภายในอุทยานฯ ใหมากขึ้น 2) สรรหาบุคลากรที่มีความรูและความ
เชี่ยวชาญเก่ียวกับการทองเที่ยว เพื่อนํามาใหขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศในอุทยานฯ 3) สงเสริมให
ชุมชนทองถิ่นมีความรูความเขาใจในเร่ืองของการอนุรักษทรัพยากรทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรมเพื่อใหมีทรัพยากรทางการ
ทองเที่ยวที่คงอยูอยางยั่งยืนตอไป  
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
 1. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 
 1.1 งบประมาณ ควรทําเรื่องของบประมาณจาก สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 8 (ขอนแกน) กรมอุทยานแหงชาติสัตว
ปาและพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ในการปรับปรุงหรือพัฒนาส่ิงปลูกสรางภายในศูนยศึกษา
ธรรมชาติและสัตวปาลําปาวอยางตอเน่ือง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของนักทองเที่ยวในการปรับปรุงหรือพัฒนาสิ่งปลูกสราง
ภายในศูนยศึกษาธรรมชาติและสัตวปาลําปาวอยางตอเนื่อง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของนักทองเที่ยวที่เขาพัก เนื่องจากที่พักมี
การเขาพักอยูเสมอ ยอมทรุดโทรมตามการใชงาน 
 1.2 ดานการคมนาคมศูนยศึกษาธรรมชาติและสัตวปาลําปาว ควรมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อใชในการปรับปรุง 
ซอมแซม และพัฒนาถนนทางเขาที่ชํารุดใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของนักทองเที่ยวหรือ
เจาหนาที่เองในการเดินทางเขามาทองเที่ยวกรือปฏิบัติงาน 
 1.3 ดานสิ่งดึงดูดใจศูนยศึกษาธรรมชาติและสัตวปาลําปาว ยังขาดการดูรักษาความสะอาดภายในและปรับภูมิทัศน
ภายในศูนยศึกษาธรรมชาติและสัตวปาลําปาวใหนาชมและนาสนใจอยูเสมอ 
 1.4 ดานสิ่งอํานวยความสะดวกศูนยศึกษาธรรมชาติและสัตวปาลําปาว มีปายใหความรูตางๆที่ควรไดรับการปรับปรุง
แกไข ใหความรูใหมๆ และสรรหาเจาหนาที่เขามาปฏิบัติงานในสวนที่ขาดอยางรวดเร็วเพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแก
นักทองเที่ยวอยางทั่วถึง 
 1.5 ดานกิจกรรมการทองเที่ยวศูนยศึกษาธรรมชาติและสัตวปาลําปาว ควรจัดกิจกรรมการทองเที่ยวตามฤดูกาล
เพื่อใหมีกิจกรรมการทองเที่ยวตลอดทั้งป และเห็นควรจัดนิทรรการใหความรูเกี่ยวกับธรรมชาติ สัตวปาในพื้นที่ แก
นักทองเที่ยวที่เขามาเปนหมูคณะหรือนักเรียกนักศึกษาที่มาเขาคาย เพื่อที่จะเพิ่มพูนการมีสํานึกรักธรรมชาติใหแกเยาวชน 
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 1.6 ดานการมีสวนรวมศูนยศึกษาธรรมชาติและสัตวปาลําปาว สําหรับนักทองเที่ยวน้ันมีกิจกรรมใหทํา แตทางศูนย
ศึกษาธรรมชาติ ยังขาดกิจกรรมหรือโครงการตางๆใหประชาชนในพื้นที่ และทางสํานักอนุรักษที่ 8 เขามามีสวนรวมในการ
พัฒนา 
 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
  2.1 ควร มีการขยายผลทําการศึกษาวิจัยหาแนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศของศูนยศึกษาธรรมชาติและสัตว
ปาลําปาวอยางตอเนื่อง เพื่อใหทราบถึงแนวทางการพัฒนา ปญหา อุปสรรค ที่เปนปจจุบันมากที่สุด 
  2.2 ควร มีการขยายผลทําการศึกษาวิจัยในพื้นที่อ่ืน ๆ เพื่อแนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศของศูนยศึกษา
ธรรมชาติหรืออุทยานธรรมชาติอ่ืน ๆ ตอไป 
 

กิตติกรรมประกาศ 
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 สุดทายน้ี ผูวิจัยจะนําความรูความสามารถที่ไดจากการวิจัยในครั้งนี้ไปพัฒนาการปฏิบัติหนาที่การงานใหดียิ่งขึ้นเพื่อ
ประโยชนตอตนเองสังคม และประเทศชาติตอไป 
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บทคัดยอ            
 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนิสิตพลศึกษาที่มีผลตอการเรียนการสอนตามหลักสูตรพล
ศึกษาของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตระหวางนิสิตชายกับนิสิตหญิง และ 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตพลศึกษาที่มี
ผลตอการเรียนการสอนตามหลักสูตรพลศึกษาของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตระหวางนิสิตชายนิสิตหญิง เปนการวิจัยแบบเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) มีเครื่องมือในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม โดยมีกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นิสิต   
พลศึกษาของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต จํานวน 169 คน เปนนิสิตชาย 115 คน และนิสิตหญิง 54 คน ที่มาจากการเทียบ
ตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie & Morgan) และทําการสุมแบบแบงชั้น (Stratified 
Random Sampling) แลวนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย คารอยละ 
คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบโดยการทดสอบคาที (t- test) ผลการวิจัยพบวา 1) ความคิดเห็นของนิสิตพล

ศึกษาที่มีตอการเรียนการสอนตามหลักสูตรพลศึกษาของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต โดยรวมอยูในระดับมาก (x ̅=3.97) เมื่อ

พิจารณาเปนรายดานอยูในระดับมาก 5 ดาน โดยเรียงจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก ดานครูผูสอน (x ̅=4.41) ดานหลักสูตร 

(x ̅=4.21) ดานวิธีการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู (x ̅=4.01) ดานการวัดและประเมินผล (x ̅=4.01) ดานผูเรียน (x ̅=3.70) 

ตามลําดับ และอยูในระดับปานกลาง 1 ดาน ไดแก ดานสถานที่ อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวก (x ̅=3.48) และ 2) 
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยความคิดเห็นของนิสิตที่มีผลตอการเรียนการสอนตามหลักสูตรพลศึกษามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตนิสิตชาย
และนิสิตหญิงในทุกดานไมแตกตางกันคา t (t- test) เทากับ 0.43 และคา p เทากับ 0.3 ซึ่งมีคามากกวาคาระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
 

คําสําคัญ: ความคิดเห็น, การเรียนการสอน, หลักสูตรพลศึกษา 
 

Abstract 
 The purposes of this study were 1. to study the opinions of physical education students towards the 
learning and teaching physical education curriculum of Rattana Bundit University. between male and 
female students and 2. to compare the opinions of physical education students towards the learning and 
teaching physical education curriculum of Rattana Bundit University. between male students and female 
students Is a quantitative research has research tools such as questionnaires, with 169 samples of physical 
education students at Rattana Bundit University being 115 male students and 115 female students 
coming from the comparison of the size chart of the sample groups. Krejcie & Morgan and Stratified 
Random Sampling then analyzed the data from the questionnaire by using descriptive statistics including 
percentage, mean, standard deviation. and compared by t-test. The results of the study showed that 1) 
the opinions of physical education students towards the learning and teaching physical education 
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curriculum of Rattana Bundit University. Overall, it is in the high level (x ̅=3.97) when considering in each 

aspect, in the high level, in 5 aspects, arranged from the average to the least, namely the teacher (x ̅=4.41) 

in the curriculum (x ̅=4.21) in the teaching methods and learning activities (x ̅=4.01) in the measurement 

and evaluation (x̅=4.21) in the learner (x ̅=3.70) Respectively, and at a medium level 1, which is location, 

equipment and facilities (x ̅=3.48)and 2) Comparison of the average opinions of physical education 
students towards the learning and teaching physical education curriculum of Rattana Bundit University. 
and female students in all aspects were not different. The t (t-test) was 0.43 and the p was 0.3. Is greater 
than the statistical significance level of .05 
               

Keywords: Opinions, Learning and Teaching, Physical Education Curriculum 
 

บทนํา 
การพัฒนาวิชาชีพครูใหใหมีความรูความสามารถทางการศึกษาที่ทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอนและการสงเสริม

การเรียนรูของผูเรียนดวยหลากหลายวิธีในสถานศึกษาทั้งของรัฐบาลและเอกชนพรอมกับทําประโยชนใหแกประเทสชาติเพื่อ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของคนในยุคศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาวิชาชีพครูใหมีคุณภาพทั้งในดานความรู ความสามารถ    
รวมไปทั้งปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมแกวิชาชีพของตนเองและเล็งเห็นประโยชนสวนรวมเปนสําคัญรวมทั้งวิชาชีพครูตองใช
ความอดทน ความมานะ ความเพียรพยายามเปนอยางย่ิงในการสอน ฉะนั้น ผูที่จะมาเปนครูจะตองมีระเบียบวินัยในตนเอง
รวมไปถึงจรรยาบรรณวิชาชีพครูมีผลตอการศึกษาไทยเปนอยางมากครูผูสอนมีความรูความชํานาญแลวยังเปนการพ ัฒนา
ทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพในทุกดานของชีวิตมีความสามารถนําไปใชในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาตอไปไดใน
อนาคต การพัฒนาหลักสูตรถือเปนส่ิงสําคัญในหลักสูตรของวิชาชีพน้ัน ๆ หลักสูตรจัดทําขึ้นเพื่อเปนระบบเพื่อใหใชสําหรับ
การศึกษาหรือวางแผนใหบรรลุจุดประสงคของการศึกษาของสถาบันตาง ๆ ที่กําหนดไวเพื่อนําไปพัฒนาหลักสูตรอาจจะมีใน
รูปแบบปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงซึ่งการพัฒนาหลักสูตรน้ันตองการใหดีข้ึนหรือใหเหมาะสมกับบุคคลและสภาพสังคมซึ่งการ
พัฒนาหลักสูตรจําเปนอยางยิ่งที่ตองพิจารณาขอมูลพื้นฐานในดานตาง ๆ ของสถาบันการศึกษาเพื่อนําไปเปนแบบกรอบ
แนวคิดหรือทิศทางการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม ชัดเจน ตามเปาหมายของหลักสูตรในการพัฒนา
คุณภาพของผูเรียนเพื่อพัฒนาหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและสามารถใชหลักสูตรที่ไดพัฒนาหลักสูตรจากการเปลี่ยนแปลงหรือ
แกไขปรับปรุงใหใชในสถานศึกษาไดอยางตอเน่ือง 
 วิชาพลศึกษา เปนกระบวนการศึกษาอยางหนึ่งที่จะชวยสงเสริมใหนักเรียนไดมีความเจริญงอกงามและมีการพัฒนาการ
ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคมโดยอาศัยกิจกรรมพลศึกษาที่ไดเลือกแลวเปนส่ือกลางของการเรียนรู (วรศักด์ิ  
เพียรชอบ, 2527, น.18) ซึ่งพลศึกษาเปนศาสตรที่สําคัญและจําเปนสําหรับทุกเพศทุกวัยหรือแมแตคนที่ไมสมประกอบเพราะ
พลศึกษาเปดโอกาสใหทุกคนไดเรียนรูและมีสุขภาพที่แข็งแรง พลศึกษามุงเนนใหผูเรียนใชกิจกรรมการเคลื่อนไหว การออก
กําลังกาย การเลนเกมและกีฬา เปนเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม สติปญญา รวมทั้ง
สมรรถภาพเพื่อสุขภาพและกีฬา ปจจุบัน มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตไดเปดหลักสูตรศึกษาศาสตร สาขาวิชาพลศึกษาครบ 5 ป 
ซึ่งนิสิตในสาขาวิชาพลศึกษาไดศึกษาและเรียนรูทั้งในดานทฤษฎีและในดานการปฏิบัติในหลักสูตรทางมหาวิทยาลัย          
รัตนบัณฑิตไดกําหนดใหนิสิตเรียนระดับปริญญาตรี 5 ป หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยไดใหนิสิตศึกษาน้ันตรงตามครุสภากําหนด    
ซึ่งกิจกรรมการออกกําลังกายหรือการเลนกีฬาที่ทางประธานสาขาวิชาพลศึกษาไดเลือกสรรมาเปนอยางดีแลวเปนสื่อการใน
การเรียนรู เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาพลศึกษามีประสิทธิภาพสามารถจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนไดพัฒนา
ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม จึงควรที่จะมีการสํารวจการจัดการเรียนการสอนในดานตาง ๆ หลักสูตรและ
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาที่เปนโครงรางที่กําหนดใหนักเรียนไดเรียนรูและพัฒนาตนเองตามแผนการศึกษาหรือ
เปนกิจกรรมที่บรรจุไวในโครงรางเปนกิจกรรมที่มีคุณคาและใหประสบการณที่ดีแกนักเรียนซ่ึงเปนทั้งกิจกรรมวิชาการและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร (วาสนา  คุณาอภิสิทธ์ิ, 2539, น.109) ดานครูผูสอนวิชาพลศึกษา ผูสอนเปนผูที่ทําใหเกิดความรูและ
พัฒนาการขึ้นในตัวผูเรียน ครูผูสอนจึงควนเปนผูที่มีความรูความสามารถในวิชาชีพเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม (ภิญโญ  สาธร
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, 2526, น.8-179) มีความเปนผูนําและประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีใหกับนักเรียนและสังคม ดานสถานที่ อุปกรณ และ        
สิ่งอํานวยความสะดวกและอุปกรณตาง ๆ ใหเหมาะสมกับกิจกรรมแตละประเภท ถาขาดเครื่องอํานวยความสะดวกแลวจะไม
สามารถชวยใหการเรียนการสอนพลศึกษาเปนไปอยางราบรื่นหรืออาจดําเนินไปไมไดเลย ถามีการจัดไดเหมาะสมเพียงพอจะ
ชวยใหการปฏิบัติงานของครูเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น และดานการวัดและประเมินผลวิชาพลศึกษาตองมีการวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลายมีความสอดคลองกับความรูที่นักเรียนไดรับคํานึงถึงความสามารถของผูเรียนพัฒนาดานตาง ๆ และ
ความแตกตางของนักเรียนตองมีการวัดและประเมินผลทั้งทางดานทฤษฎีและดานปฏิบัติทั้งกอนเรียนและหลังเรียน เพื่อให
หลักสูตรมีประสิทธิภาพมากขึ้นตองอาศัยปจจัยในการสนับสนุนของนิสิตที่กําลังศึกษาในมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตจนสําเร็จ
การศึกษาคือ ดานคุณภาพของผูสอนดานหลักสูตรการเรียนรู ดานอาคารและสิ่งอํานวยความสะดวก (จรวย  แกนวงษคํา, 
2529, น.103) 
 ดังนั้น ผูวิจัยในฐานะเปนอาจารยและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตจึงมีความสนใจจะศึกษาความคิดเห็นของนิสิต
สาขาวิชาพลศึกษาทั้ง 5 ชั้นปที่มีตอการเรียนการสอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ปการศึกษา 2561 จํานวน 6 
ดาน ไดแก ดานหลักสูตสถานศึกษา ดานครูผูสอน ดานผูเรียน ดานวิธีการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดานสถานที่
อุปกรณ และส่ิงอํานวยความสะดวกและดานการวัดและประเมินผล เพื่อนําผลวิจัยที่ไดมาใชเปนแนวทางในการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตใหมีประโยชนและมีประสิทธิภาพอยาง
ตอเน่ืองสืบไป 
              

วัตถุประสงคการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนิสิตพลศึกษาที่มีผลตอการเรียนการสอนตามหลักสูตรพลศึกษาของมหาวิทยาลัยรัตน
บัณฑิตระหวางนิสิตชายกับนิสิตหญิง 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตพลศึกษาที่มีผลตอการเรียนการสอนตามหลักสูตรพลศึกษาของมหาวิทยาลัย
รัตนบัณฑิตระหวางนิสิตชายนิสิตหญิง 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย  
 การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังน้ี  
 1. ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย ไดแก ประกอบดวย 
 1.1 ประชากร ไดแก นิสิตพลศึกษาที่กําลังศึกษาอยูที่มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตปการศึกษา 2562 จํานวน 299 คน 
เปนนิสิตชาย จํานวน 200 คน และนิสิตหญิง จํานวน 99 คน 
 1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก นิสิตพลศึกษาของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต จํานวน 169 คน เปนนิสิตชาย 115 คน และ
นิสิตหญิง 54 คน ที่ไดมาจากการเปรียบเทียบเทียบตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie & 
Morgan, 1970)  
 2. เครื่องมือในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบดวย ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบสํารวจ ตอนที่ 2 แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นของนิสิตพลศึกษาที่มีผลตอการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรพลศึกษาของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต จํานวนทั้งหมด 6 ดาน ไดแก ดานหลักสูตร ดานครูผูสอน ดานผูเรียน 
ดานวิธีการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดานสถานที่อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก ดานการวัดและประเมินผล 
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ และตอนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ มีลักษณะเปนแบบ
ปลายเปด (Open Ended) ตลอดจน ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามมาหาคุณภาพภาพของเครื่องมือ ไดแก 1) นําแบบสอบถามพบ
ที่ปรึกษาและดําเนินการปรังปรุงแกไขตามคําแนะนํา 2) นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวเสนอนําเสนอผูเช่ียวชาญ 
จํานวน 5 ทาน เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของเนื้อหาโดยหาคาความสอดคลองของวัตถุประสงคกับขอคําถาม (Index of 
Item–Objective Congruence: IOC) (ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ, 2543, น.249) พบวามีคา IOC ระหวาง 0.80–
1.00 และ 3) การทดลองใชเครื่องมือกับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 40 ชุด ซ่ึงผลการประเมินมีอํานาจจําแนก
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ระหวาง 0.25–0.75 และหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยวิธีของ Cronbach (1951, p.274) ซ่ึงผลการประเมินคา
ความเชื่อม่ันมีคาความเชื่อม่ัน 0.95 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก การรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ไดจากกลุมตัวอยางนิสิต    
พลศึกษาของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต รวมทั้งสื้น จํานวน 169 คน  
 4. การวิเคราะหขอมูล ไดแก การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยการนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหโดยใช
โปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเชิงพรรณนา  
 5. สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก โปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเชิงพรรณนา ประกอบดวย คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 
(Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการเปรียบเทียบโดยการทดสอบคาที (t- test) 
 

ผลการวิจัย            
 การวิจัยเรื่องความคิดเห็นของนิสิตพลศึกษาที่มีตอการเรียนการสอนตามหลักสูตรพลศึกษาของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 
 ผูวิจัยสามารถจําแนกผลการวิจัยได ดังน้ี 
 1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนิสิตพลศึกษาที่มีผลตอการเรียนการสอนตามหลักสูตรพลศึกษาของมหาวิทยาลัย    
รัตนบัณฑิตระหวางนิสิตชายกับนิสิตหญิง 
 ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของนิสิตพลศึกษาที่มีผลตอการเรียนการสอนตามหลักสูตรพลศึกษาของมหาวิทยาลัย    
รัตนบัณฑิตเปนไปตามตารางที่ 1 ดังนี้  
 

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงความคิดเห็นของนิสิตพลศึกษาที่มีผลตอการเรียนการสอนตามหลักสูตร
พลศึกษาของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต โดยรวมทุกดาน  
 

รายการ x ̅ S.D. ระดับ 

1. ดานหลักสูตร 
2. ดานครูผูสอน 
3. ดานผูเรียน 
4. ดานวิธีการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู           
5. ดานสถานที่ อุปกรณและส่ิงอํานวยความสะดวก          
6. ดานการวัดและประเมินผล 

4.21 
4.41 
3.70 
4.01 
3.48 
4.01 

0.09 
0.13 
0.20 
0.08 
0.12 
0.05 

เหมาะสมมาก 
เหมาะสมมาก 
เหมาะสมมาก 
เหมาะสมมาก 

เหมาะสมปานกลาง 
เหมาะสมมาก 

รวม 3.97 0.05 เหมาะสมมาก 
จากตารางที่ 1 พบวา ความคิดเห็นของนิสิตพลศึกษาที่มีผลตอการเรียนการสอนตามหลักสูตรพลศึกษาของมหาวิทยาลัย

รัตนบัณฑิต โดยรวมอยูในระดับมาก (x ̅=3.97) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมาก 5 ดาน โดยเรียงจาก

คาเฉล่ียมากไปหานอย ไดแก ดานครูผูสอน (x ̅=4.41) ดานหลักสูตร (x ̅=4.21) ดานวิธีการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

(x ̅=4.01) ดานการวัดและประเมินผล (x̅=4.01) ดานผูเรียน (x ̅=3.70) และอยูในระดับปานกลาง 1 ดาน ไดแก ดานสถานที่ 

อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวก (x ̅=3.48) ตามลําดับ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตพลศึกษาที่มีผลตอการเรียนการสอนตามหลักสูตรพลศึกษาของ
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตระหวางนิสิตชายนิสิตหญิง       
 ผลการวิจัยพบวา การวิเคราะหผลการเปรียบเทียบความแตกตางแสดงความคิดเห็นของนิสิตพลศึกษาที่มีผลตอการเรียน
การสอนตามหลักสูตรพลศึกษาของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตระหวางนิสิตชายและนิสิตหญิงเปนไปตามตารางที ่2 ดังนี้ 
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ตารางที่ 2  วิเคราะหผลการเปรียบเทียบความแตกตางแสดงความคิดเห็นของนิสิตพลศึกษาที่มีผลตอการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรพลศึกษาของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ระหวางนิสิตชายและนิสิตหญิง 
 

รายการ 

นิสิตชาย 
(n=115) 

นิสิตหญิง 
(n=54) T P 

x̅ S.D. x̅ S.D. 

1. ดานหลักสูตร 4.3 0.1 4 0.14 4.72 <=0.002 
2. ดานครูผูสอน 4.46 0.11 4.31 0.19 1.29 <=0.1 
3. ดานผูเรียน 3.37 0.19 3.62 0.27 0.79 <=0.2 
4. ดานวิธีการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู 4.05 0.06 3.93 0.13 1.27 <=0.1 
5. ดานสถานที่ อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก 3.54 0.12 3.34 0.30 1.50 <=0.08 
6. ดานการวัดและประเมินผล 4 0.04 4.04 0.14 -0.83 <=0.2 

รวม 4.00 0.05 3.87 0.07 0.43 <=0.3 
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
 จากตารางที่ 2 พบวา การเปรียบเทียบความแตกตางแสดงความคิดเห็นของนิสิตพลศึกษาที่มีผลตอการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรพลศึกษาของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตระหวางนิสิตชายและนิสิตหญิงในทุกดานไมแตกตางกันคา t (t- test) เทากับ 
0.43 และคา p เทากับ 0.3 ซ่ึงมีคามากกวาคาระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

สรุปผลการวิจัย  
การวิจัยเร่ืองความคิดเห็นของนิสิตพลศึกษาที่มีตอการเรียนการสอนตามหลักสูตรพลศึกษาของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้  
 1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนิสิตพลศึกษาที่มีผลตอการเรียนการสอนตามหลักสูตรพลศึกษาของมหาวิทยาลัยรัตน
บัณฑิตระหวางนิสิตชายกับนสิิตหญิง พบวา ความคิดเห็นของนิสิตพลศึกษาที่มีตอการเรียนการสอนตามหลักสูตรพลศึกษา

ของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต โดยรวมอยูในระดับมาก (x ̅=3.97) เมื่อพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับมาก 5 ดาน โดยเรียง

จากคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก ดานครูผูสอน (x ̅=4.41) ดานหลักสูตร (x ̅=4.21) ดานวิธีการสอนและการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู (x ̅=4.01) ดานการวัดและประเมินผล (x̅=4.01) ดานผูเรียน (x ̅=3.70) และอยูในระดับปานกลาง 1 ดาน ไดแก ดาน

สถานที่ อุปกรณ และส่ิงอํานวยความสะดวก (x ̅=3.48) ตามลําดับ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตพลศึกษาที่มีผลตอการเรียนการสอนตามหลักสูตรพลศึกษาของ
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตระหวางนิสิตชายนิสิตหญิง พบวา การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความคิดเห็นของนิสิตที่มีผลตอการเรียน
การสอนตามหลักสตูรพลศึกษามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตนิสิตชายและนิสิตหญิงในทุกดานไมแตกตางกันคา t (t- test) เทากับ 
0.43 และคา p เทากับ 0.3 ซ่ึงมีคามากกวาคาระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

อภิปรายผล  
 การวิจัยเร่ืองความคิดเห็นของนิสิตพลศึกษาที่มีตอการเรียนการสอนตามหลักสูตรพลศึกษาของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลเปนรายประเด็นได ดังนี้  

1. ดานหลักสูตร ความคิดเห็นของนิสิตพลศึกษาที่มีตอการเรียนการสอนตามหลักสูตรพลศึกษาของมหาวิทยาลัย      
รัตนบัณฑิตในดานหลักสูตร จากการศึกษาพบวา กฎ กติกา ระเบียบและมารยาทของกีฬาแตละชนิด จําเปนตอนิสิตเปนอยาง
มาก นิสิตพลศึกษาควรทราบกฎ กติกา ระเบียบและมารยาทของกีฬาชนิดตาง ๆ และหลักสูตรตองมีเนื้อหาที่เหมาะสมตอ
นิสิตที่เรียนในสาขาวิชาพลศึกษาในหลักสูตรจะตองเนนวิธีการสอน และเทคนิคตาง ๆ ที่จะใหนิสิตนําไปปรับใชกับนักเรียนซ่ึง
เปนสิ่งที่มีความสําคัญตอการเรียนในสาขาพลศึกษา สอดคลองกับวิจัยของสมรรถชัย  คันธมาทน (2556) ความคิดเห็นของ
นักศึกษาที่มีตอการเรียนการสอนตามหลักสูตรของสถาบันการพลศึกษาในเขตภาคใตปการศึกษา 2555 
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2. ดานผูสอน จากการศึกษาพบวา อาจารยในสาขาวิชาพลศึกษาตรงตอเวลาและมีความรับผิดชอบในหนาที่การสอน      
มีความรูความสามารถเพียงพอตอการสอนและปลูกฝงความมีระเบียบ มีวินัย ความรับผิดชอบและมีนํ้าใจนักกีฬาใหแกนิสิต 
ทําใหนิสิตเกิดความกระตือรือรนในการเรียนไดรับความรูทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติตามหลักสูตรอยางครบถวนและยังไดรับ
การฝกฝนดานคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัยเพื่อพัฒนาใหนิสิต เปนครูพลศึกษาอยางมีคุณภาพ ซึ่งสอดคลองกับ    
วรศักดิ์  เพียรชอบ (2561) กลาววา คุณสมบัติของครูพลศึกษาและกีฬาตองมีความรับผิดชอบ คือ ความผูกพันในงานที่จะตอง
กระทําหรือปฏิบัติเพื่อใหงานนั้นไดสําเร็จเสร็จสิ้นตามที่ไดรับมอบหมายการที่มีความรับผิดชอบสูงเปนคุณสมบัติที่สําคัญอยาง
หน่ึงของครูพลศึกษาและกีฬาก็เพราะวาการเรียนการสอนในวิชาพลศึกษาและกีฬาเปนการเรียนการสอนที่ตองใหเปนไปตาม
อุดมคติของการพลศึกษาและกีฬาอยางแทจริงคือเมื่อนักเรียนไดเรียนวิชาพลศึกษาและกีฬาแลวนักเรียนควรจะมีพัฒนาการใน
ดานตาง ๆ ไดจริง 

3. ดานผูเรียน จากการศึกษาพบวา การนําความรูที่ไดทั้งดานทฤษฎีและในทางดานปฏิบัติไปใชประโยชนอยางเห็นคุณคา
ทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียนและนําไปตอยอดในวิชาชีพของตน มีความรับผิดชอบตอสวนรวม มีจิตสาธารณะ ดูและ
อุปกรณในเวลาหลังเลิกเรียนและมุงเนนเกี่ยวกับการออกกําลังกายโดยไมยุงเกี่ยวกับสารเสพติด เพื่อพัฒนารางกายและจิตใจ
ของตนเองใหเปนแบบอยางแกผูอ่ืนซ่ึงสอดคลองกับกฤษณะ  บุญประสิทธ์ิ (2560) ที่ไดอภิปรายไววา การพัฒนาบุคลากรกีฬา
ตองมีการสงเสริมการเลนกีฬา ทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษาโดยเฉพาะในหลักสูตรพลศึกษาควรจัดใหมี
พัฒนาการของทักษะกีฬาเปนลําดับขั้น กําหนดแผนการบริหารจัดการกีฬาในระยะส้ัน และระยะยาว โดยเฉพาะการพัฒนา
บุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะกีฬาจะตองมีความรูความเขาใจในหลักการและปรัชญาการพลศึกษาและกีฬาเปนอยางดี ทั้งน้ี
เพราะวาหลักการและปรัชญาพลศึกษาและกีฬานั้นจะชวยชี้ใหเห็นถึงอุดมคติและจุดหมายปลายทางของการพลศึกษาและการ
กีฬาที่แทจริงไดวาควรจะทําอะไรในทิศทางไหนอยางไรและในขณะเดียวกันจุดหมายปลายทางน้ีเองก็จะชวยบอกใหรูถึง
ขอบขายวิธีการจัดกิจกรรมและการเลือกประสบการณตาง ๆ เพื่อใหการเรียนการสอนไดบรรลุผลดียิ่งข้ึน 

4. ดานวิธีการสอนและการจัดการเรียนรู จากการศึกษาพบวา การจัดกิจกรรมการเรียนมีความสอดคลองกับเน้ือหาและ
ตัวช้ีวัดตามรายวิชาของหลักสูตรที่กําหนดไวมีการแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนิสิตรับทราบเพื่อใหเขาใจการเรียนรูทุกครั้ง
และมีการเรียนการสอนตามลําดับขั้นตอนจากงายไปยากทําใหนิสิตเขาใจในบทเรียนมากขึ้นและงายตอการเรียน นิสิตเกิด
ความสนใจในการเรียนและใหความรวมมือ เพราะสามารถปฏิบัติตามไดทุกข้ันตอน ซ่ึงสอดคลองกับวรศักดิ์  เพียรชอบ 
(2561) หลักการและปรัชญาการสอนวิชาพลศึกษาเบื้องตน กลาววา ครูพลศึกษาควรจะตองจําไวในเวลาสอนวิชาพลศึกษา คือ 
ทุกครั้งหรือทุกคาบของการสอนครูจะตองต้ังจุดประสงคการเรียนรูเพื่อใหนักเรียนไดมีการพัฒนาการทั้ง 5 ดานไปพรอมกันคือ 
(1) ดานสมรรถภาพทางกาย (2) ดานความรูและความเขาใจในวิธีการเลนหรือกติกาการเลนที่งาย ๆ (3) ดานทักษะในการเลน
กีฬาที่งาย ๆ พอเปนพื้นฐานที่จะนําไปใชเลนตามอัตภาพของตนเองได (4) ดานคุณธรรม เชน การมีระเบียบวินัยและการมี
น้ําใจนักกีฬา และ (5) ดานเจตคติที่ดีคือการเห็นคุณคาและความสําคัญของการเลนกีฬาและการออกกําลังกาย 

5. ดานสถานที่ อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวก จากการศึกษาพบวา ในการเรียนการสอนตามรายวิชาตาง ๆ 
สภาพของหองเรียนมีความปลอดภัย สะอาด เหมาะสมกับนิสิตตามจํานวนและจะตองมีโสตทัศนูปกรณ ครบถวน มีความ
พรอมและจําเปนตอการเรียนการสอนอีกทั้งอุปกรณที่ใชในการเรียนการสอนยังมีคุณภาพตามมาตรฐานทําใหสามารถสราง
แรงจูงใจใหเกิดการเรียนรูนิสิตไดรับความรูอยางเต็มที่จากการใชสถานที่ อุปกรณ ทําใหประสบผลสําเร็จในการเรียน 
สอดคลองกับพงษเอก  สุขใส (2559) ที่กลาววา การใหความสําคัญตอสนามกีฬา วัสดุอุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวก ถือ
เปนทรัพยากรที่มีสวนในการสงเสริมใหการดําเนินการประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว ดังนั้นการบริหารจัดการวัสดุ 
อุปกรณ และสนามกีฬา จึงมีความสําคัญตอกิจกรรมที่จะมีการเรียนการสอนตามหลักสูตรของโรงเรียนที่กําหนดไวและ
กิจกรรมที่จะจัดใหมีในลักษณะของกิจกรรมเสริมหลักสูตรดวยและการจัดอุปกรณและวัสดุทางพลศึกษานั้นควรจะมุงเพื่อ
ความสะดวก ความงาย และประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนเปนสําคัญทั้งในแงของการนําไปใชในการเรียนการสอนและการ
ที่นักเรียนจะมีการหยิบยืมไปใชในเวลาวางตามลําพังไดดวย 

6. ดานการวัดและประเมินผล จากการศึกษาพบวา ในการเรียนการสอนตามรายวิชาจะมีการทดสอบกอนเรียนระหวาง
เรียนและหลังเรียน ตรงตามจุดประสงคและเน้ือหาที่มีในการทดสอบแตละครั้งแบบทดสอบที่ใชสามารถแยกและแบงกลุม
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ความสามารถของนิสิตแตละคนออกไดและในแบบทดสอบและจะมีการวัดและประเมินผลหลายรูปแบบเพื่อใหเหมาะสมกับ
นิสิตในแตละปทําใหผูเรียนเกิดการพฒันาในดานตาง ๆ ซึ่งสอดคลองกับถนอมวงศ  กฤษณเพ็ชร (2538) ความมุงหมายของ
การวัดเพื่อการประเมินผลทางพลศึกษา กลาววา เพื่อเปนการกระตุนใหผูเรียนไดมีความสนใจมีความพยายามศึกษาคนควา
หรือทําแบบฝกหัดในบทเรียนใหมีความรูความเขาใจใหดียิ่งขึ้นหรือฝกฝนตัวเองใหมีความชํานาญมากย่ิงขึ้นเพื่อใหผูสอนได
ทราบความกาวหนาของนักเรียนและผูเรียนเองก็ไดทราบความกาวหนาและสถานการณการเรียนของตนไปพรอมพรอมกัน 
เมื่อเรียนจบในวิชาหรือสําเร็จตามหลักสูตรการเรียนนั้นนั้นแลวผูเรียนไดมีการพัฒนาตามที่ไดตั้งจุดมุงหมายไวหรือไมเพียงใด 
โดยมักจะถือตามเกณฑมาตรฐานที่วางไววาถาผูใดมีคะแนนมาก คือ ผูที่บรรลุตามจุดมุงหมายของการเรียนการสอนมากก็
แสดงใหเห็นวามีการพัฒนามากดวยและทํานองเดียวกันผูใดที่เรียนแลวไดคะแนนอยูในระดับปานกลางและนอยก็จะเปนผูที่
บรรลุตามจุดมุงหมายในระดับปานกลางและนอยก็แสดงใหเห็นวาเปนผูที่มีการพัฒนาการปานกลางและนอยตามลําดับดวย 
เมื่อเรียนจบวิชาหรือหลักสูตรนั้น ๆ แลวจึงมักตองมีสัญลักษณเพื่อแสดงวาผูเรียนผูใดไดมีการพัฒนาการมากนอยเพียงใด
กํากับไวเพื่อใหเปนทราบดวยเสมอ 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
 1. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 
 1.1 ดานหลักสูตร หลักสูตรควรเนนนิสิตและคํานึงถึงวิธีการสอน เทคนิคเพื่อใหนิสิตนําไปปรับใชกับผูเรียนตอไป  
 1.2 ดานผูสอน อาจารยควรเนนและเพิ่มปลูกฝงความมีระเบียบ มีวินัย ความรับผิดชอบและมีนํ้าใจนักกีฬาใหแก
นิสิตและความรู  
 1.3 ดานผูเรียน นิสิตพลศึกษานําความรูที่ไดทั้งในดานทฤษฎีและในทางดานปฏิบัติไปใชประโยนชนอยางเห็นคุณคา   
 1.4 ดานวิธีการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู ทุกครั้งที่เรียนในชั่วโมงควรคํานึงถึงความปลอดภัยของนิสิตทุก
ครั้ง  
 1.5 ดานอุปกรณและสิ่งอํานวนความสะดวก ควรสํารวจความตองการดานอุปกรณและส่ิงอํานวนความสะดวกที่มี
ความจําเปนตอการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการเรียนการสอน  
 1.6 ดานการวัดและประเมินผล มีการใชวิธีการวัดผลและประเมินผลหลากหลายรูปแบบและวัดกอนและหลังทุกครั้ง
ในทุก ๆ เทอม 
 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
  2.1 ควร นําผลการวิจัยไปเปนแนวทางในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม
ศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาอยางตอเน่ือง 
 2.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ควรมีการขยายผลและนําผลวิจัยไปเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรอ่ืน ๆ 
ตอไปได 
 

กิตติกรรมประกาศ  
 ผูวิจัยขอขอบคุณ ผูทรงคณุวุฒิและผูเชี่ยวชาญทุกทานที่ไดกรุณาตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัยใหคําแนะนํา 
ขอสังเกตตาง ๆ แกไขและปรับปรุงงานวิจัยตั้งแตเร่ิมจนสิ้นสุดกระบวนการวิจัย ทําใหเกิดการนําไปประยุกตใชตอยอดองค
ความรูตอไป ผูวิจัยขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตและคณะศึกษาศาสตรที่ใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกใน
การเก็บรวบรวมขอมูล และขอขอบคุณกลุมตัวอยางทุกทานที่ใหความรวมมือในการใหขอมูลเพื่อพัฒนาการจัดการสอนและ
หลักสูตรใหมีประสิทธิภาพตอไป 
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บทคัดยอ            

 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาปญหาเกี่ยวกับการนําสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไปเปนหลักประกันการชําระ
หน้ี และ 2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะแกไขเพิ่มเติมกฎหมายในการสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไปเปนหลักประกันการชําระหน้ี
เปนการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีเครื่องมือในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณเชิงลึก โดยมี
กลุมเปาหมาย คือ ผูเช่ียวชาญหรือผูมีความรูดานกฎหมายที่เกี่ยวของ จํานวน 10 คน ที่มาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) แลวจะทําการรวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของและจากการสัมภาษณเชิงลึกมาวิเคราะหในเชิง
เนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยพบวา 1) ปญหาเกี่ยวกับการนําสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไปเปนหลักประกันการ
ชําระหน้ี ไดแก 1.1) ปญหาการกําหนดระยะเวลาการเชา ตามพระราชบัญญัติการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและ
อุตสาหกรรม พ.ศ.2542 ไดกําหนด การเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมที่กําหนดเวลาเชาไวเกินสามสิบ
ปแตไมเกินหาสิบปและตอสัญญาไดอีไมเกิน 50 ป 1.2) ปญหาการโอนสิทธิการเชาตามพระราชบัญญัติการเชาอสังหาริมทรัพย
เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ.2542 มีบทบัญญัติใหสิทธิและหนาที่ตามการเชาใหตกทอดแกทายาทได และผูเชาจะ
ใหเชาชวง หรือโอนสิทธิการเชาไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวนใหแกบุคคลภายนอกก็ได 1.3) ปญหาการบังคับหลักประกัน 
พระราชบัญญัตกิารเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ.2542 ไมมีบทบัญญัติในการบังคับหลักประกัน
เอาไวใหชัดเจน และ 2) ขอเสนอแนะแกไข คือ ควรมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยก
รรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 มาตรา 3 “การเชา” การเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมที่
กําหนดเวลาเชาไวไมเกินสามสิบปการตอสัญญาเชาไดครั้งละไมเกินสามสิบปและแกไขเพิ่มเติม มารตรา 4 วรรคสอง “เมื่อครบ
กําหนดระยะเวลาการเชาแลว ผูเชาและผูใหเชาอาจตกลงกันตอระยะเวลาการเชาออกไปอีกไดมีกําหนดไมเกินสามสิบปนับแต
วันที่ตกลงกันและตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ มิฉะนั้นเปนโมฆะ” มาตรา 7 “สิทธิและหนาที่ตาม
การเชา ผูเชาจะใหเชาชวงหรือโอนสิทธิของตนอันมีในทรัพยสินน้ันไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวนใหแกบุคคลภายนอก ทานวา
หาอาจทําไดไม เวนแตจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืนในสัญญาเชา” มาตรา 6 วรรคสอง “หลักประกันการชําระหนี้ยอมสิ้นสุดลง
เมื่อมีการบังคับจํานองหรือเอาทรัพยจํานองหลุดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย” 
 

คําสําคัญ: ปญหา, สัญญาเชาอสังหาริมทรัพย, หลักประกันการชําระหนี้ 
 

Abstract 
 The purposes of this study were 1. to study the problems regarding the right to lease real estate as 
collateral for debt settlement  2. to study the suggestions for the amendment of the law on leasehold 
rights of property as collateral for debt repayment, as a qualitative research, with research tools, in-depth 
interview form The target group is 10 experts or relevant legal experts who come from Purposive 
sampling and collect data from relevant documents and in-depth interviews to content analysis The 
results of the study showed that 1) Problems relating to the use of leasehold rights to real property as 
collateral for debt payment, such as 1.1) Problems regarding the rental period According to the 
Commercial and Industrial Real Estate Lease Act 1999, the lease of commercial or industrial real estate 

Received: 31 March 2020                    

Revised: 29 April 2020                    

Accepted: 7 May 2020                    

mailto:a52272790704@hotmail.com


 

 

วารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 เมษายน-มิถุนายน 2563  
 (JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE FOR LOCAL RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY Vol.4, No.2 April - June 2020) 

              
 

61 

which has a lease term of more than thirty years but not more than fifty years and an extension of not 
more than 50 years 1.2) The problem of the transfer of leasehold rights under the Lease of Immovable 
Property for Commercial and Industrial Act 1999, there are provisions allowing the rights and duties under 
the lease to devolve on the heirs. And the lessee will sublet or transfer the lease rights, in whole or in 
part, to third parties 1.3) Problems with enforcement of collateral The Commercial and Industrial Real 
Estate Lease Act 1999, there is no provision to enforce the collateral clearly and 2) the amendment is 
that the Real Estate and Commercial Real Estate Lease Act should be amended. Prof. 1999 Section 3 
"Lease" The lease of immovable property for commercial or industrial purposes with the rental period not 
exceeding thirty years, the lease can be extended for no more than thirty years at a time and amended 
by Mark 4, paragraph two "Upon expiration Rental period The renter and the landlord may agree to 
extend the rental period for a period not exceeding thirty years from the date of agreement and must be 
made in writing and registered with the authority. Otherwise it is invalid. "Section 7" Rights and obligations 
under the lease Tenants will sublease or transfer their rights in that property, whether in whole or in part 
to third parties. He said he couldn't do it. Unless otherwise specified in the lease. "Article 6, paragraph 
two," The collateral payment will end when the mortgage or mortgage property is forced out of the Civil 
and Commercial Code.  
              

Keywords: Problem, Property Lease agreement, real estate law, Collateral for debt settlement 
 

บทนํา              
 “หน้ี” เปนความผูกพันทางกฎหมายระหวางบุคคลสองฝาย ฝายหน่ึง เรียกวา“เจาหนี้”และอีกฝายหนึ่งเรียกวา“ลูกหนี้”
โดยเจาหนี้มีสิทธิที่จะใหชําระหน้ีของตน จากทรัพยสินของลูกหน้ีจนสิ้นเชิง รวมทั้งเงินและทรัพยสินอ่ืน ๆ ซ่ึงบุคคลภายนอก 
คางชําระแกลูกหนี้ดวย อยางไรก็ตาม ในความเปนจริงลูกหน้ีอาจจะไมมีทรัพยสินเพียงพอที่จะชําระหนี้ไดดังน้ัน เพื่อใหเกิด
ความมั่นใจในการไดรับชําระหนี้เจาหนี้จึงเรียกรองใหลูกหน้ีหาหลักประกันใหไวแกตนเพื่อเปนการประกันหนี้ไมวาจะเปน คํ้า
ประกัน จํานํา หรือจํานอง ซึ่งการประกันหนี้ดวยบุคคลและทรัพยสินดังกลาวมีลักษณะที่แตกตางกัน กลาวคือ คํ้าประกัน เปน
สัญญาที่บุคคลภายนอกเรียกวา “ผูคํ้าประกัน” เขาผูกพัน ตนตอเจาหน้ีเพือ่ชําระหนี้ในเมื่อลูกหนี้ไมชําระสัญญาคํ้าประกันตอง
มีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูคํ้าประกันเปนสําคัญเจาหน้ีจึงจะฟองรองบังคับคดีเอากับผูค้ําประกันไดผูคํ้าประกันอาจ
เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ไดและในหน้ีรายหนึ่ง อาจมีผูคํ้าประกันเพียงคนเดียวหรือหลายคนก็ไดการคํ้าประกันนั้นเปน
การประกันการชําระหนี้ดวยตัวบุคคลมีผลใหเจาหน้ีมีสิทธิเรียกรองใหผูค้ําประกันชําระหน้ีไดทันทีที่ลูกหนี้ผิดนัดโดยบังคับเอา
จากทรัพยสินของผูค้ําประกัน (ธารทิพย  เทียมทอง, 2549) 
 ตามพระราชบัญญัติการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ .ศ.2542 มีวัตถุประสงคเพื่อฟนฟู
เศรษฐกิจของประเทศ แตปรากฏวาพระราชบัญญัติการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 ยัง
ไมสอดคลองกับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยอยูหลายประการดวยกัน ไดแก 1) ปญหาการกําหนดระยะเวลาการเชา 
โดยตามพระราชบัญญัติการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ.2542 ไดกําหนนดบทนิยามคําวา 
“การเชา” หมายความวา การเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมที่กําหนดเวลาเชาไวเกินสามสิบปแตไม
เกินหาสิบป” ซึ่งเปนการกําหนดนิยามการเชาอสังหาริมทรัพยที่มีระยะเวลาเกิน 30 ปแตไมเกิน 50 ป (มาตรา 3) และ การ
เชา ตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ มิฉะน้ันเปนโมฆะ (มาตรา 4 วรรคแรก) เม่ือครบกําหนด
ระยะเวลาการเชาแลว ผูเชาและผูใหเชาอาจตกลงกันตอระยะเวลาการเชาออกไปอีกไดมีกําหนดไมเกินหาสิบปนับแตวันที่ตก
ลงกันและตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ มิฉะนั้นเปนโมฆะ (มาตรา 4 วรรคสอง) หากไดพิจารณาถึง
ผลทางกฎหมายที่กําหนดใหไวเปนพิเศษ ไดแก เปนการสรางความมั่นคงใหแกผูเชา เพื่อใหสามารถหมุนเวียนเปล่ียนมือไดมาก
ขึ้น หรือนําไปใชประโยชนเปนประกันหน้ีได ซึ่งจะพบวาการนําสิทธิการเชาไปเปนหลักประกันการชําระหนี้ จะยังไมสอดคลอง
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กับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย อันอสังหาริมทรัพย ทานหามมิใหเชากันเปนกําหนดเวลาเกินกวาสามสิบป ถาไดทํา
สัญญากันไวเปนกําหนดเวลานานกวานั้นทานก็ใหลดลงมาเปนสามสิบป (มาตรา 540 วรรคแรก) อน่ึง กําหนดเวลาเชาดังกลาว
มาน้ี เม่ือสิ้นลงแลวจะตอสัญญาอีกก็ได แตตองอยาใหเกินสามสิบปนับแตวันตอสัญญา (มาตรา 540 วรรคสอง) 2) ปญหาการ
โอนสิทธิการเชา ตามพระราชบัญญัติการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ.2542 มีบทบัญญัติให
สิทธิและหนาที่ตามการเชาใหตกทอดแกทายาทได และผูเชาจะใหเชาชวง หรือโอนสิทธิการเชาไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวน
ใหแกบุคคลภายนอกก็ได เวนแตจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืนในสัญญาเชา (มาตรา 7) การแกไขรายการที่จดทะเบียนการเชา การ
ใหเชาชวง การนําสิทธิการเชาเปนหลักประกันการชําระหนี้ การโอนสิทธิการเชาหรือการตกทอดทางมรดกตองทําเปนหนังสือ
และจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ มิฉะน้ันจะยกข้ึนเปนขอตอสูบุคคลภายนอกมิได (มาตรา 8) ซึ่งบทบัญญัติดังกลาวเปน
การใหบุคคลภายนอกเขามาเปนคูสัญญาแทนที่ผูเชาเดิม อันเปนการเขารับโอนทั้งสิทธิและหนาที่ตามสัญญาเชา ซึ่งอาจเรียก
ไดวาเปนการโอนสัญญาเชา จะยังไมสอดคลองกับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ทรัพยสินซ่ึงเชาน้ัน ผูเชาจะใหเชาชวง
หรือโอนสิทธิของตนอันมีในทรัพยสินนั้นไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวนใหแกบุคคลภายนอก ทานวาหาอาจทําไดไม เวนแตจะได
ตกลงกันไวเปนอยางอ่ืนในสัญญาเชา (มาตรา 544 วรรคแรก) ถาผูเชาประพฤติฝาฝนบทบัญญัติอันนี้ ผูใหเชาจะบอกเลิก
สัญญาเสียก็ได (มาตรา 544 วรรคสอง) 3) ปญหาการบังคับหลักประกัน พระราชบัญญัติการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยก
รรมและอุตสาหกรรม พ.ศ.2542 มีบทบัญญัติชัดเจนใหการนําสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไปประกันการชําระหน้ีดังน้ีคือ สิทธิ
การเชาตามพระราชบัญญัตินี้ใหสามารถนําสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไปใชเปนหลักประกันการชําระหน้ีโดยการจํานองได 
และใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการจํานองอสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับโดยอนุโลม (มาตรา 
6) ซึ่งการนําอสังหาริมทรัพยที่เชาไปจํานองเปนประกันการชําระหนี้ ยอมทําใหเกิดปญหา การคุมครองสิทธิของคูกรณีเปน
กรณีขอเท็จจริงที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีการผิดสัญญาเชาโดยผูเชาและผลจากการผิดสัญญาดังกลาวผูใหเชาจะมีสิทธิเลิกสัญญาได
เพียงฝายเดียว ซึ่งหากผูใหเชาใชสิทธิเลิกสัญญาก็จะสงผลใหสิทธิการเชาตามสัญญานั้น ๆ ระงับไปดวย และหากวาผูเชาไดนํา
สิทธิการเชาไปจํานองไวเปนประกันการชําระหน้ีของตนไวกับเจาหนี้ ก็จะสงผลกระทบโดยตรงตอสัญญาจํานอง คือเมื่อ
ทรัพยสินอันเปนวัตถุแหงสัญญาจํานองสูญสิ้นไปสิทธิจํานองเหนือทรัพยสินน้ัน ๆ ก็ยอมจะระงับตามไปดวยตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย อันจํานองยอมระงับส้ินไป เม่ือหนี้ที่ประกันระงับสิ้นไปดวยเหตุประการอ่ืนใดมิใชเหตุอายุความ 
(มาตรา 744) (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2542) 
 ดังนั้น จากหลักการในขางตน ถือไดวาเปนโอกาสอันดีที่ผู วิจัยจะไดนําความรู ความสามารถที่มีอยูไดนํามาพัฒนา
สังคมไทยในดานกฎหมายหรือการศึกษาขอกฎหมายที่จะเปนประโยชนตอสังคมและประชาชนทั่วไป ผานกระบวนการวิจัยใน
ขอหัวเรื่องปญหาการนําสัญญาเชาอสังหาริมทรัพยไปเปนหลักประกันการชําระหนี้ เพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวกับ
ปญหาการนําสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไปเปนหลักประกันการชําระหนี้ กฎหมายของตางประเทศและของประเทศไทย
เกี่ยวกับสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไปเปนหลักประกันการชําระหน้ี ตลอดจน การวิเคราะหเสนอแนะแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย
ในการสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไปเปนหลักประกันการชําระหน้ีใหทันสมัยย่ิงขึ้นตอไป 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปญหาเกี่ยวกับการนําสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไปเปนหลักประกันการชําระหน้ี 
 2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะแกไขเพิ่มเติมกฎหมายในการสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไปเปนหลักประกันการชําระหน้ี  
 

วิธีการดําเนินการวิจัย  
 การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังน้ี  
 1. กลุมเปาหมายในการวิจัย ไดแก ผูเชี่ยวชาญหรือผูมีความรูดานกฎหมายที่เก่ียวของ จํานวน 10 คน ที่มาจากวิธีการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)        
 2. เครื่องมือในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ประกอบดวย 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ศึกษา
กฎหมายของตางประเทศและของประเทศไทยเก่ียวกับสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไปเปนหลักประกันการชําระหนี้ และตอนที่ 
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2 ศึกษาวิเคราะหเสนอแนะแกไขเพิ่มเติมกฎหมายในการสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไปเปนหลักประกันการชําระหนี้ให
ทันสมัยยิ่งข้ึน 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก ผูวิจัยจะทําการเก็บรวบรวมแบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ผูเช่ียวชาญ
หรือผูมีความรูดานกฎหมายที่เกี่ยวของ และจากเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ (Document Research) อาทิ ตัวบทกฎหมาย 
บทความ คําพิพากษาศาลฎีกา วิทยานิพนธ สารนิพนธ รวมถึงเอกสารตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการทุจริตตอหนาที่ของผูบริหาร
ทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น เปนตน 
 4. การวิเคราะหขอมูล ไดแก การนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมเปาหมายและจากขอมูลเอกสารตาง ๆ    
ที่เก่ียวของ นํามาวิเคราะหในเชิงเนื้อหา (Content Analysis)  
 

ผลการวิจัย            
 การวิจัยเร่ืองปญหาการนําสัญญาเชาอสังหาริมทรัพยไปเปนหลักประกันการชําระหน้ี ผูวิจัยสามารถจําแนกผลการวิจัยได 
ดังน้ี      
 1. เพ่ือศึกษาปญหาเก่ียวกับการนําสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไปเปนหลักประกันการชําระหนี้ 
 ผลการวิจัยพบวา ปญหาเก่ียวกับการนําสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไปเปนหลักประกันการชําระหนี้ ประกอบดวย ดังน้ี
  1) ปญหาการกําหนดระยะเวลาการเชา คือ การกําหนดระยะเวลาการเชาไดแกการกําหนดระยะเวลาเร่ิมตนและการ
สิ้นสุดแหงการเชา เพราะเปนสวนสําคัญที่จะทําใหคูกรณีทั้งสองฝายได รูถึงชวงเวลาที่จะใชประโยชนตามสัญญา ตาม
พระราชบัญญัติการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ.2542 ไดกําหนนดการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อ
พาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมที่กําหนดเวลาเชาไวเกินสามสิบปแตไมเกินหาสิบป (มาตรา 3) เม่ือครบกําหนดระยะเวลาการ
เชาแลว ผูเชาและผูใหเชาอาจตกลงกันตอระยะเวลาการเชาออกไปอีกไดมีกําหนดไมเกินหาสิบป (มาตรา 4 วรรคสอง) แต
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย การเชาอสังหาริมทรัพยใหเชาไดไมเกินสามสิบป ถาไดทําสัญญากันไวเปนกําหนดเวลานาน
กวานั้นใหลดลงมาเปนสามสิบป (มาตรา 540 วรรคแรก) เม่ือส้ินสุดกําหนดระยะเวลาการเชาแลวจะตอสัญญาอีกก็ได แตไม
เกินสามสิบปนับแต วันตอสัญญา (มาตรา 540 วรรคสอง) กําหนดระยะเวลาการเชาตามพระราชบัญญัติการเชา
อสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ.2542 จึงขัดกันกับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
  2) ปญหาการโอนสิทธิการเชา คือ ในประเด็นเกี่ยวกับการนําสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไปเปนหลักประกันการ
ชําระหน้ีนั้น พบวา ทั้งในสหราชอาณษจักรและสหรัฐอเมริกาใหนําสิทธิการเชาไปเปนหลักประกันการชําระหน้ีได มีการโอน
สิทธิเรียกรอง การเชาชวง และการกอภาระที่เรียกวา Charge เหนือสิทธิการเชา ในสหรัฐอเมริกาจะใชวิธีการ Mortgage      
มีลักษณะเปนการกอสิทธิเหนือทรัพยและการโอนไปซึ่งสิทธิในตัวทรัพย สวนของประเทศไทยพระราชบัญญัติการเชา
อสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ.2542 มีบทบัญญัติใหผูเชาจะใหเชาชวงหรือโอนสิทธิการเชาไมวา
ทั้งหมดหรือแตบางสวนใหแกบุคคลภายนอกก็ได (มาตรา 7) หมายถึงวา ผูเชาสามารถนําสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไปเปน
หลักประกันการชําระหนี้ได แตประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยทรัพยสินซึ่งเชาน้ัน ผูเชาจะใหเชาชวงหรือโอนสิทธิของตน
อันมีในทรัพยสินนั้นไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวนใหแกบุคคลภายนอก ทานวาหาอาจทําไดไม (มาตรา 544 วรรคแรก) ถาผูเชา
ประพฤติฝาฝนผูใหเชาจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได (มาตรา 544 วรรคสอง)      
  3) ปญหาการบังคับหลักประกัน คือ ในการคุมครองสิทธิของผูรับหลักประกันนั้น พระราชบัญญัติการเชา
อสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ.2542 ใหสามารถนําสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไป ใชเปน
หลักประกันการชําระหนี้โดยการจํานองได (มาตรา 6) ซ่ึงการนําอสังหาริมทรัพยที่เชาไปจํานองเปนประกันการชําระหน้ีจะมี
การคุมครองสิทธิของคูกรณี แตถาหากมีการผิดสัญญาเชาโดยผูเชาและผูใหเชาจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดเพียงฝายเดียวก็จะ
สงผลใหสิทธิการเชาตามสัญญานั้น ๆ ระงับไปดวย และหากวาผูเชาไดนําสิทธิการเชาไปจํานองไวเปนประกันการชําระหน้ีของ
ตนไวกับเจาหนี้ ก็จะสงผลกระทบโดยตรงตอสัญญาจํานอง คือ เม่ือทรัพยสินอันเปนวัตถุแหงสัญญาจํานองสูญสิ้นไปสิทธิ
จํานองเหนือทรัพยสินน้ัน ๆ ก็ยอมจะระงับตามไปดวยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย อันจํานองยอมระงับสิ้นไปเมื่อ
หน้ีที่ประกันระงับ ส้ินไปดวยเหตุประการอ่ืนใดมิใชเหตุอายุความ (มาตรา 744) ซ่ึงกรณีนี้อาจทําใหผูรับหลักประกันเกิด
ความสัยหายได 
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 2. เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายในการสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไปเปนหลักประกันการชําระหนี้
 ผลการวิจัยพบวา ควรมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 
2542 มาตรา 3 “การเชา” การเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมที่กําหนดเวลาเชาไวไมเกินสามสิบป 
การตอสัญญาเชาไดครั้งละไมเกินสามสิบป และ แกไขเพิ่มเติม มารตรา 4 วรรคสอง “เม่ือครบกําหนดระยะเวลาการเชาแลว ผู
เชาและผูใหเชาอาจตกลงกันตอระยะเวลาการเชาออกไปอีกไดมีกําหนดไมเกินสามสิบปนับแตวันที่ตกลงกันและตองทําเปน
หนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ มิฉะนั้นเปนโมฆะ” มาตรา 7 “สิทธิและหนาที่ตามการเชา ผูเชาจะใหเชาชวง
หรือโอนสิทธิของตนอันมีในทรัพยสินนั้นไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวนใหแกบุคคลภายนอก ทานวาหาอาจทําไดไม เวนแตจะ
กําหนดไวเปนอยางอ่ืนในสัญญาเชา” มาตรา 6 วรรคสอง “หลักประกันการชําระหน้ียอมสิ้นสุดลงเมื่อมีการบังคับจํานอง หรือ
เอาทรัพยจํานองหลุดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย” 
 

สรุปผลการวิจัย  
 การวิจัยเร่ืองปญหาการนําสัญญาเชาอสังหาริมทรัพยไปเปนหลักประกันการชําระหนี้ ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได 
ดังน้ี  
 1. เพ่ือศึกษาปญหาเก่ียวกับการนําสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไปเปนหลักประกันการชําระหนี้ พบวา 1) ปญหาการ
กําหนดระยะเวลาการเชา ตามพระราชบัญญัติการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ.2542 ได
กําหนด การเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมที่กําหนดเวลาเชาไวเกินสามสิบปแตไมเกินหาสิบปและตอ
สัญญาไดอีไมเกิน 50 ป 2) ปญหาการโอนสิทธิการเชาตามพระราชบัญญัติการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและ
อุตสาหกรรม พ.ศ.2542 มีบทบัญญัติใหสิทธิและหนาที่ตามการเชาใหตกทอดแกทายาทได และผูเชาจะใหเชาชวงหรือโอนสิทธิ
การเชาไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวนใหแกบุคคลภายนอกก็ได และ 3) ปญหาการบังคับหลักประกัน พระราชบัญญัติการเชา
อสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ.2542 ไมมีบทบัญญัติในการบังคับหลักประกันเอาไวใหชัดเจน 

 2. เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายในการสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไปเปนหลักประกันการชําระหนี้
พบวา ควรมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 มาตรา 3 
“การเชา” การเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมที่กําหนดเวลาเชาไวไมเกินสามสิบป การตอสัญญาเชา
ไดครั้งละไมเกินสามสิบปและแกไขเพิ่มเติม มารตรา 4 วรรคสอง “เม่ือครบกําหนดระยะเวลาการเชาแลว ผูเชาและผูใหเชา
อาจตกลงกันตอระยะเวลาการเชาออกไปอีกไดมีกําหนดไมเกินสามสิบปนับแตวันที่ตกลงกันและตองทําเปนหนังสือและจด
ทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ มิฉะนั้นเปนโมฆะ” มาตรา 7 “สิทธิและหนาที่ตามการเชา ผูเชาจะใหเชาชวงหรือโอนสิทธิของ
ตนอันมีในทรัพยสินนั้นไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวนใหแกบุคคลภายนอก ทานวาหาอาจทําไดไม เวนแตจะกําหนดไวเปนอยาง
อ่ืนในสัญญาเชา” มาตรา 6 วรรคสอง “หลักประกันการชําระหน้ียอมสิ้นสุดลงเมื่อมีการบังคับจํานองหรือเอาทรัพยจํานอง
หลุดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย” 
 

อภิปรายผล  
 การวิจัยเร่ืองปญหาการนําสัญญาเชาอสังหาริมทรัพยไปเปนหลักประกันการชําระหน้ี ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลได ดังน้ี  
 จากผลการวิจัยในครั้งนี้ พบวา ปญหา 3 ขอ ไดแก 1) ปญหาการกําหนดระยะเวลาการเชา ตามพระราชบัญญัติการเชา
อสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ.2542 ไดกําหนด การเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมหรือ
อุตสาหกรรมที่กําหนดเวลาเชาไวเกินสามสิบปแตไมเกินหาสิบปและตอสัญญาไดอีไมเกิน 50 ป 2) ปญหาการโอนสิทธิการเชา
ตามพระราชบัญญัติการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ.2542 มีบทบัญญัติใหสิทธิและหนาที่ตาม
การเชาใหตกทอดแกทายาทได และผูเชาจะใหเชาชวงหรือโอนสิทธิการเชาไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวนใหแกบุคคลภายนอกก็
ได และ 3) ปญหาการบังคับหลักประกัน พระราชบัญญัติการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ.
2542 ไมมีบทบัญญัติในการบังคับหลักประกันเอาไวใหชัดเจน ซ่ึงสอดคลองกับเม่ือนํามาศึกษาเปรียบเทียบกับหลักการ
เกี่ยวกับลักษณะของสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยตามที่ปรากฏในพระราชบัญญัติการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและ
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 (2542) พบวา พระราชบัญญัตินี้ไดกําหนดระยะเวลาการเชาไวระหวาง 30 ปขึ้นไปถึง 50 ป         
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ซึ่งนาจะไมสอดคลองกับความเปนจริงเทาใดนัก เพราะในทางปฏิบัติมีสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยจํานวนมากมายที่มี
ระยะเวลาไมถึง 30 ป นอกไปจากน้ี การกําหนดความเปลี่ยนมือไดของสิทธิการเชาตามพระราชบัญญัตินี้ แมจะมีหลักการที่
คลายคลึงกับของกฎหมายตางประเทศที่ศึกษาในรายงานฉบับน้ีที่วางหลักทั่วไปใหโอนไดโดยไมตองขอความยินยอมจากผูให
เชา โดยมีขอยกเวนสําหรับคูกรณีใหตกลงกันเปนอยางอ่ืนแตก็มิไดมีการกําหนดกรอบของการตกลงเปนอยางอ่ืนไว หากคูกรณี
ตกลงกันไปฝากไวกับความยินยอมของผูใหเชาแลวยอมเปนการลบลางเจตนารมณของกฎหมายไดไมยากนัก และศิริพงษ  
โสภา และคณะ (2558, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการนําสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไปเปนหลักประกันการชําระหนี้ พบวา 
เนื้อหาสาระของพระราชบัญญัติการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 มีปญหาเกี่ยวกับ
ระยะเวลาหรืออายุของสัญญาเชา ความคลองตัวในการโอนเปลี่ยนมือ การบังคับหลักประกัน เปนตน ดังน้ัน จึงควรปรับปรุง
แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมพ.ศ...ใหบังคับใชไดอยางเปนธรรม 
และสอดคลองกับธุรกิจที่สําคัญของประเทศตอไป สําหรับในประเด็นการนําสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไปเปนหลักประกัน
การชําระหนี้น้ัน แตเดิมภาคธุรกิจเอกชนก็ประสงคที่จะนําสินทรัพยดังกลาวไปเปนหลักประกันการชําระหนี้ แตมีขอติดขัดอยู
ที่ระบบประกันหน้ีดวยทรัพยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไมเปดชองใหกระทําได แตก็มิไดหมายความวาสินทรัพย
ประเภทนี้ถูกละเลยไปเสียทีเดียว เพราะในภาคปฏิบัติของธุรกิจเอกชนยังคงใชวิธีการของการโอนสิทธิเรียกรองตามมาตรา 
303-308 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาปรับใชอยู แตก็ดําเนินไปดวยความไมแนนอนใจนัก เพราะลักษณะ
โครงสรางของนิติสัมพันธเปนเพียงการสรางบุคคลสิทธิแกผูรับสิทธิการเชาเปนหลักประกันเทานั้น ไมวาจะเปนสิทธิที่มีตอผูให
เชาหรือกรณีมีเจาหน้ีอ่ืนของผูเชาเขามาเก่ียวของหาไดมีสิทธิทํานองเดียวกับเจาหนี้ผูรับจํานอง ผูรับจํานําที่เปนเจาหนี้มี
ประกันอันมีสิทธิได รับ ชําระหนี้กอนเจาหน้ีสามัญและไดรับการคุมครองสิทธิในคดีลมละลายแตอยางใด แมวาใน
พระราชบัญญัติการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 จะมีบทบัญญัติกําหนดใหนําสิทธิการ
เชาตามกฎหมายนี้ไปเปนประกันการชําระหนี้ดวยวิธีจํานองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดก็ตาม แตบทบัญญัติใน
หลาย ๆ สวนโดยเฉพาะอยางย่ิงการคุมครองตัวทรัพยสินที่จํานองและกระบวนการบังคับจํานอง นาจะยังไมมีความเหมาะสม
เพียงพอกับลักษณะพิเศษของทรัพยจํานองที่เปนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยแตอยางใด และกฤษฎา  นารินทรรักษ (2543) 
นอกไปจากน้ี แมในชวงเวลา 3-4 ปที่ผานมาจะมีความเคล่ือนไหวในการจัดทํารางกฎหมายวาดวยหลักประกันทางธุรกิจก็ตาม 
แตปรากฏวาสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยก็ไมไดอยูในรายการของ สินทรัพยที่จะไปเปนหลักประกันการชําระหน้ีตามกลไกใหม
ที่จะจัดสรางข้ึนแตอยางใด มิพักตองพูดถึงกลไกพิเศษที่พึงจะมีขึ้นโดยเฉพาะเจาะจงสําหรับทรัพยประกันที่เปนสิทธิการเชาน้ี
ดวยและหากไปพิจารณาถึงแนวทางการแปลงสินทรัพยเปนทุนของรัฐบาลที่มุงกระจายและสรางโอกาสเขาถึงแหลงเงินทุนของ
ผูมีรายไดนอย จะพบวาโดยเน้ือแทก็คือการประกันหนี้ดวยทรัพยนั่นเอง โดยรัฐพยายามทําใหสินทรัพยที่เปลี่ยนมือไมได (ซ่ึง
อยูในการครอบครองดูแลของบรรดาผูมีรายไดนอย) ใหสามารถเปลี่ยนมือไดภายใตการควบคุมกํากับของรัฐ เพื่อที่จะนําไปเปน
หลักประกันสินเช่ือที่จะไดรับจากสถาบันการเงินได และสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่อยูภายใตการดูแลของรัฐ เชน สิทธิการ
เชาที่ราชพัสดุ สิทธิการเชาที่อุทยานแหงชาติ ฯลฯ ก็เปนสินทรัพยที่ถูกหยิบยกมารวมในโครงการน้ีดวย แตเม่ือพิจารณา
แนวทางเบื้องตน จะพบวา แนวทางที่จะใชปฏิบัติก็คือแนวทางที่ภาคธุรกิจเอกชนใชสําหรับการนําสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
ไปเปนประกันการชําระหนี้ในปจจุบันน่ันเอง ซึ่งเปนเรื่องที่เขาใจไดไมยากนัก เพราะสินทรัพยเหลานี้มีขอจํากัดทางกฎหมายใน
การโอนเปล่ียนมือ หากรัฐไมแกไขกฎหมายแลว จําเปนอยูเองที่รัฐจะตองเขามากํากับดูแลโดยตรง และเจาหนี้อ่ืนก็คงไมอาจ
เขามายุงเกี่ยวโดยผานระบบศาลยุติธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพนัก เพราะทายที่สุดสินทรัพยเหลาน้ียอมไมอยูในขายที่จะ
บังคับคดีไดอยูในตัว 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
 1. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 
 1.1 การกําหนดระยะเวลาการเชา ควรเสนอแนะใหมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อ
พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 มาตรา 3 “การเชา” หมายความวา การเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมหรือ
อุตสาหกรรมที่กําหนดเวลาเชาไวไมเกินสามสิบป การตอสัญญาเชาไดครั้งละไมเกินสามสิบป และ แกไขเพิ่มเติม มารตรา 4 
วรรคสอง “เม่ือครบกําหนดระยะเวลาการเชาแลว ผูเชาและผูใหเชาอาจตกลงกันตอระยะเวลาการเชาออกไปอีกไดมีกําหนดไม
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เกินสามสิบปนับแตวันที่ตกลงกันและตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ มิฉะน้ันเปนโมฆะ”  
 1.2 การโอนสิทธิการเชา ควรเสนอแนะใหมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยก
รรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 มาตรา 7 “สิทธิและหนาที่ตามการเชา ผูเชาจะใหเชาชวงหรือโอนสิทธิของตนอันมีใน
ทรัพยสินนั้นไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวนใหแกบุคคลภายนอก ทานวาหาอาจทําไดไม เวนแตจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืนใน
สัญญาเชา”           
 1.3 การบังคับหลักประกัน ควรเสนอแนะใหมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยก
รรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 มาตรา 6 วรรคสอง “หลักประกันการชําระหนี้ยอมสิ้นสุดลงเมื่อมีการบังคับจํานอง หรือเอา
ทรัพยจํานองหลุด ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย” 
 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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ปจจยัทีมี่ความสัมพันธตอเหตุผลในการตัดสินใจเชาหรอืซื้อเครือ่งถายเอกสารของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษาเขต 1 จังหวัดรอยเอ็ด 

Factors Related to the Reasons for Decision Rent or Buy a Copier in Schools under the 
office of Roi Et Primary Education Service Area Office 1. 
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บทคัดยอ            

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาความตองการของโรงเรียนที่มีตอการใชเครื่องถายเอกสารของโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 จังหวัดรอยเอ็ด 2. เพื่อทราบเหตุผลในการตัดสินใจเชาหรือซื้อเครื่อง
ถายเอกสารของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 จังหวัดรอยเอ็ด และ 3. เพื่อศึกษา
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการเชาหรือซ้ือเครื่องถายเอกสารของโรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเขต 1 จังหวัดรอยเอ็ด เปนการวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Qualitative Research) มีเครื่องมือในการวิจัย ไดแก 
แบบสอบถาม โดยมีกลุมตัวอยางในการวิจัย คือ ผูบริหารสถานศึกษาที่อยูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเขต 1 
จังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 147 คน ซ่ึงขนาดของกลุมตัวอยางไดมาจากการคํานวณโดยใชสูตรของทาโร ยามาเน (Taro 
Yamane) แลวนําขอมูลที่ไดจากมาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และคาสถิติทดสอบไคสแควร (Chi-Square) ผลการวิจัยพบวา 1) ความตองการของโรงเรียนสวนใหญตองการเครื่องถาย
เอกสาร ประกอบดวย 1.1) ประสิทธิภาพดีใชประโยชนไดหลายอยาง รอยละ 81.80 1.2) มีการใชงานงายไมยุงยากซับซอน 
รอยละ 11.20 1.3) มีการออกแบบทันสมัยรูปทรงสวยงาม รอยละ 4.90 1.4) มีความปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม รอยละ 2.1      
2) ระดับการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนมีความสัมพันธกับเหตุผลในการตัดสินใจเชาหรือซื้อเครื่องถายเอกสารของโรงเรียน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสวนใหญผูบริหารโรงเรียนที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมีเหตุผลในการตัดสินใจเชา
หรือซื้อเครื่องถายเอกสารในดานการมีราคาถูกเมื่อเทียบกับยี่หออ่ืนในขนาดเดียวกัน (Price) แตสวนใหญผูบริหารโรงเรียนที่มี
ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมีเหตุผลในการตัดสินใจเชาหรือซื้อเครื่องถายเอกสารในดานการพิจารณายี่หอสินคา หรือ
ตราสินคาที่มีชื่อเสียงผูใชสวนใหญใหการยอมรับ (Product) และ 3) ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับการเชาหรือซื้อเครื่อง
ถายเอกสารของโรงเรียนใหเครื่องถายเอกสารมีประสิทธิภาพดีใชงานไดคุมคาหลากหลาย มีวิธีการใชงานที่ไมซับซอน ใชงาน
งาย ไมมีความซับซอนในเรื่องของโปรแกรมการทํางาน มีการอนุรักษสภาพแวดลอม ไมปลอยสารเคมีที่ทํารายสุขภาพประหยัด
ไฟ และราคาเหมาะสมกับคุณภาพของตัวสินคาไมควรแพงเกินไป   
 

คําสําคัญ:  ปจจัยที่มีความสัมพันธ, การตัดสินใจเชาหรือซื้อ, เครื่องถายเอกสาร 
 

Abstract 
 The purposes of this study were 1. to study the needs of the school towards the use of school 
documents under the Roi Et Primary Education Service Area Office 1 2. to know the reasons for making 
the decision to rent or buy copiers of the schools under the Office of Roi Et Primary Education Service 
Area 1 and 3. to study the opinions and suggestions regarding the rental or purchase of copiers of schools 
under the Roi Et Primary Education Service Area Office 1, as a Qualitative Research, with research tools, 
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including questionnaires with The sample in this study was 147 school administrators under the Roi Et 
Primary Education Service Area Office 1. the sample size is calculated using the formula of Taro Yamane 
and the data obtained from the analysis using descriptive statistics consisting of percentage, mean, 
standard deviation. And Chi-Square test statistics. The results of the study showed that 1) the needs of 
most schools require a copier consisting of 1.1) Good performance, can use many things 81.80% 1.2) Easy 
to use, not complicated, 11.20% 1.3) having a modern design, beautiful shape 4.90% 1.4) 2.1% are 
environmentally safe. 2) The education level of the school administrators is related to the reason for 
deciding to rent or buy a copy of the school. Statistical significance at the level of .05 The most of the 
school administrators with a bachelor's degree have reason to decide to rent or buy copiers in terms of 
being cheaper when compared to other brands of the same size (Price). But most school administrators 
with Higher education level. There is a reason to make a decision to rent or buy a copier regarding brand 
consideration. Or famous brands, most users accept (Product) and 3) comments and suggestions regarding 
the rental or purchase of copiers at the school, allowing copiers to have a good performance, use a 
variety of worthwhile There is a way to use that is not complicated, easy to use, there is no complicated 
about the program of work. There is environmental conservation. Do not release harmful chemicals to 
health, save energy. and the price is suitable for the quality of the product should not be too expensive 
              

Keywords: Factors Related, Decision Rent or Buy, Copier 
 

บทนํา              
 อุปกรณเคร่ืองใชสํานักงานตาง ๆ เปนตัวอยางหนึ่งของเทคโนโลยีที่มีวิวัฒนาการอยางตอเนื่องเพื่อตอบสนองความ
ตองการใชงานรูปแบบตาง ๆ และสนับสนุนใหกลไกการทํางานของมนุษยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิพลมากขึ้น 
โดยอุปกรณสํานักงานในยุคเกาไดถูกพัฒนาใหใชงานรวมกับระบบคอมพิวเตอรและดัดแปลงใหกลายเปนอุปกรณสํานักงานยุค
ใหมที่สามารถรองรับการใชงานภายในสํานักงานไดหลากหลายรูปแบบ  ซ่ึงชวยลดระยะเวลาการทํางานรวมถึงขั้นตอนการ
ทํางานที่ยุงยากออกไป ตัวอยางของอุปกรณสํานักงานที่มีวิวัฒนาการอยางชัดเจนตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันและเปนอุปกรณ
สําคัญที่ชวยใหการทํางานที่มีความรวดเร็วสะดวกสบายมากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะเครื่องถายเอกสาร (อางอิงในโรจนวรรณ  รัตน
ลีลา, 2556) เครื่องถายเอกสารไดเขามามีบทบาทในวงการธุรกิจของสังคมไทยเปนเวลาหลายสิบปแลว และไดมีการพัฒนา
ผลิตภัณฑใหทันสมัยข้ึนเปนลําดับจากระยะแรกใชระบบหมึกนํ้าและเปลี่ยนมาเปนระบบหมึกผง ผูผลิตมีการพัฒนาเครื่องถาย
เอกสารเรื่อยมา เชน ความเร็วในการใชงาน ยอขยาย ระบบกลับสําเนาอัตโนมัติ การจัดเรียงหนาอัตโนมัติ จนถึงการถาย
เอกสารสี เปนตน อยางไรก็ดี เน่ืองจากในปจจุบันการแขงขันทางธุรกิจไดเพิ่มความรุนแรงตามสภาพทางสังคมที่เจริญขึ้นและ
พัฒนาการทางดานเศรษฐกิจที่สูงขึ้น การเลือกซ้ือเครื่องถายเอกสารที่เหมาะสมกับสํานักงานเพื่อตอบสนองตอการทํางานที่ดีมี
ประสิทธิภาพจึงเปนเรื่องสําคัญไทยไดมีการนําเขาเครื่องถายเอกสารโดยเฉลี่ยคิดเปนมูลคาปละพันลานบาท โดยมีผูแทน
จําหนายเปนตัวแทนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทผูผลิตเปนสวนใหญ เน่ืองจากเครื่องถายเอกสารเปนสินคาที่ไมสามารถผลิตได
เองในประเทศไทยและมีมูลคาการตลาดสูง ผูผลิตจึงมุงพัฒนาเทคโนโลยีใหมีประสิทธิภาพดีขึ้นและออกแบบผลิตภัณฑเพื่อ
สนองตอบความตองการของผูใชซึง่สวนใหญอยูในภาคธุรกิจ เอกชนทําใหเกิดการแขงขันในการแยงชิงสวนแบงตลาดที่เพิ่มมาก
ขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจและการเติบโตของธุรกิจ สอดคลองกับงานวิจัยของพัณณิตา  มณีเพชร (2561, บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจเชาซื้อเครื่องถายเอกสารย่ีหอริโกในเขตออนนุชจังหวัด
กรุงเทพมหานคร พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนบริษัทจํากัด ตําแหนงที่มีอํานาจในการตัดสินใจเชาซ้ือเครื่องถาย
เอกสารคือผูจัดการหัวหนาฝายจัดซื้อปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเชาซ้ือเคร่ืองถายเอกสารยี่หอริโก 
ภาพรวมระดับความสําคัญอยูในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานขอมูลสวนบุคคลดานตําแหนงที่มีอํานาจตัดสินใจที่
แตกตางกันสงผลกระทบตอกระบวนการตัดสินใจเชาซื้อเครื่องถายเอกสารยี่หอโลโกที่แตกตางกันความสัมพันธระหวางปจจัย
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สวนประสมทางการตลาดกับกระบวนการการตัดสินใจในการเชาซื้อเครื่องถายเอกสารย่ีหอริโกภาพรวมมีความสัมพันธ
ระดับสูงมากมีทางเดียวกัน เปนตน 
 จังหวัดรอยเอ็ด มีสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ดจํานวนมากเปนพื้นที่สําคัญที่ขับเคล่ือน
การศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการอํานวยการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาแบบรวมมือและบูรณาการกับ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานอ่ืนหรือภาคสวนที่เก่ียวของในพื้นที่น้ัน ๆ เปนจังหวัดหน่ึงที่มีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงในกระบวนการทํางานตางๆดานการศึกษานั้นเอกสารเปนเรื่องจําเปน 
และมีความสําคัญเปนอยางมากเครื่องใชสํานักงานประเภทเครื่องถายเอกสารจึงเปนสําหรับงานธุรการตาง ๆ ในโรงเรียนเปน
อยางมากทําใหความตองการในการใชงานเครื่องถายเอกสารน้ันมีความตองการสูงตามมาดวย (ศูนยขอมูลขาวสารทางราชการ
จังหวัดรอยเอ็ด, 2561, ออนไลน)        
 ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจตองการศึกษาผานหัวขอวิจัยเรื่องปจจัยที่มีความสัมพันธตอเหตุผลในการตัดสินใจเชาหรือซื้อ
เครื่องถายเอกสารของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 จังหวัดรอยเอ็ด วามีปจจัยใดบางที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเชาหรือซื้อเครื่องถายเอกสาร เพราะในกลุมเคร่ืองใชสํานักงานนั้นเครื่องถายเอกสารเปนเครื่องใชสํานักงานประเภท
หน่ึงซึ่งมีความสําคัญมาก เพราะสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจที่พัฒนาขึ้นทําใหการทํางานในสํานักงานตองแขงขันกันในตาน
ประสิทธิภาพและความรวดเร็ว โดยเฉพาะในสายงานที่เกี่ยวของกับกระบวนการศึกษา ซึ่งเห็นไดอยางเดนชัดคือ โรงเรียน        
ซึ่งนับวามีความจําเปนในงานการถายเอกสารเปนอยางมาก ไมวาจะเปนการถายเอกสารการประชุม เอกสารประกอบการเรียน
การสอน หรือแมกระทั่งขอสอบจําเปนจะตองใชงานเครื่องถายเอกสารดวยกันทั้งส้ิน เครื่องถายเอกสารจึงเขามามีบทบาทใน
การทํางานในสํานักงานมากข้ึน เพราะหนวยงานทางดานการศึกษาที่สําคัญอยางโรงเรียนมีความจําเปนตองสําเนาเอกสารใน
ปริมาณมากเปนชวยลดขั้นตอนในการพิมพเอกสารใหสะดวกรวดเร็วในงานเอกสารมากขึ้น ซึ่งผลการวิจัยน้ีจะเปนประโยชน
ตอธุรกิจเอกชนทั่วไปในการใชเปนขอมูลเพื่อตัดสินใจเชาหรือซื้อเครื่องถายเอกสารและเปนประโยชนตอบริษัทผูผลิตในการ
นําไปปรับปรุงการผลิตและออกแบบผลิตภัณฑเครื่องถายเอกสารใหเหมาะสมตามความตองการของผูใชอยางแทจริง ตลอดจน
เปนประโยชนตอธุรกิจผูจัดจําหนายเครื่องถายเอกสารในการนําขอมูล ดังกลาวไปใชเพื่อการวางแผนกลยุทธการตลาด ดวย
เหตุดังกลาวผูวิจัยจึงไดสนใจศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอเหตุผลในการตัดสินใจเชาหรือซื้อเครื่องถายเอกสารของโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเขต 1 จังหวัดรอยเอ็ด เพื่อสงเสริมหรือหาทิศทางในการพัฒนาหรือปรับปุรงดาน
การตลาดในอนาคต 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความตองการของโรงเรียนที่มีตอการใชเครื่องถายเอกสารของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเขต 1 จังหวัดรอยเอ็ด 
 2. เพื่อทราบเหตุผลในการตัดสินใจเชาหรือซ้ือเคร่ืองถายเอกสารของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเขต 1 จังหวัดรอยเอ็ด 
 3. เพื่อศึกษาขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการเชาหรือซื้อเครื่องถายเอกสารของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 จังหวัดรอยเอ็ด 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย  
 การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Qualitative Research) โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้  
 1. ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย ประกอบดวย 
  1.1 ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาที่อยูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเขต 1 จังหวัดรอยเอ็ด ทั้งสิ้น
จํานวน 232 คน 
  1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาที่อยูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเขต 1 จังหวัดรอยเอ็ด    
จํานวน 147 คน ซ่ึงขนาดของกลุมตัวอยางไดมาจากการคํานวณโดยใชสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1973)  
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 2. เครื่องมือในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบดวย สวนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลเปน
แบบสอบถามประเภทขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 2 ปจจัยดานองคการ เปนแบบสอบถามขอมูลที่เกี่ยวกับ
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องถายเอกสาร ซึ่งแบบสอบถามจะครอบคลุมปจจัยที่มีอิทธิพลตอการซ้ือเครื่องถาย
เอกสาร อีกทั้งผูวิจัยไดนําแบบสอบถามเสนอตออาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความถูกตอง จากนั้น
นําแบบสอบถามมาทดลองใช (Try out) กับโรงเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 40 สถานศึกษา เปนตน 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก การรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ไดจากกลุมตัวอยางในการ
วิจัยครั้งน้ี            
 4. การวิเคราะหขอมูล ไดแก การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยการนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหโดยใช
โปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเชิงพรรณนา  
 5. สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก โปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเชิงพรรณนา ประกอบดวย คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 
(Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และคาสถิติทดสอบไคสแควร (Chi-Square) 
 

ผลการวิจัย            
 การวิจัยเร่ืองปจจัยที่มีความสัมพันธตอเหตุผลในการตัดสินใจเชาหรือซ้ือเครื่องถายเอกสารของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่ประถมศึกษาเขต 1 จังหวัดรอยเอ็ด ผูวิจัยสามารถจําแนกผลการวิจัยได ดังนี้    
 1. เพ่ือศึกษาความตองการของโรงเรียนที่มีตอการใชเครื่องถายเอกสารของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที ่
การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 จังหวัดรอยเอ็ด 
 ผลการวิจัยพบวา ความตองการของโรงเรียนที่มีตอการใชเครื่องถายเอกสารของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 จังหวัดรอยเอ็ด สวนใหญตองการเครื่องถายเอกสารที่มีประสิทธิภาพดี ใชประโยชนไดหลาย
อยาง มากถึง รอยละ 81.80 รองลงมา คือ วิธีการใชงานงายไมยุงยากซับซอน คิดเปนรอยละ 11.20 การออกแบบทันสมัย 
รูปทรงสวยงาม คิดเปนรอยละ 4.90 และปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม คิดเปนรอยละ 2.1   
 2. เพ่ือทราบเหตุผลในการตัดสินใจเชาหรือซื้อเครื่องถายเอกสารของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเขต 1 จังหวัดรอยเอ็ด 
 ผลการวิจัยพบวา เพศของผูบริหารโรงเรียนมีความสัมพันธกับเหตุผลในการตัดสินใจเชาหรือซื้อเครื่องถายเอกสารของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 จังหวัดรอยเอ็ด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
สวนใหญของผูบริหารโรงเรียน ซึ่งเพศชายมีเหตุผลในการตัดสินใจเชาหรือซื้อเครื่องถายเอกสารในดานการมีการสงเสริมการ
ขาย มีพนักงานขายมาแนะนําโดยตรง มีของแถม (Promotion) แตสวนใหญของผูบริหารโรงเรียนเพศหญิงมีเหตุผลในการ
ตัดสินใจเชาหรือซื้อเครื่องถายเอกสารในดานการมีราคาถูกเมื่อเทียบกับย่ีหออ่ืนในขนาดเดียวกัน (Price) และระดับการศึกษา
ของผูบริหารโรงเรียนมีความสัมพันธกับเหตุผลในการตัดสินใจเชาหรือซื้อเคร่ืองถายเอกสารของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 จังหวัดรอยเอ็ด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสวนใหญของผูบริหารโรงเรียน    
ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมีเหตุผลในการตัดสินใจเชาหรือซื้อเครื่องถายเอกสารในดานการมีราคาถูกเม่ือเทียบกับยี่หออ่ืน
ในขนาดเดียวกัน (Price) แตสวนใหญของผูบริหารโรงเรียนที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมีเหตุผลในการตัดสินใจเชา
หรือซื้อเครื่องถายเอกสารในดานการพิจารณายี่หอสินคา หรือตราสินคาที่มีชื่อเสียงผูใชสวนใหญใหการยอมรับ (Product) 
 3. เพ่ือศึกษาขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการเชาหรือซื้อเครื่องถายเอกสารของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 จังหวัดรอยเอ็ด 
 ผลการวิจัยพบวา ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับการเชาหรือซ้ือเครื่องถายเอกสารของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 จังหวัดรอยเอ็ด ไดแก อยากใหเคร่ืองถายเอกสารมีประสิทธิภาพดีใชงานไดคุมคา
หลากหลายมีวิธีการใชงานที่ไมซับซอนใชงานงาย ไมมีความซับซอนในเรื่องของโปรแกรมการทํางาน มีการอนุรักษ
สภาพแวดลอม ไมปลอยสารเคมีที่ทํารายสุขภาพมากจนเกินไป และประหยัดไฟ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของตัวสินคาไม
ควรแพงเกินไป  
 



 

 

วารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 เมษายน-มิถุนายน 2563  
 (JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE FOR LOCAL RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY Vol.4, No.2 April - June 2020) 

              
 

71 

สรุปผลการวิจัย  
การวิจัยเร่ืองปจจัยที่มีความสัมพันธตอเหตุผลในการตัดสินใจเชาหรือซ้ือเครื่องถายเอกสารของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่ประถมศึกษาเขต 1 จังหวัดรอยเอ็ด ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได ดังน้ี  
 1. เพ่ือศึกษาความตองการของโรงเรียนที่มีตอการใชเครื่องถายเอกสารของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที ่
การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 จังหวัดรอยเอ็ด พบวา ความตองการของโรงเรียนสวนใหญตองการเครื่องถายเอกสารที่มี
ประสิทธิภาพดีใชประโยชนไดหลายอยาง รองลงมา คือ วิธีการใชงานงายไมยุงยากซับซอน การออกแบบทันสมัย รูปทรง
สวยงาม และปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม 
 2. เพ่ือทราบเหตุผลในการตัดสินใจเชาหรือซื้อเครื่องถายเอกสารของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเขต 1 จังหวัดรอยเอ็ด พบวา ระดับการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนมีความสัมพันธกับเหตุผลในการตัดสินใจเชา
หรือซื้อเครื่องถายเอกสารของโรงเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. เพ่ือศึกษาขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการเชาหรือซื้อเครื่องถายเอกสารของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 จังหวัดรอยเอ็ด พบวา ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเชาหรือซื้อเครื่องถายเอกสาร
ของโรงเรียนใหเครื่องถายเอกสารมีประสิทธิภาพดี ใชงานไดคุมคาหลากหลาย มีวิธีการใชงานที่ไมซับซอน ใชงานงาย ไมมี
ความซับซอนในเรื่องของโปรแกรมการทํางาน มีการอนุรักษสภาพแวดลอม ไมปลอยสารเคมีที่ทํารายสุขภาพประหยัดไฟ และ
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของตัวสินคาไมควรแพงเกินไป     
 

อภิปรายผล  
 การวิจัยเร่ืองปจจัยที่มีความสัมพันธตอเหตุผลในการตัดสินใจเชาหรือซ้ือเครื่องถายเอกสารของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่ประถมศึกษาเขต 1 จังหวัดรอยเอ็ด ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลได ดังนี้  
 ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซ้ือหรือเชาเครื่องถายเอกสารของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเขต 1 จังหวัดรอยเอ็ด สมมติฐาน “เพศและระดับการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนมีความสัมพันธกับเหตุผลใน
การตัดสินใจเชาหรือซื้อเครื่องถายเอกสารของโรงเรียน ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา “ผูซื้อที่มีเพศและระดับการศึกษา
แตกตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีตอการตัดสินใจซ้ือหรือเชาเครื่องถายเอกสาร ของ
โรงเรียนแตกตางกันทางสถิติที่ระดับ .05” ซ่ึงผลการวิจัยเปนไปตามสมมุติฐานที่ผูวิจัยต้ังไว ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวาปจจัยสวน
ประสมทางการตลาด หรือ 4 P’s ประกอบดวย ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) สอดคลองกับสุระเทพ  สุระสัจจะ (2553, 
บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่องปจจัยทีมี่ผลตอการตดัสินใจเลือกซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ดาน
ผลิตภัณฑมีผลตอการตัดสินใจอยูในระดับมาก ปจจัยดานราคา (Price) สอดคลองกับธิรดา  พลาวัสถ (2556, บทคัดยอ)  
ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือเฟอรนิเจอรสํานักงานบริษัทรอกเวิธ จํากัด (มหาชน) พบวา ดานราคามีผลตอการ
ตัดสินใจอยูในระดับมากปจจัยดานการจัดจําหนาย (Place) และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) สอดคลองกับ
ถนัดกิจ  สิมอาจิน (2556, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อเคร่ืองพริ้นเตอร พบวา ดานสงเสริม
การตลาดมีผลตอการตัดสินใจอยูในระดับมาก เปนสิ่งที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาในความคิดเห็นของผูบริโภคโดยทั่ว 
ๆ ไป ผูบริหารที่มีเพศและระดับการศึกษาแตกตางกัน จะมีเหตุผลตอการตัดสินใจซื้อหรือเชาเครื่องถายเอกสารแตกตางกันใน
แตละกลุมเพศและระดับการศึกษา ซึ่งแสดงใหเห็นวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดหรือ 4 P’s นั้นมีความสําคัญบางดานใน
การจําหนายเครื่องถายเอกสารในความคิดเห็นของกลุมผูบริโภคในแตละกลุมเพศและระดับการศึกษา ผลการวิจัยนี้ชวยยืนยัน
ในดานความตองการของคุณสมบัติเครื่องถายเอกสารและเทคนิคดานการตลาดเพื่อสงเสริมการขายใหประสบความสําเร็จ เมื่อ
พิจารณาจากกลุมผูบริโภค จากเพศและระดับการศึกษาตาง ๆ แลว ปจจัยสวนประสมทางการตลาด หรือ 4 P’s มีความ
จําเปนที่ผูประกอบธุรกิจจะตองคํานึงถึงในดานที่ผูบริหารโรงเรียนมีความแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของณพณรงค  
กสิณบุญเกษม (2559, บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องถายเอกสาร kyocera ของผูประกอบการใน
จังหวัดชลบุรี กรณีศึกษาบริษัทเมธานนทออฟฟศ โปรดักสจํากัด พบวา ผูประกอบการที่มีประเภทของกิจการและระยะเวลา
ในการดําเนินกิจกรรมตางกัน เลือกปจจัยที่มีผลตอการซ้ือเครื่องถายเอกสาร kyocera กรณีศึกษาบริษัทเมธานนทออฟฟศโปร
ดักสจํากัดในภาพรวมแตกตางกันสอดคลองกับแนวคิดปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูบริโภคดานลักษณะของผูซ้ือ ซึ่งมี
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อิทธิพลจากปจจัยตาง ๆ คือ ปจจัยดานวัฒนธรรมปจจัยดานสังคมปจจัยดานสวนบุคคลและปจจัยดานจิตวิทยา พบวา ลูกคาที่
มีประเภทของกิจการและขนาดกิจการตางกัน เลือกปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการของบริษัทนิธิเอ็นจิเนียร่ิงแอนดคอน
สตรัคช่ันจํากัดในภาพรวมไมแตกตางกัน อีกทั้งยังสอดคลองกับโรจนวรรณ  รัตนลีลา (2556, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องปจจัย
ดานภาพลักษณสวนประสมการตลาด 3F’s การสรางความแตกตางและการบูรณาการผลิตภัณฑที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการสถาบันกวดวิชาของ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยการบูรณาการผลิตภัณฑ
ดานคุณภาพและดานคุณคาที่ไดรับ โดยที่ปจจัยการบูรณาการผลิตภัณฑดานคุณภาพมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
สถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สุดรองลงมา คือ ปจจัยการบูรณาการผลิตภัณฑ
ดานคุณคาทีไ่ดรับ 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 

 1. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 
 1.1 ดานผลิตภัณฑ สวนใหญของผูตอบแบบสอบถามอยากใหมีเครื่องถายเอกสารที่มีประสิทธิภาพดี ใชงานไดคุมคา
หลากหลาย รองลงมา คือ มีวิธีการใชงานที่ไมซับซอนใชงานงาย ไมมีความซับซอนในเรื่องของโปรแกรมการทํางานตอมาคือมี
การอนุรักษสภาพแวดลอม ไมปลอยสารเคมีที่ทํารายสุขภาพมากจนเกินไปและประหยัดไฟ 
  1.2 ดานราคา สวนใหญของผูตอบแบบสอบถามจะตอบคลายคลึงกัน คือ อยากใหเหมาะสมกับคุณภาพของตัวสินคา  
ราคาไมควรแพงเกินไป ควรลดราคาลงมาอีก หรือราคาเหมาะสมกับประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องถายเอกสาร แตทั้งน้ี
เพศ ก็มีผลตอการตอบแบบสอบถามดานราคาเชนเดียวกัน เนื่องจากเพศชายสวนใหญนั้นมีความตองการเครื่องถายที่มีราคา
ถูกแตตองการเครื่องที่มีคุณภาพดีมีประโยชนใชสอยคุมคา 
 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
  2.1 ผูประกอบการธุรกิจจําหนายหรือเชาเครื่องถายเอกสาร อาจมีการเสนอเคร่ืองถายเอกสารที่ทันสมัยมี
ประสิทธิภาพและมีตนทุนการถายเอกสารที่ต่ํากวาของเดิมที่มีอยูหรืออาจมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับเกาแลกใหม  
  2.2 ผูประกอบธุรกิจจําหนายเชาเครื่องถายเอกสาร คนหาขอมูลเก่ียวกับผูตัดสินใจซื้อในแตละโรงเรียนที่นําเสนอ
ขอมูลการขายเครื่องถายเอกสาร 
  2.3 ผูประกอบธุรกิจจําหนายเชาเครื่องถายเอกสารควรรักษาสัมพันธไมตรีที่ดีกับโรงเรียนที่เปนลูกคาเกาเริ่มมีการ
ใหบริการหลังการขายอยางสมํ่าเสมอ หรือสามารถติดตอโรงเรียนตาง ๆ อยางสม่ําเสมอเพื่อใหยังมีลูกคาอยูและสามารถ
แนะนําไปยังโรงเรียนอ่ืน ๆ ได 
 

 กิตติกรรมประกาศ          
 วิทยานิพนธฉบับนี้ สําเร็จสมบรูณไดดวยความอนุเคราะหจากผูชวยศาสตราจารย ดร.รังสรรค สิงหเลิศ อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลัก ผูชวยศาสตราจารย ดร.แดนวิชัย สายรักษา อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม และคณาจารยทุกทานที่เปน
กําลังใจใหคําปรึกษา แนะนํา ตลอดจน แกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสอยางดียิ่งตลอดมา ขอขอบพระคุณ
คณาจารยสาขายุทธศาสตรการพัฒนาทุกทานที่ไดใหความรูแกผูวิจัย ผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึงในความกรุณาที่ไดรับอยางดีย่ิง 
ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี  
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บทคัดยอ            
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองของบานสี่แยก หมูที่ 2 ตําบลสมเด็จ 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ และ 2. เพื่อประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองของบานสี่แยก หมูที่ 2 ตําบล
สมเด็จ อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ เปนการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีเคร่ืองมือในการวิจัย ไดแก 
แบบสัมภาษณเชิงลึกและแบบบันทึก โดยมีกลุมเปาหมายในการวิจัย คือ กลุมสมาชิกในชุมชนบานส่ีแยกที่สมัครใจและกลุมผูที่
เกี่ยวของ จํานวนทั้งสิ้น 55 คน ที่มาจากความสมัครใจและวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แลวนําขอมูลที่
ไดจากสัมภาษณเชิงลึกและเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของมาวิเคราะหแบบเชิงเนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยพบวา 1) 
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองของบานส่ีแยก หมูที่ 2 มีข้ันตอนในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง 5 ขั้นตอน ไดแก 
1.1) สรางความสัมพันธกับชุมชนทําความเขาใจชักชวนคนเขารวมโครงการพัฒนา 1.2) นําผูสนใจไปทัศนศึกษาดูงานหมูบาน
ตนแบบที่ประสบความสําเร็จ 1.3) ศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและความตองการของชุมชน 1.4) รวมกันวิเคราะหความ
ตองการที่มีความเหมาะสมและมีความเปนไปได แลวรวมกันเลือกสรรกิจกรรมที่จะนําไปปฏิบัติ 1.5) ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการ
พัฒนาตามที่ตกลงกันไว ซึ่งจากขั้นตอนในขางตนไดนําไปสูการลงมือปฏิบัติการพัฒนาชุมชน คือ (1) การทัศนาศึกษาดูงาน (2) 
การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ (3) การเพาะเห็ดนางฟา (4) การเลี้ยงปลาดุก (5) การเล้ียงกบ (6) การเลี้ยงไกพื้นเมือง และ 
(7) การเลี้ยงเปด และ 2) การประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง หลังจากการดําเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนพึ่งตนเองบานสี่แยก หมู 2 ไดสงผลใหชุมชนมีการพัฒนาชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้นสามารถพึ่งพาตนเองไดในหลาย ๆ ดาน 
ไดแก 2.1) ดานความม่ันคงทางอาหารดีขึ้น 2.2) รายไดครัวเรือนเพิ่มขึ้น รายจายครัวเรือนลดลง 2.3) จํานวนพืชเพื่อการยังชีพ
เพิ่มขึ้น 2.4) จํานวนสัตวเพื่อการยังชีพเพิ่มขึ้น 2.5) จํานวนเห็ดเพื่อการยังชีพเพิ่มข้ึน และ 2.6) จํานวนสินคาอุปโภคบริโภคที่ซื้อ
จากรานคาลดลง 
 

คําสําคัญ: การพัฒนาเศรษฐกิจ, ชุมชนพึ่งตนเอง, จังหวัดกาฬสินธุ 
 

Abstract 
 The purposes of this study were 1. to study self-reliance community economic development at Ban 
Si Yak, Moo 2 Somdet District, Kalasin Province and 2. to evaluation self-reliance community economic 
development at Ban Si Yak, Moo 2, Somdet District, Kalasin Province. It is a qualitative research. Research 
tools are in-depth interview and recording. The research target group is members of the voluntary 
community in the community and related parties. A total of 55 people who came from voluntary and 
purposive sampling, and the data obtained from in-depth interviews and related documents were 
analyzed by content analysis. The results of the study showed that 1) self-reliance community economic 
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development at Ban Si Yak, Moo 2, has 5 steps in the development of self-reliant communities: 1.1) Build 
relationships with communities, understand, persuade people to participate in development projects 1.2) 
Bring interested people Field Trip to observe the successful model village. 1.3) Study the current 
conditions, problems and needs of the community. 1.4) Jointly analyze the needs that are appropriate 
and feasible. And jointly select activities to be implemented. 1.5) Implement development activities as 
agreed the above steps have led to community development practices, which are (1) field trips (2) 
growing safe from toxic vegetables (3) cultivating mushroom mushrooms (4) raising catfish (5) raising frogs 
(6) raising native chickens and (7) Raising ducks and 2) The evaluation self-reliance community economic 
development after operation self-reliance community economic development at Ban Si Yak, Moo 2. 
Resulting in the development of a better living community, being able to be self-reliant in many ways, 
including 2.1) improved food security 2.2) increased household income 2.3) The number of subsistence 
plants increased. 2.4) The number of subsistence animals increased. 2.5) The number of subsistence 
mushrooms increased. and 2.6) The number of consumer goods purchased from stores decreased. 
 

