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หนวยงานที่รับผิดชอบ         

 หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม 
 

วัตถุประสงค           

 1. เพ่ือสงเสริมและเผยแพรผลงานที่เก่ียวของกับ 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. เพ่ือเปนส่ือกลางในการเผยแพรและแลกเปล่ียนความรูเชิงวิชาการระหวางผูทรงคุณวุฒิ คณาจารย 

นักวิจัย นักวิชาการ และผูที่สนใจ  
 

กําหนดการของวารสาร         

 วารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดทําขึ้นเพ่ือสงเสริมและ

เผยแพรผลงานที่ เก่ียวของกับ 3 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาสังคมวิทยา สาขาวิชาสหวิทยาการดาน

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร โดยลักษณะของผลงานที่รับการ

ตีพิมพมีอยู 3 ประเภท คือ บทความวิจัย บทความวิชาการ บทปริทัศนหนังสือหรือบทความปริทัศน โดยมี

กําหนดการออกเลมวารสารเปนรายไตรมาส ปละ 4 ฉบับ ดังน้ี     

  ฉบับท่ี 1 ระหวางเดือนมกราคม – มีนาคม       

  ฉบับท่ี 2 ระหวางเดือนเมษายน – มิถุนายน          

  ฉบับท่ี 3 ระหวางเดือนกรกฎาคม – กันยายน      

  ฉบับท่ี 4 ระหวางเดือนตุลาคม – ธันวาคม    
 

ขอระเบียบของวารสาร          

 1. เปนบทความที่เก่ียวของกับ 3 สาขาวิชา ไดแก สาขาสาขาวิชาสังคมวิทยา สาขาวิชาสหวิทยาการ      
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ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร และจะตองเขียนบทความตาม

แบบฟอรมของวารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ท่ีกําหนดให

เทาน้ัน เชน มีช่ือและท่ีอยูผูนิพนธครบถวน, มีบทคัดยอภาษาไทย และภาษาอังกฤษ, มีเอกสารอางอิงเปน

รูปแบบเดียวกัน เปนตน (สามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดใน http://social.rmu.ac.th/web/)  

 2. เปนบทความที่ไมเคยไดรับการตีพิมพในหนังสือ วารสาร และอ่ืนใดมากอน  

 3. เปนบทความท่ีจะตองผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ไมนอยกวา 2 คน ตามที่กอง

บรรณาธิการคัดสรรตรงตามสาขาวิชาและไมมีสวนไดสวนเสียกับเจาของผลงานหรือผูนิพนธ ซ่ึงผูทรงคุณวุฒิ

เปนแบบ Double blinded คือ มีการปกปดช่ือเจาของบทความแกผูทรงคุณวุฒิและเจาของบทความไมทราบ

ชื่อของผูทรงคุณวุฒิ          

 4. กองบรรณาธิการจะแจงผลการพิจารณาการลงตีพิมพในวารสารภายหลังจากกองบรรณาธิการได

พิจารณาผลงานในเบื้องตนแลว         

 5. หากบทความใดไดรับการพิจารณาตีพิมพ เจาของผลงานหรือผูนิพนธจะตองแกไขตนฉบับใหเสร็จและ

สงคืนกองบรรณาธิการภายในเวลาท่ีกําหนด มิฉะน้ันจะถือวาสละสิทธิ์การตีพิมพ   

 6. ผูสงผลงานหรือผูนิพนธจะตองสงผานระบบออนไลนเว็บไซตของวารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา

ทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเทาน้ัน (http://social.rmu.ac.th/web/)    
 

คําแนะนําสําหรับผูสงบทความ (ผูนิพนธ)        

 1. ผูสงบทความหรือผูนิพนธ จะตองศึกษากระบวนการระเบียบ ขั้นตอน ขอกําหนด ของวารสาร