Keywords: Economic Development, Self-Reliance Community, Kalasin Province 
 

บทนํา              
      แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 ที่ไดนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาแกปญหา
ที่กําลังประสบกับสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปล่ียนแปลงในการหาทางออกใหสังคม เศรษฐกิจชุมชนเพื่อพึ่งพาตนเอง
ถือไดวาเปนแนวทางสําคัญแนวทางหน่ึงที่ไดรับความสนใจอยางจริงจัง ความจริงแลวแนวคิดและการปฏิบัติชุมชนแบบ
พึ่งตนเองมีอยูในสังคมไทยนานมาแลว แตขอบเขตของกิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทนี้คอนขางจํากัดและไมคอยแพรหลายนัก 
ความคิดเร่ืองเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในชนบทไดกลายเปนกระแสสังคมในประเทศไทยภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวไดพระราชทานพระราชดํารัสเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
และการพัฒนาที่สมดุลย่ังยืนเปนแนวคิดสําคัญ ซ่ึงหมายถึงการผลิต การแปรรูป การคาและการบริการที่มิไดหวังผลกําไรเพียง
อยางเดียวแตยังตระหนักถึงความพอใจที่แมจะไดเงินเพียงเล็กนอย แตตนเอง ครอบครัว และชุมชน ดํารงอยูอยางรูรักสามัคคี
และอาจใชชื่อเรียกเปนอยางอ่ืน เชน เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพื้นฐาน ซ่ึงมีลักษณะสําคัญ คือ เปนเศรษฐกิจสําหรับคนทั้ง
มวลเปนการสรางทุนทางสังคมและเปนพื้นฐานของการพัฒนาทุกชนิดมีพื้นฐานอยูที่ความเขมแข็งของชุมชนมีความเปนบูรณา
การ คือ ไมใชเรื่องเศรษฐกิจโดด ๆ แตเชื่อมโยงกับสังคม วัฒนธรรมส่ิงแวดลอมเขาดวยกัน และอยูบนพื้นฐานความเขมแข็ง
ของตนเอง เชน การเกษตร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ไดทรงพระราชทานการ
แสพระราชดํารัสแกปวงชนชาวไทยเม่ือวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 รับสั่งตอนหนึ่งเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง “ถาสามารถที่
จะเปลี่ยนใหกลับเปนเศรษฐกิจแบบพอเพียงไมตองทั้งหมดแมจะไมถึงครึ่งอาจจะเศษหนึ่งสวนส่ีก็สามารถที่จะอยูได การแกไข
จะตองใชเวลาไมใชงาย ๆ โดยมากคนใจรอนเพราะเดือดรอน แตวาถาทําตั้งแตเดี๋ยวนี้จะสามารถที่จะแกไขได”  ซ่ึงเปน
แนวทางใหประชาชนทุกหมูเหลานอมรับไปเปนแนวปฏิบัติเพื่อการดํารงชีวิตในยามที่ประเทศประสบภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจที่คํานึงถึงการทํานุบํารุงพื้นฐานของตนเองใหเขมแข็งทั้งทางสังคม วัฒนธรรมสิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจพื้นฐานของ
สังคมก็คือชุมชน เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจพื้นฐานกับเศรษฐกิจชุมชนก็คืออยางเดียวกัน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2550, น.18-23)  
 การพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาในทุก ๆ ดานเพื่อใหประชาชนมีความม่ันคงในชีวิตมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้นจนถึง
ระดับมาตรฐานนั้นเปนสิ่งที่รัฐบาลทุกประเทศตางก็มุงไปสูจุดนั้น แตอยางไรก็ตามแนวคิดการพัฒนาที่ไดรับการยอมรับมากขึ้น
ในชวงหลังมานี้เปนแนวคิดในดานการพึ่งตนเองใหไดมากที่สุดของระดับครัวเรือน โดยเฉพาะความมั่นคงทางดานอาหารและ
สิ่งอุปโภคบริโภคที่จําเปนในชีวิตประจําวันหากระดับครัวเรือนม่ันคงชวยเหลือตัวเองพึ่งตนเองไดก็จะสงผลตอความเขมแข็ง
ของชุมชนและนําไปสูความม่ันคงเจริญกาวหนาของประเทศชาต ิซึ่งจากความสําคัญของเศรษฐกิจชุมชนเพื่อพึ่งพาตนเองแลว
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ยังเปนกลไกที่เสริมสรางสังคมไทยในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนใหมุงไปสูความสุขที่เกิดจากความสมดุลความพอประมาณ
อยางมีเหตุผลและมีภูมิคุมกันที่ดีสามารถพึ่งตนเองไดโดยใชกระบวนการเรียนรูและการจัดการความรูรวมกันของคนในชุมชน
ดวยทุนทางทรัพยากรและศักยภาพของชุมชนมีการผลิตเพื่อเล้ียงตนเองอยางเพียงพอพึ่งพาตนเองไดมีการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกัน
และกันทั้งภายในและภายนอกชุมชนบนพื้นฐานการเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรมนําสูการอยูรวมกันอยางสันติสุข 
กระบวนการเรียนรู และการจัดการความรูรวมกันของคนในชุมชนจึงเปนกระบวนการที่สําคัญย่ิงในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ 
มีความสามารถที่จะปรับตัวไดอยางรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ และมีคุณลักษณะตามที่ประเทศตองการ (บรรชร  กลา
หาญ, 2553, น.57) ซึ่งจะทําใหสังคมและประเทศชาติมีความเขมแข็งอยางย่ังยืน ชุมชนตองพึ่งตนเองใหไดและในทายที่สุด
สังคมและประเทศจึงจะพึ่งตนเองไดเชนกัน การทําการเกษตรแบบผสมผสาน โดยปลูกทั้งขาว ผัก ผลไมยืนตนขุดบอเลี้ยงปลา 
เลี้ยงเปด ไก หมู และการทอผาใชเองเปนรูปแบบพื้นฐานที่สุดและเปนรูปแบบในอุดมคติของกิจกรรมทางเศรษฐกิจพึ่งตนเอง 
แนวความคิดเรื่องเศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเอง ทําการผลิตขาว ปลา อาหารเอาไวกินในครอบครัวไดอยางพอเพียงเกษตรกร
จะเปนฝายกําหนดตอตลาดวาจะนําผลผลิตสวนที่เหลือจากการบริโภคอะไรบางและในจํานวนเทาใดออกขายในตลาด ผลผลิต
สวนเกินทั้งหมดที่ออกสูตลาด คือ “กําไร” ของเกษตรกร (สังศิต  พิริยะรังสรรค, 2541, น.42) 
 บานสี่แยก หมูที่ 2 ตําบลสมเด็จ อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ ปจจุบันเปนชุมชนในเขตเทศบาลตําบลสมเด็จมีจํานวน
ครัวเรือน 285 ครัวเรือน ประชากร 1,116 คน เพศชาย 543 คน เพศหญิง 573 คน ประชากรสวนใหญมีคาขาย รับจาง และ
อาชีพเกษตรกร ประชาชนมีปญหาในดานการดํารงชีวิตความเปนอยูของชาวบานในปจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงแบบกาว
กระโดดจากชุมชนชนบทเขาสูการเปนชุมชนเมือง และเปนพื้นที่ที่ทางหลวงหมายเลข 12 ผาน เช่ือมไปยังกลุมประเทศอินโด
จีน ไดแก พมา ไทย ลาว และเวียดนาม สงผลใหบานส่ีแยกขยายตัวอยางรวดเร็วชุมชนเดิมซ่ึงเปนชุมชนเกษตรกรมีการปรับตัว
ไมทันจึงเกิดปญหาตามมา เชน ปญหาหน้ีสินที่เพิ่มขึ้นจากการบริโภคของสังคมทุนนิยมที่ตองการใหผูบริโภคและใหเงิน
หมุนเวียนมากที่สุด ผูผลิตตองการผลิตสินคาใหไดมากที่สุด ผูขายตองขายใหไดมากที่สุดโดยมีการโฆษณาส่ิงตาง ๆ มีการขาย
ตรงสงถึงบาน ชาวบานถูกกระตุนใหอยากกินอยากใชดวยเหตุผลที่เก่ียวกับสุขภาพ ความสะดวกสบายเปนปจจัยที่ซื้อหาได
ดวยเงินผอน มีตลาดนัด รถเรขายอาหารและสิ่งของตาง ๆ เปนประจํา ประชาชนซื้อเครื่องอุปโภคและบริโภคจากรานคาใน
หมูบานจากตลาดนัดและรถเรขายสินคาตามหมูบานตาง ๆ จนกลายเปนวัฒนธรรมการดํารงชีวิตของประชาชนในชุมชน คือ
ซื้อสิ่งอุปโภคบริโภคแทบทุกอยางในการดํารงชีวิตประจําวัน อาทิ กบ เขียด ปลา ไก เปด จ้ิงหรีด พริก ขิง ขา ตะไคร ยานาง  
ผักทุกชนิด ขาวคั่ว พริกค่ัว หอม กระเทียม ซึ่งตองซ้ือทุกวันทั้งอาหารเชา อาหารกลางวัน และอาหารเย็นทั้ง ๆ ที่ส่ิงอุปโภค
บริโภคที่จําเปนในการดํารงชีวิตทุกวันดังกลาวมา ครัวเรือนสามารถปลูกเอง ทําเอง เลี้ยงเองไดโดยงาย แตแทบจะหาครัวเรือน
ที่ทําเองผลิตเองปลูกเองในสิ่งที่เปนความม่ันคงทางดานอาหารไมไดเลย หมูบานนี้จึงกลายเปนหมูบานที่แทบทุกครัวเรือนซื้อ
เครื่องอุปโภคบริโภคแทบทุกอยางจากรานคาในชุมชน (แผนชุมชนบานส่ีแยก จังหวัดกาฬสินธุ, 2560)   
   ดังนั้น จากความสําคัญและสภาพปญหาดังกลาวในขางตน เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ของรัฐบาลโดยนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให
ชุมชนพึ่งตนเองใหมากที่สุดซ่ึงยึดเปนกรอบแนวคิดและหลักการในการพัฒนาเปนอันดับแรกในการพัฒนาประเทศและผูวิจัยมี
ฐานะเปนผูอาศัยรวมกับชาวบานในบานสี่แยก หมูที่ 2 ตําบลสมเด็จ อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ เห็นสภาพปจจุบันปญหาและ
ความตองการชาวบานอยางชัดเจนและเปนขาราชการบํานาญอยากมีสวนรวมในการแกไขปญหารวมกับชาวบานในการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองที่เนนการยังชีพในครัวเรือนและชุมชมเพื่อลดรายจายเพิ่มรายไดและที่สําคัญที่สุดเปนการกระตุน
ชุมชน ปลูกพืช เลี้ยงสัตว ปลูกเห็ด และลดคาใชจายในการซ้ือสินคาอุปโภคและบริโภคที่ซื้อจากรานคาใหลดลง ฉะนั้น จึงเปน
โอกาสอันดีที่ผูวิจัยที่จะทําการศึกษาผานหัวขอวิจัยเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองบานสี่แยก หมู 2 ตําบลสมเด็จ 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ เพื่อนําผลการวิจัยไปเปนตนแบบสรางแหลงเรียนรูและเปนแหลงฝกประสบการณของชุมชนให
สามารถพึ่งตนเองไดโดยไมตองพึ่งหนวยงานภาครัฐ ซึ่งสงผลตอชุมชนเขมแข็งสังคมอยูกันอยางมีความสุขตลอดจนนําไปสูการ
บรรลุผลระยะยาว “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” ตามแผนพัฒนาและยุทธศาสตรของประเทศตอไป 
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วัตถุประสงคการวิจัย 
     1. เพื่อศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองของบานสี่แยก หมูที ่2 ตําบลสมเด็จ อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ  
    2. เพื่อประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองของบานสี่แยก หมูที่ 2 ตําบลสมเด็จ อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย  
 การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังน้ี  
 1. กลุมเปาหมายในการวิจัย ไดแก จํานวนทั้งส้ิน 55 คน ที่มาจากความสมัครใจและวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling)ประกอบดวย 1) สมาชิกในชุมชนบานสี่แยก หมูที่ 2 ตําบลสมเด็จอําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ       
ที่สมัครใจเขารวมโครงการและสามารถเขารวมทุกกิจกรรมตลอดโครงการ จํานวน 35 ครอบครัว 2) ผูที่เกี่ยวของ ไดแก 
นักวิชาการ นักพัฒนาชุมชน ผูนําชุมชน ผูวิจัย และผูเช่ียวชาญเพื่อประเมินความเหมาะสมของโครงการ ซึ่งไดมาจากการเลือก
แบบเจาะจง จํานวน 20 คน 
 2. เครื่องมือในการวิจัย ไดแก สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และแบบบันทึก (Note Form) 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก การรวบรวมขอมูลจากเอกสารตาง ๆ (Document  Research) อาทิ หนังสือ ตํารา 
เอกสารวิชาการ งานวิจัย และสื่ออิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวของ และจากแบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และแบบ
บันทึก (Note Form)  
 4. การวิเคราะหขอมูล ไดแก การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกกับ
กลุมเปาหมาย และการรวบขอมูลเอกสารตาง ๆ มาวิเคราะหในเชิงเน้ือหา (Content Analysis)  

 

ผลการวิจัย            
 การวิจัยเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองของบานสี่แยก หมูที่ 2 ตําบลสมเด็จ อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ
ผูวิจัยสามารถจําแนกผลการวิจัยได ดังน้ี 
 1. เพ่ือศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองของบานสี่แยก หมูที่ 2 ตําบลสมเด็จ อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ  
 ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองของบานสี่แยก หมูที่ 2 ตําบลสมเด็จ อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ จากการศึกษาสภาพปญหาชุมชนเพื่อนําไปสูการพัฒนาพบมีปญหา ไดแก 1) มีปญหาภัยแลง ขาดแหลงนํ้าในการทํา
การเกษตร 2) มีปญหาการขาดความรูที่ทันสมัยในการประกอบอาชีพ 3) มีปญหาการขาดการสนับสนุนอาชีพเสริม 4) มี
ปญหาการขาดการดูแลจากหนวยงานภาครัฐอยางจริงจัง 5) ขาดทุนหมุนเวียนและทุนที่มีอยูเกิดการกระจุกตัว 6) ขาดการ
ฝกอบรมอาชีพเสริมประชาชนมีความตองการใหจัดอบรมใหความรูดานอาชีพ การศึกษาดูงานจากชุมชนตนแบบ การปลูกผัก
ปลอดภัยจากสารพิษ การเพาะเห็ดนางฟา การเลี้ยงปลาดุก การเลี้ยงกบ การเลี้ยงไกพื้นเมือง การเลี้ยงเปด การทําปุยอินทรีย
ชีวภาพ การเลี้ยงสุกร และการเล้ียงวัว ซ่ึงจากสภาพปญหาดังกลาวจึงนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองของบาน     
สี่แยก หมูที่ 2 สามารถสรุปขั้นตอนในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง ไดเปน 5 ขั้นตอน ไดแก 1) สรางความสัมพันธกับ
ชุมชนทําความเขาใจชักชวนคนเขารวมโครงการพัฒนา 2) นําผูสนใจไปทัศนศึกษาดูงานหมูบานตนแบบที่ประสบความสําเร็จ 
3) ศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและความตองการของชุมชน 4) รวมกันวิเคราะหความตองการที่มีความเหมาะสมและมีความ
เปนไปได แลวรวมกันเลือกสรรกิจกรรมที่จะนําไปปฏิบัติ 5) ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนาตามที่ตกลงกันไว แลวนํามาสูการ
ลงมือปฏิบัติการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองของบานสี่แยก หมูที่ 2 ประกอบดวย 1) การทัศนาศึกษาดูงาน 2) การปลูกผัก
ปลอดภัยจากสารพิษ 3) การเพาะเห็ดนางฟา 4) การเลี้ยงปลาดุก 5) การเล้ียงกบ 6) การเลี้ยงไกพันธุพื้นเมือง และ 7) การเลี้ยง
เปด 
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 2. เพ่ือประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองของบานสี่แยก หมูที่ 2 ตําบลสมเด็จ อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ 
 ผลการวิจัยพบวา การประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองของบานสี่แยก หมูที่ 2 ตําบลสมเด็จ อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ หลังจากการดําเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองบานสี่แยก ไดสงผลใหชุมชนบานสี่แยก มีการ
พัฒนาชีวิตความเปนอยูในดานความม่ันคงทางอาหารดีขึ้น รายไดครัวเรือนเพิ่มข้ึน รายจายครัวเรือนลดลง จํานวนพืช เพื่อการยังชีพ
เพิ่มขึ้น จํานวนสัตวเพื่อการยังชีพเพิ่มขึ้น จํานวนเห็ดเพื่อการยังชีพเพิ่มขึ้น จํานวนสินคา อุปโภคบริโภคที่ซื้อจากรานคาลดลง  
 

สรุปผลการวิจัย  
การวิจัยเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองของบานสี่แยก หมูที่ 2 ตําบลสมเด็จ อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ

ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้  
 1. เพ่ือศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองของบานสี่แยก หมูที่ 2 ตําบลสมเด็จ อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ พบวา การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองของบานสี่แยก หมูที่ 2 ตําบลสมเด็จ อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ 
ประกอบดวย 1) การทัศนาศึกษาดูงาน 2) การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ 3) การเพาะเห็ดนางฟา 4) การเลี้ยงปลาดุก 5) 
การเล้ียงกบ 6) การเลี้ยงไกพื้นเมือง และ 7) การเล้ียงเปด 
    2. เพ่ือประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองของบานสี่แยก หมูที่ 2 ตําบลสมเด็จ อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ พบวา หลังจากการดําเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองบานสี่แยก หมู 2 ไดสงผลใหชุมชนมีการพัฒนา
ชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้นสามารถพึ่งพาตนเองไดในหลาย ๆ ดาน ไดแก 1) ดานความมั่นคงทางอาหารดีขึ้น 2) รายไดครัวเรือนเพิ่มขึ้น 
รายจายครัวเรือนลดลง 3) จํานวนพืชเพื่อการยังชีพเพิ่มข้ึน 4) จํานวนสัตวเพื่อการยังชีพเพิ่มขึ้น 5) จํานวนเห็ดเพื่อการยังชีพเพิ่มขึ้น 
6) จํานวนสินคาอุปโภคบริโภคที่ซื้อจากรานคาลดลง 
 

อภิปรายผล  
 การวิจัยเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองของบานสี่แยก หมูที่ 2 ตําบลสมเด็จ อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ
ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลได ดังน้ี  
 1. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองเพ่ือประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองของบานสี่แยก หมูที่ 2 
ตําบลสมเด็จ อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ พบวา แบงเปน 5 ขั้นตอน ไดแก 1) สรางความสัมพันธกับชุมชนทําความเขาใจ
ชักชวนคนเขารวมโครงการพัฒนา 2) นําผูสนใจไปทัศนศึกษาดูงานหมูบานตนแบบที่ประสบความสําเร็จ 3) ศึกษาสภาพ
ปจจุบันปญหาและความตองการของชุมชน 4) รวมกันวิเคราะหความตองการที่มีความเหมาะสมและมีความเปนไปได        
แลวรวมกันเลือกสรรกิจกรรมที่จะนําไปปฏิบัติ 5) ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนาตามที่ตกลงกันไว ซึ่งสอดคลองกับผล
การศึกษาของกริชพัฒน  ภูวนา (2554, น.119) ที่พบวารูปแบบการพัฒนาหมูบานอยูดีมีสุขมีการดําเนินงาน 6 ขั้นตอน คือ 1) 
สํารวจปญหาและความตองการของชุมชน 2) จัดทําแผนการเรียนรู 3) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูแตละกิจกรรม และสรุป
บทเรียน 4) การทบทวนแผนการดําเนินงานเพือ่ใหเกิดองคความรูที่ชัดแจง 5) นําไปสูการเรียนรูเพื่อพัฒนา และ 6) ยกองค
ความรูไปสูการแกปญหาและความสนใจของกลุมองคกร และสอดคลองกับผลการวิจัยของสุภาพร  ลาภจิตร (2552, น.79)       
ที่พบวา การจัดกระบวนการเรียนรูสูการเปนสังคมพึ่งตนเองมีกระบวนการทํางาน 9 ขั้น คือ 1) ครู กศน. เตรียมการกอนเขา
ชุมชน 2) จัดเวที 3) ศึกษาทางเลือกรวมกับชุมชน 4) จัดทําแผนการเรียนแบบบูรณาการ 5) เรียนรูตามกําหนด 6) ประเมินผล
การเรียน 7) ปรับปรุงแกไขคุณภาพการเรียน 8) สรุปผลการดําเนินงานหรือขอคนพบ และ 10) เผยแพรผลงาน โดยรวมแลว
ขั้นตอนตาง ๆ ในแนวทางการพัฒนาที่ไดในการศึกษาวิจัยครั้งอาจจะคลายคลึงกับนักวิจัยหลายคนที่กลาวมา แตก็มีสวนที่
เสริมเขามาซึ่งคนอ่ืนมิไดกลาวถึงหรือไมไดใหความสําคัญ แตการคนพบของผูวิจัยในครั้งนี้และคิดวาเปนปจจัยสําคัญมากตอ
ความสําเร็จในการพัฒนาชุมชน ไดแก ขั้นที่ 2 ที่นําผูสนใจไปทัศนศึกษาดูงานหมูบานตนแบบที่ประสบความสําเร็จ ซึ่งจําเปน
มาก เพราะจะทําใหผูสนใจเกิดความเขาใจอยางลึกซึ้งมากกวาการบรรยายโดยวิทยากรทําใหผูสนใจมองเห็นตัวอยางที่ประสบ
ความสําเร็จมองเห็นแนวทางการดําเนินงานไดทะลุปรุโปรงจนสามารถที่จะนํามาเปนแบบอยางหรือนํามาประยุกตใชมองเห็น
กิจกรรมที่จะเลียนแบบมองเห็นพี่เล้ียงที่จะชวยใหคําปรึกษา มองเห็นแหลงพอพันธุ แมพันธุ ตนพันธุ มองเห็นชองทางการซื้อ
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ขายระบายสินคามองเห็นความผิดพลาดลมเหลวที่หมูบานตนแบบทํามากอนการไปทัศนศึกษาดูงานในหมูบานตนแบบที่
เหมาะสมจะสรางความฮึกเหิม สรางกําลังใจที่ดีเยี่ยมใหแกผูสนใจที่คิดจะเริ่มตน และ ขั้นที่ 5) ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนา
ตามที่ตกลงกันไว โดยสงเสริมความเขมแข็งและความกระตือรือรนของการดําเนินงานดวยการเชิญนักการเมืองระดับชาติ  
ระดับทองถ่ิน ขาราชการระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และอาจารยมหาวิทยาลัยมารวมการถอดบทเรียนบอย ๆ ขั้นตอนนี้ก็เปน
อีกขั้นตอนที่สําคัญมาก ๆ เชนเดียวกับขั้นที่ 2 ที่กลาวมาแลว โดยที่ในงานวิจัยอ่ืน ๆ ไมไดกลาวถึงรายละเอียดการสงเสริม
ความเขมแข็งความกระตือรือรนใหเกิดขึ้น ผูวิจัยมั่นใจวาขั้นที่ 5 น้ีสําคัญที่สุดในการสรางความสําเร็จความยั่งยืนใหเกิดข้ึนใน
การพัฒนาและการที่มีการประชุมจัดเวทีจัดการถอดบทเรียนเปนระยะ ๆ โดยมีนักการเมือง ขาราชการ อาจารยมหาวิทยาลัย
เขามารวมกิจกรรมบอย ๆ หรือเปนระยะ ๆ ก็ชวยใหชุมชนเกิดความดีอกดีใจที่เจานายหรือผูหลักผูใหญ ขาราชการใหความ
สนใจยกยองชื่นชมจะชวยสงเสริมกระตุนการพัฒนาไดดีมากโดยมีรายละเอียดในแตละดาน   
 2. การประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองของบานส่ีแยก หมูที ่2 ตําบลสมเด็จ อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ พบวา มีรายประเด็นในการพัฒนาเปนดาน ๆ ดังน้ี 
 2.1 ดานรายไดครัวเรือน ทําใหเกิดรายไดเพิ่มขึ้นในครัวเรือนจากการขายพืช และสัตวที่ผลิตเพื่อใชบริโภคในครัวเรือน 
แตเม่ือเหลือจากการบริโภคแลว ครัวเรือนก็ไดนําไปขายโดยมีประชาชนจากหมูบานอ่ืนเขามาซ้ือไปจําหนายตออีกทอดหน่ึง 
กอใหเกิดรายไดแกครัวเรือน เชน ขายมะละกอ พริก ผักตาง ๆ มะเขือ ยานาง กบ ไกพื้นเมือง ปลาดุก เปด สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของอนุวัฒน  เริงชัยภูมิ (2549, น.87) ที่พบวา ชาวบานนําความรูและประสบการณที่ไดจากกระบวนการเรียนรูไป
ปรับปรุงวิธีการดําเนินการพัฒนาอาชีพของตนเองจนทําใหลดรายจายและเพิ่มรายไดใหกับตนเองและครอบครัว สอดคลองกับ 
ปริศนา  นามโส (2552, บทคัดยอ) พบวา กลุมแมบานผูผลิตสมุนไพรผิวเนียนไดนํารูปแบบกิจกรรมตามหลักวิสาหกิจชุมชนมา
ใชเพื่อสงเสริมใหคนในชุมชนเปนเจาของกิจกรรมการผลิตสินคาเพื่อสรางรายไดและการพึ่งพาตนเองของคนในชุมชน โดยการ
นําทุนในสังคมของชุมชนที่มีอยู ไดแก ความรู ภูมิปญญาทองถิ่น วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรไมวาเปน
ทรัพยากรบุคคลหรือสิ่งของ ผนวกกับการจัดการสมัยใหมที่เหมาะสม กอใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเรียนรูของ
ชุมชนอยางมีสวนรวม และสอดคลองกับชุมพลภัทร  คงธนจารุอนันต (2551, น.89) ที่พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการ
ดําเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร คือ คนที่มีรายไดครัวเรือนทั้งหมดตอปที่ตํ่ามักจะเปนผูที่มี
ปญหาในดานเศรษฐกิจจึงจําเปนที่จะตองดําเนินชีวิตและปฏิบัติตนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความอยูรอด
ของครอบครัวหลังจากการทดลองแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองบานสี่แยก หมูที่ 2 ผูเขารวมโครงการมีรายได
จากการจําหนายผลิตผลทางการเกษตรและรายไดที่จากการเลี้ยงสัตว  
 2.2 ดานรายจายครัวเรือน เปนการลดรายจายที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน ซ่ึงมีทั้งรายจายที่จําเปนและไมจําเปนซ่ึง
รายจายที่เกิดขึ้นดังกลาวน้ัน จําเปนอยางยิ่งที่ตองหาวิธีการทําใหรายจายลดลง ซ่ึงจะสงผลถึงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อ
การพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน สอดคลองกับงานวิจัยของอนุวัฒน  เริงชัยภูมิ (2549, น.87) ที่ชาวบานนําความรูและ
ประสบการณที่ไดจากกระบวนการเรียนรูไปปรับปรุงวิธีการดําเนินการพัฒนาอาชีพของตนเอง จนทําใหลดรายจายและเพิ่ม
รายไดใหกับตนเองและครอบครัว ซึ่งหลังจากการทดลองแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองบานส่ีแยก หมูที่ 2 
ผูเขารวมโครงการลดรายจายในการซื้อพืชผักสวนครัว พืชผลทางเกษตร และอาหารที่เกิดจากการเลี้ยงสัตวลงได   
 2.3 ดานจํานวนพืชเพื่อการยังชีพ เปนการปลูกพืชเพื่อบริโภคเองในครัวเรือนและเพื่อจําหนายที่สามารถทําใหเกิด
รายไดในการยังชีพ เชน ปลูกพืชประเภทผักหลายชนิด สอดคลองกับสานิตย  บัวสถิต (2544, บทคัดยอ) ไดวิจัยเร่ืองการปลูก
และการใชพืชสมุนไพรพื้นบานของเกษตรกรอําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม พบวา เกษตรกรมีรายไดจากการจําหนายพืชและ
สมุนไพรมีรายไดเฉลี่ย 3,471 บาทตอป สอดคลองกับพวงเพ็ญ  โพธิกาญจนวัตร (2551, น.128) ไดศึกษาภูมิปญญาการปลูก
ชมพูเพชรเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน พบวา ชมพูเพชรเปนผลผลิตของชุมชนและเปนอาชีพหลัก ผูวิจัยเองก็พบวา
สังคมมีความสงบสุขหลังจากการทดลองแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองบานสี่แยก หมูที่2 หลังจากที่ผูเขารวม
โครงการมีพืชผักสวนครัว และพืชผลทางเกษตร นํามาบริโภคเองเพื่อการยังชีพ  
 2.4 ดานจํานวนสัตวเพื่อการยังชีพ เปนการเล้ียงสัตวเพื่อการบริโภคในการยังชีพ นอกจากเหลือกินเหลือใชเองก็
นําไปขายเพื่อใหเกิดรายไดเพิ่มข้ึนและลดรายจาย สอดคลองกับทองยุน  ทองคลองไทร (2552, บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่องการพัฒนา
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วิธีการเล้ียงกบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบวา กอใหเกิดรายไดจากการขายกบและลดรายจายในการซื้อหาอาหารและ
พิมพกานต  เลอเบล (2549, น.2) ไดวิจัยเกี่ยวกับการเล้ียงปลาในแมนํ้าปงตอนบน พบวา ในรอบ 10 ปที่ผานมา การเลี้ยงปลา
ทับทิมและปลานิลในกระชังในแมน้ําปงตอนบนภาคเหนือของประเทศไทยสามารถทํากําไรไดดีมาก การเลี้ยงปลามีความสําคัญ 
ถือเปนสวนหน่ึงของอาชีพของครัวเรือน  
 2.5 ดานจํานวนเห็ดเพื่อการยังชีพ เปนการเพาะเห็ดเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเพื่อการยังชีพ สวนที่เหลือก็นําไปขาย
เพื่อใหเกิดรายไดเพิม่ขึ้นและลดรายจาย สอดคลองกับโชลม  จิตรมั่น (2552, บทคัดยอ) พบวา การเพาะเห็ดทําใหเกิดรายไดและลด
รายจายในครัวเรือนลงหลังจากการทดลองแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองบานสี่แยก หมูที่ 2 ผูเขารวมโครงการมี
เห็ดในการทําอาการไดเพื่อการยังชีพ โดยไมตองซื้อจากรานคา และสามารถนําไปจําหนายเพิ่มรายไดในครัวเรือน 
 2.6 ดานจํานวนสินคาอุปโภคและบริโภคที่ซื้อจากรานคา เปนการลดการซ้ือสินคาอุปโภคและบริโภคที่ซื้อจากรานคา
ลง เพื่อลดรายจายในครัวเรือนใหสามารถพึ่งพาตนเองไดสอดคลองกับงานวิจัยในครั้งนี้ที่พบวาหลังจากการทดลองแนวทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองบานส่ีแยก หมูที่ 2 ผูเขารวมโครงการสามารถพึ่งพาตนเองไดมีพืชผัก ผลไม เห็ด กบ ปลา ไก เปด 
ทดแทนการซ้ือจากรานคาและสามารถนําไปจําหนายเพิ่มรายไดในครัวเรือนได 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย  
 1. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 
  1.1 ควร มีการสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชน หนวยงาน องคกร สถาบันภายนอกเขามาศึกษาเรียนรูในชุมชนอยาง
ตอเนื่อง เพื่อใหคนในชุมชนบานสี่แยก หมูที่ 2 เกิดความภาคภูมิใจในวิถีแหงชุมชนที่ตนเองลงมือปฏิบัติไวดีเปนแบบอยาง 
หรือการสงเสริมสรางเปนแหลงเรียนรูเพื่อใหชุมชนอ่ืน ๆ เขามาทัศนศึกษาดูงาน ตลอดจน การสงเสริมใหมีนักการเมือง 
ขาราชการ อาจารยมหาวิทยาลัยมารวมทํากิจกรรมในหมูบานชุมชนอยางตอเนื่อง    
  1.2 ควร มีการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการประชาสัมพันธอยางตอเนื่องและหลากหลายชองทาง อาทิ ผานการ
ประชาสัมพันธทางสถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีโทรทัศนอยางนอยในระดับทองถิ่น (จังหวัด ภูมิภาค) เปนตน   
 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป        
  2.1 ควร ทําการศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) เพื่อใหไดขอมูลครอบคลุมหลายมิติ ทั้งการวิจัยเชิง
ปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงจะทําใหผลการวิจัยมีความถูตองนาเชื่อถือมากยิ่งข้ึน   
 2.2 ควร มีการขยายผลทําการวิจัยในพื้นที่หรือชุมชนอ่ืน ๆ ตอไปเพื่อเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองอยาง
ทั่วถึงและยั่งยืน  
 

กิตติกรรมประกาศ  
 ขอขอบพระคุณ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักผูชวยศาสตราจารย ดร.รังสรรค  สิงหเลิศ  และอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธรวมผูชวยศาสตราจารย ดร.แดนวิชัย  สายรักษา ที่ใหคําปรึกษาแนะนําและทําใหงานวิจัยฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไป
ดวยดี มีคุณคา ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการผูสอบปองกันวิทยานิพนธ ไดแก ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษณ  ขุนลึกและ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทัย  โคตรดก ที่ใหคําแนะนําในการปรับปรุงแกไขใหสมบูรณที่สุด ตลอดจน ขอกราบขอบพระคุณ
ประชาชนชุมชนบานสี่แยก หมู  2 และผูที่ เกี่ยวของอ่ืน ๆ ที่ เปนสวนสําคัญและไดสละเวลาเขารวมการวิจัยครั้ง น้ี                
จึงขอขอบพระคุณทุกทานมา ณ โอกาสน้ี  
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แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานสภานักเรียนในสถานศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา
ประถมศกึษามหาสารคาม เขต 3 

Guidelines for the Development of Student Council Operations in Schools under the 
office of MahaSarakham Primary Education Service Area Office 3. 
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บทคัดยอ            
 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาความตองการในการบริหารงานสภานักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 และ 2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานสภานักเรียนใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 เปนการวิจัยแบบผสมผสานระหวางเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ (Mixed Methods) มีเครื่องมือในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณเชิงลึกและแบบสอบถาม โดยมีกลุม
ตัวอยางในการวิจัย คือ ผูที่เกี่ยวของ จํานวน 152 คน ที่มาจากการเทียบตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของเครจซ่ีและมอร
แกน (Krejcie & Morgan) และกลุมเปาหมายในการสัมภาษณ จํานวน 20 คน ที่มาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) แลวนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย คารอยละ คาเฉลี่ย และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และขอมูลจากแบบสัมภาษณเชิงลึกมาวิเคราะหในเชิงเนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยพบวา 1) 
ความตองการในการบริหารงานสภานักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 3 

โดยรวมอยูในระดับมาก (x ̅=3.56) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานที่เรียงจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก 1.1) ดานการชักชวน

นักเรียนใหมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน (x̅=3.68) 1.2) ดานการสืบสานความรู ภูมิปญญา วัฒนธรรม (x ̅=3.64) และ 1.3) 

ดานการเปนผูนําเพื่อการมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน (x ̅=3.44) ตามลําดับ 2) แนวทางการพัฒนา มี 7 แนวทาง ไดแก 
2.1) หนวยงานตนสังกัด ควรมีการวิเคราะหสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิถีตามระบอบประชาธิปไตย 2.2) ครูผูสอน ควร   
มีการวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดในสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2.3) หนวยงานตนสังกัด 
ควรมีการแตงต้ังผูรับผิดชอบงานประชาธิปไตย 2.4) สถานศึกษา ควรจัดกิจกรรมการเรียนรูประชาธิปไตยใหสอดคลองกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ดวยกิจกรรมที่หลากหลาย 2.5) ครูผูสอน ควรจัดทําเครื่องมือในการวัด
และประเมินการเรียนรูประชาธิปไตยที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใหสามารถวัดและประเมินไดตามสภาพจริงและเหมาะสมกับ
นักเรียน 2.6) ผูบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการการนิเทศที่ไดรับมอบหมาย ควรมีการนิเทศ ติดตาม และ 2.7) ผูบริหาร
สถานศึกษา ควรมีการกระตุนใหครูผูสอนวิเคราะหสภาพปญหาที่เกิดข้ึน 
 

คําสําคัญ: แนวทางการพัฒนา, การดําเนินงาน, สภานักเรียนในสถานศึกษา 
 

Abstract 
 The purposes of this study were 1. to study the needs of the student council administration in 
Schools under the office of MahaSarakham Primary Education Service Area Office 3 and 2. to study 
Guidelines for the development of student council operations in Schools under the office of 
MahaSarakham Primary Education Service Area Office 3 The research is a mixture of qualitative and 
quantitative methods (Mixed Methods) with research tools such as in-depth interview form and 
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questionnaire. The research sample consisted of 152 people involved. from the comparison of the size 
table of the samples of Craig and Morgan (Krejcie & Morgan) and the target group in the interview of 20 
people from the Purposive Sampling method. From the questionnaire to analyze by using descriptive 
statistics consisting of percentage, mean and standard deviation. And data from in-depth interviews to 
content analysis. The results of the study showed that 1)  the needs of the student council administration 
in Schools under the office of MahaSarakham Primary Education Service Area Office 3  were at a high 

level (x ̅=3.56)  and when considered in each aspect, which was ranked from the highest average 1.1) 

Persuading students to participate in school development (x ̅=3.68) 1.2) Inheriting knowledge and cultural 

knowledge (x ̅=3.64) and 1.3) Leadership For participation in school activities (x ̅=3.44) respectively. 2) there 
are 7 development guidelines, which are 2.1) organization There should be an analysis of the learning 
activities of the democratic way of life. 2.2) the teachers should have the analysis of the learning 
standards and indicators in the subjects of social studies, religion and culture. 2.3) the agency 
Responsibility for the democratic job should be appointed. 2.4) education institutions should organize 
democratic learning activities in accordance with the basic education core curriculum 2008 with a variety 
of activities. 2.5) teachers should make measuring tools. And assess democratic learning that is student-
centered, to be able to measure and assess according to the actual situation and suitable for the 
students. 2.6) the school administrators and the supervision committee assigned There should be a 
supervision and 2.7) school administrators. There should be encouragement for teachers to analyze the 
problems that occur. 
 

Keywords: Guidelines for the Development, The Operation, Student Council in School 
 

บทนํา              
 สังคมไทย ไดเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสแหงเทคโนโลยีสมัยใหมทําใหเด็กและเยาวชนไทยมีคานิยมที่แตกตางไปจากเดิม 
โดยเนนทางวัตถุมากกวาการพัฒนาจิตใจกอใหเกิดพฤติกรรมกาวราว การแสดงออกที่ผิดศีลธรรมการเห็นผิดเปนชอบ แต
อยางไรก็ดี ปจจุบันรัฐบาลไดเห็นความสําคัญของการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหแกเด็กและเยาวชนมากยิ่งขึ้น โดยการ
พัฒนาผูเรียนใหมีปญญามีความสุขมีศักยภาพในการศึกษาและประกอบอาชีพตามจุดมุงหมายตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เม่ือผูเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานตองมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค
เห็นคุณคาของตนเองมีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น.7) การปฏิรูปการศึกษาตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาทั้ง 4 ดาน ดาน
พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม และดานพัฒนาคุณภาพครูยุคใหมในระดับสถานศึกษาจะประสบผลสําเร็จไดตองมีบุคลากรทาง
การศึกษาเปนกุญแจสําคัญนําไปสูการปฏิบัติ คือ ผูบริหารการศึกษาหรือโรงเรียน เพราะผูบริหารเปรียบเหมือนหัวเรือของ
องคกรที่จะกําหนดทิศทางนําพาบุคลาการในองคกรไปสูความสําเร็จ ฉะนั้นอาจกลาวไดวาการปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษา
จะประสบความสําเร็จไดดีหรือไมนั้น ข้ึนอยูกับผูบริหารโรงเรียนเปนสําคัญ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2555) 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ไดกําหนดวิสัยทัศนของหลักสูตรเพื่อมุงพัฒนาผูเรียนทุกคน      
ซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรมมีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปน
พลโลก ยึดม่ันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน
รวมทั้งเจตคติที่จําเปนตอการศึกษาตอการประกอบอาชีพ โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อวาทุกคนสามารถ
เรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพจุดมุงหมายของหลักสูตรแกนกลางและใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคเพื่อให
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุขในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไดแก 1) รักชาติ ศาสน กษัตริย 2) 
ซื่อสัตย สุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝเรียนรู 5) อยูอยางพอเพียง 6) มุงมั่นในการทํางาน 7) รักความเปนไทย 8) มีจิตสาธารณะ 9) 
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กตัญู การพัฒนาผูเรียนใหเกิดความสมดุลตองคํานึงถึงหลักการพัฒนาการทางสมองและพหุปญญา (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ, 2552)  
 แนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
มาตรา 22 ที่ยึดหลักการวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเองได ถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด
กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและศักยภาพในมาตรา 23 ใหมีการจัด 
กระบวนการเรียนรูที่ใหผูบริหารสถานศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจริง การฝก 
ปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดยผสานสาระความรูตาง ๆ อยาง 
ไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรมคานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงคไวในทุกวิชาหลักการของการจัด 
การศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกายจิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและ 
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (โฉมฉาย  กาศโอสถ, 2554)   
 ดังนั้น จากความสําคัญในขางตนผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาเกี่ยวกับประเด็นงานสภานักเรียนที่ดําเนินงาน
ตามวิถีประชาธิปไตย เพื่อเปนการสงเสริมเคารพในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริยเคารพในสิทธิของผูอ่ืนเคารพใน
กฎระเบียบของสังคมมีจิตอาสาเสียสละเห็นแกประโยชนสวนรวม มีความสามัคคีในหมูคณะใชเหตุผลในการตัดสินใจจึงเปน
การวางรากฐานทางดานวิถีประชาธิปไตยอีกทางหน่ึงจะเห็นไดวาในปจจุบันนักเรียนขาดระเบียบวินัยแสดงกิริยากาวราวไมมี
สัมมาคารวะพูดจาไมสุภาพขาดจิตสํานึกสาธารณะขาดความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายมีพฤติกรรมที่ชอบใชความ
รุนแรงทํารายรางกายซ่ึงกันและกันโดยไมทราบสาเหตุกระทําความผิดโดยไรจิตสํานึก หรือการแสดงออกที่ขัดตอศีลธรรมและ
จริยธรรมอันดีงาม เปนตน ฉะน้ันจึงเปนโอกาสอันดีที่ผู วิจัยจะไดทําการศึกษาวิจัยผานหัวขอเรื่องแนวทางการพัฒนาการ
ดําเนินงานสภานักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 3 ตอไป 
 

วัตถุประสงคการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาความตองการในการบริหารงานสภานักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 
 2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานสภานักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3   
  

วิธีการดําเนินการวิจัย  
 การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยแบบผสมผสานระหวางเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (Mixed Methods) โดยมีวิธีการ
ดําเนินการวิจัย ดังนี ้          
 1. ประชากร กลุมตัวอยาง และกลุมเปาหมายในการวิจัย ไดแก ประกอบดวย 
  1.1 ประชากร ไดแก ผูบริหารการศึกษา (ผอ.โรงเรียน) และผูที่เกี่ยวของ จํานวน 250 คน  
  1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ที่ใชกับแบบสอบถาม จํานวน 152 คน ที่มาจากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยเทียบ
จํานวนประชากรทั้งหมดกับตารางสําเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970)    
  1.3 กลุมเปาหมาย ไดแก ที่ในการการสัมภาษณ จํานวน 20 คน ที่มาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) 
 2. เครื่องมือในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) และสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)  
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก การเก็บรวบรวมขอมูลจาก 1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ เปนขอมูลที่ไดจาก
เค ร่ืองมือการวิจัย ประกอบดวย การสัมภาษณเชิ งลึกกับกลุมเปาหมายและการใชแบบสอบถาม 2) ขอมูลทุติย
ภูมิ (Secondary Data) คือ เปนขอมูลที่ไดจากการรวบขอมูลเอกสารตาง ๆ (Document  Research) อาทิ หนังสือ ตํารา 
เอกสารวิชาการ งานวิจัย และสื่ออิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวของ เปนตน 
 4. การวิเคราะหขอมูล ไดแก การวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 2 สวน คือ 1) การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยการนํา
ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเชิงพรรณนา และ 2) การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 
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โดยการนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมเปาหมายและการรวบขอมูลเอกสารตาง ๆ มาวิเคราะหในเชิงเน้ือหา 
(Content Analysis) 
 5. สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก โปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเชิงพรรณนา ประกอบดวย คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 

(Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

ผลการวิจัย            
 การวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานสภานักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ผูวิจัยสามารถจําแนกผลการวิจัยได ดังนี้ 
 1. เ พ่ือศึกษาความตองการในการบริหารงานสภานักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
 ผลการวิจัยพบวา ความตองการในการบริหารงานสภานักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โดยรวมอยูในระดับมาก (x ̅=3.56) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานที่เรียงจากคาเฉลี่ยมากไป

หานอย ไดแก 1) ดานการชักชวนนักเรียนใหมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน (x ̅=3.68) 2) ดานการสืบสานความรู ภูมิปญญา 

วัฒนธรรม (x ̅=3.64) และ 3) ดานการเปนผูนําเพื่อการมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน (x ̅=3.44) ตามลําดับ 
 2. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานสภานักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3   
 ผลการวิจัยพบวา แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานสภานักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคามเขต 3 มีอยู 7 แนวทาง ไดแก 1) หนวยงานตนสังกัด ควรมีการวิเคราะหสภาพการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูประชาธิปไตย เพื่อกําหนดนโยบายใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรูประชาธิปไตยที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 2) 
ครูผูสอน ควรมีการวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดในสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อจัดการ
เรียนรูประชาธิปไตยที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 3) หนวยงานตนสังกัด ควรมีการแตงตั้งผูรับผิดชอบงานประชาธิปไตย เพื่อ
ดําเนินงานการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูประชาธิปไตยที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 4) สถานศึกษา ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู
ประชาธิปไตยใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ดวยกิจกรรมที่หลากหลาย 5) ครูผูสอน 
ควรจัดทําเครื่องมือในการวัดและประเมินการเรียนรูประชาธิปไตยที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใหสามารถวัดและประเมินไดตาม
สภาพจริงและเหมาะสมกับนักเรียน 6) ผูบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการการนิเทศที่ไดรับมอบหมาย ควรมีการนิเทศ 
ติดตาม และ 7) ผูบริหารสถานศึกษา ควรมีการกระตุนใหครูผูสอนวิเคราะหสภาพปญหาที่เกิดข้ึน เพื่อหาแนวทางปรับปรุง
รูปแบบเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูประชาธิปไตยที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เพราะการจัดกิจกรรมการเร ียนรู
ประชาธิปไตยที่เนนผูเรียนเปนสําคัญควรมีการกําหนดแนวทางการดําเนินงานใหชัดเจนจัดกิจกรรมโดยคํานึงถึงผูเรียนเปน
สําคัญมีการประเมินผลการดําเนินงานในทุกกิจกรรม และปรับปรุงสภาพการจัดกิจกรรมใหเกิดประโยชนตอผูเรียนสูงสุด 

 

สรุปผลการวิจัย  
การวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานสภานักเรียนในสถานศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคาม เขต 3 ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได ดังน้ี  
 1. เ พ่ือศึกษาความตองการในการบริหารงานสภานักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 พบวา ความตองการในการบริหารงานสภานักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 3 โดยรวมอยูในระดับมาก (x ̅=3.56) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานที่เรียงจากคาเฉลี่ย

มากไปหานอย ไดแก 1) ดานการชักชวนนักเรียนใหมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน (x ̅=3.68) 2) ดานการสืบสานความรู      

ภูมิปญญา วัฒนธรรม (x ̅=3.64) และ 3) ดานการเปนผูนําเพื่อการมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน (x̅=3.44) ตามลําดับ 
 2. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานสภานักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 พบวา แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานสภานักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
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พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต  3 มี 7 แนวทาง ไดแก 1) หนวยงานตนสังกัดมีการวิเคราะห สภาพการจัด
กิจกรรมการเรียนรูประชาธิปไตย 2) ครูผูสอนมีการวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดในสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 3) หนวยงานตนสังกัดมีการแตงตั้งผูรับผิดชอบงานประชาธิปไตย 4) สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมการ
เรียนรูประชาธิปไตยใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ดวยกิจกรรมที่หลากหลาย 5) 
ครูผูสอนจัดทาเครื่องมือในการวัดและประเมินการเรียนรูประชาธิปไตยที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใหสามารถวัดและประเมินได
ตามสภาพจริง และเหมาะสมกับนักเรียน 6) ผูบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการการนิเทศที่ไดรับมอบหมายมีการนิเทศ 
ติดตาม และ 7) ผูบริหารสถานศึกษามีการกระตุนใหครูผูสอนวิเคราะหสภาพปญหาที่เกิดข้ึน 
 

อภิปรายผล  
การวิจัยเร่ืองแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานสภานักเรียนในสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคาม เขต 3 ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลเปนรายประเด็นได ดังน้ี  
1. เ พ่ือศึกษาความตองการในการบริหารงานสภานักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 พบวา ความตองการในการบริหารงานสภานักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 3 โดยรวมอยูในระดับมาก (x ̅=3.56) เน่ืองจากสถานศึกษามีการดําเนินงานสงเสริม
กิจกรรมประชาธิปไตยที่เนนใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมประชาธิปไตยและเปนพลเมืองดีในสังคมประชาธิป ไตยที่
สถานศึกษาจัดขึ้นเพื่อเสริมสรางพัฒนาการดานประชาธิปไตยของผูเรียน ผูสอนมีความตระหนักและใหความสําคัญตอการจัด
กิจกรรมเพื่อสงเสริมประชาธิปไตยสรางความรูความเขาใจทัศนคติคานิยมและพฤติกรรมประชาธิปไตยใหแกผูเรียน สอดคลอง
กับกระทรวงศึกษาธิการ (2551, น.3) ไดกําหนดจุดมุงหมายเพื่อใหเกิดกับผูเรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐานของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในขอ 4 กําหนดไววา มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทย
และพลโลก ยึดมั่นวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และสอดคลองกับ
ราชกิจจานุเบกษา (2553) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553       
มาตรา 7 ไดกําหนดไววากระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิหนาที่เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความ
เสมอภาคและศักด์ิศรีความเปนมนุษย เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานบทบาทของผูสอนใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูประชาธิปไตย เนื่องจากสถานศึกษามีการสงเสริมใหครูผูสอนจัดกิจกรรมบูรณาการกับการเรียนรู
ประชาธิปไตยครูตองมีบทบาทในการสังเกตพฤติกรรมรูจักผูเรียนเปนรายบุคคลและบันทึกผลพฤติกรรมประชาธิปไตยที่
แสดงออก โดยควรมีการกระตุนใหแสดงออกถึงพฤติกรรมใหมากที่สุดผาน และสอดคลองกับประกายรัตน  พรอมดิษฐ (2549, 
น.18-19) พบวา การจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับการเสริมสรางประชาธิปไตยของสถานศึกษาใหเหมาะสมกับผูเรียนนั้น 
ครูผูสอนตองมีลักษณะและบทบาท คือ เปนผูรูจักหนาที่ของตนและเคารพในสิทธิของผู อ่ืนมีความรู ความเขาใจในเรื่อง
ประชาธิปไตยอยางถูกตองเปนผูที่มีจิตใจเปนแบบประชาธิปไตยและเปนแบบอยางที่ดี อีกทั้งสอดคลองวันชัย  หวังสวาสด์ิ 
และคณะ (2560, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องรูปแบบการบริหารประชาธิปไตยในโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา 1) องคประกอบการบริหารประชาธิปไตยในโรงเรียน ประกอบดวย 4 องคประกอบ ไดแก 1.1) 
การบริหารแบบมีสวนรวม 1.2) หลักสูตรสถานศึกษาที่สงเสริมวิถีประชาธิปไตย 1.3) การจัดกิจกรรมเพื่อสรางวิถี
ประชาธิปไตยในสถานศึกษา 1.4) การสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน อีกทั้งรูปแบบ
การบริหารประชาธิปไตยในโรงเรียน ประกอบดวย การ บริหารแบบมีสวนรวมที่มีขั้นตอนการวางแผน การสั่งการ และการ
ควบคุม โดยผานองคประกอบประชาธิปไตย ดานหลักสูตรสถานศึกษาที่สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน การจัดกิจกรรมเพื่อ
สรางวิถีประชาธิปไตยในสถานศึกษาและการสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  

2. แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานสภานักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 พบวา ได 7 แนวทาง ไดแก 1) หนวยงานตนสังกัดมีการวิเคราะห สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ประชาธิปไตย เพื่อกําหนดนโยบายใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรูประชาธิปไตยที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 2) ครูผูสอนมี
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การวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัดในสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อจัดการเรียนรู
ประชาธิปไตยที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 3) หนวยงานตนสังกัดมีการแตงต้ังผูรับผิดชอบงานประชาธิปไตย เพื ่อดําเนินงานการ
ขับเคลื่อน การจัดการเรียนรูประชาธิปไตยที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 4) สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมการเรียนรูประชาธิปไตยให
สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ดวยกิจกรรมที่หลากหลาย 5) ครูผูสอนจัดทาเครื ่องมือใน
การวัด และประเมินการเรียนรูประชาธิปไตยที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใหสามารถวัดและประเมินไดตามสภาพจริง และเหมาะสม
กับนักเรียน 6) ผูบริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการการนิเทศที่ไดรับมอบหมายมีการนิเทศ ติดตาม และ 7) ผูบริหาร
สถานศึกษามีการกระตุนใหครูผูสอนวิเคราะหสภาพปญหาที่เกิดขึ้นเพื่อหาแนวทางปรับปรุงรูปแบบเทคนิควิธีการจัดกิจกรรม
การเรียนรูประชาธิปไตยที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรูประชาธิปไตยที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ควรมี
การกําหนดแนวทางการดําเนินงานใหชัดเจน จัดกิจกรรมโดยคํานึงถึงผูเรียนเปนสําคัญมีการประเมินผลการดําเนินงานในทุก
กิจกรรมและปรับปรุงสภาพการจัดกิจกรรมใหเกิดประโยชนตอผูเรียนสูงสุด ซึ่งสอดคลองกับปฐมพงศ  ชวาลิต (2561, 
บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษาภาคใต  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา ปจจยัเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลทางตรงสูงสุดตอประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษา
ภาคใต คือ ปจจัยดานบรรยากาศโรงเรียน รองลงมาคือ ปจจัยดานพฤติกรรมการบริหาร ปจจัยดานสมรรถนะโรงเรียน และ
ปจจัยดานคุณลักษณะของผูบริหาร ตามลําดับ สวนปจจยัที่มีอิทธิพลทางออมสูงสุดตอประสิทธิผลของโรงเรียน คือ ปจจัยดาน
คุณลักษณะของผูบริหารมีอิทธิพลทางออมผานบรรยากาศโรงเรียนและพฤติกรรมการบริหารไปยังประสิทธิผลของโรงเรียน 
รองลงมา คือ ปจจัยดานพฤติกรรมการบริหารมีอิทธิพลทางออมผานสมรรถนะโรงเรียนไปยังประสิทธิผลของโรงเรียนและ
ปจจัยดานสมรรถนะโรงเรียนมีอิทธิพลทางออมผานบรรยากาศโรงเรียนไปยังประสิทธิผลของโรงเรียนโดยสามารถรวมกัน 
พยากรณประสิทธิผลของโรงเรียนไดรอยละ 93 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย  
 1. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 
  1.1 สถานศึกษา ควรมีการกําหนดเปาหมายในการดําเนนิงานกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ใหมีความชัดเจน มีการกําหนดจุดประสงคการเรียนรูและกระบวนการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพ โดยใหกิจกรรมที่
หลากหลายและเหมาะสมกับผูเรียน เนนกระบวนการกลุม เนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการปฏิบัติจริง  
   1.2 สถานศึกษา ควรมีการสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูประชาธิปไตยที่เนนใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองและมีสวน
รวมในการพัฒนาชุมชนทองถิ่นและประเทศชาติตามวิถีประชาธิปไตย โดยมีการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูถึงศักยภาพของ
ตนเอง ครูผูสอนตองวางแผนการจัดการเรียนรูใหมีความสอดคลองกับกิจกรรมและมีการประเมินคุณภาพผูเรียนรูดวยวิธีการที่
หลากหลายและตอเนื่อง      
 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป        
  2.1 ควร ดําเนินงานกิจกรรมในโรงเรียนไปปฏิบัติในการสงเสริมกิจกรรมการเรียนรูประชาธิปไตยที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญของสถานศึกษา  
   2.2 ควร ศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบการสงเสริมประชาธิปไตยของโรงเรียนที่มีความสําเร็จดานการสงเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียนเพื่อนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาการสงเสริมประชาธิปไตยของโรงเรียนในสถานศึกษา 
 

กิตติกรรมประกาศ  
 ขอขอบพระคุณ นายขวัญเรือน  แสบงบาล ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต   
นายสิทธิชัย  สมเดช รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 3นายศักดิ์สิทธ์ิ  ศรีหลวง
เพชร ศึกษานิเทศกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 3 ที่ใหคําปรึกษาขอเสนอแนะและเปน
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ขอขอบคุณผูบริหาร คณะครู ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาที่ใหขอมูล
ทุกคนและใหความรวมมอืเปนอยางด ีคุณคาของวิจัยฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเพื่อบูชาพระคุณบิดา- มารดา บูรพาจารยและผูมี
พระคุณทุกทานที่ไดใหชีวิตและสติปญญาแกผูวิจัยจนงานวิจัยสําเร็จสมบูรณ 
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Opinions on the Learning by Activity to Rhythm Practice in International Music by 
Applying  Carl Orff Concept for Mathayomsuksa 1 students. 
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บทคัดยอ            
 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นตอการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมเรื่องการปฏิบัติจังหวะในดนตรีสากล
โดยการประยุกตแนวคิดของคารล ออรฟ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 เปนการวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) มีเครื่องมือในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม โดยมีกลุมเปาหมายในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
โรงเรียนหวยตอนพิทยาคม สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 ที่ใชวิธีการสุมแบบงาย 
(Simpling Random) โดยการจับฉลากมา 1 หองเรียน จํานวน 25 คน แลวนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหโดยใช
สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอ

การเรียนรูดวยชุดกิจกรรมรายวิชาดนตรี สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยรวมอยูในระดับมาก (x ̅=4.29) และเมื่อ
พิจารณาเปนรายดานโดยเรียงคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ประกอบดวย อยูในระดับมากที่สุดมี 2 ดาน ไดแก 1) นักเรียนเกิด

ความชอบและไมเบื่อหนายชุดกิจกรรม (x ̅=4.76) 2) ชุดกิจกรรมทําความเขาใจไดงาย (x ̅=4.73) อยูในระดับมากมี 6 ดาน 

ไดแก 1) ชุดกิจกรรมชวยใหมีความรูเพิ่มขึ้นและสามารถนําไปใชไดในชีวิตประจําวัน (x ̅=4.57) 2) นักเรียนเขาใจสวนประกอบ

โนต,ตัวหยุด,จังหวะหรืออัตราความยาวของโนต (x ̅=4.55) 3) นักเรียนเขาใจเคร่ืองหมายกําหนดจังหวะ (Time Signature) 

(x ̅=4.47) 4) นักเรียนเขาใจและสามารถบันทึกโนตจากเสียงของจังหวะที่ไดยิน (x ̅=4.45) 5) นักเรียนเขาใจและสามารถปฏิบัติ

จังหวะดวยการปรบมือตามตัวโนตนักเรียน (x ̅=4.42) 6) นักเรียนสามารถสามารถออกแบบการเคลื่อนไหวรางกายตามจังหวะ

ที่อานจากตัวโนต (x ̅=4.24) และอยูในระดับปานกลางมี 2 ดาน ไดแก นักเรียนสามารถออกแบบจังหวะจากจินตนาการของ

ตนเอง (x ̅=3.45) และนักเรียนสามารถบอกแนวคิดจากจินตนาการออกแบบจังหวะ (x̅=3.25) ตามลําดับ 
 

คําสําคัญ: ความคิดเห็นตอการเรียนรู, ชุดกิจกรรมจังหวะในดนตรีสากล, แนวคิดของคารล ออรฟ 
 

Abstract 
 The purposes of this study were to study the opinions on the learning by activity to rhythm practice 
in international music by applying Carl Orff Concept for Mathayomsuksa 1 Is a quantitative research has 
research tools, including questionnaires with the research target group are mathayomsuksa 1 students in 
HuaiTon Phittayakhom School. Under the Chaiyaphum Provincial Administrative Organization In the first 
semester of the academic year 2019, using Simpling Random by drawing 1 class in the total of 25 people, 
then the data from the questionnaire to analyze by using descriptive statistics consisting of percentage, 
mean and standard deviation. The results of the study showed that students have opinions on learning 
by using the music subject activity package. For the mathayomsuksa 1 students, they were in the high 

level (x ̅=4.29), and when considered by each side, ranked by highest to lowest, consisting of the highest 

level, there were 2 aspects which were 1) students born Likes and tireless activity sets (x ̅=4.76) 2) The 
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activity sets are easy to understand (x ̅=4.73) in the high level, with 6 aspects Include 1) the activity set 

helps to increase knowledge and can be used in daily life (x ̅=4.57) 2) students understand the note 

component, pause, rhythm or note length (x ̅=4.55)  3) Students understand the Time Signature mark 

(x ̅=4.47) 4) Students understand and can record notes from the sound of the beat (x ̅=4.45) 5) students 

understand and Able to perform rhythm with clapping by following student notes (x ̅=4.42) 6) Students 

can design body movements according to the rhythm that is read from notes (x ̅=4.24) and are at a 
medium level with 2 The aspect is that students are able to design the rhythm from their own 

imagination (x̅=3.45) and students can tell the concept from the rhythm design (x ̅=3.25) respectively. 
             

Keywords: The Opinions on the Learning, Rhythmic activities in international music, Concept of Carl Orff 
 

บทนํา              
 การศึกษา เปนเครื่องมือสําคัญในการเปลี่ยนแปลงคน ทั้งทางดานพฤติกรรมและจิตใจ เพราะการศึกษามีขั้นตอนและ
กระบวนการที่จะชวยใหคนไดรับความรู ความเขาใจ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองและพัฒนาความสามารถในดานตาง ๆ     
ที่จะนําไปใชในการดํารงชีวิตและปรับเปล่ียนไปตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการเมือง       
ซึ่งจําเปนตองใชกําลังคน หรือแรงงานที่ไดรับการฝกฝนมาอยางดี ปจจุบันการที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุ
ตามจุดมุงหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 จะตองอาศัยปจจัยที่สําคัญ คือ ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีความรูความเขาใจในการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการพัฒนาสื่อการสอน การจัดการศึกษาตองยึด
หลักวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด ผูเรียนทุกนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได ดังนั้น กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริม
ใหผูเรียนไดพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ตองเนนทั้งความรู คุณธรรม และกระบวนการเรียนรูในเรื่องสาระความรูให
การบูรณาการความรูและทักษะดานตาง ๆ ใหเหมาะสมกับแตละระดับการศึกษา ไดแก ดานความรูเก่ียวกับตนเองและ
ความสัมพันธระหวางตนเองกับสังคม ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาและ
การประยุกตใชภูมิปญญาดานภาษา ทั้งหมดที่กลาวมานั้น คือ รากฐานแหงการพัฒนาการทางดานสติปญญาของมนุษย 
การศึกษาในอดีตประกอบดวย ผเรียน ผูสอนเปนหลัก ความรูทุกอยางอยูที่ผูสอน หรือจะกลาวอีกนัยหนึ่งวา “ผูสอนเปน
หลัก” การเรียนการสอนเปนการถายทอดความรูจากผูสอนโดยตรงสูผูเรียนดวยการบอกเลา ภาพวาด ภาพถาย ดนตรีเปนทั้ง
ศาสตรและศิลปในตัวเองในฐานะความเปนศาสตร ดนตรีเปนเรื่องของความรูไมวาจะเปนเรื่องของทฤษฎีประวัติการดนตรี 
การปฏิบัติเครื่องดนตรตีางก็เปนเหตุเปนผลและเปนความเขาใจ สวนความเปนศิลปดนตรีเปนเรื่องของความรูสึกสุนทรียหรือ
ความงามยอมอยูเหนือความหมายความซาบซึ้งในความงามอะไรสักอยางหนึ่งรูวาสวย รูวางาม รูวาไพเราะไมสามารถบรรยาย
ออกมาเปนภาษาเขียนไดถึงบรรยายไดก็ไมถึงซ่ึงความสวยงามความไพเราะที่เราซาบซึ้งและความซาบซึ้งในความสวยงามหรือ
ความไพเราะไมสามารถวัดเปนปริมาณในทางศาสตรได (ธนาคาร  แพทยวงษ, 2541, น.9)  
 การเรียนรูในดานดนตรีสากล เปนวิชาแขนงหนึ่งที่มุงพัฒนาอยางตอเน่ือง แตถาเรียนในดานทฤษฎีเพียงอยางเดียวโดยไม
ใชทักษะปฏิบัติก็จะไมเกิดผลประโยชน การศึกษาทฤษฎีในเบื้องตนแลวจึงลงมือปฏิบัติควบคูกันไปการที่จะเรียนดนตรีใหไดผล
นั้นจําเปนจะตองมีทักษะปฏิบัติควบคูไปกับทฤษฎีผูที่จะเรียนรูดนตรีใหไดผลดีในหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานไดกําหนดไว
ดวยวาใหสถานศึกษาเปนผูจัดหลักสูตรของตนเองใหเปนไปตามกรอบหลักสูตรหรือมาตรฐานที่กลาวในหลักสูตรสถานศึกษา 
จําเปนตองพัฒนาหลักสูตรของตนเองข้ึนมาโดยคํานึงถึงประโยชนที่ผูเรียนควรไดรับจากการศึกษา และมุงเนนใหสถานศึกษา
สามารถกําหนดสาระการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพทองถิ่นของตนเองดวย (ณรุทธ  สุทธจิตต, 2545, น.3) 
 ความคิดเห็นตามความหมายของพจนานุรมการศึกษา หมายถึง ความเชื่อการตัดสินใจ ความคิด ความรูสึกประทับใจที่
ไมไดเกิดจากการพิสูจน หรือการช่ังน้ําหนักนั้นวาเปนการถูกตองหรือไม (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) และกูด (Good, 1973,     
p.113) กลาววา ความคิดเห็นหรือทัศนะ หมายถึง ความเช่ือ ความคิด หรือการลงความเห็นเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งใดสิ่งหน่ึงซึ่งไม
อาจบอกไดวาถูกตองหรือไม ความคิดเห็นเปนการแสดงออกทางดานความรูสึกโดยอาศัยพื้นความรูประสบการณที่ผานมาหรือ
อาจไดพบเจอมา ซึ่งการแสดงความคิดเห็นนี้อาจจะไดรับการยอมรับหรือปฏิเสธจากคนอ่ืน ๆ ก็ได การวัดความคิดเห็นของ
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บุคคลสามารถทําไดหลายวิธี วิธีที่ใชกันโดยทั่วไปคือ การตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ ซึ่งเบสท (Best, 1977, p.17) 
เสนอแนะวาวิธีที่งายที่สุดในการที่จะบอกถึงความคิดเห็นก็คือ การแสดงใหเห็นถึงจํานวนรอยละของคําตอบในแตละขอความ 
เพราะจะทําใหเห็นวาความคิดเห็นจะออกมาลักษณะเชนไรและจะสามารถทําตามขอคิดเหลานั้นไดหรือไม สวนคารล  ออรฟ
ไดเสนอหลักการทางดนตรีศึกษาไววา การเรียนการสอนดนตรีควรเริ่มตนจากเพลงและแนวคิดทางดนตรีที่งายที่สุด ไดแก  
แนวคิดเรื่องจังหวะโดยการเริ่มตนจากจังหวะของการพูดเพื่อนําไปสูความเขาใจแนวคิดในเร่ืองของระดับเสียงประโยคของ
ดนตรี ลักษณะของเสียง และคาตัวโนตตาง ๆ ตอไป การตบมือ การตบที่ตัก (Patchen) การย่ําเทา การดีดน้ิวมือ การใช
เครื่องประกอบจังหวะของออรฟเปนวิถึทางนําไปสูการรับรูเรื่องจังหวะ จากจุดน้ีผูเรียนจะไดรับการพัฒนาดานการแสดงออก
ทางดนตรีในวิธีการของคารล ออรฟ ความคิดสรางสรรคเปนลักษณะที่สําคัญและเนนมากที่สุด   
 ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่ทําการศึกษาวิจัยโดยการทดลองใชชุดกิจกรรมรายวิชาดนตรี ผานหัวขอการวิจัยเร่ืองการ
ปฏิบัติจังหวะในดนตรีสากล โดยการประยุกตแนวคิดของคารล ออรฟ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะชวยใหผู วิจัยไดรับขอมูลในการวางแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให
ตอบสนองตอความตองการของผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นและอาจถือเปนขอมูลสะทอนกลับเบื้องตนที่ครูผูสอนใน
รายวิชาดนตรีและสถานศึกษาสามารถนํามาใชในการวางแผนแกปญหาการคลาดแคลนเครื่องดนตรีในโรงเรียน เพื่อประโยชน
สูงสุดและความตองการของนักเรียนตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาความคิดเห็นตอการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมเรื่องการปฏิบัติจังหวะในดนตรีสากลโดยการประยุกตแนวคิดของ
คารล ออรฟ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย  
 การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังน้ี  
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง  
 1.1 ประชากร ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่1 โรงเรียนหวยตอนพิทยาคม สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ชัยภูมิในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 มี 2 หอง จํานวน 50 คน 
 1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนหวยตอนพิทยาคม สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ชัยภูมิ ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 ที่ใชวิธีการสุมแบบงาย (Simpling Random) โดยการจับฉลากมา 1 หองเรียน 
จํานวน 25 คน   
 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่มาจาก 1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับวิชาดนตรี
จากเอกสารตําราตาง ๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวกับความคิดเห็น 2) ศึกษาวิธีการสรางแบบวัดความคิดเห็นจากหนังสือ เทคนิคการ

วัดผลการเรียนรูนํามาหาคาความเที่ยงในรูปสัมประสิทธแอลฟา (α–Coefficient) โดยวิธีของครอนบัค (Cronbach Alpha 
Procedure) (ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ, 2543, น.218-219) 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก การรวบรวมขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามความคิดเห็นการจัดการเรียนรูชุดกิจกรรม 
 4. การวิเคราะหขอมูล ไดแก การนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเชิงพรรณนา  

 5. สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก โปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเชิงพรรณนา ประกอบดวย คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 

(Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

ผลการวิจัย 
 ความคิดเห็นตอการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมเรื่องการปฏิบัติจังหวะในดนตรีสากลโดยการประยุกตแนวคิดของคารล ออรฟ 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวา การวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนกลุมตัวอยางที่มีตอชุดกิจกรรม 
เรื่องการปฏิบัติจังหวะในดนตรีสากลโดยการประยุกตแนวคิดของคารล ออรฟ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ผูวิจัย
สามารถแสดงผลตามตารางที่ 1 ดังน้ี   
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ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยชุดกิจกรรม 
เรื่องการปฏิบัติจังหวะในดนตรีสากลโดยการประยุกตแนวคิดของคารล ออรฟ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1  

ขอความ x ̅ S.D. 
ระดับความคิดเห็น 

1. นักเรียนเขาใจสวนประกอบโนต,ตัวหยุด,จังหวะหรืออัตราความยาว
ของโนต 

4.55 0.36 มาก 

2. นักเรียนเขาใจและสามารถปฏิบัติจังหวะดวยการปรบมือตามตัวโนต
นักเรียน 

4.42 0.44 มาก 

3. นักเรียนเขาใจเครื่องหมายกําหนดจังหวะ (Time Signature) 4.47 0.42 มาก 

4. นักเรียนเขาใจและสามารถบันทึกโนตจากเสียงของจังหวะที่ไดยิน 4.45 0.40 มาก 

5. นักเรียนสามารถออกแบบจังหวะจากจินตนาการของตนเอง 3.45 0.42 ปานกลาง 
6. นักเรียนสามารถสามารถออกแบบการเคลื่อนไหวรางกายตามจังหวะที่
อานจากตัวโนต 

4.24 0.28 มาก 

7. นักเรียนสามารถบอกแนวคิดจากจินตนาการออกแบบจังหวะ 3.25 0.42 ปานกลาง 

8. ชุดกิจกรรมทําความเขาใจไดงาย 4.73 0.52 มากที่สุด 
9. ชุดกิจกรรมชวยใหมีความรูเพิ่มขึ้นและสามารถนําไปใชไดใน
ชีวิตประจําวัน  

4.57 0.46 มาก 

10. นักเรียนเกิดความชอบและไมเบื่อหนายชุดกิจกรรม 4.76 0.38 มากที่สุด 
โดยรวมเฉลี่ย 4.29 0.41 มาก 

 จากตารางที่ 1 พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมเร่ืองการ
ปฏิบัติจังหวะในดนตรีสากลโดยการประยุกตแนวคิดของคารล ออรฟ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยรวมอยูในระดับ

มาก (x ̅=4.29) และเม่ือพิจารณาเปนรายดานโดยเรียงคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ประกอบดวย อยูในระดับมากที่สุดมี 2 ดาน 

ไดแก 1) นักเรียนเกิดความชอบและไมเบื่อหนายชุดกิจกรรม (x ̅=4.76) 2) ชุดกิจกรรมทําความเขาใจไดงาย (x ̅=4.73) อยูใน

ระดับมากมี 6 ดาน ไดแก 1) ชุดกิจกรรมชวยใหมีความรูเพิ่มขึ้นและสามารถนําไปใชไดในชีวิตประจําวัน (x ̅=4.57) 2) นักเรียน

เขาใจสวนประกอบโนต,ตัวหยุด,จังหวะหรืออัตราความยาวของโนต (x ̅=4.55) 3) นักเรียนเขาใจเครื่องหมายกําหนดจังหวะ 

(Time Signature) (x̅=4.47) 4) นักเรียนเขาใจและสามารถบันทึกโนตจากเสียงของจังหวะที่ไดยิน (x ̅=4.45) 5) นักเรียนเขาใจ

และสามารถปฏิบัติจังหวะดวยการปรบมือตามตัวโนตนักเรียน (x ̅=4.42) และ 6) นักเรียนสามารถสามารถออกแบบการ

เคลื่อนไหวรางกายตามจังหวะที่อานจากตัวโนต (x ̅=4.24) และอยูในระดับปานกลางมี 2 ดาน ไดแก นักเรียนสามารถออกแบบ

จังหวะจากจินตนาการของตนเอง (x ̅=3.45) และนักเรียนสามารถบอกแนวคิดจากจินตนาการออกแบบจังหวะ (x ̅=3.25) 
ตามลําดับ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ความคิดเห็นตอการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมเรื่องการปฏิบัติจังหวะในดนตรีสากลโดยการประยุกตแนวคิดของคารล ออรฟ 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก (4.29) โดยรวมอยูในระดับมาก (x ̅=4.29) และเมื่อ
พิจารณาเปนรายดานโดยเรียงคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ประกอบดวย อยูในระดับมากที่สุดมี 2 ดาน ไดแก 1) นักเรียนเกิด

ความชอบและไมเบื่อหนายชุดกิจกรรม (x ̅=4.76) 2) ชุดกิจกรรมทําความเขาใจไดงาย (x ̅=4.73) อยูในระดับมากมี 6 ดาน 

ไดแก 1) ชุดกิจกรรมชวยใหมีความรูเพิ่มขึ้นและสามารถนําไปใชไดในชีวิตประจําวัน (x ̅=4.57) 2) นักเรียนเขาใจสวนประกอบ

โนต,ตัวหยุด,จังหวะหรืออัตราความยาวของโนต (x ̅=4.55) 3) นักเรียนเขาใจเคร่ืองหมายกําหนดจังหวะ (Time Signature) 
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(x ̅=4.47) 4) นักเรียนเขาใจและสามารถบันทึกโนตจากเสียงของจังหวะที่ไดยิน (x ̅=4.45) 5) นักเรียนเขาใจและสามารถปฏิบัติ

จังหวะดวยการปรบมือตามตัวโนตนักเรียน (x ̅=4.42) 6) นักเรียนสามารถสามารถออกแบบการเคลื่อนไหวรางกายตามจังหวะ

ที่อานจากตัวโนต (x ̅=4.24) และอยูในระดับปานกลางมี 2 ดาน ไดแก นักเรียนสามารถออกแบบจังหวะจากจินตนาการของ

ตนเอง (x ̅=3.45) และนักเรียนสามารถบอกแนวคิดจากจินตนาการออกแบบจังหวะ (x̅=3.25) ตามลําดับ 
 

การอภิปรายผล 
 การวิจัยเร่ืองความคิดเห็นของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมรายวิชาดนตรีเรื่องการปฏิบัติจังหวะในดนตรี
สากลโดยการประยุกตแนวคิดของคารล ออรฟ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 สามารถอภิปรายผลได ดังนี้      
 จากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนตอชุดกิจกรรม พบวา เมื่อสิ้นสุดกระบวนการเรียนการสอนนักเรียนมีความคิดเห็น
ตอการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมจากนักเรียนกลุมตัวอยาง 25 คน โดยรวมอยูในระดับมาก (4.29) เนื่องจากกิจกรรมที่ใชไดผูวิจัย
ไดนําเอาทฤษฎีการสอนดนตรีของคารล ออรฟ มาประยุคใชในการสรางชุดกิจกรรม โดยไดศึกษาเกี่ยวกับระบบการสอนดนตรี
ของคารล ออรฟ ซึ่งเรียกวา “ดนตรีเบื้องตน” (Elemental Music) คารล ออรฟ สังเกตวาเม่ือเด็กสดงออกทางดนตรี         
ในสภาพแวดลอมที่เปนปกติไมมีกฎเกณฑอะไรบังคับแลวเด็กจะใชดนตรี การเคลื่อนไหว และภาษาพูดไปพรอมกัน เด็กที่กําลัง
จะเตนรําจะรองเพลงไปดวย เมื่อเด็กรองเพลงเขามักจะมักเครื่องไหวไปตามจังหวะเสียงเพลง คารล ออรฟ ใชคําวาดนตรี
เบื้องตนหมายถึง การแสดงออกทางดนตรีของบุคคลที่เปนไปโดยธรรมชาติทําใหชุดกิจกรรมชุดน้ีมีหลายรูปแบบและสามารถ
เขาใจไดไมยากกิจกรรมดึงดูดใจ กิจกรรมเปดโอกาสใหนักเรียนไดทํางานเปนคู กลุมยอย กลุมใหญ เปนการชวยใหนักเรียน
กระตือรือรนมากข้ึน เม่ือตองแขงขันกับเพื่อนการใชเวลาในแตละกิจกรรมเหมาะสม ไมนานหรือสั้นเกินไปนอกจากนั้นนักเรียน
ยังชอบแรงจูงใจภายนอกที่ครูใชในการกระตุนความสนใจในการจัดกิจกรรม เชน การกลาวคําชม การแจกของรางวัล ทั้งน้ีชุด
กิจกรรมนี้ยังสงผลใหพัฒนาการดานการสื่อสารการใชภาษาของนักเรียนดีขึ้น ซึ่งสอดคลองกับเจเนท (Janet, 2004) ไดศึกษา
พัฒนาการทางดานภาษาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมดนตรีตามแนวทางคารล ออรฟ ผลจากการวิจัยพบวา การเลน
ดนตรี การรองเพลงและการเคลื่อนไหวมีสวนทําใหพัฒนาการทางดานภาษาของเด็กสูงข้ึน ทั้งการอาน การเขียนละการพูด 
ดังน้ัน การสอนดนตรี การรองและการเคลื่อนไหวเปนภาษาหนึ่งที่มีสวนทําใหเด็กเขาใจความหมายและสื่อสารออกมาดวย
ภาษาไดดีขึ้น และสอดคลองกับวัฒนาพร  ระงับทุกข (2542, น.2) ไดกลาวถึง ความสําคัญของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู     
วากอใหเกดิการวางแผนและเตรียมการลวงหนาเปนการนําเทคนิควิธีการสอนการเรียนรู สื่อเทคโนโลยี และจิตวิทยาการเรียน
การสอนมาผสมผสานประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาวะแวดลอมดานตาง ๆ สงเสริมใหครูผูสอนคนควาหาความรูเกี่ยวกับ
หลักสูตรเทคนิคการเรียนการสอนการเลือกใชสื่อการวัดผลประเมินผลตลอดจนประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของจําเปนเปนคูมือการ
สอนสําหรับตัวครูผูสอนและครูที่สอนแทนนําไปใชปฏิบัติการสอนอยางมั่นใจเปนหลักฐานแสดงขอมูลดานการเรียนการสอน
และการวัดและประเมินผลที่จะเปนประโยชนตอการเรียนการสอน        
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 

 1. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้     
  จากผลวิจัยในครั้งนี้ พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอชุดกิจกรรมรายวิชาดนตรีเร่ืองการปฏิบัติจังหวะในดนตรีสากล
โดยการประยุกตแนวคิดของคารล ออรฟ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก
ที่สุด ยกเวนดานการออกแบบหรือสรางสรรคจิตนาการดวยตนเอง ผูวิจัยควรเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการออกแบบ
ชุดกิจกรรมตามจินตนาการของนักเรียน และควรเพิ่มเติมในสิ่งที่นักเรียนยังไมเขาใจ รวมไปถึงการจัดสรรเวลากับการลําดับ
ขั้นตอนบทเรียนใหเหมาะสม  
 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป           
  2.1 ควร มีการศึกษาสภาพปญหาและความตองการของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ      
 2.2 ควร มีการศึกษาเก่ียวกับความคิดเห็นของครูผูสอน ผูบริหาร และผูปกครองที่มีตอการจัดการเรียนการสอนตาม
ชุดกิจกรรมเรื่องการปฏิบัติจังหวะในดนตรีสากลโดยการประยุกตแนวคิดของคารล ออรฟ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
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 2.3 ควร ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมรายวิชาดนตรีเรื่องการปฏิบัติจังหวะในดนตรีสากลโดย
การประยุกตแนวคิดของคารล ออรฟ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่สงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนรวมกับตัว
แปรอ่ืน ๆ เชน ความคงทนในการเรียนรูหรือเจตคติตอการเรียนรู 
          

กิตติกรรมประกาศ 
  การศึกษาวิจัยนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาและอนุเคราะหชวยเหลือเปนอยางดีจากผูชวยศาสตราจารย ดร.พงษ
พิทยา  สัพโส อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่ไดกรุณาใหคําแนะนําและตรวจแกไขการทําวิทยานิพนธฉบับน้ีจนเสร็จสมบูรณ
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอยางสูง ขอกราบขอบพระคุณ นายพวงควิทย  เดิมชัยภูมิ ผูอํานวยการโรงเรียนหวยตอนพิทยาคม 
และนางรุงรัตน  แกวหาญ คุณครูพี่เล้ียง ที่ใหคําแนะนําและขอปรับปรุงเครื่องมือ ขอบคุณนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
โรงเรียนหวยตอนพิทยาคม สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิที่ใหความรวมมือและชวยเหลือในการเก็บขอมูลเปนอยางดี 
สุดทายนี้ คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากงานวิทยานิพนธฉบับน้ี ผูวิจัยขอมอบแดบิดามารดาบูรพาจารย ตลอดจน  ผูมี
พระคุณทุกทานที่ไดใหการสนับสนุนและกําลังใจจนประสบผลสําเร็จลุลวงดวยดี 
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แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําการเปลีย่นแปลงของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 3 

Guidelines for the Development of Transformational Leadership of School 
Administrator in Expanding Educational Opportunities, MahaSarakham Primary 

Education Service Area Office 3 
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บทคัดยอ            
 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค 1.  เพื่อศึกษาระดับภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต 3 จําแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา และ 3. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะแนวทางพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 เปนการวิจัยแบบผสมผสานระหวางเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (Mixed Methods) มีเครื่องมือในการ
วิจัย ไดแก แบบสอบถามและแบบสัมภาษณเชิงลึก โดยมีกลุมตัวอยางและเปาหมายในการวิจัย ไดแก กลุมตัวอยางผูบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนฯ จําวน 186 คน ที่มาจากการเทียบตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie & 
Morgan) และกลุมเปาหมาย จํานวน 20 คน ที่มาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) แลวนําขอมูลที่ไดจาก
แบบสอบถามมาวิเคราะหผลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย คารอยละ คาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และขอมูลที่
ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกและเอกสารตาง ๆ ที่เก่ียวของ มาวิเคราะหในเชิงเน้ือหา (Content Analysis) ผลการวิจัยพบวา 1) 

ระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก (x ̅=4.32) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน

โดยเรียงคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ไดแก ดานการเปนแบบอยางที่ดี (x ̅=4.37) ดานการสรางแรงบันดาลใจ (x ̅=4.33) และ

ดานการสรางบารม ี(x ̅=4.29) 2) การเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ไดแก 2.1) จําแนกตาม
สถานภาพ โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 2.2) จําแนกตามขนาดสถานศึกษา 

ประกอบดวย สถานศึกษาขนาดเล็ก โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก (x ̅=4.29) สถานศึกษาขนาดกลาง โดยรวมและราย

ดานอยูในระดับมาก (x ̅=4.01) และสถานศึกษาขนาดใหญ โดยรวมอยูในระดับมาก (x ̅=4.38) และ 3) ขอเสนอแนะแนวทาง
พัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ไดแก 3.1) ดานการระบุวิสัยทัศนอยางชัดเจน 3.2) ดานการเก้ือกูล
การยอมรับเปาหมายของกลุม 3.3) ดานการสนับสนุนผูตามเปนรายบุคคล 3.4) ดานการกระตุนทางปญญา 3.5) ดานการเปน
แบบอยางที่ดี และ 3.6) ดานการคาดหวังผลการปฏิบัตงิานของผูตามในระดับสูง  
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Abstract 
 The purposes of this study were 1. to study the level of transformational leadership of school 
administrator in expanding educational opportunities, Mahasarakham Primary Education Service Area 
Office 3 2. to compare of transformational leadership of school administrator in expanding educational 
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opportunities, Mahasarakham Primary Education Service Area Office 3 classified by educational status and 
size, and 3. to study the suggestions of transformational leadership of school administrators in expanding 
educational opportunities, Mahasarakham Primary Education Service Area Office 3, the research is a 
mixture of quality and quantity Mixed Methods with research tools, including questionnaires and in-depth 
interviews. The samples and target of the research are the samples of 186 school administrators from the 
comparison of the table of size of the samples of Krejcie and& Morgan and the target group number. 20 
people from the Purposive sampling method and the data from the questionnaire were analyzed using 
descriptive statistics consisting of percentage, mean and standard deviation. And data obtained from in-
depth interviews and related documents to analyze in terms of content analysis. The results of the study 
showed that 1) the transformational leadership level of school administrators. Overall, it is at the high 

level (x ̅=4.32) and when considered in each aspect by sorting the average from the highest to the lowest, 

namely the good role model (x ̅=4.37) for the inspiration (x ̅=4.33) and the creation of prestige (x ̅=4.29)       
2) The comparison of the transformational leadership of the school administrators include 2.1) Classified 
by status The overall and in each aspect were statistically significant different at .01 and 2.2 levels, 
classified by institution size, consisting of small educational institutions. Overall and each aspect was at a 

high level (x ̅=4.29), medium sized school Overall and each aspect was at a high level (x ̅=4.01) and large 

educational institutions. Overall, it was at the high level (x̅=4.38) and 3) suggestions for the development 
of change leaders of school administrators, namely 3.1) clearly specifying the vision 3.2) supporting the 
acceptance of the goals of Group 3.3) Individual follower support 3.4) Intellectual stimulation 3.5) Good 
role model and 3.6) High level of expectation of job performance 
 

Keywords: Guidelines for the Development, Transformational Leadership, Administrator 
 

บทนํา              
 ปจจุบัน สังคมโลกมีการแขงขันเพิ่มสูงข้ึนเรื่อย ๆ เน่ืองจากปจจัยหลายประการทั้งในเรื่องเทคโนโลยีที่ทําใหการกระจาย
ขอมูลขาวสารเปนไปอยางทั่วถึงมากขึ้น ผูคนสามารถเขาถึงความรูตาง ๆ ไดอยางงายดาย การเช่ือมถึงกันของเศรษฐกิจโลกทํา
ใหการแขงขันระหวางประเทศตาง ๆ สูงขึ้น เม่ือกลับมามองประเทศไทยแลวการเปลี่ยนแปลงน้ีเทากับเพิ่มแรงกดดันตอ
ประเทศไทยมากยิ่งข้ึนไปอีกเพราะไมวาจะเปนเรื่องตนทุนตํ่าการใชทรัพยากรความรูและการสรางนวัตกรรม ทั้งสามขอน้ี
ประเทศไทยมีคูแขงเพิ่มขึ้นแบบนับไมถวน ดวยเหตุน้ีการดึงเอาศักยภาพสูงสุดของบุคลากรทุก ๆ คนในองคกรออกมาจึง
กลายเปนหนทางรอดเพียงหน่ึงเดียวขององคกรในประเทศไทยการที่จะพัฒนาศักยภาพหรือพัฒนาทรัพยากรมนุษยของทุก
องคกรใหใหมีประสิทธิภาพน้ันไดนั้น ผูบริหารตองพัฒนาตัวเองกอน “จากผูบริหารเปนผูนํา” และจากนั้นจึงสงตอ “ภาวะ
ผูนํา” นั้นสูทุกคนในองคกรเมื่อทุกคนในองคกรมีภาวะผูนําก็จะพัฒนาจากองคกรยุคเกาสู “องคกรแหงการเรียนรูใหม” ซึ่งมี
พลวัตสูงกวาองคกรยุคเดิมแบบเทียบกันไมไดเลยองคกรที่ทุกคนมีภาวะผูนําจะมุงสูเปาหมายดวยพลังและความเร็วที่เกิดจาก
การสอดประสานกันของการทํางานของทุกๆคนโดยธรรมชาติ (สุดา  สุวรรณาภิรมย, 2551, น.9)    
 กระทรวงศึกษาธิการ เปนหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการจัดการศึกษาภาคบังคับ 12 ป แกบุตรหลานของประชาชน
ที่เ รียนอยูในระบบโรงเรียนการศึกษาระดับประถมศึกษาถือวาเปนรากฐานสําคัญในโครงสรางความม่ันคงและความ
เจริญกาวหนาของชาตโิครงสรางการบริหารการศึกษาปจจุบันเปนการจัดโครงสรางการบริหารโดยยึดหลักการมีเอกภาพดาน
นโยบายหลากหลายในการปฏิบัติ การกําหนดเขตพื้นที่การศึกษาที่มีความชัดเจนตามขอบขายงานและบทบาทหนาที่ของ
บุคลากรทุกฝายที่มีความเกี่ยวของทั้งผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครู ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา นอกจากน้ี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ไดช้ีใหเห็นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษยของประเทศ 
โดยพัฒนาคนใหเหมาะสมตามชวงวัยเพื่อใหเติบโตอยางมีคุณภาพการหลอหลอมใหคนไทยมีคานิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทาง
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สังคมเปนคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตสํานึกที่ดีตอสังคมสวนรวม การพัฒนาทักษะที่
สอดคลองกับความตองการในตลาดแรงงานและทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของคนในแตละชวงวัยตาม
ความเหมาะสม การเตรียมความพรอมของกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต ตลอดจน
การยกระดับคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ การสรางเสริมใหคนมีสุขภาพดีที่เนนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและ
การลดปจจัยเส่ียงดานสภาพแวดลอมที่สงผลตอสุขภาพ  (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ , 2560, ออนไลน)           
ซึ่งแนวทางดังกลาวสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเขาสูโลกยุคศตวรรษที่ 21 
โดยมุงสงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม รักความเปนไทย มีทักษะการคิดวิเคราะหสรางสรรคมีทักษะดานเทคโนโลยีสามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนและสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมโลกไดอยางสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น.52) 
 การจัดการศึกษา ตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม 
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู รวมกับสังคมไดอย างมีความสุขนับตั้งแตมีการประกาศใช
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติเม่ือเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2542 เปนตนมา ทําใหเกิดความเคลื่อนไหวในการปฏิรูปการศึกษา 
เพราะเปนสภาพบังคับของกฎหมายที่ผูบริหารสถานศึกษาตองเรงรัดพัฒนาคุณภาพของตนใหเปนผูนําในการดําเนินการปฏิรูป
การเรียนรูของครู สวนครูตองมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเพื่อพัฒนาผูเรียน
ใหสามารถคิดวิเคราะห สังเคราะหความรูได มีความคิดสรางสรรค มีทักษะในการ แสวงหาความรูดวยตนเองและพัฒนาตนเอง
อยางตอเน่ืองในการบริหารสถานศึกษานั้น ตลอดจน ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทสําคัญยิ่ง เพราะการบริหารสถานศึกษาจะ
มีประสิทธิภาพและดําเนินไปโดยไดผลสําเร็จตามวัตถุประสงคมากนอยเพียงไรขึ้นอยูกับความสามารถของผูดํารงตําแหนง
ผูบริหารสถานศึกษาและปจจัยที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ ตองอาศัยความรวมมือรวมใจของผูรวมงานหรือผูอยูใตบังคับ
บัญชาเพื่อใหงานมีประสิทธิภาพและทุกอยางดําเนินไปดวยดีจําเปนที่ผูบริหารสถานศึกษาจะตองรูจักดําเนินบทบาท 
พฤติกรรมภาวะผูนําของตนไดอยางถูกตองเหมาะสม ดวยเหตุนี้การศึกษาแบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนส่ิง
สําคัญเปนปจจัยสําคัญย่ิงตอการบริหารและมีสวนสัมพันธใกลชิดกับคุณภาพของสถานศึกษายังผลใหเด็กเปนคนดี (จารุวรรณ  
โตบัว, 2552, น.3) 
 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ได
ตระหนักถึงความสําคัญของภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงที่มีสวนสงเสริมการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพจึงไดกําหนดนโยบายในการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาใหไดมีความรูและความเขาใจถึงความสําคัญของภาวะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงจึงไดจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงใหแกผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขต
พื้นที่และสงเสริมใหผูบริหารไดมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่นําไปใชในการบริหารสถานศึกษาเพื่อใหสถานศึกษาทุกแหงเกิด
การเปล่ียนแปลงและพัฒนาในทางที่ดีขึ้น ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแตละคนจะมีภาวะผูนําที่แตกตางกันในการ
บริหารงานที่เปนเอกลักษณเฉพาะตนและยังมีผูบริหารอีกจํานวนไมนอยที่ประสบปญหาในการบริหารงานในสถานศึกษา
เนื่องมาจากสภาพและปญหาของโรงเรียนตางกันบางโรงเรียนมีบุคลากรนอย แตภาระงานที่รับผิดชอบเทากับโรงเรียนขนาด
ใหญทําใหครูบางสวนเหน่ือยและเกิดความทอแทขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานซึ่งปญหาเหลานี้มีสาเหตุสวนหนึ่งมาจาก
ผูบริหารสถานศึกษาขาดภาวะผูนํานั่นเอง (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3, 2553, น.32)           
 ดังนั้น จากเหตุผลและความสําคัญดังกลาวขางตน ผูวิจัยในฐานะที่เปนบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 จึงมีความสนใจศึกษาภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 เพื่อเปนขอมูลสําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการปรับปรุงการบริหารสถานศึกษา
ใหเกดิประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในการจัดการศึกษาตอไป  
 

วัตถุประสงคการวิจัย  
 1.  เพื่อศึกษาระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3       
 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
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การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 จําแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา     
 3. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะแนวทางพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย  
 การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยแบบผสมผสานระหวางเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (Mixed Methods) โดยมีวิธีการ
ดําเนินการวิจัย ดังนี ้          
 1. ประชากร กลุมตัวอยาง และกลุมเปาหมายในการวิจัย ไดแก ประกอบดวย 
  1.1 ประชากร ไดแก ผูบ ริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 รวมทั้งหมด จํานวน 360 คน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม      
เขต 3, 2553: 32)  
  1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 จํานวน 186 คน ที่มาจากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยเทียบจํานวนประชากรทั้งหมด
กับตารางสําเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970)   
  1.3 กลุมเปาหมาย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 จํานวน 20 คน ที่มาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
 2. เครื่องมือในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) และสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)  
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก การเก็บรวบรวมขอมูลจาก 1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ เปนขอมูลที่ไดจาก
เค ร่ืองมือการวิจัย ประกอบดวย การสัมภาษณเชิ งลึกกับกลุมเปาหมายและการใชแบบสอบถาม 2) ขอมูลทุติย
ภูมิ (Secondary Data) คือ เปนขอมูลที่ไดจากการรวบขอมูลเอกสารตาง ๆ (Document  Research) อาทิ หนังสือ ตํารา 
เอกสารวิชาการ งานวิจัย และสื่ออิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวของ เปนตน 
 4. การวิเคราะหขอมูล ไดแก การวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 2 สวน คือ 1) การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยการนํา
ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเชิงพรรณนา และ 2) การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 
โดยการนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมเปาหมายและการรวบขอมูลเอกสารตาง ๆ มาวิเคราะหในเชิงเน้ือหา 
(Content Analysis) 
 5. สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก โปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเชิงพรรณนา ประกอบดวย คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 
(Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการเปรียบเทียบโดยการทดสอบคาที (t-test) 
  

ผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบ ริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ผูวิจัยสามารถจําแนกผลการวิจัยได ดังน้ี 

 1. เพ่ือศึกษาระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 

 ผลการวิจัยพบวา ระดับภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โดยรวมอยูในระดับมาก (x ̅=4.32) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานโดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไป

หานอย ไดแก ดานการเปนแบบอยางที่ดี (x ̅=4.37) ดานการสรางแรงบันดาลใจ (x̅=4.33) และดานการสรางบารมี (x ̅=4.29) 
ตามลําดับ 
 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 จําแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา 
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 ผลการวิจัยพบวา การเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 จําแนกตามสถานภาพ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนมีความ
คิดเห็นตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 จําแนกตามสถานภาพ โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผูบริหาร
สถานศึกษามีความคิดเห็นตอภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคามเขต 3 มากกวาครูผูสอน และจําแนกตามขนาดสถานศึกษา ไดแก จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ มีความคิดเห็น ประกอบดวย สถานศึกษาขนาดเล็ก โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับ

มาก (x ̅=4.29) โดยดานที่มีระดับพฤติกรรมมากที่สุด คือ ดานการเปนแบบอยางที่ดี (x ̅=4.38) รองลงมาคือ ดานการคํานึงถึง

ความแตกตางระหวางบุคคล (x ̅=4.31) สวนดานที่มีระดับพฤติกรรมต่ําสุด คือ ดานการสรางแรงบันดาลใจ (x ̅=4.24) 

สถานศึกษาขนาดกลาง โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก (x ̅=4.01) โดยดานที่มีระดับพฤติกรรมมากที่สุด คือ ดานการเปน

แบบอยางที่ดี (x ̅=4.22) รองลงมา คือ ดานการกระตุนการใชปญญา (x ̅=4.19)  สวนดานที่มีระดับพฤติกรรมต่ําสุด คือ ดาน

การสรางบารมี (x ̅=4.01) และสถานศึกษาขนาดใหญ โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก (x ̅=4.38) โดยดานที่มีระดับ

พฤติกรรมมากที่สุด คือ ดานการสรางแรงบันดาลใจ (x̅=4.42) รองลงมา คือ ดานการสรางบารมี และดานการเปนแบบอยางที่

ดี (x ̅=4.38) สวนดานที่มีระดับพฤติกรรมต่ําสุด คือ ดานการคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล (x ̅=4.29) ตามลําดับ 
 3. เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะแนวทางพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 

 ผลการวิจัยพบวา 1) ดานการระบุวิสัยทัศนอยางชัดเจน 1.1) ผูบริหารควรใหผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการวางแผน 
1.2) ผูบริหารควรปรับปรุงระบบการทํางานใหเปนปจจุบัน 1.3) ผูบริหารควรมุงม่ันวางเปาหมายเพื่อนําไปสูการปฏิบัติไดตาม
วิสัยทัศนของสถานศึกษา 2) ดานการเกื้อกูลการยอมรับเปาหมายของกลุม 2.1) ผูบริหารกับครูทุกคนควรมีสวนรวมในการ
กําหนดเปาหมายของสถานศึกษา 2.2) ผูบริหารควรยอมรับความคิดเห็นของครู 2.3) ผูบริหารควรกระตุนใหครูมีการประเมิน
การปฏิบัติงาน 3) ดานการสนับสนุนผูตามเปนรายบุคคล 3.1) ผูบริหารควรสนับสนุนใหครูเขารับการอบรมอยูเสมอ 3.2) 
ผูบริหารควรนําความคิดเห็นของครูไปพิจารณาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน 3.3) ผูบริหารควรรับฟงความตองการและ
ความสามารถของครูแตละคน 3.4) ผูบริหารควรสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาใหกับครูในการปฏิบัติงาน 4) ดานการ
กระตุนทางปญญา 4.1) ผูบริหารควรสรรหาขอมูลขาวสารที่ชวยในการพัฒนาความรูของครู 4.2) ผูบริหารควรสงเสริมใหมีการ
รวบรวมและเผยแพรองคความรูขององคกร 4.3) ผูบริหารควรกระตุนใหครูคิดหาแนวทางในการพัฒนาผูเรียน 5) ดานการเปน
แบบอยางที่ดี 5.1) ผูบริหารควรเปนแบบอยางในดานการใหความยุติธรรมแกครูทุกคน 5.2) ผูบริหารควรมีเมตตาธรรมแกครู 
5.3) ผูบริหารควรนําผลการปฏิบัติงานของตนมาเปนแบบอยางความสําเร็จ 5.4) ผูบริหารควรจะปฏิบัติมากกวาการพูด และ   
6) ดานการคาดหวังผลการปฏิบัติงานของผูตามในระดับสูง 6.1) ผูบริหารควรสรรหาวิธีการเรียนการสอนใหม ๆ มาใหครูเพื่อ
พัฒนาผูเรียนผูบริหารควรกระตุนใหครูปรับปรุงการทํางานในดานที่ยังขาดประสิทธิภาพ 6.2) ผูบริหารควรใหความสําคัญตอ
ความรับผิดชอบของคณะครู 
 

สรุปผลการวิจัย  
การวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้  
 1. เพ่ือศึกษาระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โดยรวมอยูในระดับมาก (x ̅=4.32) 

และเมื่อพิจารณาเปนรายดานโดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานการเปนแบบอยางที่ดี (x̅=4.37) ดานการสราง

แรงบันดาลใจ (x ̅=4.33) และดานการสรางบารมี (x ̅=4.29) ตามลําดับ 
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 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 จําแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา พบวา การเปรียบเทียบภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
จําแนกตามสถานภาพ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 จําแนกตามสถานภาพ โดยรวม
และรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และจําแนกตามขนาดสถานศึกษา ประกอบดวย สถานศึกษา

ขนาดเล็ก โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก (x ̅=4.29) โดยดานที่มีระดับพฤติกรรมมากที่สุด คือ ดานการเปนแบบอยางที่ดี 

(x ̅=4.38) สถานศึกษาขนาดกลาง โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก (x ̅=4.01) โดยดานที่มีระดับพฤติกรรมมากที่สุด คือ 

ดานการเปนแบบอยางที่ดี (x ̅=4.22) และสถานศึกษาขนาดใหญ โดยรวมอยูในระดับมาก (x ̅=4.38) โดยดานที่มีระดับ

พฤติกรรมมากที่สุด คือ ดานการสรางแรงบันดาลใจ (x̅=4.42)  
 3. เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะแนวทางพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 พบวา 1) ดานการระบุ
วิสัยทัศนอยางชัดเจน 1.1) ผูบริหารควรใหผูมีสวนเก่ียวของมีสวนรวมในการวางแผน 1.2) ผูบริหารควรปรับปรุงระบบการ
ทํางานใหเปนปจจุบัน 1.3) ผูบริหารควรมุงม่ันวางเปาหมายเพื่อนําไปสูการปฏิบัติไดตามวิสัยทัศนของสถานศึกษา 2) ดานการ
เกือ้กูลการยอมรับเปาหมายของกลุม 2.1) ผูบริหารกับครูทุกคนควรมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายของสถานศึกษา 2.2) 
ผูบริหารควรยอมรับความคิดเห็นของครู 2.3) ผูบริหารควรกระตุนใหครูมีการประเมินการปฏิบัติงาน 3) ดานการสนับสนุนผู
ตามเปนรายบุคคล 3.1) ผูบริหารควรสนับสนุนใหครูเขารับการอบรมอยูเสมอ 3.2) ผูบริหารควรนําความคิดเห็นของครูไป
พิจารณาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน 3.3) ผูบริหารควรรับฟงความตองการและความสามารถของครูแตละคน 3.4) ผูบริหาร
ควรสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาใหกับครูในการปฏิบัติงาน 4) ดานการกระตุนทางปญญา 4.1) ผูบริหารควรสรรหาขอมูล
ขาวสารที่ชวยในการพัฒนาความรูของครู 4.2) ผูบริหารควรสงเสริมใหมีการรวบรวมและเผยแพรองคความรูขององคกร 4.3) 
ผูบริหารควรกระตุนใหครูคิดหาแนวทางในการพัฒนาผูเรียน 5) ดานการเปนแบบอยางทีด่ี 5.1) ผูบริหารควรเปนแบบอยางใน
ดานการใหความยุติธรรมแกครูทุกคน 5.2) ผูบริหารควรมีเมตตาธรรมแกครู 5.3) ผูบริหารควรนําผลการปฏิบัติงานของตนมา
เปนแบบอยางความสําเร็จ 5.4) ผูบริหารควรจะปฏิบัติมากกวาการพูด และ 6) ดานการคาดหวังผลการปฏิบัติงานของผูตามใน
ระดับสูง 6.1) ผูบริหารควรสรรหาวิธีการเรียนการสอนใหม ๆ มาใหครูเพื่อพัฒนาผูเรียนผูบริหารควรกระตุนใหครูปรับปรุงการ
ทํางานในดานที่ยังขาดประสิทธิภาพ 6.2) ผูบริหารควรใหความสําคัญตอความรับผิดชอบของคณะครู 
 

อภิปรายผล  
การวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบ ริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลได ดังน้ี  
1. ระดับภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 พบวา อยูในระดับมากทั้งโดยรวมและรายดาน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา แนวทางการบริหาร
จัดการการศึกษาในปจจุบันที่เนนการบริหารแบบกระจายอํานาจโดยเฉพาะมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 กําหนดสาระสําคัญใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหารและจัดการ
การศึกษาทั้งดานงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่
และสถานศึกษาโดยตรงเพื่อใหการสรางคนและสรางความรูสูสังคมคุณธรรม คุณภาพ และเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรสถานศึกษาโดยดําเนินการเปล่ียนแปลงใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ทําให
ผูบริหารสถานศึกษาตองมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อพัฒนาสถานศึกษาไปสูเปาหมายที่ตั้งไว สอดคลองกับจารุวรรณ  
โตบัว (2552, น.109-114) ไดศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอพลสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาขอนแกนเขต 3 ตามความเห็นของขาราชการครู พบวา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับ
งานวิจัยของสราญรัตน  จันทะมล (2548, บทคัดยอ) ไดศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
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อําเภอวัง   สะพุงสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 พบวา โดยรวมและรายดาน ผูบริหารมีระดับภาวะผูนําการ
เปล่ียนแปลงอยูในระดับมาก   

2. การเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 พบวา 1) จําแนกตามสถานภาพ โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษากับครูผูสอนมีมุมมองดานการบริหาร
จัดการศึกษาที่ตางกันมีหนาทีแ่ตกตางกันตามกรอบภารกิจของงานผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนําเปนผูบังคับบัญชามีมุมมอง
หรือประสบการณการบริหารงานมาก จึงมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
วัฒนธรรมความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี ที่สอดคลองกับราชกิจจานุเบกษา (2553) ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ตองการเปนการปฏิรูปการศึกษาไทย และ
กระทรวงศึกษาธิการ (2546) ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ไดมีการจัดต้ัง
หนวยงานทางการศึกษา คือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาข้ึนเพื่อเปนหนวยงานหลักในการกระจายอํานาจจาก
สวนกลางไปสูสถานศึกษาผูบริหารจึงตองมีการปรับเปลี่ยนการบริหาร ผูบริหารจึงตองแสดงเปนแบบอยางที่เหมาะสมปฏิบัติ
ตนเปนผูนําอยางเหมาะสมใชเทคนิคการบริหารที่หลากหลาย เชน มอบหมายการทํางานเปนในรูปของคณะกรรมการ
มอบหมายงานในหนาที่ใหตรงกับความรูความสามารถประเมินผลการทํางานและความเปนไปไดของแตละงาน มีความ
เอ้ือเฟอเผื่อแผกับผูรวมงานใชทั้งอํานาจและบารมีเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจ การวางแผน การสั่งการ สวนครูผูสอนมี
ลักษณะการทํางานตามคําส่ังของผูบริหารในการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายของสถานศึกษา ดวย
เหตุนี้จึงทําใหผูบริหารและครูผูสอนคิดเห็นแตกตางกัน และ 2) จําแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา โดยรวมไมแตกตางกัน 
ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษาไมวาจะเปนขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาด
ใหญไดรับการพัฒนาจากเขตพื้นที่การศึกษาไปพรอม ๆ กัน จึงทําใหภาพโดยรวมไมแตกตางกันประกอบกับผูบริหารที่จะเขาสู
ตําแหนงตองผานการอบรมเพื่อฝกฝนและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน ผูบริหารตองเขารับการประเมินเพื่อมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษาตามมาตรา 53 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ
สถานศึกษาทุกแหงตองเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกและมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จึงทําใหผูบริหาร
สถานศึกษาทุกขนาดมีลักษณะโดยรวมคลายคลึงกัน สอดคลองกับสุรชิน  วิเศษลา (2549, บทคัดยอ) ไดศึกษาและ
เปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนจําแนกตามตําแหนงหนาที่ประสบการณการทํางานและขนาด
โรงเรียน พบวา การเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จําแนกตามขนาดสถานศึกษา 
โดยรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานการเกื้อกูลการยอมรับเปาหมายของกลุม ดานการกระตุนทางปญญา 
และดานการเปนแบบอยางที่เหมาะสม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สวนดานอ่ืน ๆ ไมแตกตางกัน และ
สอดคลองกับงานวิจัยของอารี  กังสานุกูล (2553, น.11-121) ไดศึกษาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารการศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 พบวา การเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน จําแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการเกื้อกูลการยอมรับ
เปาหมายของกลุมดานการกระตุนทางปญญาและดานการเปนแบบอยางที่เหมาะสมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 สวนดานอ่ืน ๆ ไมแตกตางกัน 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย  
 1. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 
   1.1 ดานการระบุวิสัยทัศนอยางชัดเจน พบวา ผูบริหารสถานศึกษาไมยึดติดกับปญหาเฉพาะหนาหรือในระบบ
ปจจุบันมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติในการแกไขปญหาไมควรยึดติดกับปญหา
อันเดิมแสวงหาหนทางแกไขปญหาใหม ๆ   
  1.2 ดานการเกื้อกูลการยอมรับเปาหมายของกลุม พบวา ผูบริหารยอมรับฟงการแสดงความคิดเห็นของครูในการ
แกปญหามีคาเฉล่ียนอยที่สุด ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาควรเปดโอกาสใหครูไดแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่กระตุนใหครูมี
สวนรวมในการกําหนดเปาหมายของสถานศึกษา   
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  1.3 ดานการสนับสนุนผูตามเปนรายบุคคล พบวา ผูบริหารจัดใหคณะครูเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรูและ
ทักษะอยางกวางขวาง มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ดังน้ัน ผูบริหารควรสงเสริมบุคลากรในสถานศึกษาใหมีการพัฒนาตนเองใหกาวทัน
การเปลี่ยนแปลงของสังคม วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการสนับสนุนใหเขารวมอบรม ศึกษาดูงาน สัมมนาทางวิชาการ 
อยางเต็มศักยภาพ สงเสริม สนับสนุนใหไดรับโอกาสในการพัฒนางานเพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน 
   1.4 ดานการกระตุนทางปญญา พบวา ผูบริหารจัดหาขอมูลขาวสารที่จะชวยคณะครูใหคิดถึงแนวทางหรือวิธีการที่
จะพัฒนาผูเรียนมีคาเฉล่ียนอยที่สุด ดังน้ัน ผูบริหารควรแสวงหาขอมูลสารสนเทศที่จําเปนมาเอ้ืออํานวยใหแกครสูงเสริมใหเกิด
การรวบรวมเผยแพรองคความรูขององคกรเพื่อที่จะใหครูไดนําไปใชพัฒนาผูเรียน 
   1.5 ดานการเปนแบบอยางที่เหมาะสม พบวา ผูบริหารมีความยุติธรรมและมีเหตุผลมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ดังนั้น  
ผูบริหารควรแสดงบทบาทการเปนผูนําที่มีความยุติธรรมตอครูทุกคนอยางเสมอภาคใชผลการปฏิบัติงานในการพิจารณาความ
ดีความชอบเปดโอกาสใหครูทุกคนไดแสดงความสามารถตามบทบาทหนาที่ของตน 
   1.6 ดานการคาดหวังผลการปฏิบติังานของผูตามในระดับสูง พบวา ผูบริหารหาวิธีการจัดการเรียนการสอนใหม ๆ 
มาใหครูใชเพื่อใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอตัวนักเรียนอยูเสมอมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ดังนั้น ผูบริหารควรแสวงหาองคความรู วิธี
จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย มีความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษามาใหครูใชเพื่อจะไดพัฒนาผูเรียน                                                          
 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
   2.1 ควร มีการศึกษาและเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการใชภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   2.2 ควร มีการศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่ืน ๆ 
   2.3 ควร มีการศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในยุคแหงการปฏิรูปการศึกษา 
เพื่อนําผลที่ไดไปประยุกตใชในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

กิตติกรรมประกาศ  
 ขอขอบพระคุณ นายจักรพล  แสนเมือง ผูอํานวยการโรงเรียนบานเชียงยืนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 นางสุภัตรา  สฤษชสมบัติ ครูโรงเรียนบานเชียงยืนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต  3 นายพิชิต  ชินกร ครูโรงเรียนบานเชียงยืนสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 3 ที่ใหคําปรึกษา 
ขอเสนอแนะและเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ขอขอบคุณผูบริหาร คณะครู ผูปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาที่ใหขอมูลทุกคนและใหความรวมมือเปนอยางดี คุณคาของวิจัยฉบับน้ี ตลอดจน ผูวิจัยขอมอบเพื่อบูชาพระคุณ
บิดา-มารดา บูรพาจารยและผูมีพระคุณทุกทานที่ไดใหชีวิตและสติปญญาแกผูวิจัยจนประสบผลสําเร็จในหนาที่การงาน 
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บทคัดยอ              
 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาความเปนมาและภูมิปญญาผาทอพื้นเมือง เครื่องแตงกาย และเครื่องใชจากผา
ทอพื้นเมืองผูไท ตําบลหองแซง อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 2. เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันปญหาผาทอพื้นเมือง เครื่องแตง
กาย และเคร่ืองใชจากผาทอพื้นเมืองผูไท ตําบลหองแซง อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 3. เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑผาทอ
พื้นเมืองผูไท ตําบลหองแซง อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ใหเกิดความหลากหลายเพื่อเพิ่มคุณคาสินคาที่สรางรายไดใหกับ
ชุมชนไดอยางย่ังยืน เปนการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีเครื่องมือในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณและ
แบบสังเกต โดยมีกลุมเปาหมายในการวิจัย คือ เจาหนาที่ของรัฐ ผูนําชุมชน ปราชญชาวบาน กลุมวิสาหกิจชุมชน และผูให
ขอมูลทั่วไป จํานวน 18 คน ที่มาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) แลวนําขอมูลที่ไดจากแบบสัมภาษณ
แบบสังเกต และการรวบรวมจากเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของมาวิเคราะหในเชิงเนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยพบวา 
1) ชาวตําบลหองแซง อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ในอดีตเปนกลุมชนที่อพยพมาจากประเทศลาว ปจจุบันเปนพื้นที่ที่มีการ
อนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นที่มีความโดดเดนดานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมภูไท อีกทั้งยังมีภูมิปญญาดานผาทอ
พื้นเมือง เครื่องแตงกายที่นิยมแตงกายดวยการนุงซ่ินผาย ผามัดหม่ี ใสเสื้อยอมคราม มีสไบพาดไหล เปนตน 2) สภาพปจจุบัน
ปญหาผาทอพื้นเมือง เครื่องแตงกาย และเครื่องใชจากผาทอพื้นเมืองผูไท ตําบลหองแซง ประกอบดวย 2.1) ปญหาผาทอ
พื้นเมือง ไดแก (1) ขาดแคลนแรงงานในการผลิต เนื่องจากคนทอผาสวนใหญเปนคนรุนเกา ผูสูงอายุที่อยูในชุมชน มีปญหา
เรื่องสุขภาพใชตองใชระยะเวลาในการผลิตนาน และ (2) วัตถุดิบที่ใชในการทอผาบางอยางไมมีในชุมชนตองสั่งซื้อ เชน 
เสนดาย ซึ่งตองใชเวลาในการรอสินคาและตนทุนการผลิตก็สูงขึ้น 2.2) ปญหาเครื่องแตงกายและเครื่องใชจากผาทอพื้นเมือง 
ไดแก (1) รูปแบบผลิตภัณฑเปนแบบเดิมไมมีความหลากหลายและทันสมัยสีเปนสีครามเทาน้ัน (2) การผลิตเพื่อใชในครัวเรือน
นอยลงตนทุนการผลิตสูงขึ้น ขาดเงินทุนหมุนเวียน การผลิตสวนใหญจะทําตามคําสั่งจากลูกคา ขาดการสรางสรรคและ
ชางฝมือ และ (3) การตลาดของผาทอพื้นเมืองยังอยูในกลุมลูกคาที่นิยมผาครามผาพื้นเมืองประกอบกับผลิตภัณฑยังไม
ทันสมัยมากนักทําใหการเขาถึงลูกคากลุมอ่ืน ๆ ทําไดยาก และ 3) รูปแบบผลิตภัณฑของผาทอพื้นเมืองผูไทหองแซง คือ การ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑเชิงสรางสรรคเพื่อเศรษฐกิจสรางสรรคที่ยึดหลักสําคัญ 10 ประการ ไดแก 3.1) ประโยชนใชสอย 3.2) 
ความสวยงาม 3.3) ประหยัดคุมคา 3.4) รักษาอัตลักษณวัฒนธรรม 3.5) สรางคุณคาและมูลคาเพิ่ม 3.6) แปลกใหมรวมสมัย 
3.7) สรางรายได 3.8) คุณภาพและความภูมิใจของผูใช 3.9) ความตองการของผูบริโภค และ 3.10) บูรณาการที่เหมาะสมของ
การอนุรักษและความตองการของตลาด โดยไดนํารองพัฒนาแบบเครื่องแตงกายเลือกพัฒนาชุดสตรี แบบเครื่องใชเลือกพัฒนา
กระเปาถือสตรี เคร่ืองประดับสตรี เลือกพัฒนาทําตุมหู เปนตน 
 

คําสําคัญ: การพัฒนา, ผลิตภัณฑ, ผาทอพื้นเมืองผูไท 
 

Abstract 
 The purposes of this study were 1. to study the history and wisdom of local woven fabrics costume 
and utensils from Phuthai local woven cloth, Hong Saeng Subdistrict Loeng Nok Tha District Yasothon 
Province 2. to study the current conditions and problems of local woven fabrics Costume and phuthai 
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local woven fabric, Hong Saeng Subdistrict Loeng Nok Tha District Yasothon Province and 3. to develop 
the product model of Pho Thai Local Weaving Subdistrict Hong Saeng Subdistrict Loeng Nok Tha District 
Yasothon Province in order to increase the value of products that generate income for the community. 
Sustainable it is a qualitative research. There are research tools, including interview and observation 
forms. The research target groups are government officials, community leaders, village philosophers and 
villagers. community enterprise group and 18 general informants from the purposive sampling method 
and then using the data obtained from the observation and interview forms and compiling from relevant 
documents for content analysis. The results of the study showed that 1) People in Hong Saeng Sub-
district Loeng Nok Tha District, Yasothon Province. In the past, a group of people migrated from Laos. 
Nowadays, it is an area that has preserved the local wisdom which is outstanding in the traditions and 
culture of Phu Thai. There is also wisdom in local woven fabrics. The popular clothes are dress by 
wearing a sarong, manti cloth, wearing indigo-dyed shirt, with shawl over the shoulder, etc. 2) Current 
conditions and problems of local woven fabrics Costume And utensils from Phuthai local woven cloth. 
Hong Saeng Sub-district consists of 2.1) Problems of local woven fabrics include (1) lack of labor in 
production Since most weavers are older generations elderly people in the community Have health 
problems, use a long time to produce, and (2) some raw materials used for weaving, not in the 
community, must be ordered, such as yarn, which takes time to wait for the goods and the production 
cost is higher 2.2 Problems with clothing and utensils from local woven fabrics, such as (1) the product 
form is original, not diverse and modern, colors are indigo only (2) production for less household use, 
higher production costs lack of working capital Most of the production will follow the orders from the 
customers. And (3) the marketing of local woven fabrics is still in the customers' preference for indigo, 
native fabrics and the products are still not very modern, making it difficult to reach other groups of 
customers and 3) The product pattern of Phuthai Hong Saeng local woven cloth is the development of 
creative product designs for the creative economy based on 10 important principles, namely 3.1) usability 
3.2) beauty 3.3) worthwhile saving 3.4) preserving cultural identity 3.5) Creating value and added value 
3.6) Exotic and contemporary 3.7) Making money 3.8) Quality and pride of users 3.9) Consumers' needs 
and 3.10) Appropriate integration of conservation and market needs by having a costume development 
pilot, choosing to develop women's dresses equipment model selecting to develop women's handbags 
women's accessories choose to develop earrings, etc. 
 

Keywords: Development, Products, PhuThai Local Woven Fabric 
 

บทนํา              
 ผาทอมือเปนผลิตภัณฑหัตถกรรมไทยที่บงบอกถึงความรุงเรืองของวัฒนธรรมประจําชาติและความคิดสรางสรรคของคน
ในชาติในการรูจักทําเครื่องนุงหมและผลิตภัณฑใชสอยในชีวิตประจําวันของคนไทย คนไทยรูจักการทอผามาตั้งแตสมัยกอน
ประวัติศาสตรสังคมในชนบทถือวางานทอผาเปนหนาที่ของผูหญิงทํากันในครัวเรือนยามวางจากการทําไรทํานา การทอผาจึงมี
ทั่วไปทุกภาคของประเทศไทยในอดีต ผูคนไดรูจักนําเสนใยธรรมชาติตาง ๆ มาถักทอเปนผืนผาไวสําหรับสวมใส ซ่ึงเปนผืนผาที่
มีความเรียบงาย แตคงทนถาวรมากดวยคุณภาพและคุณคาของตัวเสนใยธรรมชาติเองและมีสอดคลองกับสภาพทองถ่ินชุมชน
จนกายเปนขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณี และเอกลักษณ ของแตละชุมชน ตอมาวิวัฒนาการและเทคโนโลยีเจริญเติบโต
ขึ้นอยางไมหยุดยั้ง โดยเฉพาะวิวัฒนาการสิ่งทอดวยเหตุนี้เองจึงทําใหมีการผลิตผืนผาข้ึนจากใยสังเคราะหยังสงผลใหผูคน
สามารถหาใชไดงายประกอบกับวัฒนธรรมจากการแตงกายและยังเปนการรับวัฒนธรรมจากตะวันตกมากขึ้น จนทําใหผาทอ
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มือที่เคยเปนเอกลักษณของชุมชนไดสูญหายไปสูปจจุบัน แมเทคโนโลยีจะกาวหนาไปมากเทาก็ตามกระแสแหงวัฒนธรรมการ
แตงกายในขณะน้ีไดหวนคือสูธรรมชาติ โดยเฉพาะวัฒนธรรมสิ่งทอมือไดกาวสูกระแสนิยมแหงโลกอันเนื่องมาจากความวิจิตร
งดงามในเสนใยธรรมชาติที่ถูกถักทอขึ้นเปนผืนผาเม่ือนํามาประดับสวมใสตัดเครื่องแตงกายหรือนํามาตกแตงตาง ๆ จึงดูวิจิตร
ที่งดงามตระการตาที่มีความเปนเอกลักษณของชุมชนตนเองมากขึ้น (อางในกุณฑีรา  อาษาศรี และคณะ, 2562) 
 ตําบลหองแซง อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร อยูในพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเปนชุมชนหน่ึงที่มี
คนสวนใหญเปนคนเชื้อสายผูไท (ภูไท) ซึ่งในชุมชนก็ไดสืบทอดภูมิปญญาและวิถีชีวิตของชาวผูไทมาจนถึงปจจุบัน เอกลักษณที่
เดนชัด คือ การดําเนินชีวิตแบบวิถีชนผูไท การรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ภาษาผูไท และเปนชาวผูไทที่มีอัตลักษณการ
แตงกายโทนสีขาวดํา รวมถึงการทอผาที่ถือเปนวัฒนธรรมอยางหนึ่งที่สืบทอดตอกันมา ซึ่งในตําบลหองแซงก็มีกลุมทอผาบาน
หองแซงมีการทอผาเพื่อใชและจําหนายในและนอกชุมชน ผาทอพื้นเมืองผูไทจะมีลักษณะเดนเปนผายอมครามเพราะผาทอ
พื้นเมืองของบานหองแซงนั้นนิยมการยอมสีดวยสีธรรมชาติ เชน สีน้ําเงินจากคราม เปนตน ตําบลหองแซงสวนใหญเปนที่ราบ
สูงบนแนวเทือกเขาเล็ก ๆ สภาพดินเปนดินรวนปนทราย พื้นที่ประมาณรอยละ 50 สภาพเปนปาไมเชิงเศรษฐกิจ มีลําน้ําขนาด
เล็กที่สําคัญใชทําการเกษตร คือ ลําหวยที่มีตนกําเนิดอยูบนที่ราบสูง (ภูอางทอง ภูถ้ําพระ) และในดานเศรษฐกิจตําบลหองแซง
มีการนําใชทุนและศักยภาพในตําบล อาทิ ทุนมนุษย ทุนกลุม ที่สรางจากการมีสวนรวม 4 องคกรหลัก คือ ผูนําทองที่ ผูนํา
ทองถิ่น หนวยงานภาครัฐ แกนนําภาคประชาชน ซ่ึงเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการพัฒนาและแกไขปญหาดาน
เศรษฐกิจในตําบลหองแซง โดยสงเสริมและจัดฝกอบรมใหความรูกลุมอาชีพในการแปรรูปสินคาเพื่อชวยในการเพิ่มมูลคาเพิ่ม
รายได โดยเฉพาะการทอผาแบบด้ังเดิมของคนผูไทผลักดันใหมีการจัดเปนศูนยการเรียนรูถายทอดประสบการณใหกับนักเรียน
และผูสนใจเปนการสรางอาชีพใหมและสงเสริมใหเยาวชนรักงานศิลปะการจัดใหมีการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ อีกทั้งบาน
หองแซงเปนหมูบานทองเที่ยวเชิงอนุรักษหมูบานวัฒนธรรมสรางสรรค วิถีถิ่น วิถีไทย วัฒนธรรมผูไทหองแซง หรือ “Home 
Stay PoothaiHongsaeng” มาตั้งแตป 2547 เปนตนมา ซ่ึงในปจจุบันนี้เทศบาลตําบลหองแซง ไดจัดตั้งสภาวัฒนธรรม
เทศบาลตําบลหองแซงขึ้น เพื่ออนุรักษและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไวเพื่อสืบทอดใหลูกหลานไดใหความสนใจและ
ปฏิบัติตาม โดยตําบลหองแซงมีความเปนอัตลักษณมีความแตกตางจากพื้นที่อ่ืน กระทรวงวัฒนธรรมจึงไดคัดเลือกหมูบานผูไท
แหงนี้ เปนหมูบานแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม เพราะความเปนอัตลักษณเฉพาะทองถ่ิน (เทศบาลตําบลหองแซง, 2560) 
 ปจจุบัน สินคาที่เปนผลิตภัณฑผาทอพื้นเมืองผูไทของตําบลหองแซง อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เปนที่รูจักและ
ยอมรับสามารถสรางงานและสรางรายไดใหกับชุมชนตาง ๆ ในตําบล เชน ผาตัดชุด ผามัดหม่ี ผาซิ่น ซึ่งรูปแบบของผลิตภัณฑ
จากผาทอพื้นเมืองน้ันยังไมหลากหลาย กลุมทอผาพื้นเมืองหองแซงไดดําเนินกิจกรรมและพัฒนาอยางตอเนื่องจนเปนที่รูจัก
และผลิตภัณฑของกลุมไดรับการสงเสริมใหเปนสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) สมาชิกมีการผลิตผาทอพื้นเมืองและมี
ความตองการแปรรูปผลิตภัณฑจากผาทอพื้นเมืองใหมีหลากหลายรูปแบบ เพื่อเปนการประกอบอาชีพเสริมรายได กลุมมี
รูปแบบการดําเนินงานที่มีการติดตอทําการตลาดเอง แตผูบริโภคสวนใหญยังไมรูจัก ไมเห็นถึงคุณคาและยังไมนิยมเทาที่ควร 
แมที่น่ีจะมีจุดแข็งอยูที่เอกลักษณของผาทอมือมัดหม่ีผูไทและความสามารถในการทอลายตามลูกคาตองการแตความไมพรอม
ดานสาธารณูปโภค ชองทางจัดจําหนาย และความรูดานการพัฒนาผลิตภัณฑดวยตนเอง ที่สําคัญคือ ผาทอพื้นเมืองที่น่ียังไม
เปนที่รูจักของคนทั่วไปทําใหกลุมทอผายังทําการตลาดไมประสบความสําเร็จเทาที่ควรดวยขอจํากัดในการนําไปใชงานที่สวน
ใหญจะเปนการทอผาเปนผืนเพื่อนําไปตัดชุดหรือใชในโอกาสพิเศษ เชน งานทําบุญ งานพิธีการตาง ๆ ประกอบกับสินคามี
ราคาคอนขางสูง เน่ืองดวยการผลิตวิธีการทอตองใชทักษะและระยะเวลาในการผลิตมากปญหาดังกลาวทําใหมีการนําไปใชงาน
จํากัดอยูในกลุมผูบริโภคเฉพาะกลุมเทานั้น 
 ดังนั้น จากความสําคัญในขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาวิจัยในหัวขอเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑผาทอ
พื้นเมืองผูไท ตําบลหองแซง อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เพื่อการตอยอดพัฒนาผลิตภัณฑจากผาทอพื้นเมือง โดยการ
นําเอาความงามของผาทอพื้นเมืองมาประยุกตหรือแปรรูปเปนผลิตภัณฑใหมที่สามารถนํามาใชงานในชีวิตประจําวันหรือ
โอกาสอ่ืน ๆ ได เชน ของขวัญ ของที่ระลึกที่จะเปนการขยายกลุมผูบริโภคและเปนการพัฒนาผลิตภัณฑที่เหมาะสมกับความ
ตองการของผูบริโภคซึ่งจะเปนการชวยเพิ่มคุณคาของผาทอพื้นเมืองไดมากยิ่งข้ึน ตลอดจน ยังเปนการชวยสงเสริม
ประชาสัมพันธและถายทอดความรูการทอผาพื้นเมืองผูไทไปสูคนรุนหลังและเปนสินทรัพยของแผนดินไทยตลอดไป 
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วัตถุประสงคการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาความเปนมาและภูมิปญญาผาทอพื้นเมือง เครื่องแตงกาย และเครื่องใชจากผาทอพื้นเมืองผูไท ตําบลหอง
แซง อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 
  2. เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันปญหาผาทอพื้นเมือง เครื่องแตงกาย และเครื่องใชจากผาทอพื้นเมืองผูไท ตําบลหองแซง 
อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 
  3. เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑผาทอพื้นเมืองผู ไท ตําบลหองแซง อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ใหเกิดความ
หลากหลายเพื่อเพิ่มคุณคาสินคาที่สรางรายไดใหกับชุมชนไดอยางยั่งยืน 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย  
 การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังน้ี  
 1. กลุมเปาหมายในการวิจัย ไดแก ประกอบดวย เจาหนาที่ของรัฐ ผูนําชุมชน ปราชญชาวบาน กลุมวิสาหกิจชุมชน และ
ผูใหขอมูลทั่วไป จํานวน 18 คน ที่มาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
 2. เครื่องมือในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณ (Interview) และแบบสังเกต (Observation) 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก การรวบรวมขอมูลจากเอกสารตาง ๆ (Document  Research) อาทิ หนังสือ ตํารา 
เอกสารวิชาการ งานวิจัย และสื่ออิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวของ และจากแบบสัมภาษณ (Interview) แบบสังเกต (Observation)  
 4. การวิเคราะหขอมูล ไดแก การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณกับกลุมเปาหมาย 
แบบสังเกต และการรวบขอมูลจากเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของมาวิเคราะหในเชิงเน้ือหา (Content Analysis)  

 

ผลการวิจัย            
 การวิจัยเร่ืองการพัฒนาผลิตภัณฑผาทอพื้นเมืองผูไท ตําบลหองแซง อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ผูวิจัยสามารถจําแนก
ผลการวิจัยได ดังน้ี  
 1. เพ่ือศึกษาความเปนมาและภูมิปญญาผาทอพื้นเมือง เครื่องแตงกาย และเครื่องใชจากผาทอพ้ืนเมืองผูไท ตําบล
หองแซง อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 
 ผลการวิจัยพบวา จากคําบอกเลาของผูอาวุโส ผูรู และผูนําชุมชนในหมูบานในอดีตบานหองแซงเปนหมูบานหน่ึงที่อยูใน
เขตอําเภอเลิงนกทา จังหวัดอุบลราชธานี เปนถิ่นที่มีชาวภูไทไดอาศัยอยูอยางคับคั่ง มีขนบธรรมเนียม และภาษาพูดแตกตาง
ไปจากภาษาอ่ืน ๆ ในสมัยหนึ่งเคยเปนชนชาติกลุมใหญกลุมหน่ึง แตปจจุบันน้ีไดแตกแยกกันไปทํามาหากิน ถิ่นภูไทอยูในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ที่อยูในประเทศไทยสวนมากอยูในจังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม เปนกลุมชนที่
อพยพมาจากประเทศลาว ตั้งแตคร้ังดินแดนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยยังเปนอาณาเขตของประเทศลาว 
การอพยพลงมาครั้งนั้นมีอยูดวยกันสองกลุม คือ เปนกลุมที่อพยพลงมากอนเพื่อแสวงหาที่ทํามาหากินและเปนกลุมที่อพยพลง
มาเพราะเกิดศึกสงครามในครั้งที่สมเด็จพระยามหากษัตริยศึกเปนแมทัพไปตีเมืองเวียงจันทร คร้ันเมื่อเวียงจันทรแตกแลวจึงได
ถอยลนลงมา สําหรับชาวภูไทที่อยูบานหองแซง เปนพวกแรกที่อพยพลงมาเพื่อแสวงหาที่ทํามาหากินผูที่ไดใหความรูเรื่องน้ีแก
ผูเขียนก็ คือ ตาศรี นามศร มีอายุได 95 ปเศษ เปนผูที่อาวุโสที่สุดของหมูบาน (อยูที่บานโนนแดง) และอดีตเคยเปนผูใหญบาน
มากอน ชาวผูไทหองแซงในอดีตมีความเช่ือศรัทธาผีตาแฮก ซึ่งเปนผีเฝาไรนา ชาวบานถือวาเปนผีที่ปกปกรักษาพืชสวนนาไร 
และทําใหขาวเจริญงอกงามอุดมสมบูรณ ปจจุบัน ชาวตําบลหองแซง อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธรมีลักษณะภูมิประเทศ
ทั่วไปสวนใหญเปนที่รายสูงบนแนวเทือกเขาเล็ก ๆ สภาพเปนดินรวนปนทรายพื้นที่สวนใหญเปนปาไมเชิงเศรษฐกิจ มีลํานํ้า
ขนาดเล็กที่สําคัญใชทําการเกษตร คือ ลําหวยที่มีตนกําเนิดอยูบนที่ราบสูง มีประชากรสวนใหญเปนชาวผูไทมีขนบธรรมเนียม
และภาษาพูดแตกตางไปจากภาษาอ่ืน ๆ มีประชากร จํานวน 11,447 คน มีครัวเรือน จํานวน 3,466 ครัวเรือน สภาพ
เศรษฐกิจชาวผูไทหองแซง เดิมมีอาชีพหลักคือ เกษตรกรรม ทํานา ทําไร มีรายไดเพื่อยังชีพและพอเลี้ยงครอบครัว แตปจจุบัน
ชาวผูไทหองแซงไดทําการรวมกลุมผาทอพื้นเมืองผูไทซ่ึงเปนอาชีพหลัก และมีการทํานาขาว เน่ืองจากในพื้นที่ตําบลหองแซง
เปนพื้นที่ที่มีการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน มีความโดดเดนดานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมภูไท ความเปนอัต
ลักษณของคนภูไทโดยเฉพาะการทอผาแบบด้ังเดิมของคนภูไทผลักดันใหมีการจัดเปนศูนยการเรียนรูถายทอดประสบการณ
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ใหกับนักเรียนและผูสนใจเปนการสรางอาชีพใหมและสงเสริมใหเยาวชนรักงานศิลปะจัดใหมีการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ 
พรอมทั้งในพื้นที่ตําบลหองแซงมีที่พักแบบโฮมสเตย จัดทําทัวรทองเที่ยวใหกับผูที่สนใจมาทองเที่ยวในหมูบาน ซึ่งตําบลหอง
แซงไดรับการจัดตั้งเปนหมูบานทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปนแหลงที่สรางรายไดใหกับครัวเรือนและชุมชน ตลอดจน ภูมิปญญา
ผาทอพื้นเมือง เครื่องแตงกาย และเครื่องใชจากผาทอพื้นเมืองผูไทของชาวตําบลหองแซง ไดนิยมแตงกายดวยการนุงซิ่นผาย 
ผามัดหมี่ ใสเสื้อยอมคราม มีสไบพาดไหล โดยแบงการแตงกายออกไดเปน 3 ยุค คือ 1) ยุคภูไทด้ังเดิมจะใชผาสไบพันรอบตัว
ชวงบน นุงซิ่น 2) ยุคภูไทกลางนุงซิ่นผาตอตีน ใสเสื้อยอมคราม มีสไบพาดไหลสีขาว และ 3) ยุคภูไทปจจุบันนุงซิ่นผาย ผา
มัดหม่ี ใสเสื้อยอมคราม มีสไบพาดไหลลายตามอง เปนตน ชาวผูไทหองแซงมีเอกลักษณที่โดดเดนคือ การทอผามัดหม่ี 
โดยเฉพาะการแตงกายดวยผามัดหมี่ภูไท ผาทอพื้นเมืองยังเปนที่นิยมและตองการของตลาดกลุมลูกคาที่ชอบแตงกายดวยผา
พื้นเมืองและลูกคาที่มาทองเที่ยวบานหองแซงซึ่งเปนหมูบานทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีโฮมสเตย และการแสดงใหนักทองเที่ยว
ไดมาพักและชมวิถีชีวิตชาวผูไทหองแซงชนิดและลักษณะภูมิปญญาผาทอพื้นเมืองผูไทหองแซงมีหลายชนิดที่สําคัญคือ (1) 
ผาพื้น เปนผาทอที่มีสีเดียวตลอดทั้งผืน เชนสีคราม เกิดจากการทอเสนดายสีเดียวกัน เปนผาฝายสีคราม (2) ผายกดอก เปน
ผาที่พัฒนามาจากผาพื้นสีเดียว โดยเพิ่มการทอยกดอกสีขาวลงบนผาพื้นสีเดียว เปนลายตามแนวยาว โดยสวนใหญจะเปนลาย
ดอกพิกุล ลายดอกพรม ลายพญานาค (นาคขอ) ลายดอกแกว ลายมะจับ ลายตนสน ลายคมหา ลายแมงมุม ลายขนมตัด (3) 
ผาทอมัดหม่ี เปนผาทอที่นําเสนเสนดายหรือไหมมามัดใหเปนลวดลาย ดวยเชือกฟางกอนนําไปยอมสี แลวกรอดายใหเรียงตาม
ลวดลายใสกระสวย แลวนําไปทอ และ (4) ผาขาวมา เปนการทอผาพื้นสลับสี มีสีสลับกันตามแนวยาวหรือตามแนวขวาง โดย
มี มากกวา1สีคือ สีครามสลับสีขาว สีดําสลับขาว เปนตน 
 2. เพ่ือศึกษาสภาพปจจุบันปญหาผาทอพ้ืนเมือง เครื่องแตงกาย และเครื่องใชจากผาทอพื้นเมืองผูไท ตําบลหองแซง 
อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 
  ผลการวิจัยพบวา กลุมผาทอพื้นเมืองผูไท ตําบลหองแซง ไดจัดต้ังเปนกลุมวิสาหกิจชุมชนทอผาในป 2559 เดิมมีสมาชิก 
86 คน ปจจุบันมีจํานวนสมาชิกทั้งหมด 160 คน โดยโครงสรางของกลุมประกอบไปดวย ประธานกลุม รองประธานกลุม เลขา 
และเหรัญญิก ซึ่งมีการแบงหนาที่การทํางาน ปจจุบันการทอผาพื้นเมืองผูไทหองแซงเพื่อใชในครัวเรือนลดนอยลง มีการ
ถายทอดภูมิปญญาสูลูกหลาน มีการรวมกลุมกันผลิตผาทอพื้นเมืองผูไทเปนการรวมกลุมแบบวิสาหกิจชุมชนขึ้น การสวมใส
เครื่องแตงกายและเครื่องใชจากผาทอพื้นเมืองนอยลง การทอเนนจะเนนความตองการของตลาดและคําสั่งลูกคามากข้ึน โดย
ลวดลายยังบงบอกถึงความเปนเอกลักษณเฉพาะ ซ่ึงลูกคาสามารถออกแบบดีไซดชุดไดเองตามตองการ การทอผา 1 ผืน ใช
เวลา 3 วัน การตัดเย็บใชเวลา 2-3 สัปดาห สําหรับสภาพปจจุบันปญหาผาทอพื้นเมือง เครื่องแตงกาย และเครื่องใชจากผาทอ
พื้นเมืองผูไท ตําบลหองแซง อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร พบวา 1) ปญหาผาทอพื้นเมือง ไดแก (1) ขาดแคลนแรงงานใน
การผลิต เนื่องจากคนทอผาสวนใหญเปนคนรุนเกา ผูสูงอายุที่อยูในชุมชน มีปญหาเรื่องสุขภาพใชตองใชระยะเวลาในการผลิต
นาน  และ (2) วัตถุดิบที่ใชในการทอผาบางอยางไมมีในชุมชนตองส่ังซื้อ เชน เสนดาย ซ่ึงตองใชเวลาในการรอสินคาและ
ตนทุนการผลิตก็สูงขึ้น 2) ปญหาเครื่องแตงกายและเครื่องใชจากผาทอพื้นเมือง ไดแก (1) รูปแบบผลิตภัณฑเปนแบบเดิมไมมี
ความหลากหลายและทันสมัยสีเปนสีครามเทานั้น (2) การผลิตเพื่อใชในครัวเรือนนอยลงตนทุนการผลิตสูงขึ้น ขาดเงินทุน
หมุนเวียน การผลิตสวนใหญจะทําตามคําสั่งจากลูกคา ขาดการสรางสรรคและชางฝมือ และ (3) การตลาดของผาทอพื้นเมือง
ยังอยูในกลุมลูกคาที่นิยมผาครามผาพื้นเมือง ประกอบกับผลิตภัณฑยังไมทันสมัยมากนักทําใหการเขาถึงลูกคากลุมอ่ืน ๆ ทําได
ยาก 
 3. เพ่ือพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑผาทอพ้ืนเมืองผูไท ตําบลหองแซง อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ใหเกิดความ
หลากหลายเพ่ือเพ่ิมคุณคาสินคาที่สรางรายไดใหกับชุมชนไดอยางยั่งยืน 
 ผลการวิจัยพบวา รูปแบบผลิตภัณฑของผาทอพื้นเมืองผูไทหองแซง ยังไมหลากหลายและทันสมัย แตลวดลายผาทอยังคง
ความเปนอัตลักษณของชาวผูไท ซ่ึงผูวิจัยไดพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑเชิงสรางสรรคเพื่อเศรษฐกิจสรางสรรคที่ยึดหลักสําคัญ 10 
ประการ ไดแก 1) ประโยชนใชสอย 2) ความสวยงาม 3) ประหยัดคุมคา 4) รักษาอัตลักษณวัฒนธรรม 5) สรางคุณคาและ
มูลคาเพิ่ม 6) แปลกใหมรวมสมัย 7) สรางรายได 8) คุณภาพและความภูมิใจของผูใช 9) ความตองการของผูบริโภค 10) บูรณา
การที่เหมาะสมของการอนุรักษและความตองการของตลาด โดยผลิตตามหลักอุปสงคและอุปทาน การสรางสรรคการผลิตและ
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การตลาดแบบพึ่งตนเอง ผูวิจัยดําเนินการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ เลือกแบบผลิตภัณฑคัดสรรเพื่อการพัฒนาเปนตัวแบบ คือ 
แบบเครื่องแตงกายเลือกพัฒนาชุดสตรี แบบเครื่องใช เลือกพัฒนากระเปาถือสตรี เครื่องประดับสตรี เลือกพัฒนาทําตุมหู    
เปนตน 
 

สรุปผลการวิจัย  

 การวิจัยเร่ืองการพัฒนาผลิตภัณฑผาทอพื้นเมืองผูไท ตําบลหองแซง อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ผูวิจัยสามารถสรุป
ผลการวิจัยได ดังน้ี  
 1. เพ่ือศึกษาความเปนมาและภูมิปญญาผาทอพื้นเมือง เครื่องแตงกาย และเครื่องใชจากผาทอพ้ืนเมืองผูไท ตําบล
หองแซง อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร พบวา ในอดีตบานหองแซงเปนหมูบานหน่ึงที่อยูในเขตอําเภอเลิงนกทา จังหวัด
อุบลราชธานี เปนถิ่นที่มีชาวภูไทไดอาศัยอยูอยางคับคั่ง มีขนบธรรมเนียม และภาษาพูดแตกตางไปจากภาษาอ่ืน ๆ ในสมัย
หน่ึงเคยเปนชนชาติกลุมใหญกลุมหน่ึง แตปจจุบันน้ีไดแตกแยกกันไปทํามาหากิน ถ่ินภูไทอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย ปจจุบัน ชาวตําบลหองแซง อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร มีลักษณะภูมิประเทศทั่วไปสวนใหญเปนที่รายสูงบน
แนวเทือกเขาเล็ก ๆ สภาพเปนดินรวนปนทรายพื้นที่สวนใหญเปนปาไมเชิงเศรษฐกิจ มีประชากรสวนใหญเปนชาวผูไท          
มีขนบธรรมเนียมและภาษาพูดแตกตางไปจากภาษาอ่ืน ๆ มีประชากร จํานวน 11,447 คน มีครัวเรือน จํานวน 3,466 
ครัวเรือน ตําบลหองแซงเปนพื้นที่ที่มีการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน มีความโดดเดนดานขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมภูไท ความเปนอัตลักษณของคนภูไทโดยเฉพาะการทอผาแบบด้ังเดิมของคนภูไทผลักดันใหมีการจัดเปนศูนยการ
เรียนรูถายทอดประสบการณใหกับนักเรียนและผูสนใจเปนการสรางอาชีพใหม และสงเสริมใหเยาวชนรักงานศิลปะจัดใหมีการ
ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ พรอมทั้งในพื้นที่ตําบลหองแซงมีที่พักแบบโฮมสเตย ตลอดจน ภูมิปญญาผาทอพื้นเมือง เครื่อง
แตงกาย และเครื่องใชจากผาทอพื้นเมืองผูไทของชาวตําบลหองแซง ไดนิยมแตงกายดวยการนุงซิ่นผาย ผามัดหม่ี ใสเสื้อยอม
คราม มีสไบพาดไหล โดยแบงการแตงกายออกไดเปน 3 ยุค คือ 1) ยุคภูไทดั้งเดิมจะใชผาสไบพันรอบตัวชวงบน นุงซ่ิน 2) ยุค
ภูไทกลางนุงซิ่นผาตอตีน ใสเส้ือยอมคราม มีสไบพาดไหลสีขาว และ 3) ยุคภูไทปจจุบันนุงซิ่นผาย ผามัดหม่ี ใสเสื้อยอมคราม 
มีสไบพาดไหลลายตามอง เปนตน  
 2. เพ่ือศึกษาสภาพปจจุบันปญหาผาทอพ้ืนเมือง เครื่องแตงกาย และเครื่องใชจากผาทอพื้นเมืองผูไท ตําบลหองแซง 
อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร พบวา สภาพปจจุบันปญหาผาทอพื้นเมือง เครื่องแตงกาย และเครื่องใชจากผาทอพื้นเมืองผู
ไท ตําบลหองแซง อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร พบวา 1) ปญหาผาทอพื้นเมือง ไดแก (1) ขาดแคลนแรงงานในการผลิต 
เนื่องจากคนทอผาสวนใหญเปนคนรุนเกา ผูสูงอายุที่อยูในชุมชน มีปญหาเรื่องสุขภาพใชตองใชระยะเวลาในการผลิตนาน  
และ (2) วัตถุดิบที่ใชในการทอผาบางอยางไมมีในชุมชนตองสั่งซ้ือ เชน เสนดาย ซึ่งตองใชเวลาในการรอสินคาและตนทุนการ
ผลิตก็สูงขึ้น 2) ปญหาเครื่องแตงกายและเครื่องใชจากผาทอพื้นเมือง ไดแก (1) รูปแบบผลิตภัณฑเปนแบบเดิมไมมีความ
หลากหลายและทันสมัยสีเปนสีครามเทานั้น (2) การผลิตเพื่อใชในครัวเรือนนอยลงตนทุนการผลิตสูงข้ึน ขาดเงินทุนหมุนเวียน 
การผลิตสวนใหญจะทําตามคําสั่งจากลูกคา ขาดการสรางสรรคและชางฝมือ และ (3) การตลาดของผาทอพื้นเมืองยังอยูใน
กลุมลูกคาที่นิยมผาครามผาพื้นเมือง ประกอบกับผลิตภัณฑยังไมทันสมัยมากนักทําใหการเขาถึงลูกคากลุมอ่ืน ๆ ทําไดยาก 
 3. เพ่ือพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑผาทอพ้ืนเมืองผูไท ตําบลหองแซง อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ใหเกิดความ
หลากหลายเพ่ือเพ่ิมคุณคาสินคาที่สรางรายไดใหกับชุมชนไดอยางยั่งยืน พบวา รูปแบบผลิตภัณฑของผาทอพื้นเมืองผูไท
หองแซง ยังไมหลากหลายและทันสมัย แตลวดลายผาทอยังคงความเปนอัตลักษณของชาวผูไท ซึ่งผูวิจัยไดพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑเชิงสรางสรรคเพื่อเศรษฐกิจสรางสรรคที่ยึดหลักสําคัญ 10 ประการ ไดแก 1) ประโยชนใชสอย 2) ความสวยงาม 3) 
ประหยัดคุมคา 4) รักษาอัตลักษณวัฒนธรรม 5) สรางคุณคาและมูลคาเพิ่ม 6) แปลกใหมรวมสมัย 7) สรางรายได 8) คุณภาพ
และความภูมิใจของผูใช 9) ความตองการของผูบริโภค 10) บูรณาการที่เหมาะสมของการอนุรักษและความตองการของตลาด 
โดยผลิตตามหลักอุปสงคและอุปทาน การสรางสรรคการผลิตและการตลาดแบบพึ่งตนเอง ผูวิจัยดําเนินการพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ เลือกแบบผลิตภัณฑคัดสรรเพื่อการพัฒนาเปนตัวแบบ คือ แบบเครื่องแตงกายเลือกพัฒนาชุดสตรี แบบเครื่องใช 
เลือกพัฒนากระเปาถือสตรี เครื่องประดับสตรี เลือกพัฒนาทําตุมหู เปนตน 
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อภิปรายผล  
 การวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑผาทอพื้นเมืองผูไท ตําบลหองแซง อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ผูวิจัยสามารถ
อภิปรายผลได ดังนี้  
 1. ความเปนมาของชาวตําบลหองแซง อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร พบวา ชาวผูไทหองแซงน้ันมีหลักฐานยืนยัน
หลายแหลงสอดคลองกันวา การอพยพของชาวผูไทหองแซงในป พ.ศ. 2329 นั้นสืบเน่ืองจากตองการอพยพเพื่อแสวงหาที่ทํา
มาหากิน ซ่ึงภูมิประเทศบานหองแซงในอดีตเปนปาที่อุดมสมบูรณมีสัตวปามากมาย มีบริเวณกวางขวาง พื้นที่เปนที่เนินสะดวก
ในการตั้งบานเรือน มีรองน้ําไหลผาน และพื้นดินชุมชื้นเหมาะกับการเพราะปลูก เม่ือเริ่มมีการต้ังบานเรือนในพื้นหองแซง ผูคน
ที่อยูเมืองเซโปนและเมืองพิณเริ่มทยอยกันมาตั้งบานเรือนเปนจํานวนมาก บานเรือนก็ขยายออกไปเรื่อย ๆ จนเปนบานหอง
แซงในปจจุบัน มีวัฒนธรรม การแตงกาย การพูด แบบชาวผูไท การแตงกายของชาวผูไทหองแซง คือการนุงซิ่นผาฝาย ผา
มัดหม่ี และใสเสื้อยอมคราม มีผาสไบพาดไหลสีขาว และลายตราหมากรุก ซ่ึงชาวผูไทหองแซงจะมีการทอผามัดหมี่ภายใน
ครัวเรือน ผาทอพื้นเมืองผูไทหองแซงเปนภูมิปญญาสั่งสมเพื่อใชในการดําเนินชีวิต โดยวัตถุดิบ สีจากธรรมชาติ คือสีคราม และ
ลวดลายที่เปนอัตลักษณของชาวผูไทหองแซง ภูมิปญญาผาทอพื้นเมือง เครื่องแตงกายและเครื่องใชจากผาทอพื้นเมืองผูไทที่
คนพบครั้งนี้ สอดคลองกับกิตติคุณวัฒนะ  จูฑะวิภาค (2555, น.9) ศึกษาผาทอกับชีวิตคนไทย พบวา การทอผาของไทยมีมา
แตโบราณจากอดีตถึงปจจุบัน การทอผาของชาวบานในแตละภูมิภาคของประเทศมีลักษณะที่เปนเอกลักษณเฉพาะของตนเอง
ทั้งกรรมวิธีการผลิต ลวดลาย สีสันบนผืนผา ซึ่งไดรับอิทธิพลมาจากขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อและวัฒนธรรมในการ
ดําเนินชีวิตและคานิยมในสังคมที่สืบทอดกนมาจากกลุมชนตนกําเนิด สอดคลองกับทัศนีย  บัวระภา (2541, น. 2-14) ศึกษา
ลวดลายผาของชนไท-ลาว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา ลวดลายผาของชาวไทยภาคอีสาน คือผาขิดและผามัดหมี่ การ
เตรียมดายสําหรับการทอ การออกแบบลวดลาย วิธีการวัดหม่ี ชนิดของลายผา และลวดลายผามีความเชื่อมโยงกับชีวิตความ
เปนอยู วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และความเช่ือของชาวไทย-ลาว และยังสอดคลองกับจุรีวรรณ  จันพลา และคณะ 
(2554, น.24) ศึกษาการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑผาทอไทยทรงดําเพื่อสรางมูลคาเพิ่มตามแนวทางเศรษฐกิจสรางสรรค พบวา 
ลวดลายผามีอยูหลากหลายเปนส่ิงที่ผูหญิงชาวไทยทรงดําไดถายทอดความรูสึกนึกคิด ความเชื่อและพิธีกรรมตางที่มีอยูใน
ชีวิตประจําวัน รวมทั้งประสบการณที่อยูรอบ ๆ ตัว ซึ่งไดสั่งสมมาตลอดระยะเวลายาวนานจากคนรุนหนึ่งไปสู คนอีกรุนหน่ึง
ภายใตกรอบประเพณีที่ชาวไทยทรงดําไดพบเห็นและถือปฏิบัติตอ ๆ กันมา เพื่อใชเปนแนวคิดในการทอ ปก ปะ และขิด เปน
ลวดลายใหปรากฎบนผืนผาทั้งหมดน้ันจึงเปนการถายทอดความคิด ความเชื่อและพิธีกรรมที่เปนนามธรรมของผูหญิงไทยทรง
ดํา โดยอาศัยภูมิปญญาในการทอผาใหออกมาเปนรูปธรรมในลักษณะของลวดลายบนผืนผา เปนตน 
  2. สภาพปจจุบันปญหาผาทอพ้ืนเมือง เครื่องแตงกาย และเคร่ืองใชจากผาทอพ้ืนเมืองผูไท ตําบลหองแซง อําเภอ
เลิงนกทา จังหวัดยโสธร พบวา ปจจุบันการทอผาพื้นเมืองผูไทเพื่อใชในครัวเรือนนอยลง มีปญหาเร่ืองแรงงาน และรูปแบบ
ผลิตภัณฑ ผูผลิตผาทอพื้นเมืองสวนใหญเปนผูสูงอายุที่ทอผามาตั้งแตอดีต สุขภาพไมแข็งแรงไมสามารถนั่งเปนระยะเวลา    
นาน ๆ ได ทําใหมีผลตอระยะเวลาในการผลิตผาทอในแตละผืนและแรงงานที่เปนเยาวชนรุนใหม วัยทํางานมีนอยมากไมไดให
ความสนใจเกี่ยวกับการทอผา สวนใหญจะเขาไปทํางานในเมืองใหญ ๆ ทําใหเกิดการขาดแคลนแรงงานที่มีกําลัง สวนรูปแบบ
ของผลิตภัณฑผาทอพื้นเมืองผูไท ยังคงมีรูปแบบที่ไมหลากหลาย เนนเฉพาะกลุมลูกคาบางกลุมเทาน้ันหรือผลิตตามคําส่ัง
ลูกคา แรงงานเปนผูสูงอายุขาดการคิดพัฒนารูปแบบใหม ๆ และสีของผาทอพื้นเมืองเปนสีครามและสีขาว จึงไมมีความโดด
เดนมากนัก แตยังคงมีลวดลายที่เปนอัตลักษณของชาวผูไทหองแซง สอดคลองกับอาภาเพ็ญ  ทํานุ (2549, น.100) ศึกษา
เศรษฐกิจชุมชน: กรณีศึกษาผาขิดคําพระ ตําบลคําพระ อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ พบวา ผาเขามาเกี่ยวของกับ
สังคมวัฒนธรรมของชาวบานอีสานมานานแลว ผลิตตามความตองการของลูกคาเปนหลักมีการจําหนายโดยตรงกับลูกคาและ
นําสินคาออกแสดงตามงานสําคัญตาง ๆ อยางตอเน่ือง สอดคลองกับชัชจริยา  ใบลี (2560, น.93) ศึกษาสถานการณปญหา
และความตองการของกลุมผลิตภัณฑสิ่งทอพื้นบานในจังหวัดเลย พบวา ปญหาในดานการผลิตสิ่งทอ ปญหาในดานการ
จําหนายสินคาที่ผลิตได ดานการจัดหาวัตถุดิบ ดานการแขงขันกับอุตสาหกรรมทอผาที่ใหญกวา ดานเงินทุน และดานขาด
ความรูทางวิชาการ และความตองการดานการสนับสนุนและสงเสริมจากรัฐบาล สอดคลองกับอันธิกา ทิพยจํานง (2557, น.
164-165) ศึกษาการพัฒนาตลาดผลิตภัณฑผาทอ อําเภอกระแสสินธุ จังหวัดสงขลา พบวา การผลิตใชเวลาวางหลังภารกิจงาน
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สวนตัวในครอบครัวทําการทอผา จากเดิมผลิตใชเองในครัวเรือนเปลี่ยนเปนการผลิตเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม แตใชภูมิ
ปญญาด้ังเดิมของทองถิ่นเปนจุดขายที่สําคัญ การผลิตของกลุมทอผามี 2 ลักษณะ คือ ผลิตเพื่อวางจําหนายเองที่กลุม หรือ
ฝากขายตามแหลงตาง ๆ และผลิตตามคําสั่งซ้ือลูกคาพรอมตัดเย็บเปนเสื้อผาสําเร็จรูป กลุมลูกคาหลักคือผูหญิงและผูชายวัย
ทํางานในหนวยงานราชการและองคกรเอกชนในทองถิ่นและจังหวัดใกลเคียง 
  3. รูปแบบผลิตภัณฑผาทอพ้ืนเมืองผูไท ตําบลหองแซง อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร พบวา แบบผลิตภัณฑผาทอ
พื้นเมืองผูไทหองแซง เครื่องแตงกาย เครื่องใช เครื่องประดับ ยังไมมีความแปลกใหม ผลิตภัณฑสวนใหญประกอบดวยผาผืน 
เสื้อผาสําเร็จรูปประเภทเส้ือซาฟารี ชุดทํางาน เน่ืองจากกลุมลูกคาหลักคือวัยทํางานในหนวยงานราชการและเอกชนในทองถิ่น
และพื้นที่ใกลเคียง ทําใหการผลิตผาทอยังมีรูปแบบที่ไมหลากหลายทันสมัย สีของผาจะเปนสีครามและสีขาว และลายผาเปน
ลายดั้งเดิมที่เปนอัตลักษณของชาวผูไทหองแซง สอดคลองกับปณฑชนิต  ลิ่มผาติ และวิติยา  ปดตังนาโพธิ (2562, บทคัดยอ) 
ศึกษาการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑผาฝายยอมสีธรรมชาติ กลุมแมบานมวงหอม อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก พบวา 
รูปแบบผลิตภัณฑผาฝายยอมสีธรรมชาติเปนแบบผืนสําเร็จเพียงรูปแบบเดียวไมมีความหลากหลายและยังไมคอยเปนที่รูจัก          
ดวยคุณสมบัติของฝายที่มรความสวยงามกลมกลืน มีกลิ่นหอมที่ยอมจากพรรณไมธรรมชาตินั้นแลว สีที่ไดยังเปนสีนวล อีกทั้ง
ฝายมีคุณสมบัติในการดูดซับความช้ืน ระบายอากาศไดดี และปลดภัยจากสารพิษ จึงเปนการสรางความม่ันใจใหกับผูบริโภค 
หากมีการพัฒนาผลิตภัณฑที่มีรูปแบบหลากหลายมากขึ้นจะทําใหผลิตภัณฑนาสนใจยิ่งขึ้น  
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 

 1. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 
 1.1 ชุมชน ควรสรางความเขมแข็งในการจัดการกลุม การหาแรงงาน พัฒนาทักษะแรงงานโดยใหมีการอบรมฝกการ
ทอผาใหกับแรงงานใหม เพื่อใหผลิตภัณฑมีคุณภาพและเปนที่ยอมรับ 
 1.2 ชุมชน ควรสนับสนุนใหความรวมมือในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑใหม ๆ เพื่อใหเปนที่ตองการของตลาด โดย
รักษาฐานลูกคาเกาและสรางฐานลูกคาใหม 
 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 2.1 หนวยงานภาครัฐ สามารถนําผลการวิจัยไปใชในการสงเสริมสนับสนุนการแตงกายดวยผาทอพื้นเมืองผูไท 
เพื่อใหตระหนักถึงคุณคาของภูมิปญญาผาทอพื้นเมืองผูไทและใหการสนับสนุนและสรางความเขมแข็งใหกลุมผาทอพื้นเมือง     
ผูไทศูนยจําหนายสินคาที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑผาทอพื้นเมือง 
 2.2 ควร สงเสริมสนับสนุนดานการสรางสรรค การพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน การตลาด และการจําหนาย 
 2.3 ควร ใหความชวยเหลือกลุมผูผลิตอยางตอเนื่อง สงเสริมใหเยาวชนรุนใหมเรียนรูการ 
 2.4 ควร สงเสริมสนับสนุนใหกลุมและเครือขายศึกษาความตองการของตลาด ศึกษาผูบริโภค และสงเสริมการ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑอยางตอเน่ือง 
 2.5 ควร จัดสรรงบประมาณเปนงบประมาณประจําในการสงเสริมการฝกอบรมดานการออกแบบผลิตภัณฑ และการ
สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทองถ่ินเพื่อบูรณาการทั้งการทองเที่ยวและสงเสริมสินคาภูมิปญญาทองถิ่น 
 

กิตติกรรมประกาศ  
 การวิจัยเร่ืองนี้ สําเร็จลุลวงไปไดดวยดีตองขอขอบพระคุณทานคณาจารย ผูทรงคุณวุฒิ ที่ไดใหคําปรึกษา คําแนะนําที่ดี
อันเปนประโยชนตอการทําวิจัยในครั้งนี้ ตลอดจน ขอขอบสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ไดใหการสงเสริมและสนับสนุนทุนอุดหนุนในการทําวิจัยน้ี ทายสุด
นี้ ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวางานวิจัยเรื่องนี้จะเปนประโยชนต อการชุมชน ทองถิ่น สังคม องคกร  หนวยงาน สถาบ ัน 
ตลอดจน ผูที่สนใจในการศึกษาหาความรูอยางตอเนื่องและยั่งยืนตอไป  
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บทคัดยอ            
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาองคประกอบและตัวชี้วัดของการจัดการเรียนรูของครูวิทยาศาสตรของครู
วิทยาศาสตร ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 2. เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพที่พึง
ประสงคของการจัดการเรียนรูของครูวิทยาศาสตร ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 และ 
3. เพื่อพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรูของครูวิทยาศาสตร ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 25 เปนการวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีเครื่องมือในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม โดยมีกลุม
ตัวอยางในการวิจัย คือ ผูบริหารและครู ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จํานวน       
263 คน ที่มาจากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยเทียบจํานวนประชากรทั้งหมดกับตารางสําเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกน 
(Krejcie & Morgan) แลวนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหผลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย คารอยละ 
คาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 1) องคประกอบและตัวช้ีวัดของการจัดการเรียนรูของครูวิทยาศาสตร
ของครูวิทยาศาสตร ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 มีองคประกอบและตัวชี้วัด คือ      

5 องคประกอบ 26 ตัวชี้วัด ซ่ึงองคประกอบและตัวช้ีวัด โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (x ̅=4.72) และเม่ือพิจารณา

องคประกอบเปนรายดานโดยเรียงจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก 1.1) องคประกอบขั้นเตรียมการ (x ̅=4.69) มี 5 ตัวชี้วัด 

1.2) องคประกอบข้ันสํารวจคนหาและวางแผน (x ̅=4.71) มี 5 ตัวช้ีวัด 1.3) องคประกอบขั้นปฏิบัติและประเมินผล (x ̅=4.66) 

มี 5 ตัวชี้วัด 1.4) องคประกอบขั้นตรวจสอบและประยุกตใช (x ̅=4.80) มี 5 ตัวชี้วัด และ 1.5) องคประกอบขั้นแลกเปลี่ยน

ความรู/ความคิดเห็นและนําเสนอ (x ̅=4.74) มี 6 ตัวชี้วัด 2) สภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการจัดการเรียนรูของ

ครูวิทยาศาสตร ไดแก 2.1) สภาพปจจุบัน โดยรวมอยูในระดับนอย (x ̅=2.48) และ 2.2) สภาพที่พึงประสงค โดยรวมอยูใน

ระดับมากที่สุด (x ̅=4.55) และ 3) การพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรูของครูวิทยาศาสตร ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ประกอบดวย 3.1) วัตถุประสงค 3.2) เน้ือหา 3.3) จุดมุงหมายโปรแกรม 3.4) การ
ประเมินผล โดยขอบขายของเนื้อหาแบงเปน 5 Module 
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Abstract 
 The purposes of this study were 1. to study the components and indicators of learning management 
of science teacher in the Secondary Education Service Area Office 25 2. to study the current conditions 
and desirable conditions of learning management of science teacher in the Secondary Education Service 
Area Office 25 and 3. to develop the learning management program of science teacher in the Secondary 
Education Service Area Office 25. Is a quantitative research has research tools, including questionnaires. 
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The samples in the research are administrators and teachers in the Secondary Education Service Area 
Office 25, amount of 263 people the sample size is calculated by comparing the total population with 
the finished tables of Krejcie and Morgan then using the data from the questionnaire to analyze the 
results by using descriptive statistics consisting of percentage values. average and standard deviation.     
The results of the study showed that 1) the composition and indicators of learning management of 
science teachers of science teacher in the Secondary Education Service Area Office 25, there are 26 
indicators in 5 components and indicators. The composition and indicators Overall, it was at the highest 

level (x ̅=4.72) and when considering the components in each aspect, in order of average to least, such as 

1.1) Preparation elements (x ̅=4.69) with 5 indicators 1.2) Survey and search elements (x ̅=4.71) with 5 

indicators 1.3) Training and evaluation components (x ̅=4.66) with 5 indicators 1.4) Elements for 

examination and use (x ̅=4.80) with 5 indicators and 1.5) Elements for knowledge exchange / opinion and 

Presentation (x ̅=4.74) There are 6 indicators. 2) Current conditions and desirable conditions of science 

teacher learning are 2.1) Overall current condition is at a low level (x ̅=2.48) and 2.2) Desirable condition 

Overall is at the highest level (x̅=4.55) and 3) the development of learning management program of 
science teachers. In educational institutions under the Office of Secondary Educational Service Area 25, 
consisting of 3.1) Objectives 3.2) Contents 3.3) Program aims 3.4) Evaluation by the scope of content 
divided into 5 modules          
 

Keywords: Program Development, Learning Management, Science Teacher 
 

บทนํา              
 “การศึกษา” เปนกระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถายทอดความรู การฝก การ
อบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนา ทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัด
สภาพแวดลอม สังคม การเรียนรู และปจจัยเก้ือหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต ซึ่งการจัดการเรียนรูตามแนว
ทางการจัดการศึกษาเปนสาระสําคัญหน่ึงในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2553 (ราชกิจจานุเบกษา, 2553) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนการจัดการศึกษาเพื่อประชาชน รัฐตองจัดใหมีการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อพัฒนาเยาวชนไทยทุกคนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ทั้งในฐานะที่เปนพลเมืองไทยและพลเมืองของโลกเป นราก
ฐานที่เพียงพอสําหรับการใฝรู ตลอดชีวิต รวมทั้งพัฒนาหนาที่การงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตส วนตัวและครอบครัว 
สําหรับการสรางสรรคสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรูเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนในอนาคต (สุคนธ  สินธพานนท 
และคณะ, 2558)                        
 วิชาวิทยาศาสตร เปนศาสตรที่มี เปนศาสตรที่มีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร            
มีความสําคัญยิ่ง ซึ่งในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 บทบัญญัติมาตรา 
22 มีความวา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมี
ความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยใน 
(2) ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งความรูความเขาใจและประสบการณเรื่องการจัดการ การ
บํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลย่ังยืน (ราชกิจจานุเบกษา, 2553) และครู
เปนผูมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนดังกลาว การศึกษาถึงสภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
วิทยาศาสตรจะชวยใหเขาใจปญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอน และสามารถอธิบายสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนของผูเรียน เมื่อ
พิจารณาสภาวการณดานการศึกษาของไทยในชวงปการศึกษา 2544–2555 ที่ผานมา ผลการประเมินผูเรียนในโครงการ PISA 
พบวา นักเรียนมีความสามารถในการรูวิทยาศาสตรอยูในระดับต่ํา ซ่ึงสอดคลองกับโครงการ TIMSS ประเมินผลสัมฤทธ์ิวิชา
วิทยาศาสตร พบวา ตํ่ากวาคาเฉลี่ย และคะแนนลดลงจากปกอน (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2555, น.21) ทั้งนี้ไดมี
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ผลการวิเคราะหปจจัยหลักที่สงผลกระทบตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรของผูเรียน ไดแก ปจจัยคุณภาพของ
ครูผูสอน เทคนิควิธีการสอนและการจัดกระบวนการเรียนรูไมสงเสริมใหผูเรียนไดรูจักการคิดวิเคราะหขาดรูปแบบวิธีการเรียน
การสอนที่เหมาะสมและขาดครูที่มีความรูความเขาใจในการจัดการเรียนการสอน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 
2555, น.10) การออกแบบการเรียนรูควรเกิดจากการสื่อสารทั้งสองทางคือผูเรียนและผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวน
รวมกับการออกแบบและประเมินการเรียนรูตามความตองการที่เหมาะสม (ประสาท  เนืองเฉลิม, 2550, น.7) เมื่อการมีสวน
รวมเกิดขึ้นก็จะเกิดความรับผิดชอบรวมกันในกระบวนการเรียนการสอนผูเรียนจะรูสึกเปนเจาของกระบวนการเรียนการสอน
ดวย เรียนรูที่จะปรับความคิดปรับตัวใหกลมกลืนกับสภาพแวดลอมการเรียนรู การมอบหมายงาน บทบาทหนาที่ ความ
รับผิดชอบ จึงถือเปนการฝกภาวะผูนําและผูตามและการดําเนินชีวิตแบบประชาธิปไตย เปนตน 
 ดังนั้น จากหลักการที่กลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยในฐานะนักวิจัย ผูสอน และทําหนาทีร่ับผิดชอบการสอนวิชาวิทยาศาสตร            
จึงไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการจัดการเรียนรูของครูวิทยาศาสตร ซึ่งองคประกอบของการจัดการเรียนรูที่ครูวิทยาศาสตร
นํามาจัดการเรยีนรูมีหลายองคประกอบแตกตางกันขึ้นอยูกับรูปแบบที่ครูวิทยาศาสตรนํามาใช ฉะนั้น ผูวิจัยจึงจะทําการศึกษา
วิจัยผานหัวขอเร่ืองพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรูของครูวิทยาศาสตรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
ตอไป  
   

วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาองคประกอบและตัวช้ีวัดของการจัดการเรียนรูของครูวิทยาศาสตรของครูวิทยาศาสตร ในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
 2. เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการจัดการเรียนรูของครูวิทยาศาสตร ในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
 3. เพื่อพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรูของครูวิทยาศาสตร ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25  
  

วิธีการดําเนินการวิจัย  
 การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังน้ี  
 1. ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย ไดแก ประกอบดวย      
  1.1 ประชากร ไดแก ผูบริหารและครู ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25         
จํานวน 832 คน จาก 84 โรงเรียน         
  1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารและครู ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25        
จํานวน 263 คน จาก 22 โรงเรียน ที่มาจากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยเทียบจํานวนประชากรทั้งหมดกับตาราง
สําเร็จรูปของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970)  
 2. เครื่องมือในการวิจัย ไดแก เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) มี 3 ตอน ไดแก 1) ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูล
ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะเปนแบบสอบถามตรวจสอบรายการ (Check list) เรื่องเก่ียวกับเพศ สถานภาพ 
ตําแหนง วุฒิการศึกษา ประสบการณในตําแหนงและขนาดโรงเรียน 2) ตอนที่ 2 ขอคําถามเกี่ยวกับสภาพปจจุบัน และสภาพ
ที่พึงประสงคในการจัดการเรียนรูของครูวิทยาศาสตร มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณ (Rating Scale) 5 
ระดับ และ 3) ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม เปนแบบปลายเปด ตลอดจน ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามมาหาคุณภาพภาพของ
เครื่องมือ ไดแก 1) นําแบบสอบถามพบที่ปรึกษาและดําเนินการปรังปรุงแกไขตามคําแนะนํา 2) นําแบบสอบถามที่ปรับปรุง
แกไขแลวเสนอนําเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของเนื้อหาโดยหาคาความสอดคลองของ
วัตถุประสงคกับขอคําถาม (Index of Item–Objective Congruence: IOC) (ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ, 2543,      
น.249) พบวามีคา IOC ระหวาง 0.80–1.00 และ 3) การทดลองใชเครื่องมือกับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 40 ชุด 
ซึ่งผลการประเมินมีอํานาจจําแนกระหวาง 0.25–0.75 และหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีของ Cronbach (1951; 
อางในบุญชม  ศรีสะอาด, 2558) ซึ่งผลการประเมินคาความเช่ือมั่นมีคาความเช่ือมั่น 0.95 
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 3. การเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก การเก็บรวบรวมขอมูลจากการใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง จํานวน 263 คน  
 4. การวิเคราะหขอมูล ไดแก การนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม มาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเชิงพรรณนา  
 5. สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก โปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเชิงพรรณนา ประกอบดวย คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 
(Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
ผลการวิจัย            
 การวิจัยเรื่องพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรูของครูวิทยาศาสตรในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 ผูวิจัยสามารถจําแนกผลการวิจัยได ดังน้ี 
 1. เพ่ือศึกษาองคประกอบและตัวชี้วัดของการจัดการเรียนรูของครูวิทยาศาสตรของครูวิทยาศาสตร ในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
 ผลการวิจัยพบวา องคประกอบและตัวชี้วัดของการจัดการเรียนรูของครูวิทยาศาสตรของครูวิทยาศาสตร ในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ผูวิจัยสามารถจําแนกตามตารางที่ 1 ได ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 ระดับความเหมาะสมขององคประกอบและตัวชี้วัดในการจัดการเรียนรูของครูวิทยาศาสตร ในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25   
 

องคประกอบ และตัวชี้วัดในการจัดการเรียนรู
ของครูวิทยาศาสตร 

x ̅ S.D. 
ระดับความเหมาะสม ระดับความเปนไปได 

 1. ดานการเตรียมการ 4.69 0.48 มากที่สุด มากที่สุด 
 2. ดานการสํารวจคนหาและวางแผน 4.71 0.41 มากที่สุด มากที่สุด 
 3. ดานการปฏิบัติและประเมินผล   4.66 0.48 มากที่สุด มากที่สุด 
 4. ดานการตรวจสอบและประยุกตใช 4.80 0.36 มากที่สุด มากที่สุด 
 5. ดานการแลกเปลี่ยนความรู/ความคิดเห็นและ

นําเสนอ 4.74 0.39 มากที่สุด มากที่สุด 
 รวม 4.72 0.42 มากที่สุด มากที่สุด 

 จากตารางที่ 1 พบวา ประกอบดวย 5 องคประกอบ 26 ตัวชี้วัด ซ่ึงองคประกอบและตัวชี้วัดในการจัดการเรียนรูของครู

วิทยาศาสตร โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (x ̅=4.72) และเมื่อพิจารณาเปนรายองคประกอบ ไดแก 1) องคประกอบที่ 1          

ขั้นเตรียมการ อยูในระดับมากที่สุด (x ̅=4.69) มี 5 ตัวชี้วัด 2) องคประกอบที่ 2 ขั้นสํารวจคนหาและวางแผน อยูในระดับมาก

ที่สุด (x ̅=4.71) มี 5 ตัวชี้วัด 3) องคประกอบที่ 3 ขั้นปฏิบัติและประเมินผล อยูในระดับมากที่สุด (x ̅=4.66) มี 5 ตัวชี้วัด 4) 

องคประกอบที่ 4 ข้ันตรวจสอบและประยุกตใช อยูในระดับมากที่สุด (x̅=4.80) มี 5 ตัวช้ีวัด และ 5) องคประกอบที่ 5 ขั้น

แลกเปล่ียนความรู/ความคิดเห็นและนําเสนอ อยูในระดับมากที่สุด (x ̅=4.74) มี 6 ตัวชี้วัด  
 2. เพ่ือศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการจัดการเรียนรูของครูวิทยาศาสตร ในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
  ผลการวิจัยพบวา สภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการจัดการเรียนรูของครูวิทยาศาสตร ในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ผูวิจัยสามารถจําแนกตามตารางที่ 2 ได ดังนี้ 
 

ตารางที่ 2 สภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคในการจัดการเรียนรูของครูวิทยาศาสตรในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยภาพรวมและรายดาน   
  

การจัดการเรียนรูของครูวิทยาศาสตร                
ในสถานศึกษา  

สภาพปจจุบัน สภาพที่พึงประสงค 

x ̅ S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

x ̅ S.D. ระดับความ
คิดเห็น 
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 1. ดานการเตรียมการ 2.40 0.82 นอย 4.56 0.57 มากที่สุด 
 2. ดานการสํารวจคนหาและวางแผน 2.47 0.79 นอย 4.50 0.59 มาก 
 3. ดานการปฏิบัติและประเมินผล   2.46 0.79 นอย 4.59 0.59 มากที่สุด 
 4. ดานการตรวจสอบและประยุกตใช 2.60 0.72 ปานกลาง 4.50 0.57 มาก 
 5. ดานการแลกเปลี่ยนความรู/ความคิดเห็น

และนําเสนอ 
2.45 0.80 นอย 4.60 0.56 มากที่สุด 

 รวม 2.48 0.78 นอย 4.55 0.58 มากที่สุด 
 จากตารางที่ 2 พบวา สภาพปจจุบันในการจัดการเรียนรูของครูวิทยาศาสตร ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยรวมอยูในระดับนอย (x ̅=2.48) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานโดยเรียงจากคาเฉลี่ยมากไป

หานอย ไดแก ดานการตรวจสอบและประยุกตใช (x ̅=2.60) ดานการสํารวจคนหาและวางแผน (x ̅=2.47) ดานการปฏิบัติและ

ประเมินผล (x ̅=2.46) ดานการแลกเปลี่ยนความรู /ความคิดเห็นและนําเสนอ (x ̅=2.45) ดานการเตรียมการ  (x ̅=2.40) 
ตามลําดับ สวนสภาพที่พึงประสงคในการจัดการเรียนรูของครูวิทยาศาสตร ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 25 โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (x ̅=4.55) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานโดยเรียงจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย 

ไดแก ดานการแลกเปล่ียนความรู/ความคิดเห็นและนําเสนอ (x̅=4.60) ดานการปฏิบัติและประเมินผล (x̅=4.59) ดานการ

เตรียมการ (x ̅=4.56) ดานการสํารวจคนหาและวางแผน (x ̅=4.50) ดานการตรวจสอบและประยุกตใช (x̅=4.50) ตามลําดับ 
 3. เพ่ือพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรูของครูวิทยาศาสตร ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 
 ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรูของครูวิทยาศาสตร ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ผูวิจัยสามารถจําแนกตามตารางที่ 3 ได ดังน้ี 
 

ตารางที่ 3 ผลการประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมการจัดการเรียนรูของครูวิทยาศาสตร ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  
 

ดานการปฏิบัติและประเมินผล x ̅ S.D. 
ระดับความเหมาะสม 

1. ดานความเปนประโยชน 4.71 0.47 มากที่สุด 
2. ดานความเปนไปได 4.76 0.34 มากที่สุด 
3. ความเหมาะสม 4.62 0.52 มากที่สุด 
รวม 4.70 0.45 มากที่สุด 

 จากตารางที่ 3 พบวา ระดับความเหมาะสมของโปรแกรมการจัดการเรียนรูของครูวิทยาศาสตรในสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยรวมทั้ง 3 ดานอยูในระดับมากที่สุด (x ̅=4.70) และเมื่อพิจารณาเปนราย

ดานโดยเรียงจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก ความเหมาะสม (x ̅=4.76) ดานความเปนประโยชน (x ̅=4.71) ความเหมาะสม

(x ̅=4.62) ตามลําดับ และจากการประเมินผลไดนํามาสูการพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรูของครู วิทยาศาสตร              
ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ประกอบดวย 1) วัตถุประสงค 2) เนื้อหา 3) 
จุดมุงหมายโปรแกรม 4) การประเมินผล ขอบขายของเน้ือหาแบงเปน 5 Module  

 

สรุปผลการวิจัย  
 การวิจัยเรื่องพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรูของครูวิทยาศาสตรในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้  
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 1. เพ่ือศึกษาองคประกอบและตัวชี้วัดของการจัดการเรียนรูของครูวิทยาศาสตรของครูวิทยาศาสตร ในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พบวา ประกอบดวย 5 องคประกอบ 26 ตัวชี้วัด ซึ่งองคประกอบ

และตัวชี้วัดในการจัดการเรียนรูของครูวิทยาศาสตร โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (x ̅=4.72) และเม่ือพิจารณาเปนราย

องคประกอบ ไดแก 1) องคประกอบที่ 1 ข้ันเตรียมการ อยูในระดับมากที่สุด (x ̅=4.69) มี 5 ตัวชี้วัด 2) องคประกอบที่ 2 ขั้น

สํารวจคนหาและวางแผน อยูในระดับมากที่สุด (x ̅=4.71) มี 5 ตัวช้ีวัด 3) องคประกอบที่ 3 ขั้นปฏิบัติและประเมินผล อยูใน

ระดับมากที่สุด (x ̅=4.66) มี 5 ตัวชี้วัด 4) องคประกอบที่ 4 ข้ันตรวจสอบและประยุกตใช อยูในระดับมากที่สุด (x̅=4.80) มี 5 

ตัวชี้วัด และ 5) องคประกอบที่ 5 ขั้นแลกเปลี่ยนความรู/ความคิดเห็นและนําเสนอ อยูในระดับมากที่สุด (x ̅=4.74) มี 6 
ตัวช้ีวัด 
 2. เพ่ือศึกษาสภาพปจจุบัน และสภาพที่พึงประสงคของการจัดการเรียนรูของครูวิทยาศาสตร ในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พบวา สภาพปจจุบันในการจัดการเรียนรูของครูวิทยาศาสตร ใน

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยรวมอยูในระดับนอย (x ̅=2.48) และเมื่อพิจารณาเปน

รายดานโดยเรียงจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก ดานการตรวจสอบและประยุกตใช (x ̅=2.60) ดานการสํารวจคนหาและ

วางแผน (x ̅=2.47) ดานการปฏิบัติและประเมินผล (x ̅=2.46) ดานการแลกเปล่ียนความรู/ความคิดเห็นและนําเสนอ (x ̅=2.45) 

ดานการเตรียมการ (x ̅=2.40) ตามลําดับ สวนสภาพที่พึงประสงคในการจัดการเรียนรูของครูวิทยาศาสตร ในสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (x ̅=4.55) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานโดย

เรียงจากคาเฉล่ียมากไปหานอย ไดแก ดานการแลกเปล่ียนความรู/ความคิดเห็นและนําเสนอ (x ̅=4.60) ดานการปฏิบัติและ

ประเมินผล (x ̅=4.59) ดานการเตรียมการ (x̅=4.56) ดานการสํารวจคนหาและวางแผน (x̅=4.50) ดานการตรวจสอบและ

ประยุกตใช (x ̅=4.50) ตามลําดับ 
 3. เพ่ือพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรูของครูวิทยาศาสตร ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 พบวา ระดับความเหมาะสมของโปรแกรมการจัดการเรียนรูของครูวิทยาศาสตรในสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยรวมทั้ง 3 ดานอยูในระดับมากที่สุด (x ̅=4.70) และเมื่อพิจารณาเปนราย

ดานโดยเรียงจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก ความเหมาะสม (x ̅=4.76) ดานความเปนประโยชน (x ̅=4.71) ความเหมาะสม

(x ̅=4.62) ตามลําดับ และจากการประเมินผลไดนํามาสูการพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรูของครู วิทยาศาสตร              
ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ประกอบดวย 1) วัตถุประสงค 2) เนื้อหา 3) 
จุดมุงหมายโปรแกรม 4) การประเมินผล ขอบขายของเน้ือหาแบงเปน 5 Module 
 

อภิปรายผล  
 การวิจัยเรื่องพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรูของครูวิทยาศาสตรในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลได ดังน้ี  
 1. ผลการศึกษาองคประกอบและตัวชี้วัดในการจัดการเรียนรูของครูวิทยาศาสตร ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 พบวา ประกอบดวย 5 องคประกอบ 26 ตัวชี้วัด ทั้งนี้เน่ืองจากครูเปนบุคลากรที่มี
บทบาทสําคัญในกระบวนการจัดการศึกษาคุณภาพของครูจึงมีความสําคัญเพราะครูที่มีคุณภาพจะสงผลตอผูเรียนที่มีคุณภาพ 
ครูจึงมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม        
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับบุคคลอ่ืนไดอยางมีความสุขคุณภาพของครูผูสอนเปนปจจัยสําคัญ
ที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงดานการเรียนรูของผูเรียน สอดคลองกับปรารถนา  เพชรฤทธ์ิ (2559, น.103) พบวา ครูผูสอนกลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ในโรงเรียนมัธยมศึกษามีคุณลักษณะ 3 ดาน 58 ตัวชี้วัด ผลการประเมินความเหมาะสมโดย
ผูทรงคุณวุฒิพบวามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับวิริญญ  แวงโสธรณ (2561, น.93) พบวา องคประกอบ
และตัวชี้วัดการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรมี 5 องคประกอบ 29 ตัวชี้วัด และมีระดับความเหมาะสมขององคประกอบการ
จัดการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตสําหรับสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 24 โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับชนกพร  จุฑาสงฆ (2559, น.83) พบวา การยืนยันโดยผูทรงคุณวุฒิ 
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โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด อีกทั้งยังสอดคลองกับสุริยา  เสนาวงค (2560, น.75) พบวา องคประกอบการจัดการเรียนรู
ภาษาไทยเพื่อเสริมสรางการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน ประกอบดวย 6 องคประกอบ 23 ตัวชี้วัด ยืนยันโดย
ผูทรงคุณวุฒิ โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 
 2. ผลการศึกษาสภาพปจจุบัน สภาพที่พึงประสงคและความตองการจําเปนในการจัดการเรียนรูของครูวิทยาศาสตร 
ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พบวา สภาพปจจุบันในการจัดการเรียนรูของครู
วิทยาศาสตร โดยภาพรวมอยูในระดับนอย เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย สภาพที่พึงประสงคในการจัดการเรียนรูของ
ครูวิทยาศาสตร โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องจากการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไดกําหนดกรอบแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาโดยใหดําเนินการตามแนวทางการพัฒนา ประกอบดวยพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหมใหมีนิสัยใฝ
เรียนรูสามารถเรียนรูดวยตนเองและแสวงหาความรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตมีความสามารถในการสื่อสาร สามารถคิดวิเคราะห 
แกปญหา ริเริ่มสรางสรรค มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชนสวนรวม มีศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรมและคานิยม 
พัฒนาคุณภาพครูยุคใหมใหเปนผูเอ้ืออํานวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเปนวิชาชีพที่มีคุณคา สอดคลองกับชนกพร  จุฑาสงฆ 
(2559, น.83) พบวา สภาพปจจุบันของสมรรถนะการจัดการเรียนรูของครูอยูในระดับนอย และสภาพที่พึงประสงค โดยรวม
อยูในระดับมากที่สุด และสอดคลองกับวิริญญ  แวงโสธรณ (2561, น.85) พบวา สภาพปจจุบันโดยรวมอยูในระดับนอย สภาพ
ที่พึงประสงคโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด  
 3. โปรแกรมการจัดการเรียนรูของครูวิทยาศาสตรในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
25 พบวา ประกอบดวย 1) วัตถุประสงค 2) เนื้อหา 3) จุดมุงหมายโปรแกรม 4) การประเมินผล ขอบขายของเน้ือหาแบงเปน 
5 Module ประกอบดวย Module 1 ดานการเตรียมการ Module 2 ดานการสํารวจคนหาและวางแผน Module 3 ดานการ
ปฏิบัติและประเมินผล Module 4 ดานการตรวจสอบและประยุกตใชและ Module 5 ดานการแลกเปลี่ยนความรู/ความ
คิดเห็นและนําเสนอ ซ่ึงโดยรวมมีความเปนประโยชนในระดับมากที่สุด ความเหมาะสมในระดับมากที่สุดและความเปนไปไดอยู
ในระดับมากที่สุดอาจเปนเพราะวาการพัฒนาโปรแกรมน้ันเปนไปตามขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมหรือการพัฒนาหลักสูตร คือ 
ผูวิจัยไดเริ่มตนการศึกษาขอมูลพื้นฐานความตองการจําเปนสอดคลองกับปญญา  แกลวกลา (2557) ชูชัย  สมิทธิไกร (2552) 
และฐิระ  ประวาลพฤกษ (2558, บทคัดยอ) พบวา โปรแกรมการจัดการเรียนรูของครูวิทยาศาสตรในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ฉบับนี้มีความสมบูรณ ชัดเจน สามารถนําไปใชในการพัฒนาครูได สอดคลอง
กับชนกพร  จุฑาสงฆ (2559, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาโปรแกรมการเสริมสรางสมรรถนะการจัดการเรียนรูของ
ครู สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พบวา โปรแกรมเสริมสรางสมรรถนะการจัดการ
เรียนรูของครูสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่พัฒนาขึ้น มีองคประกอบโปรแกรม 
ไดแก 1) หลักการและแนวคิดของโปรแกรม 2) วัตถุประสงคของโปรแกรม 3) รูปแบบและวิธีการพัฒนา 4) โครงสรางของ
โปรแกรม 5) เนื้อหาและสาระสําคัญของโปรแกรม ประกอบดวย 6 Module และมีความเปนประโยชน ความเปนไปได ความ
เหมาะสม และความถูกตองอยูในระดับมากที่สุด   
  

ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
 1.1 ผูบริหารและผูมีสวนเกี่ยวของในการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาครูในสังกัดสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ควรสงเสริมและสนับสนุนใหมีการนําโปรแกรมการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรที่พัฒนาขึ้นซึ่งไดผาน
ขั้นตอนการพัฒนาอยางเปนระบบระเบียบมีการตรวจสอบคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิ จนเปนโปรแกรมที่สามารถนาไปใชในการ
พัฒนาครูวิทยาศาสตรใหเปนผูมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 1.2  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ควร สงเสริม สนับสนุนในเชิงนโยบายใหกับสถานศึกษา
ในสังกัด เพื่อใหการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรูภาษาไทยเพื่อเสริมสรางการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน ใหบรรลุ
เปาหมายใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 
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 2.1 ควร มีการศึกษาการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางการคิดอยางมีวิจารณญาณการคิดวิเคราะห 
และการคิดสรางสรรค ในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เพื่อจะไดพัฒนาครูในการสงเสริมการคิดใหไดองคความรูในการ
พัฒนาตนเองและเปนประโยชนตอผูเรียนสูงสุด 
 2.2 ควร นําโปรแกรมการจัดการเรียนรูของครูวิทยาศาสตรในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 ไปใชในการพัฒนาครูกับสถานศึกษาจริง 
 

กิตติกรรมประกาศ 
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อยางยิ่ง และขอขอบพระคุณไว ณ โอกาสน้ี ขอกราบขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิทุก ๆ ทาน ที่ใหความอนุเคราะหยืนยัน
โปรแกรมการจัดการเรียนรูในครั้งนี้ จนทําใหผูวิจัยประสบความสําเร็จสมบูรณ 
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แนวทางการพัฒนาการรูเทาทันสือ่ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามัธยมศึกษา เขต 27 

Guidelines for Development Media Literacy of Junior High School Students 
under The Secondary Educational Service Area office 27. 
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บทคัดยอ            
 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค 1. เพื่อการศึกษาระดับการรูเทาทันสื่อของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 และ 2. เพื่อการศึกษาศึกษาแนวทางพัฒนาการรูเทาทันสื่อของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เปนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods)   
มีเคร่ืองมือในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณและแบบสอบถาม โดยมีกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 จํานวน 393 คน ที่ไดมาจากการคํานวณโดยใชสูตรของทาโร ยามาเน (Taro 
Yamane) และกลุมเปาหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนฯ จํานวน 20 คน ที่มาจากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) แลวนําขอมูลที่ไดแบบสัมภาษณ การรวบรวมจากเอกสารตาง ๆ ที่เก่ียวของมาวิเคราะหในเชิงเน้ือหา 
(Content Analysis) และแบบสอบถามมาวิเคราะห โดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเชิงพรรณนา และการวิเคราะหสถิติการ
ทดสอบสมมติฐานดวยคาที (t–test: Independent Samples) ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับการรูเทาทันสื่อของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณา
เปนรายดานจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก นักเรียนสามารถเห็นคุณคาซาบซ้ึงไปกับความงามทางศิลปะที่ส่ือไดสรางสรรคขึ้น 

(x ̅=3.42) นักเรียนสามารถตีความหมาย สัญลักษณตาง ๆ ที่ใชในการสรางความหมายผานเน้ือหาขาวสารในสื่อได (x̅=3.30) และ
นักเรียนสามารถจดจําและเขาใจความหมายของคําศัพท สัญลักษณ และเทคนิคที่ใชในการสื่อสารจากสื่อแตละประเภทไดอยางมี

ประสิทธิภาพ (x ̅=3.25) ตามลําดับ และ 2) แนวทางพัฒนาการรูเทาทันสื่อของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 พบวา ควรมีการใชกิจกรรมในช้ันเรียนเพื่อใหนักเรียนเขาใจและรูเทาทันส่ือในปจจุบัน
และสามารถนําเอาความสามารถในการนําเอาองคประกอบตาง ๆ ที่อาจเปนขอมูล ความรู หรือ ความคิดตาง ๆ มาประมวล
หลอมรวมเขาดวยกันเพื่อสรางขอมูล ความรู ความคิด หรืออ่ืนใด ขึ้นใหม โดยที่ส่ิงใหม หรือแนวคิดใหมควรเปนสิ่งที่มี
ประโยชน มีคุณคาสามารถนําไปใชประยุกตใช หรือตอยอดได การคิดวิเคราะหและสังเคราะหส่ือเพื่อแยกเปนกระบวนการคิด
ในการนําเอาองคประกอบตาง ๆ เชน ขอมูลความรูความคิดที่มีอยูแลวมาผสมผสานหลอมรวมเพื่อสรางสิ่งใหม 
 

คําสําคัญ: แนวทางการพัฒนา, การรูเทาทันส่ือ, นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 
 

Abstract 
 The purposes of this study were 1. to study media literacy level of junior high school students under 
the Secondary Educational Service Area office 27 and 2. to study guidelines for development media 
literacy level of junior high school students under the Secondary Educational Service Area office 27. It is a 
mixed method. Research tools are interview forms and questionnaires. The sample consisted of junior 
high school students. Under the Office of the Secondary Education Service Area 27, 393 people 
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calculated from the formula of Taro Yamane and the target group are 20 junior high school students 
Purposive Sampling. Then bring the information obtained from the interview form compilation from 
relevant documents for content analysis and questionnaire for analysis By using the descriptive statistics 
program and statistical analysis, t-test: Independent Samples. The results of the study showed that 1) 
media literacy level of junior high school students under the Secondary Educational Service Area office 
27, it is at a medium level. and when considered in each aspect from the average to the least, namely 

the students can appreciate the appreciation of the artistic beauty created by the media (x ̅=3.42) students 
can interpret the meanings The symbols are used to create meaning through the news content in the 

media (x ̅=3.30) and students can memorize and understand the meaning of the vocabulary, symbols and 

techniques used in communicating from each type of media. Efficiency (x ̅=3.25) respectively, and 2) 
guidelines for media literacy level of junior high school students under the Secondary Educational Service 
Area office 27, it is found that classroom activities should be used to enable students to understand and 
be aware of current media and to be able to apply the ability to take various elements that may be 
information, knowledge or ideas. Various things to be assimilated together to create new information, 
knowledge, ideas, or anything else with new things Or a new concept should be something useful 
Valuable and can be applied to apply Or can be extended Thinking, analysis, and synthesis of media for 
separation are thought processes in bringing together elements such as information, knowledge, and ideas 
to create new things. 
             

Keywords: Guidelines for Development, Media Literacy, Junior High School Students 
 

บทนํา              
 ในยุคที่โลกมีความกาวหนาอยางรวดเร็วอันสืบเน่ืองมาจากการใชเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงขอมูลตาง ๆ ของทุกภูมิภาคของ
โลกเขาดวยกันกระแสการเปล่ียนทางสังคมที่เกิดขึ้น สงผลตอวิถีการดํารงชีพของสังคมอยางทั่วถึงโดยทักษะแหงศตวรรษที่ 21 
ที่สําคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู (Learning Skill) สงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรูเพื่อใหเด็กมีความรู 
ความสามารถและทักษะจําเปนซึ่งเปนผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจน การเตรียม
ความพรอมดานตาง ๆ ซึ่งการดํารงชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21 ถือเปนความทาทายที่สุดตอการเปล่ียนแปลงของกระแสสังคม
โลกที่เต็มไปดวยขอมูลขาวสารแบบไรขีดจํากัด และชองทางส่ือสังคมออไลนที่ทําใหคนเขาถึงขอมูลไดทุกที่ทุกเวลาทุกคน
จะตองเรียนรูตลอดชีวิต คือ ทักษะรูเทาทันสื่อ (Media Literacy) (วิจารณ  พานิช, 2555, น.36) ดวยเหตุนี้ “ส่ือ” จึงเขามามี
บทบาทอยางมากในการเรียนรูตลอดชีวิตของคนไทยในสังคมรวมทั้งมีบทบาทในการดํารงชีวิตการบมเพาะความเชื่อ ทัศนคติ 
ความคิด คานิยม การประเมินคุณคาตอเรื่องราวตาง ๆ และการปฏิบัติตนในดานตาง ๆ ของคนไทยในสังคมดังที่ (อุบลรัตน     
ศิริยุวศักดิ์, 2543, น.22) กลาววาขอมูลขาวสารและการเรียนรูจากสื่อเปนรางแหที่ครอบคลุมทุกคนในสังคมไทยที่บางที่เราไม
รูสึกตัว นั่นคือ ประสบการณที่ผานสื่อถือเปนองคประกอบสําคัญในกระบวนการเรียนรูทางสังคมของประชาชนในสังคม 
สาเหตุสําคัญที่อิทธิพลและผลกระทบของสื่อยังคงเปนประเด็นที่มีผูใหความสนใจและศึกษากันอยางกวางขวางสืบเน่ืองมาจาก
ความตระหนักรูถึงผลกระทบทางลบของส่ือที่สงผลตอสังคมและปจเจกบุคคลผานการเปดรับอิทธิพลและวัฒนธรรมจาก
ภายนอกมาสูตนเองโดยไมผานกระบวนการกลั่นกรองขอมูลใหดีเสียกอนอยางไรก็ตามอิทธิพลและผลกระทบจากสื่อจะเกิด
ขึ้นกับผูบริโภคหรือผูรับสารแตละคนในระดับที่แตกตางกันออกไป (จินตนา  ตันสุวรรณนนท, 2559, น.90) และผูคนจํานวน
มากยังคงใชสื่อเปนชองทางในการติดตอสื่อสารการเรียนรูและแสวงหาขอมูลขาวสารในชวงหลายปที่ผานมาสื่ออินเทอรเน็ตถือ
เปนสื่ออีกชองทางหนึ่งที่ไดรับความนิยมอยางมากสอดคลองกับพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งผลจากการสํารวจ
จํานวนผูใชอินเทอรเน็ตทั่วโลกมีตัวเลขสูงถึง 2,000 ลานคน และในประเทศไทยมีผูใชอินเทอรเน็ตถึง 24 ลานคน และมี
จํานวนผูใชสมารทโฟน ถึง 18 ลานเครื่อง จากการสํารวจเวลาที่ใชในส่ือตาง ๆ พบวา ส่ืออินเทอรเน็ตนั้นมีการใชมากที่สุดถึง
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วันละ 16.6 ชั่วโมงใชเวลาในการรับชมโทรทัศน 10.9 ช่ัวโมงสวนใชเวลาอานหนังสือน้ันนอยที่สุด (ประชาชาติธุรกิจออนไลน, 
2562, ออนไลน) การรูเทาทันสื่อเปนทักษะสําคัญ สําหรับการดําเนินชีวิตของประชาชนเน่ืองจากสื่อในสมัยใหมมีรูปแบบที่
หลากหลายและซับซอนมากขึ้นประชาชนจึงจําเปนตองเรียนรูเพื่อใหสามารถตัดสินใจเลือกรับขาวสารไดอยางถูกตองการรูเทา
ทันสื่อเปนแนวคิดที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางในระดับสากล ถือเปนเคร่ืองมือสําคัญในการเสริมสรางพลังอํานาจในการ
บริโภคส่ืออยางชาญฉลาดของผูบริโภคส่ือ เพราะหากบุคคลใดขาดการรูเทาทันสื่อยอมตกเปนเหยื่อของขอมูลขาวสาร ดังนั้น 
การที่บุคคลในสังคมจะสามารถรูเทาทันส่ือไดยอมตองอาศัยทักษะในการเขาถึงทักษะการวิเคราะหทักษะการประเมินเน้ือหา
สาระทักษะการสรางสรรคและทักษะการมีสวนรวม รวมทั้งยังตองคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ ทั้งปจจัยสวนบุคคลและปจจัย
สภาพแวดลอมที่ลวนสงผลตอการรูเทาทันส่ือ (บุบผา  เมฆศรีทองคา, 2554, น.117) ดวยเหตุนี้ การรูเทาทันสื่อจึงเปนเรื่องที่
ทาทายสําหรับผูบริโภคสื่อทุกคนบนโลกขาวสารที่ไรพรมแดนเชนปจจุบัน ซึ่งการรูเทาทันสื่อเปนเครื่องมือที่ชวยสรางความ
เขมแข็งใหแกผูรับสื่อ การรูเทาทันส่ือจะชวยใหนักเรียนและวัยรุนไมถูกครอบงําจากสื่อหรือบริษัทผูผลิตที่คาดหวังผลกําไรที่จะ
หลอกลอใหวัยรุนซ้ือสินคา การรูเทาทันสื่อจะชวยเสริมสรางใหผูรับส่ือสามารถเลือกรับสื่อ และใชสื่ออยางมีประสิทธิภาพใน
บริบทตาง ๆ ในปจจุบันเด็กไทยมีการใชสื่อเหมือนเปนสวนหนึ่งของรางกายตัวเอง ทั้งมือถือ อินเตอรเน็ต รวมไปถึงโทรทัศน 
ซึ่งเด็กบางคนขาดเครื่องมือเหลานี้แลวหงุดหงิดทุรนทุราย ผลกระทบจึงเกิดจากเนื้อหาส่ือที่เสพใชโดยเฉพาะฐานคิดของ
เนื้อหา สื่อเปนปจจัยหนึ่งที่อยูในวิถีชีวิตของเยาวชนและสงผลตอความคิดและพฤติกรรมซึ่งไมสามารถปองกันสื่อท ี่สราง
ผลกระทบดานลบกับชีวิตเยาวชนไดขณะเดียวกันสื่อก็เปนเครื่องมือในการเปดโลกทัศนเขาถึงขอมูลขาวสารและใหการรับรูถึง
สิ่งตาง ๆ ในโลกใบนี้ไดอิทธิพลของสื่อจึงมีผลกับชีวิตในระดับเซลลสมองในระดับจิตวิญญาณแตปรากฏการณที่ผานมานั้น
เยาวชนสวนใหญเปนผูใชผูเสพส่ือสื่อจึงเปนสวนหนึ่งของเยาวชนและเยาวชนเปนสวนหน่ึงของสื่อเม่ือความสัมพันธระหวางสื่อ
กับเยาวชนแนนแฟนอยางน้ีแลวพลังของสื่อยอมมีอํานาจเหนือกวาพลังของเยาวชน (สํานักประชาสัมพันธขอนแกน, 2558, 
ออนไลน)  
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ใชกลยุทธและตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงานซ่ึงแบงนโยบาย
ออกเปนจํานวน 5 นโยบายในสวนที่เกี่ยวของกับการสงเสริมนักเรียนใหรูเทาทันสื่อสังคมออนไลนอยูในนโยบายที่ 2 กลยุทธ
ขอที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการรูเทาทันสื่อสังคมออนไลนของนักเรียนในกลยุทธที่ 5 กลาวถึงการใหสถานศึกษาหนวยงานทุก
ระดับใหความสําคัญเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลนเพิ่มมากขึ้น สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษานํา Digital Technology มาใชใน
การจดัการเรียนรูใหแกผูเรียนเปนรายบุคคลตามสมรรถนะความตองการและความถนัดสรางสังคมฐานความรู (Knowledge-
Based Society) เพื่อการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตผูวิจัยไดเลือกประชากรเปนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ซึ่งอยูในชวงวัยรุนและเปนวัยที่อยากเรียนรูอยากทดลองส่ิงแปลกใหมและมี
ความออนไหวตอสภาพแวดลอมที่ยั่วยุรวมไปถึงมีแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมตามการชี้นําจนตกเปนเหยื่อของภัยคุกคามจากสื่อ
ไดงาย (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27, 2560, ออนไลน) 
  ดังนั้น จากสถานการณและความสําคัญที่มาในขางตน การพัฒนานักเรียนใหรูเทาทันสื่อเปนทักษะชีวิตที่จําเปนการรับ
ขอมูลขาวสารและความคิดผานทางสื่อมวลชนอยางไรพรมแดนซึ่งหากรูเทาทันส่ือและสารสนเทศแลวจะทําใหเกิดประโยชนใน
กระบวนการสอนและการเรียนรูและยังทําใหครูไดขยายความรูใหกับนักเรียนเพื่อเสริมภูมิคุมกันในอนาคตการรูเทาทันสื่อ
สังคมออนไลนใหสําคัญเก่ียวกับหนาที่ของชองทางสารสนเทศและส่ือจากปญหาและความสําคัญของการรับรูส่ือดังกลาว ผูวิจัย
จึงตระหนักและมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาการรูเทาทันส่ือของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนสังกัดสา
นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เพื่อชวยใหพัฒนานักเรียนใหเกิดการรูเทาทันสื่อเพื่อเปนภูมิคุมกันจากสื่อที่ไม
เหมาะสมมีศักยภาพในการเลือกรับส่ือมีอิสระทางความคิดไมหลงไปกับสื่อยั่วยุงายสงผลใหเด็กที่มีการรูเทาทันสื่อจะไดเติบโต
เปนผูใหญที่มีวิจารญาณมีความมั่นคงทางอารมณและความคิดไมหลงบริโภควัตถุนิยมของสังคมปจจุบัน 
 

วัตถุประสงคการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาระดับการรูเทาทันส่ือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 27 
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  2. เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการรูเทาทันสื่อของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods) โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
 1. ประชากร กลุมตัวอยาง และกลุมเปาหมายในการวิจัย 
  1.1 ประชากร ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27  
ปการศึกษา 2562 จํานวน 23,332 คน (งานขอมูลสารสนเทศกลุมนโยบายและแผน, 2562)  
  1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 
จํานวน 393 คน ซ่ึงไดมาจากการคํานวณโดยใชสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1973) 
  1.3 กลุมเปาหมาย ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 
จํานวน 20 คน ที่มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 2. เครื่องมือในการวิจัย ไดแก 1) แบบสัมภาษณ (Interview) เกี่ยวกับการศึกษาแนวทางพัฒนาการรูเทาทันสื่อของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 27 และ 2) แบบสอบถาม 
(Questionnaire) ที่ประกอบดวย 3 สวน คือ สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 2 ศึกษาระดับการรูเทาทัน
สื่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 และสวนที่ 3 ขอเสนอแนะ
เพิ่มเติมเปนแบบปลายเปด ตลอดจน ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามมาหาคุณภาพภาพของเคร่ืองมือ ไดแก (1) นําแบบสอบถามพบ
ที่ปรึกษาและดําเนินการปรังปรุงแกไขตามคําแนะนํา (2) นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวเสนอนําเสนอผูเช่ียวชาญ 
จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของเนื้อหาโดยหาคาความสอดคลองของวัตถุประสงคกับขอคําถาม (Index of 
Item–Objective Congruence: IOC) (ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ, 2543, น.249) พบวามีคา IOC ระหวาง 0.80–
1.00 และ (3) การทดลองใชเครื่องมือกับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ชุด ซ่ึงผลการประเมินมีอํานาจจําแนก
ระหวาง 0.25–0.75 และหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีของ Cronbach (1951; อางในบุญชม  ศรีสะอาด, 2558) 
ซึ่งผลการประเมินคาความเชื่อมั่นมีคาความเช่ือมั่น 0.95 

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก การเก็บรวบรวมขอมูลจาก 1) แบบสัมภาษณ (Interview) กลุมเปาหมาย จํานวน 20 
คน และ 2) แบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุมตัวอยาง จํานวน 393 คน  
 4. การวิเคราะหขอมูล ไดแก 1) การวิเคราะหขอมูลในเชิงคุณภาพ โดยการนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณกับ
กลุมเปาหมาย จํานวน 20 คน และจากขอมูลเอกสารตาง ๆ มาวิเคราะหในเชิงเน้ือหา (Content Analysis) 2) การวิเคราะห
ขอมูลในเชิงสถิติที่ไดจากการแจกแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง จํานวน 393 คน มาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป
เชิงพรรณนาและการวิเคราะหทดสอบสมมติฐานดวยคาที (t–test: Independent Samples)   
 5. สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก โปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเชิงพรรณนา ประกอบดวย คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 
(Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติที่ ใชในการทดสอบสมมติฐานดวยคาที ( t–test: 
Independent Samples)     
 

ผลการวิจัย             
 การวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาการรูเทาทันสื่อของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 27 ผูวิจัยสามารถจําแนกผลการวิจัยไดตามวัตถุประสงค ดังนี้ 

1. เพ่ือการศึกษาระดับการรูเทาทันส่ือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27  

ผลการวิจัยพบวา คาเฉลี่ยผลการศึกษาระดับการรูเทาทันสื่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายดานจากคาเฉล่ียมากไปหานอย ไดแก 

นักเรียนสามารถเห็นคุณคาซาบซ้ึงไปกับความงามทางศิลปะที่ส่ือไดสรางสรรคข้ึน (x ̅=3.42) นักเรียนสามารถตีความหมาย 
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สัญลักษณตาง ๆ ที่ใชในการสรางความหมายผานเน้ือหาขาวสารในสื่อได (x̅=3.30) และนักเรียนสามารถจดจําและเขาใจ

ความหมายของคําศัพท สัญลักษณ และเทคนิคที่ใชในการสื่อสารจากสื่อแตละประเภทไดอยางมีประสิทธิภาพ (x ̅=3.25) 
ตามลําดับ 
  2. เพ่ือการศึกษาศึกษาแนวทางพัฒนาการรูเทาทันส่ือของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27  
 ผลการวิจัยพบวา ผลการศึกษาศึกษาแนวทางพัฒนาการรูเทาทันสื่อของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ซึ่งโรงเรียนจะตองนําความรูเรื่องส่ือมาเปนความรูเพื่อใหนักเรียนไดมีสวนรวมรวมใน
การคิด วิเคราะห ทั้งไดมีการใชกิจกรรมในชั้นเรียนเพื่อใหนักเรียนเขาใจและรูเทาทันสื่อในปจจุบันและสามารถนําเอา
ความสามารถในการนําเอาองคประกอบตาง ๆ ที่อาจเปนขอมูล ความรู หรือ ความคิดตาง ๆ มาประมวลหลอมรวมเขาดวยกัน
เพื่อสรางขอมูล ความรู ความคิด หรืออ่ืนใด ข้ึนใหม โดยที่ส่ิงใหม หรือแนวคิดใหมควรเปนสิ่งที่มีประโยชน มีคุณคาสามารถ
นําไปใชประยุกตใช หรือตอยอดได การคิดวิเคราะหและสังเคราะหส่ือเพื่อแยกเปนกระบวนการคิดในการนําเอาองคประกอบ
ตาง ๆ เชน ขอมูลความรูความคิดที่มีอยูแลวมาผสมผสาน หลอมรวมเพื่อสรางส่ิงใหม ดังนั้นสื่อจะตองไดรับการวิเคราะหและ
สังเคราะหจึงจะสามารถสรางสรรคสิ่งใหมไดดีมีคุณคามากนอยเพียงใด สวนหนึ่งเกิดจากความสามารถของผูนําส่ือไปใชใหเกิด
ประโยชนในองคกรและมีองคประกอบตาง ๆ ที่เหมาะสมดวยเพื่อใหไดสิ่งใหมหรือแนวคิดใหมที่ตรงตามจุดมุงหมาย   
 

สรุปผลการวิจัย  

การวิจัยแนวทางการพัฒนาการรูเทาทันสื่อของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 27 ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้  

1. เพ่ือการศึกษาระดับการรูเทาทันส่ือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27 พบวา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายดานจากคาเฉล่ียมากไปหานอย ไดแก 

นักเรียนสามารถเห็นคุณคาซาบซ้ึงไปกับความงามทางศิลปะที่ส่ือไดสรางสรรคข้ึน (x ̅=3.42) นักเรียนสามารถตีความหมาย 

สัญลักษณตาง ๆ ที่ใชในการสรางความหมายผานเน้ือหาขาวสารในสื่อได (x̅=3.30) และนักเรียนสามารถจดจําและเขาใจ

ความหมายของคําศัพท สัญลักษณ และเทคนิคที่ใชในการสื่อสารจากสื่อแตละประเภทไดอยางมีประสิทธิภาพ (x ̅=3.25) 
ตามลําดับ 

 2. เพื่อการศึกษาศึกษาแนวทางพัฒนาการรูเทาทันสื่อของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 27 พบวา ควรมีการใชกิจกรรมในชั้นเรียนเพื่อใหนักเรียนเขาใจและรูเทาทันสื่อในปจจุบันและ
สามารถนําเอาความสามารถในการนําเอาองคประกอบตาง ๆ ที่อาจเปนขอมูล ความรู หรือ ความคิดตาง ๆ มาประมวลหลอม
รวมเขาดวยกันเพื่อสรางขอมูล ความรู ความคิด หรืออ่ืนใด ขึ้นใหม โดยที่สิ่งใหม หรือแนวคิดใหมควรเปนสิ่งที่มีประโยชน มี
คุณคาสามารถนําไปใชประยุกตใช หรือตอยอดได การคิดวิเคราะหและสังเคราะหส่ือเพื่อแยกเปนกระบวนการคิดในการนําเอา
องคประกอบตาง ๆ เชน ขอมูลความรูความคิดที่มีอยูแลวมาผสมผสาน หลอมรวมเพื่อสรางส่ิงใหม 
 

อภิปรายผล  
การวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาการรูเทาทันส่ือของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 27 ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลได ดังน้ี  
ผลการศึกษาการรูเทาทันสื่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 

กลุมตัวอยางมีทั้งเพศชายและเพศหญิงสวนใหญกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1–3 ซึ่งกลุมตัวอยางยังเปนเยาวชน
ยังคงอยูในความดูแลของผูปกครอง และผูปกครองสวนใหญจะมีอาชีพทางดานเกษตรกรรม คาขาย จึงทําใหมีรายไดนอย เปน
พื้นฐานทางครอบครัวที่ผูปกครองไมสามารถดูแลเยาวชนไดอยางทั่วถึง ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาสอดคลองกับจากการ
สํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2556 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ (2557) พบวา 
ประชากรของประเทศไทยกลุมอายุ 15-24 ป มีสัดสวนการใชอินเทอรเน็ตสูงสุด คิดเปนรอยละ 58.4 ตลอดจน ผลการศึกษา
แนวทางการรูเทาทันสื่อของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน แนวทางการศึกษาพฤติกรรมการใชงานสื่อออนไลน นักเรียนกลุม
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ตัวอยางสวนใหญใชส่ืออินเทอรเน็ตที่บานพักอาศัย โดยใชสมารทโฟน/โทรศัพทมือถือ โดยมีการใชงานทุกวัน ปจจัยที่สงผลตอ
การใชงานส่ือออนไลนเปนประจําคือ เฟส ไลน เลนเกม มีพฤติกรรมการใชงานส่ือออนไลนในการคนหาความรู การพูดคุยใชสื่อ
ออนไลนเพื่อความบันเทิง ซ่ึงสอดคลองกับสุภารัตน  แกวสุทธิ (2553) ที่พบวาผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทยมีพฤติกรรมใน
การใชอินเทอรเน็ตทุกวันและเวลาในการใชอินเทอรเน็ตตอคร้ังมีแนวโนมมากข้ึน สวนพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเกี่ยวกับการ
ใชสื่อออนไลนในเชิงบวกและเชิงลบ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการใชงานใชสื่อออนไลนที่เปล่ียนแปลงในเชิง
บวก โดยภาพรวมอยูในระดับมากจากการใชพื้นที่ใหบริการผานส่ือออนไลน สามารถแบงปนขอความ ขาวสาร รูปภาพ วิดีโอ 
ที่สนับสนุนเชิดชูผูที่ทําความดีไดมากขึ้นและกลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการใชงานใชสื่อออนไลนที่เปลี่ยนแปลงในเชิงลบโดยภาพ
รวมอยูในระดับนอย เปนส่ิงที่เหมาะสมทําใหรูวาสามารถที่จะควบคุมส่ิงตาง ๆ กับการใชงานในสื่อออนไลนได แตทั้งน้ีก็ควรจะ
ไดรับความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชสื่อออนไลนดวยแนวทางการพัฒนาการรูเทาทันสื่อของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ทําใหเห็นวานักเรียนมีการรูเทาทันสื่อทําให
นักเรียนยังคงตองมีการฝกฝนทักษะทางดานการวิเคราะหสื่อดานการเขาถึงสื่อออนไลน เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากดานการ
วิเคราะหสือ่ออนไลนในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง พบวา นักเรียนจากกลุมตัวอยางสามารถคิดพิจารณา ไตรตรอง ความ
เหมาสมะสมในการเลือกรับสื่อออนไลนที่เหมาะสมกับตัวเอง อยูในระดับปานกลาง และในการคนหาขอมูลขาวสารตาง ๆ 
นักเรียนยังตองมีการกําหนดเปาหมายกอนการใชส่ือออนไลนวาจะใชคนหาขอมูลอะไรเขาถึงส่ือออนไลนไดหลายโปรแกรมทั้ง
ในประเทศและตางประเทศสามารถเขาถึงขอมูลทางอินเทอรเน็ตไดทันทีที่ตองการสามารถควบคุมระยะเวลาการใชสื่อ
ออนไลนของตัวเองได 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 

 1. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 
  1.1 ควร มีการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพในหัวขอวิจัยน้ีอีกครั้ง เนื่องจากการวิจัยเกี่ยวกับการรูเทาทันสื่อ เปนการ
ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพนาจะทําใหไดขอมูลเชิงลึกมากยิ่งขึ้น 
    1.2 ควร มีการศึกษาในกลุมประชากรที่มีลักษณะงานใกลเคียงกัน เชน กลุมโรงเรียนสังกัดอาชีวะ เทคนิค เปนตน 
เพื่อเปนการทดสอบความนาเช่ือถือและความเที่ยงตรงของตัวแบบที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้ 
 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
   2.1 ควร มีการศึกษาวิจัยในประเด็นนี้เปนไปอยางตอเนื่อง เพราะใหทราบและรูถึงแนวทางการพัฒนาตาม
สถานการณปจจุบัน 
   2.2 ควร มีการศึกษาวิจัยขยายผลไปในพื้นที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตอ่ืน ๆ ตอไป  
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บทคัดยอ            
 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาผลของการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาภาคปกติของคณะรัฐศาสตรและรัฐ
ประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และ 2. เพื่อเสนอแนะการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาภาคปกติของคณะ
รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปนการวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
มีเครื่องมือในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม โดยมีกลุมเปาหมายในการวิจัย คือ สโมสรนักศึกษาและชมรมนักศึกษาคณะ
รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จํานวนทั้งส้ิน 50 คน ที่มาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) แลวนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหขอมูลในเชิงสถิติโดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเชิง
พรรณนา ประกอบดวย คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาความถี่ ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษาภาคปกติของคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร โดยรวมอยูในระดับมาก (x ̅=3.94) และเมื่อพิจารณาเปน

รายดานโดยเรียงจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก 1.1) ดานผลที่คาดวาจะไดรับอยูในระดับมาก (x ̅=4.49) 1.2) ดานการ

กําหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมอยูในระดับมาก (x ̅=3.89) 1.3) ดานโครงการการจัดกิจกรรมอยูในระดับมาก (x ̅=3.86) 

1.4) ดานเปาหมาย/ตัวชี้วัดอยูในระดับมาก (x ̅=3.76) 1.5) ดานงบประมาณและทรัพยากรอยูในระดับมาก (x ̅=3.72) 
ตามลําดับ  และ 2) เสนอแนะการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาภาคปกติของคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกอบดวย ไดแก 2.1) ควร เพิ่มความหลากหลายของกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษาและ
ใชเวลาใหเหมาะสมในการดําเนินกิจกรรม (f=31) 2.2) ควร เพิ่มความตระหนักและใหเห็นความสําคัญในการเขารวมกิจกรรม
ของนักศึกษาทุกชั้นป (f=27) 2.3) ควร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากบคุคลภายนอกหรือตางสถาบัน (f=26) 2.4) ควร มีการจัด
กิจกรรมที่สงเสริมกลุมสัมพันธมากกวานี้หรือมีกิจกรรมละลายพฤติกรรมกอนทํากิจกรรม (f= 23) 2.5) ควร มีกิจกรรมกีฬา
หรือสงเสริมสุขภาพและการออกกําลังกายหรือจัดในรูปแบบแรลลี่แอดเวนเจอร (f=18) 2.6) ควร มีโครงการหรือกิจกรรมการ
ติวหนังสือเพื่อสอบ กพ. (f=15) 2.7) ควร เปลี่ยนรูปแบบการทํากิจกรรมดานอ่ืนบาง (f=12) 2.8) ควร จัดใหกิจกรรมเพื่อ
กระชับความสัมพันธระหวางคณาจารยและบุคลากรภายในคณะ (f=10) และ 2.9) ควร ใหนักศึกษาบริหารงบประมาณ/
โครงการเองเพื่องบประมาณจะไดลงถึงการจัดกิจกรรมที่แทจริง (f=7) ตามลําดับ 
 

คําสําคัญ: การจัดกิจกรรม, การพัฒนานักศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 

Abstract 
 The purposes of this study were 1. to study the regular student development activities of the Faculty 
of Political Science and Public Administration Rajabhat Mahasarakham University and 2. to suggest the 
regular student development activities of the Faculty of Political Science and Public Administration 
Rajabhat Mahasarakham University, Is a quantitative research has research tools, including questionnaires 
with research target groups which are student clubs and student clubs in the Faculty of Political Science 
and Public Administration. Rajabhat MahaSarakham University a total of 50 people, came from the 
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Purposive sampling method. The data from the questionnaire were analyzed statistically by using the 
descriptive statistics program consisting of percentage, average, standard deviation. and frequency.        
The results of the study showed that 1) The results of the regular student development activities of the 

Faculty of Political Science and Public Administration Overall is at a high level (x ̅=3.94) and when 
considered by each side, in order of average to least, such as 1.1) The expected result is at a high level 

(x ̅=4.49) 1.2) In terms of activity duration, it is at a high level (x ̅=3.89)1.3) In terms of project management, 

it is at a high level (x ̅=3.86) 1.4) In terms of goals  ones Indicators are at a high level (x ̅=3.76) 1.5) budget 

and resources are at a high level (x̅=3.72) respectively, and 2) Suggest the regular student development 
activities of the Faculty of Political Science and Public Administration Rajabhat Mahasarakham University, 
consists of 2.1) There should be a variety of activities for student development and appropriate time to 
carry out the activities (f=31) 2.2) should increase the awareness and the importance of student 
participation in every activity Year (f =27) 2.3) There should be exchanges of learning from external or 
different institutions (f=26) 2.4) There should be more activities that promote group relationships or 
behavior-dissolving activities before activities (f=23) 2.5) There should be sport activities or health and 
exercise promotion or organized in a rally adventure (f=18) 2.6) There should be a tutoring program or 
activity for the OCSC examination (f=15) 2.7) Some other activities should be changed (f=12) 2.8) Activities 
should be established to strengthen the relationship between the faculty and staff within the faculty 
(f=10) and 2.9) Should students budget management/The project itself so that the budget will reach the 
actual activity arrangement (f =7) respectively 
 

Keywords: Activities, Student Development, Rajabhat Mahasarakham University 
 

บทนํา              
 สถาบันอุดมศึกษา มีภารกิจหลักที่ประกอบดวยสาระสําคัญ 4 ประการ ไดแก การเรียนการสอน (ผลิตบัณฑิต) การ
ผลิตผลงานวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในบริบทของการผลิตบัณฑิตน้ัน งาน
กิจกรรมนักศึกษาหรืออาจเรียกใหสมบูรณวา “งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา” นับเปนบทบาทหลักอีกประการหน่ึง              
ที่มหาวิทยาลัยตองสงเสริมสนับสนุนใหเกิดขึ้นในสถาบันใหนักศึกษาไดรับการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อใหกาวสูการเปน
บัณฑิตที่มีศักยภาพสมบูรณพรอมในสังคม ทั้งทางดานรางกาย สังคม อารมณ และสติปญญาน่ันเอง การจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาจึงตองดําเนินการทั้งการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรางพัฒนาความรูทางวิชาการ/วิชาชีพและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมของนักศึกษา เพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคมีคุณภาพและสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
(สํานักสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา, 2551, น.2) 
 มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษามีหนาที่สอนและถายทอดความรูใหแกเยาวชนและผูเรียนพรอม ๆ กับทําหนาที่
รวบรวม สังเคราะห วิเคราะห และเผยแพร “ความรู” ผานกระบวนการศึกษาวิจัยโลกในอดีตสิ่งที่เปนอยูในปจจุบันและสิ่งที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคต ผลที่สังคมควรไดรับจากมหาวิทยาลัยคือ “บัณฑิต” ที่มีความรูสามารถเขาสูชีวิตการทํางานเปนพลเมือง
ที่ไดรับการขัดเกลาทางสังคมและวัฒนธรรมมาเปนอยางดี สวนความรูและองคความรูที่เปนผลิตผลจากมหาวิทยาลัย นอกจาก
จะเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศโดนเฉพาะอยางยิ่งทางเศรษฐกิจแลว ยังจะตองชวยนาสังคมไปสูความเปน
อารยประเทศอยางย่ังยืนอีกดวย (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551, น.14) พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 
ไดกําหนดความมุงหมายและหลักการในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา 
ความรู  คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตและเปนผูที่ มีประโยชนตอชุมชนและสังคม (สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2545, น.5) ซึ่งเปนแนวทางในการพัฒนานิสิตนักศึกษาในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) คือ มหาวิทยาลัยจะตองผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรมมีสติปญญาใฝการเรียนรูนึกคิดอยางเปน
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ระบบมีจิตสํานึกและศักยภาพในการสรางงานบุคลิกภาพดี มีความเปนผูนํา ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยมีวินัยรับผิดชอบตอ
ตนเองและมีความเอ้ืออาทรตอสังคมตระหนักในคุณคาทรัพยากรและภูมิปญญาทองถ่ินมีสุขภาพดีและมีความเปนสากล 
(ทบวงมหาวิทยาลัย, 2548, น.8) 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปนมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาภาครัฐที่มีภารกิจในดานการผลิตบัณฑิตและการพัฒนา
สังคม สนองความตองการของสังคม และสอดคลองกับความตองการกําลังคนในการพัฒนาประเทศ จากภารกิจดังกลาว 
มหาวิทยาลัยจึงตระหนักและพยายามที่จะจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ การดําเนินงานดานกิจการนักศึกษาเปนกิจกรรม               
ที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนสงเสริมเพื่อใหนักศึกษาเปนบัณฑิตที่มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2561) ดวยเหตุผลขางตนคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสน
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ไดใหความสําคัญในการสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนักศึกษาใน
รูปแบบตาง ๆ ที่หลากหลาย ทั้งกิจกรรมของสโมสรนักศึกษากิจกรรมของชมรม โดยมีการกําหนดรูปแบบของกิจกรรมมีการ
ติดตามและประเมินผลกิจกรรม มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการทํากิจกรรมนักศึกษาจากคณะรัฐศาสตรและรัฐ
ประศาสนศาสตรอยางเต็มที่ อยางไรก็ตาม ถึงแมวากิจกรรมนักศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนานักศึกษา การจัดกิจกรรม
ตองไมมีอบายมุขทุกชนิดเขามาเกี่ยวของ เชน เครื่องดื่มแอลกอฮอล สารเสพติด และการพนัน พรอมทั้งใหความรูเรื่องโทษ
และอันตราย แตจากการดําเนินการจัดกิจกรรม พบวา การดําเนินการจัดกิจกรรมนักศึกษามีประเด็นปญหาที่สําคัญ คือ ความ
ปลอดภัยในการดําเนินกิจกรรมการดําเนินการจัดกิจกรรมไมมีการวางแผนงานไมประชุมเตรียมงานการแบงหนาความ
รับผิดชอบที่ไมชัดเจนของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและชมรมนักศึกษาการเลือกสถานที่และชวงเวลาในการจัดกิจกรรม
ยังขาดความเหมาะสม และการรักษาเวลาของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรม  
 ดังนั้น จากความสําคัญที่กลาวมาในขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยในหัวขอเร่ืองผลของการจัดกิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษาภาคปกติของคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อเปนแนวทางและ
ขอเสนอเชิงนโยบายในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและขอเสนอแนะการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาภาคปกติของคณะ
รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ใหมีประสิทธิภาพตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติตอไป 
 

วัตถุประสงคการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาผลของการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาภาคปกติของคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม 
 2. เพื่อเสนอแนะการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาภาคปกติของคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏมหาสารคาม 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย  
 การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังน้ี  
 1. กลุมเปาหมายในการวิจัย ไดแก สโมสรนักศึกษาและชมรมนักศึกษาคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จํานวนทั้งส้ิน 50 คน ที่มาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)  
 2. เครื่องมือในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) ประเมินคาตามแบบของลิเคิรต (Likert Scale) (บุญ
ธรรม  กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2553) โดยกําหนดหลักเกณฑการใหคะแนน 5 ระดับ วาเห็นดวยอยูในระดับใด ซ่ึงแบบสอบถาม
ประกอบดวย 2 สวน คือ สวนที่ 1 สอบถามขอมูลเก่ียวกับลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา โดยใชคําถามแบบเลือกตอบ และสวนที่ 2 สอบถามขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาภาค
ปกติของคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตลอดจน ผูวิจัยไดนําแบบสอบถาม         
มาหาคุณภาพภาพของเครื่องมือ ไดแก (1) นําแบบสอบถามพบที่ปรึกษาและดําเนินการปรังปรุงแกไขตามคําแนะนํา (2) นํา
แบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวเสนอนําเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของเนื้อหาโดยหาคา
ความสอดคลองของวัตถุประสงคกับขอคําถาม (Index of Item–Objective Congruence: IOC) (ลวน  สายยศ และอังคณา  
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สายยศ, 2543, น.249) พบวามีคา IOC ระหวาง 0.80–1.00 และ (3) การทดลองใชเครื่องมือกับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง 
จํานวน 20 ชุด ซ่ึงผลการประเมินมีอํานาจจําแนกระหวาง 0.25–0.75 และหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีของ 
Cronbach (1951; อางในบุญชม  ศรีสะอาด, 2558) ซึ่งผลการประเมินคาความเชื่อมั่นมีคาความเชื่อมั่น 0.95 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) กลุมเปาหมายในการวิจัย 
จํานวนทั้งสิ้น 50 คน  
 4. การวิเคราะหขอมูล ไดแก การวิเคราะหขอมูลในเชิงสถิติที่ไดจากการแจกแบบสอบถามกับกลุมเปาหมาย จํานวน 50 
คน มาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเชิงพรรณนา       
 5. สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก โปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเชิงพรรณนา ประกอบดวย คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 
(Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 

ผลการวิจัย            
 การวิจัยเรื่องผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาภาคปกติของคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏมหาสารคาม ผูวิจัยสามารถจําแนกผลการวิจัยได ดังน้ี 
 1. เพ่ือศึกษาผลของการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาภาคปกติของคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 ผลการวิจัยพบวา ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษาคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 64.70 มีอายุระหวาง 19 ป คิดเปนรอยละ 54.00 และกําลัง
ศึกษาอยู ช้ันปที่ 2 คิดเปนรอยละ 58.80 และผลการวิเคราะหผลของการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาภาคปกติของคณะ
รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผูวิจัยไดแสดงผลไวในตารางที่ 1 ดังน้ี 
 

ตารางที่ 1 การวิเคราะหผลของการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาภาคปกติของคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยใชวิธีการหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

การพัฒนากิจกรรมนักศึกษา x ̅ SD ระดับความคิดเห็น 

1. ดานโครงการการจัดกิจกรรม   3.86 0.18 มาก 
2. ดานเปาหมาย/ตัวชี้วัด  3.76 0.22 มาก 
3. ดานการกําหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรม  3.89 0.38 มาก 
4. ดานงบประมาณและทรพัยากร  3.72 0.35 มาก 
5. ดานผลที่คาดวาจะไดรับ 4.49 0.41 มาก 

รวม 3.94 0.19 มาก 
 จากตารางที่ 1 พบวา การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาภาคปกติของคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม โดยรวมอยูในระดับมาก (x ̅=3.94) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานโดยเรียงจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย

ไดแก 1) ดานผลที่คาดวาจะไดรับ อยูในระดับมาก (x ̅=4.49) 2) ดานการกําหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรม อยูในระดับมาก 

(x ̅=3.89) 3) ดานโครงการการจัดกิจกรรม อยูในระดับมาก (x ̅=3.86) 4) ดานเปาหมาย/ตัวชี้วัด อยูในระดับมาก (x ̅=3.76) 

และ5) ดานงบประมาณและทรัพยากร อยูในระดับมาก (x ̅=3.72) ตามลําดับ 
 2. เพ่ือเสนอแนะการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาภาคปกตขิองคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏมหาสารคาม 
 ผลการวิจัยพบวา ขอเสนอแนะการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาภาคปกตขิองคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผูวิจัยไดแสดงไวตามตารางที่ 2 ดังน้ี 
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ตารางที ่2 ขอเสนอแนะการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาภาคปกตขิองคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม 
 

ขอเสนอแนะ ความถี่ (f) 

1. ควร เปลี่ยนรปูแบบการทํากิจกรรมดานอ่ืนบาง  12 
2. ควร มีกิจกรรมกีฬาหรือสงเสริมสุขภาพและการออกกําลังกาย หรือจัดในรูปแบบแรลลี่ แอด
เวนเจอร 

18 

3. ควร มีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมกลุมสัมพันธมากกวานี้หรือมีกิจกรรมละลายพฤติกรรมกอน
ทํากิจกรรม 

23 

4. ควร เพิ่มความหลากหลายของกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษาและใชเวลาใหเหมาะสม ใน
การดําเนินกิจกรรม 

31 

5. ควร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากบุคคลภายนอกหรือตางสถาบัน 26 
6. ควร มีโครงการหรือกิจกรรมการติวหนังสือเพื่อสอบ กพ.  15 
7. ควร เพิ่มความตระหนักและใหเห็นความสําคัญในการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาทุกชั้นป 27 
8. ควร ใหนักศึกษาบริหารงบประมาณ/โครงการเองเพื่องบประมาณจะไดลงถึงการจัดกิจกรรม
ที่แทจริง 

7 

9. ควร จัดใหกิจกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธระหวางคณาจารยและบุคลากรภายในคณะ 10 
 จากตารางที่ 2 พบวา ขอเสนอแนะสําหรับการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาภาคปกติของคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสน
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยเรียงจากคาความถ่ีมากไปหานอย ไดแก 1) ควร เพิ่มความหลากหลายของ
กิจกรรมในการพัฒนานักศึกษาและใชเวลาใหเหมาะสมในการดําเนินกิจกรรม (f=31) 2) ควร เพิ่มความตระหนักและใหเห็น
ความสําคัญในการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาทุกช้ันป (f=27) 3) ควร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากบคุคลภายนอกหรือตาง
สถาบัน (f=26) 4) ควร มีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมกลุมสัมพันธมากกวาน้ีหรือมีกิจกรรมละลายพฤติกรรมกอนทํากิจกรรม (f=  
23) 5) ควร มีกิจกรรมกีฬาหรือสงเสริมสุขภาพและการออกกําลังกายหรือจัดในรูปแบบแรลล่ีแอดเวนเจอร (f=18) 6) ควร     
มีโครงการหรือกิจกรรมการติวหนังสือเพื่อสอบ กพ. (f=15) 7) ควร เปล่ียนรูปแบบการทํากิจกรรมดานอ่ืนบาง (f=12) 8) ควร
จัดใหกิจกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธระหวางคณาจารยและบุคลากรภายในคณะ (f=10) และ 9) ควรใหนักศึกษาบริหาร
งบประมาณ/โครงการเองเพื่องบประมาณจะไดลงถึงการจัดกิจกรรมที่แทจริง (f=7) ตามลําดับ 
 

สรุปผลการวิจัย  
การวิจัยเรื่องผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาภาคปกติของคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัย     

ราชภัฏมหาสารคาม ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้  
 1. เพ่ือศึกษาผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาภาคปกติของคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏมหาสารคาม พบวา การพัฒนาการจัดกิจกรรมของนักศึกษาภาคปกติ คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยรวมอยูในระดับมาก (x ̅=3.94) และเม่ือพิจารณาเปนรายดานโดยเรียงจากคาเฉลี่ยมาก

ไปหานอยไดแก 1) ดานผลที่คาดวาจะไดรับ อยูในระดับมาก (x ̅=4.49) 2) ดานการกําหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรม อยูใน

ระดับมาก (x ̅=3.89) 3) ดานโครงการการจัดกิจกรรม อยูในระดับมาก (x ̅=3.86) 4) ดานเปาหมาย/ตัวช้ีวัด อยูในระดับมาก 

(x ̅=3.76) และ5) ดานงบประมาณและทรัพยากร อยูในระดับมาก (x ̅=3.72) ตามลําดับ 
2. เพ่ือเสนอแนะการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาภาคปกติของคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัย   

ราชภัฏมหาสารคาม พบวา ขอเสนอแนะสําหรับการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาภาคปกติของคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสน
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยเรียงจากคาความถ่ีมากไปหานอย ไดแก 1) ควร เพิ่มความหลากหลายของ
กิจกรรมในการพัฒนานักศึกษาและใชเวลาใหเหมาะสมในการดําเนินกิจกรรม (f=31) 2) ควร เพิ่มความตระหนักและใหเห็น
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ความสําคัญในการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาทุกช้ันป (f=27) 3) ควร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากบคุคลภายนอกหรือตาง
สถาบัน (f=26) 4) ควร มีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมกลุมสัมพันธมากกวาน้ีหรือมีกิจกรรมละลายพฤติกรรมกอนทํากิจกรรม (f=  
23) 5) ควร มีกิจกรรมกีฬาหรือสงเสริมสุขภาพและการออกกําลังกายหรือจัดในรูปแบบแรลล่ีแอดเวนเจอร (f=18) 6) ควร     
มีโครงการหรือกิจกรรมการติวหนังสือเพื่อสอบ กพ. (f=15) 7) ควร เปล่ียนรูปแบบการทํากิจกรรมดานอ่ืนบาง (f=12) 8) ควร
จัดใหกิจกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธระหวางคณาจารยและบุคลากรภายในคณะ (f=10) และ 9) ควรใหนักศึกษาบริหาร
งบประมาณ/โครงการเองเพื่องบประมาณจะไดลงถึงการจัดกิจกรรมที่แทจริง (f=7) ตามลําดับ 
 

อภิปรายผล  
 การวิจัยเรื่องผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาภาคปกติของคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏมหาสารคาม ผูวิจัยสามารถนํามาอภิปรายผลได ดังน้ี  
 1. เพ่ือศึกษาผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาภาคปกติของคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม พบวา ผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาภาคปกติ ของคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยรวมอยูในระดับมาก (x̅=3.94) ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาการจัดกิจกรรมนักศึกษาเปน
กระบวนการทางการศึกษาอยางหนึ่งที่ทําใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูโดยการลงมือปฏิบัติ ซึ่งกระบวนการนี้ทําใหนักศึกษา         
มีประสบการณและสามารถลงมือปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จไดและยังเปนกิจกรรมที่มีสวนชวยใหนักศึกษาไดแสดงความสามารถ     
การคิดการตัดสินใจ การทํางานที่สรางสรรค การปรับปรุงพัฒนาบุคลิกภาพและรูจักการเปนผูนําผูตามที่ดีในสังคม ซึ่งนับวา
เปนสวนหนึ่งที่สําคัญตอการพัฒนานักศึกษาเพื่อใหมีประสบการณดานตาง ๆ จะนําไปสูลักษณะที่เอ้ือตอการทํางานของ
นักศึกษาเม่ือจบการศึกษาในอนาคต ซึ่งสอดคลองกับศุภลักษณ  รวมจิตร (2556, น.59-60) วิจัยเรื่องความคิดเห็นของ
นักศึกษาตอการเขารวมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของนักศึกษาตอการเขารวมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ใน 5 ดาน ไดแก ดานกิจกรรมวิชาการ 
ดานกิจกรรมกีฬา ดานกิจกรรมพัฒนาสังคมและบําเพ็ญประโยชน ดานกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม และดานกิจกรรมนักศึกษา
สัมพันธ พบวา 1) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีเห็นดวยกับการเขารวมกิจกรรมนักศึกษา โดยรวมและในแตละ
ดานอยูในระดับมาก 2) นักศึกษาชายและหญิง มีความคิดเห็นตอการ เขารวมกิจกรรมนักศึกษา โดยรวมและรายดานแตกตาง
กันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 3) นักศึกษา ที่ศึกษาในชั้นปที่ตางกันมีความคิดเห็นตอการเขารวมกิจกรรมนักศึกษา โดยรวม
แตกตางกัน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 4) นักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะที่ตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขารวมกิจกรรรม
นักศึกษา โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับศศิรัศม์ิ  เลือเมือง และคณะ (2555, บทคัดยอ) วิจัย
เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ พบวา การจัดกิจกรรมของนักศึกษามี
รูปแบบที่คลายกัน ซ่ึงแตละองคกรกิจกรรมมีการกระจายกิจกรรมตลอดทั้งป แตมีความถี่ของการจัดกิจกรรมแตกตางกันในแต
ละชวงเดือนและรูปแบบกิจกรรมที่ไมมีความหลากหลายโดยเนนกิจกรรมที่เกี่ยวกับประเพณีศิลปวัฒนธรรม นอยที่ สุด คือ 
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมสวนการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมของนักศึกษามีขอเสนอแนะ ไดแก 1) ควร จัดกิจกรรมที่มุง
สงเสริมการแกปญหาและพัฒนาสังคม/ทองถิ่น การเตรียมความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียนสงเสริมใหนักศึกษามีจิต
สาธารณะและสอดคลองกับความตองการของนักศึกษา 2) ควร มีระบบกลไกการบริหารงานกิจกรรมนักศึกษาโดยกําหนดให
เปนภาระงานของอาจารยที่ปรึกษาพรอมทั้งจัดหาเงินงบประมาณและทรัพยากรสนับสนุนกิจกรรมจากเอกชน และจัดทําคูมือ
การจัดกิจกรรมนักศึกษา และ 3) ควร มีการประเมินผลและรายงานผลการประเมินใหผูบริหาร อาจารย นักศึกษาทราบทุก
ครั้งนําผลการประเมินมาใชประโยชนปรับปรุงแกไขเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมครั้งตอไปใหมีประสิทธิภาพมาก 

2. ขอเสนอแนะการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาภาคปกติของคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม พบวา แสดงใหเห็นวาการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาควรเปนกิจกรรมที่สนับสนุนใหนักศึกษาได
แสดงออกที่สรางสรรคในจัดกิจกรรมใหหลากหลายมากขึ้น เพื่อนักศึกษาจะไดเขารวมกิจกรรมตามความสนใจหรือความถนัด
มากกวาการบังคับใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมอยางเดียวและควรมีการสงเสริมใหนักศึกษาไดรวมกิจกรรมอยางแทจริงไมใชมา
แคเพื่อใหผานกิจกรรมเทานั้นและควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมใหเพียงพอและเหมาะสมกับการทํา
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กิจกรรมน้ัน ๆ ซ่ึงสอดคลองกับวัลลภา  เทพหัสติน ณ อยุธยา (2521, บทคัดยอ) ไดกลาวถึงกิจกรรมนิสิตนักศึกษาใน
ความหมายโดยสรุป คือ กิจกรรมตาง ๆ ที่นิสิตนักศึกษาไดรวมจัดข้ึนในรูปของสโมสร องคกร กลุม ชุมนุม ชมรมหรือโครงการ
เพื่อจัดการกิจกรรมตาง ๆ เพื่อกลุมนิสิตนักศึกษาที่มีความสนใจรวมกัน ภารกิจเหลานั้นจัดโดยนิสิตนักศึกษาเพื่อนิสิตนักศึกษา
ในดานการปกครองตนเอง กิจกรรมดานกีฬาและนันทนาการ การพัฒนาดานวัฒนธรรมและศีลธรรม วิชาการ และการพัฒนา
สังคมและการเมือง โดยที่กิจกรรมตาง ๆ ไดรับความสนับสนุนยอมรับจากมหาวิทยาลัยและไมเปนสวนหนึ่งที่บังคับอยูใน
หลักสูตรที่นิสิตนักศึกษาศึกษาอยูกิจกรรมดังกลาวควรจะจัดขึ้นอยางมีระเบียบแบบแผน และถูกตองตามกฎขอบังคับของ
สถาบันอุดศึกษาแหงนั้น ๆ 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 

 1. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 
 1.1 ควร สรางกระบวนการมีสวนรวมใหกับบุคลากรในคณะมีบทบาท และหนาที่ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษาให
มากขึ้นกวาเดิม 

     1.2 ควร มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคลองกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในศตวรรษที่ 21 ตลอดจน 
ตองมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามดวย 

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 2.1 ควร ทําการวิจัยการติดตามผลแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมนักศึกษาของคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสน
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

2.2 ควร ทําการวิจัยการจัดทําแผนบูรณาการงานกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อสราง
ความเขาใจ ความรวมมือ และงานกิจการนักศึกษาใหควบคูไปพรอมกันดวย  

2.3 ควร ทําการวิจัยปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมนักศึกษาของคณะรัฐศาสตรและรัฐ
ประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตอไป 
   

กิตติกรรมประกาศ  
ขอขอบคุณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ที่ไดสนับสนุนทุนวิจัยในครั้งนี้ และขอขอบคุณ

คณาจารย ผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหารที่มีสวนเกี่ยวของในการตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัย และขอขอบคุณหนวยงานที่ไดให
ความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม ตลอดจน คุณคาและประโยชนจากงานวิจัยเลมนี้ ผูวิจัยขออุทิศเพื่อบูชาคุณของ
บิดา มารดา และบูรพาจารยที่ใหการอบรม ส่ังสอน ใหสติปญญาและคุณธรรมเกิดขึ้น อันเปนเครื่องนําชีวิตสรางความเจริญ
ดานการศึกษาและประสิทธ์ิประสาทวิชาใหผูวิจัยจนประสบผลสําเร็จ 
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บทคัดยอ            
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาสมรรถนะหลักดานภาวะผูนําที่พึงประสงคของผูบริหารสายสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ 2. เพื่อศึกษาตัวแปรที่มีอิทธิพลตอสมรรถนะหลักดานภาวะผูนําที่พึงประสงคของผูบริหารสาย
สนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนการวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีเครื่องมือในการวิจัย ไดแก 
แบบสอบถาม โดยมีกลุมเปาหมายในการวิจัย คือ ผูบริหารสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดแก ผูอํานวยการ
กอง เลขานุการคณะ หัวหนากลุมงาน และหัวหนางาน จํานวนทั้งส้ิน 213 คน ที่มาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) แลวนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหขอมูลในเชิงสถิติโดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเชิงพรรณนา 
ประกอบดวย คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาความถี่ และการวิเคราะหสถิติการทดสอบสมมติฐานดวยคาที      
(t–test) ผลการวิจัยพบวา 1) สมรรถนะหลักดานภาวะผูนําที่พึงประสงคของผูบริหารสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย

มหาสารคามโดยรวมอยูในระดับมาก (x ̅=4.35) และเม่ือพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับมากที่สุด 1 ดาน คือ ดานมีความ

ซื่อสัตยมั่นคง (x̅=4.65) และอยูในระดับมาก 10 ดาน ไดแก ดานมีความยุติธรรม (x ̅=4.46) ดานมีวินัยในตนเอง (x ̅=4.45) 

ดานมีจุดมุงหมาย (x ̅=4.42) ดานมีความยืดหยุนและเปดเผย (x ̅=4.42) ดานมีความกลาหาญ  (x ̅=4.36) ดานมีความ

ทะเยอทะยาน (x ̅=4.34) ดานมีความอุตสาหะพากเพียร (x ̅=4.27) ดานมีความสามารถในการตัดสินใจ (x ̅=4.25) ดานมีความ

เชื่อถือศรัทธา (x ̅=4.20) และดานมีความคิดริเริ่มสรางสรรค (x̅=4.01) ตามลําดับ และ 2) ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอสมรรถนะหลัก
ดานภาวะผูนําที่พึงประสงคของผูบริหาร ผลการทดสอบผูบริหารสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มีเพศแตกตาง
กัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสมรรถนะหลักดานภาวะผูนําที่พึงประสงค โดยรวมไมแตกตางกัน สวนระดับการศึกษา 
ประสบการณในตําแหนงงาน รายไดตอเดือน สถานภาพการทํางาน และตําแหนงงานในปจจุบันที่แตกตางกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการมีสมรรถนะหลักดานภาวะผูนําที่พึงประสงคโดยรวมแตกตางกัน (p < 0.05)   
 

คําสําคัญ: สมรรถนะ, ภาวะผูนําที่พึงประสงค, ผูบริหารสายสนับสนุน  
 

Abstract 
 The purposes of this study were 1. to study core competencies of desirable leadership of the 
academic supporting staff in a State University: a case Study of Mahasarakham University and 2. to study 
the variables that core competencies of desirable leadership of the academic supporting staff in a State 
University: a case Study of Mahasarakham University, Is a quantitative research has research tools, 
including questionnaires, with research target groups that are support administrators of Mahasarakham 
University, including the director of the secretariat, group leader And supervisor a total of 213 people 
came from the Purposive Sampling method and the data obtained from the questionnaire were analyzed 
statistically by using the descriptive statistical program consisting of percentage, average, standard 
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deviation, frequency and analysis. Statistical analysis, hypothesis testing using t (t-test). The results of the 
study showed that 1) the core competencies of desirable leadership of support administrators of 

Mahasarakham University were at a high level (x ̅=4.35) and when considered in each aspect at the highest 

level, 1 aspect which was honest aspect. Stable (x ̅=4.65) and is at a high level of 10 aspects, namely the 

fair side (x ̅=4.46), the self-discipline side (x ̅=4.45), the goal side (x ̅=4.42) The side is flexible and open 

(x ̅=4.42) The side is brave (x̅=4.36) The side is ambitious (x ̅=4.34) The side is diligent (x̅=4.27) in the aspect 

of decision-making ability (x ̅=4.25) in the aspect of trust and faith (x ̅=4.20) and in the aspect of creativity  

(x ̅=4.01) according to Sequence and 2) variables that influence the key leadership competencies of the 
executives. The test results of the administrators in Mahasarakham University with different gender there 
is a opinion about the desired leadership competency. Overall is no different. as for education job 
experience monthly income work status and different current positions There were differences in opinions 
regarding the overall leadership competencies of desirable leadership (p <0.05). 
 

Keywords: Competencies, Desirable Leadership, Academic Supporting Staff 
 

บทนํา              
 สภาพในปจจุบัน ผูบริหารไมวาจะองคกรประเภทหรือระดับใดก็ตามจะตองเผชิญกับการเปล่ียนแปลงอยางรุนแรงจากผล
ที่เกิดจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีขอมูลขาวสาร ภาวการณแขงขันที่ไรพรมแดน ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจและภาวะที่มี
ทรัพยากรจํากัด ผูบริหารจึงจําเปนตองเปนผูมีวิสัยทัศนดวยขอผูกพันตอการใหบริการสาธารณะและมีความสามารถในการ
กระตุนใหบคุลากรในองคกรไดใชศักยภาพที่ดีทํางานใหเกิดผลสูงสุด สรางพันธมิตรทั้งภายในและภายนอกองคกรส่ือสารกับ
ลูกคาดวยความรูสึกที่ดีตอกัน รวมทั้งเปนผูที่มีทักษะทางการบริหารการจัดการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิของงานสูงสุด ภายใต
ภาวการณที่เปลี่ยนแปลงในลักษณะเชนน้ี ผูนําถือเปนบุคลากรหลักที่จะนําองคกรไปสูความสําเร็จตามเปาหมายไดดี ซึ่งมี
คําถามวาคุณลักษณะของผูนําเชนไรที่จะเหมาะสมกับสถานการณในยุคของการเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิรูปน้ี เพื่อจะไดมีการ
เตรียมผูบริหารหรือสรางผูบริหารรุนใหมใหมีลักษณะเหมาะสมกับยุคปฏิรูปทั้งในปจจุบันและอนาคต (วันชัย  บุญทอง, 2548) 
เพื่อใหองคกรสามารถแขงขันไดภายใตทรัพยากรที่มีอยางจํากัด องคกรจะประสบความสําเร็จไดหรือไมน้ันขึ้นอยูกับผูบริหาร
เปนสําคัญ อยางไรก็ตาม ไมใชผูบริหารทุกคนจะเปนผูบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพได เพราะการเปนผูบริหารที่แทจริงตองเกิดขึ้น
จากการสรางแรงจูงใจใหผูอ่ืนเกิดความตองการที่จะทําตามโดยดุษฎีไมใชการทําตามอํานาจหนาที่ของผูบังคับบัญชา ผูบริหาร
ยุคปจจุบันจึงตองเปนผูมีวิสัยทัศนมีความสามารถในการกระตุนใหบุคลากรขององคกรไดใชศักยภาพที่ดีปฏิบัติงานใหเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งเปนผูที่มีทักษะทางการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิของงานสูงสุด (ชัยเสฏฐ  พรหมศรี, 2549) 
ฉะนั้น ผูบริหารจึงถือเปนบุคลากรสําคัญในการนําองคกรไปสูความสําเร็จตามเปาหมายไดเปนอยางดีและคุณลักษณะของ
ผูบริหารเปนปจจัยหลักในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานขององคกร นอกจากนี้ในการที่องคกรจะประสบความสําเร็จได
ตองพัฒนาผูบริหารใหสามารถกําหนดทิศทางขององคกรใหมีความเหมาะกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่เกิดข้ึนและเพื่อเปนการ
เตรียมสรางผูบริหารรุนใหมใหมีคุณลักษณะเหมาะสมและสอดคลองในโลกไรพรมแดน ภายใตโครงสรางและทรัพยากรที่มีอยู
อยางจํากัด ผูบริหารที่ดีจะตองมีภาวะผูนําที่ดีดวยภาวะผูนํามีความสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จขององคกรภาวะผูนําเปน
ความสามารถข้ันพื้นฐานขององคกร ผูบริหารที่มีภาวะผูนําตองเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถมีแรงกระตุนแรงจูงใจและ
ความมุงม่ันที่จะปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ เพราะองคกรจะประสบความสําเร็จไดหรือไมขึ้นอยูกับผูบริหารที่ทํางาน
อยางเต็มกําลังความสามารถ ผูบ ริหารที่ดีและมีภาวะผูนําจําเปนที่ตองมีคุณลักษณะที่เปนแบบอยางที่ดี ไดแก มีความ
ทะเยอทะยาน มีความอุตสาหะพากเพียร มีความกลาหาญ มีความเช่ือถือศรัทธา มีความซื่อสัตยมั่นคง มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค มีความยุติธรรม มีจุดมุงหมาย มีความยืดหยุน มีความสามารถในการตัดสินใจและมีวินัยในตนเอง (กรองแกว      
อยูสุข, 2542) 
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 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนสถาบันอุดมศึกษาที่มีวิสัยทัศนมุงเนนการผลิตบัณฑิตตามเปาประสงคสรางผลงานการวิจัย
ที่มีคุณภาพเปนสถาบันการศึกษาแหงภูมิปญญาและการเรียนรูของชุมชนมีระบบการศึกษาหลากหลาย โดยใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสม เปนผูนําดานการวิจัยและสรางสรรคภูมิปญญาทองถิ่นสูสากล สามารถนําไปสูการปฏิบัติไดจริงใหบริการทาง
วิชาการแกสังคมและพัฒนาองคกรใหมีการบริหารจัดการที่ดีบริหารงานโดยมีผูบริหารที่มีวิสัยทัศนกวางไกลมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม บริหารงานโดยการกระจายอํานาจการตัดสินใจบริหารแบบเสรีนิยมเพื่อใหบุคลากร มีความคิดสรางสรรคในการ
ทํางาน มีศักยภาพและความพรอมที่จะปรับเปล่ียนไดตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังน้ัน ผูบริหารจึงเปนบุคคลที่
มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งขององคกรเพราะเปนผูกําหนดโครงสรางและนโยบายขององคกรใหเปนไปตามเปาหมายและวิสัยทัศน
ขององคกรเปนผูควบคุม ส่ังการ และจัดการทรัพยากรภายในองคกรใหเกิดประโยชนสูงสุดนําไปสูความสําเร็จของการทํางาน 
ผูบริหารประกอบดวย ผูบริหารระดับสูง ระดับกลาง และระดับตนหรือผูบริหารสายสนับสนุน ไดแก ผูอํานวยการกอง 
เลขานุการคณะ หัวหนากลุมงาน และหัวหนางาน ซ่ึงบุคคลเหลาน้ีถือเปนกลไกสําคัญที่จะชวยประสานการบริหารงานของ
ผูบริหารใหสามารถนําพามหาวิทยาลัยไปสูความเปนเลิศทางวิชาการและพึ่งตนเองไดในระยะยาว ดังน้ัน จึงจําเปนอยางยิ่งที่
ผูบริหารสายสนับสนุนจะตองเปนผูที่มีความรู ความสามารถและมีทักษะการบริหารจัดการที่สอดคลองประสานในทิศทาง
เดียวกันกับผูบริหารระดับสูง สมรรถนะหลักดานภาวะผูนําของผูบริหารสายสนับสนุนจึงถือเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยมหาสารคามใหสามารถแขงขันในระยะยาวตอไป (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2560)  
 ดังนั้น จากเหตุผลดังกลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยในฐานะเปนผูบริหารสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงมี
ความสนใจที่จะทําการศึกษาวิจัยภายใตหัวขอการวิจัยเรื่องสมรรถนะหลักดานภาวะผูนําที่พึงประสงคของผูบริหารสาย
สนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยสมรรถนะหลักดานภาวะผูนําของผูบริหาร เปนตัวสงผลตอการบริหารองคกรเปน
อยางยิ่ง จึงจําเปนที่ผูบริหารตองมีคุณลักษณะและพฤติกรรมของภาวะผูนําที่ครบถวน โดยผูบริหารจะตองมีบุคลิกภาพที่ดี
เยี่ยม มีวิสัยทัศนที่กาวไกล มีการตัดสินใจที่ถูกตองแมนยํา ผลลัพธที่ไดจากการศึกษาสามารถใชเปนประโยชนตอการพัฒนา
ปรับปรุงภาวะผูนําของผูบริหารสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหาสารคามและสามารถนําไปสูการวางแผน กระบวนการ
ดําเนินงาน การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร เพื่อสรางความเปนผูบริหารรุนใหมที่มีความเปนมืออาชีพและมีมาตรฐานสากล 
รวมทั้งเปนขอมูลในการพัฒนาคุณลักษณะของผูบริหารเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอมหาวิทยาลัยมหาสารคามตอไป  
 

วัตถุประสงคการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาสมรรถนะหลักดานภาวะผูนําที่พึงประสงคของผูบริหารสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 2. เพื่อศึกษาตัวแปรที่มีอิทธิพลตอสมรรถนะหลักดานภาวะผูนําที่พึงประสงคของผูบริหารสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
  

วิธีการดําเนินการวิจัย  
 การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังน้ี  
 1. กลุมเปาหมายในการวิจัย ไดแก ผูบริหารสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดแก ผูอํานวยการกอง 
เลขานุการคณะ หัวหนากลุมงาน และหัวหนางาน จํานวนทั้งส้ิน 213 คน ที่มาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) 
 2. เครื่องมือในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งแบบสอบถามประกอบดวย 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 
สอบถามขอมูลเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 สอบถามขอมูลเกี่ยวกับศึกษาสมรรถนะหลักดาน
ภาวะผูนําที่พึงประสงคของผูบริหารสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม เปนแบบ
ปลายเปด ตลอดจน ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามมาหาคุณภาพภาพของเคร่ืองมือ ไดแก (1) นําแบบสอบถามพบที่ปรึกษาและ
ดําเนินการปรังปรุงแกไขตามคําแนะนํา (2) นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวเสนอนําเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อ
ตรวจสอบความสอดคลองของเนื้อหาโดยหาคาความสอดคลองของวัตถุประสงคกับขอคําถาม (Index of Item–Objective 
Congruence: IOC) พบวามีคา IOC ระหวาง 0.80–1.00 และ (3) การทดลองใชเครื่องมือกับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง 



 

 

วารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 เมษายน-มิถุนายน 2563  
 (JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE FOR LOCAL RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY Vol.4, No.2 April - June 2020) 

              
 

139 

จํานวน 20 ชุด ซ่ึงผลการประเมินมีอํานาจจําแนกระหวาง 0.25–0.75 และหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีของ 
Cronbach (1951; อางในบุญชม  ศรีสะอาด, 2558) ซึ่งผลการประเมินคาความเชื่อมั่นมีคาความเชื่อมั่น 0.95 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) กลุมเปาหมายในการวิจัย 
จํานวนทั้งสิ้น 213 คน   
 4. การวิเคราะหขอมูล ไดแก การวิเคราะหขอมูลในเชิงสถิติที่ไดจากการแจกแบบสอบถามกับกลุมเปาหมาย จํานวน 
213 คน มาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเชิงพรรณนา      
 5. สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก โปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเชิงพรรณนา ประกอบดวย คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 
(Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะหทดสอบสมมติฐานดวยคาที (t–test)  
 

ผลการวิจัย            
 การวิจัยเรื่องสมรรถนะหลักดานภาวะผูนําที่พึงประสงคของผูบริหารสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยของรัฐ กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผูวิจัยสามารถจําแนกผลการวิจัยได ดังน้ี 
 1. เพ่ือศึกษาสมรรถนะหลักดานภาวะผูนําที่พึงประสงคของผูบริหารสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 ผลการวิจัยพบวา การวิเคราะหผลขอมูลทั่วไปของผูบริหารสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สวนใหญเปนเพศ
หญิง อายุ 25–35 ป สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประสบการณในตําแหนงงาน 3–5 ป รายไดตอเดือน 
10,001–15,000 บาท สถานภาพการทํางาน เปนพนักงานมหาวิทยาลัยและตําแหนงงานในปจจุบันเปนหัวหนางาน และผูวิจัย
สามารถจําแนกผลความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะหลักดานภาวะผูนําที่พึงประสงคโดยรวมและเปนรายดานของผูบริหารสาย
สนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหาสารคามไวในตารางที่ 1 ดังน้ี 
 

ตารางที่ 1 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะหลักดานภาวะผูนําทีพ่ึงประสงคโดยรวมและเปนรายดานของผูบริหารสาย
สนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

สมรรถนะหลักดานภาวะผูนําที่พึงประสงค 
 

x ̅ S.D. 
ระดับความคิดเห็น 

1. ดานมีความทะเยอทะยาน 4.34 0.44 มาก 

2. ดานมีความอุตสาหะพากเพียร 4.27 0.43 มาก 

3. ดานมีความกลาหาญ   4.36 0.55 มาก 

4. ดานมีความเชื่อถือศรัทธา   4.20 0.58 มาก 

5. ดานมีความซ่ือสัตยมั่นคง   4.65 0.49 มากที่สุด 

6. ดานมีความคิดริเริ่มสรางสรรค   4.01 0.54 มาก 

7. ดานมีความยุติธรรม   4.46 0.54 มาก 

8. ดานมีจุดมุงหมาย 4.42 0.5 มาก 

9. ดานมีความยืดหยุนและเปดเผย   4.42 0.54 มาก 

10. ดานมีความสามารถในการตัดสินใจ   4.25 0.62 มาก 

11. ดานมีวินัยในตนเอง   4.45 0.48 มาก 

รวม 4.35 0.41 มาก 

 จากตารางที่ 1 พบวา ความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะหลักดานภาวะผูนําที่พึงประสงคโดยรวมและเปนรายดานของ

ผูบริหารสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยรวมอยูในระดับมาก (x ̅=4.35) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานอยูใน
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ระดับมากที่สุด 1 ดาน คือ ดานมีความซื่อสัตยมั่นคง (x ̅=4.65) และอยูในระดับมาก 10 ดาน ไดแก ดานมีความยุติธรรม 

(x ̅=4.46) ดานมีวินัยในตนเอง (x ̅=4.45) ดานมีจุดมุงหมาย (x ̅=4.42) ดานมีความยืดหยุนและเปดเผย (x ̅=4.42) ดานมีความ

กลาหาญ (x ̅=4.36) ดานมีความทะเยอทะยาน (x̅=4.34) ดานมีความอุตสาหะพากเพียร (x̅=4.27) ดานมีความสามารถในการ

ตัดสินใจ  (x ̅=4.25) ดานมีความเช่ือถือศรัทธา (x ̅=4.20) และดานมีความคิดริเริ่มสรางสรรค (x ̅=4.01) ตามลําดับ 
2. เพ่ือศึกษาตัวแปรที่มีอิทธิพลตอสมรรถนะหลักดานภาวะผูนําที่พึงประสงคของผูบริหารสายสนับสนุนของ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 ผลการวิจัยพบวา ผลการทดสอบสมมติฐาน ผูบริหารสายสนับสนุนฯ ไดแก 1) ดานเพศ ที่มีเพศแตกตางกัน มีความ
คิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมีสมรรถนะหลักดานภาวะผูนําที่พึงประสงคโดยรวมไมแตกตาง แตรายดานแตกตางกัน ในดานมีความ
กลาหาญและดานมีความสามารถในการตัดสินใจ โดยผูบริหารสายสนับสนุนฯ เพศชาย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ              
มีสมรรถนะหลักดานภาวะผูนําที่พึงประสงค ดานมีความสามารถในการตัดสินใจ และดานมีความกลาหาญมากกวาเพศหญิง    
2) ดานระดับการศึกษา ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสมรรถนะหลักดานภาวะผูนําที่พึงประสงค
โดยรวมแตกตางกัน โดยระดับการศึกษาระดับปริญญาโทและสูงกวาปริญญาโท มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับดานนี้มากกวา
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 3) ดานประสบการณในตําแหนงงาน ประสบการณในตําแหนงงาน แตกตางกัน มีความคิดเห็นดวย
เกี่ยวกับการมีสมรรถนะหลักดานภาวะผูนําที่พึงประสงคโดยรวมแตกตางกัน โดยผูบริหารสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย
มหาสารคามที่มีประสบการณในตําแหนงงานมากกวา 10 ป 3–5 ป และ 6–10 ป มีความคิดเห็นดานนี้มากกวาประสบการณ
ในตําแหนงงานนอยกวา 3 ป และประสบการณ 3–5 ป และ 6–10 ป มากกวา 10 ป 4) ดานรายได รายไดตอเดือนแตกตาง
กัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสมรรถนะหลักดานภาวะผูนําที่พึงประสงคโดยรวมแตกตางกัน สถานภาพการทํางานแตกตาง
กัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสมรรถนะหลักดานภาวะผูนําที่พึงประสงคโดยรวมแตกตางกัน 5) ดานสถานภาพการทํางาน 
สถานภาพการทํางานเปนขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย มีความคิดเห็นแตกตางกับพนักงานที่จางตามภารกิจ/ลูกจาง
ชั่วคราว และผูบริหารสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มีสถานภาพการทํางานเปนพนักงานมหาวิทยาลัย มีความ
คิดเห็นแตกตางกับพนักงานที่จางตามภารกิจ/ลูกจางชั่วคราว 6) ตําแหนงงานในปจจุบัน ตําแหนงงานในปจจุบันแตกตางกัน     
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสมรรถนะหลักดานภาวะผูนําที่พึงประสงคโดยรวมแตกตางกัน โดยผูบริหารสายสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มีตําแหนงงานในปจจุบันเปนผูอํานวยการกอง มีความคิดเห็นดานนี้มากกวาตําแหนงงานเปน
หัวหนากลุมงาน และหัวหนางาน ดานอายุที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นดวยเก่ียวกับการมีสมรรถนะหลักดานภาวะผูนําที่พึง
ประสงคโดยรวมไมแตกตางกัน ผูบริหารสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน มีความ
คิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมีสมรรถนะหลักดานภาวะผูนําที่พึงประสงคโดยรวมไมแตกตางกัน    
 

สรุปผลการวิจัย  
การวิจัยเรื่องสมรรถนะหลักดานภาวะผูนําที่พึงประสงคของผูบริหารสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยของรัฐ กรณีศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้  
 1. เพ่ือศึกษาสมรรถนะหลักดานภาวะผูนําที่พึงประสงคของผูบริหารสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม       
พบวา สมรรถนะหลักดานภาวะผูนําที่พึงประสงคโดยรวมและเปนรายดานของผูบริหารสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม โดยรวมอยูในระดับมาก (x ̅=4.35) และเม่ือพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับมากที่สุด 1 ดาน คือ ดานมีความ

ซื่อสัตยมั่นคง (x̅=4.65) และอยูในระดับมาก 10 ดาน ไดแก ดานมีความยุติธรรม (x ̅=4.46) ดานมีวินัยในตนเอง (x ̅=4.45) 

ดานมีจุดมุงหมาย (x ̅=4.42) ดานมีความยืดหยุนและเปดเผย (x ̅=4.42) ดานมีความกลาหาญ  (x ̅=4.36) ดานมีความ

ทะเยอทะยาน (x ̅=4.34) ดานมีความอุตสาหะพากเพียร (x ̅=4.27) ดานมีความสามารถในการตัดสินใจ (x ̅=4.25) ดานมีความ

เชื่อถือศรัทธา (x ̅=4.20) และดานมีความคิดริเริ่มสรางสรรค (x ̅=4.01) ตามลําดับ 
2. เพ่ือศึกษาตัวแปรที่มีอิทธิพลตอสมรรถนะหลักดานภาวะผูนําที่พึงประสงคของผูบริหารสายสนับสนุนของ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบวา ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอสมรรถนะหลักดานภาวะผูนําที่พึงประสงคของผูบริหารสายสนับสนุน
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการทดสอบสมมติฐาน ผูบริหารสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มีเพศแตกตาง
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กัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสมรรถนะหลักดานภาวะผูนําที่พึงประสงค โดยรวมไมแตกตางกัน สวนระดับการศึกษา 
ประสบการณในตําแหนงงาน รายไดตอเดือน สถานภาพการทํางาน และตําแหนงงานในปจจุบันที่แตกตางกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการมีสมรรถนะหลักดานภาวะผูนําที่พึงประสงคโดยรวมแตกตางกัน (p < 0.05)      
 

อภิปรายผล  
 การวิจัยเรื่องสมรรถนะหลักดานภาวะผูนําที่พึงประสงคของผูบริหารสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยของรัฐ กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผูวิจัยสามารถนําประเด็นที่ไดจากการวิจัยมาอภิปรายผลได ดังนี้  
 1. ผูบริหารสายสนับสนุนฯ มีความคิดเห็นเก่ียวกับการมีสมรรถนะหลักดานภาวะผูนําที่พึงประสงค ดานมีความ
ซื่อสัตยมั่นคงอยูในระดับมากที่สุด เนื่องจาสถาบันการศึกษาที่มีรูปแบบการดําเนินงานที่ทันสมัย สามารถตอบสนองตอความ
ตองการทางการศึกษาระดับทองถิ่น มีการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ มีคุณธรรม และมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล 
บุคคลที่มีความรูความสามารถ ผูบริหารระดับกลางและระดับสูงสรางแรงจูงใจในกรปฏิบัติงาน โดยยึดถือความซ่ือสัตยม่ันคง 
บรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยเปนหลัก สอดคลองกับแนวคิดของเนตรพัณณา  ยาวิราช (2556, น.113) 
กลาววาองคประกอบของภาวะผูนําที่ดี ประกอบดวย 1) ตองเปนผูมีแรงขับ (Drive) มีความกระตือรือรน และมีความคิด
สรางสรรค 2) ตองมีแรงจูงใจสูง (Leadership Motivation) ชอบที่จะเปนผูนํามากกวาเปนผูตามเปนที่นาไววางใจและทํางาน
ใหสําเร็จตามวิสัยทัศนขององคกร 3) ตองมีความซ่ือสัตย (Integrity) รักษาคํามั่นสัญญาเพื่อทําใหผูอ่ืนเกิดความไววางใจ 4) มี
ความเชื่อม่ันในตนเอง (Self Confidence) เปนผูที่มีความมั่นใจในตนเอง ชอบทํางานทาทายความสามารถ 5) ตองมีความรูใน
ดานธุรกิจ (Knowledge of  the Business) เปนผูมีความรอบรูในเชิงธุรกิจ มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เก่ียวของในการทํางาน 
และสอดคลองกับอนุวัฒน  ออนเกตุพล (2547, บทคัดยอ) ศึกษาวิจัย พบวา คุณลักษณะของผูบริหารที่พึงประสงคอยูใน
ระดับมากที่สุด 5 ดาน ไดแก 1) ดานบุคลิกภาพ ตองเปนแบบอยางที่ดี มีทัศนคติที่ดีและมีความคิดสรางสรรค 2) ดานผูนํา 
ตองมีความซื่อสัตยตอตนเองและองคกรและแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 3) ดานคุณธรรมจริยธรรม มีความยุติธรรม 
โปรงใส 4) ดานมนุษยสัมพันธไมเลือกที่รักมักที่ชังและมีการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี และ 5) ดานความรูความสามารถ มีความ
รอบรูในหนาที่การงาน กาวทันตอเหตุการณและแสวงหาความรูใหมอยูเสมอ 
 2. ผูบริหารสายสนับสนุนฯ มีความคิดเห็นเก่ียวกับการมีสมรรถนะหลักดานภาวะผูนําที่พึงประสงคทุกดาน อยูใน
ระดับมาก เนื่องจากผูบริหารสายสนับสนุนฯ เปนบุคลากรที่มีภาวะผูนําของผูบริหารในตนเองในระดับมาก มีความรู
ความสามารถ มีความมุงมั่นที่จะปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย โดยยึดม่ันผลงานที่ตองมี
ประสิทธิภาพ และไดผลผลิตตามเปาหมายที่กําหนดไดภายใตโครงสรางและทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด สอดคลองกับแนวคิด
ของกิบสัน (Gibson et al, 1997, p.272) กลาววา ผูบริหารที่ดีควรเปนผูมีบุคลิกภาพที่โดดเดน ไดแก 1) มีความสุภาพ
เรียบรอย 2) มีความราเริงแจมใส 3) มีความเห็นอกเห็นใจและชวยเหลือดวยไมตรีจิตที่ดีตอกัน 4) มีความสงบเสงี่ยม รูจัก
บังคับใจตนเอง 5) มีความกระตือรือรน 6) ไมเห็นแกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน 7) มีความเชื่อมันในตนเอง 8) มีความเปนตัว
ของตัวเองและกลารับผิดชอบในหนาที่ 9) มีความซื่อสัตยสุจริต และ10) มีความยุติธรรม ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหองคกร
ประสบความสําเร็จ และสอดคลองกับงานวิจัยของ นบก. ผูบริหารระดับกลาง รุนที่ 2 (2551, น.24) พบวา พฤติกรรมภาวะ
ผูนําที่เปนจริงของผูบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามตามทัศนะบุคลากรมหาวิทยาลัย สวนใหญมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดาน แสดงวา ผูบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีพฤติกรรม
และความสามารถในการโนมนาวการจูงใจในการใชอิทธิพลหรืออํานาจหนาที่ในความสัมพันธ ซึ่งมีตอผูใตบังคับบัญชาใน
สถานการณตาง ๆ เพื่อปฏิบัติหรืออํานวยการ โดยใชแผนการติดตอสื่อสารซ่ึงกันและกันเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 
      3. ผูบริหารสายสนับสนุนฯ เปนเพศชาย มีความคิดเห็นดวยเก่ียวกับการมีสมรรถนะหลักดานภาวะผูนําที่พึงประสงค
โดยรวมมากกวาเพศหญิง เน่ืองจากในปจจุบันมหาวิทยาลัยมีคณะและหนวยงานจํานวน 19 คณะ/เทียบเทาคณะ มีบุคลากร
สายสนับสนุนจํานวนมาก โดยจําแนกเปนขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจางช่ัวคราวที่มีทั้งเพศชายและหญิงอยู
รวมกัน ดังนั้นความแตกตางกันในดานของเพศ จึงเปนปจจัยหน่ึงที่สงผลใหเกิดความแตกตางกัน โดยพื้นฐานของเพศชายจะ
เปนเพศที่มีความเข็มแขง มีความกลาหาญและกลาตัดสินใจมากกวาเพศหญิงในเกือบทุกดาน สอดคลองกับศรีไพร  บุญยะเดช 
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(2547, บทคัดยอ) ศึกษาวิจัย พบวา ความเปนภาวะผูนําของผูอํานวยการกอง กองแผนงานของสวนราชการ สังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณที่มีเพศตางกัน มีภาวะนําของผูอํานวยการกองโดยภาพรวมและรายดานแตกตางกัน 
 4. ผูบริหารสายสนับสนุนฯ ที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาโท และสูงกวาปริญญาโท มีความคิดเห็นเก่ียวกับการมี
สมรรถนะหลักดานภาวะผูนําที่พึงประสงคโดยรวมมากกวาระดับการศึกษาปริญญาตรี การศึกษาโดยสวนใหญ ผูบริหาร
สายสนับสนุนฯ มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาโทและปริญญาตรี ซ่ึงลวนเปนบุคคลากรที่มีความรูความสามารถ มีทักษะ       
มีความชํานาญ การศึกษาจึงถือวาเปนองคประกอบที่สําคัญในการดํารงชีวิต มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีนโยบายเกี่ยวกับการ
สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรไดมีการพัฒนาตัวเองอยางตอเน่ืองในระดับที่สูงข้ึนเรื่อย ๆ มีการจัดอบรมสัมมนา และพัฒนา
ทักษะในดานตาง ๆ ที่ทันสมัยจึงใหมีความคิดเห็นแตกตางกันออกไปไมวาจะเปนดานความทะเยอทะยาน มีความมุงมั่นในการ
ปฏิบัติงาน มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการยกระดับฐานะและความเปนอยูใหดีขึ้น มีความม่ันใจวาจะปฏิบัติงานใหประสบ
ความสําเรจ็ หรือดานความอุตสาหะพากเพียร สอดคลองกับแนวคิดของวันชัย  มีชาติ (2551, น.123) กลาววา ภาวะผูนําของ
ผูบริหารจะตองมีลักษณะดานความสามารถทางสติปญญามีไหวพริบปฏิภาณสามารถคิดวิเคราะหเพื่อใหไดทางเลือกที่
เหมาะสมในการแกไขปญหามีการคิดอยางมีเหตุมีผลรูสึกผิดชอบช่ัวดีมีการเล็งเห็นการณไกล  
 5. ผูบริหารสายสนับสนุนฯ ที่มีประสบการณในตําแหนงงานแตกตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกตางกัน ซึ่งผูที่มี
ความรูและประสบการณสูงยอมมีแนวโนมที่จะบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคลองกับโสภาวดี 
อักษรมัต (2547, บทคัดยอ) ศึกษาวิจัย พบวา ผูบริหารของกลุมธนาคารพาณิชยในเขตภาคตะวันออกที่มีความแตกตางใน
เรื่องเพศ อายุ ระดับเงินเดือน วุฒิการศึกษาและระยะเวลาที่ปฏิบัติงานแตกตางกันจะทําใหมีทัศนะตอพฤติกรรมการมีภาวะ
ผูนําของผูบริหารแตกตางกันทั้งเปนโดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันไปดวย  สวนรายไดตอเดือนแตกตางกัน มีความ
คิดเห็นแตกตางกัน เนื่องจากระบบขั้นเงินเดือนของขาราชการและการเพิ่มคาจาง คาตอบแทนของบุคลากรในหนวยงานที่
แตกตางกัน ทําใหบุคลากรในองคกรเกิดความกระตือรือรนที่จะปฏิบัติหนาที่ของตนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น 
รวมทั้งมีวิธีการในดําเนินการเพื่อใหผูที่ไมต้ังใจปฏิบัติหนาที่ราชการหรือมีความประพฤติที่ไมเหมาะสมไดเกิดความสํานึก โดยให
ไดรับการปฏิบัติที่แตกตางจากผูที่ปฏิบัติหนาที่ราชการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งน้ีโดยสวนใหญระดับข้ันเงินเดือน
ของผูบริหารสายสนับสนุนจะอยูในระดับ 10,001-15,000 บาท และ 15,001–20,000 บาท เปนสวนใหญ   
 6. ผูบริหารสายสนับสนุนฯ ที่มีสถานภาพการทํางานแตกตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการมีสมรรถนะหลักดาน
ภาวะผูนําที่พึงประสงคโดยรวมแตกตางกัน บุคลากรสายสนับสนุนที่มีสถานภาพการทํางานทั้งที่เปนขาราชการ และพนักงาน
มหาวิทยาลัย มีภาวะผูนํามากกวาสถานภาพการทํางานเปนพนักงานที่จางตามภารกิจและลูกจาง อีกทั้งยังเปนบุคลากรกลุมที่
เปนขาราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ยังมีความนาเชื่อถือศรัทธาสามารถติดตอส่ือสารระหวางบุคคลและหนวยงานได
อยางดี กลาตัดสินใจ มีกระบวนการและมีวิธีการบริหารการจัดการที่ดีที่จะสงเสริมและสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยกาวไปสู
ความสําเร็จไดอยางสูงสุด และมีวินัยในตนเอง โดยยึดมั่นตามที่กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัติของทางราชการ
และมหาวิทยาลัยกําหนดไวอยางเครงครัด สอดคลองกับวิทยา  จันทรศิริ (2551, น.134) ศึกษาวิจัยพบวา การพัฒนา
สมรรถนะหลักของผูบริหารสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยของรัฐ มีสมรรถนะหลักที่จําเปน 5 อันดับ คือ ดานการทํางานเปน
ทีม ดานการวางแผนและการจัดการ ดานความเปนผูนํา ดานความคิดริเริ่มสรางสรรคและดานจริยธรรม   
 7. ผูบริหารสายสนับสนุนฯ ที่มีตําแหนงงานในปจจุบันเปนผูอํานวยการกองและเลขานุการคณะ มีความคิดเห็น
เก่ียวกับการมีสมรรถนะหลักดานภาวะผูนําที่พึงประสงคโดยรวมมากกวาตําแหนงงานเปนหัวหนากลุมงานและหัวหนา
งาน เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีการแบงสายงานของผูบริหารในระดับกลาง หรือผูบริหารสายสนับสนุนไวอยาง
ชัดเจน ไดแก ผูอํานวยการกอง เลขานุการคณะ และหัวหนากลุมงาน ผูบริหารในระดับนี้เปนกลไกสําคัญที่จะชวยประสานการ
บริหารงานของผูบริหารระดับสูง ดังน้ัน จึงจําเปนอยางยิ่งที่ผูบริหารสายสนับสนุนจะตองเปนผูที่มีความรู ความสามารถและมี
ทักษะการบริหารจัดการที่สอดคลองประสานในทิศทางเดียวกันกับผูบริหารระดับสูง โดยจะเห็นไดอยางชัดเจนวาบุคลากรที่มี
ดํารงตําแหนงเปนผูอํานวยการกอง และเลขานุการคณะสอดคลองกับแนวคิดของสมยศ  นาวีการ (2544, น.18–19) กลาววา     
ในองคกรปจจุบันมีสภาพแวดลอมในการทํางานแตกตางกัน เชน โครงสรางขององคกร บุคลากร และขอจํากัดดานทรัพยากร 
ดังน้ันผูบริหารจึงมีบทบาทและหนาที่แตกตางกันตามโครงสรางองคกร วิสัยทัศน และเปาหมายขององคกรน้ัน ๆ โดยสามารถ
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จําแนกประเภทของผูบริหารออกเปน 3 ประเภท คือ ผูบริหารระดับตน ผูบริหารระดับกลาง และผูบริหารระดับสูง             
ซึ่งผูบริหารที่ดีนั้นควรกระจายอํานาจการตัดสินใจควรใชการบริหารแบบเสรีนิยมเพื่อใหบุคลากรมีความคิดสรางสรรคในการ
ทํางานมากขึ้นในยุคปจจุบันผูบริหารตองเปนผูที่สามารถเปนผูบริหารไดหลากหลายแบบมีศักยภาพและพรอมที่จะปรับเปลี่ยน
ไดตามสถานการณที่เปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
 1. ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช 

             1.1 ผูบริหารสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมีสมรรถนะหลักดานภาวะ
ผูนําที่พึงประสงค ในดานมีความซื่อสัตยมั่นคงอยูในระดับมากและมากที่สุด ดังน้ัน ผูบริหารมหาวิทยาลัย ควรนําผลการศึกษา
ไปประยุกตใชเพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักดานภาวะผูนําใหอยูในระดับสูงขึ้นอยางตอเน่ืองเพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพยิ่ง ๆ 
ขึ้นไปและเพื่อใหบุคลากรสามารถนําศักยภาพที่มีอยูในแตละบุคคลออกมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดแกมหาวิทยาลัย 

1.2 ผูบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ควรนําผลการศึกษาในครั้งนี้ไปพิจารณาจัดโครงการฝกอบรมผูบริหาร
มหาวิทยาลัยในสวนที่มีสมรรถนะหลักดานภาวะผูนํา เชน ดานมีความทะเยอทะยาน ดานมีความอุตสาหะพากเพียร ดานมี
ความกลาหาญและดานมีความเชื่อถือศรัทธาเพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพย่ิง ๆ ขึ้นไป 

1.3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ควรใหความสําคัญและพิจารณาหาแนวทางในการรักษาระดับการมีภาวะผูนําที่พึง
ประสงคของผูบริหารสายสนับสนุน และหาแนวทางเพิ่มภาวะผูนําในดานความคิดริเริ่มสรางสรรคใหอยูในระดับที่สูงขึ้นเพื่อให
บุคลกรนําแนวคิดใหมมาประยุกตใชกับมหาวิทยาลัยใหมากขึ้น 

2. ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป  
2.1 ควร มีการศึกษาถึงผลกระทบและความสัมพันธของภาวะผูนําที่พึงประสงคที่จะมีความสัมพันธในดานอ่ืน ๆ เชน 

ศักยภาพในการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติ และในดานอ่ืน ๆ เพื่อจะสามารถนําขอมูลจากการศึกษาไปประยุกตใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตอมหาวิทยาลัยตอไป 

2.2 ควร มีการศึกษาเปรียบเทียบปจจัยสมรรถนะหลักดานภาวะผูนําของผูบริหารในระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ของรัฐระดับภูมิภาคเพื่อทราบถึงความแตกตางของสมรรถนะในแตละภูมิภาค 
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กลยุทธการบริหารจัดการผลิตภัณฑทุเรียนหลงลับแล ทุเรยีนหลินลบัแล 
กรณีศึกษาอําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ 

Strategic Management for Long-Laplae and Lin-Laplae Durian Products  
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บทคัดยอ            
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาการรับรูขอมูลขาวสารและความคิดเห็นของนักทองเที่ยวที่มีตอผลิตภัณฑ
ทุเรียนหลงลับแล ทุเรียนหลินลับแล ของอําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ 2. เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันของผลิตภัณฑทุเรียนหลง
ลับแล ทุเรียนหลินลับแล ของอําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ และ 3. เพื่อศึกษากลยุทธการบริหารจัดการผลิตภัณฑทุเรียนหลง
ลับแล ทุเ รียนหลินลับแล ของอําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ เปนการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)            
มีเคร่ืองมือในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณ โดยมีกลุมเปาหมายในการวิจัย คือ นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวในเขตอําเภอลับแล 
เจาหนาที่ของรัฐที่มีสวนเกี่ยวของ และผูประกอบการที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรมทุเรียนหลงลับแล ทุเรียนหลินลับแลในเขต
อําเภอลับแล รวมทั้งส้ิน 39 คน ที่มาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แลวนําขอมูลที่ไดจากแบบ
สัมภาษณและการรวบรวมจากเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของมาวิเคราะหในเชิงเนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยพบวา 1) 
การรับรูขอมูลขาวสารและความคิดเห็นของผูบริโภคตอผลิตภัณฑทุเรียน โดยสวนใหญรับรูผานชองทางบอกตอ นักทองเที่ยวมี
ความชื่นชอบในตัวผลิตภัณฑทุเรียนหลง  ลับแล ทุเรียนหลินลับแล ที่มีคุณภาพและรสชาติที่ดี อุปสรรคในการซื้อ คือ บรรจุ
ภัณฑไมโดดเดน ควรมีปายฉลากบอกรายละเอียดตาง ๆ เก่ียวกับตัวผลิตภัณฑ และควรแกปญหาทุเรียนออนหรือความสุกไม
พอดี 2) สภาพปจจุบันของการจัดการผลิตภัณฑทุเรียน พบวา ทุเรียนหลงลับแล ทุเรียนหลินลับแลนั้นอยูในขั้นเติบโตเต็มที่ยัง
ไมไดมีพัฒนาตราสินคา ขาดการพัฒนาบรรจุภัณฑใหดูสวยงามมีคุณคา และขาดการพัฒนาปายฉลากที่แสดงรายละเอียดของ
ผลิตภัณฑ และ 3) กลยุทธการบริหารจัดการผลิตภัณฑทุเรียนหลงลับแล ทุเรียนหลินลับแล ประกอบดวย 3.1) กลยุทธการยืด
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ 3.2) กลยุทธตราสินคา 3.3) กลยุทธการบรรจุภัณฑ และ 3.4) กลยุทธปายฉลาก 
 

คําสําคัญ: กลยุทธการบริหารจัดการ, ผลิตภัณฑทุเรียนหลงลับแล, ทเุรียนหลินลับแล  
 

Abstract 
 The purposes of this study were 1. to the perception of news and opinions of tourists to the for 
Long-Laplae and Lin-Laplae Durian Products a case study of Laplae District, Uttaradit Province 2. to study 
the current condition of Long-Laplae and Lin-Laplae Durian Products a case study of Laplae District, 
Uttaradit Province and 3. to study the strategic management for Long-Laplae and Lin-Laplae Durian 
Products a case study of Laplae District, Uttaradit Province. This is a qualitative research. There are 
research tools, including an interview form, with the target audience being tourists who travel in Laplae 
district. Government officials involved and entrepreneurs related to the durian industry have gone astray 
a total of 39 people Long-Laplae and Lin-Laplae Durian in Laplae District. That comes from the Purposive 
Sampling method and then the data from the interview form and the compilation from related 
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documents for content analysis. The results of the study showed that 1) Aareness of news and consumer 
opinions on durian products Most of them are aware through the word of mouth tourists have a passion 
for the products. Long-Laplae and Lin-Laplae Durian quality and good taste the drawback to the purchase 
is that the packaging is not outstanding.There should be a label indicating various details about the 
product. and should solve the problem of mild durian or unripe ripeness. 2) The current state of durian 
product management shows that Long-Laplae and Lin-Laplae Durian is at its peak, and the brand hasn't 
been developed yet. Lack of packaging development to look beautiful and valuable and lack of 
development of labels that show product details and 3) strategic management for Long-Laplae and Lin-
Laplae Durian Products Consisting of 3.1) strategies for extending the product life cycle 3.2) branding 
strategies 3.3) packaging strategies and 3.4) labeling strategies. 
 

Keywords: Strategic Management, Long-Laplae Durian Products, Lin-Laplae Durian 
 

บทนํา              
ปจจุบันทุเรียนไทยเปนที่นิยมอยางมากทั้งในประเทศและตางประเทศ มีการสงออกขยายตัวอยางตอเนื่อง จากความนิยม

และชื่นชอบในรสชาติทุเรียนไทยของชาวตางชาติรวมถึงมาตรฐานการผลิตที่ดี สงผลใหประเทศไทยเปนประเทศเดียวที่มีอัตรา
การสงออกทุเรียนมากที่สุดสูงถึงรอยละ 70 โดยป พ.ศ. 2561 มีการสงออก 518,882 ตัน คิดเปนมูลคา 35,333 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2560 รอยละ 3.05 (กรมศุลกากร, 2562) จากการขยายตัวของอุปทานสงออกทุเรียนของไทยไดสงผลดีตอ
เศรษฐกิจของทองถิ่นเปนอยางมาก เนื่องจากการเพิ่มข้ึนของราคาหนาสวนที่เกษตรกรไดรับ โดยแนวโนม 10 ป ที่ผานมาราคา
ทุเรียนหนาสวนไดปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกวา 3 เทา จากระดับราคาเฉล่ีย 20.53 บาทตอกิโลกรัม เปน 72.01 บาทตอกิโลกรัมใน
ป พ.ศ. 2561 (สมพร  อิศวิลานนท, 2562) การเติบโตของตลาดทุเรียนไมเพียงแตสงผลดีตอเกษตรกรผูปลูกทุเรียนเทาน้ัน แต
ยังสงผลในทิศทางบวกตอเศรษฐกิจภาพรวมทั้งจังหวัด  

ความอุดมสมบูรณและสภาพภูมิศาสตรของประเทศไทย ทําใหเกิดทุเรียนสายพันธุทองถิ่นหลายสายพันธุที่มีลักษณะโดด
เดนเฉพาะตัวที่แตกตางกัน ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยไดนําจุดเดนของทุเรียนมาพัฒนาเปนรูปแบบการทองเที่ยวเชิง
เกษตร “ชม ชิม ชอป” ภายในสวน หลายแหงมีการพัฒนาเปนโฮมสเตย การจัดการนําเที่ยวในสวนทุเรียน รวมถึงรูปแบบ     
อ่ืน ๆ ซึ่งนํามาสูการแขงขันที่มากขึ้น ดังนั้นจึงมีความสําคัญอยางย่ิงตอการพัฒนาผลิตภัณฑทุเรียนของแตละจังหวัดใหมีความ
โดดเดนเปนของดีประจําจังหวัดเพื่อกระตุนความสนใจของผูบริโภค รวมถึงนักทองเที่ยวที่ตองการเขามาเที ่ยวชม และชิม
ทุเรียนจากสวน ซึ่งจะทําใหเกิดการเดินทาง การคางแรม และการใชจายภายในจังหวัดเพิ่มขึ้น ซึ่งนับวาความสําเร็จในการ
พัฒนาผลิตภัณฑทุเรียนจะนําไปสูความมั่นคง และยั่งยืนภายในจังหวัด 

จังหวัดอุตรดิตถ เปนจังหวัดหนึ่งที่มีพันธุทุเรียนพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง มีช่ือพันธุวา “ทุเรียนหลงลับแล ทุเรียนหลินลับแล” 
เปนของดีประจําจังหวัดที่สรางช่ือเสียงใหกับจังหวัดอุตรดิตถ เปนของฝากขึ้นช่ือ เนื่องจากคุณสมบัติพิเศษของทุเรียนหลงลับ
แล ทุเรียนหลินลับแลที่มีความโดดเดนคือ มีเนื้อมาก เนื้อแหงละเอียดเหนียว ไมมีเสนใย รสชาติหวาน มัน กลิ่นออน เมล็ดลีบ
เล็ก ซึ่งนับวาเปนลักษณะที่ดีของทุเรียน อีกทั้งทุเรียนหลงลับแล ทุเรียนหลินลับแลไดรับการขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร 
หรือ Gl (Geographical Indication) เปนการการันตีวาในเขตพื้นที่มีผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ ที่มีพื้นฐานมาจากสภาพทาง
ภูมิศาสตรของพื้นที่ทําใหเกิดผลผลิตที่ดีซึ่งมีลักษณะที่แตกตางจากพื้นที่ อ่ืน (กองทรัพยสินทางปญญา สํานักงานกิจการ
อุตสาหกรรมอาหาร, 2558) โดยจุดเดนดังกลาวเปนผลใหทุเรียนหลงลับแล ทุเรียนหลินลับแลสามารถจําหนายไดราคาสูงกวา
ทุเรียนหลายสายพันธุในทองตลาด ซ่ึงนับวาเปนขอดีที่ชวยใหเกษตรกรผูปลูกทุเรียน ชุมชนทองถิ่น รวมถึงผูประกอบการใน
อุตสาหกรรมไดรับผลดีตามไปดวย  

ดังนั้น จากที่กลาวมาในขางตนจะเห็นไดวาทุเรียนเปนผลไมที่นิยมทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยทุเรียนทองถ่ินพันธุ
หลงลับแล หลินลับแลนั้นมีลักษณะพิเศษที่โดดเดนตามคุณลักษณะของทุเรียนพันธุดี และมีราคาสูงกวาพันธุอื่นในทองตลาด 
ทําใหเปนที่รูจักของผูบริโภคในนาม “ทุเรียนพรีเม่ียม” ที่ผูบริโภคใหความสนใจอยางแพรหลาย แตอยางไรก็ตามแมวารสชาติ 
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และลักษณะของทุเรียนจะมีความโดดเดนเปนที่ช่ืนชอบของผูบริโภค แตเนื่องจากทุเรียนพันธุหลงลับแล หลินลับแลมีราคาสูง
กวาสายพันธุอ่ืนจึงเปนอุปสรรคในการตัดสินใจซื้อ ทั้งการซื้อรับประทานเองรวมถึงซื้อเปนของฝาก ดวยปจจัยน้ีผูศึกษาจึงมี
ความสนใจในการบริหารจัดการผลิตภัณฑทุเรียนเพื่อแกไขขอจํากัดของการซื้อของผูบ ริโภค โดยศึกษาสภาพปจจุบันของ
ผลิตภัณฑ การรับรูและความคิดเห็นของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑ ตลอดจน การนําขอมูลที่ไดไปใชกําหนดกลยุทธการบริหาร
จัดการผลิตภัณฑทุเรียนหลงลับแล หลินลับแล ของอําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถไดอยางเหมาะสม เพื่อกระตุนใหเกิดการซื้อ
ทุเรียนสด รวมถึงผลิตภัณฑแปรรูปจากทุเรียนมากยิ่งข้ึน ซึ่งจะชวยสรางรายไดใหกับทองถิ่น ทั้งเกษตรกร กลุมแปรรูปสินคา
เกษตร รวมถึงผูประกอบการที่เกี่ยวของ อันจะนําไปสูความยั่งยืนของจังหวัดอุตรดิตถตอไป 
 

วัตถุประสงคการวิจัย  
1. เพื่อศึกษาการรับรูขอมูลขาวสารและความคิดเห็นของนักทองเที่ยวที่มีตอผลิตภัณฑทุเรียนหลงลับแล ทุเรียนหลิน    

ลับแล ของอําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ 
2. เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันของผลิตภัณฑทุเรียนหลงลับแล ทุเรียนหลินลับแล ของอําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ 
3. เพื่อศึกษากลยุทธการบริหารจัดการผลิตภัณฑทุเรียนหลงลับแล ทุเรียนหลินลับแล ของอําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย  
 การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังน้ี  
 1. กลุมเปาหมายในการวิจัย ไดแก จํานวนทั้งสิ้น 39 คน ที่มาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)   
คือ 1) นักทองเที่ยวที่มาทองเทีย่วในเขตอําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ จํานวน 30 คน 2) เจาหนาที่ของรัฐที่มีสวนเก่ียวของใน
เขตอําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ จํานวน 4 คน และผูประกอบการที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมทุเรียนหลงลับแล ทุเรียนหลิน
ลับแลในเขตอําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ จํานวน 5 คน  
 2. เครื่องมือในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณ (Interview) มี 2 รูปแบบ คือ 1) แบบสัมภาษณมีโครงสราง (Structured 
Interviews) เปนแนวคําถามเกี่ยวกับการรับรูและความคิดเห็นของนักทองเที่ยวที่มีตอผลิตภัณฑทุเรียนหลงลับแล ทุเรียนหลิน
ลับแล ของอําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ และ 2) แบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง (Semi-Structured Interviews) เปนแบบ
สัมภาษณเจาหนาที่รัฐที่เกี่ยวของ และผูประกอบการในอุตสาหกรรมทุเรียนหลงลับแล ทุเรียนหลินลับแลในเขตอําเภอลับแล 
จังหวัดอุตรดิตถ  
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก การเก็บรวบรวมขอมูลจาก 2 แหลง คือ 1) แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปน
ขอมูลที่ผู วิจัยไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณจากกลุมตัวอยางโดยตรง และ  2) แหลงขอมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data) เปนแหลงขอมูลที่ผูวิจัยไดจากการศึกษาวารสารวิชาการทั้งในและตางประเทศ โดยทําการทบทวนอยาง
เปนระบบ (Systematic Review) การรวบรวมขอมูลจากเอกสารตาง ๆ (Document  Research) อาทิ หนังสือ ตํารา 
เอกสารวิชาการ งานวิจัย และสื่ออิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวของ  
 4. การวิเคราะหขอมูล ไดแก การวิเคราะหขอมูล โดยการนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณกับกลุมเปาหมาย และการรวบ
ขอมูลเอกสารตาง ๆ มาวิเคราะหในเชิงเน้ือหา (Content Analysis)  

 

ผลการวิจัย             
 การศึกษาวิจัยเรื่องกลยุทธการบริหารจัดการผลิตภัณฑทุเรียนหลงลับแล ทุเรียนหลินลับแล กรณีศึกษาอําเภอลับแล 
จังหวัดอุตรดิตถ ผูวิจัยไดจําแนกผลการวิจัยตามวัตถุประสงค ดังน้ี  

1. เพ่ือศึกษาการรับรูขอมูลขาวสารและความคิดเห็นของผูบริโภคตอผลิตภัณฑทุเรียนหลงลับแล ทุเรียนหลินลับแล
กรณีศึกษาอําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ 

ผลการวิจัยพบวา การรับรูขอมูลขาวสารของนักทองเที่ยวเกี่ยวกับทุเรียนทองถิ่นของอําเภอลับแล พันธุหลงหลับแล และ
หลินหลับแล โดยสวนใหญรับรูผานชองทางบอกตอกันมากกวาชองทางอ่ืน ๆ รองลงมาคือชองทางออนไลน เชน Facebook 
และมีบางสวนไมเคยรับรูผานทางชองทางใด ๆ เลย นอกจากนี้มีการรับรูผานโทรทัศนเพียงเล็กนอย ความคิด เห็นของ
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นักทองเที่ยวมีตอทุเรียนหลงลับแล ทุเรียนหลินลับแล พบวา นักทองเที่ยวสวนใหญมีความช่ืนชอบในตัวผลิตภัณฑ ซึ่งแสดงให
เห็นวาผลิตภัณฑทุเรียนหลงลับแล ทุเรียนหลินลับแลนั้นมีคุณภาพและรสชาติที่ดี ดานราคาโดยการซื้อทุเรียนหลงลับแล 
ทุเรียนหลินลับแล ในพื้นที่อําเภอลับแลมีราคาถูกกวาซ้ือจากพื้นที่อ่ืน ชองทางการจัดจําหนายภายในเขตอําเภอลับแลจะมีราน
จําหนายผลิตภัณฑทุเรียนหลงลับแล ทุเรียนหลินลับแลเปนจํานวนมาก งายตอการคนหาและเลือกซ้ือสินคา การบรรจุภัณฑ
นักทองเที่ยวใหความเห็นวาบรรจุภัณฑที่ใชในการบรรจุผลิตภัณฑนั้นมีความแข็งแรงทนทานและงายตอการขนสง แตไมไดมี
ความสวยงามหรือโดดเดนจากผลิตภัณฑอ่ืน ๆ สวนในเรื่องตราสินคาและปายฉลากไมมีความโดดเดนในการดึงดูดความสนใจ
นักทองเที่ยวได สวนความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตอส่ิงที่ควรปรับปรุงเก่ียวกับผลิตภัณฑทุเรียน คือ ควรมีปายฉลากบอก
รายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑไมมีความสวยงามไมจูงใจในการซ้ือ สวนปญหาที่นักทองเที่ยวพบและเปน
สิ่งที่ไมพึงประสงค คือ รูปแบบทุเรียนสด พบวา ไดรับทุเรียนออนและบางก็พบวามีความสุกไมพอดีในผลิตภัณฑทุเรียนแปรรูป
พบบางสวนไมไดมาตรฐานทุเรียนทอดที่มีกลิ่นเหม็นหืนของน้ํามัน เหลาน้ีเปนสิ่งที่ควรพัฒนาในผลิตภัณฑทุเรียนหลงลับแล 
ทุเรียนหลินลับแล ของอําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ 

2. เพ่ือศึกษาสภาพปจจุบันของผลิตภัณฑทุเรียนหลงลับแล ทุเรียนหลนิลับแล ของอําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ 
ผลการวิจัยพบวา สภาพปจจุบันของผลิตภัณฑทุเรียนหลงลับแล ทุเรียนหลินลับแล ของอําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ มี

ดังน้ี 
2.1 วงจรชีวิตผลิตภัณฑ พบวา ผลิตภัณฑทุเรียนหลงลับแล ทุเรียนหลินลับแลน้ันอยูในข้ันเติบโตเต็มที่เน่ืองจากที่

ผานมายอดขายยังคงเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ และผูประกอบการและเจาหนาที่มองวายอดขายคงไมเพิ่มไปมากกวาน้ีแลวเน่ืองจากที่
ผานมามียอดขายถึงขั้นผลผลิตออกมาไมพอกับความตองการของผูบริโภคในบางชวงและชวงหลังมานี้ชาวบานหลายคนเห็นวา
ทุเรียนหลงลับแล ทุเรียนหลินลับแลนั้นมียอดขายที่ดีจึงนิยมปลูกกันมากขึ้น ซึ่งจะทําใหเกิดการแขงขันกันเองระหวางตัว
ผลิตภัณฑและอาจทําใหมีผลิตภัณฑลนตลาดจนเขาสูขั้นอ่ิมตัว  

2.2 ตราสินคา พบวา ผลิตภัณฑทุเรียนหลงลับแล ทุเรียนหลินลับแลทั้งรูปแบบผลทุเรียนสด ทุเรียนทอดและทุเรียน
กวนยังไมไดมีการใชตราสินคาในสวนของผูประกอบการเองมองวาเปนการเพิ่มตนทุนการผลิตในเรื่องของตองจางนักออกแบบ
มาออกแบบตราสินคาหรือวาสัญลักษณและเพิ่มขั้นตอนการผลิตใหยุงยาก จึงอาศัยการแนะนําบอกกันปากตอปากมากกวาที่
จะใชตราสินคาที่สามารถทําใหผูบริโภคนั้นจดจําผลิตภัณฑของตนเองได อีกทั้งทางเจาหนาที่ที่มีสวนเก่ียวของเองก็มองวาเปน
เรื่องของผูประกอบการเปนเรื่องของครัวเรือนวาจะใชหรือไมใชก็ได การขาดการสนับสนุนจากทางภาครัฐและเจาหนาที่จึงยัง
ทําใหผูประกอบการยังไมเห็นถึงความสําคัญของตราสินคาและไมมีงบประมาณ  

2.3 การบรรจุภัณฑ พบวา การบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑทุเรียนหลงลับแล ทุเรียนหลินลับแลทั้งรูปแบบผลทุเรียนสด 
ทุเรียนทอดและทุเรียนกวน โดยจะเนนการบรรจุภัณฑที่มีความแข็งแรง ทนทานเปนหลัก ซ่ึงเปนเร่ืองที่ดีที่ผูประกอบการให
ความสําคัญในเรื่องน้ีเน่ืองจากตัวผลทุเรียนสดนั้นเปนผลิตภัณฑที่ตองการการบรรจุภัณฑที่มีความแข็งแรงทนทานเนื่องจากมี
น้ําหนักเยอะแตวาในปจจุบันการแขงขันกันระหวางตัวผลิตภัณฑนั้นมีมากทุเรียนในหลาย ๆ พื้นที่ก็เริ่มมีชื่อเสียงและเปนที่
ตองการของตลาดเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ การบรรจุภัณฑที่แข็งแรงทนทานอยางเดียวคงไมพอที่จะเขาไปแขงขับกับผลิตภัณฑอ่ืน
การที่มีบรรจุภัณฑที่สวยงามจะชวยดึงดูดความสนใจของผูบริโภคไดมากยิ่งข้ึน  

2.4 ปายฉลาก พบวา ผลิตภัณฑทุเรียนหลงลับแล ทุเรียนหลินลับแลทั้งรูปแบบผลทุเรียนสด ทุเรียนทอดและทุเรียน
กวน ผูประกอบการยังไมไดใหความสําคัญเกี่ยวกับปายฉลากที่แสดงรายละเอียดในเร่ืองตาง ๆ ของตัวผลิตภัณฑเทาที่ควร      
ยังขาดความรูความเขาใจถึงความสําคัญและความจําเปนสําหรับทุเรียนน้ันปายฉลากมีความสําคัญมากในปจจุบัน โดยเฉพาะ
ในทุเรียนแปรรูป ซึ่งลักษณะสวนใหญแลวจะเปนทุเรียนกวน ทุเรียนทอด รวมถึงขนมอ่ืน ๆ ที่แปรรูปจากทุเรียน ซึ่งอาจเปน
ผลิตภัณฑที่ผูบริโภคบางกลุม เชน ผูที่ควบคุมอาหาร หรือมีโรคประจําตัวตองระวังเปนอยางมาก ถาหากขาดการใหขอมูล
รายละเอียดก็อาจเปนขอจํากัดในการซื้อของผูบริโภค  
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3. เพ่ือศึกษากลยุทธการบริหารจัดการผลิตภัณฑทุเรียนหลงลับแล ทุเรียนหลินลับแล ของอําเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ 

ผลการวิจัยพบวา จากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณนักทองเที่ยวในอําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ สวนราชการในพื้นที่ที่
เกี่ยวของ รวมถึงผูประกอบการ ผูวิจัยไดนํามาสรุป วิเคราะห และออกแบบกลยุทธการบริหารจัดการผลิตภัณฑที่เหมาะสม
สําหรับทุเรียนหลงลับแล ทุเรียนหลินลับแล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ ดังน้ี  
  3.1 กลยุทธการยืดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ ซึ่งการยืดวงจรชีวิตผลิตภัณฑนั้นก็สามารถทําไดตามกลยุทธตาง ๆ ดังน้ี 

1) พัฒนาชองทางการจัดจําหนายข้ึนมาใหม เชน ฐานผูบริโภคเดิมของผลิตภัณฑทุเรียนหลงลับแล ทุเรียนหลิน
ลับแลน้ันจะเปนนักทองเที่ยวที่เดินทางเชามาทองเที่ยวยังอําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ และคนในพื้นที่เปนหลักก็สงเสริมใหมี
การเพิ่มชองทางการจัดจําหนายใหมีความหลากหลายมากข้ึน เนื่องจากในปจจุบันพฤติกรรมของผูบริโภคน้ันเปลี่ยนไป 
ผูบริโภคตองการความสะดวกสบายมากข้ึน ดังน้ัน การเพิ่มการสั่งซื้อผานทางชองทางออนไลนน้ันจะเปนการเพิ่มชองทางการ
จัดจําหนายที่สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดเปนอยางดี 

2) เสนอการรับประกันสินคา เชน ผลทุเรียนสดควรมีการเสนอการรับประกันวาผลทุเรียนที่ผูบริโภคไดรับไปนั้น
มีความสุกที่พอดี ไมดิบหรืออยูในระดับที่ผูบริโภคตองการและเปนทุเรียนพันธุหลงลับแล พันธุหลินลับแล 100% เนื่องจาก
ปญหาที่ผาน ๆ มาคือ ผูบริโภคไดรับผลทุเรียนที่ดิบและบางรายก็ไมไดรับทุเรียนพันธุหลงลับแล พันธุหลินลับแล แตพันธุอ่ืน ๆ 
หากผูบริโภคไดรับผลิตภัณฑที่ไมตรงกับทางผูประกอบการไดอางไวก็สามารถรับเงินคืนได  

3) คนหาตลาดใหมสําหรับผลิตภัณฑ เชน โฆษณาใหผูบริโภคที่ยังไมเคยบริโภคทุเรียนมากอนไดเห็นวาหากจะ
ลองรับประทานทุเรียนเปนครั้งแรกก็ควรลองทุเรียนหลงลับแล ทุเรียนหลินลับแล เน่ืองจากทุเรียนหลงลับแล ทุเรียนหลินลับ
แลนั้นเปนพันธุทุเรียนที่มีลักษณะเดนตรงที่ไมมีกล่ิน จึงรับประทานงายเหมาะสําหรับผูบริโภคที่มีความกังวลในเรื่องของกลิ่น
ของทุเรียน 

4) เพิ่มสวนผสมใหมหรือตัดสวนผสมเดิมออกไป คือ การปรับปรุงตัวผลิตภัณฑโดยเฉพาะอยางย่ิงการปรับปรุง
คุณสมบัติหรือสวนประกอบของผลิตภัณฑเดิมใหมีความแตกตางสรางความสดใสแกตัวผลิตภัณฑ เชน ทุเรียนทอดก็คิดคน
รสชาติใหม ๆ ออกมา นอกจากจะชวยการยืดวงจรชีวิตผลิตภัณฑแลวยังเปนการสรางตัวเลือกผลิตภัณฑใหมีความหลากหลาย
จากผูประกอบการคนอ่ืนอีกดวย 

3.2 กลยุทธตราสินคา ใชกลยุทธการสรางความแตกตางของตราสินคา เนื่องจากทุเรียนหลงลับแล หลินลับแลของ
จังหวัดอุตรดิตถ มีความพิเศษในเรื่องเปนทุเรียนที่ไดรับการขึ้นทะเบียนส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร หรือ Gl (Geographical 
Indication) เปนการการันตีวาในเขตพื้นที่มีผลิตภัณฑที่มีคุณภาพที่มีพื้นฐานมาจากสภาพทางภูมิศาสตรของพื้นที่ทําใหเกิดผล
ผลิตที่ดีซึ่งมีลักษณะที่แตกตางจากพื้นที่อ่ืน ซ่ึงเปนจุดเดนที่มีความแตกตางจากทุเรียนของพื้นที่ อ่ืนเพื่อสรางความแตกตาง
ระหวางทุเรียนพันธุน้ีซึ่งผลิตในอําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ ใหผูบริโภคเขาใจหากตราสินคามีความคลายกันแลวยังเปน
ผลิตภัณฑประเภทเดียวกันที่ไดจากการผลิตในพื้นที่อ่ืนซึ่งอาจจะสรางความสับบสนใหแกผูบริโภคได การสรางตราสินคาใหมี
ความโดดเดนน้ันจะทําใหผูบริโภคสามารถจดจําตัวผลิตภัณฑไดหรือแมแตการใชขอความงาย ๆ หรือสัญลักษณที่โดดเดนก็
สามารถชวยไดเชนกัน  

3.3 กลยุทธการบรรจุภัณฑ ประกอบดวย 
1) การบรรจุภัณฑสําหรับสายผลิตภัณฑ มีส่ิงที่ตองคํานึงถึงคือหากมีหลายผลิตภัณฑที่อยูในเครือเดียวกัน ควร

ที่จะใชบรรจุภัณฑที่มีสีเหมือน ๆ กัน หรือวามีการตกแตงเปล่ียนแปลงเล็กนอยแตแบบสียังคงเหมือนเดิมซึ่งวิธีนี้ขอดีคือเมื่อ
ผลิตภัณฑใหมออกสูทองตลาดดวยการที่มีลักษณะของบรรจุภัณฑเหมือนกับผลิตภัณฑเดิมที่มีอยูในหองตลาดแลวนั้นจะทําให
การรับรูไดรวดเร็ว ซึ่งการบรรจุภัณฑที่คลายกันน้ีตองคํานึงถึงผลิตภัณฑที่จะตองมีคุณภาพเดียวกันหรือไมก็มีวิธีการใชสอยไม
แตกตางกัน เชน ทุเรียนทอดที่เคยออกสูหองตลาดแลวไดมีการใชบรรจุภัณฑสีเหลืองแตพอเดือนลัดมาไดมีผลิตภัณฑใหมเกิด
ขึ้นมาซ่ึงก็คือทุเรียนกวนก็ควรที่จะใชบบรรจุภัณฑในลักษณะเดิมสีเดิม      
 2) การบรรจุภัณฑรวม เปนการสงเสริมการขายสําหรับผลิตภัณฑใหมหรืออาจจะเปนผลิตภัณฑที่กําลังจะถอด
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ออกจากตลาด เพื่อเปนการกระตุนยอดขายเพิ่มการบริโภคตัวอยาง คือ การนําเอาผลิตภัณฑหลายชนิดมาบรรจุรวมกันเปน
หน่ึงบรรจุภัณฑ เชน การบรรจุทุเรียนทอดในหนึ่งบรรจุภัณฑแตมีถึงสองรสชาติ เปนตน 

3) การเปลี่ยนแปลงภาชนะ คือ เปนการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑใหดีขึ้นและทันสมัยมากขึ้น โดยกลุม
นักทองเที่ยวอาจไมใชคนในพื้นที่และอยูหางไกล ดังนั้น การพัฒนาบรรจุภัณฑสําหรับทุเรียนสดใหสามารถคงสภาพเก็บไดนาน 
ไมชํ้าในสภาพทั่วไปในชวงระยะเวลาการเดินทางไปยังที่หมายจะชวยใหนักทองเที่ยวกลาซื้อทุเรียนสดเพื่อนํากลับไปเปนของ
ฝากไดจํานวนมากขึ้น  

4) บรรจุภัณฑที่สะทอนบุคลิกของสินคา เน่ืองจากทุเรียนหลงลับแล และหลินลับแลมีราคาสูง โดยเฉพาะ
ทุเรียนสดราคาผลิตภัณฑสูงกวาทุเรียนทั่วไป เชน พันธุหมอนทอง ดังนั้น ทุเรียนทุเรียนหลงลับแล และหลินลับแล ควรจัดอยู
ในบรรจุภัณฑที่เล็กลงปริมาณนอยลงแตออกแบบใหมีดูมีคุณคามากขึ้น เชน ออกแบบบรรจุภัณฑทุเรียน 1 พู ใสในกลองที่ดูมี
คุณคาเพื่อใหลูกคาสามารถซื้อเปนของฝากไดจํานวนมาก  
  3.4 กลยุทธปายฉลาก โดยการใหรายละเอียดที่สําคัญอยางครบถวนและใหขอมูลที่เปนขอเท็จจริงกับลูกคาสําหรับ
ผลิตภัณฑทุเรียนน้ันปายฉลากมีความสําคัญมากในปจจุบันในยุคที่สุขภาพเปนส่ิงสําคัญโดยผูบริโภคมีความใสใจสุขภาพมาก
ยิ่งข้ึน โดยเฉพาะในทุเรียนแปรรูปสวนใหญแลวจะเปนทุเรียนกวน ทุเรียนทอด รวมถึงขนมอ่ืน ๆ ที่แปรรูปจากทุเรียน ซ่ึงอาจ
เปนผลิตภัณฑที่ผูบริโภคบางกลุม เชน ผูที่ควบคุมอาหารหรือมีโรคประจําตัวตองระวังเปนอยางมาก ถาหากขาดการใหขอมูล
รายละเอียดก็อาจเปนขอจํากัดในการซื้อของผูบริโภค โดยปายฉลากตองประกอบดวยสวนของขอมูล วันที่ผลิต วันหมดอายุ 
อายุการเก็บรักษา วิธีการเก็บรักษา ขนาดและปริมาณ ผูผลิต สวนประกอบตาง ๆ ขอมูลทางโภชนาการ ขอมูลสําหรับผูแพ
อาหาร รวมถึงคุณลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑถาหากผลิตภัณฑมีขอมูลเหลาน้ีลงไปจะทําใหตัวผลิตภัณฑมีความนาสนใจมาก
ยิ่งข้ึน อีกทั้งจะชวยใหผูบริโภคตัดสินใจเลือกซื้อไดงายขึ้นจากขอมูลผลิตภัณฑ 
 

สรุปผลการวิจัย  
 การศึกษาวิจัยเรื่องกลยุทธการบริหารจัดการผลิตภัณฑทุเรียนหลงลับแล ทุเรียนหลินลับแล กรณีศึกษาอําเภอลับแล 
จังหวัดอุตรดิตถ ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้ 

1. การรับรูขอมูลขาวสารและความคิดเห็นของผูบริโภคตอผลิตภัณฑทุเรียนหลงลับแล ทุเรียนหลินลับแล กรณีศึกษา
อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ พบวา สวนใหญรับรูผานชองทางบอกตอกันมากกวาชองทางอ่ืน ๆ นักทองเที่ยวสวนใหญมี
ความชื่นชอบในตัวผลิตภัณฑทุเรียนหลงลับแลที่มีคุณภาพและรสชาติที่ดีดานราคาของผลิตภัณฑทุเรียนมีราคาสูง แตการซื้อใน
พื้นที่อําเภอลับแลมีราคาถูกกวาซื้อจากพื้นที่อ่ืนชองทางการจัดจําหนายภายในเขตอําเภอลับแลจะมีรานจําหนายผลิตภัณฑ
ทุเรียนหลงลับแล ทุเรียนหลินลับแลเปนจํานวนมากงายตอการคนหาและเลือกซ้ือสินคา ดานการบรรจุภัณฑมีความแข็งแรง
ทนทานและงายตอการขนสงแตไมไดมีความสวยงามหรือโดดเดนจากผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ในเรื่องตราสินคาและปายฉลากไมมี
ความโดดเดนในการดึงดูดความสนใจนักทองเที่ยวได สวนความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตอส่ิงที่ควรปรับปรุงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
ทุเรียน คือ ควรมีปายฉลากบอกรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑบรรจุภัณฑไมมีความสวยงามไมจูงใจในการซื้อปญหา
ทุเรียนออนหรือมีความสุกไมพอดีในผลิตภัณฑทุเรียนแปรรูปพบบางสวนไมไดมาตรฐานทุเรียนทอดที่มีกล่ินเหม็นหืนของน้ํามัน  

2. สภาพปจจุบันของการจัดการผลิตภัณฑทุเรียนหลงลับแล ทุเรียนหลินลับแล กรณีศึกษาอําเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ พบวา ในปจจุบันผลิตภัณฑทุเรียนหลงลับแล ทุเรียนหลินลับแลนั้นอยูในข้ันเติบโตเต็มที่ดานตราสินคาของผลิตภัณฑ
ทุเรียนหลงลับแล ทุเรียนหลินลับแลทั้งรูปแบบผลทุเรียนสด ทุเรียนทอดและทุเรียนกวนยังไมไดมีการใชตราสินคาเนื่องจาก
เปนการเพิ่มตนทุนและผูประกอบการไมสามารถรับภาระในการออกแบบได การขาดการสนับสนุนจากทางภาครัฐและ
เจาหนาที่จงึยังทําใหผูประกอบการยังไมเห็นถึงความสําคัญของตราสินคาและไมมีงบประมาณจึงอาศัยการแนะนําบอกกันปาก
ตอปากใหเปนที่รูจักในดานการบรรจุภัณฑสําหรับทุเรียนสดเนนมีความแข็งแรงทนทานเปนหลักขาดการพัฒนาบรรจุภัณฑใหดู
สวยงามดูมีคุณคา ซึ่งจะชวยดึงดูดความสนใจของผูบริโภคไดมากยิ่งขึ้นและปายฉลาก โดยผลิตภัณฑทุเรียนหลงลับแล ทุเรียน
หลินลับแลทั้งรูปแบบผลทุเรียนสด ทุเรียนทอดและทุเรียนกวน ผูประกอบการยังไมไดใหความสําคัญเก่ียวกับปายฉลากที่แสดง
รายละเอียดในเรื่องตาง ๆ ของตัวผลิตภัณฑเทาที่ควร 
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3. กลยุทธการบริหารจัดการผลิตภัณฑทุเรียนหลงลับแล ทุเรียนหลินลับแล กรณีศึกษาอําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ 
พบวา จากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณนักทองเที่ยวในอําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ สวนราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวของ รวมถึง
ผูประกอบการ ผูวิจัยไดนํามาสรุป วิเคราะห และออกแบบกลยุทธการบริหารจัดการผลิตภัณฑที่เหมาะสมสําหรับทุเรียนหลง
ลับแล ทุเรียนหลินลับแล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ กลยุทธการยืดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ ประกอบดวย พัฒนาชองทางการ
จัดจําหนายใหม การรับประกันสินคา คนหาตลาดใหมสําหรับผลิตภัณฑ และเพิ่มสวนผสมใหมหรือตัดสวนผสมเดิมออกไป     
ถัดมากลยุทธตราสินคาใชกลยุทธการสรางความแตกตางของตราสินคาในทุเรียนหลงลับแล หลินลับแลของจังหวัดอุตรดิตถ 
ตอมากลยุทธการบรรจุภัณฑ โดยใชการบรรจุภัณฑสําหรับสายผลิตภัณฑ การบรรจุภัณฑรวม การเปลี่ยนแปลงภาชนะบรรจุ
ภัณฑที่สะทอนบุคลิกของสินคาและกลยุทธปายฉลาก โดยการใหรายละเอียดที่สําคัญอยางครบถวนและใหขอมูลที่เปน
ขอเท็จจริงกับลูกคา ตามแผนภาพกลยุทธกลยุทธการบริหารจัดการผลิตภัณฑทุเรียน ดังน้ี  

 

 
แผนภาพที่ 1 กลยุทธการบริหารจัดการผลิตภัณฑทุเรียนหลงลับแล ทุเรียนหลินลับแล  
 

อภิปรายผลการวิจัย  
การวิจัยเร่ืองกลยุทธการบริหารจัดการผลิตภัณฑทุเรียนหลงลับแล ทุเรียนหลินลับแล ของอําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ 

ผูวิจัยสามารถนําผลการวิจัยที่ไดมาอภิปรายผลได ดังน้ี  
 1. กลยุทธการยืดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ พบวา ผลิตภัณฑทุเรียนหลงลับแล ทุเรียนหลินลับแลน้ันอยูในขั้นเติบโตเต็มที่
เนื่องจากที่ผานมายอดขายยังคงเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ และผูประกอบการและเจาหนาที่มองวายอดขายคงไมเพิ่มไปมากกวาน้ีแลว
เนื่องจากที่ผานมามียอดขายถึงขั้นผลผลิตออกมาไมพอกับความตองการของผูบริโภคในบางชวงและชวงหลังมาน้ีชาวบาน
หลายคนเห็นวาทุเรียนหลงลับแล ทุเรียนหลินลับแลนั้นมียอดขายที่ดีจึงนิยมปลูกกันมากขึ้น ซ่ึงจะทําใหเกิดการแขงขันกันเอง
ระหวางตัวผลิตภัณฑและอาจทําใหมีผลิตภัณฑลนตลาดจนเขาสูข้ันอ่ิมตัว ดังนั้นผลิตภัณฑทุเรียนหลงลับแล ทุเรียนหลินลับแล
จึงควรใชกลยุทธการยืดผลิตภัณฑ โดยการพัฒนาชองทางการจัดจําหนายทุเรียนเสนอการรับประกันสินคาคนหาตลาดใหม
สําหรับผลิตภัณฑและการเพิ่มสวนผสมใหมหรือตัดสวนผสมเดิมออกไป เพื่อยืดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑหลงลับแล ทุเรียนหลิน
ลับแล สอดคลองกับรณชัย  ตันตระกูล (2550) ที่เสนอแนะวาเมื่อผลิตภัณฑเขาสูชวงเติบโตจําเปนตองใชกลยุทธเพื่อยืดวงจร
ชีวิต เพื่อชะลอไมใหเขาสูชวงตกต่ํา ไดโดยการพัฒนาชองทางจําหนายใหมสําหรับผลิตภัณฑเสนอการรับประกันเพิ่มสวนผสม
ใหมหรือตัดสวนผสมเดิมออกไปเพื่อยืดวงจรชีวิตผลิตภัณฑใหยาวขึ้น  

2. กลยุทธตราสินคา พบวา ผลิตภัณฑทุเรียนหลงลับแล ทุเรียนหลินลับแลทั้งรูปแบบผลทุเรียนสด ทุเรียนทอดและ
ทุเรียนกวนยังไมไดมีการใชตราสินคาหรือการพัฒนาตราสินคา ดังน้ัน ทุเรียนหลงลับแล ทุเรียนหลินลับแล จึงควรพัฒนาตรา
สินคาเนื่องจากจะสามารถทําใหผูบริโภคสามารถแยกแยะความตางระหวางผลิตภัณฑ โดยใชกลยุทธการสรางความแตกตาง
ของตราสินคา เนื่องจากทุเรียนหลงลับแล หลินลับแลของจังหวัดอุตรดิตถ มีความพิเศษในเรื่องเปนทุเรียนที่ไดรับการขึ้น
ทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร หรือ Gl (Geographical Indication) เปนการการันตีวาในเขตพื้นที่มีผลิตภัณฑที่มีคุณภาพที่มี
พื้นฐานมาจากสภาพทางภูมิศาสตรของพื้นที่ทําใหเกิดผลผลิตที่ดีซ่ึงมีลักษณะที่แตกตางจากพื้นที่อ่ืน ซึ่งเปนจุดเดนที่มีความ
แตกตางจากทุเรียนของพื้นที่อ่ืน เพื่อสรางความแตกตางระหวางทุเรียนพันธุนี้ซึ่งผลิตในอําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถให

กลยุทธการยืดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ

(Product Life Cycle Strategy)

กลยุทธการบรรจุภัณฑ 

(Packaging Strategy)

กลยุทธตราสินคา 

(Brand Strategy)

กลยุทธปายฉลาก 

(Labelling Strategy)

กลยุทธการบริหารจัดการ
ผลิตภัณฑทุเรียน
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ผูบริโภคเขาใจหากตราสินคามีความคลายกันแลวยังเปนผลิตภัณฑประเภทเดียวกันที่ไดจากการผลิตในพื้นที่อ่ืนซึ่งอาจจะสราง
ความสับบสนใหแกผูบริโภคได ดังน้ันผลิตภัณฑทุเรียนหลงลับแล ทุเรียนหลินลับแลจึงควรสรางความแตกตางของตราสินคา
เพื่อจูงใจผูบริโภค สอดคลองกับพัชรินทร  สุภาพันธ และคณะ (2560, น.35-44) พบวา การระบุความแตกตางระหวางสินคา
เกษตรทั่วไปและสินคาเกษตรอินทรียที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค นอกจากนี้ยังสอดคลองกับศันธนีย  อุนจิตติ 
(2559, น.63) พบวา กลยุทธการแขงขันดานการสรางความแตกตางของผลิตภัณฑมีอิทธิพลตอความสําเร็จของสินคาเกษตร
อินทรียในตลาดโลก  

3. กลยุทธการบรรจุภัณฑ พบวา การบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑทุเรียนหลงลับแล ทุเรียนหลินลับแลทั้งรูปแบบผลทุเรียน
สด ทุเรียนทอดและทุเรียนกวน โดยจะเนนการบรรจุภัณฑที่มีความแข็งแรงทนทานเปนหลัก แตยังขาดการพัฒนาบรรจุภัณฑที่
สวยงาม สมัย ดูพรีเมียม ซึ่งเปนส่ิงสําคัญที่จะชวยดึงดูดความสนใจของผูบริโภคไดมากย่ิงขึ้น เนื่องจากทุเรียนหลงลับแล 
ทุเรียนหลินลับแล เปนทุเรียนที่มีราคาคอนของสูง ดังน้ัน การจําหนายทุเรียนสดทั้งผลจะทําใหสามารถจําหนายไดจํานวนนอย 
ดังน้ันทุเรียนหลงลับแล ทุเรียนหลินลับแลจึงควรพัฒนาบรรจุภัณฑใหมีความโดดเดน โดยใชบรรจุภัณฑที่สะทอนบุคลิกของ
สินคาใชการบรรจุภัณฑสําหรับสายผลิตภัณฑ การบรรจุภัณฑรวม และการเปลี่ยนแปลงภาชนะเพื่อใหเหมาะสมสําหรับทุเรียน
ที่มีระดับราคาสูง เนื่องจากภาชนะบรรจุภัณฑน้ันเปนสวนหนึ่งของการสงเสริมและสนับสนุนใหตัวผลิตภัณฑสามารถแขงขัน
และสรางการขายเกิดขึ้นได สอดคลองกับศรัฐ  สิมศิริ และคณะ (2560, น.137-147) พบวา ปจจัยสําคัญที่สงผลตอความ
นาสนใจและการตัดสินใจซ้ือสินคาของผูบริโภค ไดแก ที่มีบรรจุภัณฑสวยงามและเหมาะสมสําหรับผลิตภัณฑ  

4. กลยุทธปายฉลาก พบวา ผลิตภัณฑทุเรียนหลงลับแล ทุเรียนหลินลับแลทั้งรูปแบบผลทุเรียนสด ทุเรียนทอดและ
ทุเรียนกวน ผูประกอบการยังไมไดใหความสําคัญเก่ียวกับปายฉลากที่แสดงรายละเอียดในเรื่องตาง ๆ ของตัวผลิตภัณฑ
เทาที่ควร ยังขาดความรูความเขาใจถึงความสําคัญและความจําเปน ดังนั้น กลยุทธดานปายฉลากจึงควรใหความสําคัญโดยการ
ใหรายละเอียดที่สําคัญอยางครบถวนและใหขอมูลที่เปนขอเท็จจริงกับลูกคา สําหรับผลิตภัณฑทุเรียนน้ันปายฉลากมี
ความสําคัญมากในปจจุบันในยุคที่สุขภาพเปนสิ่งสําคัญโดยผูบริโภคมีความใสใจสุขภาพมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะในทุเรียนแปรรูป
สวนใหญแลวจะเปนทุเรียนกวน ทุเรียนทอด รวมถึงขนมอ่ืน ๆ ที่แปรรูปจากทุเรียน ซึ่งอาจเปนผลิตภัณฑที่ผูบริโภคบางกลุม 
เชน ผูที่ควบคุมอาหารหรือมีโรคประจําตัวตองระวังเปนอยางมาก ถาหากขาดการใหขอมูลรายละเอียดก็อาจเปนขอจํากัดใน
การซื้อของผูบริโภค วิธีการเก็บรักษา ขนาดและปริมาณ ผูผลิต วันหมดอายุ สวนประกอบตาง ๆ การใสรายละเอียดขอมูลทาง
โภชนาการ เหลานี้ลงไปจะทําใหตัวผลิตภัณฑมีความนาสนใจมากยิ่งขึ้น อีกทั้งจะชวยใหผูบริโภคตัดสินใจเลือกซ้ือไดงายขึ้น
จากขอมูลผลิตภัณฑ สอดคลองกับพวงพรภัสสร  วิริยะ และคณะ (2561, น.137-150) การระบุปายฉลากเกี่ยวกับคุณคาทาง
โภชนาการ วันผลิตและหมดอายุ อยางชัดเจนเพื่อตอบสนองความตองของผูบริโภคและเปนการเพิ่มทางเลือกใหมากยิ่งขึ้น 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย  
 1. ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

1.1 ภาครัฐ ควรใหการสงเสริมและสนับสนุนเกษตรกรในการใชเทคโนโลยีในการเก็บเกี่ยวเพื่อใหมีการเก็บเกี่ยวผล
ทุเรียนอยางแมนยํา รวมถึงควรสนับสนุนผูประกอบการทางดานการจัดการผลิตภัณฑทุเรียนหลงลับแล ทุเรียนหลินลับแล 
เพื่อใหผลิตภัณฑความโดดเดนเปนที่รูจักของบุคคลทั่วไปอยางกวางขวางมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ีภาครัฐควรสงเสริมใหเกษตรกร
และผูประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อใหผลิตภัณฑสามารถเขาสูการรับรองมาตรฐานยกระดับมาตรฐานของทุเรียนทุเรียน
หลงลับแล ทุเรียนหลินลับแล ของอําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ  

1.2 ผูประกอบการ ควรพัฒนาการบริหารจัดการผลิตภัณฑทุเรียน โดยใชกลยุทธการยืดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ 
ประกอบดวย พัฒนาชองทางการจัดจําหนายใหม การรับประกันสินคา คนหาตลาดใหมสําหรับผลิตภัณฑและเพิ่มสวนผสมใหม
หรือตัดสวนผสมเดิมออกไปถัดมากลยุทธตราสินคาใชกลยุทธการสรางความแตกตางของตราสินคาในทุเรียนหลงลับแล หลิน
ลับแลของจังหวัดอุตรดิตถ ตอมากลยุทธการบรรจุภัณฑ โดยใชการบรรจุภัณฑสําหรับสายผลิตภัณฑ การบรรจุภัณฑรวม การ
เปล่ียนแปลงภาชนะบรรจุภัณฑที่สะทอนบุคลิกของสินคาและกลยุทธปายฉลาก โดยการใหรายละเอียดที่สําคัญอยางครบถวน 
และใหขอมูลที่เปนขอเท็จจริงกับลูกคา 
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1.3 เกษตรกรผูปลูกทุเรียน ควรระมัดระวังในเรื่องการเก็บเกี่ยวมีการบันทึกชวงเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเก่ียว
ทุเรียนแตละรุนเพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพไปสูผูบริโภคซึ่งจะทําใหเกิดการซ้ือซ้ําในครั้งตอไป 
 2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป  

2.1 ควร ศึกษาทัศนคติและความชอบของผูบริโภคที่มีตอทุเรียนทุเรียนหลงลับแล และทุเรียนหลินลับแล เนื่องจาก
ผูบริโภคมีความชอบที่แตกตางกันในเรื่องกลิ่นและลักษณะเนื้อของทุเรียน ดังน้ัน จึงควรศึกษาเพื่อทําความเขาใจผูบริโภคเพื่อ
เปนขอมูลในการพัฒนาการจําหนายทุเรียนรวมถึงการประชาสัมพันธไดอยางเหมาะสม  

2.2 ควร ศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑทุเรียนหลงลับแล และทุเรียนหลินลับแล ทั้งทุเรียนสด
และแปรรูปของผูบริโภคเพื่อหาปจจัยที่สงผลและปจจัยที่เปนขอจํากัดในการซื้อและเปนแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ
ทุเรียนใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคทั้งนี้เพื่อการพัฒนาอาชีพของประชาชนในทองถ่ินอยางยั่งยืน  
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การพัฒนาแนวทางเสริมสรางภาวะผูนําเชิงวสิัยทัศนของผูบรหิารสถานศึกษา 
ในสังกัดองคการบรหิารสวนจังหวัดมหาสารคาม 

Developing a Guideline to Strengthen for Visionary Leadership of School Administrators 
under Porvincial Administratrative Organization Mahasarakham. 
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บทคัดยอ            
 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหาร
สถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม และ 2. เพื่อพัฒนาแนวทางเสริมสรางภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของ
ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม เปนการวิจัยแบบผสมผสานระหวางเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ (Mixed Methods) มีเครื่องมือในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม แบบสัมภาษณเชิงลึก และแบบแบบบันทึกการ
สนทนากลุม โดยมีกลุมเปาหมายในการวิจัย คือ ผูบริหาร ครู ศึกษานิเทศ คณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดมหาสารคามปการศึกษา 2560 รวมทั้งส้ินจํานวน 260 คน ที่มาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) แลวนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหผลสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย คารอยละ คาเฉลี่ย และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติฃการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวหรือการทดสอบคาเอฟ (F-test) และขอมูลที่ไดจากการ
สัมภาษณเชิงลึก แบบแบบบันทึกการสนทนากลุม และเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ มาวิเคราะหในเชิงเนื้อหา (Content 

Analysis) ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพปจจุบันอยูในระดับมาก (x ̅=4.03) และสภาพที่พึงประสงค (x ̅=4.60) คาดัชนีความ
สอดคลอง (IOC) เทากับ 0.79 มีคาความเชื่อมั่น โดยหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา เทากับ 0.67 แลวนําขอมูลที่รวบรวมไดมา
วิเคราะหวิเคราะหหาความตองการจําเปน (Needs Assessment) พบวา ดานการเสริมสรางพลังอํานาจอยูในระดับมากที่สุด  
รองลงมา คือ ดานการเผยแพรวิสัยทัศน ดานการเปนแบบอยางที่ดี ดานการสรางวิสัยทัศน และดานการปฏิบัติตามวิสัยทัศน 
ตามลําดับ และ 2) การพัฒนาเปนแนวทางเสริมสรางภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา พบวา มี 43 แนวทาง 5  
ดาน ประกอบดวย ดานการเสริมสรางพลังอํานาจ ดานการสรางวิสัยทัศน ดานการปฏิบัติตามวิสัยทัศน ดานการเผยแพร
วิสัยทัศน และดานการเปนแบบอยางที่ดี ผลการประเมินความเหมาะสม ความเปนไปได โดยผูทรงคุณวุฒิ 5 คน คือ มีความ
เหมาะสมระดับมากที่สุด มีความเปนไปได ระดับมากที่สุด   

 

คําสําคัญ: การพัฒนาแนวทาง, ภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศน, ผูบริหารสถานศึกษา 
 

Abstract 
 The purposes of this study were 1. to study the current and desirable conditions of visionary 
leadership of school administrators under Porvincial Administratrative Organization Mahasarakham and      
2. to developing a guideline to strengthen for visionary leadership of school administrators under 
Porvincial Administratrative Organization Mahasarakham. It is a mixture of quantitative and quantitative 
research. There are research tools, including an in-depth interview questionnaire. and the group 
conversation recording form the research target group is the administrators, teachers, supervision and 
educational institution committee. Under the Provincial Administration Organization of MahaSarakham, 
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academic year 2017, a total of 260 people from the Purposive Sampling and then the data obtained from 
the questionnaire to analyze the descriptive statistics consisting of percentage, mean and standard 
deviation. and statistics one-way analysis of variance or F-test and data from in-depth interviews Group 
conversation recording form and related documents to analyze in terms of content analysis. The results 

of the study showed that 1) the current condition is at a high level (x̅=4.03) and the desirable condition 

(x ̅=4.60). The consistency index (IOC) is 0.79 with confidence. By finding the alpha coefficient equal to 0.67 
and taking the collected data to analyze and find the Needs Assessment found that the empowerment is 
at the highest level, followed by the dissemination of vision. Being a role model Vision creation and 2) 
the development as a guideline to enhance the leadership style of the school administrators. There are 
43 approaches in 5 areas, consisting of empowerment. Vision creation Vision Compliance In the field of 
vision distribution and for being a role model Suitability evaluation results the possibility in which 5 
experts are most suitable there is a possibility highest level. 
 

Keywords: Developing a Guideline, Visionary Leadership, School Administrators 

 

บทนํา              
 สังคมในยุคปจจุบันและอนาคต เปนการเปลี่ยนแปลงที่มุงไปสูยุคแหงสังคมขอมูลขาวสาร (Information Society)        
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเกิดจากปจจัยสภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลง ทั้งการเมืองเศรษฐกิจและสังคม การบริหารองคจึงมี
ความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองคํานึงถึงสังคมที่ไดมีการเปล่ียนแปลงไปโดยมุงไปสูความเปนนานาชาติมากขึ้นเปนสังคมที่ส่ือสาร
กันโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น การติดตอสื่อสารจะมีความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน (เสนห  จุยโต, 2541, น.2) 
การมีผูนําที่มีวิสัยทัศนจึงเปนเครื่องมือสําคัญที่จะใชการพัฒนาคนใหมีคุณคาคือการพัฒนาการศึกษาที่มีผลตอผูเรียนและสังคม
ในทางสรางสรรคและเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศใหดํารงอยูในภาวะสังคมโลกที่แขงขันอยางรุนแรง ปจจุบันการ
เปล่ียนกระแสการศึกษาใหมใหเกิดผลในทางปฏิบัติกอใหเกิดรูปธรรมในการศึกษาจะทําใหเกิดผลผลิตที่ดีขึ้นทางการศึกษา 
แลวใหผลผลิตน้ันเปนผลผลิตในทางสรางสรรคดวย (Creative) องคการยุคใหมจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีผูนําที่มี
วิสัยทัศนพรอมที่จะเปลี่ยนแปลงประกอบกับตองมีความยืดหยุนที่เหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ ซึ่งผูนํายุคใหมจะตองมี
ภาวะผูนํา 3 ประการ คือ ภาวะผูนําที่เปรียบเสมือนความสามารถที่สําคัญขององคกรภาวะผูนําที่มีศักยภาพเปนเลิศและภาวะ
ผูนําที่เกิดจากการปฏิบัติงานภายใตสภาพเสมือนจริงจึงจะสามารถจัดการองคกรสามารถบริหารทรัพยากรมนุษยใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อจัดการและตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนไดอยางเหมาะสม แตเน่ืองจากปจจุบันผูนําองคการยุค
ใหมตองเผชิญกับปญหาที่หลากหลายภายใต สถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาเปนความจําเปนอยางยิ่งที่ผูนําจึงจําเปน
จะตองมีภาวะผูนําเพื่อนําพาองคการไปสูเปาหมายขององคการภายใตสถานการณที่เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาผูนําตองมุงเนน
การปรับภาวะผูนําใหเอ้ือตอการมีสวนรวมในการตัดสินใจที่เกิดขึ้นจากผูใตบังคับบัญชาและเปดโอกาสใหมีอิสระในการทํางาน
มากขึ้น ซ่ึงจิตวิญญาณที่ผูนํายุคใหมตองมีคือการมีวิสัยทัศน (Visionary) ผูนําทางการศึกษาที่ประสบความสําเร็จในการบริหาร
องคการยุคการแขงขันจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีคุณลักษณะที่สําคัญคือวิสัยทัศนและมีความสามารถในการกําหนดวิสัยทัศน
และกลยุทธจึงเปนตัวแปลที่สําคัญยิ่งที่จะทําใหภาวะผูนําในองคการสูความสําเร็จได วิสัยทัศนของผูนําจะหมายถึง การ
สังเคราะหความคิดดวยการฉายภาพอนาคต การสรางภาพอนาคตที่สะทอนเปาหมาย ความหวัง คานิยม และความเชื่อของ
องคการ เปนภาพที่พึงประสงคอยางชัดเจน เมื่อนําความคิดออกมาเขียนใหทุกคนไดรวมสรางวิสัยทัศน เรียกวา วิสัยทัศนรวม 
(Shared Vision) หรือสานฝนในองคกรหลายแหงผูนําจะเปนผูริเริ่มคิดวิสัยทัศนและกระตุนใหเกิดการคิดสรางสรรครวมกัน 
ภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศน (Visionary Leadership) เปนแนวทางของภาวะผูนําในปจจุบันและสมัยใหม (นนทิพร  สานอย , 
2557, น.2)             
 ผูนําที่ดีมีบทบาทและมีความสําคัญอยางมากตอการดําเนินงานทั้งทางตรงและทางออมโดยการพัฒนาทางการเมือง
ทองถิ่นและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการลักษณะสวนตัวของผูบริหารรวมทั้งการปรับเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางาน
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ของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสอดคลองกับสถานการณจึงมีความสําคัญเปนอยางมาก องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีฐานะเปนนิติบุคคลที่กระจายอยูทั่วทั้งประเทศจึงตองมีความเขมแข็งพัฒนาตนเองจึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่ตองปรับ
บทบาทการบริหารการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 
(รังสรรค  ประเสริฐศรี, 2544, น.24) การที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีผูนําที่ดีก็จะสงผลในทิศทางที่ดีตอการแกปญหาตาง ๆ
ขององคการที่มีอยูมากมาย ดังนั้น ภาวะผูนําของผูบริหารในองคกรปกครองทองถิ่นจึงมีความสําคัญเปนอยางมาก เพราะ
ลักษณะภาวะผูนําจะสงผลโดยตรงตอการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคการที่ผูนําน้ันปฏิบัติหนาที่อยู (สมบัติ  บุญเล้ียง, 
อารีย  นัยพินิจ, และธงพล  พรหมสาขา ณ สกลนคร, 2555, น.99) ผลการวิเคราะหปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการจัดการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พบวา ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นขาดวิสัยทัศนตอการจัดการศึกษาระบบการ
บริหารงานยังขาดประสิทธิภาพ ดานสถานศึกษายัง พบวา ผูบริหารขาดวิสัยทัศนและความมุงมั่นรวมถึงสถานศึกษาบางแหง
ไมมีผูดํารงตําแหนงผูบริหารนอกจากนั้นระบบการคัดเลือกและบรรจุแตงตั้งครูมีชองทางใหใชระบบเสนสายทําใหไดครูไมมี
คุณภาพไมตรงกับความตองการของสถานศึกษา ดานสภาพแวดลอม พบวา ระเบียบจากภาครัฐในบางเรื่องยังลาสมัย
ผูปกครองนักเรียนสวนใหญมีฐานะยากจนไมมี เวลาในการดูแลบุตรหลานและเห็นวาการจัดการศึกษาเปนหนาที่ของ
สถานศึกษาอยางเดียว อีกทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของไมใหความรวมมือ สําหรับความเสอมภาคในการจัดการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พบวา มีความเสมอภาคในระดับมากถึงมากที่สุด ผูบริหารมีวิสัยทัศนสรางความเสมอภาคใหโอกาส
ทางการศึกษากับเด็กทุกกลุมมีการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยสําหรับประชาชนและเยาวชนทุกระดับ สนับสนุนในดานอ่ืน ๆ 
เพื่อเพิ่มโอกาสใหเด็กนอกเหนือจากนโยบายเรียนฟรีพรอมทั้งยังจัดการศึกษาตามความพรอมของเด็กใหโอกาสเด็กไดเรียนกับ
ครูที่มีคุณภาพ (พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ, 2551, น.9)  
 ดังนั้น จากปญหาและความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงตองการพัฒนาแนวทางเสริมสรางภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหาร
โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม องคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงประกอบดวย 20 โรงเรียน เพื่อใหผูนํา
สามารถนําอนาคตที่ไดใชจินตนาการมาสรางเปนวิสัยทัศนอันมีผลลัพธที่สามารถจับตองไดจากการมีสวนรวมจากผูที่มีสวน
เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน ทั้งผูปกครองนักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษารวมถึงการมีจํานวนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจํานวนมากที่เปนผูมีประโยชนและคุณคาในการพัฒนาผูเรียนทั้งจังหวัดมหาสารคามการหาความสมดุล
ของการดําเนินชีวิตและผูบริหารที่รูจักศึกษาเรียนรูในการเปนผูนํามืออาชีพซึ่งจะตองมีภาวะผูนําก็อาจะเปนผูนําที่ดีไดการ
เสริมสรางทักษะและคุณลักษณะดานวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษาจึงสามารถนําไปใชประโยชน ทั้งนี้เพื่อความสําเร็จของ
โรงเรียนและจังหวัดมหาสารคาม ใหสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติสงผลใหการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานสากลเพื่อ
พัฒนาชาติและประเทศตอไป 
 

วัตถุประสงคการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม 
 2. เพื่อพัฒนาแนวทางเสริมสรางภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
มหาสารคาม 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย  
 การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยแบบผสมผสานระหวางเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (Mixed Methods) โดยมีวิธีการ
ดําเนินการวิจัย ดังนี ้    
 1. กลุมเปาหมายในการวิจัย ไดแก ผูบริหาร ครู ศึกษานิเทศ คณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดมหาสารคามปการศึกษา 2560 จํานวน 260 คน ที่มาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
 2. เครื่องมือในการวิจัย ไดแก 1) แบบสอบถาม (Questionnaire) 2) สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และ 3) 
แบบบันทึกการสนทนากลุม (Note Form) 
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 3. การเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก การเก็บรวบรวมขอมูลจาก 1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ เปนขอมูลที่ไดจาก
เครื่องมือการวิจัย ประกอบดวย การสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมเปาหมาย การใชแบบสอบถาม และแบบบันทึกการสนทนากลุม 
(Note Form) 2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ เปนขอมูลที่ไดจากการรวบขอมูลเอกสารตาง ๆ (Document  
Research) อาทิ หนังสือ ตํารา เอกสารวิชาการ งานวิจัย และส่ืออิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวของ เปนตน 
 4. การวิเคราะหขอมูล ไดแก การวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 2 สวน คือ 1) การวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ โดยการนํา
ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเชิงพรรณนา และสถิติฃการวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียวหรือการทดสอบคาเอฟ (F-test) และ 2) การวิเคราะหขอมูล โดยการนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกกับ
กลุมเปาหมาย แบบบันทึกการสนทนากลุม และการรวบขอมูลเอกสารตาง ๆ มาวิเคราะหในเชิงเนื้อหา (Content Analysis) 
 5. สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก โปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเชิงพรรณนา ประกอบดวย คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 
(Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติฃการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวหรือการทดสอบคา
เอฟ (F-test)   
 

ผลการวิจัย              
 การวิจัยเร่ืองการพัฒนาแนวทางเสริมสรางภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดมหาสารคาม ผูวิจัยสามารถจําแนกผลการวิจัยได ดังนี้ 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม 
 ผลการวิจัยพบวา ผลการสังเคราะหองคประกอบของภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศน ประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก
องคประกอบที่  1 การปฏิบัติตามวิสัยทัศน ( Implementing) องคประกอบที่  2 การสรางวิสัยทัศน (Formulating) 
องคประกอบที่ 3 การเสริมสรางพลังอํานาจ (Empowerment) องคประกอบที่ 4 การเปนแบบอยางที่ดี (Role Model) 
องคประกอบที่ 5 การเผยแพรวิสัยทัศน (Articulating) โดยนํามาเปนกรอบแนวคิดการพัฒนาแนวทางภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศน
ของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม ตามตารางที่ 1 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 การสังเคราะหองคประกอบของภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา 
 

                      แนวทางภาวะผูนํา                
                      เชิงวิสัยทัศนของ  
                    ผูบริหารสถานศึกษา                
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คว
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ถี่ 

สร
ุปอั

นดั
บ 

1. การปฏิบตัิตามวิสัยทัศน         7 1 
2. การสรางวิสัยทัศน         6 2 
3. การเสริมสรางพลังอํานาจ         5 3 

4. การเปนแบบอยางที่ด ี         4 4 
5. การเผยแพรวิสัยทัศน         3 5 

 จากตารางที่ 1 พบวา ผลการนําองคประกอบมาศึกษาหลักการและทฤษฎีเพื่อสังเคราะหสรุปเปนตัวบงช้ีในแตละ
องคประกอบ ดังนี้ 
          1) การปฏิบัติตามวิสัยทัศนมี 6 ตัวบงชี้ ไดแก สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ (2558, p.10-14) Westley และ 
Mintzberg (1989, p.17-32) Nanus (1992, p.158) Thompson (2005, p.94) Leonard (2008) Rock (2009) Fisher 
(1993) and Wilmore (2002, p.19) บุคลากรและผูมีสวนไดเสียรวมมือกันปฏิบัติงานตามวิสัยทัศนของสถานศึกษายอมรับ
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และเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศนของสถานศึกษาแสดงออกดวยการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีและปฏิบัติ
ตนตามวิสัยทัศนอยางสม่ําเสมอ เปดโอกาสใหบุคลากรรวมกันวิเคราะหความสอดคลองความเปนไปไดระหวางวิสัยทัศน พันธ
กิจ เปาหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสรางแรงกระตุนภายในของบุคลากรไดใชศักยภาพของตนอยางเต็มความสามารถ
เกิดความมุงมั่นในการปฏิบัติงานกระตุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันเพื่อเกิดความคิดสรางสรรคดวยวิถีทางใหม 
 2) การสรางวิสัยทัศน มี 5 ตัวบงช้ี สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ (2553) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (2553) Thompson (2005, p.94) Leonard (2008) Rock (2009) Fisher (1993) and Wilmore (2002, p.19) 
บุคลากรรวมกันกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมาย แผน/โครงการ/กิจกรรม ของสถานศึกษาคนหาวิธีการใหม ๆ มาใช
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานอยูเสมอ สรางแรงจูงใจทางบวกใหเกิดความมุงม่ันในการทํางานของบุคลากรสราง
บรรยากาศใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันเพื่อใหเกิดความคิดแนวทางใหมในการปฏิบัติงานการกําหนดเปาหมาย 
แผนงาน โครงการและกิจกรรมที่มีความสอดคลองกับวิสัยทัศนของสถานศึกษา 
    3) การเสริมสรางพลังอํานาจ มี 7 ตัวบงชี้ ไดแก สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ (2553) สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553) Westley และ Mintzberg (1989, p.17-32) Nanus (1992, p.58) Thompson (2005, p.94)   
สรางความไวเน้ือเชื่อใจใหเกิดกับบุคลากร กระจายหนาที่ รับผิดชอบใหปฏิบัติอยางเหมาะสมใหโอกาสการแสดงความคิดเห็นที่
สงผลตอตัดสินใจปฏิบัติงานที่รับผิดชอบแกบุคลากรใหอิสระในงานของบุคคลากรใหปฏิบัติอยางเหมาะสม สรางระบบการ
ทํางานที่มีผูรับผิดชอบงานที่ชัดเจนสรางความรูสึกมั่นคงและความกาวหนาในการปฏิบัติงาน สงเสริมใหบุคลากรไดใชศักยภาพ
ในการทํางานของตนเองและทีม 
    4) การเปนแบบอยางที่ดี มี 5 ตัวบงช้ี ไดแก สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ (2553) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (2553) Leonard (2008) มีความกระตือรือรนตั้งใจในการทํางานอยางสมํ่าเสมอ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีใน
การปฏิบัติงานสรางกําลังใจและเปนที่ปรึกษาแกบุคลากรอุทิศเวลาเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษามีจิตบริการรับฟงความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงพัฒนาใหเกิดความประทับใจแกผูรับบริการจากสถานศึกษา    
  5) การเผยแพร วิสัยทัศน มี 5 ตัวบงชี้ ไดแก Thompson (2005) Leonard (2008) Fisher (1993) and 
Wilmore (2002) มีชองทางการเผยแพรวิสัยทัศนที่งายและหลายหลาย สรางความเขาใจเพื่อทําใหบุคคลากรยึดม่ันใน
วิสัยทัศนของสถานศึกษาจูงใจและสรางความตระหนักใหผูปฏิบัติตามวิสัยทัศนอยางตอเน่ืองสงเสริมใหบุคลากรไดมีสวนรวม
เผยแพรวิสัยทัศนแกผูที่มีสวนทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดวยสรางภาพใหเห็นแนวทางการปฏิบัติตามวิสัยทัศนให
ชัดเจน   
 ดังนั้น จึงสรุปไดวาองคประกอบและตัวบงชี้ของการเสริมสรางภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม มี 5 องคประกอบ 28 ตัวบงชี้ ไดแก องคประกอบที่ 1 ดานการเสริมสรางพลังอํานาจ 
มี 7 ตัวบงช้ี องคประกอบที่ 2 ดานการสรางวิสัยทัศน มี 5 ตัวบงชี้ องคประกอบที่ 3 ดานการเปนแบบอยางที่ดี มี 5 ตัวบงช้ี 
องคประกอบที่ 4 ดานการเผยแพรวิสัยทัศน มี 5 ตัวบงช้ี องคประกอบที่ 5 ดานการปฏิบัติตามวิสัยทัศน มี 6 ตัวบงช้ี 
 2. เพ่ือพัฒนาแนวทางเสริมสรางภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
มหาสารคาม 
 ผลการวิจัยพบวา แนวการเสริมสรางภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศน มี 43 แนวทาง 5 ดาน คือ ดานการเสริมสรางพลังอํานาจ 
ดานการสรางวิสัยทัศน ดานการปฏิบัติตามวิสัยทัศน ดานการเผยแพรวิสัยทัศน และดานการเปนแบบอยางที่ดี ซึ่งผลการ
ประเมินความเหมาะสม ความเปนไปได โดยผูทรงคุณวุฒิ 5 คน พบวา มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด ตามตารางที่ 2 ดังนี้  
 

ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม ตามสภาพปจจุบันและสภาพทีพ่ึงประสงค  
 

องคประกอบภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของ
ผูบริหารสถานศึกษา 

สภาพปจจุบัน สภาพที่พึงประสงค 

x ̅ S.D. แปลผล x̅ S.D. แปลผล 

1. ดานการปฏิบัติตามวิสัยทัศน 3.73 0.79 มาก 4.60 0.50 มากที่สุด 
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2. ดานการสรางวิสัยทัศน  
3. ดานการเผยแพรวิสัยทัศน  
4. ดานการเปนแบบอยางที่ด ี 
5. ดานการเสริมสรางพลังอํานาจ 

3.78 
4.21 
4.19 
4.26 

0.76 
0.85 
0.84 
0.82 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

4.60 
4.52 
4.65 
4.61 

0.56 
0.48 
0.50 
0.50 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

รวม 4.03 0.81 มาก 4.60 0.51 มากที่สุด 

 จากตารางที่ 2 พบวา สภาพปจจุบันของภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวน

จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยูในระดับมาก (x ̅=4.03) และเม่ือพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงจาก

คาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก ดานการเสริมสรางพลังอํานาจ (x ̅=4.26) ดานการเผยแพรวิสัยทัศน (x ̅=4.21) ดานการเปน

แบบอยางที่ดี (x ̅=4.19) ดานการสรางวิสัยทัศน (x ̅=3.78) และดานการปฏิบัติตามวิสัยทัศน (x ̅=3.73) ตามลําดับ สวนสภาพที่

พึงประสงคของภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (x ̅=4.60) และเมื่อพิจารณาเปน

รายดานอยูในระดับมากที่สุดทุกดาน โดยเรียงจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก ดานการเปนแบบอยางที่ดี (x̅=4.65) ดานการ

ปฏิบัติตามวิสัยทัศน และดานการสรางวิสัยทัศน (x ̅=4.60) ดานการเสริมสรางพลังอํานาจ (x ̅=4.61) ดานการเผยแพรวิสัยทัศน 

(x ̅=4.52) ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ยสภาพปจจุบัน คาเฉล่ียสภาพทีพ่ึงประสงคและคาเฉลี่ยดัชนีความตองการปรับปรุงและลําดบัความ
ตองการจําเปนโดยรวม 
 

องคประกอบ D I PNImodified ลําดับความตองการ/ความจําเปน 
1. ดานการปฏิบัติตามวิสัยทัศน 
2. ดานการสรางวิสัยทัศน  
3. ดานการเผยแพรวิสัยทัศน  
4. ดานการเปนแบบอยางที่ดี  
5. ดานการเสริมสรางพลังอํานาจ 

3.73 
3.78 
4.21 
4.19 
4.26  

4.60 
4.60 
4.52 
4.65 
4.61 

0.23 
0.22 
0.07 
0.11 
0.08 

1 
2 
5 
3 
4 

                 โดยรวม 4.03 4.60 0.14 5 

 จากตารางที่ 3 พบวา ลําดับความตองการจําเปนในการแนวทางการเสริมสรางภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศน ของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม เรียงลําดับจากดัชนีความตองการจําเปน พบวา อยูในระดับ 0.14 
และปรับปรุงจากมากไปหานอย คือ ดานการปฏิบัติตามวิสัยทัศนอยูในระดับมากสุด 0.23 รองลงมา คือ ดานการสราง
วิสัยทัศนอยูในระดับ 0.22 ดานการเปนแบบอยางที่ดีอยูในระดับ 0.11 ดานการเสริมสรางพลังอํานาจอยูในระดับ 0.08 และ
ดานการเผยแพรวิสัยทัศนอยูในระดับ 0.07 ตามลําดับ 
 

สรุปผลการวิจัย  
การวิจัยเร่ืองการพัฒนาแนวทางเสริมสรางภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวน

จังหวัดมหาสารคาม ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได ดังน้ี  
1.เพ่ือศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด

องคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม พบวา สภาพปจจุบันของการเสริมสรางภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหาร

สถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก (x ̅=3.76) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก โดยเรียงจากคาเฉลี่ย

มากไปหานอย ไดแก ดานการเปนแบบอยางที่ดี (x ̅=3.78) ดานการปฏิบัติตามวิสัยทัศน (x ̅=3.77) ดานการสรางวิสัยทัศน  

(x ̅=3.73) และสภาพที่พึงประสงคของการเสริมสรางภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศน โดยรวมโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (x ̅=4.63) 
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก โดยเรียงจากคาเฉล่ียมากไปหานอย ไดแก ดานการปฏิบัติตาม

วิสัยทัศน (x ̅=4.66) ดานการเสริมสรางพลังอํานาจ (x ̅=4.65) ดานการเผยแพรวิสัยทัศน (x ̅=4.58) ตามลําดับ 
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2. เพ่ือพัฒนาแนวทางเสริมสรางภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
มหาสารคาม พบวา แนวการเสริมสรางภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศน มี  43 แนวทาง 5 ดาน ดานการเสริมสรางพลังอํานาจ ดาน
การสรางวิสัยทัศน ดานการปฏิบัติตามวิสัยทัศน ดานการเผยแพรวิสัยทัศน และดานการเปนแบบอยางที่ดีผลการประเมิน
ความเหมาะสม ความเปนไปได โดยผูทรงคุณวุฒิ 5 คน พบวา มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด มีความเปนไปได ระดับมาก
ที่สุด 
 

อภิปรายผล  
การวิจัยเร่ืองการพัฒนาแนวทางเสริมสรางภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวน

จังหวัดมหาสารคาม ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลได ดังนี้  
1. เพ่ือศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด

องคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม พบวา ผลการวิเคราะห สภาพปจจุบัน โดยรวมอยูในระดับมาก จากการสังเคราะห
องคประกอบและตัวบงชี้ของการเสริมสรางภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา มี 5 องคประกอบ 28 ตัวบงชี้ ดังน้ี 
องคประกอบที่ 1 ดานการเสริมสรางพลังอํานาจ มี 7 ตัวบงชี้ องคประกอบที่ 2 ดานการสรางวิสัยทัศน มี 5 ตัวบงช้ี 
องคประกอบที่ 3 ดานการปฏิบัติตามวิสัยทัศน มี 6 ตัวบงชี้ องคประกอบที่ 4 ดานการเผยแพรวิสัยทัศน มี 5 ตัวบงช้ี 
องคประกอบที่ 5 ดานการเปนแบบอยางที่ดี มี 5 ตัวบงช้ี สอดคลองกับงานวิจัยแนวคิดของสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ 
(2553) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553) Thompson (2005, p.94) Leonard (2008) Rock (2009) 
Fisher (1993) and Wilmore (2002, p.19) Westley และ Mintzberg (1989, p.17-32) Nanus (1992, p.158) Leonard 
(2008) ผลการประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ผลการวิเคราะหสภาพปจจุบัน 

โดยรวมอยูในระดับมาก (x ̅=4.03) และสภาพที่พึงประสงคโดยรวมอยูในระดับมาก (x̅=4.60) โดยเรียงลําดับความตองการ
จําเปนจากมากไปหานอย พบวา ดานการเสริมสรางพลังอํานาจอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือดานการเผยแพรวิสัยทัศน 
ดานการเปนแบบอยางที่ดี ดานการสรางวิสัยทัศน และดานการปฏิบัติตามวิสัยทัศน ตามลําดับ คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
เทากับ 0.79 มีคาความเชื่อม่ัน โดยหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ดวยวิธีของครอนบราค เทากับ 0.67 เปน
เชนน้ีเพราะการใหความสําคัญดานการเสริมสรางภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนปจจุบันมีมากข้ึนทุกคนใหความใสใจในเรื่องวิสัยทัศน
ของสถานศึกษามากข้ึน ผลการศึกษานี้สอดคลองกับรักเกียรติ  หงสทอง และธนพงษ  อุดมทรัพย (2559, น.85) ไดศึกษา
ภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนในบริบทการนําการเปลี่ยนแปลง และนนทิพร  สานอย (2557, น.120) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอภาวะ
ผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคเหนือ 
 2. เพ่ือพัฒนาแนวทางเสริมสรางภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
มหาสารคาม พบวามี  43 แนวทาง 5 ดาน ดานการเสริมสรางพลังอํานาจ ดานการสรางวิสัยทัศน ดานการปฏิบัติตาม
วิสัยทัศน  ดานการเผยแพรวิสัยทัศน และดานการเปนแบบอยางที่ดี ผลการประเมินความเหมาะสม ความเปนไปได โดย
ผูทรงคุณวุฒิ 5 คน พบวา มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด มีความเปนไปไดระดับมากที่สุดสอดคลองแนวทางการพัฒนาผูนํา
ของรังสรรค  ประเสริฐศรี (2551, น.39) และโมเดลของผูนําที่มีวิสัยทัศนของ Nanus ( 1992, p.158) และ Mintzberg and 
Westley (1989, p.17-32) 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย  
 1. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 
  โรงเรียน ควรศึกษาแนวทางการเสริมสรางภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบ ริหารสถานศึกษาใหเขาใจ โดยเฉพาะ
องคประกอบตัวบงชี้ข้ันตอนและวิธีการประเมิน แลวทําการประเมินอยางสม่ําเสมอ แลวนําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุง
และแกไขกระบวนการบริหารงานของสถานศึกษาองคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม ควรสนับสนุนใหโรงเรียนในสังกัด
นําแนวทางการดําเนินงานไปใชโดยเนนการสงเสริมการเสริมสรางพลังอํานาจในการบริหารงานของสถานศึกษาผูบริหาร
สถานศึกษาและครูควรทบทวนบทบาทของตนเอง โดยเฉพาะประเด็นที่ผูปกครองเสนอแนะ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาสถานศึกษาไป
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พรอมกันและเปนไปในทิศทางเดียวกันสถานศึกษาควรมีแนวทางในการเสริมสรางภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนที่ชัดเจน ทั้งนี้เพื่อนํา
นโยบายที่กําหนดไวไปสูการปฏิบัติจริง      
 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป        
  ควร ศึกษาแนวทางการเสริมสรางภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนในสถานศึกษาสังกัดอ่ืน ควรศึกษาการเสริมสรางแบบการมี
สวนรวมในการเสริมสรางภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนในสถานศึกษาสังกัดอ่ืน ๆ ดวย  
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บทคัดยอ            
 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค 1. เพื่อหาขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม 2. เพื่อหาแนวทางในการรายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม และ 3. เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม เปนการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีเครื่องมือในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง 
โดยมีกลุมเปาหมายในการวิจัย คือ ผูบริหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกอบดวย อธิการบดี รองอธิการบดี 
คณบดี หัวหนากลุมงาน หัวหนาสํานักงาน ผูอํานวยการกอง และบุคลากรที่มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพื่อ
ปองกันผลประโยชนทับซอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามรวมทั้งสิ้น จํานวน 20 คน ที่มาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) แลวนําขอมูลที่ไดจากแบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางและการรวบรวมจากเอกสารตาง ๆ ที่เก่ียวของมา
วิเคราะหในเชิงเน้ือหา (Content Analysis) ผลการวิจัยพบวา 1) ในการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คือ ยึดหลักพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2561 และยึดหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 ขอ ประกอบดวย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมี
สวนรวม หลักความรับ ผิดชอบ  และหลักความคุมคา 2) แนวทางการจัดทํารายงานเพื่อเสนอตอผูบังคับเพื่อปองกัน
ผลประโยชนทับซอน คือ ควรมีแนวทางที่ชัดเจนสามารถควบคุมถึงกฎ ระเบยีบ ขอบังคับที่ชัดเจน และควรยึดตามรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาตรา 100 เพื่อเปนแนวทางปองกันการเกิดผลประโยชนทับซอนภายใน
มหาวิทยาลัยไดเปนอยางดีและควบคุมไดอยางชัดเจน และ 3) แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับ
ซอน ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการวิเคราะหสาเหตุของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในองคกรจากการปฏิบัติหนาที่
เรื่องผลประโยชนทับซอนภายในหนวยงานในแตละหนวยงานและสรางนโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธการจัดการและ
แกไขปญหาที่จะเกิดข้ึน ตลอดจน การกําหนดแนวทางพรอมทั้งเผยแพรนโยบายการปองกันผลประโยชนทับซอนแกบุคลากร
ทุกระดับ เพื่อยึดถือปฏิบัติอยางจริงจังบังคับใหหนวยงานแตละหนวยงานนําไปใชภายในองคกรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม  
 

คําสําคัญ: แนวทางการพัฒนา, ผลการปฏิบัติงาน, ผลประโยชนทบัซอน 
 

Abstract 
 The purposes of this study were 1. to finding suggestions to practical  for preventing the conflicts of 
interest in Rajabhat MahaSarakham University 2. to find ways to report the performance of conflicts of 
interest in Rajabhat MahaSarakham University and 3) to find guidelines for preventing the conflicts of 
interest in Rajabhat MahaSarakham University Qualitative research has research tools, including semi-
structural interview form. The research target group is the administrators at Rajabhat MahaSarakham 
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University, consisting of the chancellor, vice chancellor, dean, head of the work group. Head office 
Division Director and personnel with knowledge and understanding about the operation to prevent 
conflicts of interest of Rajabhat MahaSarakham University, a total of 20 people from the Purposive 
sampling method, and using the information from the semi-structural interview form and Compiling from 
relevant documents for content analysis. The results of the study showed that 1) In the practical for 
preventing the conflicts of interest in Rajabhat MahaSarakham University. namely, adhering to the Organic 
Act on Prevention and Suppression of Corruption, B.E. 2561, and adhering to 6 principles of good 
governance, consisting of the main rule of law. Moral principles, transparency Principles of participation 
Responsibility and principles of value for money. 2) Guidelines for making reports to the supervisor in 
order to prevent conflicts of interest. There should be clear guidelines for controlling rules and 
regulations. And should adhere to the Constitution on Article 100 of the Prevention and Suppression of 
Corruption in order to be a good way to prevent conflicts of interest within the university and can be 
clearly controlled and 3) Guidelines for the development of operations to prevent conflicts of interest a 
committee should be established to analyze the causes of risks in the organization from conflicts of 
interest in each department and create appropriate policies. Including management strategies and 
solutions to problems that occur as well as formulation of guidelines, as well as disseminating conflicts of 
interest prevention policy to personnel at all levels. To strictly adhere to, forcing each department to use 
within the organization in Rajabhat MahaSarakham University. 
 

Keywords: Development guidelines, Performance, Conflict of interest 
 

บทนํา              
 การทุจริตและประพฤติมิชอบสรางใหเกิดผลกระทบอยางมากตอระบบราชการไทย ซึ่งหนวยงานที่ดูแลเร่ืองการทุจริตใน
วงราชการอยางสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ไดตระหนักถึงผลกระทบจาก
ปญหาการทุจริตภายในประเทศ จึงไดสรางกรอบแนวคิดและเคร่ืองมือการวัดระดับความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ โดยใน
ป พ.ศ.2556 และไดพัฒนาเปนระบบประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ เพื่อให
หนวยงานภาครัฐใหมีการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลและกระบวนการเชิงกลยุทธ (Strategic Management) ที่มีความ
โปรงใสมากย่ิงขึ้น การประเมินผลตามดัชนีวัดความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐเปนเครื่องมือตอตานการ
ทุจริตที่ใชในการประเมินความพยายามของหนวยงานภาครัฐในการตอตานการทุจริต (Measure Anti-Corruption Efforts) 
จากขอเท็จจริงในการดําเนินงานที่สามารถตรวจสอบไดจากเอกสารหลักฐานเชิงประจักษขณะที่การประเมินคุณธรรมการ
ดําเนินงาน เปนเครื่องมือตอตานการทุจริตที่ใชวัดระดับการทุจริตในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Measure 
Corruption) โดยประเมินผลจากการรับรูหรือประสบการณตรงของประชาชนที่เคยรับบริการจากหนวยงานภาครัฐ โดยการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) 
แบงเปน 5 ดัชนี สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไดแก 1) ความโปรงใส (Transparency) 
ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย 2) ความพรอมรับผิด (Accountability) ประเมิน
จากความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการหรือผู มีสวนไดสวนเสีย 3) ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
(Corruption-Free) ประเมินจากการรับรูและประสบการณโดยตรงของผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย 4) วัฒนธรรม
คุณธรรมในองคกร (Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็นของเจาหนาที่ภายในหนวยงานภาครัฐ และ 5) คุณธรรมการ
ทํางานในหนวยงาน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็นของเจาหนาที่ภายในหนวยงานภาครัฐที่มีตอการดําเนินงาน
ของหนวยงาน โดยเฉพาะดัชนีช้ีวัดเรื่องวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกรที่ใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริตขององคกร 
ประเมินการเผยแพรสงเสริมหรือสนับสนุนการตอตานการทุจริตภายในองคกรการกําหนดบทลงโทษผูกระทําการทุจริต การให
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รางวัลเชิดชูเกียรติแกผูมีความซื่อสัตยสุจริต การสรางความเขาใจเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนระบบการแจงเบาะแสและ
ระบบการคุมครองผูใหเบาะแสการทุจริตการจัดใหมีระบบปองกันผลประโยชนทับซอนขององคกร การดําเนินการดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคกร รวมถึงการรวมกลุมของเจาหนาที่ในหนวยงานเพื่อการบริหารงานที่โปรงใส
ภายในองคกร ซึ่งเปนสวนหนึ่งที่สําคัญสําหรับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ, 2558) 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปนองคกรการศึกษาของรัฐที่บริหารงานภายใตความโปรงใสและมีการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามดัชนีวัดความโปรงใสของคณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ซ่ึงสอดคลองกับ
วิสัยทัศนและนโยบายของมหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2560-2564) ที่เนนการบริหารจัดการภายในองคกรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามหลักธรรมาภิบาลที่เนนการกระจายอํานาจ การมีสวนรวม ความโปรงใสและรับผิดตอสังคม โดยเฉพาะประเด็นเรื่องความ
โปรงใสและตรวจสอบได ซึ่งหนึ่งในการดําเนินงานที่โปรงใสนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตองมีการดําเนินงาน
เกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนภายในองคกรที่ประกอบไปดวยการใหความรูกับบุคลากรในเรื่องการปองกัน
ผลประโยชนทับซอนการปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติงานแนวทางในการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรที่เกี่ยวของกับผูมี
สวนไดสวนเสีย ซึ่งในแตละปงบประมาณหนวยงานของรัฐทุกหนวยงาน รวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามตองรายงาน
ผลการปฏิบัติงานและแนวทางในการพัฒนาเพื่อนํามาปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนภายในองคกร 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2561) 
 ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนการบริหารงานอยางโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาลที่สอดคลองกับ
นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและดัชนีชี้วัดความโปรงใสของคณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (ป.ป.ช.) ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะหาขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการปฏิบัติงานเพื่อใชเปนแนวทางในการรายงานผล
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนตลอดจนหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการทํางานของ
หนวยงานในการปองกันผลประโยชนทับซอนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ภายใตการบริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 

วัตถุประสงคการวิจัย  
 1. เพื่อหาขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 2. เพื่อหาแนวทางในการรายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 3. เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย  
 การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังน้ี  
 1. กลุมเปาหมายในการวิจัย ไดแก ผูบริหารตั้งแตระดับตนขึ้นไปถึงระดับสูงในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ประกอบดวย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี หัวหนากลุมงาน หัวหนาสํานักงาน ผูอํานวยการกอง และบุคลากรที่มีความรู
และความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาผลการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รวมทั้งส้ินจํานวน 20 คน ที่มาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
 2. เครื่องมือในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง (Semi-structural interview) ประกอบดวย 3 ตอน คือ 1) 
ตอนที่ 1 ขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2) ตอนที่ 2  
แนวทางในการรายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และ 3) ตอนที่ 3  
แนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก การรวบรวมขอมูลจากเอกสารตาง ๆ (Document  Research) อาทิ หนังสือ ตํารา 
เอกสารวิชาการ งานวิจัย สื่ออิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวของ และจากแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (Semi-structural interview) 
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 4. การวิเคราะหขอมูล ไดแก การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการนําขอมูลที่ไดจากแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง 
(Semi-Structural Interview) กลุมเปาหมาย และการรวบขอมูลเอกสารตาง ๆ มาวิเคราะหในเชิงเนื้อหา (Content 
Analysis) 
 

ผลการวิจัย            
 การวิจัยเร่ืองแนวทางการพัฒนาผลการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ผูวิจัยสามารถจําแนกผลการวิจัยได ดังน้ี  
 1. เพ่ือหาขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 ผลการวิจัยพบวา ขอเสนอแนะสําหรับการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคามที่ตองยึดถือปฏิบัติและปองกันสําหรับการเกิดผลประโยชนทับซอนที่จะเกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยใหนอยที่สุด 
คือ การสงเสริมและใหความรูสําหรับแนวทางเพื่อปองกันการปฏิบัติงานที่กอใหเกิดผลประโยชนทับซอนอยางจริงจัง และ
เครงครัด โดยยึดหลักพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และการยึด
หลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 ขอ ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ 
และหลักความคุมคา 
 2. เพ่ือหาแนวทางในการรายงานผลการปฏิบัติงานเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 ผลการวิจัยพบวา แนวทางในการรายงานผลการปฏิบัติงานเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ควรมีแนวทางที่ชัดเจน สามารถควบคุมถึงกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่ชัดเจน ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ควรยึดตามรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาตรา 100 เพื่อเปนแนวทางปองกันสําหรับการเกิด
ผลประโยชนทับซอนภายในมหาวิทยาลัยไดเปนอยางดีและควบคุมไดอยางชัดเจน มีเหตุ มีผลสําหรับการพิจารณาสําหรับ
เจาหนาที่ปฏิบัติงานที่มองหาแตผลประโยชนทับซอน 
 3. เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 
 ผลการวิจัยพบวา แนวในการพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ตองมีการจัดต้ังคณะกรรมการเพื่อดําเนินการวิเคราะหสาเหตุของความเสี่ยงที่มักเกิดขึ้นในองคกรจากการปฏิบัติหนาที่เรื่อง
ผลประโยชนทับซอนภายในหนวยงานในแตละหนวยงานมีอะไรบางและสรางนโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธการจัดการ
และแกไขปญหาที่จะเกิดข้ึน พรอมกําหนดกําหนดแนวทางพรอมทั้งเผยแพรนโยบายการปองกันผลประโยชนทับซอนแก
ขาราชการทุกระดับ เพื่อยึดถือปฏิบัติอยางจริงจังบังคับใหหนวยงานแตละหนวยงานนําไปใชภายในองคกรและแตงต้ัง
คณะกรรมการสําหรับการประเมินในครั้งนี้ เพื่อทําใหมีการปรับปรุงและพัฒนาใหองคกรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ลดการไดรับผลประโยชนทับซอนที่จะเกิดขึ้นไดในอนาคต  
 

สรุปผลการวิจัย  
 การวิจัยเร่ืองแนวทางการพัฒนาผลการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้  
     1. เพ่ือหาขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พบวา 
ในการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ควรยึดหลักพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และการยึดหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 ขอ ไดแก หลักนิติ
ธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา 
  2. เพ่ือหาแนวทางในการรายงานผลการปฏิบัติงานเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
พบวา แนวทางการจัดทํารายงานเพื่อเสนอตอผูบังคับเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนนั้นควรมีแนวทางที่ชัดเจน สามารถ
ควบคุมถึงกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่ชัดเจน ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ควรยึดตามรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
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ปราบปรามการทุจริตมาตรา 100 เพื่อเปนแนวทางปองกันการเกิดผลประโยชนทับซอนภายในมหาวิทยาลัยไดเปนอยางดี  
และควบคุมไดอยางชัดเจน  
 3. เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม พบวา แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
ควรมีการจัดต้ังคณะกรรมการเพื่อดําเนินการวิเคราะหสาเหตุของความเส่ียงที่จะเกิดขึ้นในองคกรจากการปฏิบัติหนาที่เรื่อง
ผลประโยชนทับซอนภายในหนวยงานในแตละหนวยงานและสรางนโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธการจัดการและแกไข
ปญหาที่จะเกิดข้ึน กําหนดกําหนดแนวทางพรอมทั้งเผยแพรนโยบายการปองกันผลประโยชนทับซอนแกบุคลากรทุกระดับ 
เพื่อยึดถือปฏิบัติอยางจริงจัง บังคับใหหนวยงานแตละหนวยงานนําไปใชภายในองคกร เพื่อปรับปรุงและพัฒนาองคกรภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ลดการไดรับผลประโยชนทับซอนที่จะเกิดขึ้นไดในอนาคต 
 

อภิปรายผล  
 การวิจัยเร่ืองแนวทางการพัฒนาผลการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลได ดังน้ี  
 1. ขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พบวา ควรมี
การสงเสริมและใหความรูสําหรับแนวทางปองกันการปฏิบัติงานที่กอใหเกิดผลประโยชนทับซอนอยางจริงจังและเครงครัด โดย
ยึดหลักพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 2561 และการยึดหลัก         
ธรรมาภิบาลทั้ง 6 ขอ ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และ
หลักความคุมคา โปรงใส อาจเปนเพราะวาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีการสงเสริมใหหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยไดเรงเห็นความสําคัญอยางจริงใจสําหรับการปองกันเกิดผลประโยชนทับซอนเกิดขึ้น โดยยึดถือหลักธรรมาภิบาล
ทั้ง 6 ขอ ซ่ึงอาจสอดคลองกับงานวิจัยของอุทัย  ศรีชลาลักษณ (2547, บทคัดยอ) เรื่องการศึกษาหลักการบริหารกิจการ
บานเมอืงที่ดีกับระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร: ศึกษากรณีระบบการติดตามประเมินผลของกองทัพบก 
พบวา ระบบการติดตามประเมินผลของกองทัพบก ตามระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร ไดนําแนวทาง
หลักพื้นฐาน 6 ประการ ของหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีมาปฏิบัติเปนรูปธรรมเพียงบางเรื่องเทาน้ัน ซึ่งเปนเรื่องที่มี
กฎหมายระเบียบ ขอบังคับใหสวนราชการยึดถือปฏิบัติอยูกอนแลว บางเรื่องไดเนนรูปแบบแตไมไดนําไปใชประโยชนสวนเรื่อง
ใหม ๆ อยูระหวางการเรียนรูพัฒนาหรือรอความชัดเจนจากหนวยงานกลางที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นจัดทําคูมือหรือแนวทางให
สวนราชการนําไปปฏิบัติ ระบบการติดตามประเมินผลที่เหมาะสมควรเปนระบบที่มีความทันสมัยสามารถปฏิบัติไดผูที่มีสวน
เกี่ยวของไดมีสวนรวมในการกําหนดระบบเพื่อเปนที่ยอมรับของทุกฝายเจาหนาที่จะตองมีจรรยาบรรณและมีการเปดเผยขอมูล
ทุกขั้นตอน ระบบการประเมินผลควรเปนการประเมินผลเชิงระบบทําการประเมินผลทุกขั้นตอนของวงจรงบประมาณ  
     2. แนวทางสําหรับการจัดทํารายงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนนั้น พบวา ควรมีแนวทางที่ชัดเจนสามารถควบคุม
ถึง กฎระเบียบ ขอบังคับที่ชัดเจน ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ควรยึดตามรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตมาตรา 100 เพื่อเปนแนวทางปองกันสําหรับการเกิดผลประโยชนทับซอนภายในมหาวิทยาลัยไดเปน
อยางดีและควบคุมไดอยางชัดเจน มีเหตุ มีผลสําหรับการพิจารณาเจาหนาที่ปฏิบัติงานที่มองหาแตผลประโยชนทับซอน อาจ
เปนเพราะวาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ยังไม มีเกณฑสําหรับ ยึดถือปฏิบัติเพื่อปองกันการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิด
ผลประโยชนทับซอนเกิดขึ้นดังน้ันเราจึงไดมีการยึดเอารัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาตรา 100 ซ่ึง
สอดคลองกับองคการตอตานคอรรัปช่ัน ประเทศไทย (2562, ออนไลน) ไดศึกษาเรื่องผลประโยชนทับซอนหรือความขัดแยง
กันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม (Conflic of Interest: COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหาร
ภาครัฐในปจจุบันที่เปนบอเกิดของปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรร
มาภิบาล และเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ไดกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของ
ขาราชการในการปองกันปญหาผลประโยชนทับซอนในการปฏิบัติราชการหลายประการ ดังปรากฏในหมวด 2 ขอ 3 (3) ขอ 
5(1),(2),(3),(4) ฃอ 6(1),(2),(3) ขอ 7(4),(5) ขอ 8(5) ขอ 9(1) เปนตน   



 

 

วารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 เมษายน-มิถุนายน 2563  
 (JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE FOR LOCAL RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY Vol.4, No.2 April - June 2020) 

              
 

167 

     3. แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พบวา 
ควรมีการจัดต้ังคณะกรรมการเพื่อดําเนินการวิเคราะหสาเหตุของความเส่ียงที่มักเกิดขึ้นในองคกรจากการปฏิบ ัติหนาที่เรื่อง
ผลประโยชนทับซอน ภายในหนวยงานในแตละหนวยงานและสรางนโยบายที่เหมาะสมรวมถึงกลยุทธการจัดการและแกไข
ปญหาที่จะเกิดข้ึน พรอมกําหนดกําหนดแนวทางและเผยแพรนโยบายการปองกันผลประโยชนทับซอนแกขาราชการทุกระดับ 
เพื่อยึดถือปฏิบัติอยางจริงจัง บังคับใหหนวยงานแตละหนวยงานนําไปใชภายในองคกร เพื่อใหมีการปรับปรุงและพัฒนาองคกร
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ลดการไดรับผล ประโยชนทับซอนที่จะเกิดข้ึนไดในอนาคต ซึ่งสอดคลองกับจุฬาภรณ  
โสตะ (2543) กลาวถึงการมีสวนรวม หมายถึง การที่บุคคลหรือคณะบุคคลเขามาชวยเหลือ สนับสนุนทําประโยชนตาง ๆ หรือ
กิจกรรมตาง ๆ อาจเปนการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจหรือกระบวนการบริหารและประสิทธิผลขององคกรขึ้นอยูกับ
การรวมพลังของบุคคลที่เก่ียวของกับองคการนั้นในการปฏิบัติภารกิจใหบรรลุเปาหมายวิธีการหนึ่งในการรวมพลังความคิด
สติปญญาก็ คือ การใหมีสวนรวม การใหบุคคลมีสวนรวมในองคการน้ัน บุคคลจะตองมีสวนรวมเกี่ยวของในการดําเนินการ
หรือปฏิบัติภารกิจตาง ๆ เปนผลใหบุคคลนั้นมีความผูกพัน (Commitment) ตอภารกิจและองคการในที่สุด 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
 1. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 
  1.1 ควร มีการสรางคูมือสําหรับแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอน สําหรับใชในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคามใหสอดคลองกับระเบียบ ขอบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวของ รวมทั้งมาตรการตาง ๆ ที่สอดคลองกับสภาพความเปน
จริงของสังคมไทย โดยพิจารณาจากพื้นฐานทางวัฒนธรรมและระบบอุปถัมภ  
 1.2 ควร สรางความรูความเขาใจใหกับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในหลักปฏิบัติความเสี่ยงตอ
ความผิดของผลประโยชนทับซอนทั้งที่รูหรือไมรู เจตนาหรือไมเจตนา โดยจัดทําคูมือในเรื่องขอควรระวังตอผลประโยชนทับ
ซอน และใหความรูกับบุคคลากรภายในมหาวิทยาลัยและประชาชนผูมีสวนไดเสียตอการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเพื่อเปน
เครื่องมือตรวจสอบถวงดุลดวย 
      2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 
  2.1 ควร มีการวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลที่เกิดจากผลประโยชนทับซอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
  2.2 ควร มีการวิจัยถึงปจจัยของปญหาที่เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
 

กิตติกรรมประกาศ  
 รายงานวิจัยฉบับนี้ เสร็จลุลวงไดดวยการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจําป
งบประมาณ 2561 ที่เห็นชอบอนุมัติงบประมาณใหดําเนินการวิจัยและรายงานวิจัยฉบับนี้จะสําเร็จลุลวงไมไดเลย หากไมไดรับ
ความรวมมือดวยดีจากผูเก่ียวของ ประกอบดวย ผูบริหารและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผูชวยวิจัยทุก
ทานที่ชวยในการเก็บขอมูลแบบสอบถาม ทางผูวิจัยตองขอขอบคุณเปนอยางสูง มา ณ โอกาส น้ี 
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การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นขององคการบรหิารสวนตําบลหนองตอกแปน 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ 

People’s Participation in Local Development of Nongtokpan Subdistrict Administrative 
Organizations, Yang Talad District Kalasin Province. 
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บทคัดยอ            
 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองตอกแปน อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ 2. เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา
ทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลหนองตอกแปน อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายไดเฉล่ียตอเดือน และ 3. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองตอกแปน อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ เปนการวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) มีเครื่องมือในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม โดยมีกลุมตัวอยางในการวิจัย คือ ประชาชนที่มีอายุต้ังแต 18 ปข้ึนไป 
ที่อาศัยอยูภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองตอกแปน จํานวนทั้งหมด 353 คน โดยการคํานวณขนาดกลุมตัวอยาง
ตามสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) แลวนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป   
เชิงพรรณนา ประกอบดวย คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใชในการทดสอบเปรียบเทียบดวยคาที        
(t-test) และคาเอฟ (F-test) ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหาร

สวนตําบลหนองตอกแปน โดยรวมอยูในระดับมาก (x ̅=3.63) 2) ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา
ทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลหนองตอกแปน อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ พบวา จําแนกตามเพศ โดยภาพรวม
ไมแตกตางกัน และจําแนกอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน โดยภาพรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองตอกแปน ไดแก 3.1) ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ คือ การบูรณาการเกี่ยวกับการจัดเวทีประชาคมระดับ
หมูบานเพื่อประสานแผนพัฒนาหมูบานกับแผนพัฒนาทองถ่ิน 3.2) ดานการมีสวนรวมในการดําเนินงาน คือ ดําเนินงานโดยยึด
หลักการเขามามีสวนรวมของประชาชนในทุกขั้นตอน 3.3) ดานการมีสวนรวมรับผลประโยชน คือ จัดกิจกรรมการดําเนินการที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนนั้นไดเขาไปเปนสวนหน่ึงในการไดรับผลประโยชนจากการจัดกิจกรรมน้ันโดยตรง 
และ 3.4) ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล คือ การแตงต้ังตัวแทนหมูบานเขารวมเปนคณะกรรมการประเมินผลการ
ดําเนินงาน 
 

คําสําคัญ: การมีสวนรวม, การพัฒนาทองถ่ิน, องคการบริหารสวนตําบล 
 

Abstract 
 The purposes of this study were 1. to study the level the people’s participation in local development 
of Nongtokpan subdistrict Administrative Organizations, Yang Talad District Kalasin Province. 2. to  
compare the people’s participation in local development of Nongtokpan sub-district  Administrative 
Organizations, Yang Talad District Kalasin Province. which has gender, age, education level, occupation 
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and average monthly income and 3. to study the suggestions about having Peoples Participation in Local 
Development of Nong Tok Paen Subdistrict Administrative Organization, Yang Talat District, Kalasin 
Province Is a quantitative research. The research instruments were questionnaire. The research sample 
consisted of 353 people aged 18 years and over that live in Nongtokpan Subdistrict Administratives 
Organization. By calculating the sample size according to the formula of Taro Yamane and taking the data 
from the questionnaire to analyze by using the descriptive statistics program consisting of percentage, 
mean, standard deviation And the statistics used in the comparison test with t-test and F-test. The results 
of the study showed that 1) The level of people's participation in local development of the Nongtokpan 

Subdistrict Administrative Organization Overall, it was at a high level (x ̅=3.63) 2) The comparison of people 
participation in local development of Nongtokpan subdistrict Administrative Organization, Yang Talad 
District, Kalasin Province Found that by gender, overall, not different, and by age, education, occupation 
and average monthly income In which the overall picture is different and 3) suggestions regarding the 
participation of the people in the local development of the Nongtokpan Subdistrict Administration 
Organization, namely 3.1) The participation in decision making is integration. Concerning the organizing of 
a community forum at the village level to coordinate village development plans and local development 
plans 3 3.2) Participation in operations means operating by adhering to the principles of public 
participation in every step. 3.3) Participation in receiving benefits is organizing activities related to local 
development. Allow that people to be a part of receiving benefits directly from the activity, and 3.4) 
participation in the evaluation is to appoint village representatives to join the performance evaluation 
committee. 
 

Keywords: Participation, Local Development, Administrative Organizations 
 

บทนํา              
 การปกครองทองถิ่น เปนการจัดระเบียบการปกครองตามหลักการกระจายอํานาจปกครอง (Decentralization) โดยรัฐ
หรือรัฐบาลกลางมอบอํานาจใหประชาชนในทองถิ่นไปดําเนินการปกครองตนเอง และจัดทําบริการสาธารณะบางอยางเพื ่อ
สนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น (วิศิษฐ  ทวีเศรษฐ, 2549, น.415) ซ่ึงการกระจายอํานาจอยางสมบูรณแบบ
เกิดข้ึนหลังรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เปนตนมาตอเน่ืองจนถึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2550 และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยที่รัฐธรรมนูญทั้ง 3 ฉบับ ไดกําหนดใหรัฐจะตองใหความ
เปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น 
ความสามารถในการปกครองตนเองในดานรายได จํานวน ความหนาแนนของประชากร พื้นที่ที่ตองรับผิดชอบประกอบกัน 
(ราชกิจจานุเบกษา, 2560) และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542 กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาทองถิ่นทั้งในดานเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม 
โดยกําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ในการกําหนดนโยบาย โดยไมขัดตอกฎหมายและรับผิดชอบใน
การบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามกฎหมายนโยบาย (ราชกิจจานุเบกษา, 2542)  
 องคการบริหารสวนตําบล เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งจัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มีวัตถุประสงคเพื่อกระจาย
อํานาจการปกครองใหประชาชนในทองถิ่นระดับตําบลซ่ึงเปนเขตชนบทอันเปนพื้นที่สวนใหญของประเทศ ไดมีโอกาสไดเรียนรู
การแกไขปญหาและการสนองความตองการตนเอง โดยการเขาไปมีบทบาทหรือมีสวนรวมทางการเมืองการปกครองหรือ        
ที่เรียกกันวาปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตยองคการบริหารสวนตําบลจึงเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใกลชิดกับ
ประชาชนมากที่สุดมีเจาหนาที่มาจากการเลือกต้ังซึ่งเปนตัวแทนของประชาชนมีการดําเนินการโดยใหประชาชนเขาไปมีสวน
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รวมในการตัดสินใจกําหนดทิศทางและวางแผนพัฒนาตําบลกํากับดูแลและตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
ตําบล หากเปนไปตามที่กลาวมาการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลก็ยอมที่จะสามารถแกไขปญหาและสนองตอบ
ความตองการของชุมชนระดับตําบลไดเปนอยางดีสงผลใหประชาชนมีความรูสึกเชื่อม่ันและศรัทธาตอองคการบริหารตําบล 
และมีความผูกพันมีสวนไดสวนเสียตอถิ่นที่อยูอาศัย ซึ่งเปนการสรางพลเมืองที่ มีความรับผิดชอบใหแกประเทศชาติโดย
สวนรวม (ราชกิจจานุเบกษา, 2552)   
 การมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองทองถ่ินในอดีตนอยมาก การมีสวนรวมที่เปนรูปธรรม คือ การเปดโอกาสให
ประชาชนไปใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน แตเมื่อเลือกตั้งเสร็จสิ้นมีสมาชิกสภาทองถ่ินมีคณะผูบริหารหรือผูบริหาร
ทองถิ่นแลว ประชาชนจะไมมีสวนรวมอยางอ่ืนเลยในกรณีที่ประชาชนสนใจจะมีสวนรวมในการปฏิบัติก็พบวาไมมีชองทางที่
เปดใหประชาชนทําอะไรไดไมมากนักจึงทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นขาดพลังขาดความรวมมือและขาดความสนใจจาก
ประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งสงผลใหการปกครองทองถ่ินซึ่งเปนการปกครองของคนในทองถ่ินเองประสบ
ความลมเหลวอยางสิ้นเชิงและการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นแตละครั้งประชาชนในหมูบานเขามามีสวนรวมนอยมาก เนื่องจาก
การจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลน้ัน จะมีคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลและคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเปนผูกําหนดแนวทางการพัฒนากําหนดแผนงานโครงการจัดทําราง
แผนพัฒนาเสนอศูนยประสานการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลและเสนอสภาทองถิ่นใหความเห็นชอบตามลําดับ ซึ่งจะเห็น
ไดวาประชาชนจะเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นไดนอยมาก (วิศิษฐ  ทวีเศรษฐ, 2549, น.469) 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองตอกแปน เปนหนวยการปกครองสวนทองถิ่นตั้งอยูในเขตอําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ มีพื้นที่การปกครองประกอบดวย 10 หมูบาน และไดยกฐานะจากสภาตําบลเปนองคการบริหารสวนตําบลตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทยจากสภาตําบลเปนองคการบริหารสวนตําบล เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2542 และในการพัฒนา
ทองถิ่นกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลตองจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น โดยใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นเพื่อใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาทองถ่ิน (ราชกิจจานุเบกษา, 2561, น.4-5) จากสรุปรายงานผลการจัดเวที
ประชาคมการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลหนองตอกแปนประจําป 2561 จะเห็นวามีประชาชนที่ได
เขารวมประชาคมมีจํานวนผูเขารวมนอย สภาพปญหาหลัก คือ การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นไม
มีประสิทธิภาพ สาเหตุมาจากขาดการมีสวนรวมของประชาชน จึงเปนแผนที่ไมอยูบนพื้นฐานของปญหาและความตองการของ
ประชาชน ความสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ เม่ือมีประชาชนเขารวมในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลนอยปญหาจึงเกิดจากความ
ตองการของประชาชนบางกลุมเทานั้น จึงมีผลกระทบตอโครงการนโยบายตาง ๆ ที่ไมไดเกิดจากความตองการของคนสวน
ใหญในชุมชนทําใหการเสนอปญหาการเรียงลําดับความสําคัญของปญหาและแนวทางแกไขและพัฒนาหมูบานไมตรงความ
ตองการปญหาการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลจึงตองใหความสําคัญ เนื่องจากแผนพัฒนาตําบลจะใชเปนกรอบใน
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปแผนงานตาง ๆ เม่ือดําเนินการไปแลวประชาชนสวนใหญไมใหความรวมมือจึงสงผล
กระทบตอการใหบริการสาธารณะที่ไมสามารถดําเนินการใหสําเร็จตามวัตถุประสงคจากสภาพปญหาแสดงใหเห็นวาประชาชน
ยังไมใหความสําคัญและใหความรวมมือในการจัดทําแผนพัฒนาอยางเต็มที่และเปนรูปธรรม (องคการบริหารสวนตําบลหนอง
ตอกแปน, 2561, น.6) 
 ดังนั้น จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองตอกแปน อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ เพื่อใหทราบถึงระดับการมีสวนรวมของประชาชน
ในการพัฒนาทองถิ่นและทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น ซ่ึงผลจากการวิจัยจะ
เปนประโยชนตอการสงเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนใหมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นในประเด็นที่เกี่ยวของ
กับการตัดสินใจ การดําเนินงาน การมีสวนรวมรับผลประโยชน และการมีสวนรวมในการประเมินผลเพื่อจะไดมาซึ่งแผนพัฒนา
ทองถิ่นที่ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริงตอไป 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลหนองตอกแปน อําเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ 
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 2. เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลหนองตอกแปน 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน   
 3. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลหนอง
ตอกแปน อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ 
  

วิธีการดําเนินการวิจัย  
 การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังน้ี  
 1. ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย ไดแก ประกอบดวย      
  1.1 ประชากร ไดแก ประชาชนที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป ที่อาศัยอยูภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองตอก
แปน อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 3,031 คน (สํานักทะเบียนอําเภอยางตลาด, 2561, น.15) 
 1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนที่มีอายุต้ังแต 18 ปข้ึนไป ที่อาศัยอยูภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนอง
ตอกแปน อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ จํานวนทั้งหมด 353 คน โดยการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางตามสูตรของทาโร     
ยามาเน (Taro  Yamane, 1973, p.727)  
 2. เครื่องมือในการวิจัย ไดแก เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) มี 3 ตอน ไดแก 1) ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูล
ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะเปนแบบสอบถามตรวจสอบรายการ (Check list) 2) ตอนที่ 2 ขอคําถามเกี่ยวกับ
เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลหนองตอกแปน อําเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตรา
สวนประมาณ (Rating Scale) 5 ระดับ และ 3) ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม เปนแบบปลายเปด ตลอดจน ผู วิจัยไดนํา
แบบสอบถามมาหาคุณภาพภาพของเครื่องมือ ไดแก 1) นําแบบสอบถามพบที่ปรึกษาและดําเนินการปรังปรุงแกไขตาม
คําแนะนํา 2) นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวเสนอนําเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของ
เนื้อหาโดยหาคาความสอดคลองของวัตถุประสงคกับขอคําถาม (Index of Item–Objective Congruence: IOC) และ 3) การ
ทดลองใชเครื่องมือกับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ชุด ซึ่งผลการประเมินมีอํานาจจําแนกระหวาง 0.25–0.75 
และหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยวิธีของ Cronbach (1951, อางในบุญชม  ศรีสะอาด, 2558) ซึ่งผลการประเมิน
คาความเชื่อมั่นมีคาความเชื่อมั่น 0.95 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก การเก็บรวบรวมขอมูลจากการใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง ทั้งหมด 353 คน 
 4. การวิเคราะหขอมูล ไดแก การนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม มาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเชิงพรรณนา  
 5. สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก โปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเชิงพรรณนา ประกอบดวย คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 
(Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติที่ใชในการทดสอบเปรียบเทียบดวยคาที (t-test) และคาเอฟ 
(F-test) 
  

ผลการวิจัย            
 การวิจัยเร่ืองการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลหนองตอกแปน อําเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ผูวิจัยสามารถจําแนกผลการวิจัยไดตามวัตถุประสงค ดังนี้ 
 1. เพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลหนองตอกแปน 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ         
 ผลการวิจัยพบวา ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลหนองตอกแปน 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ผูวิจัยสามารถจําแนกผลไดตามตารางที่ 1 ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองตอกแปน อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ  
 

 
การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น 

 

x ̅ S.D. ระดับการมีสวนรวม 

1. ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
2. ดานการมีสวนรวมในการดําเนินงาน 
3. ดานการมีสวนรวมรับผลประโยชน 
4. ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล 

3.39 
3.67 
3.76 
3.70 

0.71 
0.47 
0.51 
0.44 

ปานกลาง 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.63 0.43 มาก 
 จากตารางที่ 1 พบวา ประชาชนที่อาศัยอยูภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองตอกแปน อําเภอยางตลาด จังหวัด

กาฬสินธุ มีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น โดยรวมอยูในระดับมาก (x ̅=3.63) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
อยูในระดับมาก จํานวน 3 ดาน โดยเรียงลําดับความสําคัญคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ไดแก ดานการมีสวนรวมรับ

ผลประโยชน (x ̅=3.76) ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล (x ̅=3.70) และดานการมีสวนรวมในการดําเนินงาน (x ̅=3.67) 

และอยูในระดับปานกลาง จํานวน 1 ดาน ไดแก ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ (x ̅=3.39) ตามลําดับ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลหนองตอกแปน 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน   
 ผลการวิจัยพบวา ประชาชนที่มีเพศ ตางกัน มีระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นไมแตกตางกัน สวน
ประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน ตางกัน มีระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา
ทองถิ่นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    
 3. เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล
หนองตอกแปน อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ  
 ผลการวิจัยพบวา ประกอบดวย 1) ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ คือ การบูรณาการเก่ียวกับการจัดเวทีประชาคม
ระดับหมูบานเพื่อประสานแผนพัฒนาหมูบาน/ชุมชนกับแผนพัฒนาทองถิ่น การสนับสนุนขอมูลประกอบการวิเคราะหปญหา
ความตองการของหมูบาน รวบรวมปญหาความตองการของประชาชนมาจัดทําแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน แตงต้ัง
ประชาชนเปนคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จัดโครงการที่ดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะ และมีตัวแทนประชาชนเขารวมตัดสินใจในการดําเนินงาน 2) ดานการมีสวนรวมในการดําเนินงาน คือ 
ดําเนินงานโดยยึดหลักการเขามามีสวนรวมของประชาชนในทุกขั้นตอน การจัดกิจกรรมสาธารณะโดยใชศูนยกลางชุมชนเปน
สถานที่ดําเนินการ มีการติดตามประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนเพื่อนํามาพัฒนาการดําเนินงาน การเสริมสราง
เครือขายภาคประชาชนโดยการคัดเลือกตัวแทนระดับหมูบานที่มีศักยภาพและมีความสมัครใจเขารวมดําเนินงานใหการ
สนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนใหเพียงพอในการสงเสริมอาชีพ และจัดกิจกรรมสรางแรงจูงใจในการมีสวนรวม 3) ดานการมี
สวนรวมรับผลประโยชน คือ จัดกิจกรรมการดําเนินการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนนั้นไดเขาไปเปนสวนหน่ึง
ในการไดรับผลประโยชนจากการจัดกิจกรรมนั้นโดยตรงพัฒนากระบวนการชุมชนเขมแข็งใหเกิดพลังของคนในชุมชนรวมคิด 
รวมทํา รวมรับผิดชอบในการพัฒนาแกไขปญหา โดยสงเสริมการรวมตัวของชุมชนและประชาสังคม ดวยการพัฒนา
กระบวนการเรียนรูและองคการบริหารสวนตําบลควรจัดทําแผนงานโครงการที่มีลักษณะเปนวัตถุสิ่งของเชนเครื่องอุปโภค
บริโภคเพื่อแจกจายใหกับประชาชนในทองถิ่น และ 4) ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล คือ ควรมีการแตงต้ังตัวแทน
หมูบานเขารวมเปนคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานและใหความสําคัญกับตัวแทนที่เขารวมเปนคณะกรรมการโดย
เปดโอกาสใหดําเนินการตรวจสอบอยางโปรงใสและยุติธรรมและควรเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการ
ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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สรุปผลการวิจัย  
การวิจัยเร่ืองการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลหนองตอกแปน อําเภอยาง

ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้  
 1. เพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลหนองตอกแปน 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ พบวา ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวน

ตําบลหนองตอกแปน อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ โดยรวมอยูในระดับมาก (x ̅=3.63) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
อยูในระดับมาก จํานวน 3 ดาน โดยเรียงลําดับความสําคัญคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ไดแก ดานการมีสวนรวมรับ

ผลประโยชน (x ̅=3.76) ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล (x ̅=3.70) และดานการมีสวนรวมในการดําเนินงาน (x ̅=3.67) 

และอยูในระดับปานกลาง จํานวน 1 ดาน ไดแก ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ (x ̅=3.39) ตามลําดับ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลหนองตอกแปน 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน   
 ผลการวิจัยพบวา ประชาชนที่มีเพศ ตางกัน มีระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นไมแตกตางกัน สวน
ประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน ตางกัน มีระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา
ทองถิ่นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    
 3. เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล
หนองตอกแปน อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ พบวา ประกอบดวย 1) ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ คือ การบูรณา
การเก่ียวกับการจัดเวทีประชาคมระดับหมูบานเพื่อประสานแผนพัฒนาหมูบานกับแผนพัฒนาทองถิ่น 2) ดานการมีสวนรวมใน
การดําเนินงาน คือ ดําเนินงานโดยยึดหลักการเขามามีสวนรวมของประชาชนในทุกข้ันตอน 3) ดานการมีสวนรวมรับ
ผลประโยชน คือ จัดกิจกรรมการดําเนินการที่เก่ียวของกับการพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนน้ันไดเขาไปเปนสวนหนึ่งในการไดรับ
ผลประโยชนจากการจัดกิจกรรมนั้นโดยตรง และ 4) ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล คือ การแตงตั้งตัวแทนหมูบานเขา
รวมเปนคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงาน   
 

อภิปรายผล  
 การวิจัยเร่ืองการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลหนองตอกแปน อําเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ผูวิจัยสามารถนําประเด็นที่ไดจากการวิจัยมาอภิปรายผล ดังนี้ 
 1. เพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลหนองตอกแปน 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ พบวา ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวน

ตําบลหนองตอกแปน อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ โดยรวมอยูในระดับมาก (x ̅=3.63) ซึ่งผลการศึกษาดังกลาวนาจะเปน
เพราะวา ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองตอกแปน ไดรวมตัดสินใจเลือกปญหาความตองการในการพัฒนา
หมูบานเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ไดรวมตัดสินใจใชทรัพยากรที่มีอยางจํากัดในการพัฒนาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอหมูบาน 
การไดรับการสงเสริมและสนับสนุนเงินอุดหนุนกลุมอาชีพตาง ๆ การมีสวนรวมในการรับทราบผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น และการมีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น ซ่ึงสอดคลองกับตรัยรัตน  
พิทักษกุล (2555, น.115) ไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในดานการพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลนครรังสิต จังหวัด
ปทุมธานี ผลการวิจัยพบวาการมีสวนรวมของประชาชนในดานการพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลนครรังสิตประชาชนในเขต
เทศบาลนครรังสิต มีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาตามรายดานประชาชนสวนใหญมี
สวนรวมตอกิจกรรมของเทศบาลนครรังสิตในดานการตัดสินใจมากที่สุดรองลงมา ไดแก ดานการรับผลประโยชน ดานการ
ดําเนินการ และดานการประเมินผล ตามลําดับ  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลหนองตอกแปน 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ พบวา ที่มีเพศ ตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นไมแตกตางกัน ซึ่งประชาชนที่มีเพศ
ตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลหนองตอกแปน อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ไม
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แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับสมิตานันท  ดาบแกว (2561, น.119) ไดศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา
ทองถิ่นของเทศบาลตําบลเชียงรากนอย อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบวา การเปรียบเทียบการมี
สวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลเชียงรากนอย อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จําแนกตามเพศ ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นไมแตกตางกัน 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลหนองตอกแปน 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ พบวา ที่มีอายุ ตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินแตกตางกัน ซึ่งประชาชนที่มีอายุ
ตางกันก็ยอมตองการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลหนองตอกแปน อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับสมปอง  สกลดิลก (2560, น.89) ไดศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมของประชาชนในการ
พัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลหนองขางคอก อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา ผลการเปรียบเทียบ
ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลหนองขางคอก อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
จําแนกอายุที่แตกตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลหนองขางคอก อําเภอเมือง จังหวัด
ชลบุรีแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 4. เพ่ือเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลหนองตอกแปน 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ  พบวา ที่ มีระดับการศึกษา ตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินแตกตางกัน              
ซึ่งสอดคลองกับสมิตานันท  ดาบแกว (2561 , น.98) ไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นของ
เทศบาลตําบลเชียงรากนอย อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบวา การศึกษาเปรียบเทียบการมีสวน
รวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลเชียงรากนอย อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนก
ตามระดับการศึกษาประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 5. เพ่ือเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลหนองตอกแปน 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ พบวา ที่มีอาชีพ ตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ
สมปอง  สกลดิลก (2560, น.89) ไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล
หนองขางคอก อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พบวา ผลการเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองขางคอก อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จําแนก อาชีพที่แตกตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนา
ทองถิ่น ขององคการบริหารสวนตําบลหนองขางคอก อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรีแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 6. เพ่ือเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลหนองตอกแปน 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ พบวา ที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือน ตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นแตกตางกัน         
ซึ่งสอดคลองกับสมิตานันท  ดาบแกว (2561, น.119) ไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นของ
เทศบาลตําบลเชียงรากนอย อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา การเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชน
ในการพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลเชียงรากนอย อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามรายไดตอเดือน 
ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 7. เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล
หนองตอกแปน อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ พบวา 1) ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 2) ดานการมีสวนรวมในการ
ดําเนินงาน 3) ดานการมีสวนรวมรับผลประโยชน และ 4) ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล ซึ่งสอดคลองกับเบญจมาภรณ  
ยอดวงกอง (2560, น.101) ไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลขององคการบริหารสวน
ตําบลโคกเครือ อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ พบวา ควรเปดโอกาสใหประชาชนเขามารวมตัดสินใจในโครงการกอสราง
ทุกโครงการในรูปแบบตัวแทนประชาชนเพื่อความโปรงใส โครงการกอสรางที่จัดทําควรใหมีตัวแทนชุมชนเขาไปมีสวน
ควบคุมดูแลการทํางานของผูรับเหมาโครงการตาง ๆ ควรจัดผลประโยชนใหตกอยูกับประชาชนใหมากที่สุด 
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ขอเสนอแนะการวิจัย 
 1. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 
 1.1 ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ควรมีกิจกรรมสงเสริมการไดเขารวมประชุมประชาคมเพื่อเสนอปญหาตาม
ความตองการของหมูบานและผูบริหารควรใหความสําคัญตอการเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมจัดเรียงลําดับความสําคัญ
ของปญหาตามความจําเปนเรงดวนของหมูบาน        
 1.2 ดานการมีสวนรวมในการดําเนินงาน ควรใหประชาชนไดรวมตัดสินใจเลือกปญหาความตองการในการพัฒนา
หมูบานเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น และพัฒนาชองทางใหประชาชนเขามามีสวนรวมวางแผนงานตามโครงการเพื่อแกไข
ปญหาของหมูบาน           
 1.3 ดานการมีสวนรวมรับผลประโยชน ควรใหประชาชนไดรับการสงเสริมและสนับสนุนเงินอุดหนุนกลุมอาชีพตาง ๆ 
จากองคการบริหารสวนตําบล และพัฒนากิจกรรมที่ไดรับประโยชนดานสุขภาพอนามัยจากการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น            
 1.4 ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล ควรสงเสริมการมีสวนรวมในการรับทราบผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาทองถิ่นและพัฒนาชองทางการมีสวนรวมในการตรวจสอบการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลตามโครงการ
พัฒนาหมูบาน  
 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  
 ควร มีการศึกษารูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลหนองตอก
แปน อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ เพื่อใหทราบวาปจจัยใดมีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น 
และรูปแบบการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินมีลักษณะอยางไร และควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นที่มีตอการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่บริบทที่ตางกัน เพื่อเปนประโยชนในการวิเคราะห
ความแตกตางของสภาพแวดลอมในแตละพื้นที่กับการบริหารองคกรปกครองทองถ่ิน 
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บทคัดยอ            
 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาปญหาในการนําเกษตรพันธสัญญาไปใชกับเกษตรกรผูเลี้ยงไกและผูออยใน
พื้นที่อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม และ 2. เพื่อศึกษามุมมองเกษตรกรผูเล้ียงไกและผูปลูกออยในพื้นที่อําเภอโกสุม
พิสัย จังหวัดมหาสารคาม ตอการนําพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 มาใชในพื้นที่
อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เปนการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีเคร่ืองมือในการวิจัย ไดแก 
แบบสัมภาษณเชิงลึก โดยมีกลุมเปาหมาย คือ ตัวแทนครัวเรือนที่ทําเกษตรพันธสัญญาไกเนื้อในโรงเรือนระบบปดที่ประสบ
ผลสําเร็จในแงรายได 5 ราย และตัวแทนครัวเรือนที่ทําเกษตรพันธสัญญาไกเน้ือในโรงเรือนระบบปดที่ไมประสบผลสําเร็จในแง
รายได 5 ราย รวมทั้งสิ้น 10 คน ที่มาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แลวจะทําการรวบรวมขอมูลจาก
เอกสารที่เกี่ยวของและจากการสัมภาษณเชิงลึกมาวิเคราะหแบบเชิงเนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยพบวา 1) ปญหา
ในการนําเกษตรพันธสัญญาไปใชกับเกษตรกรผูเลี้ยงไกและผูปลูกออยในพื้นที่อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไดแก 
1.1) ปญหาความไมเทาเทียมกันในการเขาถึงแหลงเงินทุน 1.2) ขาดความสามารถในการรวมกลุม สงผลทําใหไมมีอํานาจ
ตอรองกับรัฐและแหลงเงินทุน 1.3) ภาระหน้ีสิน 1.4) ความเสี่ยงของเกษตรกร 1.5) ความไมยุติธรรมในการทําสัญญา 1.6) 
กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงไกและกลุมเกษตรกรผูปลูกออยมีการลงทุนสูงและตอเนื่อง และ 1.7) เกษตรกรผูเลี้ยงไกและกลุม
เกษตรกรผูปลูกออยตองเสียโอกาสในการไดรับราคาที่สูงกวาในตลาดตางประเทศ และ 2) มุมมองเกษตรกรผูเล้ียงไกและผู
ปลูกออยในพื้นที่อําเภอโกสุมพิสัยตอการนําพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 คือ ยังไม
ทราบและไมเขาใจถึงสาระสําคัญของการนําพระราชบัญญัติดังกลาวมาปฏิบัติซึ่งหนาที่ในการนําพระราชบัญญัติดังกลาวมา
เผยแพรแกเกษตรกรและในสวนของการบังคับใชใหบริษัทเอกชนปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตร
พันธสัญญา พ.ศ. 2560 ไมสามารถบังคับใชใหเอกชนจดทะเบียนไดตามที่กฎหมายกําหนด รวมถึงคณะกรรมการไกลเกล่ียขอ
พิพาทจังหวัดมหาสารคามไมไดกําหนดใหตัวแทนของเกษตรกรเขารวมเปนคณะกรรมการดวย 
 

คําสําคัญ: มุมมองของเกษตรกร, ผูเลี้ยงไกและผูปลูกออย, ระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 
 

Abstract           
 The purposes of this study were 1. to study the problems in using contract farming with chicken 
farmers and sugarcane growers in Kosum Phisai District. Mahasarakham Province and 2. to study the views 
of chicken farmers and sugarcane growers in Kosum Phisai District Mahasarakham Province towards the 
enforcement of contract farming promotion and development Act, B.E. 2560 for use in Kosum Phisai 
District Mahasarakham Province. It is a qualitative research. Research tools are in-depth interview form. 
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The target group is the representatives of the households that implement the broilers contract farming in 
the closed system that has achieved income in 5 cases and the representatives of the households in the 
broiler farming in the closed system are not successful in terms of income. A total of 5 people, a total of 
10 people from the Purposive Sampling method, will collect data from relevant documents and from in-
depth interviews to analyze in content analysis. The results of the study showed that 1) Problems in the 
application of contract farming with chicken farmers and sugarcane growers in Kosum Phisai District. 
Mahasarakham Province as follows: 1.1) Inequality in access to funding 1.2) Lack of ability to integrate 
groups Resulting in not having bargaining power with the government and funding sources 1.3) Debt 1.4) 
Farmers' risk 1.5) Injustice in the contract 1.6) Chicken farmers and sugarcane farmers have high 
investment and Continuous and 2) views of farmers, chicken growers and sugarcane growers in Kosum 
Phisai District towards the implementation of the Promoting and Development of Agricultural Covenant 
System Act 2017, which is not yet known and is not understood the essence of the implementation of 
the said Act. The duty to bring the Act to be distributed to farmers and for the enforcement of private 
companies to comply with the Agricultural Extension System Development and Development Act B.E. 
2017, it is not possible to enforce the registration as required by law. Including the Dispute Resolution 
Committee, Mahasarakham Province does not require representatives of farmers to join as a committee. 
 

Keywords: The Views of Farmers, Chicken Farmers and Sugarcane Growers, Contract Farming B.E. 2017 
 

บทนํา              
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ไดจัดทําขึ้นในชวงเวลาของการปฏิรูปประเทศ
และสถานการณโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกลชิดกันมากขึ้น โดยไดนอมนําหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” มาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11 เพื่อเสริมสรางภูมิคุมกันและชวย
ใหสังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูไดอยางมั่นคง เกิดภูมิคุมกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสมสงผลใหการ
พัฒนาประเทศสูความสมดุลและย่ังยืน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2559) การพัฒนา
ประเทศตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่ผานมา สงผลใหประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้น
ตามลําดับ ไดแก เศรษฐกิจไทยมีขนาดใหญขึ้น มีฐานการผลิตและบริการที่มีความเขมแข็งและโดดเดนในหลายสาขาและความ
รวมมือกับมิตรประเทศทั้งในรูปทวิภาคีและพหุภาคี รวมถึงความรวมมือกับประเทศในอนุภูมิภาคและอาเซียนมีความเขมขน
และชัดเจนขึ้น ขยายโอกาสดาน การคา และการลงทุนของไทยเพิ่มขึ้นในขณะที่โครงสรางพื้นฐานมีการพัฒนาครอบคลุมมาก
ขึ้นและการบริการทางสังคมทุกดานที่มีความครอบคลุมทั่วถึง ทําใหรายไดประชาชนสูงขึ้นปญหาความยากจนลดลงและ
คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2559) ในขณะเดียวกันการ
พัฒนาดังกลาวไดทําใหการผลิตในภาคเกษตรเขาสูระบบทุนนิยมไดเร็วขึ้นจนกลายเปนพื้นฐานที่เอ้ือตอการผลิตพืชและสัตว
อยางเขมขนในปจจุบันและเอ้ือตอการเติบโตของระบบเกษตรพันธสัญญาซ่ึงเกิดข้ึนในประเทศพัฒนาแลวเชนญี่ปุนยุโรปและ
สหรัฐอเมริกา เปนตน โดยไดแพรขยายเขามาเพื่อสะสมทุนจากภาคเกษตรในรัฐไทยตั้งแตทศวรรษที่ 2510 ซึ่งรัฐไทยไดใหสิทธิ
พิเศษกับบริษัทธุรกิจการเกษตรเชนการลดหยอนภาษีและเปดโอกาสใหลงทุนในระบบเกษตรแบบครบวงจร  
 ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมที่มีความม่ันคงและม่ังคั่งทางทรัพยากรในการทําการเกษตรเพื่อผลิตอาหารใหกับ 
คนในประเทศไดอยางไมขาดแคลน ดังคํากลาวที่วา “ในน้ํามีปลา ในนามีขาว” ที่สื่อใหเห็นภาพความอุดมสมบูรณของประเทศ
ไทย การเกษตรของไทยแบบดั้งเดิมเปนการผลิตเพื่อเลี้ยงชีพบริโภคในครัวเรือนแลกเปลี่ยนกันในชุมชนและพึ่งพิงธรรมชาติ
เปนหลัก ตอมาเม่ือเกิดการปฏิวัติเขียว (Green Revolution) ในชวงภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 หรือราวป พ.ศ.2500 มีการ
มุงเนนการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรใหมากขึ้นเพื่อสนองตอบความตองการอาหารและลดความอดอยากยากจนของ 
ประชากรโลกที่เพิ่มจํานวนขึ้นในยุคนั้น โดยการสงเสริมใหขยายพื้นที่ในการทําการเกษตรการใชเทคโนโลยีทางการเกษตรเพื่อ
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เพิ่มผลผลิต อาทิ ปุยเคมี ยาปราบศัตรูพืช การพัฒนาปรับปรุงพันธุพืช อีกทั้งการปฏิวัติเขียวยังเปนการสนับสนุนใหรัฐเขามามี
บทบาทในการพัฒนาการเกษตรในฐานะเครื่องมือหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในสวนของประเทศไทยเริ่มมีการนํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 มาใชในป พ.ศ. 2504 การพัฒนาและสงเสริมการเกษตรของรัฐทําใหแนวคิด
การเกษตรของไทยเปลี่ยนไปมาก รัฐใหความสําคัญกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการเกษตรและการพัฒนาระบบ
ชลประทานการขยายพื้นที่เพาะปลูกและสงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ (Cash Crops) ชนิดใหม ๆ จํานวนมาก เชน ขาวโพด 
มันสําปะหลัง ปอ ขาวฟาง เปนตน (สมภพ  มานะรังสรรค, 2545) อาจกลาววาระบบเกษตรพันธสัญญาเกิดขึ้นราวป พ.ศ. 
2513 เริ่มโดยการรวมทุนระหวางบริษัทเจริญโภคภัณฑ (ซีพี) กับบริษัทอารเบอรเอเคอรจากประเทศสหรัฐอเมริกาทําธุรกิจไก
เนื้อและไกไขเชิงอุตสาหกรรมในประเทศไทย ในป พ.ศ. 2513 เริ่มมีระบบเกษตรพันธสัญญาเกิดขึ้น จากน้ันก็ไดมีบริษัทอ่ืน ๆ 
เขามาทําธุรกิจแปรรูปพืชผักโดยเริ่มทําขอตกลงกับเกษตรกรในลักษณะสัญญามากข้ึนโดยมากจะเนนการไดผลผลิตเพื่อแปรรูป
และสงออก ในป ค.ศ. 1970 (พ.ศ. 2513) น้ันมีแตอุตสาหกรรมสับปะรดกระปองที่มียอดการสงออกบางในประเทศไทย แตยัง
ไมมีสินคาเกษตรแปรรูปผักและผลไมหรือเนื้อสัตว จากนั้น ในป ค.ศ. 1975 (พ.ศ. 2518) เร่ิมมีการสงออกสับปะรดกระปองมี
ปริมาณเพิ่มขึ้นและเริ่มมีไกเนื้อสงออกบาง ตอมา ในป ค.ศ. 1980 (พ.ศ. 2523) ไทยสงออกสับปะรดกระปองและไกเนื้อเปน
สวนมากและเริ่มมีการสงออกมะเขือเทศกระปองและผักแชแข็งในป ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533) ไทยไดมีการทําเกษตรแปรรูป
หลายชนิดไดแกสับปะรดกระปองไกเนื้อผักแชแข็งน้ํามะเขือเทศมะเขือเทศแปรรูปและขาวโพดหวานกระปองมีปริมาณการ
สงออกที่สูงอาจกลาววา ป พ.ศ. 2523 (ตรงกับชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 4-5) เปนปที่การเกษตร
ไทยเร่ิมเขาสูยุครุงเรืองทางเกษตรพันธสัญญา  
 จากความสําคัญในขางตน การศึกษาการเปล่ียนแปลงของระบบเกษตรพันธสัญญาในชวงปลายทศวรรษ 2550 ถึงตน
ทศวรรษ 2560 เปนชวงที่รัฐบาลคณะรักษาความสงบแหงชาติเขามามีบทบาทในการบริหารประเทศโดยภายใตรัฐบาลดังกลาว
นี้ ไดมีการออกพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 อน่ึง การออกพระราชบัญญัติดังกลาว
เกิดข้ึนภายใตความมุงหมายในการแกไขปญหาพันธสัญญาที่ไมเปนธรรมตอเกษตรกรรายยอยและนําไปสูปญหาหนี้สินของ
เกษตรกรและเกิดขอพิพาทระหวางบริษัทเอกชนกับเกษตรกร การออกพระราชบัญญัติดังกลาวตกเปนการโตเถียงอยาง
กวางขวางโดยที่ฝายสนับสนุนมองวา หากมีการสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาใหมีความเปนธรรมตามหลักสากล 
จะชวยสรางความมั่นคงความไววางใจความรวมมือ อีกทั้งรวมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพในการผลิตทางการเกษตรอยาง
ยั่งยืนและสงเสริมใหเกษตรกรมีความม่ันคงทางดานรายไดเสริม ขณะที่ฝายที่วิพากษวิจารณพระราชบัญญัติดังกลาวมองวา 
เนื้อหาสาระของพระราชบัญญัติไมครอบคลุมถึงความหมายของระบบเกษตรพันธสัญญาและความสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมของนโยบายและกลไกการนําพระราชบัญญัติไปปฎิบัติ (อมรชัย  บานเมือง, 2559, น.5)           
 ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาเปรียบเทียบปญหาที่เกษตรกรผูเล้ียงไกและผูปลูกออยภายใตระบบเกษตร
พันธสัญญาและมุมมองของเกษตรกรผูเลี้ยงไกและผูปลูกออยภายใตระบบเกษตรพันธสัญญาตอการนําพระราชบัญญัติสงเสริม
และพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 ภายใตหัวขอการวิจัยเรื่องมุมมองของเกษตรกรผูเลี้ยงไกและผูปลูกออยตอการ
นําพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 มาใชในพื้นที่อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
 

วัตถุประสงคการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาปญหาในการนําเกษตรพันธสัญญาไปใชกับเกษตรกรผูเลี้ยงไกและผูออยในพื้นที่อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม           
 2. เพื่อศึกษามุมมองเกษตรกรผูเลี้ยงไกและผูปลูกออยในพื้นที่อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ตอการนํา
พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 มาใชในพื้นที่อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย  
 การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังน้ี  
 1. กลุมเปาหมายในการวิจัย ไดแก เกษตรกรทั้ง 2 กลุม ในชุมชนที่เลี้ยงไกเนื้อและปลูกออยภายใตระบบพันธสัญญาใน
พื้นที่โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ประกอบดวย ตัวแทนครัวเรือนที่ทําเกษตรพันธสัญญาไกเนื้อในโรงเรือนระบบปดที่
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ประสบผลสําเร็จในแงรายได 5 ราย และตัวแทนครัวเรือนที่ทําเกษตรพันธสัญญาไกเน้ือในโรงเรือนระบบปดที่ไมประสบ
ผลสําเร็จในแงรายได 5 ราย ที่มาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)    
 2. เครื่องมือในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ประกอบดวย 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ศึกษา
ปญหาในการนําเกษตรพันธสัญญาไปใชกับเกษตรกรผูเลี้ยงไกและผูออยในพื้นที่อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ตอนที่ 
2 ศึกษามุมมองเกษตรกรผูเลี้ยงไกและผูปลูกออยในพื้นที่อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ตอการนําพระราชบัญญัติ
สงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 มาใชในพื้นที่อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม และตอนที่ 3 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม แบบปลายเปด 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก การเก็บรวบรวมขอมูลจาก 1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ เปนขอมูลที่ไดจาก
การสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมเปาหมาย 2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ เปนขอมูลที่ไดจากการรวบขอมูลเอกสาร   
ตาง ๆ (Document  Research) อาทิ หนังสือ ตํารา เอกสารวิชาการ งานวิจัย และสื่ออิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวของ เปนตน 
 4. การวิเคราะหขอมูล ไดแก การนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมเปาหมายและจากขอมูลเอกสารตาง ๆ    
ที่เก่ียวของ นํามาวิเคราะหในเชิงเนื้อหา (Content Analysis)  

 

ผลการวิจัย            
 การวิจัยเร่ืองมุมมองของเกษตรกรผูเลี้ยงไกและผูปลูกออยตอการนําพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธ
สัญญา พ.ศ. 2560 มาใชในพื้นที่อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผูวิจัยสามารถจําแนกผลการวิจัยไดตามวัตถุประสงค 
ดังน้ี 
 1. เพ่ือศึกษาปญหาในการนําเกษตรพันธสัญญาไปใชกับเกษตรกรผูเลี้ยงไกและผูออยในพ้ืนที่อําเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม 
 ผลการวิจัยพบวา ปญหาในการนําเกษตรพันธสัญญาไปใชกับเกษตรกรผูเลี้ยงไกและผูปลูกออยในพื้นที่อําเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม มีดังน้ี          
  1) ความไมเทาเทียมกันในการเขาถึงแหลงเงินทุน คือ กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงไกมีฐานะทางเศรษฐกิจที่มีความเส่ียงสูง 
ลักษณะการดําเนินธุรกิจที่ไมเปนไปตามมาตรฐานสากลในการผลิตสัตวมีผลขาดทุนในบางชวงเวลาและหลักทรัพยค้ําประกันที่
อาจมีมูลคาไมสูงมีผลการดําเนินงานขาดทุนในบางชวงเวลาและหลักทรัพยค้ําประกันที่อาจมีมูลคาไมสูงมีผลตอการพิจารณา
การใหสินเช่ือของธนาคาร 

 2) ขาดความสามารถในการรวมกลุม สงผลทําใหไมมีอํานาจตอรองกับรัฐและแหลงเงินทุน 
 3) ภาระหนี้สิน คือ กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงไกลงทุนสรางโรงเรือนซึ่งเงินทุนเปนเงินที่กูมาจากธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตรและแหลงลงทุนจากบริษัทเอกชนคูสัญญาเพื่อสรางโรงเรือนใหไดตามมาตรฐานตามที่บริษัทคูสัญญา
กําหนด แตเมื่อบริษัทคูสัญญาไดปดกิจการลงทําใหเกษตรกรที่มีหนี้สินตนทุนการผลิต สวนกลุมเกษตรกรผูปลูกออยตองลงทุนใน
การปลูกออยในแตครั้งละตองใชตนทุนที่สูงพอสมควร อีกทั้งโรงงานปลอยโควตาการรับซื้อออยลดลงสงผลใหเกษตรกรบาง
รายตองลดพื้นที่การเพาะปลูกลงและรายไดก็ลดลงทําใหเมื่อหักลบกลบหน้ีแลวแทบไมเหลือกําไรในการลงทุนครั ้งตอทําให
เกษตรกรตองกูเงินเพื่อมาลงทุนเพิ่ม 

 4) ความเส่ียงของเกษตรกร คือ กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงไกไมไดรับความชวยเหลือจากบริษัทหากเกิดความเสี่ยงหรือ
ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ โรคระบาดหรือการผลิตสินคา เปนตน สวนกลุมเกษตรกรผูปลูกออยประสบปญหาปจจัยการ
ผลิตที่มีราคาสูงขึ้น เชน พันธุออย ปุย คาแรง เปนตน เกษตรกรจึงตองหาแหลงทุนทั้งจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตรและหัวหนาโควตา อีกทั้งโรคระบาดและแมลงศัตรูพืชทําใหเกษตรกรเกิดความเสี่ยงตอการตองลงทุนหลายรอบและ
แบกรับหน้ีสินเพิ่มข้ึน 

 5) ความไมยุติธรรมในการทําสัญญา คือ กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงไกทําระบบเกษตรพันธสัญญากับบริษัทเอกชนสัญญา
จะอยูในรูปแบบประกันราคาโดยเกษตรกรจะตองจายคาประกันใหกับบริษัทคูสัญญาเพื่อประกันไวใหเกษตรกรผูเลี้ยงไกสงไก
ใหกับบริษัทคูสัญญาตรงตามปริมาณเปาหมายที่บริษัทกําหนด โดยบริษัทคูสัญญาจะเปนผูจัดหาปจจัยการผลิตตาง ๆ ใหกับ
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เกษตรกรผูเลี้ยงไกเชนพันธุไก อาหาร ยา เปนตน โดยปจจัยการผลิตเกษตรกรผูเล้ียงไกจะซื้อปจจัยการผลิตในรูปแบบเงินเชื่อ
อีกทั้งบริษัทเปนผูกําหนดราคาปจจัยการผลิตทั้งหมดซึ่งปจจัยการผลิตบางอยางแพงกวาทองตลาดและเกษตรกรผูเลี้ยงไกตอง
ซื้อปจจัยการผลิตเหลาน้ีจากบริษัทคูสัญญาหรือตัวแทนบริษัทเทาน้ัน สวนกลุมเกษตรกรผูปลูกออยตองรับภาระคาใชจาย
มากกวารายรับจากการขายออย เนื่องจากผลกระทบของราคาออยที่ลดลง แตตนทุน อุปกรณทางการเกษตร ปุย ยาฆาแมลง 
คาแรง ที่เพิ่มขึ้นเกษตรกรจึงแบกรับคาใชจายสูงแมรัฐบาลจะชวยเยียวยาเกษตรกรผูปลูกออยอยูบางในรูปแบบของการใหเงิน
เกษตรกรเพิ่มตันละ 50-53 บาท  
 6) กลุมเกษตรกรผูเล้ียงไกและกลุมเกษตรกรผูปลูกออยมีการลงทุนสูงและตอเน่ือง 

 7) เกษตรกรผูเล้ียงไกและกลุมเกษตรกรผูปลูกออยตองเสียโอกาสในการไดรับราคาที่สูงกวาในตลาดตางประเทศ 
 2. เพ่ือศึกษามุมมองเกษตรกรผูเ ล้ียงไกและผูปลูกออยในพ้ืนที่อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ตอการนํา
พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 มาใชในพ้ืนที่อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม  
 ผลการวิจัยพบวา มุมมองของเกษตรกรผูเล้ียงไกและผูปลูกออยตอการนําพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตร
พันธสัญญา พ.ศ. 2560 มาใชในพื้นที่อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม คือ เกษตรกรผูเล้ียงไกและผูปลูกออยในพื้นที่
โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ยังไมทราบและไมเขาใจถึงสาระสําคัญของการนําพระราชบัญญัติดังกลาวมาปฏิบัติซึ่งหนาที่ใน
การนําพระราชบัญญัติดังกลาวมาเผยแพรแกเกษตรกรและในสวนของการบังคับใชใหบริษัทเอกชนปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
สงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 ไมสามารถบังคับใชใหเอกชนจดทะเบียนไดตามที่กฎหมายกําหนด 
รวมถึงคณะกรรมการไกลเกลี่ยขอพิพาทจังหวัดมหาสารคามไมไดกําหนดใหตัวแทนของเกษตรกรเขารวมเปนคณะกรรมการ
ดวย 
 

สรุปผลการวิจัย  
การวิจัยเร่ืองมุมมองของเกษตรกรผูเลี้ยงไกและผูปลูกออยตอการนําพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธ

สัญญา พ.ศ. 2560 มาใชในพื้นที่อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได ดังน้ี  
 1. เพ่ือศึกษาปญหาในการนําเกษตรพันธสัญญาไปใชกับเกษตรกรผูเลี้ยงไกและผูออยในพ้ืนที่อําเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม พบวา ปญหาในการนําเกษตรพันธสัญญาไปใชกับเกษตรกรผูเล้ียงไกและผูปลูกออยในพื้นที่อําเภอโกสุม
พิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไดแก 1) ความไมเทาเทียมกันในการเขาถึงแหลงเงินทุน 2) ขาดความสามารถในการรวมกลุม สงผล
ทําใหไมมีอํานาจตอรองกับรัฐและแหลงเงินทุน 3) ภาระหนี้สิน 4) ความเสี่ยงของเกษตรกร 5) ความไมยุติธรรมในการทํา
สัญญา 6) กลุมเกษตรกรผูเล้ียงไกและกลุมเกษตรกรผูปลูกออยมีการลงทุนสูงและตอเนื่อง และ 7) เกษตรกรผูเลี้ยงไกและกลุม
เกษตรกรผูปลูกออยตองเสียโอกาสในการไดรับราคาที่สูงกวาในตลาดตางประเทศ 
 2. เพ่ือศึกษามุมมองเกษตรกรผูเ ล้ียงไกและผูปลูกออยในพ้ืนที่อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ตอการนํา
พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 มาใชในพ้ืนที่อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม พบวา มุมมองของเกษตรกรผูเล้ียงไกและผูปลูกออยตอการนําพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตร
พันธสัญญา พ.ศ. 2560 มาใชในพื้นที่อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม คือ เกษตรกรผูเล้ียงไกและผูปลูกออยในพื้นที่
โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ยังไมทราบและไมเขาใจถึงสาระสําคัญของการนําพระราชบัญญัติดังกลาวมาปฏิบัติซึ่งหนาที่ใน
การนําพระราชบัญญัติดังกลาวมาเผยแพรแกเกษตรกรและในสวนของการบังคับใชใหบริษัทเอกชนปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
สงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 ไมสามารถบังคับใชใหเอกชนจดทะเบียนไดตามที่กฎหมายกําหนด 
รวมถึงคณะกรรมการไกลเกลี่ยขอพิพาทจังหวัดมหาสารคามไมไดกําหนดใหตัวแทนของเกษตรกรเขารวมเปนคณะกรรมการ
ดวย 
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อภิปรายผล  
การวิจัยเร่ืองมุมมองของเกษตรกรผูเลี้ยงไกและผูปลูกออยตอการนําพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธ

สัญญา พ.ศ. 2560 มาใชในพื้นที่อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลตามประเด็นได ดังน้ี  
1. เพ่ือศึกษาปญหาในการนําเกษตรพันธสัญญาไปใชกับเกษตรกรผูเลี้ยงไกและผูออยในพ้ืนที่อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม พบวา ปญหาในการนําเกษตรพันธสัญญาไปใชกับเกษตรกรผูเลี้ยงไกและผูปลูกออยในพื้นที่อําเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม ไดแก 1) ความไมเทาเทียมกันในการเขาถึงแหลงเงินทุน 2) ขาดความสามารถในการรวมกลุม สงผลทําให
ไมมีอํานาจตอรองกับรัฐและแหลงเงินทุน 3) ภาระหน้ีสิน 4) ความเสี่ยงของเกษตรกร 5) ความไมยุติธรรมในการทําสัญญา 6) 
กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงไกและกลุมเกษตรกรผูปลูกออยมีการลงทุนสูงและตอเน่ือง และ 7) เกษตรกรผูเล้ียงไกและกลุมเกษตรกร
ผูปลูกออยตองเสียโอกาสในการไดรับราคาที่สูงกวาในตลาดตางประเทศ สอดคลองกับเขมชาติ  ตนบุญ (2558, บทคัดยอ)  
ศึกษาเรื่องคนเลี้ยงไกในระบบเกษตรพันธสัญญา พบวา การตอรองของคนเล้ียงไกในระบบเกษตรพันธสัญญามีลักษณะเปน
การรวมกลุมเพื่อตอรองในเชิงประเด็นปญหา โดยใชการเจรจาตอรองกับบริษัทธุรกิจการเล้ียงไกโดยตรงภายใตเงื่อนไขสัญญา
การเล้ียงไกการใชกลไกหนวยงานภาครัฐและการหาแนวรวมเพื่อแสวงหาพื้นที่และสรางองคความรูในการตอรองกับบริษัทโดย
มีเงื่อนไขปจจัยที่สงผลตอการตอรองของคนเลี้ยงไกในระบบเกษตรพันธสัญญา 6 ประการ คือ 1) เงื่อนไขขอสัญญาการเลี้ยงไก
ในระบบเกษตรพันธสัญญา 2) บริษัทธุรกิจการเลี้ยงไกและความสัมพันธระหวางคนเล้ียงไกกับบริษัทภายใตระบบอุปถัมภ 3) 
หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับการเลี้ยงไกในระบบเกษตรพันธสัญญา 4) ประสบการณการตอรองของคนเลี้ยงไกในระบบ
เกษตรพันธสัญญา 5) ภาระหน้ีสินของคนเลี้ยงไก และ 6) เครือขายภาคคีูมิตรที่เขามาชวยเหลือคนเลีย้งไก  
 2. เพ่ือศึกษามุมมองเกษตรกรผูเ ล้ียงไกและผูปลูกออยในพ้ืนที่อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ตอการนํา
พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 มาใชในพ้ืนที่อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม พบวา ในสวนของมุมมองของเกษตรกรผูเล้ียงไกและผูปลูกออยตอการนําพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาใน
ระบบเกษตรพันธสัญญามาใชน้ัน ถือเปนประเด็นใหมในงานวิจัย ทั้งน้ีผู วิจัยไมพบการมาเผยแพรความรูความเขาใจตอ
พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาในระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 ใหกับเกษตรกรผูอยูในระบบเกษตรพันธสัญญาและ
เกษตรกรผู เลี้ยงไกรวมทั้งเกษตรกรผูปลูกออยไมมีความความรูความเขาใจตอกฎหมายนี้เทาที่ควร อยางไร ก็ตาม 
พระราชบัญญัติดังกลาวยังคงมีชองวางเน่ืองจากไมมีเจตนารมณที่ครอบคลุมถึงการใหความคุมครองเกษตรกรจากการถูกเอา
รัดเอาเปรียบในระบบเกษตรพันธสัญญา ซ่ึงสอดคลองกับพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 
2560 (2560) ไมไดบัญญัติแนวทางการรางสัญญาที่ชัดเจนเปนมาตรฐาน ซ่ึงอาจทําใหเกิดสัญญาการผลิตที่มีลักษณะ
หลากหลายและซับซอน และการกําหนดใหเกษตรกรเปนผูตรวจสอบสัญญาการผลิตดวยตนเอง (มาตรา 22) โดยไมไดคํานึงถึง
ความรูดานกฎหมายของเกษตรกรก็อาจทําใหเกษตรกรที่ไมเฉลียวใจถึงลักษณะขอสัญญาที่ไมเปนธรรมแลวถูกเอารัดเอา
เปรียบจากผูประกอบธุรกิจทางการเกษตรได อีกทั้งการที่พระราชบัญญัติดังกลาวบัญญัติใหการกําหนดราคาผลผลิตสามารถ
อางอิงจากราคาตลาด ณ เวลาใดก็ได (มาตรา 21) ก็อาจเปนการเปดชองใหผูประกอบธุรกิจทางการเกษตรฉวยโอกาสนําราคา
ตลาดตํ่าสุดมาอางอิงเปนราคาของผลผลิตในสัญญาได โดยกําหนดเปนราคาคงที่ตลอดอายุของสัญญาการผลิตในขณะที่ราคา
ของปจจัยการผลิตไมคงที่ทําใหไมเปนธรรมแกเกษตรกรสอดคลองกับผลการศึกษาการกําหนดราคาไก 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย  
 1. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 
 1.1 ควร บังคับใชแบบสัญญามาตรฐานในระบบเกษตรพันธสัญญา ซ่ึงรัฐบาลตองเปนผูกําหนดเนื้อหาสวนใหญของ
สัญญาเพื่อกระจายความเสี่ยงของคูสัญญาอยางเทาเทียม โดยแบบสัญญามาตรฐานที่ดีควรจะตองมีการระบุคําอธิบายเบื้องตน
ไวอยางชัดเจนและเขาใจงายดวย  
 1.2 ควร จัดใหเกษตรกรที่อยูในระบบเกษตรพันธสัญญาเขารวมเปนคณะกรรมการไกลเกล่ียขอพิพาทประจําจังหวัด 
 1.3 ควร มีการจัดตั้งหนวยงานรัฐขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบตรวจสอบและรับรองสัญญาการผลิตใหแกเกษตรกร โดย
กําหนดใหเปนหนวยงานภายใตสังกัดของคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา สํานักงานปลัดกระทรวง
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เกษตรและสหกรณ กลาวคือ จัดต้ังหนวยงานสวนภูมิภาคเปนผูตรวจสอบ สัญญาการผลิตที่จดแจงเพื่อการทําเกษตรพันธ
สัญญา พรอมทั้งประทับตรารับรองความถูกตอง โปรงใส และเปนธรรมในสัญญา 
 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 2.1 ควร ผูสนใจศึกษาเพิ่มเติมอาจศึกษาในประเด็นการปรับตัวของเกษตรกรภายใตระบบเกษตรพันธสัญญา รวมถึง
ปญหาในทางปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการบังคับใชพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาในระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 เชน 
การจงใจใชภาษาทางเทคนิคในสัญญาซึ่งอาจทําใหเกษตรกรเขาใจผิด 
 2.2 ควร สงเสริม สนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยขยายผลไปพื้นที่อ่ืน ๆ อยางตอเนื่อง 
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แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือความสําเร็จขององคการสมัยใหม 
Performance Appraisal Guideline for Modern Organizational Success. 
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บทคัดยอ 
บทความวิชาการฉบับนี้ มีประเด็นในการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนกิจกรรมหลักในการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยของทุกองคการ จุดมุงหมายเพื่อขับเคล่ือนเปาหมายและประกอบการตัดสินใจทางการบริหาร การประเมินผล
การปฏิบัติงานที่ดีอาจตองออกแบบอยางเปนระบบสงผลใหเปนรูปแบบซับซอนและขั้นตอนดําเนินงานยุงยาก อาจไมเหมาะสม
กับรูปแบบการบริหารงานของบางองคการ บทความน้ีจึงมุงทบทวนแนวคิดการประเมินผลการปฏิบัติงานประกอบดวย 
ความหมาย จุดมุงหมาย หลักการที่มีประสิทธิภาพ วิธีการ กระบวนการ และสังเคราะหปญหาการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ทั้งดานระบบและผูเกี่ยวของ แลวเสนอเปนขอเสนอแนวทางประเมินผลการปฏิบัติงานอยางงาย ใหสามารถนําไปประยุกตใช
เพื่อความสําเร็จสําหรับองคการสมัยใหม ไดแก แนวทางแรกยึดมั่นกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้ง 4 ขั้นตอน ไดแก 
การกําหนดวัตถุประสงค การออกแบบ การประเมินผล และการนําผลไปใชประโยชน รวมทั้งขอเสนอเพิ่มเติมเพื่อเสริมให
กระบวนการดังกลาวบรรลุจุดมุงหมาย และแนวทางที่สองการสรางความเปนธรรมและการยอมรับ โดยมุงสรางความสะดวก
และเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของรวมกันพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน นอกจากนั้นยังเสนอทัศนะจุดเนนการนําระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเปนเครื่องมือในการเสริมทักษะใหม (Upskill) และปรับทักษะใหม (Reskill) บุคลากรทั้งทักษะการ
ทํางาน (Hard Skill) กับทักษะทางสังคม (Soft Skills) สําหรับอนาคตในยุคที่เทคโนโลยีมีความจําเปนสําหรับทุกองคการ  
 

คําสําคัญ: การบริหารทรัพยากรมนุษย, การประเมินผลการปฏิบัติงาน, ความสําเร็จขององคการ 
 

Abstract 
 This article Performance appraisal is the main activities in human resource management of every 
organization to propel the goal and supplement the management decisions. The good performance 
appraisal should be systematically designed which make the complex pattern and complicated process 
that might not suit for management system of some organization. This article mainly focuses on reviewing 
the concept of performance appraisal consist of meaning, objective, effective principles, method, process 
and synthesize the performance appraisal problems from the system side and related parties then 
propose the simple performance appraisal guidelines to be able to apply for the success of modern 
organization. The first guidelines is to adhere the 4 process of performance evaluation including defining 
objective, evaluation design, applying the results and additional proposal to supplement the process and 
achieved the objective. The second guidelines is to create fairness and acceptance by focusing on 
creating convenience and opportunity for related parties to jointly develop the performance appraisal 
system. In addition, propose a view to focus on using performance appraisal system as a tool to upskill 
and reskill the personnel on both hard skills and soft skills for the future in an era where technology is 
importance for every organization.  
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บทนํา 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานเปนหนึ่งในกิจกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษยที่สําคัญในทุกองคการ อาจเปนการ
ดําเนินการแบบไมเปนทางการไปจนถึงรูปแบบที่เปนทางการ จุดมุงหมายหลักเพื่อนําไปใชประโยชนในเร่ืองการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยโดยเฉพาะการจายคาตอบแทน อยางไรก็ตาม แมการประเมินผลฯ เปนเรื่องที่ปฏิบัติสืบเน่ืองเปนเวลานาน  
แตการประเมินผลฯ หลายองคการมักเกิดปญหาเสมอ เพราะผลการประเมินผลฯ เก่ียวกับการจายคาตอบแทนบําเหน็จ
ความชอบ การประเมินผลฯ จึงเปนการตัดสินคุณคาการปฏิบัติงานของบุคลากร แยกแยะบุคลากรที่มีผลงานดีกับผลงานไมดี 
จึงถือเปนเรื่องออนไหวและสงผลตอขวัญกําลังใจมากกวากิจกรรมการบริหารอ่ืน ๆ ดวยเหตุผลขางตน จึงมีความพยายาม
พัฒนาแนวคิดและระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง ทางหนึ่งเพื่อเปนเครื่องมือชวยผลักดันใหบรรลุเปาหมาย
องคการและอีกทางหนึ่งเพื่อสรางความพึงพอใจของบุคลากรมุงหวังเพื่อรักษาคนดีคนมีความสามารถเอาไว สงผลใหระบบการ
ประเมินผลฯ อาจสลับซับซอนและยุงยากในการบริหารจัดการ อาจไมเหมาะสมหรือคุมคาสําหรับทุกองคการโดยเฉพาะ
องคการขนาดเล็ก รวมทั้งระบบประเมินผลฯ ที่ซับซอนดังกลาวอาจสรางความเบื่อหนาย สรางภาระแกทั้งตัวผูประเมินและผู
ถูกประเมิน ไมไดเกิดผลประโยชนเทาที่ควรแกองคการ อีกทั้งเม่ือผลการประเมินไมสอดคลองกับความคาดหวังของบุคลากรก็
นําไปสูการไมยอมรับและตอตานในที่สุด 
 ดังนั้น หากองคการจะบรรลุเปาหมายและรักษาคนดีมีความสามารถเอาไว องคการตองใหความสําคัญกับการประเมินผล
การปฏิบัติงานที่เปนระบบและเปนไปตามหลักวิชาการ ซึ่งไมจําเปนตองออกแบบใหซับซอน รัดกุมหรือใชเครื่องมือที่ทันสมัย
ตามแนวคิดยุคใหมเสมอไป วัตถุประสงคของบทความนี้ตองการเสนอแนวทางประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อความสําเร็จของ
องคการในอนาคต เปนแนวทางที่ทุกองคการสามารถนําไปปรับใชได ไมใชรูปแบบยุงยาก และมีตนทุนดําเนินงานที่สูง
จนเกินไป บทความน้ีแบงขอบเขตการนําเสนอเปน 4 สวน สวนแรก เริ่มทบทวนแนวคิดหลักการประเมินผลฯ เพื่อใหผูอาน
เขาใจและตระหนักในหลักการพื้นฐาน สวนที่สอง สังเคราะหสภาพการประเมินผลฯ ในบริบทสังคมทั่วไปในปจจุบัน และ
สะทอนปญหาการประเมินผลฯ ที่ องคการทั่ วไปมักประสบ สวนที่ สาม จัดทําขอ เสนอแนวทางประเมินผลฯ  
อยางงาย ๆ เพื่อความสําเร็จสําหรับองคการสมัยใหมทุกองคการ และสวนสุดทาย เปนทัศนะจุดเนนการประเมินผลฯ สําหรับ
องคการในอนาคต ซึ่งชวงเวลาดังกลาวเปนภาวะที่มีความผันผวนของสภาพแวดลอมทุกดานสูงมาก 

 

บทวิเคราะห 
 บทความวิชาการฉบับนี้ ผูเขียนจะไดอธิบายและวิเคราะหเพื่อสะทอนมุมมองทางวิชาการโดยสามารถจําแนกเปนราย
ประเด็นได ดังนี้            
 1. ความหมายการประเมินผลการปฏิบัติงาน        
 การประเมินในระบบบริหารทรัพยากรมนุษยแบงเปน 2 รูปแบบ คือ (1) การประเมินเพื่อคัดเลือกบุคลากร (Selection) 
เปนการใชเครื่องมือคัดสรรบุคคลที่สรรหามาไดเพื่อใหไดคนที่เหมาะสมไปบรรจุเขาทํางาน และ (2) การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) เปนการประเมินแบบมองยอนอดีต แลวบงชี้วาบุคลากรปฏิบัติงานไดดีเพียงใด และ
รวมทั้งเปนการประเมินเพื่อคนหาศักยภาพในการปฏิบัติงานที่ตองการในอนาคต การประเมินสวนหลังเปนการประเมินรูปแบบ
ที่บทความนี้มุงนําเสนอ เม่ือทบทวนแนวคิดของ Wilton (2016, p.186) Varma, Budhwar and Norlnder (2017, p.279) 
สกล บุญสิน (2560, น.213) มานพ  ชูนิล (2561) จิรประภา  อัครบวร (2561) และธัชพงศ  เศรษฐบุตร (2562) สรุป
ความหมาย “การประเมินผลการปฏิบัติงาน” คือ กระบวนการตรวจสอบและประเมินคุณคาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่
เกิดในอดีตถึงปจจุบัน เปรียบเทียบกับมาตรฐานหรือเปาหมายที่กําหนดไว เพื่อนําผลประเมินไปใชประกอบการตัดสินใจในการ
บริหารทรัพยากรมนุษย           
 2. แนวคิดผลการปฏิบัติงาน 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานเปนกิจกรรมบริหารที่ เก่ียวของระหวางผูประเมิน (Appraiser) กับผูถูกประเมิน 
(Appraisee) ผูทําหนาที่ประเมินคือผูบังคับบัญชาซึ่งองคการมอบหมายใหรวมประเมินผลฯ สวนผูถูกประเมิน คือ บุคลากร 
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แตละคน การประเมินผลฯ มุงความสนใจ “ผลการปฏิบัติงาน” (Job Performance) เพราะผลการปฏิบัติงาน คือ สิ่งที่
องคการตองการไดรับจากจายคาจางใหบุคลากร องคการตาง ๆ มักประเมิน “ผลลัพธที่ไดจากการปฏิบัติงาน” (Outcome) 
“พฤติกรรมการปฏิบัติงาน” (Behavior) และคุณลักษณะบุคลากร (Traits) (Varma et al., 2017) การประเมินผลฯ  
มุงประเมินวาบุคลากรมีผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานหรือเปาหมายที่กําหนดไวลวงหนาหรือไม มาตรฐานน้ีเปนมาตรฐาน
ระดับบุคคล เพราะการประเมินผลฯ จะไมเนนผลการปฏิบัติงานระดับองคการ (มานพ  ชูนิล, 2561) แมผลการปฏิบัติงาน
ระดับบุคคลดังกลาวจะเก่ียวของสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานระดับกลุมหรือระดับองคการ เพราะขอบเขตของผลการ
ปฏิบัติงานในที่น้ีตองมุงเพียงความรบัผิดชอบระดับบุคคล โดยสรุปองคการตองไมนําผลการปฏิบัติงานระดับองคการมาเปนผล
การปฏิบัติงานระดับบุคคล เพราะบุคลากรแตละคนเปนแคสวนประกอบขององคการเทานั้น (จิรประภา  อัครบวร, 2561: 
125) อยางไรก็ตาม การดําเนินงานจะถายทอดเปาหมายระดับองคการยอยไปสูเปาหมายผลการปฏิบัติงานระดับบุคคล สงผล
ใหผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองคการหน่ึงเมื่อรวมเขาดวยกันจะเปนผลการปฏิบัติงานขององคการ ดังน้ัน เมื่อบุคลากร 
แตละคนทํางานบรรลุเปาหมายของตนได เปาหมายขององคการก็จะบรรลุผลดวยในที่สุด (มานพ  ชูนิล, 2561) 
 ตามแนวคิดผลการปฏิบัติงานขางตนกับจากการทบทวนแนวคิดของกัลยาณี  เสนาสุ (2561, น.5-6) มานพ  ชูนิล (2561) 
จิรประภา  อัครบวร (2561, น.125-127) สรุปวา ผลการปฏิบัติงานเปนผลที่ไดจากการประเมินผานมุมมองและการรับรูของ      
ผูประเมิน เปนผลการปฏิบัติงานสวนบุคคลที่องคการคาดหวังวาสงผลกระทบตอผลการปฏิบัติงานระดับหนวยงานและระดับ
องคการ  
 3. จุดมุงหมายการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานจําเปนตองมีการกําหนดจุดมุงหมาย เพื่อใหผูประเมินดําเนินการใหสอดคลองกับ
จุดมุงหมายและทําใหผูถูกประเมินทราบวาถูกประเมินเพื่ออะไรและลดความเขาใจผิด เม่ือทบทวนแนวคิดของบุญอนันต  พินัย
ทรัพย (2560, น.193) สกล  บุญสิน (2560, น.213-214) มานพ  ชูนิล (2561) กัลยาณี  เสนาสุ (2561, น.25-26) ธัชพงศ  
เศรษฐบุตร (2562, น.28-29) พบวา การประเมินผลฯ มักมีจุดมุงหมายสําคัญ 3 ดาน คือ (1) ดานการตัดสินใจทางบริหาร 
เปนจุดมุงหมายพื้นฐานที่ผูบริหารนําผลประเมินไปตัดสินใจจัดสรรความดีความชอบแกบุคลากรแตละคน หากเปนการตัดสิน
ระยะสั้น อาทิ เพิ่มเงินเดือนคาจาง รางวัลประจําป ยกยองชมเชย แตหากเปนระยะยาว อาทิ นําผลประเมินไปตัดสินใจวา
บุคลากรคนใดสมควรไดเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหนงและโยกยายงาน นอกจากนี้ยังเปนขอมูลคัดผูมีผลงานต่ําออกจากองคการดวย 
(2) ดานพัฒนาบุคลากร ผลประเมินสามารถบงชี้วาบุคลากรมีจุดออน จุดแข็ง หรือขีดความสามารถอยางไร  เปนขอมูล
ยอนกลับใหบุคลากรทราบถึงศักยภาพของตนในมุมมองของผูบังคับบัญชาและผูเกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความสํานึกวาควรตองไป
ปรับปรุงการทํางานและพัฒนาตนเองอยางไร และที่สําคัญองคการสามารถนําขอมูลผลการปฏิบัติงานไปออกแบบการพัฒนา
บุคลากรที่เหมาะสมแกบุคลากร อาทิ การฝกอบรม การสอนงาน การพัฒนาสายอาชีพ (3) ดานใหบุคลากรปฏิบัติงาน
สอดคลองกับเปาหมายองคการ การประเมินผลฯ เปนระบบชวยใหบุคลากรมีผลการปฏิบัติงานสอดคลองและสงเสริม
เปาหมาย กลยุทธ ตลอดจนวัฒนธรรมองคการ อีกทั้งองคการสามารถใชเปนเครื่องมือสํารวจตรวจสอบผลการปฏิบัติงานที่
เบี่ยงเบนเพื่อนําไปปรับปรุงวิธีการทํางานและผลการปฏิบัติงานไดในอนาคต  
 ตามที่กลาวขางตน พบวา การประเ มินผลการปฏิบัติงานสามารถตอบสนองทั้งฝายองคการ ผูบังคับบัญชา และ 
ตัวบุคลากร จากผลงานวิจัยของวัชรพงษ  อภิญญานุรังสี (2560) และผลงานวิจัยของณัฐภูมิ  คลายคลึง (2560) พบวา 
จุดมุงหมายการประเมินผลฯ มักนําไปใชเพื่อใหความดีความชอบหรือพิจารณาขึ้นเงินเดือนคาจางประจําป มากกวานําไปเปน
ขอมูลเพื่อพัฒนาบุคลากร กับเพื่อพัฒนาคุณภาพการทํางาน สําหรับบทความนี้สามารถสรุปภาพรวมจุดมุงหมายของการ
ประเมินฯ คือเพื่อเปนเครื่องมือในการรักษาคนดี คนมีคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ขององคการ 
 4. หลักการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
 หลักการนี้ใหผูบังคับบัญชาทุกระดับใชเปนแนวทางปฏิบัติเพื่อใหการประเมินบรรลุผล เมื่อทบทวนแนวคิดของ  
จิรประภา อัครบวร (2561, น.128-131) มานพ  ชูนิล (2561) พบวา หลักการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพตอง 
คํานึงถึงหลักสําคัญ 6 ประการ ไดแก (1) ความเทีย่งตรง (Validity) ปจจัยหรือคุณลักษณะที่นํามาประเมินผลฯ ตองเกี่ยวของ
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กับงานโดยตรง (Relevance) ตองประเมินปจจัยที่ทําใหการปฏิบัติงานของบุคลากรหรือองคการประสบผลสําเร็จ (2) ความ
นาเช่ือถือ (Reliability) ผลประเมินตองคงเสนคงวา กลาวคือผลการประเมินของบุคคลหนึ่งจากผูประเมินทุกคนตองเหมือนกัน 
(3) ความเปนธรรม (Fair) รูปแบบการประเมินผลฯ ตองไดรับการยอมรับจากทุกฝายวาเปนรูปแบบที่เหมาะสม ตองไมเปด
โอกาสใหผูใดไดเปรียบเสียเปรียบ และปราศจากอคติดวย (4) ความเปนรูปธรรม (Objective) ปจจัย เกณฑ และมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน ตองชัดเจน ถูกตองและทุกคนสามารถเขาใจไดตรงกัน (5) การทําไดจริง (Practicality) ระบบประเมินผลฯ 
ตองงายตอการนําไปใช ผูประเมินสามารถรวบรวมขอมูลผลการปฏิบัติงานและประเมินไมยากลําบาก ไมใชเวลา เงินทุน และ
จํานวนผูทําหนาที่ประเมินมากเกินจําเปน รวมทั้งไมสรางความยุงยากแกผูถูกประเมินดวย (6) การแยกแยะได (Sensitivity) 
ระบบการประเมินผลฯ สามารถแยกคนที่มีผลการปฏิบัติงานดีกับคนที่มีผลไมดีออกจากกันได ตามหลักการทั้งหมดดังกลาว 
พบวา เปนหลักการพื้นฐานแตมักถูกละเลย และมีขอสังเกตวาทุกหลักการเชื่อมโยงกันโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสราง
ประสิทธิภาพการทํางานและความเปนธรรมใหเกิดขึ้นในองคการ  
 5. วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 เม่ือทบทวนแนวคิดของจิรประภา  อัครบวร (2561, น.137-148) มานพ  ชูนิล (2561) และธัชพงศ  เศรษฐบุตร (2562) 
พบวา วิธีประเมินผลฯ แบงได 2 รูปแบบ ไดแก (1) วิธีประเมินรายบุคคล เปนวิธีเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐาน
การทํางานอาจเปนพฤติกรรมหรือผลลัพธที่ไดเชิงปริมาณ หรือเปนการวัดผลการปฏิบัติงานที่ถูกนําไปเปรียบเทียบผลที่ไดกับ
วัตถุประสงคที่ไดตกลงรวมกันไวลวงหนา รูปแบบนี้จะไมนําผลการประเมินของบุคลากรแตละคนตามรูปแบบน้ีไมไดนําไป
เปรียบเทียบกับคนอ่ืน อาทิ สเกลใหคะแนน (Graphic Rating Scale) วิธีพรรณนา (Essay Method) วิธีประเมินเหตุการณ
สําคัญ (Critical incident Method) มาตรวัดประมาณคาพฤติกรรม (Behaviorally Anchored Rating Scales: BARS) การ
บริหารตามวัตถุประสงค (Management by Objectives) เปนตน (2) วิธีประเมินแบบเปรียบเทียบ ผลการประเมินของ
บุคลากรจะถูกนําไปเปรียบเทียบกับบุคคลอ่ืน อาทิ จัดอันดับ (Ranking) เปรียบเทียบเปนคู (Paired Comparison) การ
กระจายเปอรเซ็นต (Forced Distribution) เปนตน โดยในการประเมินผลการปฏิบัติงานคราวหนึ่งอาจใชหลายวิธีประกอบ 
และวิธีประเมินที่เลือกใชอาจจะเปนรูปแบบเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ และอาจเปนการประเมินที่มุงประเมินผลที่ไดหรือมุง
ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือคุณลักษณะก็ได 
 6. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 ผูเขียนทบทวนแนวคิดของ Varma et al. (2017) สกล  บุญสิน (2560) จิรประภา  อัครบวร (2561) มานพ  ชูนิล 
(2561) และธัชพงศ  เศรษฐบุตร (2562) สรุปกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานประกอบดวย 4 ขั้นตอน ไดแก (1) การ
กําหนดวัตถุประสงค ระบุจุดมุงหมายการนําผลประเมินไปใชประโยชนและรอบระยะเวลาสําหรับประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(2) การออกแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมยอยจํานวน 3 กิจกรรม คือ (2.1) การกําหนดปจจัย เกณฑ และ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ทั้ง 3 ประเด็นตองกําหนดเชื่อมโยงกันตามลําดับ เร่ิมตนกําหนดปจจัยการประเมิน (Factor) คือ  
สิ่งที่ เลือกเปนเครื่องมือวัดผลการปฏิบัติงาน กรอบปจจัยที่มักนํามาใช ไดแก ผลลัพธที่ ได  พฤติกรรม คุณลักษณะ  
การประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งหนึ่งอาจใชหลายปจจัยผสานกันเพื่อใหครอบคลุมทุกงานที่บุคลากรรับผิดชอบ จากนั้น
กําหนดเกณฑ (Criteria) คือ ตัวบงชี้ความสําเร็จตามปจจัยการประเมินที่กําหนดไว อาจเปนเกณฑเชิงปรนัย (Objective 
Criteria) ที่สามารถวัดผลการปฏิบัติงานเชงิปริมาณไดอยางงาย ๆ อาทิ จํานวน การสูญเสียของเวลา การลดตนทุน เปนตน 
หรือเกณฑอัตนัย (Subjective Criteria) ที่ตองใชวิจารณญาณจากบุคคล อาทิ คุณภาพ ความคิดริเริ่ม ความงดงาม ความ
คืบหนาในการทํางาน เปนตน สุดทายกําหนดมาตรฐานของงาน (Job Standard) คือ สิ่งคาดหวังจากการปฏิบัติงาน เปนส่ิง
นําไปเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงาน เปนเงื่อนไขที่บงช้ีวาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเปนที่ยอมรับหรือไม ปจจัย เกณฑ 
และมาตรฐานตามที่กลาวมา เปนสิ่งชวยติดตามงานและตัดสินคุณคาของผลการปฏิบัติงาน (Varma et al., 2017, p.282) 
และทั้งหมดตองถูกกําหนดลวงหนา แนนอน ตามหลักวิชาการ และตองถายทอดจากเปาหมายตามกลยุทธของหนวยงาน 
เปาหมายตามบทบาทหนาที่ของคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) และเปาหมายพิเศษที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
(กัลยาณี  เสนาส,ุ 2561, น.27-28) นอกจากนี้ตองคํานึงถึงวางานหรือตําแหนงงานที่ตางกัน การกําหนดปจจัย เกณฑ และ
มาตรฐานตองแตกตางกันอีกดวย (2.2) การเลือกวิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลือกวิธีประเมินขึ้นอยูกับปจจัยหลาย
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ประการ อาทิ จุดมุงหมาย ลักษณะของงาน เกณฑการประเมิน สไตลการบริหาร วัฒนธรรมองคการ คุณลักษณะอ่ืนภายใน
องคการ ตลอดจนความสะดวกและความประหยัดในการนําไปใชงาน การประเมินผลฯ คราวหนึ่งอาจใชหลายวิธีประกอบกัน 
ผลงานวิจัยของจุฑามาศ  ทวีไพบูลยวงษ (2559) พบวา สเกลใหคะแนนเปนวิธีประเมินที่นิยมนํามาใชมากที่สุด (2.3) กําหนด
ตัวผูประเมิน ผูประเมินคนสําคัญ อาทิ ผูบังคับบัญชา คณะกรรมการ เพื่อนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา ลูกคา การประเมิน
ตนเอง เปนตน ตองคํานึงวาผูประเมินแตละคนมีขอดีขอจํากัดตางกันและผูประเมินที่มีตําแหนงในองคการตางกันจะสามารถ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ ไดแตกตางกัน อยางไรก็ตาม อยางนอยตองมีผูบังคับบัญชาใกลชิดซึ่งเปน 
ผูมอบหมายงานเปนผูประเมิน และผลงานวิจัยของสกล  บุญสิน (2558; อางอิงในสกล  บุญสิน 2560, น.217) ก็ยืนยันวา ผูที่
เหมาะสมเปนผูประเมินที่สุดคือผูบังคับบัญชา เน่ืองจากสามารถประเมินครอบคลุมไดทั้งอุปนิสัย พฤติกรรม สมรรถนะ 
ความสําเร็จตามเปาหมาย และศักยภาพบุคลากร (3) การประเมินผลการปฏิบัติงาน ผูประเมินทําการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (Evaluating Performance) โดยเก็บขอมูลเกี่ยวกับผูถูกประเมินเพื่อนําไปวัดคุณคาของผลการปฏิบัติงาน  
ผลประเมินจะจําแนกเปน 3 ลักษณะ คือ สูงกวามาตรฐาน เปนไปตามมาตรฐาน และตํ่ากวามาตรฐาน ตามหลักการ
ประเมินผลฯ ผูประเมินจําเปนตองใหขอมูลผลการประเมินยอนกลับใหผูถูกประเมินรับทราบวาผลการปฏิบัติงานของตนดีหรือ
แยเพียงใด มีขอผิดพลาดอะไรบาง ผลการปฏิบัติงานสอดคลองกับที่มอบหมายไปหรือไม ทราบความตองการของผูประเมิน
และองคการ ซึ่งหากเคยเขาใจคาดเคล่ือนหรือไมเห็นคุณคาการประเมินผลฯ การแจงผลจะเปดโอกาสหารือเก่ียวกับผลการ
ปฏิบัติงานรวมกัน ทําใหคลายความกังวล ความสงสัย และผลการปฏิบัติงานจากมุมมองของผูประเมิน โดยการใหขอมูล
ยอนกลับที่ดีตองคํานึงถึงหลักการตาง ๆ อาทิ ขอมูลตองเฉพาะเจาะจง แจงผลทันทวงที เปนเรื่องเกี่ยวของกับงานเทานั้น  
เปนตน (ธัชพงศ  เศรษฐบุตร, 2562, น.195-196) (4) การนําผลประเมินไปใชประโยชน อาทิ การจายบําเหน็จความชอบ การ
วางแผนพัฒนาบุคลากร การแตงต้ังโยกยายตําแหนง การพัฒนาสายอาชีพ เปนตน  
 กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานจะดําเนินการตอเนื่องเปนวงจรตามรอบระยะเวลาที่องคการกําหนด อาทิ รอบ 1 
ป รอบ 6 เดือน เปนตน ปญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในแตละรอบ เปนขอมูลปอนกลับไปปรับปรุงกระบวนการประเมินผลฯ 
ใหมีประสิทธิภาพและบรรลุจุดมุงหมายในรอบถัดไป โดยทุกองคการตองคํานึงเสมอวาตองออกแบบการประเมินผลฯ เพื่อ
ผลักดันใหบุคลากรแสดงศักยภาพสรางผลงานที่เกิดประโยชนตอองคการ รวมทั้งตองสามารถจําแนก ผูมีผลงานดีกับไมดีได
ชัดเจน เพื่อสรางความยุติธรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการใหมากที่สุด ตามแนวคิดการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่กลาวมาทั้งหมด สรุปไดวาการประเมินผลฯ มีลักษณะสําคัญ อาทิ การใชวัดผลลัพธที่ไดของบุคลากรในปจจุบัน 
การมุงวัดพฤติกรรมและผลลัพธที่ได การใชวัดผลการปฏิบัติงานที่เกิดข้ึนจริง การใชวัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากรรายใด
รายหนึ่งที่ผานมา การมุงการควบคุมพฤติกรรมและการบรรลุเปาหมายเพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย มักให
ผูบังคับบัญชาเปนผูประเมิน และสวนใหญเปนการประเมินจากบนลงลางแบบระบบราชการ เปนตน 
 7. ปญหาของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ทุกองคการตองอาศัยคนขับเคล่ือนภารกิจดังนั้นการประเมินผลการปฏิบัติงานจึงหลีกเลี่ยงไมได เพื่อใหมีขอมูลเปนปจจัย
นําเขาสําหรับระบบบริหารทรัพยากรมนุษยใหการบริหารงานองคการมีประสิทธิภาพ หากการประเมินผลฯ ไมเหมาะสม      
ไมเปนธรรม หรือถูกละเลย ทําใหผูที่ มีผลงานดีกลับไดรับประโยชนเทากับผูมีผลงานต่ํา บุคลากรจะเสียขวัญและลดทอน
แรงจูงใจ อาจตองสูญเสียบุคลากรที่ดีมีคุณภาพ แตหากองคการมีระบบประเมินผลฯ ที่ดีเปนธรรมจะเปนเครื่องมือชวยให
องคการสามารถใชบุคลากรใหเกิดประโยชนสูงสุดและธํารงรักษาบุคลากรคุณภาพ แตขอเท็จจริงการประเมินผลฯ มักเกิด
ขอบกพรองเน่ืองจากปญหาสําคัญหลายประเด็น เปนตน   
 8. ขอเสนอแนวทางประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือความสําเร็จขององคการ 
 สวนที่สามเปนการวิเคราะหแนวคิดและปญหาการประเมินผลการปฏิบัติงาน แลวเสนอแนวทางประเมินผลฯ เพื่อสราง
ความสําเร็จแกองคการสมัยใหม โดยแนวทางที่จะกลาวนี้ไมไดมุงอธิบายแนวคิดหรือวิธีการที่ยุงยาก แตเปนขอเสนออยาง     
งาย ๆ ที่องคการทุกระดับสามารถนําไปปรับใชจํานวน 2 แนวทาง ไดแก  
 8.1 การยึดมั่นกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 4 
ขั้นตอน ไดแก (1) กําหนดวัตถุประสงค (2) ออกแบบ (3) ประเมินผล และ (4) นําผลไปใชประโยชน มีขอเสนอเพิ่มเติมเสริม
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ใหกระบวนการบรรลุจุดมุงหมาย แนวคิดของขอเสนอนี้คือผลการปฏิบัติงานของบุคลากรคนหนึ่งตองเปนสวนหนึ่งของผลการ
ปฏิบัติงานระดับองคการ ดังนั้นจึงตองทําใหบุคลากรมีความพอใจ กระตือรือรน และเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและการ
บริหารงานใหองคการบรรลุเปาหมายที่กําหนด ขอเสนอในแนวทางแรกมีจํานวน 12 ขอ ไดแก (1) ตองคํานึงถึง 3 เร่ือง คือ
การเนนผลลัพธที่ได (Outcome) และการพัฒนาบุคลากร ยึดเปาหมายขององคการ และ ผูถูกประเมินกับผูประเมินมีสวนรวม
กําหนดเปาหมาย ปจจัย เกณฑ และมาตรฐานการทํางาน (2) ผูบังคับบัญชาและบุคลากรตองคาดหวังผลการปฏิบัติงานที่
ตรงกัน เพราะการประเมินที่บุคลากรไมทราบวาองคการจะทําการประเมินในสวนใด เทากับวาบุคลากรไมทราบความคาดหวัง
ขององคการ หากบุคลากรเขาใจความคาดหวังอยางชัดเจน บุคลากรจะสรางผลการปฏิบัติงานตามที่องคการตองการ (สกล 
บุญสิน, 2560, น.227) (3) การกําหนดปจจัย เกณฑ และมาตรฐานการทํางาน ตองคํานึงถึงการมีประโยชน (Usefulness)      
ตอเปาหมายขององคการ กลาวคือ เงื่อนไขหรือปจจัยการประเมินตองเช่ือมโยงสนับสนุนใหองคการประสบความสําเร็จ 
สามารถใชวัดผลไดงาย ตนทุนการดําเนินงานตํ่า และผูประเมินและผูถูกประเมินเห็นพองวาเปนเกณฑที่มีความตรง 
(Relevance) นอกจากนั้นตองเหมาะสมกับกิจการและวัฒนธรรมองคการ (จุฑามาศ  ทวีไพบูลยวงษ, 2559)  
 8.2 ความสําเร็จเกิดจากความเปนธรรมและไดรับการยอมรับ  คือ ปญหาความเปนธรรมในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเกิดกับทุกองคการ ตราบใดที่การประเมินผลฯ ยังเปนเคร่ืองมือของการบริหารทรัพยากรมนุษย คําถามสําคัญคือ 
“ทําอยางไรจึงทําใหการประเมินฯ เกิดความเปนธรรม” สําหรับบทความฉบับน้ีเห็นวา ความเปนธรรมคือการสามารถอธิบาย
เหตุและผลการประเมินผลฯ ไดชัดเจน อาทิ อธิบายไดวาเหตุใดคนหนึ่งจึงมีผลประเมินสูงกวาอีกคนหนึ่ง เปนตน แตความเปน
ธรรมดังกลาว อาจสรางความไมพอใจและไมไดรับการยอมรับจากบุคลากรบางคนก็ได องคการตองแยกแยะใหไดวาเรื่องความ
ไมพอใจไมใชเรื่องความเปนธรรม อยางไรก็ดี การประเมินผล หากมุงประเมินผลการปฏิบัติงานใหมีความเปนธรรมมากเกินไป 
จนละเลยความรูสึกของคน การประเมินผลฯ ก็เปนการมุงจับผิด ระบบการประเมินผลฯ สมัยใหมจึงตองสนใจคนเทียบเทา
ผลงาน เพราะผลงานอาจคงอยูไมนาน แตหากรักษาบุคลากรคุณภาพไวจะชวยสรางผลงานที่ดีไมสิ้นสุด   
 9. มุมมองการประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับอนาคต 3-5 ปขางหนา 
 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงสําคัญในอนาคตคือการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว สงผลตอการเปลี่ยนแปลง
สังคมและเศรษฐกิจรอบดาน รวมทั้งรูปแบบการบริหารองคการและการประเมินผลการปฏิบัติงาน จึงเปนเรื่องทาทายของการ
ประเมินผลฯ ในอนาคต สวนสุดทายน้ีจึงเปนการอภิปรายมุมมองการประเมินผลฯ ในอนาคต ที่องคการทุกระดับสามารถใช
เปนแนวคิดปรับปรุงการดําเนินงานอยางงาย ๆ จํานวน 2 ประเด็น คือ 
 9.1 ประเด็นที่ 1 ทักษะที่จําเปนในอนาคต คือ ในอนาคตทุกองคการจําเปนตองมีความสามารถในการปรับตัว และ
ใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะที่จําเปน เพราะแนวโนมทักษะของบุคลากรมีความสําคัญมากกวาความรู  
แมแตทักษะทั่วไป เชน ทักษะการคิด ทักษะการพูด ทักษะการแกปญหา ถือเปนศิลปะที่ตองเรียนรูและฝงแนนยาวนานกับตัว
คน สวนความรูโดยเฉพาะความรูเทคโนโลยีจะลาสมัยรวดเร็ว ความรูของบุคลากรจึงไมเพียงพอตอการบรรลุเปาหมายองคการ
ในอนาคต แตเรื่องทักษะก็ไมสามารถคาดการณไดวางานในอนาคตตองการคนที่มีทักษะอยางไร ดังน้ัน องคการจึงควรมุงไปที่
ทักษะที่คนเรียนรูครั้งเดียวแลวใชงานไดนาน เปนทักษะที่มีขอบขายเกี่ยวของกับการงานของบุคลากรอยางแทจริง และเปน
ทักษะที่เหมาะสมกับยุคที่เทคโนโลยีสมัยใหม ผูเขียนเห็นวา ทักษะที่สําคัญอยางนอย คือ (1) ทักษะการทํางาน (Hard Skill) 
ทักษะที่สําคัญไดแก ทักษะดิจิทัล (Digital Skills) กับ ทักษะการวิเคราะหขอมูล (Data Analysis Skills) เพราะคนทํางานที่
เหมาะกับอนาคตตองเปนคนที่มีขีดความสามารถทางเทคโนโลยี (Technology Capabilities) มีทักษะการนําเครื่องมือ 
อุปกรณและเทคโนโลยีที่มีไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด (Digital Literacy) สงเสริมใหการทํางานในหนาที่บรรลุเปาหมาย 
โดยเฉพาะการแยะแยะกลั่นกรองขอมูลจํานวนมหาศาลที่มีประโยชนเอามาใชมาวางกลยุทธการทํางานที่เหมาะสม (2) ทักษะ
ทางสังคม (Soft Skills) คือทักษะการทํางานรวมกับคนอ่ืน และความสามารถในการปรับตัว ทักษะนี้เปนส่ิงจําเปนสําหรับ
อนาคต เพราะเปนทักษะสําคัญในการปรับตัวใหเขากับบริบทหรือส่ิงแวดลอมใหม ๆ ไดเปนอยางดี (World Economic 
Forum, 2019) นอกจากนั้นตองพัฒนาใหมีความสามารถแลวสงเสริมใหมี “จิตสํานึก มนุษยธรรม และเสียสละ” ซึ่งมี
ความสําคัญไมนอยกวาการพัฒนาใหเปนคนเกงในองคการ (3) ทักษะการทํางานไดหลายอยาง (Multi-Skilling) เพราะ
แนวโนมในอนาคตจะนําเทคโนโลยีมาใชแทนคนเพิ่มมากขึ้น ความจําเปนของคนทํางานแบบผูเช่ียวชาญเฉพาะทางจะลดลง 
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องคการตองการคนที่มีคุณสมบัติหลากหลายและสามารถทํางานไดหลายอยางรวมทั้งมีความสามารถใชงานเทคโนโลยีไดหลาย
ประเภทเพื่อใหใชคนที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 9.2 ประเด็นที่ 2 หนทางความอยูรอดขององคการในอนาคตดวยแนวคิด Upskill Reskill คือ เทคโนโลยีสําคัญมาก
ในอนาคต หลายองคการออนแอรวดเร็วเนื่องจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีทุกองคการตองตื่นตัวและพรอมรับการ
เปล่ียนแปลง ริเริ่มนําระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนเครื่องมือสรางการเรียนรูทักษะเทคโนโลยีของบุคลากรใหไมหยุด
นิ่งเพื่อเปนประตูสูการเปนองคการสมัยใหมในอนาคต ในที่นี้มุมมองการประเมินผลฯ สําหรับอนาคตพิจารณาเพียงแนวทาง
สําหรับชวงเวลาส้ัน ๆ ไมกี่ปขางหนา เนื่องจากไมสามารถคาดคะเนรูปแบบการบริหารองคการในอนาคตไดชัดเจน ทัศนะนี้นํา
แนวคิดการพัฒนาบุคลากร ประกอบดวย (1) การเสริมทักษะใหม (Upskill) คือ การเสริมทักษะเพิ่มเติมในความชํานาญเดิม
แตบริบทใหมหรือเพิ่มความสามารถในงานเดิมแตบริบทใหม อาทิ เรียนรูแอพพลิเคชั่น (Application) หรือโปรแกรมชวย
ทํางานที่เปนประโยชน กับ (2) การปรับทักษะใหม (Reskill) คือ การพัฒนาทักษะของบุคลากรสําหรับเนื้องานอ่ืน อาทิ การ
เรียนรูเทคโนโลยีใหม ๆ หรือฝกฝนทักษะที่จําเปนและสามารถนําไปปรับใชในการทํางาน นําทั้งสองแนวคิดยกมาเปนแนว
ทางการประเมินผลฯ อยางงายซึ่งอาจเหมาะสมเฉพาะบุคลากรระดับปฏิบัติการเปนหลัก คือนํามาใชเปนปจจัยและเกณฑการ
ประเมิน พิจารณาความรูและทักษะการทํางานที่เพิ่มขึ้น ใหระบบการประเมินผลฯ เปนเคร่ืองมือฉุดดึงบุคลากรใหหลุดกรอบ
ทักษะเดิมรวมทั้งเพิ่มทักษะที่จําเปน โดยตรวจสอบวาในรอบการประเมินหนึ่งบุคลากรแตละคนมีความรูหรือทักษะการทํางาน
อะไรบางที่เพิ่มพูนขึ้นหรือพัฒนาข้ึน แตองคการตองวางกรอบไวลวงหนาวาบุคลากรควรมีทักษะอะไรเพิ่มข้ึน และไมใชเพียง
ทักษะที่จํากัดในขอบขายความรับผิดชอบเทานั้น แตตองพิจารณาทักษะที่จําเปนตอภาพรวมขององคการและตองทําการ
กําหนดรวมกันดวย รวมทั้งตองวางระบบสงเสริมการพัฒนาดวย อยางนอยตองมีเรื่องทักษะดิจิทัล ทักษะทางสังคม รวมทั้ง
ทักษะทางภาษาเปนปจจัยพื้นฐานของการประเมินผลฯ อีกทั้งองคการตองสรางระบบโยกยายหมุนเวียนงาน (Rotation) 
เพื่อใหบุคลากรมีทักษะการทํางานไดหลายอยางประกอบกันดวย แนวทางตามที่กลาวมาแลว จะชวยพัฒนาทักษะแหงอนาคต
สําหรับบุคลากรใหเปนคนดีคนเกง มีศักยภาพในการเรียนรูและพัฒนาตลอดเวลา 
 

บทสรุป 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานเปนเครื่องมือสําคัญของระบบบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการ ที่ชวยรักษาและพัฒนา
ประสิทธิภาพการดําเนินงานขององคการ เพราะสะทอนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรวาเปนที่นาพอใจเพียงใด 
ไดผลงานตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม และควรมีแนวทางปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากรใหดีย่ิงขึ้นอยางไร และ
นอกจากจะใชประเมินศักยภาพของบุคลากรแลว หากดําเนินงานอยางเปนระบบและมีความเปนธรรมยังเปนแรงจูงใจสําคัญใน
การทํางาน ส่ิงสําคัญที่สุดตองประเมินผลฯ อยางตรงไปตรงมา เที่ยงตรง และไมมีอคติ เพื่อใหเกิดความยุติธรรมแกทุกฝาย 
และในอนาคตที่การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสงผลกระทบรุนแรงตอทุกองคการ ทุกองคการตองพรอมรับการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาว โดยนําระบบการประเมินผลฯ เปนเครื่องมือสรางการเรียนรูทักษะเทคโนโลยีของบุคลากรใหไมหยุดน่ิง ใหการ
ประเมินผลฯ เปนการวัดเพื่อพัฒนาแทนการแขงขันหรือเพื่อจัดสรรสิ่งตอบแทน และใหการประเมินผลฯ ชวย “เปลี่ยนปจจุบัน
ใหทันอนาคต” นําสูการเปนองคการสมัยใหมในอนาคต 
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บทคัดยอ  
 บทความวิชาการฉบับน้ี กฎหมายลิขสิทธ์ิเปนกฎหมายเฉพาะที่มุงใหความคุมครองเก่ียวกับการสรางสรรคผลงานที่มนุษย
ไดสรางสรรคข้ึนมาเพื่อความสุนทรียภาพ โดยกฎหมายลิขสิทธ์ิฉบับแรกตราออกมาใชบังคับเมื่อป พ .ศ. 2435 ใหความ
คุมครองงานประเภทเดียวคือกลุมงานวรรณกรรม เชน กาพย โคลง กลอน และวรรณคดี  ซ่ึงมุงเนนใหเจาของลิขสิทธ์ิผูเปน
เจาของงานสรางสรรคไดรับประโยชนคาตอบแทนจากการที่บุคคลอ่ืนนํางานสรางสรรคไปใชประโยชนทางธุรกิจ  กฎหมาย
ลิขสิทธ์ิไดรับการปรับปรุงหลายครั้งจนถึงฉบับปจจุบันคือ พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 ซึ่งไดขยายความคุมครองงาน
ออกเปน 9 ประเภท คือ วรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร สิ่งบันทึกเสียง งานแพรเสียง
แพรภาพ หรืองานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร หรือแผนกศิลปะ นอกจากการขยายความคุมครองแลวกฎหมาย
ลิขสิทธ์ิยังไดยกเวนการละเมิดลิขสิทธ์ิแกบุคคลทั่วไปที่ไมใชเจาของลิขสิทธ์ิใหสามารถนํางานสรางสรรคไปใชประโยชนไดตาม
สมควรโดยไมตองขออนุญาตหรือจายคาตอบแทนแกเจาของลิขสิทธ์ิ  ดังนั้นแลว กฎหมายลิขสิทธ์ิจึงเปนกฎหมายที่ทําหนาที่
รักษาสมดุลระหวางประโยชนของเจาของลิขสิทธ์ิกับประโยชนของประชาชน 
 

คําสําคัญ: กฎหมายลิขสิทธ์ิ,  สังคม, สมดุล    
 

Abstract 
 This article copyright laws is a specific law aimed at protecting the creation of works created by 
humans for aesthetics. The first copyright law, enacted B.E 1892, protected only one type of work, 
namely literary groups such as poems, poems and literature, which focused on copyright owners who 
own creative works to receive compensation from the use of creative work by other people for business 
purposes. Copyright law has been updated many times up to the current version, namely Copyright Act 
B.E 1994, which extends work protection into 9 categories, namely literature, dance, fine arts, music, 
audiovisual work, cinemas, audio recordings Broadcasting work or any other work in the literature 
department Science department or the art department In addition to the extension of protection, 
copyright law also excludes copyright infringement from people who are not the copyright owners, so 
that they can be used as appropriate without having to ask for permission or pay compensation to the 
copyright owner. That serves to the interests of copyright owners with the benefit of the people. 
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บทนํา 
 สําหรับประวัติศาสตรกฎหมายลิขสิทธ์ิในประเทศไทยนั้น ที่พอจะอนุมานไดวาเปนตนตระกูลแหงกฎหมายวาดวยลิขสิทธ์ิ 
เห็นจะไดแกประกาศหอพระสมุดวชิรญาณ ร.ศ. 111 (พ .ศ. 2435) คือแตเดิมน้ันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ และพระเจาลูกเธอในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวไดรวมกันสราง “หอพระสมุดวชิรญาณ” 
เพื่อเปนการสนองพระเดชพระคุณสมเด็จพระบรมชนกนาถ เม่ือ พ.ศ. 2424 โดยมีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาฯ ทรงเปน
องคอุปถัมภก และทรงต้ังคณะกรรมการบริหารหอพระสมุดขึ้นคณะหนึ่งเรียกวา “กรรมสัมปาทิกสภา” แตเดิมมี 7 ทาน 
ตอมาเพิ่มเปน 11 ทาน (นนทนา  เผือกผอง, 2525, น.64)  
 กฎหมายลิขสิทธ์ิ เปนกฎหมายเฉพาะที่ตราประกาศออกมาเพื่อใหความคุมครองงานสรางสรรค ซึ่งเปนผลงานที่มนุษยได
สรางสรรคขึ้นเพื่อใหความสุนทรียภาพ โดยใหเจาของลิขสิทธ์ิไดรับประโยชนแตเพียงผูเดียวจากงานสรางสรรคที่ไดทําขึ้น        
ซึ่งคําวา “ลิขสิทธ์ิ” (Copy Right) เปนคําที่เพิ่งมีการใชมาไมถึงหน่ึงรอยปและเปนคําที่ประชาชนสวนใหญจะตองไดรับการ
อธิบายจากผูรูหรือนักกฎหมายจึงจะเขาใจอยางชัดเจนถึงความหมายที่ถูกตอง เพราะแตเดิมทีเราใชคําวากรรมสิทธ์ิใน
ทรัพยสินหรือสิทธิครอบครองในทรัพยสินในการอธิบายวาใครคือเจาของทรัพยสินนั้น ๆ ซึ่งในสวนของลิขสิทธ์ินั้นเปนทรัพยสิน
ทางปญญาประเภทหน่ึง เปนทรัพยสินที่ไมมีรูปรางมีลักษณะแตกตางไปจากทรัพยสินตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย บรรพ 4 วาดวยเรื่องทรัพยสิน กฎหมายลิขสิทธ์ิไดรับการปรับปรุงหลายครั้ง โดยมีการยกเลิกฉบับเกาแลวตรา
ประกาศฉบับใหมออกมาจนถึงปจจุบัน 6 ฉบับ ไดแก ประกาศหอพระสมุดวชิรญาณ ร.ศ. 111 พระราชบัญญัตกิรรมสิทธ์ิผูแตง
หนังสือ ร.ศ. 120 พระราชบัญญัติแกไขพระราชบัญญัติกรรมสิทธ์ิผูแตงหนังสือ พ .ศ. 2457 พระราชบัญญัติคุมครอง
วรรณกรรมและศิลปกรรม พ.ศ. 2474 พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ .ศ. 2521 และพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 คือ
กฎหมายลิขสิทธ์ิใชบังคับในปจจุบัน  
 ดังนั้น ผูเขียนจึงมีความสนใจที่จะทําการเขียนบทความวิชาการในประเด็นเก่ียวกับบทบาทของกฎหมายลิขสิทธ์ิกับ
สังคมไทย เพื่อการไดรับรูวากฎหมายลิขสิทธ์ิแตละฉบับไดถูกตราออกมาใชบังคับในแตละชวงมีบทบาทตอสังคมไทยอยางไร 
จะเปนประโยชนตอการนําไปศึกษาเพื่อวางแผนดานการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และกฎหมายลิขสิทธ์ิตอไป 
 

บทวิเคราะห 
 บทความวิชาการฉบับนี้ ผูเขียนจะไดอธิบายและวิเคราะหเพื่อสะทอนมุมมองทางวิชาการโดยสามารถจําแนกเปนราย
ประเด็นได ดังนี้            
 1. พัฒนาการและบทบาทของกฎหมายลิขสิทธ์ิตอสังคม 
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว สมเด็จพระเจาลูกยาเธอและพระเจาลูกเธอในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัวไดรวมกันสราง “หอพระสมุดวชิรญาณ” เพื่อเปนการสนองพระเดชพระคุณสมเด็จพระบรมชนกนาถ เมื่อ พ .ศ. 
2424 โดยมีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาฯ ทรงเปนองคอุปถัมภก และทรงตั้งคณะกรรมการบริหารหอพระสมุดข้ึนคณะ
หน่ึงเปนผูรับผิดชอบทําหนาที่คลายบรรณาธิการเรียกวา “กรรมสัมปาทิกสภา” (นนทนา  เผือกผอง, 2525, น.64)           
งานวรรณกรรมที่มีสวนสําคัญทําใหเกิดการคุมครองสิทธิในลักษณะของลิขสิทธ์ิครั้งแรกเปนวารสารที่ใชชื่อวา “วชิรญาณ
วิเศษ” เริ่มตีพิมพในป พ.ศ. 2428 เน้ือหาโดยทั่วไปของวารสารเปนการรวมเรื่องนารูทุกประเภทที่สมาชิกเขียนข้ึนและเรื่อง
แปล เชน โคลง ฉันท กาพย กลอน วรรณคดี ประวัติศาสตร เปนตน (กรมศิลปากร, 2543, น.8-10) เมื่อวารสารวชิรญาณ
วิเศษไดรับความนิยมมากขึ้น ไดมีผูนําเนื้อหาในวารสารไปพิมพซํ้าโดยไมไดขออนุญาต กรรมสัมปาทิกสภาไดจัดการประชุม
และมีความเห็นวาควรหามมิใหบุคคลอ่ืนเอาขอความจากวารสารวชิรญาณวิเศษไปตีพิมพ เวนแตจะไดรับอนุญาต ดังน้ัน จึงได
กราบบังคมทูลตอพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวฯ ซึ่งไดทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหมีประกาศหอพระ
สมุดวชิรญาณ ร.ศ. 111 (พ.ศ. 2435) (จุมพล  ภิญโญสินวัฒน และภูมินทร  บุตรอินทร, 2561, น.172) จึงถือวาประกาศหอ
พระสมุดวชิรญาณ ร.ศ. 111 เปนกฎหมายลิขสิทธ์ิฉบับแรกของประเทศไทยและทําใหสังคมไทยไดเริ่มเรียนรูวาการนําผลงาน
สรางสรรคของผูอ่ืนไปตีพิมพจะตองไดรับอนุญาตเสียกอนแมจะไมมีบทบัญญัติกําหนดโทษผูละเมิดไวก็ตาม ประกาศหอพระ
สมุดวชิรญาณ ร.ศ. 111 เมื่อประกาศใชบังคับไดประมาณ 9 ป ก็ไดมีการยกเลิก แลวมีการประกาศใชพระราชบัญญัติ
กรรมสิทธ์ิผูแตงหนังสือ ร.ศ. 120 (พ.ศ. 2444) เพื่อขยายความคุมครองงานหนังสือประเภทอ่ืนดวย (ไชยยศ  เหมะรัชตะ, 
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2528, น.14) มีขอสังเกตวาช่ือของพระราชบัญญัติกรรมสิทธ์ิผูแตงหนังสือ ร.ศ.120 และเน้ือหาในกฎหมายขณะนั้น เรียกสิทธิ
ของผูสรางสรรคงานหนังสือวา “กรรมสิทธ์ิ” เปนการใชคําที่คอนขางสับสน แตนาจะเกิดจากในขณะน้ันยังไมมีการกําหนดชื่อ
ของสิทธิผูกขาดที่ปจจุบันเรียกกันวา “ลิขสิทธ์ิ” (ธัชชัย  ศุภผลศิริ, 2528, น.5) ซึ่งกฎหมายลิขสิทธ์ิฉบับที่ 2 นี้ในคําปรารภ
ตอนหนึ่งปรากฏวา “ถาหนังสือเร่ืองใดจําหนายไดมาก ก็มักมีผูอ่ืนบังอาจเอาหนังสือน้ันไปพิมพขึ้นขายโดยพลการ กระทําให
เสื่อมทรามผลประโยชนซ่ึงสมควรจะไดแกผูแตงโดยความชอบ มีอยูเน่ือง ๆ” อันเปนการแสดงใหเห็นวาสังคมขณะนั้นเริ่มมี
การลักลอบนําเนื้อหาในหนังสือไปพิมพขายมากข้ึน กฎหมายลิขสิทธ์ิฉบับนี้จึงไดบัญญัติใหผูมีกรรมสิทธ์ิในหนังสือมีอํานาจที่จะ
พิมพ คัด แปล จําหนาย ขายหนังสือที่ตนมีกรรมสิทธ์ิน้ันไดแตผูเดียวและใหสามารถเรียกรองคาสินไหมทดแทนหรือคาทําขวัญ
จากการละเมิดงานสรางสรรคได ตอมาในป พ.ศ. 2457 มีการแกไขพระราชกรรมสิทธ์ิผูแตงหนังสือ ร.ศ. 120 เรียกวา
พระราชบัญญัติแกไขพระราชบัญญัติกรรมสิทธ์ิผูแตงหนังสือ พ.ศ. 2457 โดยใหคําจํากัดความของคําวา “หนังสือ” วาใหรวม
ตลอดถึงสมุดที่เปนเลมหรือภาคหรือแผนกของเลมสมุดหรือหนังสือเลมเล็ก ๆ หรือกระดาษชนิดใดที่มีอักษรพิมพกระดาษพิมพ
บทเพลงแผนที่ หรือแบบตัวอยาง หรือเรื่องละครตาง ๆ และเรื่องดนตรีตาง ๆ ดวย (ไชยยศ  เหมะรัชตะ, 2528, น.14) และมี
การบัญญัติเพิ่มเติมในประเด็นที่หากมีเจาหนาที่ของรัฐหรือผูที่รัฐบาลมอบหมายไดแตงหนังสือขึ้นมา กรรมสิทธ์ิในหนังสือนั้น
จะตองเปนของรัฐบาลซึ่งกฎหมายลิขสิทธ์ิฉบับที่ 3 นี้เปนการปรับปรุงเพียงเล็กนอย ซึ่งอาจเทียบกับสภาพของกฎหมายใน
ปจจุบัน อาจกลาวไดวาเปนฉบับแกไขเพิ่มเติมพระราชกรรมสิทธ์ิผูแตงหนังสือ ร.ศ. 120 ก็ไดเพราะมิไดมีการยกเลิกฉบับเดิม  
 เม่ือประเทศไทยเขาเปนภาคีสมาชิกอนุสัญญากรุงเบอรนวาดวยการคุมครองวรรณกรรมและศิลปกรรมในป พ .ศ. 2474 
ประเทศไทยมีการปรับปรุงกฎหมายใหเปนไปตามอนุสัญญา จึงไดยกเลิกพระราชกรรมสิทธ์ิผูแตงหนังสือ ร.ศ. 120 และ
พระราชบัญญัติแกไขพระราชบัญญัติกรรมสิทธ์ิผูแตงหนังสือ พ .ศ. 2457 แลวประกาศใชพระราชบัญญัติคุมครองงาน
วรรณกรรมและศิลปกรรม พ.ศ.2474 มาใชบังคับแทน การบัญญัติกฎหมายในชวงน้ี มีความจําเปนตองกระทําใหสอดคลองกับ
อนุสัญญาที่ประเทศไทยเขาเปนภาคีสมาชิก โดยการขยายความคุมครองเพิ่มขึ้นจากเดิมที่คุมครองเฉพาะงานวรรณกรรม
เทาน้ัน มาเปนการใหความคุมครองแกงานศิลปกรรมดวย มีการยกเลิกระบบการจดทะเบียนเพื่อใหสอดคลองกับอนุสัญญากรุง
เบอรนเพื่อการคุมครองวรรณกรรมและศิลปกรรม และเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายหลาย ๆ ประการ เชน การใหความ
คุมครองแกผูสรางสรรคใหกวางขวางข้ึน อายุการคุมครองยาวนานข้ึนและผูกระทําการละเมิดลิขสิทธ์ิก็จะตองรับโทษทั้งในทาง
แพงและอาญา (ปภาศรี  บัวสวรรค, 2549, น.2) กฎหมายลิขสิทธ์ิฉบับที่ 4 นี้ มีการบัญญัติคํานิยาม “ลิขสิทธ์ิ” ข้ึนเปนครั้ง
แรก โดยใหมีความหมายวา “สิทธิอันมีแตผูเดียวที่จะทําขึ้นหรือทําซ้ําซ่ึงวรรณกรรมหรือศิลปกรรมหรือสวนสําคัญแหง
วรรณกรรม หรือศิลปกรรมน้ัน ๆ ไมวาจะทําเปนรูปรางอยางไรและทั้งหมายความถึงสิทธิในการนําออกเลนแสดงตอประชาชน
ดวย ถาเปนปาฐกถา หมายถึง สิทธิในการนําออกกลาวแสดงหรือถาวรรณกรรมหรือศิลปกรรมนั้นยังมิไดโฆษณาไซร ศัพทน้ี
หมายถึงสิทธินําออกโฆษณาดวย” นอกจากน้ีแลวยังเปนกฎหมายลิขสิทธ์ิฉบับแรกที่บัญญัติโทษอาญาแกผูละเมิดลิขสิทธ์ิไว
ดวย แตเฉพาะการกระทําความผิดโดยจงใจเทาน้ัน และโทษอาญาที่ระวางไวก็เปนอัตราโทษปรับไมเกินหารอยบาทยังไมมี
ระวางโทษถึงจําคุกแตอยางใด ซ่ึงการบัญญัติคํานิยาม “ลิขสิทธ์ิ” ข้ึนมากอใหเกิดความชัดเจนตอสังคมวาเจาของลิขสิทธ์ิมีสิทธิ
เหนืองานสรางสรรคอยางไรและผูที่ละเมิดลิขสิทธ์ินอกจากจะตองรับผิดทางแพงแลว ยังมีความผิดทางอาญาดวย ทั้งนี้เพื่อเปน
การปองปรามมิใหมีผูละเมิดลิขสิทธ์ิดวย พระราชบัญญัติคุมครองงานวรรณกรรมและศิลปกรรม พ .ศ. 2474 ฉบับน้ีบังคับใช
งานถึง 47 ป เริ่มมีความลาสมัยเพราะมีการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีและมีการสรางสรรคงานในรูปแบบที่หลากหลายทําให
ตองพิจารณาทบทวนบทบัญญัติของกฎหมายในป พ.ศ. 2521 ประเทศไทยไดยกเลิกพระราชบัญญัติคุมครองงานวรรณกรรม
และศิลปกรรม พ.ศ.2474 แลวไดประกาศใชพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2521 แทนพระราชบัญญัติคุมครองงานวรรณกรรม
และศิลปกรรม พ.ศ.2474 โดยไดขยายความคุมครองใหกวางขวางขึ้นประการหนึ่งและเพิ่มโทษทางอาญาสําหรับการละเมิด
ลิขสิทธ์ิใหสูงข้ึน (ไชยยศ  เหมะรัชตะ, 2555, น.28) กฎหมายลิขสิทธ์ิฉบับที่ 5 เปนกฎหมายฉบับแรกที่ใชคําวา “ลิขสิทธ์ิ” 
เปนชื่อกฎหมายเปนครั้งแรกซ่ึงผลจากการที่พระราชบัญญัติคุมครองงานวรรณกรรมและศิลปกรรม พ .ศ.2474 ระวางโทษ
ความผิดอาญาแกผูละเมิดลิขสิทธ์ิเฉพาะอัตราโทษปรับอยางเดียว ทําใหเห็นวาอัตราโทษน้ันยังต่ําอยูมาก ผูกระทําละเมิดไม
เกรงกลัวจึงละเมิดกฎหมายอยูเสมอ กฎหมายลิขสิทธ์ิฉบับนี้จึงไดเพิ่มอัตราโทษใหมีทั้งโทษปรับและโทษจําคุกดวย โดยโทษ
ปรับมีตั้งแตปรับหาพันบาทจนถึงสองแสนบาท สวนโทษจําคุกใหมีอัตราจําคุกไมเกินหกเดือน 
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 2. บทบาทของกฎหมายลิขสิทธ์ิฉบับปจจุบันตอสังคมไทย 
 ดวยการที่โลกไดเจริญกาวหนาทางวิทยาการและเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว จึงไดเกิดการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ ขึ้น เชน 
โปรแกรมคอมพิวเตอร (ไชยยศ  เหมะรัชตะ, 2555, น.28) ซ่ึงไดกอใหเกิดปญหาสําหรับประเทศไทยเพราะพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2521 มิไดบัญญัติไววาโปรแกรมคอมพิวเตอรเปนงานสรางสรรคประเภทใดหรืออยูภายใตการบังคับของกฎหมาย
ลิขสิทธ์ิหรือไม จึงไดมีการสงเร่ืองใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอันเปนหนวยงานใหคําปรึกษาของรัฐบาลไดวินิจฉัย
ตีความวา โปรแกรมคอมพิวเตอรมีลักษณะการสรางสรรคคลายการเขียนหนังสือ จึงถือวาเปนงานวรรณกรรมประเภทหน่ึงตาม
พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2521 เพื่อใหสอดคลองกับ “ความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เก่ียวกับการคา” 
(Trade–Related Aspects of Intellectual Property Rights, including Trade in Counterfeit Goods หรือ TRIPs)    
ที่ประเทศไทยไดรวมลงนาม จึงไดตราพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ .ศ. 2537 ขึ้นมาใชบังคับแทนพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 
2521 ซึ่งเพิ่มความคุมครองงานโปรแกรมคอมพิวเตอรใหอยูภายใตความหมายของคําวางานวรรณกรรมเพิ่มอัตราโทษทั้งแพง
และอาญาใหสูงข้ึน โดยโทษปรับมีตั้งแตปรับสองหมื่นบาทจนถึงแปดแสนบาท สวนระวางโทษจําคุกสูงถึงสี่ป นอกจากนั้น
พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 อันเปนกฎหมายลิขสิทธ์ิฉบับที่ 6 ที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน ยังบัญญัติใหเกิดความชัดเจน
เกี่ยวกับการกระทําใดที่ไดรับการยกเวนการละเมิดลิขสิทธ์ิที่หลากหลายขึ้น เพื่อใหบุคคลที่ไมใชเจาของลิขสิทธ์ิสามารถใช
ประโยชนจากงานสรางสรรคดังกลาวได 

กฎหมายลิขสิทธ์ิไมไดถูกตราขึ้นเพื่อเฉพาะใหความคุมครองการสรางสรรคผลงานที่มนุษยไดสรางสรรคข้ึนมาเพื่อความ
สุนทรียภาพที่มุงใหความคุมครองเจาของลิขสิทธ์ิเทาน้ัน แตเพื่อรักษาสมดุลระหวางประโยชนของเจาของลิขสิทธ์ิกับเพื่อ
ประโยชนสาธารณะ ที่จะใหประชาชนทั่วไปสามารถเขาถึง และสามารถนํางานอันมีลิขสิทธ์ินั้นไปใชประโยชนได โดยไมตอง
ไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธ์ิ ซึ่งเรียกวาขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธ์ิ (Exceptions to Copyright Infringement) อันเปน
คําที่มักใชในกฎหมายลิขสิทธ์ิของประเทศที่ใชระบบประมวลกฎหมาย สวนในกฎหมายประเทศอ่ืน ๆ อาจจะใชคําอ่ืนที่มีความ
มุงหมายอยางเดียวกัน เชน กฎหมายลิขสิทธ์ิของสหรัฐอเมริกาใชคําวา Fair Use กฎหมายลิขสิทธ์ิของอังกฤษใชคําวา Fair 
Dealing (ธัชชัย  ศุภผลศิริ, 2528, น.94) ตัวอยางคดีของสหรัฐอเมริกาที่เปนไปตามหลัก Fair Use หรือการใชลิขสิทธ์ิที่เปน
ธรรม เชน คดี Wright V. Warner Book ซึ่งเปนคดีที่โจทกซึ่งเปนภริยาของ Richard Wight นักเขียนผูถึงแกกรรมฟองจําเลย
ซึ่งเปนผูประพันธหนังสือชีวประวัติของ Richard Wight วาไดนําขอความบางสวนในจดหมายและบทความ อันเปน
วรรณกรรมของ Richard ซ่ึงยังไมถูกนํามาเผยแพรไปใช อันเปนการละเมิดลิขสิทธ์ิในวรรณกรรมดังกลาว จําเลยตอสูวาการนํา
ขอความตามฟองมาใชเปนการใชลิขสิทธ์ิที่เปนธรรม โดยศาลอุทธรณภาค 2 แหงสหรัฐอเมริกาวินิจฉัยวากรณีน้ีเปนการนํางาน
อันมีลิขสิทธ์ิไปใชเพื่อการวิจารณ การศึกษา และการวิจัย ลักษณะงานที่นําไปใชเปนการถอดความ (Paraphrase) ไมใช
คัดลอกมาโดยตรงเปนเพียงประโยคสั้น ๆ ทั้งยังไมใชสวนที่เปนหัวใจของงานและผลกระทบตอตลาดและมูลคาของงานอันมี
ลิขสิทธ์ิที่ถูกนําไปใชไมมีเพราะนํามาใชเพียงเล็กนอย จึงควรใหการกระทําของจําเลยเปนการใชลิขสิทธ์ิที่เปนธรรม (อํานาจ  
เนตยสุภา และชาญชัย  อารีวิทยาเลิศ, 2556, น.135) 
 สําหรับหลักการน้ีถูกบัญญัติไวในมาตรา 32 วรรคแรกบัญญัติให “การกระทําแกงานอันมีลิขสิทธ์ิของบุคคลอ่ืนตาม
พระราชบัญญัติน้ีหากไมขัดตอการแสวงหาประโยชนจากงานอันมีลิขสิทธ์ิตามปกติของเจาของลิขสิทธ์ิและไมกระทบกระเทือน
ถึงสิทธิอันชอบดวยกฎหมายของเจาของลิขสิทธ์ิเกินสมควรมิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธ์ิ”ซึ่งหลักของมาตรา 32 วรรคแรก
นี้ กําหนดหลักเกณฑสําคัญไว 3 ประการวาหากการกระทําใดตามบัญญัติไวในมาตรา 32 ถึงมาตรา 36 และมาตรา 43 แลวมี
ลักษณะการกระทําครบ 3 ประการนี้ จะไดรับการยกเวนการละเมิดลิขสิทธ์ิ ลักษณะ 3 ประการมีดังน้ี (สุวนัย  ทะคําสอน, 
2561, น.130) 

1) การกระทําตามหลักเกณฑในแตละเรื่องที่กฎหมายบัญญัติไว  
 2) ไมขัดตอการแสวงหาประโยชนจากงานอันมีลิขสิทธ์ิตามปกติของเจาของลิขสิทธ์ิ  
 3) ไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบดวยกฎหมายของเจาของลิขสิทธ์ิเกินสมควร  
 แนวทางการตีความมาตรา 32 วรรคแรก ในประเทศไทยยังไมมีคดีความตามกฎหมายลิขสิทธ์ิที่ศาลจะตองวินิจฉัย
ขอเท็จจริง และตีความกฎหมายในเชิงผสานผลประโยชน (balance of interests) เกิดข้ึนชัดเจนนัก โดยเฉพาะอยางย่ิงคดี
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ความที่มีปญหาขอกฎหมายเก่ียวกับมาตรา 32 วรรคแรก อันเปนบทกฎหมายที่เปดใหอํานาจศาลในการใชดุลยพินิจ            
วาอยางไรจึงจะเปนการใชลิขสิทธ์ิที่เปนธรรม (อํานาจ  เนตยสุภา และชาญชัย  อารีวิทยาเลิศ, 2556, น.133) จะมีเพียงคดีที่
ใกลเคียงกันที่พอใหทราบวาการทําเชนนี้เปนการละเมิดลิขสิทธ์ิแมจะพยายามอางวาการกระทําน้ันเขาขอยกเวนการละเมิด
ลิขสิทธ์ิ เชน คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5843/2543 พฤติการณที่จําเลยทําซํ้าโดยถายเอกสารงานอันมีลิขสิทธ์ิของโจทกรวมไว
หลายชุดแลวเก็บไวที่รานคาของจําเลยซ่ึงอยูใกลมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการเรียนการสอนโดยใชหนังสือของโจทกรวมและมีโอกาสที่
จําเลยจะขายเอกสารที่ทําซ้ําข้ึนแกนักศึกษาไดสะดวก เปนการทําซํ้างานอันมีลิขสิทธ์ิของโจทกรวมโดยการถายสําเนาเอกสาร
จํานวน 43 ชุด ไวเพือ่ขาย เสนอขายและมีไวเพื่อขายอันเปนการที่จําเลยทําซ้ําขึ้นเองเพื่อการคาและแสวงหาประโยชนจาก
การขายสําเนางานที่จําเลยทําซํ้าขึ้นมา มิใชการรับจางถายเอกสารจากนักศึกษาที่ตองการไดสําเนางานที่เกิดจากการทําซ้ําไป
ใชในการศึกษาวิจัย อันเปนเหตุยกเวนมิใหถือวาการทําซ้ําของจําเลย เปนการละเมิดลิขสิทธ์ิตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ 
มาตรา 32(1) แตอยางใด ตอมาเมื่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีไดเปลี่ยนแปลง
ไป ประกอบกับการเจริญเติบโตของอินเตอรเน็ตในป พ.ศ. 2558 และป พ.ศ. 2561 ไดมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 อีก 3 ครั้ง คือ ฉบับที่ 2 ฉบับที่ 3 และฉบับที่ 4 เพื่อพัฒนาประเทศในดานเศรษฐกิจที่รัฐบาลตองการให
เปน “Digital Economy” อีกทั้งประเทศไทยจะเขาเปนภาคีแหงสนธิสัญญามารราเคช เพื่ออํานวยความสะดวกในการเขาถึง
งานที่มีการโฆษณาแลว สําหรับคนตาบอด คนพิการทางการเห็นหรือคนพิการทางสื่อส่ิงพิมพ (Marrakesh Treaty to 
Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print 
Disabled) โดยสนธิสัญญาดังกลาวกําหนดใหรัฐภาคีบัญญัติกฎหมายภายในเพื่อรองรับขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธ์ิเพื่อใหคน
ตาบอด คนพิการทางการเห็น และคนพิการทางสื่อสิ่งพิมพไดรับโอกาสอยางเทาเทียมกับบุคคลอ่ืนในการเขาถึงงานอันมี
ลิขสิทธ์ิ จึงไดแกไขเพิ่มเติมขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธ์ิ เพื่อประโยชนของคนพิการตามที่กลาวขางตน และรวมถึงคนพิการ
ประเภทอ่ืนที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา ที่จะสามารถเขาถึงงานอันมีลิขสิทธ์ิไดตามความจําเปน เมื่อสภาพเศรษฐกิจสังคม
วัฒนธรรมและความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีไดเปล่ียนแปลงไป ประกอบกับการเจริญเติบโตของอินเตอรเน็ต ทําใหเกิด
การละเมิดลิขสิทธ์ิในรูปแบบใหม ๆ ข้ึน โดยประมาณป 2544 กรมทรัพยสินทางปญญากระทรวงพาณิชยจึงไดพิจารณาและ
เห็นวา พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 มีบทบัญญัติไมสอดคลองกับสถานการณในปจจุบันที่เปล่ียนแปลงไป จึงจําเปนตอง
มีการแกไขและเพิ่มเติมบทบัญญัติบางเรื่อง เพื่อรองรับการแกไขปญหาการละเมิดลิขสิทธ์ิในยุคดิจิทัล (Digital) (กฤตภาส      
ตั้งสมบูรณ, 2552, น.282) ที่มีการใชอินเทอรเน็ตหรือเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสวนหน่ึงของชีวิตประจําวันและแสวงหา
ประโยชนทางเศรษฐกิจมีการเผยแพรขอมูลขอความ รูปภาพ คลิปวีดีโอตาง ๆ ลงสูอินเทอรเน็ต ตลอดจน มีการดึงขอมูล ลบ 
เปล่ียนแปลง ขอมูลดังกลาวนั้นไปใชประโยชน โดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของขอมูลนั้น ทําใหเกิดปญหาในการพัฒนา
ประเทศในดานเศรษฐกิจที่รัฐบาลตองการใหเปน “Digital Economy” รัฐบาลจึงไดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 
2537 เปนฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ .ศ. 2537 โดยเพิ่มบทนิยามของคําวา 
“มาตรการทางเทคโนโลยี” และ “ขอมูลการบริหารสิทธิ” การกระทําใดเปนการละเมิดลิขสิทธ์ิในระบบคอมพิวเตอรและยัง
กําหนดวากรณีใดไมเปนการละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยีและในสถานการณชวงเดียวกัน ยังมีปญหาเกี่ยวกับการทําซ้ําโดย
การบันทึกเสียง หรือภาพ หรือทั้งเสียงและภาพ จากภาพยนตรในระหวางการฉายในโรงภาพยนตร ทั้งภาพยนตรไทยและ
ภาพยนตรตางประเทศโดยไมไดรับอนุญาต แลวนําไปทําซํ้าในสื่อตาง ๆ เชน แผนซีดี หรือแผนดีวีดี เปนตน ออกจําหนายสราง
ความเสียหายทางเศรษฐกิจตออุตสาหกรรมภาพยนตรและธุรกิจที่เกี่ยวเน่ืองเปนอยางมาก ซ่ึงเปนการขัดตอการแสวงหา
ประโยชนจากงานอันมีลิขสิทธ์ิตามปกติของเจาของลิขสิทธ์ิหรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิและอาศัยขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธ์ิ 
โดยอางวาเปนการทําซ้ําเพื่อประโยชนของตนเอง ดังน้ัน ในป พ .ศ. 2558 ในวันเดียวกันกับการแกไขฉบับที่ 2 รัฐบาลจึงได
แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 ฉบับที่ 3 โดยกําหนดใหการกระทําละเมิดลิขสิทธ์ิในลักษณะดังกลาวเปน
ความผิดเฉพาะและมีอัตราโทษเชนเดียวกับการกระทําละเมิดลิขสิทธ์ิเพื่อการคาตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสี่ปหรือ
ปรับต้ังแตหน่ึงแสนบาทถึงแปดแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ นอกจากน้ี ไดกําหนดขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธ์ิเพิ่มเติมเพื่อ
ประโยชนของคนพิการทางการมองเห็น คนพิการทางการไดยิน คนพิการทางสติปญญา และคนพิการประเภทอ่ืนที่กําหนดใน
พระราชกฤษฎีกาที่จะสามารถเขาถึงงานอันมีลิขสิทธ์ิไดความจําเปนโดยตองไมเปนการกระทําเพื่อหากําไร การแกไขเพิ่มเติม
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พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 ฉบับที่ 3 เมื่อ พ.ศ. 2558 เกี่ยวกับการกําหนดขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธ์ิเพิ่มเติม เพื่อ
ประโยชนของคนพิการทางการมองเห็นคนพิการทางการไดยิน คนพิการทางสติปญญาและคนพิการประเภทอ่ืนที่กําหนดใน
พระราชกฤษฎีกา ยังมีความบกพรองอยู คือ ไมมีความชัดเจนวาการกระทําใดเพื่อคนพิการกลุมนี้ เปนการกระทําที่ไดรับการ
ยกเวนการละเมิดลิขสิทธ์ิ อีกทั้งประเทศไทยจะเขาเปนภาคีแหงสนธิสัญญามารราเคช เพื่ออํานวยความสะดวกในการเขาถึง
งานที่มีการโฆษณาแลวสําหรับคนตาบอดคนพิการทางการเห็นหรือคนพิการทางสื่อสิ่งพิมพ (Marrakesh Treaty to 
Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print 
Disabled) โดยสนธิสัญญาดังกลาวกําหนดใหรัฐภาคีบัญญัติกฎหมายภายใน เพื่อรองรับขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธ์ิเพื่อใหคน
ตาบอด คนพิการทางการเห็น และคนพิการทางสื่อสิ่งพิมพ ไดรับโอกาสอยางเทาเทียมกับบุคคลอ่ืนในการเขาถึงงานอันมี
ลิขสิทธ์ิ จึงไดมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 เปนฉบับที่ 4 เรียกวา พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โดยมีประเด็นที่สําคัญ 2 ประการ คือ ขยายขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธ์ิแกผู
พิการจากเดิมคนพิการทางการมองเห็น คนพิการทางการไดยิน คนพิการทางสติปญญา โดยเพิ่มคนพิการเกี่ยวกับการ
เคลื่อนไหว การเรียนรู หรือความบกพรองอ่ืน กําหนดวาการกระทําใดที่ไดรับการยกเวนการละเมิดลิขสิทธ์ิ โดยบัญญัติไววา
“มาตรา 32/4 การกระทําใด ๆ ดังตอไปน้ี โดยองคกรที่ไดรับอนุญาตหรือไดรับการยอมรับเพื่อประโยชนของคนพิการ ซึ่งไม
สามารถเขาถึงงานอันมีลิขสิทธ์ิตามพระราชบัญญัติน้ี อันเน่ืองมาจากความบกพรองทางการเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหว 
สติปญญา หรือการเรียนรู หรือความบกพรองอ่ืนตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษามิใหถือวาเปนการละเมิด
ลิขสิทธ์ิหากไมมีวัตถุประสงคเพื่อหากําไรและไดปฏิบัติตามมาตรา 32 วรรคหน่ึง (1) ทําซ้ําหรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธ์ิที่ไดมี
การโฆษณาหรือเผยแพรตอสาธารณชนแลว และไดมาโดยชอบดวยกฎหมาย (2) เผยแพรตอสาธารณชนซ่ึงสําเนางานอันมี
ลิขสิทธ์ิที่ทําซ้ําหรือดัดแปลงตาม (1) รวมถึงสําเนางานอันมีลิขสิทธ์ิที่ไดรับจากองคกรที่ไดรับอนุญาต หรือไดรับการยอมรับใน
ประเทศหรือตางประเทศองคกรที่ไดรับอนุญาตหรือไดรับการยอมรับรูปแบบการทําซํ้าหรือดัดแปลงตามความจําเปนของคน
พิการ รวมทั้งหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการ เพื่อทําซํ้าหรือดัดแปลงและเผยแพรตอสาธารณชนตามวรรคหน่ึงใหเปนไป
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา” การแกไขเพิ่มเติมประเด็นที่สําคัญ 2 ประการดังกลาว ก็เพื่อให
สอดคลองกับมาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งบัญญัติใหการตรากฎหมายที่มีผลเปน
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตองไมขัดตอหลักนิติธรรมไมเพิ่มภาระหรือจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควร
แกเหตุและจะกระทบตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคลมิได เพราะกฎหมายลิขสิทธ์ิเปนการใหสิทธิแกเจาของลิขสิทธ์ิแต
เพียงผูเดียว จึงเปนการจํากัดสิทธิของบุคคลอ่ืนที่จะเขาถึงสิทธินั้นและย่ิงหากเปนคนพิการก็ยอมมีความลําบากที่มากขึ้นในการ
เขาถึงสิทธิน้ันอันเปนการกระทบตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยอีกทั้งเปนการกําหนดใหชัดเจนวาการกระทําใดที่องคกรซึ่งไดรับ
อนุญาตหรือไดรับการยอมรับเพื่อประโยชนของคนพิการ ซึ่งไมสามารถเขาถึงงานอันมีลิขสิทธ์ิตามพระราชบัญญัติน้ีไดรับการ
ยกเวนการละเมิดลิขสิทธ์ิบาง  
 3. ประโยชนของกฎหมายลิขสิทธิ์ตอสังคมและประชาชน 
 “เมื่อคนสรางสรรคงานใหมข้ึนมาในสังคม ก็มีความเปนธรรมที่ผูนั้นควรไดรับการคุมครองเพื่อประโยชนของคน
สรางสรรคงานน้ันเอง และเพื่อเปนตัวอยางใหคนอ่ืนสรางงานใหมตามข้ึนมาอีกดวย” (จุมพล ภิญโญสินวัฒน  และภูมินทร  
บุตรอินทร, 2561, น.20) หากมองยอนกลับไปวาไมมีกฎหมายลิขสิทธ์ิที่จะใหการคุมครองผูสรางสรรคงานอันมีลิขสิทธ์ิ และ
เจาของลิขสิทธ์ิ เมื่อบุคคลเหลานี้ไดสรางสรรคงานข้ึนมาดวยความวิริยะ อุตสาหะ ลงทุนดวยสติปญญา แรงกาย เวลา และทุน
ทรัพย จนไดงานสรางสรรคข้ึนมาชิ้นหนึ่ง แลวจู ๆ มีบุคคลอ่ืนฉกฉวยนํางานสรางสรรคนั้นไปใชประโยชนโดยไมไดลงทุนอะไร
เลย เชน นายโตงสะสมประสบการณนับสิบปในการใชพืชสมุนไพรรักษาคนปวยโรคความดันโลหิตสูง โดยไดลองผิดลองถูกเสีย
คาใชจายในการปรุงยาไปเปนจํานวนมาก แลวใชเวลาอีกสองปในการเขียนตํารายาพื้นบานรักษาโรคความดันโลหิตสูงเมื่อเขียน
เสร็จแลวไดนําออกไปพิมพเพื่อขายมีตนทุนเฉพาะตัวเลมหนังสือ 100 บาท แตไดขายในราคาเลมละ 500 บาท เพราะกวาจะ
เขียนตําราเลมนี้ไดตองใชประสบการณและการลองผิดลองถูกมานานตอมานายไกไดนําตําราของนายโตงไปพิมพขายในราคา 
200 บาท เพราะอยางไรก็ไดกําไรจากตนทุนผลิตเพียง 100 บาท สวนคาใชจายอยางอ่ืนไมมี กรณีเชนน้ีหากเกิดกับทุกคน ๆ ก็
จะทําใหไมมีใครอยากจะเปนผูสรางสรรคงานอันมีลิขสิทธ์ิเปนคนแรก เพราะตองลงทุนมากและเม่ือถึงเวลาจะไดแสวงหา



 

 

วารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 เมษายน-มิถุนายน 2563  
 (JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE FOR LOCAL RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY Vol.4, No.2 April - June 2020) 

              
 

200 

ประโยชนแตกลับมีบุคคลอ่ืนมาตักตวงผลประโยชนนั้นไป ดังน้ันแลว กฎหมายลิขสิทธ์ิจึงมีประโยชนตอสังคม คือคุมครองผู
สรางสรรคและเจาของลิขสิทธ์ิใหสามารถแสวงหาประโยชนจากงานสรางสรรคของตนเองแตเพียงผูเดียวทําใหรูสึกคุมคาแก
การลงทุนที่ไดวิริยะ อุตสาหะกอใหเกิดงานสรางสรรคนี้ขึ้นมาและอยากที่จะสรางสรรคงานอ่ืน ๆ ขึ้นมาตอไป ตลอดจน บุคคล
อ่ืนเมื่อเห็นวารัฐไดคุมครองผูสรางสรรคและเจาของลิขสิทธ์ิใหไดรับประโยชนจากงานสรางสรรคน้ันก็จะมีความทุมเทที่จะ
ทํางานสรางสรรคใหม ๆ ขึ้นมาอีกเปนจํานวนมากทําใหคนในสังคมไดรับความประโยชนดานสุนทรียภาพอยางตอเนื่อง 
นอกจากนี้งานอันมีลิขสิทธ์ิยังกอใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจอยางมากมหาศาล ทั้งการสรางอาชีพ และการสรางงาน ตัวอยางที่
เห็นไดชัดคือ ธุรกิจวงการบันเทิงทั้งทางโทรทัศน วิทยุ ภาพยนตร และอินเทอรเน็ต (Internet) เปนตน อีกทั้งงานสรางสรรค
อันมีลิขสิทธ์ิในแตละยุคสมัย ก็เปนหลักฐานทางประวัติศาสตรที่จะทําใหคนรุนหลังไดทราบถึงวิถีชีวิตความเปนอยู สภาพสังคม  
และสภาพเศรษฐกิจ ที่แสดงออกจากใหเห็นจากงานสรางสรรคแตละชิ้น เชน บทเพลงสัญญาหาบาท ก็จะทําใหทราบวาในชวง
ป พ.ศ. 2545 น้ัน ยังนิยมติดตอสื่อสารทางจดหมายอยู และมีคาใชจายเปนแสตมปดวงละสองบาท รวมกระดาษและซองเปน
หาบาท หรือบทเพลงไลนหาเทียสุดทาย ก็ทําใหทราบวาในชวงป พ.ศ. 2562 ประชาชนนิยมใชแอปพลิเคชั่น (Application) 
ไลน (Line) ที่ใชงานผานอินเทอรเน็ตติดตอสื่อสารกันแทนจดหมายแลว เพราะมีความรวดเร็วกวาจดหมายอยางมาก 
 สําหรับประชาชนไดรับประโยชนจากการมีกฎหมายลิขสิทธ์ิใน 2 สถานะ กลาว คือ 1) ในฐานะผูใชงานอันมีลิขสิทธ์ิโดยไม
ตองไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธ์ิ กฎหมายลิขสิทธ์ิมิไดบัญญัติคุมครองแตเฉพาะเจาของลิขสิทธ์ิเทานั้น แตยังบัญญัติ
ขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธ์ิ ซึ่งจะทําใหสามารถเขาถึง และสามารถนํางานอันมีลิขสิทธ์ิน้ันไปใชประโยชนไดพอสมควร เชน 
นํางานเพลงไปรองผอนคลายที่บาน ระบายสีรูปการตูนซุปเปอรฮีโร โดยปจจุบันกฎหมายลิขสิทธ์ิไทยไดพัฒนาใหมีความเปน
มาตรฐานสากล จากการทีข่ยายขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธ์ิแกผูพิการจากเดิมคนพิการทางการมองเห็น คนพิการทางการได
ยิน คนพิการ ทางสติปญญา โดยเพิ่มคนพิการเกี่ยวกับการเคล่ือนไหว การเรียนรู หรือความบกพรองอ่ืน 2) ในฐานะผูใชงาน
อันมีลิขสิทธ์ิโดยตองไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธ์ิ กรณีน้ีเมื่อตองการนํางานสรางสรรคอันมีลิขสิทธิ์ไปใชประโยชนเพื่อ
ประโยชนทางการคา ที่จะทําใหตนเองมีรายได เชน ขออนุญาตนํานวนิยายไปสรางเปนละครโทรทัศน ขออนุญาตนําเพลงของ
ศิลปนชื่อดังไปรับจางเปนนักรองตามรานอาหาร ขออนุญาตนํารูปการตูนไปสกรีน (Screen) ลงบนเสื้อผาเพื่อผลิตขาย เปนตน  
 

บทสรุป 
 ประเทศไทย นับไดวามีกฎหมายลิขสิทธ์ิอันเปนกฎหมายเฉพาะที่มุงใหการคุมครองเกี่ยวกับการใหความคุมครองการ
สรางสรรคผลงานที่มนุษยไดสรางสรรคขึ้นมาเพื่อความสุนทรียภาพ ซึ่งไดประกาศบังคับใชมาเปนระยะเวลานานถึงหน่ึงรอย
ยี่สิบแปดป คือ ต้ังแตฉบับแรกประกาศหอพระสมุดวชิรญาณ ร.ศ. 111 (พ.ศ. 2435) ผานการปรับปรุงแกไขฉบับใหมเรื่อยมา
จนถึงพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ .ศ. 2537 ที่ใชบังคับมาถึงปจจุบัน พ .ศ. 2563 ซึ่งการยกเลิกและการแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย
ลิขสิทธ์ิทุกครั้งนั้น จะเห็นไดวาบทบาทของกฎหมายลิขสิทธ์ิตอสังคมไทยน้ัน คือ ประการที่หน่ึงมุงเนนใหเจาของลิขสิทธ์ิผูเปน
เจาของงานสรางสรรคไดรับประโยชนและประการที่สองการใหสิทธิแกบุคคลอ่ืนที่ไมใชเจาของลิขสิทธ์ิใหสามารถนํางาน
สรางสรรคไปใชประโยชนไดตามสมควร โดยไมตองขออนุญาตหรือจายคาตอบแทนแกเจาของลิขสิทธ์ิอันเรียกวาขอยกเวนการ
ละเมิดลิขสิทธ์ิ โดยปจจุบันไดขยายขอบเขตขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธ์ิ แกคนพิการทางการมองเห็น คนพิการทางการไดยิน 
คนพิการทางสติปญญา คนพิการเกี่ยวกับการเคล่ือนไหว การเรียนรู หรือความบกพรองอ่ืน ใหเขาถึงสิทธิไดงายขึ้น อันสะทอน
ใหเห็นวากฎหมายลิขสิทธ์ิไทยเปนกฎหมายที่มีการพลวัตอยูตลอดเวลา งานสรางสรรคอันมีลิขสิทธ์ิยังเปนหลักฐานทางดาน
ประวัติศาสตรยังแกคนรุนหลังไดทราบ และเปนกฎหมายที่ทําหนาที่รักษาสมดุลระหวางประโยชนของเจาของลิขสิทธ์ิกับ
ประโยชนของประชาชน อีกทั้งทําใหประเทศไทยไดรับการพัฒนาทั้งในดานเศรษฐกิจและสังคมเทาเทียมกับอารยะประเทศ  
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รูปแบบของหนังสือ ตํารา งานวิจัย และอ่ืน ๆ อีกทั้งขอขอบพระคุณ ทีมงานคณาจารยที่ชวยกันถายทอดความรู วิเคราะห 
สังเคราะห จนบทความวิชาการฉบับน้ี สําเร็จไดอยางสมบูรณ 
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การเรียนรูกระบวนการระงับขอพิพาทดวยวิธกีารไกลเกล่ียขอพิพาทคดีแพง  
ในยุคสังคมออนไลน ศกึษากรณีศาลจังหวัดมหาสารคาม  

Learning of Dispute Resolution Procedure through Civil Case Mediation in the Period                   
of Online Society: Case Study of Mahasarakham Provincial Court. 
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บทคัดยอ 
 บทความวิชาการฉบับ น้ี มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษากระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาททางแพงของศาลยุติธรรมไทย
กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท ออนไลน และเพื่อวิเคราะหกระบวนการระงับขอพิพาทดวยวิธีการไกลเกลี่ยขอพิพาทคดีแพง
ในยุคสังคมออนไลน โดยศึกษาจากระเบียบศาลจังหวัดมหาสารคาม วาดวยการไกลเกลี่ยออนไลน พ.ศ.2562 อน่ึงการเขียน
บทความในครั้งนี้เปนการเขียนบทความโดยศึกษาจากเอกสารเปนหลัก ซึ่งศึกษาคนควาจากหนังสือ ตํารา บทความ รายงาน
การวิจัย คําพิพากษาของศาล ตลอดจน บทบัญญัติของกฎหมายที่เก่ียวของทั้งในประเทศและตางประเทศ จากการศึกษา
พบวากระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาททางแพงของศาลยุติธรรมไทยและกระบวนการไกลเกลี่ย ขอพิพาท ออนไลน ของศาล
จังหวัดมหาสารคาม มีกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทออนไลนที่เหมาะสม สําหรับนํามาใชเพื่อระงับขอพิพาทคดีแพงในยุค
สังคมออนไลน เน่ืองจากเปนวิธีการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และคาใชจายตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในการดําเนินคดีทางศาล 
ทั้งนี้เพื่อใหกระบวนการระงับขอพิพาทดวยวิธีการไกลเกล่ียขอพิพาทคดีแพงในยุคสังคมออนไลนบรรลุวัตถุประสงคตาม
ระเบียบศาลจังหวัดมหาสารคาม วาดวยการไกลเกลี่ยออนไลน พ.ศ.2562 และอํานวยความสะดวกใหกับคูความอยางตอเนื่อง 
ผูศึกษาพบวาควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบศาลจังหวัดมหาสารคามวาดวยการไกลเกล่ียออนไลน พ.ศ.2562 โดยแกไขเพิ่มเติม 
หมวด 9 การทําสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยใหเพิ่มเติมเร่ืองคดีแพงที่ไกลเกลี่ยออนไลนสําเร็จสามารถจัดทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความและใหคูความสามารถลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสผานระบบออนไลนไดและเมื่อคูความไดทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความผานระบบออนไลนเสร็จเรียบรอยใหศาลจังหวัดมหาสารคามจัดสงสัญญาประนีประนอมยอมความ
ใหกับคูความผานระบบอิเล็กทรอนิกส เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับคูความโดยคูความไมตองเดินทางมาที่ศาล  
 

คําสําคัญ: การระงับขอพพิาททางออนไลน, การไกลเกลี่ยขอพิพาทคดีแพง, ศาลจังหวัดมหาสารคาม 
 

Abstract 
 This article with the aims to study the dispute resolution procedure through civil case mediation in 
the period of online and to analyze dispute resolution procedure through civil case mediation in the 
period of online society a case Study of Mahasarakham Provincial court. Online mediation 2019 in 
addition, the writing of this article is mainly based on documents. Which studies from books, textbooks, 
articles, research reports court verdicts and provisions of relevant laws both at home and abroad the 
study found that dispute resolution procedure through civil case mediation in the period of online 
Society a case Study of Mahasarakham Provincial court. There is an appropriate online dispute resolution 
process. For use in resolving civil disputes in the online social age as it is a convenient, fast, and time-
saving method that will occur in court proceedings. This is to allow the process dispute resolution 
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procedure through civil case mediation in the period of online society achieving objectives according to 
Mahasarakham Provincial Court regulations Regarding online mediation in 2019, and continuous facilitation 
of the parties the study found that the amendment to the regulations of Mahasarakham Provincial Court 
on Online Reconciliation in 2019 by amendment to chapter 9 of the compromise agreement by adding to 
the civil case that online mediation is successful, can create a compromise agreement and allow the 
parties to sign electronically online, and when the parties have completed the online compromise 
agreement, the MahaSarakham Provincial court shall deliver the compromise agreement to Duality 
through electronic systems To facilitate the parties, the parties do not have to travel to court. 
 

Keyword: Online Dispute Resolution, Civil Case Mediation, Mahasarakham Provincial Court 
 

บทนํา 
 การที่มนุษยไดอยูรวมกลุมกัน เปนหมู เปนพวก เปนกลุม จนกลายเปนสังคมข้ึน และการที่มนุษยตองมีการรวมกลุมกันน้ี
ก็เปนสิ่งธรรมดา ดังที่อริสโตเติล (Aristotle) นักปราชญชาวกรีก ไดกลาวไววา มนุษยเปนสัตวสังคมที่มีการอาศัยอยูรวมกันใน
สังคม ซึ่งมีความแตกตางกันในหลาย ๆ ดานไมวาจะเปนวิถีชีวิตความคิด พฤติกรรม วัฒนธรรม อารมณและอาจกอใหเกิดการ
กระทบกระทั่งกันระหวางบุคคลหรือกลุมบุคคล ตางฝายตางคิดวาตนเองถูกและตองการใหตนเองน้ันเปนฝายชนะ (ไนเจล  
วอรเบอรตัน และคณะ, 2556) เมื่อไมสามารถเจรจาตกลงกันไดคูกรณีจึงนําขอพิพาทนั้นเขาสูกระบวนการพิจารณาคดี ซ่ึงมัก
เปนเรื่องเก่ียวกับการโตแยง สิทธิ และหนาที่ของแตละบุคคลและปจจุบันน้ีโลกไดมีการเจริญขึ้นอยางรวดเร็วทําใหการ
กระทบกระทั่งของบุคคลน้ันสามารถเกิดขึ้นไดตลอดเวลาอยางหลีกเลี่ยงไมได โดยจะเห็นไดจากจํานวนอรรถคดีที่ขึ้นสูศาลมี
ปริมาณที่เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว ซ่ึงในแตละปนั้นอัตราสวนไดเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ืองไมมีแนวโนมจะลดลงแตอยางใด อาจจะทําให
เกิดปญหาในภายหนาเรื่องบุคลากรของศาลไมเพียงพอในการทํางานสํานักงานศาลยุติธรรมก็จะตองขยายอัตรากําลังบุคลากร
ไมวาจะเปนผูพิพากษา เจาหนาที่ธุรการ และบุคลากรที่เก่ียวของเพื่อรองรับปญหาและจะทําใหเกิดภาระทางดานงบประมาณ
โดยไมมีที่สิ้นสุด ศาลยุติธรรมจึงจําเปนตองปรับกระบวนการทํางานเพื่อรองรับปริมาณคดีที่มาสูศาลเน่ืองจากกระบวนการ
พิจารณาคดีในศาลตาง ๆ มีจํานวนมากเกิดความลาชาการไกลเกลี่ยขอพิพาทจึงเปนทางเลือกหน่ึงที่จะทําใหขอพิพาทระงับได
โดยคูกรณีพึงพอใจทั้งสองฝายและเปนการอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา 
เสมอภาคและเปนธรรม 
  ประเทศไทยปจจุบันน้ีขอพิพาททั้งทางแพงและทางอาญาที่ เขาสูกระบวนการยุติธรรมยังมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น               
เมื่อประชาชนอยูรวมกันเปนสังคมหมูมากยอมเกิดการกระทบกระทั่งกันงายสงผลใหเกิดขอพิพาทกันไดงายเชนกัน จึงมี
แนวคิดการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางเลือก เพื่อใหเปนกลไกที่สําคัญในการสงเสริมการลดปริมาณคดีที่ข้ึนสูศาลและ
สนับสนุนใหระงับปญหาขอพิพาทที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็วและเปนธรรม โดยกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทเปนมาตรการหนึ่งที่
ศาลยุติธรรมไดนํามาปรับใชอยางเดนชัดและเปนรูปธรรมเพื่อเปนการผันคดีออกจากกระบวนการพิจารณาหลักการไกลเกลี่ย
ขอพิพาทจึงเปนพื้นฐานในการอํานวยประโยชนตอผูกระทําผิดผูเสียหายและผูมีสวนเกี่ยวของตาง ๆ มีความมุงหวังเพื่อลด
จํานวนการเปนคดีความระหวางผูกระทําผิดและผูเสียหาย ปจจุบันน้ี เทคโนโลยีสารสนเทศมีความเจริญกาวหนาอยางมาก 
ศาลจังหวัดมหาสารคาม จึงไดริเร่ิมโครงการไกลเกล่ียออนไลนขึ้นเพื่อดําเนินการระงับขอพิพาท ดวยวิธีการไกลเกลี่ย โดยการ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนทางเลือกใหกับประชาชนในการยุติขอพิพาทดวยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและ
คาใชจาย และสรางความพึงพอใจแกคูความทุกฝายเพื่อใหการไกลเกลี่ยออนไลนเปนไปดวยความเรียบรอย  
 อยางไรก็ตาม ปญหาประการหน่ึงที่จะเกิดขึ้นตามมาอยางแนนอน หลังจากมีการระงับขอพิพาทดวยวิธีการไกลเกลี่ย
ออนไลนตามระเบียบศาลจังหวัดมหาสารคาม วาดวยการไกลเกล่ียออนไลน พ.ศ.2562 เสร็จสิ้นแลว เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ตามระเบียบและอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนและคูความอยางตอเนื่องโดยไมตองใหประชาชนและคูความมาทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความอยูที่ศาล ผูศึกษาพบวา ควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบศาลจังหวัดมหาสารคาม หมวด 9 วาดวยการไกล
เกลี่ยออนไลน พ.ศ. 2562 โดยแกไขเพิ่มเติมหมวดการทําสัญญาประนีประนอมยอมความในสวนของคดีแพงที่ไกลเกลี่ย
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ออนไลนสําเร็จเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนและคูความ สามารถทําสัญญาประนีประนอมยอมความผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส และลดปญหาดานความลาชาในการดําเนินคดี ทั้งนี้ยังทําใหศาลจังหวัดมหาสารคามลดปริมาณการใชกระดาษ
เพื่อตอบสนองนโยบายของศาลยุติธรรมดังนั้นผูศึกษาจึงสนใจศึกษากระบวนการระงับขอพิพาทดวยวิธีการไกลเกลี่ยในคดีแพง
ในยุคสังคมออนไลน ศึกษากรณีศาลจังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้ผลการศึกษาที่ไดเพื่อนําไปใชเปนขอมูลนําเสนอตอหนวยงานที่
เกี่ยวของและประชาสัมพันธแกประชาชนไทยอีกทางหนึ่งดวย 
 

บทวิเคราะห 
 บทความวิชาการฉบับนี้ ผูเขียนจะไดอธิบายและวิเคราะหเพื่อสะทอนมุมมองทางวิชาการโดยสามารถจําแนกเปนราย
ประเด็นได ดังนี้             
 1. การไกลเกล่ียขอพิพาท 
 1.1 ความหมายของการไกลเกลี่ยขอพิพาท คือ การไกลเกล่ียตรงกับภาษาอังกฤษวา Conciliation ซ่ึงคําวา 
Conciliation มาจากภาษาลาติน Conciliare หมายถึง การใหขอขัดแยงหมดไป หรือทําใหผูมีความเห็นแตกตางหรือ
ผลประโยชนขัดแยงกันเกิดความพอใจ (วรรณชัย  บุญบํารุง, 548, น.22)  สวนคําวา Mediation ปรากฏอยูในกฎหมาย
แมแบบวาดวยการประนีประนอมทางพาณิชยระหวางประเทศแหงสหประชาชาติ (UNCITRAL Model Law on 
International Commercial Conciliation) โดยใหความหมายวา การประนีประนอม หมายถึง กระบวนการไมวาจะที่
เรียกวาการประนีประนอม การไลเกลี่ย หรือคําใด ๆ ที่มีความหมายคลายคลึงกัน โดยที่คูพิพาทรองขอใหบุคคลที่สามหรือ
คณะบุคคล (ผูประนีประนอม) ทําหนาที่ชวยคูพิพาทในความพยายามที่จะระงับขอพิพาทที่เกิดขึ้นจากสัญญาหรือที่เกี่ยวเนื่อง
กับความสัมพันธทางสัญญาหรือนิติสัมพันธอ่ืน ภาณุ  รังสีสหัส (2555, น.73) ใหความหมายวา การไกลเกลี่ย คือ กระบวนการ
ระงับขอพิพาทที่มีบุคคลที่สามารถชวยเหลือใหคูความเจรจาตอรองกันไดสําเร็จ โดยเปนผลิตผลประการหน่ึงซึ่งเกิดขึ้นจาก
ความลมเหลวของการเจรจาตอรอง แตมิใชเปนสิ่งเขามาแทนที่การเจรจาตอรอง กระบวนการดังกลาวมีประโยชนในการชวย
ใหคูความทั้งสองฝายหรือทุกฝายสามารถบรรลุขอตกลงกันจากกรณีที่มีการพิพาทกันนั้นได ผูไกลเกล่ียจะเปนคนกระตุนให
คูความตกลงกันไดงายขึ้น แตไมมีอําอาจในการกําหนดขอตกลงใหแกคูความแตอยางใด และเนตรนารี  สิริยากรนุรักษ (2559, 
น.44) ใหความหมายการไกลเกล่ีย หมายถึง การระงับขอพิพาทดวยการพูดคุยตอรอง เพื่อยุติขอพิพาทดวยความตกลงยินยอม
ของคูพิพาทเอง โดยมีคนกลางทําหนาที่ไกลเกลี่ยคอยชวยเหลือแนะนําในการหาทางยุติขอพิพาท                     
 จากความหมายของการไกลเกลี่ยขางตน ผูเขียนสามารถสรุปไดวา การไกลเกล่ีย หมายถึง การระงับขอพิพาทโดยมีบุคคล
ที่สามซึ่งเปนคนกลางที่ชวยเหลือในการเสนอแนะหาทางแนวทางในการยุติขอขัดแยงใหแกคูความ แตไมมีอํานาจชี้ขาดขอ
พิพาทอํานาจตัดสินใจอยูที่คูความโดยตรง                                                  
  1.2 หลักการสําคัญของกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาท 
 1) การไกลเกลี่ยขอพิพาทนั้นตอง มีคูกรณีตั้งแตสองฝายขึ้นไปและมีคนกลางเข ามาเปนผูชวยเหลือ                       
เรียกวา ผูไกลเกล่ีย                                          
  2) สําหรับการไกเกล่ียขอพิพาทในศาลยุติธรรมคูความทุกฝายตองสมัครใจเขาสูระบบไกลเกลี่ยและเจรจาตกลง
กันตั้งแตกอนสงคดีเขาสูระบบไกลเกล่ียระหวางไกลเกลี่ยและหากเปลี่ยนใจไมยอมไกลเกลี่ยก็ขอยกเลิกได 
   3) ผูไกลเกลี่ยจะมีหนาที่ชวยเหลือแนะนําและหาแนวทางในการแกไขปญหาใหแกคูความเพื่อใหคูความ                     
ตกลงกันไดแตผูไกลเกลี่ยจะไมมีอํานาจตัดสินชี้ขาดขอพิพาท 
   4) สําหรับการไกลเกลี่ยขอพิพาทในศาลยุติธรรมผูไกลเกล่ียจะตองมีคุณสมบัติตามระเบียบขอบังคับที่ใชในศาล                                     
   5) ผลของการไกลเกลี่ยพิพาทในศาลยุติธรรมหากไกลเกล่ียสําเร็จคูความก็จะจัดทําสัญญาประนีประนอมยอม
ความและใหศาลพิพากษาตามยอมหรืออาจถอนฟองก็ไดแตถาไกลเกลี่ยไมสําเร็จคูกรณีฟองคดีตอศาลหรือใชวิธีระงับขอพิพาท
แบบอ่ืน เชน อนุญาโตตุลาการ เปนตน 
  1.3 ประเภทคดีที่สามารถทําการไกลเกลี่ย 



 

 

วารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 เมษายน-มิถุนายน 2563  
 (JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE FOR LOCAL RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY Vol.4, No.2 April - June 2020) 

              
 

205 

  1) คดีแพง ในคดีแพงเปนเรื่องเก่ียวกับการโตแยง สิทธิและหนาที่ของบุคคลตามกฎหมายแพง มีทั้งคดีที่มีขอ
พิพาทเชนคดีละเมิด คดีบังคับตามสัญญา คดีฟองหยา เปนตน และคดีแพงที่ไมมีขอพิพาท เชน ขอจัดต้ังผูจัดการมรดกซึ่งการ
ไกลเกล่ียสามารถใชกับคดีแพงไดทุกคดี 
  2) คดีอาญาความผิดที่อาจยอมความกันได ในคดีอาญาคือการกระทําความผิดที่กฎหมายใชในขณะนั้นวาการ
กระทําน้ันเปนความผิดผูกระทําตองรับโทษตามบทบัญญัติแหงกฎหมายอาญาคดีอาญาน้ันแยกเปนคดีอาญาที่ยอมความไดซ่ึง
เปนความผิดตอสวนตัวในกฎหมายจะบัญญัติไวชัดเจนวาใหคูความยอมความกันไดกับคดีอาญาความผิดตอแผนดิน ซึ่งไม
สามารถยอมความได                    
  3) คดีแพงเกี่ยวเน่ืองกับคดีอาญา ในการกระทําความผิดบางกรณี ผูกระทําอาจมีความผิดทั้งทางแพงและทาง
อาญา หากการกระทํานั้น เขาองคประกอบความผิดทางอาญาและในขณะเดียวกันก็ทําใหผูอ่ืนไดรับความเสียหายดวย ตาม
กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะละเมิด มาตรา 420 ฉะน้ันขอพิพาทจะระงับลงไดก็ตอเม่ือคูพิพาทตกลงประนีประนอมกัน 
ทั้งคดีอาญาและคดีทางแพงดวย และในกรณีที่เปนคดีแพงเก่ียวเน่ืองคดีอาญานี้ ก็ตองพิจารณากอนวาคดีอาญานั้นเปน
คดีอาญาอันยอมความไดหรือไม ก็ตองวากลาวไปตามน้ัน ซึ่งถ าเปนคดีอาญาแผนดินอันยอมความกันไมได  ก็อาจ
ประนีประนอมยอมความเฉพาะคดีแพงเพียงอยางเดียวก็ได  (รัฐกร  คลังสมบัติ, 2552, น.9)  
  1.4 การจัดระบบไกลเกลี่ยขอพิพาทในศาลยุติธรรม คือ การไกลเกล่ียในชั้นศาลเกิดขึ้นภายหลังที่ไดมีการฟองคดีตอ
ศาล แลวการไกลเกลี่ยในชั้นศาลเปนอํานาจของศาลที่จะสั่งใหคูความทุกฝายหรือฝายหนึ่งมาศาลดวยตนเอง ถาศาลเห็นวา
คูความมาศาลดวยตนเองแลวอาจยังใหเกิดความตกลงหรือประนีประนอมยอมความกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง มาตรา 19 การประนีประนอมยอมความในชั้นศาลนั้น กระทําไดทุกชั้นศาลไมวาจะเปนศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ 
ศาลฎีกา และไมตองคํานึงวาการพิจารณาคดีจะไดดําเนินไปแลวเพียงใดใหศาลมีอํานาจที่จะไกลเกลี่ยใหความไดตกลงกันในขอ
พิพาทนั้นแตอยางไรก็ตาม ก็ตองดําเนินการกอนศาลอานคําพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 20 
ซึ่งคูความสามารถขอศาลใหศาลใชระบบไกลเกลี่ยในเวลาใดก็ไดในระหวางพิจารณาคดี หรือ ศาลอาจเห็นสมควรใหไกลเกลี่ย
ได หากคูความตกลงทั้งสองฝายผูพิพากษาคดีจะสงคดีเขาสูศูนยไกลเกล่ียขอพิพาทประจําศาลเพื่อดําเนินการ ถาตกลงไกล
เกลี่ยกันได อาจมีการถอนฟองถอนคํารองทุกขหรือศาลมีคําพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความที่คูความตกลง
ยินยอมจัดทําขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของณัฐสุดา  อุนบริบูรณ (2559, น.79) ที่พบวา คูความมีความพึงพอใจใน
กระบวนการไกลเกลี่ย การไกลเกล่ียในศูนยไกลเกลี่ยมีหองไกลเกล่ียแยกตางหากจากหองพิจารณาคดีมีลักษณะเปนหอง
ประชุมบรรยากาศแบบเปนกันเองทําใหประหยัดเวลาและคาใชจาย  
  1.5 รูปแบบการไกลเกลี่ยขอพิพาทในศาลยุติธรรม 
   1) การไกลเกล่ียขอพิพาทโดยผูพิพากษาผูพิจารณาคดี ระบบการไกลเกล่ียขอพิพาทรูปแบบน้ีเปนรูปแบบที่
เกิดข้ึนควบคูไปกับไปการพิจารณาคดีของศาลโดยมีการกําหนดบทบาทไกลเกลี่ยขอพิพาทแกผูพิพากษาจะเห็นไดจากประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 20 ไดใหอํานาจศาลในการไกลเกลี่ยใหคูความตกลงกันระหวางที่มีการดําเนินคดีในศาล 
ผูพิพากษาที่ทําหนาที่เปนผูตัดสินชี้ขาดคดีจะเปนผูดําเนินการไกลเกล่ียขอพิพาทในคดีนั้นดวยตนเองหรือพรอมกับองคคณะผู
พิพากษาและศาลตาง ๆ มีความคุนเคยและใชการไกลเกลี่ยขอพิพาทรูปแบบน้ีควบคูไปกับการพิจารณาคดีตลอดมา  
  2) การไกลเกล่ียขอพิพาทโดยผูพิพากษาที่ไมใชผูพิจารณาคดี ระบบไกลเกลี่ยขอพิพาทในศาลรูปแบบน้ี ไดรับ
การพัฒนามาจากระบบแรกซึ่งมีขอจํากัดที่สําคัญกลาว คือ ความมั่นใจตอตัวผูพิพากษาเปนทั้งผูตัดสินคดีชี้ชาดและทําหนาที่
ไกลเกล่ียขอพิพาทในคดีเดียวกันวาจะไมเกิดอคติการตัดสินชี้ขาด (มนตรีศิลป  มหาบัณฑิต, 2555, น.126-127) หากการไกล
เกลี่ยขอพิพาทไมประสบความสําเร็จ ขอเท็จจริงตาง ๆ จะไมถูกนําไปใชเปนพยานหลักฐานในการพิจารราคดีการไกลเกล่ียขอ
พิพาทรูปแบบนี้ มีการริเริ่มในศาลแพงเปนที่แรกในป พ.ศ.2538 และยังมีการแพรหลายออกยังศาลแพงอ่ืน ๆ รวมทั้งศาลใน
ภูมิภาคอ่ืนเปนจํานวนมาก 
   3) การไกลเกลี่ยขอพิพาทโดยบุคคลภายนอก ระบบการไกลเกล่ียขอพิพาทรูปแบบนี้ จะใชขาราชการศาล
ยุติธรรมหรือบุคคลภายนอก ทําหนาที่เปนผูไกลเกล่ีย เพื่อเปนการแบงเบาภาระงานของผูพิพากษาซึ่งเปดโอกาสใหศาล
สามารถแตงตั้งบุคคลอ่ืนที่ไมใชผูพิพากษามาเปนผูไกลเกล่ียขอพิพาทได 
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  1.6 กฎหมายที่เกี่ยวของในเรื่องการไกลเกลี่ยขอพิพาททางแพงของศาลยุติธรรมไทย  
   1) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 19 บัญญัติวา ศาลมีอํานาจส่ังไดตามที่เห็นสมควรใหคูความ
ทุกฝาย หรือฝายใดฝายหน่ึงมาศาลดวยตนเอง ถึงแมวาคูความน้ัน ๆ จะไดมีทนายความวาตางแกตางอยูแลวก็ดี อนึ่งถาศาล
เห็นวาการที่คูความมาศาลดวยตนเองอาจยังใหเกิดความตกลงหรือการประนีประนอมยอมความดัง ที่บัญญัติไวในมาตรา
ตอไปน้ี ก็ใหศาลสั่งใหคูความมาศาลดวยตนเอง มาตรา 20 บัญญัติวา ไมวาการพิจารณาคดีจะไดดําเนินไปแลวเพียงใดใหศาล
มีอํานาจที่จะไกลเกลี่ยใหคูความไดตกกันลงหรือประนีประนอมยอมความกันในขอพิพาทนั้น มาตรา 20 ทวิ บัญญัติวา เพื่อ
ประโยชนในการไกลเกล่ียเมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคูความฝายใดฝายหนึ่งรองขอ ศาลจะสั่งใหดําเนินการเปนการลับเฉพาะ
ตอหนาตัวความทุกฝายหรือฝายใดฝายหนึ่งโดยจะใหมีทนายความอยูดวยหรือไมก็ได เม่ือศาลเห็นสมควรหรือเม่ือคูความฝาย
ใดฝายหน่ึงรองขอศาลอาจแตงตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเปนผูประนีประนอม เพื่อชวยเหลือศาลในการไกลเกลี่ยใหคูความได
ประนีประนอมกัน หลักเกณฑและวิธีการในการไกลเกลี่ยของศาล การแตงตั้งผูประนีประนอม รวมทั้งอํานาจหนาที่ของผู
ประนีประนอมใหเปนไปตามที่กําหนดไวในขอกําหนดของประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญของศาลฎีกา
ขอกําหนดของประธานศาลฎีกาตามวรรคสาม เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
   2) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 850-852 บัญญัติใหสัญญาประนีประนอมยอมความเปนสัญญา
ระงับขอพิพาทที่มีอยูหรือจะเกิดขึ้นใหเสร็จไปละตองมีหนักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อฝายที่ตองรับผิดหรือตัวแทน มิฉะนั้น 
จะฟองรองใหบังคับคดีไมไดและทําใหแตละฝายไดสิทธิตามสัญญาประนีประนอมยอมความ 
   3) ขอกําหนดประธานศาลฎีกาวาดวยการไกลเกลี่ย พ.ศ.2554 ขอกําหนดประธานศาลฎีกาวาดวยการไกลเกลี่ย 
พ.ศ.2554 มีสาระสําคัญ สรุปได ดังนี้ 
  3.1) จัดใหมีศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาทประจําศาล 
      3.2) การจัดใหมีหองประชุมสําหรับการไกลเกลี่ยขอพิพาทควรสรางบรรยากาศในหองไกลเกลี่ยใหมี
ลักษณะไมเปนพิธีการหากผูพิพากษาเปนผูทําหนาไกลเกลี่ยจะน่ังเปนประธานไมสวมครุยโตะที่จัดอาจเปนโตะประชุม เพื่อให
คูความทุกฝายรูสึกผอนคลาย      
    3.3) การแตงตั้งผูประนีประนอมเพื่อทําหนาที่ไกลเกล่ีย ขอพิพาทในศาลตามขอกําหนดของประธานศาล
ฎีกาวาดวยการไกลเกลี่ย พ.ศ.2554 ขอ 4 ผูประนีประนอม หมายถึง บุคคลหรือคณะบุคคลที่มีอํานาจดําเนินไกลเกลี่ยตาม
ขอกําหนดน้ี ซึ่งผูประนีประนอมดังกลาวอาจจะแตงตั้งจาก  
  -ผูพิพากษา 
          -ขาราชการศาลยุติธรรมหมายถึง เจาหนาที่ศาลซึ่งมีหนาที่ในธุรการ 
                    -ผูไกลเกลี่ยบุคคลภายนอก หมายถึง ผูไกลเกล่ียซึ่งเปนบุคคลภายนอกที่ไดรับการคัดเลือกจากศาล
และขึ้นทะเบียนไวเปนผูไกลเกลี่ยขอพิพาทหรือผูประนีประนอมประจําศาล 
  3.4) ในคดีแพงที่อาจไกลเกลี่ยขอพิพาทได เม่ือโจทกไดยื่นฟองคดีตอศาลแลวใหเจาหนาที่สอบถาม
ความเห็นของโจทกวาประสงคจะใหมีการไกลเกล่ียขอพิพาทหรือไม แลวแนบหนังสือเชิญชวนไกลเกล่ียสงไปใหจําเลยพรอมกับ
หมายเรียกและสําเนาฟอง และแจงวันนัดไกลเกล่ียไปกับหนังสือเชิญไกลเกลี่ยหากจําเลยประสงคไกลเกลี่ยใหมาพรอมวันนัด 
เพื่อจัดใหมีการไกลเกลี่ยขอพิพาท 
  2. กระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทออนไลน 
  2.1 ความหมายของการไกลเกลี่ยออนไลน การไกลเกลี่ยออนไลน (Online Mediation) เปนการใหบริการไกลเกลี่ย
โดยมีผูใหบริการไกลเกล่ียออนไลนที่ชื่อวา Internet Neutral และไกลเกล่ียผานซอฟแวรที่ Internet Neutral ทําขึ้นสําหรับ
การไกลเกลี่ยออนไลนโดยเฉพาะ โดยมีผูทําหนาที่ไกลเกล่ียเปนคนกลางชวยอํานวยการเจรจาให และผูที่จะเขามาใชบริการ
ไกลเกลี่ยตองไดรับรหัสผานหรือยืนยันตัวตนดวยวิธีการตาง ๆ เชน การแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนใดที่
หนวยงานราชการออกใหตอผูไกลเกลี่ยหรือเจาหนาที่ศูนยไกลเกล่ียเพื่อสามารถเขามาส่ือสารกับผูไกลเกลี่ยได โดยผานวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส เชน วิธีการแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส จดหมายอิเล็กทรอนิกส การประชุมทางจอภาพ แอพพลิเค
ชันไลน โทรศัพท หรือเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืน ๆ จากความหมายของการไกลเกลี่ยออนไลนขางตน ผูเขียนสามารถสรุปไดวา 
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การไกลเกลี่ยออนไลน หมายถึง การระงับขอพิพาทโดยมีบุคคลที่สามซ่ึงเปนคนกลางที่ชวยเหลือในการเสนอแนะหาทาง
แนวทางในการยุติขอขัดแยงใหแกคูความโดยมีการนําเทคโนโลยีเขามาชวยในกระบวนการไกลเกลี่ย เชน วิธีการแลกเปลี่ยน
ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส จดหมายอิเล็กทรอนิกส การประชุมทางจอภาพ แอพพลิเคชันไลน โทรศัพท หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศอ่ืนใด           
 2.2 กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทออนไลน ตามระเบียบของศาลจังหวัดมหาสารคาม วาดวยการไกลเกลี่ยออนไลน 
พ.ศ.2562 
 1) การเขาสูระบบการไกลเกลี่ยออนไลน 

  1.1) ประเภทคดีแพงหรือคดีผูบริโภคที่สามารถเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยออนไลน (ระเบียบศาลจังหวัด
มหาสารคาม วาดวยการไกลเกล่ียออนไลน พ.ศ.2562) ไดแก 

   -คดีที่มีประเด็นไมยุงยากซับซอน 
   -คดีที่มีทุนทรัพยหรือฟองเรียกคาเสียหายจํานวนไมมาก 
   -คดีที่มี่คูความแตละฝายจํานวนไมมาก 
   -คดีที่คูความประสงคจะไกลเกลี่ยออนไลน 
   -คดีที่ผูพิพากษาหัวหนาศาลเห็นสมควรเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยออนไลน 
  1.2) ใหคูความที่ประสงคจะนําคดีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยออนไลนแจงความประสงคตอศูนยไกลเกลี่ย

ผานทางแอพพลิเคชันไลน โทรศัพทหรือเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืนใด 
 1.3) เมื่อคูความฝายใดแจงความประสงคขอไกลเกลี่ยออนไลนตอศูนยไกลเกล่ียแลวใหศูนยไกลเกลี่ย

สอบถามความประสงคของคูความอีกฝายผานทางแอพพลิเคชันไลน โทรศัพท หรือเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืนใดหากคูความทุก
ฝายประสงคจะใหมีการไกลเกล่ียออนไลนใหศูนยไกลเกลี่ยลงสาระบบและรายงานผูพิพากษาหัวหนาศาลทราบและมีคําส่ัง
แตงตั้งผูไกลเกลี่ยโดยเร็ว หากคูความอีกฝายหนึ่งไมประสงคจะใหมีการไกลเกลี่ยออนไลน ใหศูนยไกลเกลี่ยงดดําเนินการไกล
เกลี่ยออนไลนและรายงานผูพิพากษาหัวหนาศาลโดยเร็ว 
  2) การแตงต้ังผูไกลเกลี่ย ในการแตงตั้งผูไกลเกลี่ย ผูพิพากษาหัวหนาศาลพึงคํานึงถึงความเหมาะสมของบุคคล
นั้นและประเภทของคดีประกอบดวยใหมีผูไกลเกล่ียคนเดี่ยว เวนแตคูความจะตกลงกันเปนอยางอ่ืน 
  3) การเปดเผยขอเท็จจริงและการคัดคานผูไกลเกล่ีย เม่ือไดรับแตงตั้งแลว ผูไกลเกลี่ยตองเปดเผยขอเท็จจริงซ่ึง
อาจเปนเหตุอันควรสงสัยถึงความเปนกลางใหคูความทราบในทันทีนับแตเวลาที่ไดรับการแตงตั้งและตลอดระยะเ วลาที่
กระบวนการไกลเกล่ียออนไลนยังไมสิ้นสุดหากปรากฏขอเท็จจริงตามวรรคหน่ึงขึ้นภายหลังไดรับการแตงต้ังผูไกลเกลี่ยตอง
เปดเผยขอเท็จจริงเชนวาน้ันใหคูความทราบทันที เวนแตจะไดแจงใหคูความทราบแลว คูความอาจคัดคานผูไกลเกลี่ยได หาก
ปรากฏขอเท็จจริงซึ่งเปนเหตุอันควรสงสัยถึงความเปนกลางของผูไกลเกลี่ยคูความฝายที่ประสงคจะคัดคานตองแจงเหตุแหง
การคัดคานใหทราบกอนเริ่ม กระบวนการไกลเกล่ียออนไลนหรือภายในสามวันนับแตวันทราบเหตุแหงการคัดคาน ทั้งน้ีตอง
กระทํากอนกระบวนการไกลเกล่ียออนไลนสิ้นสุดลง การที่ผูไกลเกลี่ยถอนตัวไมถือวาเปนการยอมรับขอเท็จจริงตามที่คูความ
ยกขึ้นคัดคานในกรณีที่มีการคัดคานใหผูพิพากษาหัวหนาศาลเปนผูพิจารณาและมีคําส่ังตามที่เห็นสมควรคําส่ังของผูพิพากษา
หัวหนาศาลใหเปนที่สุด ในกรณีที่ตองมีการแตงตั้งผูไกลเกล่ียคนใหมไมวาดวยเหตุใดใหผูพิพากษาหัวหนาศาล 
เปนผูแตงตั้ง 

 4) กระบวนการไกลเกลี่ยออนไลน 
  4.1) คูความพึงเขารวมไกลเกล่ียออนไลนดวยตนเอง เวนแตมีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจําเปนอันมิอาจกาว
ลวงเสียได คูความอาจแตงตั้งตัวแทนที่มีอํานาจตัดสินใจเขารวมไกลเกลี่ยออนไลนก็ได 
     4.2) กอนเริ่มดําเนินการไกลเกลี่ยออนไลน ใหคูความยืนยันตัวตนดวยการแสดงบัตรประจําตัวประชาชน
หรือบัตรอ่ืนใดที่หนวยงานราชการออกใหตอผูไกลเกล่ียหรือเจาหนาที่ศูนยไกลเกล่ีย 
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     4.3) ใหผูไกลเกล่ียดําเนินการไกลเกลี่ยออนไลนโดยเร็ว และอยูบนพื้นฐานของความเปนธรรม เปนกลาง 
เปนอิสระ และเปนไปตามความประสงคของคูความ ทั้งน้ี ผูไกลเกล่ียไมมีอํานาจที่จะบังคับใหคูความเห็นชอบกับความเห็นของ
ผูไกลเกลี่ยในการระงับขอพิพาท 
     4.4) ในระหวางดําเนินการไกลเกลี่ยออนไลน ผูไกลเกลี่ยจะติดตอสื่อสารกับคูความพรอมกันหรือ
ติดตอส่ือสารกับคูความแตละฝายโดยลําพังก็ได ตามแตผูไกลเกล่ียเห็นสมควร 
     4.5) เพื่อประโยชนในการไกลเกลี่ยออนไลน ผูไกลเกลี่ยอาจใหคูความเสนอขอเท็จจริงหรือขอมูลเบื้องตน
แหงขอพิพาท ตลาดจนขอเสนอในการระงับขอพิพาทตอผูไกลเกลี่ยหรืออาจมีการเสนอใหมีการแลกเปล่ียนขอมูลดังกลาว
ระหวางคูความก็ได คูความอาจขอใหผูไกลเกลี่ยดําเนินการตามความในวรรคกอนก็ได ในกรณีเชนวาน้ีผูไกลเกลี่ยจะจัดใหมี
การดําเนินการตามที่คูความขอหรือไมก็ได 

    4.6) เมื่อผูไกลเกลี่ยไดรับขอมูลอันเกี่ยวกับขอพิพาทจากคูความฝายหน่ึง ผูไกลเกล่ียอาจเปดเผยสาระของ
ขอมูลน้ันใหแกคูความอีกฝายหน่ึงทราบ เวนแตขอมูลที่คูความใหไวโดยหามมิใหเปดเผย 

    4.7) คูความตองใหความรวมมือกับผูไกลเกลี่ยอยางสุจริต เพื่อใหการไกลเกล่ียออนไลนดําเนินไปได
โดยเร็วที่สุด 

    4.8) กระบวนการไกลเกลี่ยออนไลนใหดําเนินการเปนการลับ และไมใหมีการบันทึกภาพและเสียงของ
กระบวนการไกลเกลี่ยออนไลนไมวาในรูปแบบใด 

    4.9) ผูไกลเกลี่ยพึงไกลเกลี่ยออนไลนใหแลวเสร็จกอนวันนัดพิจารณาของศาล เวนแตผูพิพากษาหัวหนา
ศาลจะมีคําสั่งเปนอยางอ่ืน 
 5) การสิ้นสุดกระบวนการไกลเกลี่ยออนไลน 
 5.1) ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือวากระบวนการไกลเกลี่ยออนไลนส้ินสุดลง 
 -คูความตกลงระงับขอพิพาทกันไดดวยการถอนฟอง หรือขอใหศาลมีคําพิพากษาตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความ 
                            -คูความฝายใดฝายหนึ่งไมประสงคใหทําการไกลเกลี่ยออนไลนอีกตอไป 
 -คูความไมสามารถระงับขอพิพาทไดพิพาทไดภายในระยะเวลาที่กําหนด  
 -ผูไกลเกลี่ยเห็นวาการดําเนินการไกลเกล่ียออนไลนตอไปจะไมเปนประโยชนแกคดี 
 -ผูพิพากษาหัวหนาศาลเห็นศาลเห็นวาการดําเนินการไกลเกลี่ยออนไลนตอไปจะไมเปนประโยชนแก
คดี 
 5.2) เมื่อกระบวนการไกลเกลี่ยออนไลนสิ้นสุดลง ใหผูไกลเกลี่ยรายงานผลการไกลเกลี่ยออนไลนใหผู
พิพากษาหัวหนาศาลทราบผานทางศูนยไกลเกลี่ยโดยเร็ว 
  3. กระบวนการระงับขอพิพาททางออนไลนดวยวิธีการไกลเกลี่ยขอพิพาทคดีแพงกรณีศึกษาศาลจังหวัดมหาสารคาม  
  ปจจุบันน้ีมีคดีที่ เขาสูกระบวนการยุติธรรมเพิ่มสูงขึ้น เมื่อประชาชนอยูรวมกันเปนสังคมหมูมากยอมเกิดการ
กระทบกระทั่งกันงายสงผลใหเกิดขอพิพาทกันไดงายเชนกัน จึงมีแนวคิดการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางเลือกเพื่อใหเปน
กลไกที่สําคัญในการสงเสริมการลดปริมาณคดีที่ข้ึนสูศาลและสนับสนุนใหระงับปญหาขอพิพาทที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วและเปน
ธรรมโดยกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทและปจจุบันน้ีเทคโนโลยีสารสนเทศมีความเจริญกาวหนาอยางมาก ศาลจังหวัด
มหาสารคามจึงไดริเริ่มโครงการไกลเกลี่ยออนไลนขึ้นเพื่อดําเนินการระงับขอพิพาทดวยวิธีการไกลเกล่ีย โดยการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชเปนทางเลือกใหกับประชาชนในการยุติขอพิพาทดวยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและคาใชจายและ
สรางความพึงพอใจแกคูความทุกฝายเพื่อใหการไกลเกล่ียออนไลนเปนไปดวยความเรียบรอย อยางไรก็ตาม หลังจากมีการ
ระงับขอพิพาทดวยวิธีการไกลเกล่ียออนไลนตามระเบียบศาลจังหวัดมหาสารคามวาดวยการไกลเกลี่ยออนไลน พ.ศ.2562 
เสร็จส้ินแลว ปจจุบัน ศาลจังหวัดมหาสารคามยังตองใหคูความมาที่ศาลเพื่อลงลายมือชื่อในสัญญาประนีประนอมที่คูความได
ตกลงกันไวตามขั้นตอนของการไกลเกลี่ยออนไลนอยู ดังน้ัน เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนและคูความศาลจังหวัด
มหาสารคาม ควรใหคูความทําสัญญาประนีประนอมยอมความและลงลายมือชื่อผานระบบอิเล็กทรอนิกส เพื่อลดปญหาดาน
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ความลาชาในการดําเนินคดี ทั้งนี้ยังทําใหศาลจังหวัดมหาสารคามลดปริมาณการใชกระดาษเพื่อตอบสนองนโยบายของศาล
ยุติธรรมและเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามแผนยุทธศาสตรศาลยุติธรรม พ.ศ.2561–2564 ยุทธศาสตร E (Excellence 
Organization)ไดสนับสนุนการอํานวยความยุติธรรมใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพประกอบกับนโยบายของประธานศาล
ฎีกาพ.ศ. 2562–2563 ขอ 3.1 ที่กําหนดใหนําเทคโนโลยีมาสนับสนุนการปฏิบัติงานของศาลในปจจุบัน เพื่ออํานวยความ
ยุติธรรมใหสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และคาใชจายใหกับคูความเพื่อใหตอบสนองนโยบายของประธานศาลฎีกาและ
บริการประชาชนอยางตอเน่ืองที่เกี่ยวกับกระบวนการระงับขอพิพาทดวยวิธีการไกลเกล่ียขอพิพาทคดีแพงในยุคสังคมออนไลน
มีประเด็นที่วิเคราะหกระบวนการระงับขอพิพาทดวยวิธีการไกลเกลี่ยขอพิพาทคดีแพงในยุคสังคมออนไลนโดยศึกษาจาก
ระเบียบศาลจังหวัดมหาสารคามวาดวยการไกลเกลี่ยออนไลน พ.ศ. 2562 ที่สําคัญ ดังนี้  
  3.1. วิเคราะหการจัดทําสัญญาประนีประนอมยอมความ วัตถุประสงคของการที่คูความเลือกใชกระบวนการระงับขอ
พิพาท ดวยวิธีการไกลเกลี่ยขอพิพาททางออนไลนนี้ก็เพื่อแสวงหาความยุติธรรมความรวดเร็ว ประหยัดเวลา และคาใชจาย   
ตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในการดําเนินคดีทางศาลคูความจึงไดเลือกใชชองทางการไกลเกลี่ยขอพิพาทดวยวิธีการไกลเกลี่ยขอพิพาท
ทางออนไลนเปนวิธีการทางเลือกของตน อยางไรก็ตามหากคูความไดมีการตกลง โดยสมัครใจในการทําสัญญาประนีประนอม
ยอมความที่จัดทําโดยวิธีการไกลเกลี่ยขอพิพาททางออนไลน ซึ่งเปนที่ทราบกันดีวากระบวนการพิจารณาคดีในชั้นศาลมีหลาย
ขั้นตอนไมวาจะเปนการสืบพยานฝายโจทก ฝายจําเลยและหากศาลชั้นตนมีคําพิพากษาแลว คูความฝายที่แพคดีหรือไมพอใจ
ในผลของคําพิพากษาก็อาจมีการย่ืนอุทธรณฎีกาไปยังศาลสูงเพื่อพิจารณา ดังนั้น กวาที่คดีจะถึงที่สุดอาจใชระยะเวลายาวนาน
สงผลใหเสียคาใชจายไมวาจะเปนคาธรรมเนียมศาล คาจางทนายความ รวมตลอดถึงคาใชจายในการเดินทางและคาใชจาย    
อ่ืน ๆ อีกทั้งเสียเวลา ซ่ึงความลาชาดังกลาวกวาจะถึงขั้นตอนการบังคับคดีแกคูกรณีน้ันจึงเปนการปฏิเสธ หลักความยุติธรรมที่ 
แทจริง ตามภาษิตกฎหมายที่วา “ความยุติธรรมที่ลาชา คือ การปฏิเสธความยุติธรรม”และ “Justice delayed is justice 
denied” ดังนั้น แมวาในเบื้องตน กระบวนการระงับขอพิพาทดวยวิธีการไกลเกลี่ยขอพิพาททางออนไลนน้ันจะสําเร็จจาก
การศึกษาพบวา การทําสัญญาประนีประนอมยอมความตามระเบียบศาลจังหวัดมหาสารคามวาดวยการไกลเกลี่ยออนไลน 
พ.ศ.2562 หมวด 9 การจัดทําสัญญาประนีประนอมยอมความ ขอ 26 ในกรณีที่คูความตกลงกันได ใหคูความมาศาลกอนหรือ
ในวันนัดพิจารณาเพื่อทําสัญญาประนีประนอมยอมความและใหศูนยไกลเกล่ียเสนอสัญญาประนีประนอมยอมความตอศาล
หากศาลเห็นวาขอตกลงหรือการประนีประนอมยอมความนั้นไมเปนการฝาฝนตอกฎหมายใหศาลจดรายงานกระบวนพิจารณา
แสดงขอความแหงขอตกลงหรือการประนีประนอมยอมความเหลานั้นไวแลวพิพากษาไปตามนั้น จากขอความขางตนจะเห็นได
วาถึงแมคูความจะตกลงกันไดในกระบวนการจัดทําสัญญาประนีประนอมยอมความคูความก็ไดมาศาลเหมือนเดิมซึ่งการที่
คูความมาทําสัญญาประนีประนอมยอมความที่ศาล ผูเขียนเห็นวาเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามแผนยุทธศาสตรศาลยุติธรรม 
พ.ศ.2561–2564 ยุทธศาสตร E (Excellence Organization) ไดสนับสนุนการอํานวยความยุติธรรมใหดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ประกอบกับนโยบายของประธานศาลฎีกา พ.ศ. 2562–2563 ขอ 3.1 ที่กําหนดใหนําเทคโนโลยมีาสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของศาลในปจจุบัน เพื่ออํานวยความยุติธรรมใหสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและคาใชจายใหกับคูความ และยังไม
ตอบสนองนโยบายของประธานศาลฎีกาและบริการประชาชนอยางตอเน่ืองเกี่ยวกับกระบวนการระงับขอพิพาทดวยวิธีการไกล
เกลี่ยขอพิพาทคดีแพงในยุคสังคมออนไลนเม่ือคูความตกลงกันได เพื่อไมใหคูความไมตองเดินทางมาศาลและเพื่ออํานวยความ
สะดวกแกประชาชนศูนยไกลเกลี่ยควรจัดทําสัญญาประนีประนอมยอมความตามเจตนารมณที่คูกรณีหรือคูพิพาทตกลงกันได
เปนไฟลอิเล็กทรอนิกส เมื่อศูนยไกลเกลี่ยทําสัญญาประนีประนอมเสร็จใหจัดสงไฟลอิเล็กทรอนิกสสัญญาประนีประนอมยอม
ความ ใหคูความตรวจสอบดู เพื่ออํานวยความยุติธรรมใหสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และคาใชจาย เมื่อคูค วามได
ตรวจสอบความถูกตองตามเจตนารมณของตนเสร็จเรียบรอยใหยืนยันดวยการแสดงตัวตนโดยยืนยันตัวตนผานทางแอพพลิเค
ชันไลนโทรศัพทหรือ เทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืนใด โดยวิธีการปรากฏหนาและใหแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรทางราชการออก
ให หากศาลเห็นวาขอตกลงหรือการประนีประนอมยอมความนั้นไมเปนการฝาฝนตอกฎหมายใหศาลจดรายงานกระบวน
พิจารณาแสดงขอความแหงขอตกลงหรือการประนีประนอมยอมความเหลานั้นไวแลวพิพากษาไปตามน้ัน 
  3.2 วิ เ ค ราะห กร ะบวนการลงลายมื อชื่ อ สัญญาป ระ นีป ระนอมยอมความผานระบบ อิเล็กท รอนิกส                                                  
ปจจุบันสํานักงานศาลยุติธรรมไดกําหนดใหนําเทคโนโลยีมาสนับสนุนการปฏิบัติงานของศาล เพื่ออํานวยความยุติธรรมให
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สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และคาใชจายใหกับคูกรณีหรือคูพิพาท อีกทั้งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 
2562 ไดพิจารณาเรื่องการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผานระบบดิจิทัลโดยมีมติเห็นชอบในหลักการการออกเอกสาร
หลักฐานของทางราชการผานระบบดิจิทัลและในกรณีที่หนวยงานใดไมสามารถดําเนินการผานระบบดิจิทัลหรือไมสามารถ
ปรับปรุงแกไขกฎระเบียบไดภายในป พ.ศ. 2562 หรือไมสามารถพัฒนางานบริการใหเปนระบบการใหบริการ อิเล็กทรอนิกส 
(e-Service) จัดทําแผนการดําเนินการพัฒนางานบริการใหเปนระบบ e-Service หรือยกเลิกการใชกระดาษไดภายในป พ.ศ. 
2563 เพื่อใหตอบสนองนโยบายของสํานักงานศาลยุติธรรมและใหเปนไปตามมติของคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันที่ 2 
เมษายน 2562 ดังน้ัน ศาลยุติธรรมควรใหคูความที่ตกลงเขาสูกระบวนการระงับขอพิพาทดวยวิธีการไกลเกล่ียขอพิพาททาง
ออนไลนเม่ือคูความตกลงกันไดแลวคูความสามารถลงลายมือชื่อและทําบันทึกขอตกลงหรือทําสัญญาประนีประนอมยอมความ
ผานระบบอิเล็กทรอนิกสได โดยคูกรณีและคูพิพาทไมตองเดินทางมาที่ศาล     
 ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส (Electronic Signature) หมายถึง อักษร อักขระ ตัวเลข เสียงหรือสัญลักษณอ่ืนใดที่สรางขึ้นให
อยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสซ่ึงนํามาใชประกอบกับขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อแสดงความสัมพันธ ระหวางบุคคลกับขอมูล
อิเล็กทรอนิกส โดยมีวัตถุประสงคเพื่อระบุตัวบุคคลผูเปนเจาของลายมือชื่อ อิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวของกับขอมูลอิเล็กทรอนิกส
นั้น และเพื่อแสดงวาบุคคลดังกลาวยอมรับขอความในขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นดังน้ันเพื่อแสดงวาคูความยอมรับขอความใน
สัญญาประนีประนอมยอมความที่กลาวมาขางตนในขอ 4.1 น้ัน ในขณะลงลายมือชื่อ ซึ่งเปนอักษร อักขระ ตัวเลขหรือ
สัญลักษณอ่ืนใดผานแอพพลิเคช่ันลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสที่ศาลกําหนด เพื่อใหเกิดความปลอดภัยและยืนยันวาคูความได
แสดงเจตนาในการลงลายมือช่ือผานแอพพลิเคช่ันลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสที่ศาลกําหนดจริงควรใหคูความยืนยันตัวตน ผาน
ทางแอพพลิเคชันไลนโทรศัพทหรือเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืนใด โดยวิธีการปรากฏหนาและใหแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรทาง
ราชการออกใหกอนใหคูความลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสผานแอพพลิเคช่ันที่ศาลกําหนด ซึ่งเปนวิธีที่งายและรวดเร็วในการลง
ลายมือช่ือในสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยคูความสามารถดาวนโหลดแอพพลิเคชั่นที่ศาลกําหนดแลวลงลายมือชื่อใน
สัญญาประนีประนอมยอมความจากทั้งโทรศัพทและแท็บเล็ตไดเลยโดยที่ไมตองมาลงลายมือชื่อที่ศาลซึ่งเปนระบบที่ทําให
สามารถประหยัดเวลา งบประมาณ และเพิ่มความสะดวกของงานเอกสารไดเปนอยางดี เน่ืองจากสามารถเซ็นผานในระบบ 
แอพพริเคชั่นจากแทปแล็ตหรือมือถือไดเลย โดยลดระยะเวลาและสามารถเพิ่มความสะดวกรวดเร็วของการลงลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกสผานระบบออนไลนทั้งน้ีเมื่อคูความไดลงลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสผานระบบออนไลนแลว เพื่อใหบริการและ
อํานวยความสะดวกแกคูความศูนยไกลเกล่ียควรจัดสงสัญญาประนีประนอมยอมความใหกับคูความผานระบบอิเล็กทรอนิกส
เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับคูความโดยคูความไมตองเดินทางมาที่ศาล 
 

บทสรุป                
  บทความวิชาการฉบับน้ี ผูศึกษาเห็นวากระบวนการระงับขอพิพาทดวยวิธีการไกลเกล่ียขอพิพาทคดีแพงในยุคสังคม
ออนไลน  ศึกษากรณีศาลจังหวัดมหาสารคาม เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามแผนยุทธศาสตรศาลยุติธรรม พ.ศ.2561–2564 
ยุทธศาสตร E (Excellence Organization) ไดสนับสนุนการอํานวยความยุติธรรมใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบ
กับนโยบายของประธานศาลฎีกาพ.ศ. 2562–2563 ขอ 3.1 ที่กําหนดใหนําเทคโนโลยีมาสนับสนุนการปฏิบัติงานของศาลใน
ปจจุบัน เพื่ออํานวยความยุติธรรมใหสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และคาใชจายใหกับคูกรณีหรือคูพิพาทเพื่อใหตอบสนอง
นโยบายของประธานศาลฎีกาและบริการประชาชนอยางตอเนื่องที่เกี่ยวกับกระบวนการระงับขอพิพาทดวยวิธีการไกลเกล่ียขอ
พิพาทคดีแพงในยุคสังคมออนไลนการประนีประนอมยอมความที่คูกรณีหรือคูพิพาทเขาสูกระบวนการระงับขอพิพาทดวย
วิธีการไกลเกล่ียขอพิพาททางออนไลนเพื่อบริการและอํานวยความสะดวกใหคูความและลดปริมาณการใชกระดาษตาม
นโยบายของศาลยุติธรรม ควรจัดทําสัญญาประนีประนอมยอมความ และใหคูความสามารถลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสผาน
ระบบออนไลนไดและใหจัดสงสัญญาประนีประนอมยอมความใหกับคูความผานระบบอิเล็กทรอนิกสเพื่ออํานวยความสะดวก
ใหกับคูความโดยคูความไมตองเดินทางมาที่ศาล 
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บทคัดยอ 

 บทความวิชาการฉบับน้ี เปนสวนหน่ึงของงานวิจัยเร่ือง “ชูรอในอิสลาม: กรณีศึกษาการประยุกตใชหลักการชูรอเพื่อการ
คัดเลือกกรรมการอิสลามประจํามัสยิดในกรุงเทพมหานคร” ในบทความนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาบทบาทของชูรอที่ปรากฏ
ในประวัติศาสตรอิสลาม จากอัลกุรอาน อัลหะดิษ และเพื่อศึกษาแนวทางการปฎิบัติชูรอในประวัติศาสตรอิสลาม ดังนั้น        
ในบทความน้ี จึงไดศึกษาคนควาจากขอมูลเชิงเอกสารเปนหลัก โดยเฉพาะจากคัมภีรอัลกุรอาน อัลหะดีษ ซึ่งเปนแหลงขอมูลที่
สําคัญสําหรับหลักนิติศาสตรในอิสลาม โดยจากการศึกษาพบวา ชูรอ หรือการปรึกษาหารือมีบทบาทมากในประวัติศาสตร
อิสลาม เพราะเปนทั้งกระบวนการและเครื่องมืออันหน่ึงการปกครองในอิสลาม การปรึกษาหารือสงผลโดยตรงตอผูมีสวน
เกี่ยวของในกระบวนการการตัดสินใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่เปนชนชั้นนําหรือชนชั้นผูปกครองในประวัติศาสตรอิสลาม ซ่ึงเปน
บุคคลที่มีความรูความเช่ียวชาญในเรื่องนั้น ๆ ประการที่สองพบวาแนวทางการปฎิบัติในการชูรอคือการสรางกระบวนการ 
เพื่อใหไดมาซึ่งความเห็น คําปรึกษาหารือจากผูมีสวนเกี่ยวของและมีคุณสมบัติในกิจน้ัน ๆ และนําไปสูการตัดสินใจบน
ทางเลือกที่ดีและเหมาะสมที่สุด ซึ่งมีปรากฎเปนหลักฐานที่บันทึกในประวัติศาสตรอิสลามทั้งจากคัมภีรอัลกุรอานและบันทึก
วัตรปฏิบัติของทานศาสดามุฮัมหมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) อันเปนแนวทางการปฏิบัติของทานเราะสูลุลลอฮ 
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) นอกจากนี้ในหนาประวัติศาสตรอิสลาม “ชูรอ” หรือการปรึกษาหารือถูกนํามาปฏิบัติในกิจการ
ทั้งหมดและในทุกมิติในการดําเนินดําเนินชีวิตของมุสลิม 
 

คําสําคัญ: บทบาทชูรอ, แนวทางการปฏิบัติ, ประวัติศาสตรอิสลาม 
 

Abstract 
 This article on is a part of a research entitled “Shura in Islam: A Case Study of the Application of 
Shura for the Selection of Mosques’ Islamic Committees in Bangkok.” This article is aimed to study the 
roles of Shura in Islamic history from the sources of Al-Quran and Al-Hadith. It is also aimed to study the 
practices of shura in Islamic history. Thus, this article depends mainly on documentary data especially 
from the holy Quran and the Hadith of the prophet. The findings show that, firstly, Shura play a vital role 
in the role of in Islamic history because Shura are both the process and tools for Islamic Administration. 
Shura directly affects to all people concerned in the decision-making process specially the elites and the 
rulers who are knowledgeable and skillful in their concerns. .Secondly, it is also found that the practices 
of Shura is the procedure making for collecting the opinions and consultations from those people who 
are concerned in that particular activity till its decision is made from the best and the most appropriate 
choice, which appeared in Islamic history from the sources of Al-Quran and Al-Hadith of the prophet 
Muhammad (Peace be upon him). This is the way the prophet made for practical model. In Islamic 
history. In addition, Shura is practiced in all activities and all aspects of Muslims’ way of life. 
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บทนํา 
 บทความเรื่อง “บทบาทชูรอในประวัติศาสตรอิสลาม” เปนสวนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “ชูรอในอิสลาม: กรณีศึกษาการ
ประยุกตใชหลักการ  ชูรอเพื่อการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจํามัสยิดในกรุงเทพมหานคร” ในบทความนี้มีวัตถุประสงค
สําคัญคือศึกษาบทบาทของชูรอที่ปรากฏในประวัติศาสตรอิสลาม จากอัลกุรอาน อัลหะดิษวามีความเปนมาอยางไร และศึกษา
วาแนวทางการปฎิบัติชูรอ ที่ปรากฏอยูในอัลกุรอานและอัลหะดีษน้ันเปนอยางไร ดังนั้นในบทความนี้ศึกษาคนควาจากขอมูล
เชิงเอกสารเปนหลัก โดยเฉพาะจากคัมภีรอัลกรุอาน อัลหะดีษ ซึ่งเปนแหลงขอมูลที่สําคัญสําหรับหลักนิติศาสตรในอิสลาม ผล
การศึกษาพบวา“ชูรอ” เปนคําที่มีความหมายทั่วไปคือ ปรึกษาหารือ ชูรอมีบทบาทมากสําหรับอิสลามิกชนเพราะเปนทั้ง
กระบวนการและเคร่ืองมืออันหน่ึงที่มีประสิทธิภาพในการปกครองของประวัติศาสตรอิสลาม และเนื่องจากการชูรอ(การ
ปรึกษาหารือ) นั้นมีปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร มีการปฏิบัติในทางประวัติศาสตร ชูรอจึงไดรับการพิสูจนวาเปนคํา
สอนอันหน่ึงและมีความหมายในเชิงหลักการทางศาสนา ซ่ึงสวนหน่ึงนั้นเปนความหมายในเชิงของการใหนํ้าหนักในเรื่องของ
นิติศาสตรอิสลาม อยางไรก็ตามเพื่อใหเห็นความสําคัญของชูรอในทัศนะของอิสลาม ประการที่สอง บทบาทของชูรอใน
ประวัติศาสตรอิสลาม ซึ่งก็คือการเสนอความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติ ชูรอในสมัยตาง ๆ ของประวัติศาสตรอิสลาม คือสมัยของ
ศาสดามุฮัมหมัด หรือเราะสูลุลลอฮ (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม/ขอความสันติสุขจงประสบแดทาน) และสมัยคุละฟาอุรรอชิ
ดีน คือ ผูนําอิสลาม 4 ทานแรกหลังจากการเสียชีวิตของศาสดามุฮัมหมัด  

 

บทวิเคราะห 
 บทความวิชาการฉบับนี้ ผูเขียนจะไดอธิบายและวิเคราะหเพื่อสะทอนมุมมองทางวิชาการโดยสามารถจําแนกเปนราย
ประเด็นได ดังนี้            
 1. ศึกษาบทบาทของชูรอที่ปรากฏในประวัติศาสตรอิสลาม จากอัลกุรอาน อัลหะดีษ และจากผลการวินิจฉัยของนัก
นิติศาสตรอิสลาม 

 1.1 การปฏิบัติชูรอที่บันทึกในอัลกุรอานในยุคกอนทานศาสดามุฮัมหมัด (ขอความสันติสุขจงประสบแดทาน)       
การปฏิบัติ ชูรอตามในอัลกุรอานตามที่อัลกุรอานไดกลาวพาดพิงถึงในลักษณะเลาเหตุการณอัลกุรอานไดกลาวถึงการ
ปรึกษาหารือที่มีขึ้นกับนบีอิบรอฮีมและบุตรชาย อัลลอฮ (ซุบหานะฮูวาตะอาลา) ตรัสไวในสูเราะหซอฟฟาตอายะฮ.ที่ 102 
ความวา “ ครั้นเมื่อเขา (อิสมาอีล) เติบโตขึ้นไปไหนมาไหนกับเขา (อิบรอฮีม) ไดแลว อิบรอฮีมไดกลาวข้ึนวา “โอลูกเอย ! 
แทจริงพอไดเห็นในขณะฝนวา พอไดเชือดเจา จงคิดดูซิวาเจาจะเห็นเปนอยางไร? เขากลาววา “โอพอจา! พอจงปฏิบัติตามที่
พอไดถูกบัญชามาเถิด หากอัลลอฮฺทรงประสงค พอจะเห็นฉันวา ฉันอยูในหมูผูมีความอดทน” (ซอฟฟาต: 102) ทานอัลคอซิน
ไดกลาววา ประโยคที่วา “จงคิดดูซิวาเจาจะเห็นเปนอยางไร?” หมายถึง พิจารณาความคิดน้ันโดยมีการปรึกษาหารือกัน  การ
ปรึกษาหารือตรงน้ี เพื่อใหรูวาบททดสอบอันยิ่งใหญจากอัลลอฮกําลังจะมาประสพและเพื่อจะไดประจักษแจงโดยทั่วกันวา 
ทานนบีทั้งสองมีความอดทน และแนวแนตอคําสั่งใชของอัลลอฮเพียงใด (Al-Khazin, 1995, p.4-23) นบีอิบรอฮีม บุตรของตา
ริค บุตรของนาฮูร ผูมีลักษณะที่เปยมลนในอีมาน (ความศรัทธา) ครั้งหน่ึงที่อิบรอฮีมไดเดินทางมาเย่ียมเยือนบุตรของตน 
อิบรอฮีมจึงตัดสินใจและไดเขาไปหาบุตรของตนพรอมกับพูดขึ้นวา “โอลูกเอย ! แทจริงพอไดเห็นในขณะฝนวา พอไดเชือดเจา 
จงคิดดูซิวาเจาจะเห็นเปนอยางไร? อิสมาอีลเมื่อฟงดังนั้น จึงกลาววา “โอพอจา! พอจงปฏิบัติตามที่พอไดถูกบัญชามาเถิด 
หากอัลลอฮ (ซุบหานะฮูวาตะอาลา) ทรงประสงค พอจะเห็นฉันวา ฉันอยูในหมูผูมีความอดทน” จากการสนทนาของทานน
บีอิบรอฮีมกับทานนบีอิสมาอีล ซึ่งเกิดในยุคของทานนบี อิบรอฮีม ชี้ใหเห็นวาเรื่องที่จะตองปฏิบัติตามคําส่ังอยางเด็ดขาดก็
ไมไดหามในการที่จะถามความคิดเห็นหรือใหเสนอคําตอบที่เปนไปในลักษณะหารือ ทานเห็นหรือไม นบีอิบรอฮีม ถูกใชให
เชือดลูกชายนั้นเปนเร่ืองที่จะตองปฏิบัติตามอยางเด็ดขาดและจะตองไมมีการหารือใด ๆ ไดอีกแลว แตดวยทานเปนผูที่มี
มารยาทและความเขาใจถึงสถานะตาง ๆ ไดดี จะเห็นไดวาใครก็ตามใชการหารืออยูเปนประจําถึงแมกระทั่งในเรื่องที่มีความ
ชัดเจนแลวละก็เปนไปไดที่เขานั้นจะทิ้งการหารือในเรื่องที่คลุมเครือ ไมชัดเจน จึงถือไดวา การหารือนั้นเปนสิ่งที่สมควรปฏิบัติ 
นายกยองและกอเกิดประโยชนในเรื่องที่มีความเด็ดขาดและชัดเจนอยูแลวและบอกใหทราบถึงความจําเปนของการหารือและ
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จะตองเปนสิ่งแรกที่นํามาใชเมื่อเรื่องน้ัน มีหลายทางออกและหลายปญหา กอรปกับมีหลักพิจารณาและการคาดเดาที่
หลากหลาย (Ahmad Al-Risuni, 2007, p.17) 
 จากเหตุการณขางตน เห็นไดวา ถึงแมจะเปนคําสั่งใชของอัลลอฮ (ซุบหานะฮูวาตะอาลา) ซ่ึงจําเปนจะตองปฎิบัติตาม 
แตนบีอิบรอฮีมไดขอความคิดเห็นจากนบีอิสมาอีล ดังกลาวช้ีใหเห็นถึงความสําคัญของการปรึกษาหารือผูเขียนไดขอสรุปสําคัญ
คือ ส่ิงที่เราสามารถนําไปตอยอดทางความคิดจากเหตุการณระหวางทานนบีอิบรอฮีมกับนบีอิสมาอีลผูเปนบุตรชายที่เผชิญกับ
บททดสอบดังที่ระบุไวในคัมภีรอัลกุรอานที่เกี่ยวของการชูรอ ไดแก 1) การขอความเห็นจากผูมีสถานภาพสูงกวาตอผูที่
สถานภาพดอยกวา ไมวาจะเปนคุณวุฒิหรือวัยวุฒินั้นเปนเรื่องกระทําได 2) การใหผูอ่ืนมีสวนรวมในการกระทําส่ิงหน่ึงสิ่งใด ได
คิด ไดวิเคราะห ถือเปนจิตวิทยาประเภทหนึ่งในการอยูรวมกันในสังคม 3) เพื่อใหเห็นวาทุกองคกรลวนมีความสําคัญในการ
ตัดสินใจเรื่องที่พวกเขามีสวนเกี่ยวของโดยตรง อาจรวมถึงการกระทําประชาพิจารณในสังคมปจจุบันและ 4) จากคําทานน
บีอิบรอฮีมที่กลาวแกนบีอิสมาอีนบุตรชายที่วา “จงคิดดูซิวาเจาเห็นเปนอยางไร” สะทอนถึงวิธีการอบรมบุตรหลานใหพวกเขา
มีพัฒนาการทางสมองดวยการใชความคิดและวิจารณญาณในการตัดสิน 
  1.2 อัลกุรอานไดกลาวถึงการปรึกษาหารือของพระราชินีบิลกิสกับขาราชบริพาร อัลลอฮ (ซุบหานะฮูวาตะอาลา) 
ตรัสไวในสูเราะอันนัมล อายะฮ ที่ 3 พระนางทรงกลาววา “โอหมูบริหารทั้งหลายเอย ! จงใหขอชี้ขาดแกฉันในเรื่องของฉัน ฉัน
ไมอาจจะตัดสินใจในกิจการใด จนกวาพวกทานจะอยูรวมดวย” อายะฮนี้ช้ีใหเห็นวาหลังจากที่ราชินีบิลกีส อานสารมีขอความ
วา “สารฉบับน้ีมาจากสุลัยมาน และมันดําเนินไปในนามของอัลลอฮ(ซุบหานะฮูวาตะอาลา) ผูทรงเมตตายิ่ง ผูทรงกรุณาย่ิง 
พวกทานอยาดื้อดึงตอเรา และพวกทานจงมาหาเราในสภาพของผูยอมจํานน” (อันนัมล) ราชินีแหงสะบะอ ไมไดถือเอา
ความเห็นของตนเปนใหญ จึงไดเรียกประชุมคณะที่ปรึกษาของตนทันทีซึ่งประกอบไปดวยบุคคลสําคัญ ๆ ของอาณาจักรและ
ไดแจงที่ประชุมใหทราบถึงขอความในสารฉบับที่สงมาจากสุลัยมาน คณะที่ปรึกษาไดเกิดความรูสึกรวมกันวาจะตองคํานึงถึง
ศักดิ์ศรีแหงอาณาจักรของพวกตน และจะตองปองกัน พวกเขาไดกลาวแกราชินีวา ขาแดราชินีกองทัพของเรามีความยิ่งใหญ
และเกรียงไกรและทหารของเรามีความกลาหาญ แตอํานาจส่ังการอยูที่ทาน ดังนั้นทานจงพิจารณาและโปรดออกคําสั่งมาเถิด
พวกเราพรอมปฏิบัติตาม การกระทําของราชินีบุลกีสน้ี เปนแบบอยางของการปรึกษาหารือกันในกิจการตาง ๆ (อรุณ  บุญชม, 
2559, น.388) บทสรุปในการปรึกษาหารือระหวางราชินีบิลกีสตอคณะที่ปรึกษาของกษัตริยแหงเมืองสะบะอน้ันสะทอนถึง
คุณูปการอันยิ่งใหญสูงสุดของการชูรอนั่นก็คือการวิเคราะหและสังเคราะหปญหา การหารือกิจการหนึ่งกิจการที่สงผลกระทบ
ตอผูคนเปนวงกวางน้ัน จําเปนที่จะตองใชความรอบคอบจากหลากหลายความคิดเห็นที่มีมติรวมกันไมเชนน้ันความวิบัติอาจิ
เกิดกับประชาชนชาวสะบะอทั้งเมืองและเปนอนุสติแกโลกปจจุบันไดเปนอยางดี 
 1.3 การปฏิบัติชูรอในสมัยเราะสูลุลลอฮ (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ที่บันทึกในอัลหะดิษ  ทานนบีมุฮัมมัด 
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) บุตรของอับดุลเลาะห บุตรของอับดุลมุฎฎอลิบ ซ่ึงเช้ือสายของทานนบีติดตอถึงนบีอิสมาอีล    
(อะลัยฮิสสลาม) บุตรของนบีอิบรอฮีม (อะลัยฮิสสลาม) ขอความสันติสุขจงมีแดทานทั้งสองทานนบีเกิดวันจันทรที่ 12 เดือนรอ
บีอุลเอาวัล ปที่ชาวอาหรับรูกันวาปชาง ทานนบีไดเสียชีวิตลงในวันจันทรที่ 12 ของเดือนเราะบีอุลเอาวัล ฮ.ศ. 10 (8 มิถุนายน 
ค.ศ. 632) (บรรจง  บินกาซัน, 2549, น.29)  
 อัลลอฮ (ซุบหานะฮูวาตะอาลา) ไดแตงตั้งศาสนทูตมุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ใหทําหนาที่เผยแผศาสนา
อิสลาม ขณะที่ทานมีอายุไดส่ีสิบป หลังไดรับการประทานวะฮีย ครั้งแรก “เจาจงอานในนามแหงองคอภิบาลของเจาผูทรง
สรางมนุษย จากกอนเลือด เจาจงอานเถิดและองคอภิบาลของเจานั้นทรงเกียรติยิ่ง พระองคทรงสอนใหรูจักปากกาพระองค
ทรงสอนมนุษยในสิ่งที่เขาไมรู” (อัลอะลัก 1-5) อายะหอัลกุรอานเหลาน้ีเปนการเริ่มตนของศาสนาอิสลามและเปนประโยค
แรกที่ถูกประทานไวในคัมภีรของอัลลอฮ (ซุบหานะฮูวาตะอาลา) ผูทรงยิ่งใหญและเกรียงไกร (อรุณ  บุญชม, 2559, น.454) 
 สุนนะหและชีวประวัติของทานเราะสูลที่เกี่ยวกับชูรอ (การปรึกษาหารือ) นั้นมีมากมาย ซึ่งทาน นบีไดทําการ
ปรึกษาหารือกับบรรดาเศาะหาบะหของทานบอยครั้ง เร่ืองการเมือง สังคม และอ่ืนๆซึ่งทานนบีจะปรึกษากับบรรดาเศาะ
หาบะหของทานอยางลับ ๆ และกับบรรดาเศาะหาบะหผูทรงคุณวุฒิ เชน อาลี อุสามะห ตอมาก็ไดทรงปรึกษาโดยทั่วไป และ
ทานนบีไดทรงปูพื้นฐานในเรื่องนี้เปนแนวทางปฏิบัติกันมาจนถึงทุกวันน้ี จะเห็นไดวาบอยครั้งที่ทานนบีมุฮัมมัด(ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะซัลลัม) ไดทําการประชุมปรึกษาหารือกับบรรดาอัครสาวกของทานจนกระทั่งทานอบูฮุรอยเราะฮไดกลาววา “ฉันไมเคย
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เห็นผูใดทําการปรึกษาหารือผูอ่ืนมากไปกวาทานเราะสูล” (บันทึกโดย al-Tirmiziy) สวนหน่ึงจากตัวอยางของการปรึกษา
ในชวงชีวิตของทานนบีมุฮัมมัด(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ซ่ึงทานเราะสูลุลลอฮ (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม)ไดทําการ
ปรึกษาหารือกับบรรดาเศาะหาบะหของทานอยูหลายครั้งเกี่ยวกับเรื่องสงครามตาง ๆ เชน สงครามบัดร สงครามอุหุด สงคราม
อัล-อะหซาบ และสงครามตะบูก และในอีกหลายๆสงครามที่ทานนบีทรงเขารวมรบดวย ทั้งน้ี เพื่อเปนการปฏิบัติตามคําสั่งใช
ของอัลลอฮ (ซุบหานะฮูวาตะอาลา) ที่วา “และจงปรึกษาหารือกับพวกเขาในกิจการทั้งหลาย” ทานนบีเปนแบบอยางที่ดีใน
เรื่องของการปรึกษากันในสวนนี้จะขอกลาวถึงสงครามบัดร ซึ่งทานนบีไดทําการปรึกษาหารือกับบรรดาเศาะหาบะหของทาน
ถึง 3 ครั้งดวยกัน 
 1.4 การชูรอกอนการตัดสินใจทําสงคราม รายงานมาจากษาบิต จากอะนัส วา ทานเราะสูลุลลอฮ (ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะซัลลัม) ไดทําการปรึกษาหารือกับบรรดาเศาะหาบะหของทาน เมื่อความตองการของอะบีซุฟยานไปถึงทาน เขาไดกลาว
วา: ตอมา ทานอะบูบักรก็ไดพูดข้ึนมา แตทานนบีปฏิเสธ หลังจากน้ัน ทานอุมัรก็ไดพูดข้ึนมา แตทานนบีก็ปฏิเสธอีก เมื่อเปน
เชนกัน ทานสะอฺด บิน อุบาดะฮ ก็ไดลุกขึ้น แลวกลาววา: โอทาน เราะสูลุลลอฮ (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ทานตองการ
เราหรือไม? ขอสาบานตอผูที่ชีวิตอยูในกํามือของเขา หากวาทานใชใหเรากระโจนลงไปในทะเล แนแทเราก็จะกระโจนลงไป 
และถาหากวาทานใชใหเราวายนํ้าขามทะเลไปจนถึงบัรกิล เฆาะมาด แนแทเราก็จะทําอยางแนนอน ดังนั้น ท านนบีจึงสงคน
ออกไป พวกเขาไดมุงไปจนถึงสมรภูมิบัดร และไดมีเหลาผูรายงานของชาวกุร็อยชอาทิเชน ฆุลาม อัสวัดของบ ะนี อัล-
หัจญาจญ พวกเขาจึงพาเขาไป และถามเขาถึงอะบีซุฟยานและเพื่อนๆของเขา เขาไดกลาวตอบวา ฉันไมรูเรื่องเก่ียวกับอะบีซุฟ
ยานเลยแมแตนอย แตวาคนน้ี คือ อะบูญะฮฺล อุตบะฮ ชัยบะฮ และอุมัยยะฮ บิน เคาะลัฟ เมื่อเขาพูดเชนนั้น พวกเขาก็ได
เฆ่ียนตีเขา (Muslim, 2001) 
       ทานอิหมามนะวะวีย ไดกลาววา: แทจริงทานเราะสูลุลลอฮ (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) จะทําการทดสอบชาวอันศอร
ดวยกับการปรึกษาหารือครั้งน้ี เน่ืองมาจากวาทานนบี มิไดตกลงใหพวกเขาออกไปเพื่อสรางสงครามหรือสรางศัตรู แตทานนบี
ตกลงใหพวกเขาออกไปเพื่อที่จะยับย้ังผูที่ตองการทําสงคราม และเม่ือพวกเขาออกไปหาคนที่ไมใชอะบีซุฟยาน ทานจึงตองการ
ที่จะรูวาพวกเขายังคงเห็นดวยกับเร่ืองดังกลาวอยูรึปาว? พวกเขาจึงตอบไปดวยกับคําตอบที่ดีที่สุด วาเห็นดวยทุกประการทั้ง
ในครั้งนี้และครั้งอ่ืน ๆ โดยในครั้งนี้ ทานทําการปรึกษากับบรรดาเศาะหาบะห คนที่มีความคิดเห็นคนที่มีความรอบรูและในอีก
สายรายงานหน่ึง ไดรายงานวา หลังจากน้ัน ทานเราะสูลุลลอฮ (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ไดสรางความม่ันใจจากเรื่องของ
ชาวอันศอร โดยทานไดกลาววา “พวกทานทั้งหลายจงช้ีแจงใหฉันฟงดวยเถิด โอมนุษยทั้งหลาย...” ตอมา ทานสะอฺด บิน 
มุอาซ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดกลาววา: ขอสาบานตออัลลอฮ (ซุบหานะฮูวาตะอาลา) แนนอน เปรียบเสมือนวาทานตองการพวก
เราใชหรือไมโอทานเราะสูลุลลอฮ (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ทานไดกลาวตอบวา: ใชแลว ทานสะอฺด จึงกลาววา: แนแท
แลว พวกเราศรัทธาตอทาน เชื่อคําพูดของทาน พวกเราเปนพยานไดวา ส่ิงที่ทานนํามานั้น เปนความจริง และเราไดใหคํามั่น
สัญญาวาจะเชื่อฟง จะภักดีตอทาน จนในที่สุด สิ่งดังกลาวก็เกิดขึ้นเรียบรอยแลว โอทานเราะสูลุลลอฮ (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะซัลลัม) เมื่อทานตองการพวกเรา พวกเราก็จะอยูเคียงขางทาน ขอสาบานตอผูที่ฟนคืนชีพทาน โดยความเปนธรรม หากวา
ทานยืนอยูเบื้องหนาทะเล แลวทานกระโจนลงไป แนนอน เราก็จะกระโจนตามทานไปอยางพรอมเพรียงกันและแทจริง พวก
เราเชื่อในตอนทีพ่บปะกับทานอดทนในตอนทําสงคราม (Ibn Sa’, 2001)     
  1.5 การปรึกษาหารือกันในเรื่องของการพํานัก ทานเราะสูลุลลอฮ (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ไดทําการปรึกษา
กับเศาะหาบะหชั้นแนวหนาที่ช่ือวา อัล-หุบาบ บิน อัล-มุนซิร บิน อัล-ญะมูห (เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ) ในขณะที่กองทหารมุสลิมได
พํานักอยูสถานที่ที่ใกลกับนํ้าในชวงสงครามบัดรและในขณะเดียวกัน สถานที่พํานักของพวกกุรอยชก็อยูที่ที่สูงกวาลุมแมนํ้า 
ตอมา ทานอัล-หุบาบ บิน อัล-มุนซิร ก็ไดมาและกลาววา: โอทาน เราะสูลุลลอฮ (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ทานเห็น
สถานที่พํานักของเราที่อัลลอฮ (ซุบหานะฮูวาตะอาลา) ทรงใหเราพํานักอยูตรงนี้ไหม? มันไมเหมาะสําหรับเราในการที่จะ
รุดหนาหรือลาถอยไดเลย หรือนี่เปนความคิดเห็นในการทําสงคราม หรือกลอุบาย? ทานเราะสูลุลลอฮ (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะซัลลัม) ไดกลาววา: ใชแลว มันเปนดังน้ันแหละ เขาก็ไดกลาววา: โอทานเราะสูลุลลอฮ (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ที่ตรง
นี้ไมเหมาะหรอก ทานจงลุกขึ้นและนําพาผูคนไปใหใกลน้ํามากกวาฝายตรงขามเถิด ใหเราลงไป และปดบอน้ําที่อยูขางหลัง ถัด
มา เราก็สรางแองน้ําข้ึนมา และเติมน้ําใหเตม็ ตอมา เราก็เริ่มทําสงครามกับฝายตรงขาม โดยที่เรามีน้ําดื่ม สวนอีกฝายนั้นไมมี
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น้ําด่ืม ทานเราะสูลุลลอฮ (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ไดกลาวา: จริงๆแลวทานเปนคนชี้แนะถึงความคิดเห็นอันนี้ และทานก็
ลุกขึ้นพรอมกับผูคน แลวก็เดินไปจนถึงสถานที่ที่ใกลนํ้ามากกวาฝายตรงขาม ตอมา ทานจึงใชใหทําการฝงบอน้ํา และสรางแอง
น้ําข้ึนมาแทน แลวเติมน้ําใหเต็ม  (Ibn Sa’, 2001) ทานอิบนุสะอฺดไดกลาวเพิ่มวา แทจริง ไดมีวะฮียลงมาแกทานนบี ทานจึง
กลาววา: ความคิดอันนั้น เปนสิ่งที่อัล-หุบาบ บิน อัล-มุนซิร ไดคิดขึ้นมา 
  1.6 การจัดการเชลยศึก หลังจากสงครามบะดัร ทานนบีมุฮัมมัดไดปรึกษากับบรรดาสาวกของทานเกี่ยวกับเรื่องของ
เชลยวาจะจัดการอยางไร อุมัร บิน ค็อฏฏอบไดออกความเห็นวา “เราทุกคนควรจะลงมือประหารญาติของคนที่ถูกจับเปน
เชลย เพื่อเปนการพิสูจนใหเห็นกันชัดเจนไปเลยวาในอิสลามความรักในศาสนาน้ันย่ิงใหญกวาความรักในเครือญาติ” แตอ
บูบักรไดแสดงความเห็นวา “ใหปลอยเชลยเปนอิสระโดยแลกกับคาไถที่เหมาะสมเพื่อที่จะไดเอาเงินคาไถเชลยมาใชในการ
เตรียมอาวุธ นอกจากน้ี บางทีอาจจะมีบางคนหันมาเขารับอิสลามก็ได” ทานนบีมุฮัมมัดชอบความเห็นของอบูบักร ดังนั้น 
นักโทษบางคนจึงไดถูกปลอยตัวไปโดยไมตองมีคาไถ สวนเชลยที่เหลือนั้น ชาวมักกะฮไดสงเงินมาไถตัวญาติพี่นองของตนไปคน
ละประมาณ 1,000–4,000 ดิรฮัม เชลยที่สามารถอานเขียนไดแตไมมีเงินที่จะไถตัวจะไดรับการปลดปลอยใหเปนอิสระ
หลังจากที่สอนเด็กสิบคนใหอานออกและเขียนได 
 ซัยนับลูกสาวของทานนบีมุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ไดสงสรอยคอของนางมาเปนคาไถตัวอบุลอาศ สามีของ
นางซึ่งถูกจับเปนเชลยดวย เมื่อทานนบีเห็นสรอยคอน้ันและจําไดวาเปนของลูกสาวทาน ทานไดกลาววา “ถาทานเห็นวา
เหมาะสม จงสงสรอยคอเสนน้ันกลับไปใหซัยนับเพราะมันเปนของขวัญจากเคาะดีญะฮแมของเธอ” ดังน้ัน อบุลอาศจึงไดถูก
ปลอยตัวทันที เมื่อเขากลับไปถึงมักกะฮ เขาก็สงซัยนับมายังมะดีนะฮทันที หลังจากนั้นอีก สามสี่ปก็เขารับอิสลาม (บรรจง    
บินกาซัน,  2549, น.175-176) ภายหลังจากทานเราะสูลุลลอฮ (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ไดเสียชีวิต (วะฟาต) เคาะ
ลีฟะหหลังทานศาสดาตางพยายามรักษาไว คือ แนวทางการดําเนินชีวิต และการปกครองโดยกฎหมายอิสลาม หน่ึงจาก
แนวทางที่บรรดาที่เศาะหาบะหนํามาใชคือ แนวทางการชูรอ โดยยึดคําสอนจากอัลกุรอานและแนวทางทานทานเราะสูลุลลอฮ 
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม)ถือไดวาเปนผูสืบทอดเจตนารมณของทานเราะสูลุลลอฮ (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) สมกับที่
ถูกเรียกวาเคาะลีฟะหผูทรงธรรม (คุละฟาออัรฺรอชิดีน) ทั้ง 4 ทาน คือ เคาะลีฟะฮฺ อบุบักรฺ อัซซิดดีก เคาะลีฟะฮฺ อุมัร อัล
ฟารูก เคาะลีฟะฮฺ อุษมาน อัลฆอนี เคาะลีฟะฮฺ อะลี มุรฺตะฎอ      
 2. ศึกษาแนวทางการปฎิบัติชูรอในประวัติศาสตรอิสลามไดผลการวิจัยดังนี้ ซึ่งผลการวิจัยจะกลวถึงยุคสมัยของผูนํา
หรือเคาะลีฟะหหลังทานศาสดามุฮัมหมัด (ศ็อลลั้ลลอฮุอะลัยฮวาซัลลัม) ทั้ง 4 ทานเปนสําคัญ   
  2.1 การปรึกษาหารือในการทําสงครามกับกลุมชนที่ไมยอมจายซะกาตและตีตนออกนอกศาสนา อัครสาวกบางทาน
รวมทั้งทานอุมัร บุตร ค็อตต็อบ ไดชี้แนะทานวาใหปลอยกลุมชนที่ไมจายซะกาต และบุคคลที่เขารับศาสนาอิสลามใหมที่จะตี
ตนออกนอกศาสนา จนกวาพวกเขาเหลานี้จะมีศรัทธา (อีหมาน) ที่ม่ันคงแลวจะหันมาจายซะกาตเอง แตทานอะบูบักรได
ทักทวงและปฏิเสธคําช้ีแนะดังกลาว จนกระทั้งทาน อะบูฮุรอยเราะห ไดกลาววา เ ม่ือทานเราะสูล (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะซัลลัม) ไดเสียชีวิตทานอบูบักรไดเปนผูนํา บุคคลผูปฏิเสธจากกลุมชาวอาหรับไดทําการปฏิเสธ ทานอุมัรจึงกลาววา ทานจะ
ทําสงครามกับบุคคลเหลานั้นอยางไร ทานจึงกลาววา แทจริงทานเราะสูล (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) กลาววา ฉันถูกใชให
ทําสงครามกับมนุษย จนกวาเขาจะกลาว ลาอิลาฮาอ้ิลลัลลอฮ ใครที่กลาวคําน้ี ทรัพยสมบัติและชีวิตของเขาจะถูกปกปองจาก
ฉัน (al-Bukhariy, 2003) ทานอุมัร จึงกลาววา ไมมีอะไรเวนแตอัลลอฮเทาน้ันได ใหจิตใจของอะบูบักร เขาใจในเรื่องศาสนา 
ดังน้ัน ฉันจึงทราบดีวาเขาน้ันเปนผูเที่ยงตรง        
  2.2 การปรึกษาหารือในการรวบรวมอัลกุรอาน ในสงครามยะมามะหนั้น นักรบที่ตายซะฮีดใน (เสียชีวิตในสนามรบ) 
สวนหน่ึงเปนนักทองจําอัลกุรอานไดเสียชีวิต ดวยเหตุดังกลาวจึงเปนผลใหทานอะบูบักรทําการปรึกษาหารือกับทานอุมัรในการ
รวบรวม อัลกุรอาน โดยรวบรวมจากวัสดุที่เปนกระดูก กานอินทผลัม แผนหนัง และการจดจําของบรรดาเศาะหาบะห  
(Ahmad Said Salim, 1998, p.145) ทานอะบูบักร จึงไดมอบหมายงานที่ยิ่งใหญน้ีใหแก เซด บิน ซาบิต ซึ่งเซด ไดรายงานวา 
อะบูบักรไดสงขาวแจงถึงการตายของนักรบที่ทําสงครามยะมามะห

 
ขณะนั้นทานอุมัรก็อยูรวมกับทานดวย อะบูบักร ไดกลาว

วา แทจริงทานอุมัรมาหาฉัน แลวกลาววา สงครามยามามะหในวันนั้นรุนแรงมาก จนทําใหนักทองจําอัลกุรอาน เสียชีวิตไป
มาก ฉันเกรงวาคนที่ทองจําอัลกุรอาน จะเสียชีวิต และหมดไป จึงเปนผลทําใหอัลกุรอาน สูญหายไปดวย ฉันจึงเห็นวา ทาน
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ควรมีคําส่ังใหรวบรวมอัลกุรอาน อะบูบักรจึงกลาวกับอุมัรวา ฉันจะทําในสิ่งที่ทานเราะสูล (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ไมได
ทําไดอยางไร อุมัรจึงกลาววา ขอสาบานตออัลลอฮ (ซุบหานะฮูวาตะอาลา) สิ่งที่ทานกระทํานี้เปนส่ิงดีงาม หลังจากนั้นทาน
อุมัร ยังคงเพียรมาหาฉันเพื่อขอใหฉันกระทําสิ่งนี้ จนกระทั่งอัลลอฮ (ซุบหานะฮูวาตะอาลา) ไดเปดหัวใจฉันในส่ิงที่พระองคได
เปดหัวใจใหแกทานอุมัร จะเห็นไดวาเม่ือเปนเชนน้ี การรวบรวมอัลกุรอาน มีหลักฐานในทางปฏิบัติ ดวยการปรึกษาหารือจาก
บุคคลตาง ๆ อยางกวางขวางและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีการทบทวนกันทางดานวิชาการจนกระทั่งเปนสาเหตุใหเกิด
ความพอใจและเห็นพรอมกันในการทํางานที่ย่ิงใหญนีบ้รรลุผลสําเร็จ      
  2.3 การปรึกษาหารือในการตัดสินปญหา ทานอะบูบักร เม่ือมีผูขอใหทานตัดสิน ทานก็จะพิจารณาจากอัลกุรอาน
หากทานพบจากอัลกุรอานตัดสินอยางไร ทานก็จะตัดสินไปตามน้ัน ถาหากไมพบในอัลกุรอาน ทานตองพิจารณาในแนวทาง
ของทานเราะสูล (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ไวอยางไร ทานก็จะตัดสินไปตามนั้น หากทานไมพบสิ่งใดในแนวทางของทาน
เราะสูล (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ในกรณีไมพบทานจะถามผูอ่ืนวา พวกทานทราบไหมวา ทานเราะสูล (ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะซัลลัม) ตัดสินเร่ืองนี้วาอยางไร         
  2.4 การปรึกษาหารือในการทําสงคราม ทานอะบูบักรไดเชิญทานอุมัร ทานอุษมาน ทานอะลี ทานฏอลฮะห ทานซุ
เบร ทานอับดุรเราะหมาน บิน เอาฟ ทาน ซะอ บุตร อะบีวักก็อส ทาน อะบาอุบัยดะห บิน อ้ิล ยัรรอฮ และบรรดาผูนําของ
ชาวอันศอร และชาวมุฮายีรีน จากบุคคลที่รวมสงครามบะดัรและคนอ่ืน ๆ อีกมากมาย อะบูบักรไดกลาวกับพวกเขาวา แท
จริงอัลลอฮ (ซุบหานะฮูวาตะอาลา) ผูซึ่งโปรดปรานของพระองคไมสามารถคิดคํานวนไดและการตอบแทนพระองคนั้นยิ่งใหญ 
การสรรเสริญที่มากมายจึงคูควรแกพระองคในพวกทาน ไดช้ีนําพวกทานสูอิสลามและปกปองพวกทานพนจากไซตอนมารราย 
ฉันตองการใหพวกทานเขาสูการทําสงครามกับพวกโรมที่เมืองซาม ผูใดเสียชีวิตเปนการเสียชีวิตโดยซะฮีด ใครที่รอดชีวิตมาได
ก็จะมีชีวิตอยูโดยปกปองศาสนา ทั้งหมดเปนผูที่สมควรที่จะไดรับผลบุญ ณ ที่อัลลอฮ (ซุบหานะฮูวาตะอาลา) เหมือนกับนักรบ
ที่ทําสงครามเพื่อศาสนา น่ีคือความคิดเห็นของฉันขอใหทุกคนแสดงความคิดเห็นตอฉันดวย และบรรดาเศาะหาบะหทุกคนก็
เห็นพองตองกันกับทานอะบูบักรในการเขาทําสงครามกับพวกโรมแตก็มีความเห็นหลากหลายในการสงครามในครั้งนี้ 
 

บทสรุป 

 ชูรอ มีบทบาทมากในประวัติศาสตรอิสลามรวมทั้งเปนกระบวนการและเครื่องมืออันหนึ่งการปกครองในอิสลามเปนการ
นําบทเรียนจากประวัติศาสตรที่ปรากฎชัดในอัลกุรอานซ่ึงไดเลาและพาดพิงถึงการปรึกษาหารือที่เกิดขึ้นจริงในยุคสมัยของ
ทานนบีอิบรอฮีม (อะลัยฮิสสลาม) กรณีขอความเห็นจากบุตรชายเรื่องการเชือดบุตรชายทํากุรบานและในยุคของทานนบีสุลัย
มาน กรณีราชินีบิลกีส ขอความเห็นจากขาราชบริพารในเรื่องการตอบสาสนที่นบีสุลัยมานสงมา ลวนไดรับการปรึกษาหารือ
ทั้งสิ้น สวนการชูรอในยุคของทานเราะสูลุลลอฮ (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) มีทานไดดําเนินการปรึกษาหารือปรากฎใน
หะดิษทั้งในรูปที่เปนคําสอน คําส่ัง และการเรียกรองใหมีการปรึกษาหารือกับบรรดาเศาะฮาบะห หลายเหตุการณโดยเฉพาะ
เรื่องการทําสงครามในหลายสมรภูมิ มีการปรึกษาหารือกับบรรดาเศาะฮาบะห โดยยึดหลักคําสอนจากอัลกุรอานที่อัลลอฮ (ซุบ
หานะฮูวาตะอาลา) ทรงใชและเหตุการณตาง ๆ ที่อัลกุรอานไดเลาหรือพาดพิงถึงนํามาประยุกตปฏิบัติและเปนแบบอยางใหกับ
บรรดาเศาะฮาบะฮ ดวยเหตุดังกลาวในยุคสมัยหลังจากทานเราะสูลุลลอฮ (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) เปนยุคของทานอ
บูบักร อุมัร อุสมาน อาลี ทานเหลาน้ีก็ไดนําแบบอยางแนวทางการปฏิบัติจากทานเราะสูลุลลอฮ (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) 
ในการชูรอมาปฏิบัติ โดยยึดคําสอนจากอัลกุรอาน คําสอน และแนวทางการปฏิบัติของทานเราะสูลุลลอฮ (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะซัลลัม) มาปฏิบัติ ดังนั้น จะเห็นไดวา การปรึกษาหารือ การขอคําปรึกษาหารือ การใหคําปรึกษาหารือ มีสวนสําคัญในการ
ตัดสินใจในทุกเร่ือง ทุกปญหา และมีบทสรุปหรือทางออกอันเปนผลมาจากกระบวนการและวิธีการที่ชูรอไดกําหนดใวอยาง
ชัดเจนดังที่ไดแจกแจงไปในรายละเอียดกอนหนา 
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เหน็ดเหน่ือย รวมถึงภรรยา ลูก และครอบครัวอันเปนที่รักยิ่งของขาพเจาที่เขาใจและสนับสนุนการทําวิจัยของขาพเจาเสมอมา 
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คําปรึกษา คําแนะนํา และขอเสนอแนะตาง ๆ ที่เปนประโยชน ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย ดร.อับดุลเลาะ  การีนา และรอง
ศาสตราจารย ดร.พิเชฎฐ  กาลามเกษตร ที่ชวยวิพากษชี้แนะ และแนะนําใหเกิดความสมบูรณในงานวิจัยชิ้นนี้ และขอขอบคุณ
ผูเกี่ยวของทุกคนทั้งจากสถาบันที่ขาพเจาไดมีโอกาสไดศึกษาเลาเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยา
เขตปตตานี เพื่อนรวมงาน และเพื่อนเรียนที่เขาใจการทํางานของขาพเจาเปนอยางดี สุดทายน้ีขาพเจาขอขอบพระคุณเอกองค
อัลลอฮ (ซ.บ.) พระเจาที่เปนที่สักการะและศรัทธาม่ัน อันเปนแรงบันดาลใจ แรงบันดาลกายที่สําคัญยิ่ง 
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Abstract   
 This article on is The State of Indonesia is a democratic state of law that must share state power, 
ensure human rights based on laws. The development of radicalism in Indonesia today is more directed 
to the case of the Islamic religion. An identity crisis that led to reactions and resistance to the western 
world which widened the colonization of the Muslim world and resulted in the division of Muslims into 
various nation-states. Radical groups sometimes have different strategies and goals that do not have a 
uniform pattern. Some only fight for the implementation of Islamic shari'a without the need for 
establishing an “Islamic state”, but there are also organizations that fight for the establishment of the 
Islamic State of Indonesia "Islamic caliphate" as a substitute for the ideology adopted by the Indonesian 
state namely “Pancasila ideology”. How is the Government Synergy to Strengthening the State Ideology 
from the Threat of Radicalism that has developed rapidly in Indonesia, it is necessary to take strict action 
taken by the Indonesian government, one of which is by disbanding Hizbut Tahrir (HTI) because it is 
considered wanting to replace the state ideology. This article uses literature studies, namely research 
activities by looking for theoretical references and discussions that are relevant to cases or problems by 
mistimed. This reference is obtained by examining the study of literature as a reference or basic 
foundation and the main tool for finding data. 
 

Keywords: Government Synergy, Ideology, Radicalism, Hizbut-Tahrir 
 

Introduction 
 The state of Indonesia is a state of law according to article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution. 
The provisions of the article constitute a constitutional foundation of the state, the law being placed as a 
rule in the life of society, nation, and state. The term rule of law has existed since the nineteenth 
century, from the time of Plato until now the concept of the rule of law has undergone many changes in 
line with the demands of the state. In Indonesia itself also has known the concept of a democratic state, 
in Democracy Indonesia: Democracy is the government of the people, by the people and for the people. 
The concept of democracy in Indonesia is divided into two, namely direct and indirect democracy, of 
course in practice the people take part in determining government policy. The democratic state of law 
must divide state power, guarantee human rights based on law. Also, Indonesia has a basic country, 
namely "Pancasila", the birthday of the Pancasila is celebrated every June 1st. Pancasila is the source of all 
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sources of Indonesian state law. This means that basic law is the basic norm for the formation of laws 
and regulations which is the source of law for the formation of the 1945 Constitution.  
 Indonesian society has a lot of diversity ranging from religion, ethnicity, language, and culture, unity is 
important for the Unitary Republic of Indonesia (NKRI). With this much diversity can be a potential to 
cause form a threat of disintegration. Many recent cases in Indonesia on issues that threaten the ideology 
of the state and democracy are the emergence of acts of violence in the name of Islam, the many 
demonstrations carried out anarchist, the frequent blasphemy cases, suicide bombings, and the 
emergence of radical organizations. Events like this can certainly be indicated as a result of radicalism. 
Radicalism is a phenomenon that is a problem of the world, many countries in this world who consider 
the case of radicalism is a trigger of acts of terrorism that can interfere with security and peace (Sadeli & 
Kartikawati 2018). It is obvious that in broad outline the radicalism movement was caused by ideological 
factors and non-ideological factors such as the economy, revenge, heartache, distrust, and so forth. 
Radicalism can lead to the birth of terrorism and intolerance, however, often people associate radicalism 
with religion even though basically radicalism is a political problem not from religious teachings. Law 
number 15 of 2003 concerning the stipulation of government regulations which enacts law number 1 of 
2002 concerning eradicating criminal acts of terrorism is an act of using violence or threat of violence that 
creates an atmosphere of terror or widespread fear. That the criminal act of terrorism that has been 
occurring in Indonesia is a serious crime that endangers state ideology, state security, state sovereignty, 
human values, and various aspects of community life, nation, and state. If viewed from the perspective of 
religious experts, intolerance and terrorism occur because of religious or ideological discourse influenced 
by exaggerated. Extreme or excessive religious understanding does not only occur in adherents of 
secularism, capitalism, liberalism, and atheism. 
 In many cases of global radicalism, this can certainly threaten the practice of democratization that is 
taking place in Indonesia, some elements can provide doctrines in the understanding of radicalism that is 
currently being discussed globally. Of course, the practice of democracy needs to be understood by all 
Indonesian people into filter understanding so as not to deviate from the proper rules. As Indonesian 
President Joko Widodo stressed the need to maintain unity amid the threat of radicalism and trade war in 
the global era. Joko Widodo said "Indonesia has a variety of customs, ethnic and religious traditions, we 
are still one because we have the Pancasila ideology. We must unite in facing challenges and big threats 
that are increasingly difficult if we are not united. Those we facing are radicalism, trade wars and so on. 
Do not want to be provoked, stolen” President Jokowi's opinion is fundamental that Radicalism is a threat 
to the integrity of the Indonesian State (Satriawan, 2018). In conclusion many cases of violence or the 
development of radicalism issues today, the government needs to strengthen the state ideology, namely 
Pancasila, to the elements of social society in Indonesia to avoid the threat of radicalism that can disrupt 
democracy and the integrity of the nation. In this article, we will discuss the development of radicalism 
and synergy efforts from the government that is needed in handling cases of radicalism in Indonesia so 
that the Indonesian state is not divided. 
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Review 
 1. Literature Review          
  1.1 Radicalism: Radicalism is the Latin language radix in its meaning to mean “root”, while in 
terms of radicalism is a radial flow or ideology of politics. Another understanding reveals what is meant by 
radicalism, namely principles or practices that are carried out radically/hard. A choice of action is 
generally seen by contrasting sharply between the values championed by certain religious groups (sects) 
and the prevailing order of values (Mudjahirin Thahir). Initially, the main reason for religious radicalism or 
hard-line Islamic movements was motivated by local politics: from political dissatisfaction, political 
marginalization, and the like. Radicalism has a history that was raised with fanaticism, intolerance, and 
exclusivity in the first Islam which was revealed by the Khawarij since the first century of Hijriyah (Kaldun, 
2016). 
  1.2 Democracy: Democracy is a system used in the State of Indonesia to regulate the way of 
government. the term democracy comes from the Greek, "demos" means people and "Kratos" means 
government. If concluded according to the Greek meaning of democracy is a people's government. In the 
concept of a democratic state, the highest power is in the hands of the people, the people must be 
included in controlling the running of the government. For that reason, globally democracy has become a 
phenomenon that exists in everyday people's lives which is based on the principle of individual freedom. 
Democracy is another applied political concepts such as power, state, and bureaucracy, a term that is 
closest to the understanding of the general public but contains limitations (Suleman, 2010). In the 
Gettysburg Address, President Lincoln declared ours a “government of the people, by the people, and for 
the people” (Epstein, 2011). 
  1.3 Pancasila Ideology: Pancasila ideology is the country's foundation for Indonesia. Pancasila as 
an ideology is to open space to form community agreements on how to achieve these basic ideals and 
values. Pancasila ideology is based on the philosophical structure of the Pancasila. Pancasila itself as a 
philosophy composed or starting from basic values, noble, eternal, unchanging, and the existence of 
those values in the social culture of the Indonesian people themselves, the cultures of the Indonesian 
people and in the customs of the Indonesian people themselves (Jimly  Asshiddiqie, 2008).  
 2. Result Review 
  2.1 The development of radicalism in Indonesia: The development of Islam identified with the 
development of Islamic thought itself. Islamic thought is the ijtihad of a person or group in understanding 
the text of the contents of the Qur'an and Sunnah. The Companions in the pilgrimage after the death of 
the Messenger of Allah continued to adhere to the Qur'an and Sunnah in continuing the spread of Islam 
and the formation of Muslims (Thoyyib, 2018). The development of radicalism in Indonesia today is more 
directed to the case of the Islamic religion. An identity crisis that led to reactions and resistance to the 
Western world which widened the colonization of the Muslim world and resulted in the division of 
Muslims into various nation-states. Radicalism in the political world is extreme by using violence, or 
religious fanaticism to force others. Generally, the Radicalism movement wants to reject the Republic of 
Indonesia, reject the foundation of the Pancasila state and the 1945 Constitution. In the Qur'an, it has 
been mentioned in Surah Al-Baqarah, namely: La ikraha fi ad-din (There is no compulsion in embracing 
Islam). So all people in this world who embrace Islam there is no compulsion for other people to 
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embrace Islam too. Matters relating to harassing, terrorizing, and bombing (Committing Crimes) is strictly 
prohibited in Islam. The emergence of radicalism movement after the reformation after the fall of 
Soeharto began with the opening of free democracy in Indonesia which resulted in the growth of radical 
Islamic groups. The emergence of this radical group is more vocal and more visible so that in the reform 
era the problem of Islamic radicalism is getting bigger because there are many supporters and it is 
developing so fast. 
 

Table 1 of Islamic Organizations 
 

Organization Leader Figure Action The Background 
Jamaah 
Islamiah (JI) 

Abu Bakar Baasyir 
and Abdullah 
Sungkar 

Born in Bali (2002) 
Suicide Bombing, in front of the 
Australian embassy building (2003) 

Want to establish an Islamic state 
in Indonesia and other regions of 
Southeast Asia. 

Front 
Pembela 
Islam (FPI) 

Habib Muhammad 
Rizieq Shihab 

- 300 FPI members attacked Komnas 
HAM office (demanding the 
dissolution of Komnas HAM) 
The threat of overthrowing SBY's 
Government if it dares to dissolve 
FPI (2011) FPI resistance to Ahok 
from the court table (2015) 

Considering the long- suffering of 
Muslims in Indonesia due to the 
weak social control of civil and 
military authorities due to many 
human rights violations 
committed by the authorities. 

Hizbut Tahrir 
(HTI) 

Syekh Taqiyuddin 
An Nabhani 

 HTI rejects the Ormas (2013) 
HTI holds the action of rejecting 
Valentine's day (2015) 
 

It was established as a hookah of 
Islam to return Muslims to return 
to obedience to the “Law of 
Allah” which is “Islamic Law”. 
Also, it aims to rebuild the Islamic 
government of the “Khilafah 
Islamiyah”. 

 From the table above is a group of radical mass organizations that have developed in Indonesia. 
Radical groups sometimes have different paths and goals that do not have a uniform pattern. Some only 
fight for the implementation of Islamic shari'a without the need to establish an “Islamic state”, but there 
are also organizations that fight for the establishment of the Islamic State of Indonesia "Islamic caliphate” 
as a substitute for the ideology adopted by the Indonesian state namely “Pancasila ideology”. All 
organizations that are considered radical will simultaneously spread radical ideas that can endanger a 
country both harmony and stability of the nation. Moreover, these radical Islamic movements found 
momentum when the Islamic world in the Middle East was massively conquered by ISIS, which carried 
the spirit of the Islamic State and supported all forms of radicalism and terror for the realization of the 
group's ideals. Ironically, the ISIS group has now developed so rapidly and rapidly that it has almost 
controlled all of Iraq, Libya, and Syria (Robingatun, 2017). On the other hand, radicalism is an 
understanding that wants social or political change or renewal through extreme means. Socio-political 
factors namely Symptoms of religious violence are more properly seen as socio-political symptoms than 
religious symptoms. Azyumardi Azra said that the deteriorating position of Muslim countries in the north-
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south conflict was the main helper for the emergence of radicalism  (Thoyyib, 2018). Besides religious 
factors, one of the causes of radicalism is religious sentiment, namely religious solidarity for friends who 
are oppressed by a certain force. This propaganda and demonstration is a form of anger shown by some 
people. The aggressive attitude carried out by groups acting in the name of religion is difficult to detect 
whether it is purely fighting for religion, theatrical mentality of irregularity in religion, or just as a vehicle 
for certain political elites. Community religious emotion is a vibration of the soul that can move them to 
do religious activities. For groups who have aggressive religious attitudes and have a mind that merges in 
anger can destroy and kill leaders who are considered infidels (Thoyyib, 2018).   
  2.2 HTI of the Ormas: Hizb ut-Tahrir is also called the Liberation Party. He is a political party 
international standard that aims to uphold again “Khalifah Islam” or the “Islamic State” of the World 
under one flag. Over time, in the context of the development of Islam has declined. Cases of violence 
often arise through radicalism and terrorism movements. One example of an Ormas which is considered a 
radical movement is Hizbut-Tahrir Indonesia (HTI). HTI has been established since the 1980s with its 
founder figure, Sheikh Taqiyuddin, known as an ulema, and a court judge in Palestine. With this goal, it 
means that the desired outcome to make all life activities are regulated by Islamic Shariah law. According 
to HTI's view, Pancasila is a kufr ideology. This has been illustrated by Ainur Rafiq, citing HTI's nasyrah 
titled, AL-Banshasila Philosophy of Kufr laa Tattafiq ma'am al-Islam. For this reason, due to this kufr, 
Pancasila is considered incompatible with Islam. In conclusion, HTI intends to revive Muslims with truly 
enlightened. 
 The initial entry of HTI was to teach his understanding to several campuses in Indonesia so that over 
time he could gather enough members. Several stages of da'wah carried out by Community Organizations 
HTI. First, the stage of guidance (guidance and cadre formation) he looks for cadres who believe in the 
ideas and methods of HTI. The second stages of takaful (interaction) are to establish interaction with the 
people to participate in having the obligation of Islamic da'wah with this making Islam a major problem in 
life. the third, namely Istialamul Hukmi's stage (power taker) receives the power to implement Islam as a 
whole and the totality of an Islamic treatise on the world. The case that occurred in Indonesia lately is 
the dissolution of HTI Ormas, the government elite dissolved HTI because it was proven to have spread 
teachings that were contrary to the teachings of the State Ideology namely Pancasila. HTI once held a 
Khilafah Conference which took place at the Bung Karno Stadium in 2013 and was held by thousands of 
students at the Bogor Agricultural Institute (IPB) through the campus missionary institution to become a 
cadre of HTI. Judging from these two activities, it proves that HTI has carried out activities to spread 
Islamic teachings that are contrary to Pancasila. The desired teaching, the teachings of the Khilafah 
Islamiyyah HTI, wants a similar state system throughout the world labeled "Islamic state". In my view, the 
State of Indonesia which is labeled a Democratic State cannot easily become an Islamic state, even 
though the majority of Indonesia's population is Muslim, but in the context of the State, it must be able 
to distinguish between Politics and Religion. Religion is a guideline for every individual and I don't think it 
can be used as a foundation for the State. With the development of this HTI Ormas, it certainly can divide 
the nation and state. 
  2.3 The threat of Democracy and Ideology of Pancasila: Indonesian society has diversity starting 
from religion, ethnicity, language, and culture, of course from various kinds of diversity there will be 
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differences. This difference makes the nation and the state continue to fight differences so as not to be 
divided. Through Democracy and Ideology Pancasila this country can stand tall despite many differences 
(one nation, one language is Indonesia). However, as many CSO's adhere to radicalism, of course, it can 
cause a threat to democracy and the ideology of Pancasila. The Nation and State have always practiced 
the idea of democracy even though it is still simple. In 1 paragraph (2) of the 1945 Constitution which 
reads "Sovereignty is in the hands of the people and implemented according to the constitution". 
Democracy has four elements, namely meetings, consensus, cooperation, human rights. Freedom to form 
Ormas by many groups of people is part of human rights, which are protected by law as a manifestation 
of the existence of a democratic system in Indonesia. Indonesian House of Representatives Speaker 
Bambang Soesatyo said that radicalism was still a threat to democracy in Indonesia. Radicalism is 
considered a stowaway in Indonesian politics. For example in the Direct Election precisely in the 
presidential election (Pilpres) they (radical groups) almost succeeded in establishing influence and trying 
to divide the Unitary Republic of Indonesia through religious and ideological issues. In the 2019 
presidential election, radical groups and ex-terrorists received blemishes to grow and develop. Radical 
groups can play between the euphoria and political dynamics that were currently hot. In the realization 
of the Human State, political parties must obey the laws and regulations. 
  2.4 Government Synergy in Counteracting Radical Organizations: When viewed from the synergy 
of what the government has done to strengthen the ideology so that the State is not divided because of 
the Radical Ormas. The government continues to strive to take action against Ormas that are considered 
to have committed abuse and irregularities. During the new order, Ormas were regulated in Law No. 8 of 
1985 concerning Social Organizations. However, for the new order regime, the mass organization has the 
potential to consolidate its power but also has the potential to obstruct or oppose the interests of the 
regime's power. Therefore the government makes arrangements through the Ormas Law through the 
scope and scope of categories. The Ormas Law itself stipulates that all CSO's must accept Pancasila as 
the principle of "ideology" and the prohibition of adhering to and developing and spreading the teachings 
of communism/marxism. The government has the right to disperse if a mass organization violates it. Over 
time with the dynamics and rapid development of CSO's, the government issued Law No. 17 of 2013 
concerning Community Organizations to replace Law No. 8 of 1985 which is considered to be 
incompatible with current developments. The law is governed by the basic concept of rights, obligations, 
and prohibitions and sanctions for CSOs. As for many sanctions for CSOs have been regulated in the Act, 
namely administrative sanctions, temporary suspension sanctions, sanctions for revocation (SKT), and 
sanctions for revocation of legal entity status have been regulated in Article 60 to Article 78 (CHAPTER 
XVII Sanctions) 
 In addition to the Act in the last 3 years, the Government made Law No. 16 of 2017 which is a change 
to Law No. 17 of 2013 concerning Community Organizations (Ormas). This Perppu emerged as the 
government's response to the existence of Ormas that were considered to conflict with Pancasila. With 
this, the government wants to realize its duty to protect the whole nation and spill the blood of 
Indonesia. One of the actions taken by the government is to dissolve the Indonesian Hizbut-Tahrir 
Indonesia (HTI). HTI began to appear publicly in March 2002, the first time they called for the Islamic 
Caliphate since then HTI began to actively respond to important events such as the rejection of the Draft 
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Law (RUU) of CSOs in 2013. They were sneaking in spreading the movement by publishing the book 
“Political Parties Islam” then published it on their official. Right on July 19, 2017, the Indonesian 
Government revoked the legal status of HTI Ormas, thus HTI was officially dissolved. There are three 
reasons for the government to disband HTI Ormas: 1) HTI does not carry out a positive role in the 
development process to achieve national goals. 2) Activities carried out by HTI are indicated to have been 
contrary to the objectives, principles, and characteristics which are based on Pancasila and the 1945 
Constitution. And 3) Activities carried out by HTI are considered to have caused conflicts in the 
community that can threaten the security and order of the community and endangers the nation and 
state. Decisive action taken by the government to dissolve HTI is considered very appropriate by many 
Indonesian people who have proven HTI does not agree with Pancasila, HTI wants to replace the 
Pancasila Ideology into "Khalifah Islamiyah". However, unlike the viewpoint of HTI, HTI does not accept 
the government's decision. HTI filed an appeal but, the State Administrative High Court (PTTUN) rejected 
HTI's appeal. Ismail Yusanto, who is an HTI spokesperson, said that he would carry out the cassation legal 
process. The submission of Cassation by Ismail Yusanto is a form of resistance to injustice against HTI 
Ormas so that he feels the need to appeal. However, the legal steps of the HTI Ormas that have filed an 
appeal to the Supreme Court (MA) did not get results. The Supreme Court rejected the cassation filed by 
the HTI, the Supreme Court assumed that it was clear that I had carried out activities that developed an 
understanding that was contrary to the Pancasila Ideology 16 of 2017. 
 

Conclusion 
 As a country with a variety of diversity differences, as well as a country that embraces the 
understanding of democracy and state ideology, namely Pancasila. The role of the government to be 
able to solve the problem of radicalism cases that have developed rapidly indeed must be firm. In the 
concept of a democratic state, people are free to argue, gather, and associate. But along with the many 
cases of Radical Organizations that can threaten the nation and state, the government must act decisively 
that CBOs that are not in agreement with Pancasila can be prosecuted according to the law that has been 
revoked namely Law No. 16 of 2017. Dissolution of HTI Ormas is an appropriate action because HTI is not 
relevant to Pancasila in which there is a great diversity of ethnicity, religion, language, and culture. 
Pancasila as the basis of the state must be maintained and carried out together because this has become 
an absolute agreement that cannot be replaced by any position like HTI who wants to replace the 
Pancasila position as “Khilafah Islamiyah” 
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Abstract   
 This article on is Democracy has a broader meaning than we usually know. Democracy is a series of 
processes and leads to human behavior that recognizes each other's differences. The democratic life in 
New Zealand answered all of these problems. Not only about democracy, but the country also supports 
it with an understanding of human rights as a supporter of the success of democratic life in New Zealand. 
The purpose of this study is to provide an objective description to get an initial picture of human rights in 
New Zealand and to understand the life of democracy in New Zealand (judicial and historical review). 
This article was written using the method of literature study with systematic literature review. Data 
sources in this study are secondary data obtained from a literature review and interpretation of the 
material contained in books, documents, website access, articles and journals and legal sources of laws 
and other written information relating to the topic to be examined in the update of the information.. In 
this study, the theory used was the theory of democracy which is interpreted as a way for individuals or 
groups of people to solve problems faced with other individuals together. The reader will get knowledge 
and information about human rights in New Zealand being the result of this article. 
 

Keywords: Democracy, Human Rights, Life, New Zealand 
 

Introduction 
 New Zealand is a country that was founded in 1840 and was marked by the emergence of an 
agreement between the British and Maori kingdom known as the Treaty of Waitangi. New Zealand 
became active in 1841 and became one of the British Commonwealth countries. Many unique things that 
make New Zealand is one of the developed countries in the world. Economic growth is very stable, 
natural resource management is constantly being developed, and the human growth index is fairly high 
so that the New Zealand government can control its human resources very well. This can affect the 
progress of other fields in the country. New Zealand uses a constitutional monarchy system of 
government led by Queen Elizabeth II. Besides this, the country is implementing parliamentary 
democracy. As we know that in a system of government the constitutional monarchy with parliamentary 
democracy still has legislative power like other democratic countries. In this case, the legislative power in 
New Zealand is a cabinet consisting of ministers and led by the prime minister. This cabinet has the 
authority to make policies and be responsible for those policies. (Aitken, 1998). Human rights are an 
important element in the development of a nation and state. As we know that human rights have a very 
broad scope. A nation will move forward regarding the progress of thought and awareness possessed by 
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each individual in understanding human rights themselves. Awareness of the importance of respecting a 
difference is one of the important points to realize a better democratic life. (Donnelly, 2013). 
 Democratic life doesn’t always concern completely with the government system and the process of 
electing leaders and so on. Democratic life will be more meaningful when dealing with others. Humans 
are social creatures that use ways of interacting and socializing to understand one another, at that point, 
the value of democracy will work as it should. (Parker, 2003). Being famous for its high tolerance for 
human rights is one of the main drivers of the success of New Zealand to become a monarchic state with 
an extraordinary spirit of democracy. Also, the diversity of religious communities shows that cultures 
respect each other very stable. In this case, human rights themselves support the birth of these cultures. 
Therefore, a country needs to uphold human rights which will affect all forms of the course of the 
process of human life. 
 New Zealand has a fairly diverse human population, ranging from residents of European descent, 
Asian and Maori tribes. So that this community has a special nickname known as the kiwi. Living in 
diversity has made New Zealand one of the countries with excellent pluralistic life. Democratic life is 
indeed very well known in New Zealand, as we know that as a unique society and consists of diverse 
cultures. Over time and the world has advanced, not only in terms of technology but also in its culture, 
many Kiwis are happy to accept urban life, cafe culture, and appreciate culinary tastes, and other new 
arts. In line with this, the Kiwi continues to preserve its original culture as the main identity in their 
country. Human rights must be considered as one of the most important indicators in the democratic 
process in New Zealand. This country has become very unique in the democratic culture that they 
practice. On the other hand, New Zealand has indeed adopted a monarchy system with parliamentary 
democracy. This gives the meaning that parliamentary democracy is a representation of human rights 
itself so that its citizens continue to uphold human rights and continue to maintain the honor of their 
country's governance system. Then how do human rights become the main driver in the successful 
implementation of democratic life in New Zealand?. In line with the above, the purpose of writing this 
article is to know and understand how human rights can be upheld and become one of the main points 
in the democratic process in this country. 
 

Review 
 1. Humanity in New Zealand 
 The issue of humanity is very important in the life of the nation and state. It also needs to be 
considered when dealing with other people. In line with this, humanity is very closely related to human 
rights. Human rights hold an important pillar in humanity. Humanity will indeed discuss more deeply 
about human rights which are the main elements in it. Until now, New Zealand has been able to survive 
with an extraordinary pluralistic life. Evidenced by the existence of several religions that live there, such 
as Christianity with a percentage of 57%, then followed by Islam with a percentage of 1.2%, then the 
Jewish population with a percentage of 0.2%, then Buddhism with a percentage of 1.6% and Hinduism 
with a percentage of 2.1% (Religion-fact.com). The data shows that living in diversity does not become a 
barrier to fighting for the rights of individual freedom which gives freedom for its citizens to choose any 
belief and belief as a way of life. Besides that, the comfort of life in diversity is not always felt every time 
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by these people. there will always be persons who feel uncomfortable with this diversity, and there will 
always be those who want to disturb the pluralistic peace (Lange, 1999). 
 In every country that has a high-security index like in New Zealand, it cannot always guarantee the 
security of its people as a whole because the government knows that its people will live peacefully. But 
therefore the New Zealand government has never been careless in protecting the rights of life of its 
citizens. As in the shooting case that occurred in 2019 ago. There has been a brutal shooting at the Al-
Noor Mosque, Crishtchurc City and the Mosque on Linwood Avenue, New Zealand. New Zealand's prime 
minister at the time was Jacinda Ardern, who said 49 people had died and the remaining victims were 
seriously injured (Abdurahman, Kom, & Si, n.d.) This shooting event has become a dark history for New 
Zealand. And the world strongly condemned the perpetrators of the shootings and strongly condemned 
the terrorism that occurred throughout the world. The shooting case that occurred was a very serious 
humanitarian crime because it forcibly took away the right to life of the victims who had just finished 
performing the Friday prayer services in the congregation that the Muslims do once a week. This is a hard 
blow for the New Zealand government to be able to prevent the same incident from happening again. 
 2. Democracy in New Zealand 
 Democracy is synonymous with the process of reaching a decision that is brought together. However, 
speaking of democratic systems does not always lead to the party of democracy (elections). Democracy 
can also be directed at the development of a society that understands the importance of the system, 
that the main point is mutual respect and respect for the differences that occur between them.            
The development of the general election process in New Zealand has become one of the best holdings 
of elections from countries that embrace other democratic systems. So far, New Zealand is already at a 
time when the political world can be said to be stable. Political developments in New Zealand can be 
judged by competing political parties that always appear at democratic parties there, in this case, the 
general election held every three years. The party is the labor party, the liberal party and the national 
party which is the oldest party there (Lange, 1999). Each has its way to entice voters to win their party. 
Democracy in New Zealand has learned first from what is realized by all democracies, that a candidate 
who needs a vote, means that democracies must be prepared to promise. It is obvious that the political 
history of New Zealand which begins with the Conservative oligarchy to the Conservative coalition 
(Reform Party) and Liberals. Then the voters on one goal, placing the ruling Liberal Party to introduce 
radical and progressive laws. We have seen that the Liberal Party lost its inspiration and energy to the 
Labor Party. But the Labor Party was unable to gain power because the people had lost confidence, the 
highest in the nineties, due to the issue of disparate (Ellison-loschmann & Pearce, 2006). The issue of 
dispersed health services experienced by the Maori as a minority became a hot topic at the time. And 
have a big impact on the development of these political parties (Zealand, 2007). 
 3. Successful of democratic culture in New Zealand  

As we all know that in this world, people are born and live in diversity, whether it is religion, race or 
ethnicity. Because every country still has different tribes and races. This certainly will affect the mindset 
and perspective of each person in living their daily lives. New Zealanders not only understand democracy 
as a matter of politics in their country but rather how to live their daily lives with such diversity (Lange, 
1999). They are just trying to live in peace and mutual respect because everyone certainly has their own 
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goals and must involve others to solve them. This has become one of the strengths in supporting 
democratic life there. Even this country is recognized by many countries as peace states that live with 
various cultures that respect each other. The low level of Sara issues developing in New Zealand has 
increasingly made it one of the countries with the best levels of democracy in the world. Tolerance for 
diversity there can be said to be high. The right to individual freedom is also part of the aspects that 
support democratic life there. When viewed from the field of gender equality, this country has its 
uniqueness too, where. The life of democracy in this country is also supported by the role of the 
government that functions very well. Even in government gender equality can be seen as a 
representation of community groups from various races and other community groups (Press, 1999). New 
Zealand is one of the countries by involving women in governance, which has given the meaning that 
women also have the same power to uphold their rights. 
 

Conclusion 
 Studying dynamic human life indeed gives its color in this article. many things we can take as 
important lessons in life. The broad understanding of democracy presented by the people and the 
government of New Zealand has opened a new path for the world that life in diversity and trying to 
survive in it is very possible to do because this is closely related to understanding related to human rights 
itself. In line with this, human rights have a very broad branch. The right to life and individual rights are 
examples that should be appreciated by everyone and need to be taken care of together. Throughout 
the world, there must be a life that continues to evolve because the true dynamics of human life should 
occur, therefore it is not surprising that at a certain time a new civilization will be born filled with 
extraordinary diversity as unique as what happened in New Zealand. Democracy is not always associated 
with the political world of a country but the implementation of this understanding is the main point of 
achieving human civilization far from social deviations. New Zealand people decorate democratic life by 
respecting the differences that exist between them, be it social status, race, ethnicity or gender. This 
happens because understanding the importance of human rights is highly respected and upheld 
there.Condolences to the victims of the shooting which made dark history in New Zealand is a form of 
concern for the importance of protecting one's life rights. Then gender equality that takes place in 
government seats becomes an important part of the success of democratic life in New Zealand.  
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Abstract   
 This article was written by the author to seek out about the dynamic of democratization and 
decentralization after the fall of authoritarian regime through the democratization and the 
decentralization in reforming the government of Indonesia. The research method used is a historical 
descriptive research. The purpose of this article was to understand how the democratization and 
decentralization under president B.J Habibie transitional regime, in order to create a government reform. 
This article explains about the presidency of Habibie through the policies that created after New Order 
regime. The findings in this study are to show B.J Habibie administration period, and the achievement 
during his short period. B.J Habibie was succeeded in reforming Indonesia government through his 
movement such as improving economics, release the freedom of opinion, freedom of pers, political 
reforms, and the elections in 1999. Even his policies regarded as controversial policy that could provoke 
pros and contras, but it was the new face of political system in Indonesia which contain democratic 
values. 
 

Keywords: Democratization, Decentralization, Government Reform, B.J Habibie 
 

Introduction 
 After the falls of Suharto in May 1998, impacted into the political situation in Indonesia. This kind of 
situation was supported people to express their freedom of speech in the form of democratization. The 
rise of political party, press freedom, and civil society also being a part of impact from the “Reformasi” 
movement. Before the transition regimes begin, Indonesia was led by Suharto under his authoritarianism 
regimes or usually called as Orde Baru (New Order). Under Suharto regime drive Indonesia into a state 
with centralized system, in order to dominance the whole country through his legitimacy. His dominance 
in a state administration was operate through a political party called Golkar (Golongan Karya). Golkar was 
a nationalism political party which sit in the top of the political structure, through this party Suharto 
extended their patronage across Indonesia and it was attached to a centralized corporate style of rule 
(MacIntrye, 1992) Mostly Suharto’s legitimacy was stood on the promise of stability and economic growth. 
Indeed, in 1980’s he fulfilled the needs of society better than his predecessor. He was also known as 
Father of National Development due to his achievement under the centralized New-Order regimes by 
increasing GDP and exports products. Until in 1997 Financial Crisis was impacted Asia and it was affected 
into political and economic situation of Indonesia. Which in Indonesia also facing many problems under 
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the Suharto regimes. The crisis also highlighting the worse of New Order such as the corruption, and the 
human rights violations. Instability of economic impacted so much into Indonesian economic, it raising the 
cost of daily needs and set the society to lower their standards living quality. This crisis was ended up 
into a riot in 1998 in order to bring down Suharto. Suharto’s resignation left many problems and cases to 
be resolved. B.J Habibie was the vice president of Suharto, who was chosen to be the next president to 
replace Suharto. Habibie was challenged to make a government reform in post New Order, due to the 
legacy left by Suharto with the cases, economic crisis problems, also the corruption and human rights 
violations problems. Through the democratization and decentralization, this article will explain how 
Habibie reforming Indonesian government in order to restore Indonesia after the failed of New Order era.  
 According to the history of new order regimes with all of legacy that left to the next successor, the 
questions arises is how was Indonesia under Habibie’s transitional regime? How Habibie’s government 
reform in post-Suharto? Especially through the democratization and the decentralization. This article will 
explain the answer of those questions by building a deductive paradigm, constructed from the general 
problems in post-Suharto era as a main reason for reforming Indonesia government through the 
democratization and the decentralization. It also explained about how Habibie presidency in facing 
Indonesia transitional era. Judging by the type of article, this article was created with a literacy study 
which conducted a literature study in books, journals, research, and newspaper that has been done 
relating to Indonesian government post-Suharto era. 
  

Review 
 1. The Transitional Regime  
 B.J Habibie was studying in Germany until in 1973 Suharto were calling Habibie to came back to 
Indonesia, and Habibie was appointed as the Ministry of Research and Technology on 1978 until March 
1998. While serving the cabinet, Habibie also elected as the leader of Indonesian Association of Muslim 
Intellectuals (ICMI). ICMI was made caused by the deterioration of influence of Suharto in ABRI and Golkar 
which known as Suharto’s pillar power. Until Habibie was chosen as the vice president. Suharto 
convinced that Habibie was too weak to taking over power from Suharto, while the other factions was 
scrambling each other trying to get the power. At the same time the country was facing a great crisis, the 
economic was falling down, the opposition was getting stronger to make Suharto falls. After Suharto’s 
resignation, B.J Habibie was sworn to take the position as President of Indonesia, and executing numerous 
political reforms. Habibie became the third president after 32 years no one could move Suharto. Habibie 
was got criticized by most of people, regarded President Habibie’s government as a continuation of 
Suharto status quo (Anwar, 2010) As a reformer, President Habibie was taking a political opportunity to 
introduce a wide reform that needed by Indonesia but didn’t carried out by Suharto’s regimes. Looking 
back at Habibie’s background, he was spent most of his young adulthood live in democratic society under 
the federal system in Germany so based on his background, we shouldn’t be surprised with Habibie’s 
political reforms. 
 Indonesia was got criticized by many western governments for many cases that emerged, such as the 
human rights cases, and the pseudo democracy. Habibie was different with Suharto who were very 
suspicious with the western values like the democracy and human rights, but Habibie was emphasized 
the concept of democracy and human rights as the universal values to implement in Indonesia. The falls 
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of Suharto regimes opened up the door for reforms agenda such as democracy and decentralization. 
Besides, one of the reasons why Indonesia’s decision to decentralize is the Indonesian archipelago which 
diverse in geographically and ethno-demographically (Carnegie, 2008). Under the authoritarian and 
centralized system such as New Order era which can’t resolved the problems that emerged. Due to this 
condition and situation pushed Habibie to reforming the government. 
 2. Democratization & Decentralization Process 
 In order to bring back Indonesia into a democratic nation, Habibie have to fulfill the demand of 
people. He was emphasized democracy as the main values to implemented in political reforms that 
created. Democratization means the process of changing the discourse of identity in the structure of 
society and other members of society can play a role in their political life. Democratization is also a 
process that leads to the formation of democracy (Anderson, 2001). Remembering that democratization 
process is the process of establishing the political system. To establish an institutionalized democratic 
process takes an interactions strategy and tactical decision such as, re-arrangement of the constitution, 
rules of future political competition, and dismantling or remove the structure of authoritarian rule 
(Schedler, 1998). Under Habibie’s presidency there were around 66 new constitution that released by 
MPR (People’s Consultative Assembly) in order to reform the political situation in Indonesia (Wijaya, 2018). 
These new policies were giving a huge impact in reforming Indonesian government. As we know that in 
the end of Suharto presidency Indonesia was facing economic crisis and inflation, that decrease Rupiah 
exchange rate until Rp.17.000 (Aspinall, 2000) Due to the economic crisis the first step that Habibie take 
was separating Bank Indonesia (BI) from government intervene through Law no 23/1999 on Bank 
Indonesia. It was supposed to made BI as independent institution and to regain the trust of people. The 
entry of foreign investor and the gain of trust were impacted on strengthening Rupiah value, and could 
stabilize Rupiah exchange rate also decreasing inflation from 70% into 25% in March 1999. Due to the 
reforming agenda to democratize Indonesia, Habibie was reforming the political situation to be more 
democratic through Law No. 2/1999 on Political Parties and No. 3/1999 on General Elections. Under the 
new law, political parties were free to choose different political ideologies, but Pancasila was still the 
remained sole ideology of the state. After this new law, there were over 200 parties registered into the 
Ministry of Justice, but in the end only 48 parties qualified to joining the elections on June 1999 (Anwar, 
2010). 
 This election was the first genuinely democratic election since 1955, the Commission Elections (KPU) 
which take the role as the promoter of Elections were filled by each representative of political parties. 
Even when KPU hasn’t succeed to announce the result of elections, Habibie himself taking control to 
announce the result and signed the elections winner as the president (Ali, 2013) The different with the 
last election is the freedom of the media. They were free to report on the activities of all parties (Bhakti, 
2002). This were so different since Habibie release the freedom of pers by revoke the SIUP (Surat Izin 
Usaha Penerbitan) and freedom to express opinions due to the Law No. 9/1998 about the freedom to 
express opinion and how to demonstrate. Another step created by Habibie to democratize Indonesia was 
removing Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), The Indonesian Armed Force’s dual function 
(dwifungsi) that intervene into Indonesia political system, it was also erasing military business that be one 
of demand of Indonesian people (McCulloch, 2003). In this conditions ABRI were separated with the 
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Police (POLRI) which in charge to secure public order, while TNI (Tentara Nasional Indonesia) The 
Indonesian National Army was to defending the country. Due to the erasing ABRI’s dual function, the role 
of ABRI in political system was reduced gradually from 75 person in People’s Representative Council 
(DPR) into 38 persons. Wiranto as the general of TNI stated that ABRI member will has two choices, to 
came back to barrack and focusing on National Defense or pension from military to started political 
career.  With this political reform, military member was decreasing from People’s Representative Council 
(DPR) until finally abolished.   
 Another reform that introduced by Habibie was the regional autonomy. Different from the New Order 
era with the over-centralism, the decentralization was supposed to give the wide-ranging power to the 
regional governments at the district, and the second tier of governments. Which means that decentralized 
systems make the central entities like Central Government play a lesser role in any dimensions, in this 
case Central Governments possess a smaller share of fiscal resources, grant more administrative 
autonomy, and/or cede a higher degree of responsibility for political functions (Schneider, 2003). 
Decentralization is intended to bring numerous improvements, and it is considered that decentralization 
can contribute to further democratization, more efficient public administration, to more effective 
development, and to good governance (Saito, 2001). Decentralization could benefit the nation state 
building since this policy is bringing more political stability by giving the local people what they need. 
Moreover, it provides training ground for citizen involvement and political leadership, both local and 
national (Smith, 1985). Through the Law No. 22/1999 on Political Decentralization and law No. 25/1999 on 
Fiscal Decentralization that explain about the political devolution of government authority, and the fiscal 
and revenue-raising powers, which also mean that the province, regency, and city were now political 
player in Indonesian political structure.  
 3. East Timor Independence 
 One of Habibie’s controversial reform was allowing self-determination to people of East Timor. In 
order to resolve economic crisis in Indonesia, Habibie was found out that the problem about human 
rights issues that related to East Timor were always linked when negotiating with international economic 
institution. Human right violations that happen in East Timor were raised up by United Nations and anti-
Indonesia nations (Makka, 2009). Due to the crisis and East Timor problems, Habibie was taking decision by 
giving choice to people of East Timor to determine their own fate by choosing for being a part of 
Indonesia with a special autonomy or break away from part of Indonesia. In 30 August 1999 was the day 
for East Timor people to determine their own future by voting. The results of the vote were announced 
in Dili and New York on 4 September 1999. Based on the result, 21.5% of East Timor people were 
choosing to stay with Indonesia, and the rest of 78.5% or around 344,580 people were rejecting the 
special autonomy that offered by Indonesia and determine to made their own independence. So, 
according to this result and New York treaties point 6 which said that if East Timor rejecting the special 
autonomy from Indonesia government so Indonesia must take a constitutional step to release East Timor 
with peace and honor. Indonesia government was appreciated their choice by releasing East Timor from 
the part of Indonesia through the Referendum. Habibie’s decision to giving the referendum was 
dilemmatic. In Indonesian side were getting contradiction but in the other side, it could give a positive 
impact in international forum such as increasing Indonesia credibility as democratic nation. The reason 
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Habibie giving a referendum on East Timor was despite the international pressure about the human rights 
issues that also to gain international confidence as a part to escape the multi-dimensional crisis that 
occurred in Indonesia in 1998. This decision was also gain an impact to lifting international trust to 
Indonesia, that make Indonesia gain the international recognition as a democratic country that upholds 
human rights value.   
 

Conclusion 
 The transitional regimes from the falls of Suharto in 1998 and continued by B.J Habibie to play a role 
during the transition from authoritarianism into democratic era. Habibie was only lead Indonesia for over 
500 days, due to the short time of presidency Habibie were successfully place a democratic foundation 
for Indonesia. In the other side all of the reforming policies that made were got criticized from various 
side. From the beginning he was regarded as the legacy of Suharto to continue his status quo. But Habibie 
were proved it wrong, he had democratic spirit to reform Indonesia government with the experience he 
got. Under Habibie presidency we can said that he could reforming Indonesia’s government system 
through the policies that created. One of successful key in reforming government was through the 
democratization. Democratization through the policies was the result of implementing democratic values 
that were upheld during his reign. Although Habibie was doubted to lead Indonesia during the transitional 
regimes, but he could break all of those doubt with his democratization. Through the democratization 
and decentralization could reform the government, which far from New Order centralized rule model. 
Just as expected by Indonesian people, Habibie could fulfill their demands to re-structuring the 
government to be more democratic. The policies that created such as the freedom of speech, freedom of 
pers were the start to opening democratic era. Followed by another policies in order to reforming 
Indonesia political system, through democratic transition, decentralization system, and the independence 
of East Timor. Even his policies regarded as controversial policy that could provoke pros and contras, but 
it was the new face of political system in Indonesia which contain democratic values.    
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Abstract   
 As the essential content of the environmental interest community of the Lancang-Mekong River Basin, 
the environmental interest-sharing is related to the long-term stable development of the entire basin. 
The integration of water resources in the basin and the externalities of resources jointly determine that 
the countries in the basin must protect the ecological environment together. Therefore, the 
establishment of a reasonable river-basin environmental interest-sharing (Protection-Compensation) 
model turns to an urgent problem. Based on the game scenarios of the upstream and downstream 
countries in the Lancang-Mekong River Basin, this study establishes an evolutionary game theory model, 
which indicates that the countries in the basin cannot achieve optimal stability (Protection-Compensation) 
solely on their own, and must introduce the supervisory factors of the upper-level supervisory 
department. On this basis, this study introduces the economic penalty factors of the upper-level 
authorities and uses the evolutionary game method to analyze the characteristics and results of the 
ecological compensation of the river basin. The results show that: the sharing of environmental interests 
in the basin requires appropriate intervention by the upper-level authorities. The key is to ensure that the 
economic penalties for misconduct in the basin are threatening, the benefits of protecting the 
environment in the upstream countries are maximized, and the ecological compensation of the 
downstream countries is reasonably small. 
 

Keywords: Environmental Benefit Sharing, Evolutionary Game Model, Lancang-Mekong River Basin  
 

Introduction 
 With the development and development of the environmental interest community in the Lancang-
Mekong River Basin, the ecological environment protection of the basin has received more and more 
attention. However, due to the environmental benefits of public goods, the use of ecological resources 
by countries in the basin will cause imbalances in marginal costs (Pires, 2004). The community of river 
basin environmental interest is to eliminate economic and environmental externalities (including positive 
externalities and negative externalities) through mechanisms. As an essential part of the environmental 
benefit-sharing mechanism, the watershed environmental benefit-sharing mechanism is gradually receiving 
attention. The core of the environmental benefit-sharing mechanism is how to solve the externalities of 
the economy and the environment, that is, the government should subsidize the positive external 
influence, and impose a fine on the negative external influence, thereby improving the environmental 
benefits of the countries in the basin. The determination of benefit sharing standards has always been a 
core issue in environmental benefit sharing research. At present, the model of river basin environmental 
benefit-sharing consists of two modes: “upstream benefit downstream loss” and “downstream benefit 
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upstream loss”(Lee et al., 2017; McIntyre, 2015). compensation subject (beneficiary and destroyer) and 
compensation object (protector and benefit damage). Among them, there is a mutual game between the 
compensation standards, which results in a variety of compensation standard accounting methods 
(Cuperus et al., 1999; Guo et al., 2000; Villarroya & Puig, 2010). Based on relevant research, this study 
takes the benefit sharing of the watershed environment as the research object, and further expands the 
established evolutionary game model of river basin environmental benefit through the setting of game 
scenarios in upstream and downstream countries, and introduces the constraint mechanism of the 
superior supervisory authority. Meanwhile, we take the Mekong River Basin as an example of empirical 
analysis, and obtain the scope of the penalty for the optimal environmental protection (Protection-
Compensation) strategy. 
 

Review            
 1. The Evolutionary Game Model under Unconstrained Mechanism 
 The purpose of the game analysis is to achieve an ideal stable equilibrium by establishing appropriate 
incentives and rules. The traditional game theory functions on the assumption of complete rationality, 
which has strict requirements in terms of rational consciousness, analytical reasoning ability, recognition 
judgment ability, and specific behavior ability, that is, it can always act according to the optimal strategy 
set by the mechanism(Myerson, 2013). Compared with the traditional game theory, the evolutionary game 
theory relaxes the assumptions and belongs to bounded rationality (Frey, 2010; Friedman, 1998). 
Therefore, the bounded rationality of evolutionary game theory is closer to reality, mainly studying the 
process of policy adjustment, trend, and its local stability in the process of the long-term repeated game. 
In the study of river basin ecological compensation, upstream and downstream local governments cannot 
agree on the compensation standard and compensation form simultaneously. Instead, they can 
continuously select and adjust strategies in the game process and finally find the optimal strategy. 
Therefore, this study applies the evolutionary game model to study the environmental benefit sharing 
problem in the basin countries.         
  1.1 Scenario Setting of the Evolution Game: After considering the situation of the Mekong River 
Basin, we propose that the model of environmental benefit sharing belongs to the “downstream benefit 
upstream loss” mode. There are two primary stakeholders in the setting of the evolutionary game 
scenario: upstream and downstream. 
  1) In the upstream countries relative to the downstream countries, the quality of the river 
water quality in the basin is relatively less affected by the production and living conditions of the people 
than the downstream countries, and the available water resources have an advantage in both quality and 
quantity. Therefore, in economic development, the upstream countries sacrifice the natural environment 
and sustainable development ability to take a relatively large economic development and quickly 
damage the environmental interest of other countries in their basin. Although the benefits of watershed 
ecological environment protection are relatively high, compared with the economic benefits lost in 
ecological environment protection, downstream governments have a relatively low preference for the 
improvement of the watershed ecological environment, so they usually do not actively purchase 
environmental protection products. The upstream government is the interest of all stakeholders in the 
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upstream country, and the strategy chosen in the process of implementing ecological, environmental 
protection is to protect or not protect. 
 2) Compared with the upstream countries, the social, economic and water quality of the 
downstream countries are more closely related to each other. The water quality and quantity of water 
are usually affected to some extent by the upstream countries. Therefore, the downstream countries’ 
demands for improvement of the environment in the basin are relatively higher than the upstream 
countries, they are more willing to pay for environmental protection products to a certain extent, and 
have a higher preference for the improvement of the ecological environment of the river basin. The local 
governments of downstream countries represent the interest of all stakeholders in the downstream 
countries. The strategy chosen in the process of implementing ecological, environmental protection is 
compensation or non-compensation. 
 3) The upstream and downstream governments each pursue the maximization of the 
environmental benefits of their watersheds, and the optimal strategies mutually accepted by the 
protection-compensation strategy. 
 1.2 Evolutionary Game Payment Matrix: Based on the above assumption, we construct the 
watershed environmental interest-sharing game payment matrix of “downstream benefit upstream loss” 
model. l represents the opportunity cost of the upstream country to protect the ecological environment, 
while c represents the monetary compensation from the downstream country. 푏 represents the benefits 
of the upstream country due to its environmental protection. 푏 represents the downstream country's 
total benefits obtained when the upstream country protect environment, while 푏 represents the 
downstream country's total benefits obtained when the upstream country does not protect environment. 
The benefits matrix for the upstream and downstream country is shown in Table 1 
 

Table 1 Benefits matrix for the upstream and downstream country 
 

Upstream country  
Downstream country 
Compensation No compensation 

Protection (푏 +c-l, 푏 -c) (푏 -l,푏 ) 
No protection (l+c-푏 , 푏 -c) (l-푏 ,푏 ) 

 1.3 Stable Strategy Analysis: Assuming 푃 the proportion of environmental protection in the 
upstream of the basin, the proportion of the upstream country that does not protect the environment is 
1-푃 . When 푃  is 1, the upstream country chooses to protect the ecological environment completely; 
when 푃  is 0, the upstream government chooses not to protect the environment at all. 푃 represents the 
proportion that the downstream government fully compensates, 1-푃  represents the proportion of non-
compensation. When 푃  is 1, the downstream country chooses the full compensation strategy. When 푃  is 
0, the downstream country chooses not to compensate at all. The expected return of the upstream 
country for environmental protection is 푅 , while the expected return of not protecting is 푅 .The average 
return of the upstream country is푅 . Then there areformulas as follows: 
푅 = 푃 (푏 +c - l) + (1-푃 )(푏 -l)  

푅  = 푃 (l + c -푏 ) + (1-푃 )(l -푏 )  
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푅  = 푃 푅  + (1-푃 )푅   

The replication dynamic equation of the upstream country adopting the protection strategy is: 

퐹( ) =  = 푃 (푅 - 푅 ) = 푃 (1-푃 )(2푏 - 2l)  

Similarly, The expected return from the downstream country for compensation is 푅 while the 

expected return of not compensation is 푅 . The average return of the downstream country is푅 .Then 

there are formulas as follows: 

푅 = 푃 (푏 -c) + (1-푃 )(푏 -c)  

푅  = 푃 푏 + (1-푃 )푏   

푅 = 푃 푅  + (1-푃 )푅   

The replication dynamic equation of the downstream country adopting the protection strategy is: 

퐹( ) =  = 푃 (푅 - 푅 ) = 푃 (1-푃 )( -c)  

The equations (7) and (8) constitute the dynamic replication system of the game. According to 

Friedman, the analysis of local equilibrium point stability of the Jacobian matrix could examine the 

steady status of this game system(Donat & Mulet, 2010; Friedman, 1998). To test the stability of the 

equilibrium point in the dynamic group system, the Jacobian matrix consists of the equation (7) and (8) is: 

J = 

( ) ( )

( ) ( )
  

The determinant is, 

det. J = 
( ) ( )

 - 
( ) ( )  

The matrix trace is,  

tr. J = 
( )

 - 
( )  

According to Friedman, if the strategy (x, y) is in stable equilibrium, then the det. J> 0, tr. J< 0. If the 

optimal strategy (protection - Compensation) is stable, then substitute (푃 =1, 푃 =1) should meet 

푑푒푡. 퐽 =  (2푙 − 2푏 )c > 0
푡푟. 퐽 =  2푙 − 2푏 + 푐 < 0 

 Since c> 0, givendet. J> 0, we can get l -푏 > 0, then tr. J> 0, which means the equation set has no 
solution. Therefore, it is impossible to achieve an optimal stable equilibrium (Protection-Compensation) 
strategy by relying solely on the independent choice between upstream and downstream countries. 
Therefore, it is necessary to establish the constraint mechanism to ensure the effective implementation 
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of the river basin environmental benefit-sharing mechanism.     
 2. The Evolutionary Game Model under Constrained Mechanism    
  2.1 Evolutionary Game Payment Matrix under Constrained Mechanism: Based on the above 
model, we introduce a constraint mechanism, that is, an upper-level authority would supervise the 
countries in the river basin. The constraint mechanism is: If the upstream country protects the ecological 
environment and the downstream country does not compensate, the downstream government will be 
punished in monetary; if the downstream area carries out ecological compensation and the upstream 
regional government does not protect the environment, the upstream government will be punished in 
monetary. If the constraint mechanism of the upper-level authority sets correctly, then the upstream and 
downstream Congress will restrict their behaviors. If the upstream country does not protect the ecological 
environment and the downstream country undertakes ecological compensation, or the upstream country 
protects the environment while the downstream country does not conduct ecological compensation, the 
economic penalty for misconducted government is Q. In this case, the benefits matrix for the river basin 
countries shows in Table 2 
 

Table 2 Benefits matrix for the river-basin countries with constraint mechanism 

Upstream 
country  

Downstream country 
Compensation No compensation 

Protection (푏 +c - l, 푏 -c) (푏 -l,푏 - Q) 

No protection (l+ c -푏 -Q, 푏 -c) (l -푏 ,푏 ) 

  2.2 Analysis of the Stable Strategy under Constrained Mechanism: In this case, the replication 
dynamic equation of the upstream country adopting the protection strategy is 

퐹( ) =  = 푃 (푅 - 푅 ) = 푃 (1-푃 )(푃 Q+2푏 - 2l) 

 The solution for퐹( )=0 is 푃 = 1 and 푃 = 0. 퐹( )= (1-2푃 ) (푃 Q+2푏 - 2l), when 푃 >
 

,퐹( )< 0, which 

means the protection of upstream country would reach the stable status. When the amount of economic 
punishment Q is enough, and the proportion of ecological compensation from the downstream country is 

reasonable, the condition of 푃 >
 

 is easier to satisfy, and the environmental protection of upstream 

country would be more like to achievestable status.  
In this case, the replication dynamic equation of the downstream country adopting the compensation 

strategy is 

퐹( ) =  = 푃 (푅 −  푅 )  =  푃 (1−푃 )(푃 푄 − 푐) 

Similarly, 퐹( )= (1-2푃 )(푃 푄 − 푐). When the amount of economic punishment Q is enough, and the 

proportion of environmental protection from the upstream country is reasonable, the condition of 푃 >  is 

easier to satisfy, and the compensation strategy of downstream country would be more like to 

achievestable status.  

Assume = 0, then 푃 = 0 or 푃 = 1, 푃 = . Assume = 0, then 푃 = 0 or 푃 = 1, 푃 = . Therefore, the whole game 

system has 5 equilibrium points: O(0,0), A(0,1), B(1,0), C(1,1), D( , ). 
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After introducing the economic punishment Q, the Jacobian matrix is, 

J = 
(1− 2푃 ) (푃 푄 + 2푏 −  2푙) 푄푃 (1 − 푃 )

푄푃 (1 − 푃 ) (1− 2푃 )(푃 푄 − 푐)  

Then the determinant is  

푑푒푡. 퐽  = (1− 2푃 )(푃 푄 + 2푏 −  2푙)(1 − 2푃 )(푃 푄 − 푐) + 푄푃 (1 − 푃 )푄푃 (1 − 푃 )  

The trace is  

푡푟. 퐽 = (1 − 2푃 )(푃 푄  + 2푏 −  2푙) + (1 − 2푃 )(푃 푄 − 푐) 

 Substituting the coordinate values of each equilibrium point into Equations 16 and 17, thenobtain the 
determinant values and traces of the Jacobian matrix at the five equilibrium points (table 3) 
 

Table 3 Determinant values and traces of the Jacobian matrix under constraint mechanism 
 

Equilibrium point 푑푒푡. 퐽 푡푟. 퐽 
푃 = 0, 푃 = 0 - 푐(푏 −  푙) - 푐+푏 −  푙 
푃 = 0, 푃 = 1 푐(푄 + 2푏 −  2푙) 푐+푄 +  2푏 −  2푙 
푃 = 1, 푃 = 0 (2푙-2푏 )(Q - c) 2푙-2푏 + Q - c 

푃 = 1, 푃 = 1 ( 푄 + 2푏 −  2푙)( 푄 − 푐) -2 Q-2푏 + 2푙- 푐 

푃 =푃 , 푃 =푃  푐(2푙-2푏 )(1- )(1- ) 0 

As table 3 shows, expect the equilibrium point O (푃 = 0, 푃 = 0), the stability status of other equilibrium 

points significantly depend on the value of economic punishment푄 . Although the equilibrium point A 

could achieve stable status, the scenario of “no protection, no compensation” does not fit the purpose 

of river basin environmental interest-sharing. To realize the situation of “upstream protection, 

downstream compensation” in point C (푃 = 1, 푃 = 1), we need to ensure that  

푑푒푡. 퐽(1,1)  = (푄 + 2푏 −  2푙)(푄 −  푐) > 0
푡푟. 퐽(1,1) = 2푄 + 2푏 −  2푙 − 푐 > 0  

After solving the equation set, obtaining the range of punishment Qis,  

푄 > 2푙 − 2푏
푄 > 푐   

 2푙 − 2푏 represents the net loss of the upstream country due to the environment protection, which is 
calculated by the opportunity cost method; c can be regarded as the amount of ecological compensation 
that the downstream country willing to pay. Based on the equation set (19), the penalty amount Q must 
be greater than both c and 2푙 − 2푏 .Substitute the solution of equation set (19) into table 3, then we 
acquire the stability of all the equilibrium points under constraint mechanism, which shows in table 4 
 

Table 4 Stability analysis of equilibrium points under constraint mechanism 
Equilibrium point 푑푒푡. 퐽Symbol 푡푟. 퐽Symbol Stability 

푃 = 0, 푃 = 0 + − ESS 

푃 = 0, 푃 = 1 + − unstable 

푃 = 1, 푃 = 0 − + unstable 
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푃 = 1, 푃 = 1 + − ESS 

푃 =푃 , 푃 =푃  + 0 saddle point 

 As table 4 shows, in the case that economic punishment Qis larger than 2푙 − 2푏 and c, there are two 
equilibrium points reach the stable status, which are point O (0, 0) and point C (1, 1). In the constraint 
mechanism, the principle of environmental interest-sharing would be guaranteed by economic 
punishment. When the upstream country does not protect the environment and the downstream country 
compensates, the upstream country would be punished; when the upstream country protects the 
environment and the downstream country does not compensate, the downstream country would be 
punished. The steady state of the equilibrium point is reached only when the upstream and downstream 
countries simultaneously protect and compensate (1, 1) or simultaneously not protect and not 
compensate (0, 0) However, the latter would hugely damage the natural environment and ecology, which 
is contrary to the principle of the Lancang-Mekong environmental community. The unique expected 
stable equilibrium is that the upstream country protects the environment while the downstream country 
compensating for the protection.  

 

Figure 1 Dynamic evolution phase under constraint mechanism 

 As figure 1 shows, the curve connected by the saddle point D (푃 ,푃 ), A(0,1) and B(1,0) is the critical 

line for the system to converge on different strategies. When the initial values 푃  and 푃  are in different 

regions, the system will converge to different stable points. When the initial value locates at zone I, the 

system will converge to the point O (0, 0); when the initial value locates at zone II, the system will 

converge to the point C (1, 1). The value of 푙,푏 ,Qand cwill jointly determine the position of the saddle 

point D, and thereby the area of zone I and zone II.  

⎩
⎨

⎧ 푃 =
c
푄

푃 =
2푙 − 2푏

푄

  

 Equation (20) shows the calculate method of 푃 and 푃 , the smaller the two values are, the larger the 
zone II is. To ensure the evolution of the game between the upstream and downstream countries 
converges to point C, the area of zone II should be large enough. Therefore, the value of economic 
punishment 푄should be as large as possible while the value of cand 푙-푏  should be as little as possible. 
Further, the opportunity cost of the upstream country to protect the ecological environment 푙should be 
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as little as possible while the benefits of the upstream country due to its environmental 
protection푏 should be as large as possible. 
 

Conclusion 
 To realize the environmental interest-sharing in the Lancang-Mekong River Basin, this study analyzes 
protection-compensation game of the ecological environment between the basin countries and draws 
three major conclusions. First, without the constraint mechanism, it is impossible to obtain the best 
solution solely based on the upstream and downstream countries to play the game. Only through the 
punishment measures of the upper-level authorities can achieve the stability of optimal scenario 
“upstream country protects, downstream country compensates”. In the future, an upper-level river-basin 
wide should be established. Laws and regulations should be enacted while strengthening supervision and 
law enforcement, and economic penalties should be imposed according to the law in the case of “no 
upstream country protection, downstream country compensation” and “upstream country protection, 
downstream countries do not compensate”. At the same time, it is necessary to ensure that the amount 
of economic punishment is sufficient to promote the evolution of the game in the basin countries to the 
optimal situation. Second, although both upstream and downstream countries have significant influences 
on the evolution of the environmental interest-sharing game, due to its particular geographical location, 
upstream countries need to be considered more on the influencing factors. Policymakers should consider 
not only the opportunity cost of the upstream country in protecting the ecological environment but also 
the benefits of the upstream country due to its environmental protection. Therefore, it is necessary to 
issue incentives and preferential policies to the upstream countries to protect the watershed environment 
through the upper-level authorities, to improve the long-term interests of the upstream countries to 
protect the watershed environment. Final, based on the results of the model analysis, in order to ensure 
the optimal outcome of the game evolution, the ecological compensation of the downstream countries 
should be made as small as possible. Therefore, when setting compensation standards, it is necessary to 
comprehensively calculate the actual losses and returns of upstream and downstream countries. On this 
basis, the legitimate interests of both parties in the game and the long-term stability of the environmental 
interest-sharing in the Lancang-Mekong river basin could be guaranteed. 
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Abstract   
 The concept of international cooperation is receiving widespread attention from the implementation 
of the “Belt and Road Initiative” project. This International cooperation project is faced with many risks in 
the process of construction and making operation decisions. This article summarized concepts and 
motivations of international cooperation, production capacity, and opportunity and challenge of the‘One 
Belt One Road’project.The researchers also sort related studies about risk management of international 
cooperation from three perspectives, namely risk identification, risk assessment, and risk responses. The 
present study alsoindicated a defect in the literature for future research. 
 

Keyword: International Cooperation Project, Risk Management, The Belt and Road Initiative 
 

Introduction 
 When Li Keqiang visited Kazakhstan in 2014, he proposed the concept of the Intergovernmental Panel 
on Climate Change (IPCC) for the first time. Not only was the international production cooperation 
promotion a critical measure that recognized international beneficial cooperation in the BRI network, but 
it was also an urgent requirement for China. In 2015, The Chinese government explained the need for 
international cooperation between China and other countries in the form of an official document, along 
with basic principles to lead companies to the global level. However, this project might be faced with 
political, economic, environmental and social risks. For example, poor water system management at the 
hydropower station in Columbia, suspension of Malaysia's East Coast Railway project due to changes in 
the political situation, and cancellation ofMamamah International Airport in Sierra Leone because the new 
president considered the project as a costly expenditure. As mentioned before, the risk management of 
an international cooperation project is crucial in practice. Risk management must be implemented in 
advance of, during, and after the project. That is to say, the related countries need to manage risks and 
offer a risk response plan throughout the project's duration. This article firstly arranged concepts and 
motivation of the international cooperation and later, summarized opportunities and challenges of the 
international cooperation under the project "One-Belt One Road". Besides, the researchers sorted related 
studies about risk management of international cooperation from three perspectives, namely risk 
identification, risk assessment, and risk responses. Lastly, the researchers also indicated a defect in the 
literature for future research. 
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Review 
 1. International production cooperation 
  1.1 International Capacity The concept of international cooperation is complicated and has not 
become an academic notion related to trade, investment, financial cooperation, multinational-resources 
development, labor cooperation, and technology transfer (Jianping, 2018). Li Keqiang recommended 
cooperative countries that they should develop equipment capacity, technology, and infrastructure to 
achieve the standard of industrial economics. Yuan Limei (2016) defined international cooperation as a 
company that focuses on the needs of international markets using industry advantage and local capital to 
cooperate with foreign organizations and it can be used to conduct business activities in various ways. 
International cooperation is the most effective way to solve problems.Not only does the strategy of China 
digest capacity, but it is also an integral part of Chinese participation in the globalization era (Pin, 2015; 
Bin et al, 2019). The international production cooperation is a result of high-level integration of 
international industrial transfers and foreign direct investment and is a new form of a partnership with an 
international supplement. International cooperation is not just a novel notion but is involved in many 
trade theories and international investments. However, in the new era, especially in the context of the 
"One Belt One Road" initiative, the importance of international cooperation is “Cooperation”. The so-
called Cooperation is not a mere export or import of goods, production capabilities, and international 
trade, but the key is to explore comparative advantages of trading partners, which results in a relatively 
comprehensive industrial system (Yuhong, 2015). Zhang Hong and Liang Song (2015) examined the 
international cooperation model using the symbiosis theory and found that a symbiotic played a crucial 
role in international production cooperation. That is, the symbiosis model was able to point out the 
reason for the international cooperation on the legal side and the symbiotic can promote a symbiosis 
format design concerning international cooperation.  It also promotedcommon interests on both sides 
andwas a new economic cooperation method that combined international trade, investment and 
industrial transfers (Jianshe, 2019). 
 1.2 Motivation for the international cooperation project Coping with the pressure from industrial 
restructuring and global and Chinese economic structure has forced China to urgently change an 
economic development form. Due to internal and external pressures, China, thus, proposed international 
cooperation which became an inevitable alternative (Xiaoyu, 2016). The motivations of the international 
cooperation were those countries want to maintain a steady economic growth rate, change the economic 
and organizational growth patterns, learn about advanced international technology, and solve the 
exceeding capacity in the domestic market and Improve their economy to reach the global standard 
(Limei, 2016; Yongqing, 2019). An Xiaoming (2016) believed that International cooperation was a high-
quality approach which can be transported abroad and linked to the demand of international markets. 
This method can maintain and expand the international market and maintain the advantages of the 
Chinese industry in the international market. International cooperation can also strengthen each other's 
political sentiment between China and other countries and fostered the right to speak internationally. To 
date, international production cooperation is an inevitable requirement for the expansion and 
development of the Chinese industry. This includes China's economic changes and is the only way to 
reach a higher level. 
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 2. The literature on the ‘Belt and Road’ initiatives 
 With the transformation of the World trade model and a gradual progression of the foreign 
investment model, China has offered the concept of the One Belt One Road initiative and international 
cooperation as well. Currently, Chinese economies are facing two issues, i.e., overcoming excess capacity 
and cracking. International cooperation does not only increase efficiency and alleviate external negative 
effects of inflation in China, but also the economic growth. On the contrary, the country's decentralization 
will support the country's economic and geographic evolution and also optimize domestic energy 
distribution (Fuxiang, 2017).  
  2.1 The ‘Belt and Road’ initiative from three perspectives: According to related studies on the 
‘Belt and Road’ initiative, mostly, three perspectives were used to discuss this initiative: The Global Value 
Chain (GVC), industrial transfer, and open and integrated view based on regional cooperation. From the 
Global Value Chain view, China is embedded in the Global Value Chain for a long time through links, 
processing, and production in a range of three-step overlays. Its economic growth lacks external energy 
and industrial systems, making the country face minimum development under the 'One Belt One Road' 
project. China's connection in infrastructure construction areas such as highway rail, telecommunications, 
and energy pipes do not promote the integration of the Middle East and Central Asia into the Global 
Value Chain (Lihong, 2015). From the industrial transfer perspective, the international industrial transfer is 
a common law for developed countries to solve capacity problems over international trade or 
international investments. There are two types of international industrial transfer models: A comparative 
industrial transfer, and unstructured industrial transfer models (Xianfei and Pei, 2019). China's production 
cooperation laws governing the international industrial transfer is different from that of United States and 
Japan which focus on the diversity of industry and region selection (Mei, 2016). It is said that production 
capacity transfer and cooperation of China can reduce production costs, cost of handling and sales costs, 
and have high performance (Longzheng, 2018). Last but not least, from the open and integrated view 
based on regional cooperation, the market-driven development is a future choice for the Asia-Pacific 
region development because it meets the demand of Asian development (Bin, 2016; Jinye, 2019). Wang 
Changming (2018) found that Its nature was significantly different from international direct investment in 
collaboration mechanisms, as well as strengthening their sustainability. 
  2.2 Opportunities and Challenges: Many Chinese researchers believed that international 
cooperation promotion under the 'One Belt One Road' project is highly practical. It is a plan offered by 
China for the World economic supervision in the globalization era (Xianliang, 2015; Hejin, 2018)  
  1) Opportunities to develop international cooperation Promoting international cooperation 
will improve Chinese production capacity andluengfix a bottle of bottlenecks that China has always faced 
(Liangdeng, 2016). With this partnership, it helps to enhance the productive capacity of each country, 
which enhances the country's potential for trade and investment (Wenzhong, 2018). Changing the 
economic development structure helps to upgrade the position of the Global Value Chain; and, the 
international cultural exchanges pose a cultural integration (Yan, 2019). It can be concluded that 
international cooperation is promoting international cooperation across the world started from regional 
development and create a wealthier community of all humans (Xuedong, 2015). In terms of industrial 
cooperation and trade development according to the 'Belt and Road' initiative, China has been 
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strengthening bilateral or multilateral cooperation which promotes the economic development of all 
parties involved effectively (Leung, 2011; Odgaard, 2014). The relationship between China and Central 
Asia, Southeast Asia, Europe, and Africa strengthen each other's confidence to improve the connection 
between China and various parts of the world and facilitate international cooperation (Wilson, 2012; 
John,2017; Pardo,2018; Asongu, 2013). The ' Belt and Road ' initiative has become a more productive 
platform for exchange and cooperation between China and the United States and other countries which 
will strengthen the influence of China on the world (Colin, 2019). 
  2) Challenges in the international cooperation project China faces many challenges in 
cooperation with other countries. Firstly, to develop a long-term country that is not consistent with the 
concept 'One Belt, One Road' and the political risks, which contribute to a huge difference in the rules 
and regulations relating to international cooperation. Secondly, the production capacity cooperation is 
also facing social risks, especially cultural differences. This may lead to uncertainty in international 
cooperation (Deyu and Suwen, 2016). Thirdly, the economic risk of various countries. The level of 
development of some countries is quite low. The ability to resist volatility in international monetary 
markets is vulnerable and economically risky to be smashed from internal and external sources (Jianping, 
2018). Fourthly, an environmental issue that could be caused by international cooperation (Benli, 2015). 
and, the last is political reasons that obstruct international cooperation (Liu Yong, Huang Ziheng, Du Shuai, 
2018). 
  3) Lan-Mei cooperation under the ‘One Belt One Road’ project Lancang-Mekong cooperation 
is the gateway to the south and the economic path of the project One Belt One Road, a subregion 
cooperation mechanism established by China to associate the relationship between Myanmar, Thailand, 
Laos, Cambodia, and Vietnam. Economic cooperation, trade, and investment are highly correlated with 
promoting international cooperation between China and the countries along the Mekong rivers, all five 
countries that have been managed in the international cooperation form in both single and double axes 
(Xianlong, 2019; Guangsheng, 2019). To date, the number of studies related to the cooperation of China 
and countries along the Mekong river is quite small, and most have studied the conditions and 
opportunities of the Lanna cooperation. Bin et al. (2019) built an assessment tool to assess the 
competitiveness of a comprehensive industry of six countries in the Mekong river and Lanzhou city; then, 
it studied the useful industry in these five countries along the Mekong rivers. The manufacturing industry 
in these five countries is highly competitive in the main product sector. Chunmeng (2017) qualitatively 
analyzed the development and limitation of cooperation in the production of China and these countries 
and pointed out that China should focus on the productivity needs of these countries and strengthen 
their needs such as the four-angle strategy of Cambodia and Laos by changing countries that do not have 
an exit to the sea. 
 3. Studies on risks in identifying the international cooperation project   
  3.1 Risks in the international cooperation project: The risk identification of productive cooperation 
project is an important step because the risk of a project refers to the uncertainty of loss that may be 
caused by certain factors or events. Such identifications can be conducted by making a risk grid and 
prepare the prerequisites for risk management (Jingjun, 2019). Selecting a risk clearing structure allows for 
a comprehensive and systematic analysis of risk factors (Xiao, 2018). There are three types of studies 
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related to the risk classification of international engineering projects as follows: Risks classification by 
sources and features. Bing (1999) divides risks according to the group format of international engineering 
projects into three types of risks: internal risks, project risks, and external risks. He analyzed the changes in 
these three risks throughout a project. Chua (2003) said the risk of international engineering projects in 
East Asia was divided into 6 types: political risk, economic risk, legal risks, contractual risks, standard-
different risks, and cultural-different risks. 
 Risks classification by level. Dikmen (2006) considered macro and market-level risk factors and create 
a global engineering risk assessment model. Shen et al. (2001) classified risks of Chinese engineering in the 
form of international cooperation, which was financial, legal, management, market, policy, political, and 
technical risks. The 82 key risk factors were divided into four categories: commercial trade risk, national 
risk, project risk, and operational risk. The risks can also be divided into 14 categories, including the 
business plan risk (Tiendung, Caldas, Gibson, &Thole, 2008). The main risk factors of international 
cooperation projects were different.  However, the incentive and the basis of the risk were the same. The 
source of risk can be divided into three aspects: the uncertainty of international factors, the challenge of 
country factor, and the challenges of domestic factors (Xiaofei, 2018). 
 1) The uncertainty of international environments An increasing uncertainty of the 
international environment, political power, and political transformation have increased the complexity of 
international cooperation projects (Tianjian, 2019). The uncertainty of international cooperation projects 
and political and diplomatic challenges increasedseverely. The bias of the media in some countries in 
Europe, America and China made some countries receivemisleading informationthatwas not conducive to 
the development of China's international cooperation project(Jianping, 2018) Amidst the backdrop of the 
global economic crisis and trade negotiations between China–the United States, the overall economic 
environment was not in a good situation. The economic crisis and economic development in Europe and 
America have applied a quantitative policy which led to increased global liquidity. Nowadays, a global 
demand, especially in developed countries, is insufficient and this trend is likely to continue (Yan, 2019). 
 2) The challenges of the host countries International cooperation is often associated with 
many countries. They have different national policies and have different attitudes (Yan, 2019).  In terms of 
economic factors, the capacity cooperation associated with cross-border trade requires different currency 
conversion and requires a lot of money to trade. In terms of social factors, the social security situation of 
host countries is different based on the non-effective social security conditions which contribute to the 
operational barriers and causes the project to be interrupted (Chenbin, 2019). In terms of cultural factors, 
there are different cultural practices and rules and regulations of the China company which does not suit 
the cultural practices of the host countries (Lili, 2019). 
 3) The challenges from internal factors The international production cooperation may 
adversely impact the cheap labor and resources of the home country. With relatively low production 
costs, a similar Chinese product is exported by the local market. When the cost of manufacturing is low, 
the products will be sold.This increases the pressure of competition from many companies in the region 
(Huijun, 2018). Today, China promotes the international cooperation project seriously and supports 
policies in finance, taxes, and collaboration forms, contributing to the reduction in local and regional 
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surplus capacity. However, a non-local competition of international cooperation projects will cause 
internal friction. 
 3.2 The risk assessment of the international cooperation project: The risk assessment of the 
international cooperation project is a qualitative method to analyze risks by relying on the experts' 
experiences and subjective decisions (Huijun, 2018). Due to the uncertainty and complexity of the project, 
it is necessary to have an expert opinion on the risk assessment. The difference in the recognition of risks 
and cultures of different experts will affect the risk decision. The risk assessment method for international 
cooperation projects is used together with the process of analysis of Jiabao (2019), comprehensive 
coverage estimates of Kunand Jinan (2014), a fuzzy-logic decision, and an empirical reason provision of 
Jiang Jiang, Li Xuan, Xing Lining, and Chen Yingwu (2013) For example, Zayed (2008) divided the risk 
factors of highway projects into macro and micro-level risks by using the hierarchical process of analysis 
to assess risk and uncertainty in highway projects. This method was used to identify the project's real-time 
risk and enabled contractors to make the decision. Besides, Iyer (2010) also used the interpretation 
structure model to create a hierarchical structure of risk factors for the PPP project and to interact with 
different risks. In 2017, Dandage used MICMAC analysis to analyze the momentum and relationship 
between various risk factors and found that there was an extravagant expense cost, delay in the 
construction period, and delay in closure of financing.  
 3.3 Risk-Response measures for international cooperation projects: 
 1) Decision making on economic risks Today, China's international cooperation has now 
joined in the macro form under the 'One Belt One Road' project and the Lan-Mei cooperation, but they 
cannot cover a variety of current financial patterns. In some cases, insufficient funds have a huge impact 
on several projects. Therefore, it is important to figure out the current production capacity (Shipeng, 
2018). Under the risk control, international cooperation should build certain innovations in the form of 
financing projects. It is to increase the attraction of credit and loan insurance, and other types of small 
and medium-sized enterprises.  In the innovation cooperation, it is possible to integrate private capital 
into a fully social fund and provide financial support which is consistent with the infrastructure 
construction of a country participating in the Belt and Road initiative project (Jianshe, 2019). Each country 
needs to build a multilateral financial risk protection system due to the different international 
circumstances of each country. Firstly, It is necessary to test the risk coefficient of various countries 
participating in the project and including the economic risk and systematic risk of the participating 
countries (Yong, 2018). The Government must be committed to achieving multilateral agreements with 
countries to protect the multilateral financial risks continuously. Secondly, it is necessary to build and 
improve the flow supervision mechanisms of the countries participating throughout the route and provide 
the key role of the government in assessing the investment of participated countries (Xiaohua, 2019). 
 2) Responses to political risks Governments should promote the signing of the bilateral 
investment treaty in international cooperation. In the capacity cooperation section, it was necessary to 
strengthen the audit and assess the political environmental risk of an organization. Signing the investment 
treaty on both sides to effectively protect the legitimate interests of foreign investors. Signing the 
agreement can promote economic cooperation and the political friendliness relationship between the 
two countries. Signing a bilateral investment treaty is more important to countries with vague laws and 
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unstable political environments (Jian, 2017). Governments should adhere to the principles of the win-win 
situation. International cooperation does not only help the developing countries to maintain the stability 
of the infrastructure and realize the international connection between the host country and the world 
market but also creates a huge advantage. This means the winning of both sides in the political 
negotiations. The most important goal is economic benefits. In the case of establishing and improving the 
legal system associated with capacity cooperation, it is necessary to strengthen an organization's role in 
cooperation (Shurong, Keke, Menghan, &Linan 2019).  
 3) Decision making on cultural risks In the process of international cooperation, governments 
must understand the basic practices of a host country. There are many different cultural norms between 
countries. Governments should hire knowledgeable peoplewho understands the cultures of a host 
country (Qianli and Bairui, 2019). When a company's rules and regulations conflict with the cultures of a 
host country, the company may face labor problems such as strike action which can cause damage to the 
company's production. At the same time, the company needs to take relevant measures to build a bridge 
to join local and corporate cultures together. This is to promote mutual understanding between Chinese 
employees and local employees (Shan, 2017). Many companies need to study international capability 
planning per international strategic goals and group specialists to target and cooperate with universities to 
cultivate international-capable teams (Wenxia, 2019). At the same time, the management of a company 
must perform an in-depth study of local history, cultures, customs to understand religious cultures in 
local people's lives; and, pay attention to the countryside and abide by traditions in religious and local 
traditions (Yijun and Yixin, 2019). 
 4) Decision making on social risks Every company needs to learn about the laws of the host 
country. When doing business in foreign countries, manufacturing operators must understand the labor 
laws of the host country thoroughly and manage legal matters such as signing a contract, pay, and 
termination of the contract (Xu, 2016). When faced with severe situations such as strikes and migration, 
state enterprises should treat different events as per the purpose of local law and limit the extent of the 
damage. After the solution, those companies must grab the opportunity to make people believe in the 
company. The situation of each country is complicated, and the social sustainability level is different. 
Organizations require a plan to cope with problems that might occur and to prevent and alleviate those 
problems. The security department should work with local governments and reduce emergency events as 
little as possible. Lastly, the company also manages security training for employees, as well as training 
about the local safety environment and emergency medical care (Min, 2017). 
 

Conclusion  
 With continued progress of the project "One Belt One Road", the concept of international cooperation 
has been a widespread interest. The international cooperation project is facing several risks and this 
project needs a scientific way to manage, identify, assess and respond to various risk factors throughout 
the life cycle of the project. From this article, future research on the risk management of international 
cooperation projects may be detailed as follows: Currently, the studies on risk management of 
international cooperation projects mainly consider various risk factors; and, there are very limited studies 
on the interaction between risk factors. The risk of international cooperation projects may not be caused 
by a single factor, but it may be caused by several risk factors. Considering the effects of a single risk 
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factor per project, the international cooperation and the interaction between the risk factors of 
international cooperation projects are greatly reduced. At present, the risk management method of 
international cooperation projects has the pros and cons such as the traditional approach, i.e., the expert 
rating, a hierarchy of risk analysis, and real-time risk management. As a new way, such as the Bay Network 
and decision making on risk management, more research, be they quantitative and qualitative, is needed. 
Therefore, in the process of risk management of international cooperation projects should develop a 
complete risk management system for various stages throughout a project. 
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Abstract   
 Due to economic development in this globalized world, the conflict between economic 
development and environmental protection is becoming more aggressive; and, to enhance the power of 
the environmental conservationof multinational companies, an adjustable assessment system is needed. 
By the article, an environmental conservation assessment model was built that that applies to developing 
countries by four-dimensional patterns: legal enforcement, pollution prevention, product management, 
and sustainable development. Firstly, the vertical axis divides the matrix into sixteen elements with four 
axes of the performance of stakeholders while the business procedures, learning, and growth were placed 
in the horizontal axis. Secondly, the conformity analysis was conducted by analyzing factors to ensure 
whether the gender had any influence. Lastly, the "AHP-entropy weight" method was adopted to 
determine the accuracy of the indicators and further improve the assessment model. All these steps 
includingan empirical analysis had been conducted for three multinational companies in Laos. In this 
article, the relevant decision-making references were provided for developing countries to assess, filter, 
and introduce multinational companies and promote sustainable development goals for environmental 
protection and economic development. 
 

Keywords: Balancing Indicators, Green Multinational Companies, Assessment System 
 

Introduction 
 Since the Industrial Revolution, the advent of materialism culture and spirituality created by humanity 

is more than it was in the past; but, the hunting pattern to overcome nature has allowed the pain to be 

paid with a meaningful price. From the beginning of the 21st century, human activity has gradually 

increased its environmental damage. Global warming has become increasingly severe.  Pollution events 

and severe climates occur frequently, and natural disasters continue to harm human lives. Not only do 

environmental problems damage countries’ economies, but it also affects people’s health.Environmental 

issues have become a big challenge that threatens the survival of all human communities and has been 

constantly interested in all areas of world society. For many developing countries, the Foreign Direct 

Investment (FDI) has promoted the rapid development of all the local and social economies. At the same 

time, it leads to a tricky environmental pollution problem. Current research also shows that there is an 

intimate relationship between FDI and environmental pollution transfer (Prew, 2010; Grimes & Kentor, 

2013). Therefore, this study developed a series of assessment systems based on the company's 

environmental conservation capabilities and aimed to make this model as a tool for industrial 
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development. Recommendations given in this study can be used for multinational companies in 

developing countries. 
 

Reviews 
 1. Establishing an assessment model to evaluate multinational companies’ green capabilities 
The green capabilities refer to the ability to allocate, develop, integrate and use natural resources to 
amend or reduce environmental problems of any ongoing business and to achieve the goals of future 
environmental regulations and future social development trends. This is to prevent any sort of problems 
that would occur in a country. The environmental-friendly capabilities of multinational companies were 
both developed and systematic. The development demand reflected the characteristics of a growing 
company's green capabilities. Hart (1995) offered three levels of pollution protection: product 
management, sustainable development, and natural-resources-based development, in which Sharma and 
Vredenburg (2005) later added one more level to pollution protection dimensions. Product management 
and sustainable development reflected the beginning of the company to meet basic legal requirements. 
The application of green management in the process of innovative applications and environmentally 
friendly technology. The requirements of any organization's environmental protection capability 
assessment model shall not be limited to pollutant release but must be evaluated at all levels of 
enterprise system operations. Since environmental protection indicators have been introduced in both 
academic and practical contexts, it has been renowned as “From strategic to practical act” (Kaplan & 
Norton, 1992). The use of the balanced environmental protection indicators can distinguish the green 
capabilities of multinational companies into a frame of "A clear impact from a relationship", consisting of 
four dimensions: learning, and growth of business processes, relationship of stakeholders, and 
performance. 
 1.1 Selecting multinational companies’ green capability assessment model   
  1) Legal compliance From the perspective of an organization's environmental strategy, it is 
divided according to the company's enthusiasm for dealing with environmental issues. Legal compliance 
is a basic requirement for the implementation of the environmental strategy; If an organization wants to 
make a difference in environmental issues, the organization must comply with the requirements of the 
local environmental protection regulations. Second, more aggressive environmental action would require 
organizations to understand local environmental policy changes. In real practice, some companies use 
system management methods to coordinate and plan in preventing environmental problems. The 
environmental management system developed for defining action planning and environmental policy 
evaluation is the most widely used.  
 2) Pollution prevention Pollution prevention refers to a company that decreases or prevents 
air pollution and wastewater emissions through better care such as using recycled materials or innovative 
processes. Pollution protection requires employees to engage seriously and improve their habits in 
pollution prevention. This point reflects the establishment of an internal environment system with more 
clear operational performance. Pollution protection does not only reduce the cost of installation and use 
of a pollution control equipment but can also optimize production and efficiency and benefit, such as 
reducing working time by reducing complexity or reducing unnecessary steps. Pollution prevention is a 
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human-used strategy that requires team staff to improve their skills and performance to become "Green 
staff".             
 3) Product management Each stage of the chain, from which raw materials were sourced to 
production process andwaste disposal, likely to affect the environment. Therefore, product management 
must focus on external environmental factors with an innovative approach. Researchers believed that 
environmental management should be considered in all activities of corporate value chain, e.g., research 
and product development, sourcing, supply chain management, production process, distribution 
products, energy consumption, product use and waste recycling. The whole process is performed from 
the first day of manufacture to the last day of the product use. The product management practice 
reflects the business operations of a company in three ways. That is, first, the withdrawal from a business 
that is harmful to the environment. Second, the design of an existing product to reduce responsibility; 
and third, reducing the cost of developing new products. In general, product management requires that 
each company has a proactive environmental attitude to the supplier of raw materials to reduce an 
environmental impact. In fact, many companies have coordinated with the design and production 
department and received feedback from customers during the product development session. The 
product management, thus, focuses on coordination with internal departments and include feedback 
from key stakeholders, community leaders, the media, and regulators to design and develop the product. 
 4) Sustainable development With the increasing awareness of social environments, the 
importance of sustainable development for enterprise environmental strategies is more prominent. The 
strategies determine how well the company responds to a future environment problem. A sustainable 
development strategy can be referred to as large amounts of investment and long-term commitment to 
environmentally friendly market development. Therefore, the implementation of sustainable 
development requires an effort to take advantage of the most economical environment in the future. 
Entering a developing country requires at least a low-impact technology and product to be the basis for 
entering the market. Therefore, sustainable development includes cooperation with local governments 
and organizations to create an appropriate local infrastructure to ensure that entrepreneurs can resolve 
any environmental problem to experience in the future. 
 1.2 Data collection: The questionnaire was used as a research tool to collect the data from 
employeeswho related to environment conservation system of multinational companies. The employees 
have worked in the company for more than 2 years and have a profound understanding of the overall 
status of the organization. The sample consisted of 80 employees selected from the questionnaires. The 
data was analyzed by using SPSS 21.0 software in factor extraction. 
 2. Factor analysis           
 All the variables were tested by using Bartlett's Test of Sphericity which found that the Kaiser-Meyer-
Olkin (KMO) equaled 0.856 and Bartlett’s test showed a significant statistical difference. The factor 
analysis showed that 4 factors were extracted according to the characteristics of more than one from the 
load factor table (see table 6). This result confirmed the initial hypotheses of this study. At the same 
time, the cumulative variance of these four factors is 68.861% according to the principle that the 
minimum factor is loaded over 0.5 and not exceeding 0.5. Under many factors, the results of the analysis 
of all the items received were aligned with the design of theoretical levels.  
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Table 1 The factor analysis of multinational companies’ environment conservation capabilities 
 

Variable List Code 
Coefficient factors 
Legal 
compliance 

Pollution 
prevention 

Product 
management 

Sustainable 
development 

Legal 
compliance 

Legal 
understanding 

CGC11 .743 .183 .106 .163 

Pollution 
emission control 

CGC12 .764 .158 .214 .129 

Coordination CGC13 .756 .101 .077 .120 
Crime CGC14 .765 .227 .098 .118 
Complaint about 
environment 

CGC15 .754 .130 .111 .233 

Pollution 
prevention 

Charter learning CGC21 .094 .826 .053 .057 
Eco-friendly 
organization 

CGC22 -.004 .846 .142 .089 

Eco-friendly 
management 

CGC23 .235 .764 .242 .155 

Environmental 
efficiency 

CGC24 .122 .781 .235 .217 

Assessment 
system 

CGC25 .095 .792 .149 .235 

Environmental 
control 
department 

CGC26 .114 .806 .141 .195 

News about 
environment 

CGC27 .066 .814 .065 .231 

Employees 
coordination 

CGC28 .253 .796 .139 .086 

Environment 
protection 

CGC29 .181 .800 .078 .126 

Environmental 
accreditation 

CGC210 .064 .863 .079 .167 

Product 
management 

Creative 
Learning 

CGC31 .105 .117 .852 .023 

Eco-friendly 
technologies 

CGC32 .229 .258 .759 .016 

Eco-friendly 
products 

CGC33 .203 .149 .811 .125 

Product CGC34 .068 -.111 .665 .484 



 

 

วารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 เมษายน-มิถุนายน 2563  
 (JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE FOR LOCAL RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY Vol.4, No.2 April - June 2020) 

              
 

262 

recycling 
Suppliers CGC35 .151 .046 .770 .107 
Eco-friendly 
product design 

CGC36 .151 .227 .752 .167 

Environmentally-
friendly 
marketing 

CGC37 -.083 .006 .714 .320 

Coordination CGC38 .097 .311 .811 .115 
Consumers CGC39 .046 .153 .808 .119 
Environmentally-
friendly process 

CGC310 -.090 .132 .674 .327 

Environmentally-
friendlyproduct 
sale 

CGC311 .129 .115 .802 .164 

Product 
Guarantee 

CGC312 .005 .042 .857 .027 

Sustainable 
development 

The awareness 
of high-level 
executives 

CGC41 .139 .243 .190 .762 

Environmentally-
friendly patent 

CGC42 .142 .122 -.074 .821 

Backing up 
technology 

CGC43 -.035 .131 .199 .805 

Research and 
development 
team 

CGC44 .135 .180 .166 .739 

Environmental 
control 
committee 

CGC45 .103 .167 .161 .728 

Environmental 
goals 

CGC46 .203 .180 .074 .778 

Environmental 
accounting 

CGC47 .047 .185 .097 .769 

Surrounding 
communities 

CGC48 .095 .172 .140 .817 

Ecological 
compensation 

CGC49 -.003 .070 .235 .782 

Awards for 
Environmental 

CGC410 .000 .015 .229 .806 
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management 
Information 
disclosure 

CGC411 .232 .086 .053 .773 

Public welfare 
activities 

CGC412 .261 .217 .146 .748 

 3. General information about multinational companies 
 Company A was established in 2557 and is located at Saysettha Comprehensive Development Zone 
in Vientiane, the capital city of Laos. The company operates its principal business including sales, 
preservation, petroleum refining, clean energy processing, and other chemical products. Company B was 
established in 2555 and its business comprises asset management of energy transmission and cross-
border exchange projects, electric cross-border buying, sales, investment and energy management, and 
related projects.  Currently, the company is responsible for the primary construction operation and 
maintenance of the China-Laos energy supply project. Company C was established in 2557. The majority 
of this corporate business comprises environmental conservation, environmentally friendly technology, 
reliable and efficient power equipment. The company holds a project and turnkey system from the 
survey to the design, construction, installation, hiring, training, operation, maintenance, and 
troubleshooting. Environment conservation capabilities of multinational companies’ assessment From 
gathering and sorting questionnaires based on the companies’ environment conservation capabilities, it 
can measure all three multinational companies’ environment conservation capabilities as seen in the 
table below:  
 

Table 2 Environment conservation capabilities of multinational companies’ assessment 

 Environment conservation capability scores of the three multinational companies were 2.7922, 3.3137 
and 4.5417 respectively. This article evaluated the environment conservation capabilities of three 
multinational companies which found that these companies have improved environmental capabilities. 
Overall, legal compliance was the focus of all three companies and each company possessed good 
results. The reason that the overall score of company A resulted in the lowest was that pollution 
prevention and sustainable development had not reached a high level, which may be due to the 
company did not focus on pollution prevention and sustainable development. Both the B and C energy 
companies had better scores because the multinational companies in the energy industry had the 
potential to develop their environment conservation capabilities. 
 
 

 Legal 
compliance 

Pollution 
prevention 

Product 
management 

Sustain 
development 

Total 

Company A 4.8770 1.2916 2.0724 1.0582 2.7922 

Company B 4.0000 2.8082 3.0000 3.0000 3.3137 

Company C 5.0000 4.0204 4.9901 4.6704 4.5417 
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Conclusion          
 According to the fundamental view of natural resources and balanced indicators. This study builds a 
model to assess the environment conservation capabilities of multinational enterprises and uses a 
combination of analytical hierarchies and an entropy measurement method to determine the weight. 
Assessment results also determine the scientific and reason for the index system. In the above process, it 
is considered the system of learning and growth, business procedures, stakeholders, and performance in 
the environment conservation capabilities of multinational companies. Although this study is based on 
the summary and implications of the current environment conservation methods for multinational 
companies, this research has shown many indicators that reflect the environment conservation 
capabilities of multinational companies. Therefore, in future research, it is possible to select additional 
quantitative indicators based on existing frameworks and use tools such as how to analyze a vague 
extension to design more universal and active assessment methods. 
 

Acknowledgement 
 We specially acknowledge the research fund from National Social Science Foundation (16ZDA046) 
 

References 
Acharyya, J. (2009). FDI, growth and the environment: Evidence from India on CO2 emission during the last 

two decades. Journal of economic development, 34(1), 43-58. 
Dias-Sardinha, I., & Reijnders, L. (2005). Evaluating the environmental and social performance of large 

Portuguese companies: a balanced scorecard approach. Business Strategy and the Environment, 
14(2), 73-91. 

Grimes, P., & Kentor, J. (2003). Exporting the greenhouse: Foreign capital penetration and CO? Emissions 
1980 1996. journal of world-systems research, 9(2), 261-275. 

Hart, S. L. (1995). A natural-resource-based view of the firm. The Academy of Management Review, 20(4), 
986-1014.  

Johnson, S. D. (1998). Identification and selection of environmental performance indicators: application of 
the balanced scorecard approach. Corporate environmental strategy, 5(4), 34-41.  

Kaplan R S, & Norton D P. (1992). The balanced scorecard: measures that drive performance. Harvard 
business review, 1992. 70(1): 71-79. 

Klassen, R. D., & McLaughlin, C. P. (1996). The impact of environmental management on firm performance. 
Management Science, 42(8), 1199-1214. 

Martinez, F. (2012). The syncretism of environmental and social responsibility with business economic 
performance. Management of Environmental Quality: An International Journal, 23(6), 597-614. 

Prew, P. (2010). World-economy centrality and carbon dioxide emissions: a new look at the position in the 
capitalist world-system and environmental pollution. Journal of World-Systems Research, 16(2), 
162-191. 

Ramos, T. B., Alves, I., Subtil, R., & de Melo, J. J. (2009). The state of environmental performance 
evaluation in the public sector: the case of the Portuguese defense sector. Journal of Cleaner 
Production, 17(1), 36-52. 



 

 

วารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 เมษายน-มิถุนายน 2563  
 (JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE FOR LOCAL RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY Vol.4, No.2 April - June 2020) 

              
 

265 

Sharma, S., & Henriques, I. (2005). Stakeholder influences on sustainability practices in the Canadian forest 
products industry. Strategic management journal, 26(2), 159-180. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 เมษายน-มิถุนายน 2563  
 (JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE FOR LOCAL RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY Vol.4, No.2 April - June 2020) 

              
 

266 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

คําแนะนําสําหรับผูนิพนธ 
 



 

 

วารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 เมษายน-มิถุนายน 2563  
 (JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE FOR LOCAL RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY Vol.4, No.2 April - June 2020) 

              
 

267 

1. บทความวิจัย 

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 

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

ใส Email ทุกคนท่ีมีชื่อในบทความ (ตัวอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 12 ตัวบาง) เชน 
Corresponding Author E-mail: sanowa_cmu@hotmail.com 

 

บทคัดยอภาษาไทย (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

ตัวอยางการจัดทําเอกสารตนฉบับ ควรปฏิบัติโดยเครงครัด บทคัดยอ (Abstract) มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรมี

ยอหนาเดียว ความยาวไมเกิน 300 คํา บทคัดยอภาษาไทยใหจัดหัวขอบทคัดยอไวดานซายของกระดาษ กับเน้ือความใน

บทคัดยอและควรจะกลาววัตถุประสงคและสรุปผลที่ไดจากงานวิจัยน้ัน ๆ โดยใหเขียนเปนความเรียง โดยใชตัวอักษร TH 

SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา 

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

โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา 

Abstract (TH SarabunPSK 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 (Introduction) (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

 เปนสวนของความสําคัญที่นําไปสูการวิจัยสรุปความเปนมาและความสําคัญของปญหา และไมควรใสตารางหรือ

รูปภาพ โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา 

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

 โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา 

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

 อธิบายเครื่องมือและวิธีการดําเนินการวิจัยใหกระชับและชัดเจน โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัว

ธรรมดา 

mailto:sanowa_cmu@hotmail.com


 

 

วารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 เมษายน-มิถุนายน 2563  
 (JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE FOR LOCAL RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY Vol.4, No.2 April - June 2020) 

              
 

268 

ผลการวิจัย (Results) (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

บรรยายผลการวิจัยที่ได ซึ่งตองสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย อาจมีรูปภาพ/ตาราง ประกอบผลการวิจัย โดยใช

ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา (ตัวอยางตาราง) 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและรอยละของภาวะซึมเศราของกลุมตัวอยาง (n=280) 
ภาวะซึมเศรา จํานวน รอยละ 

ปกติ 280 78.01 

 
สรุปผลการวิจัย (Conclusions) (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

 สรุปสาระสําคัญที่ไดจากการวิจัย ไมควรซ้ําซอนกับการแสดงผล แตเปนการสรุปใหสอดคลองกับวัตถุประสงค โดยใช

ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา 

อภิปรายผล (Discussion) (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

 วิจารณเปรียบเทียบกบัผลการวิจัยที่มีมากอนหนาอยางมีหลักการ โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัว

ธรรมดา 

ขอเสนอแนะการวิจัย (Suggestions) (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

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

ธรรมดา 

กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

 ควรจะมีเพื่อแสดงคําขอบคุณสําหรับแหลงทุนสนับสนุนหรือผูชวยเหลืองานวิจัย โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK 

ขนาด 14 ตัวธรรมดา 

เอกสารอางอิง (Reference) (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

 ตามตัวอยาง ดังน้ี โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา 

             

*** บทความควรมีความยาวไมเกิน 9-10 หนา *** 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 เมษายน-มิถุนายน 2563  
 (JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE FOR LOCAL RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY Vol.4, No.2 April - June 2020) 

              
 

269 

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 

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

ใส Email ทุกคนท่ีมีชื่อในบทความ (ตัวอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 12 ตัวบาง) เชน 
Corresponding Author E-mail: 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


 

 

วารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 เมษายน-มิถุนายน 2563  
 (JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE FOR LOCAL RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY Vol.4, No.2 April - June 2020) 

              
 

270 

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

.....................................................................................................................................................................................  
เอกสารอางอิง (Font TH SarabunPSK 14 Point ตัวหนา) 

ตามตัวอยาง ดังน้ี (เนื้อหา Font TH SarabunPSK 14 Point ตัวปกติ)  
 

*** บทความควรมีความยาวไมเกิน 9-10 หนา *** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 เมษายน-มิถุนายน 2563  
 (JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE FOR LOCAL RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY Vol.4, No.2 April - June 2020) 

              
 

271 

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 
Corresponding Author E-mail: 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


 

 

วารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 เมษายน-มิถุนายน 2563  
 (JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE FOR LOCAL RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY Vol.4, No.2 April - June 2020) 

              
 

272 

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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ใบสมัครสมาชกิ 
วารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น มหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

(JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE FOR LOCAL RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY) 
หลักสูตรสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถิ่น คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
ช่ือ-สกลุ .................................................................................................................................................. 

ทีอ่ยู เลขที.่.........................หมู...............ซอย.............................................ถนน......................................... 

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

รหัสไปรษณีย.................................โทรศัพท.................................มือถอื...................................................... 

มีความประสงคขอ 

  สมัครสมาชิกวารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

  ตออายุวารสารสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    

โดยขอใหจัดสงวารสารไปยัง         

     ที่อยูที่ระบุไวขางตน        

   ทีอ่ยูอื่น (โปรดระบุ)......................................................................................................... 

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

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

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

      ลงลายมือช่ือผูสมัคร 

 


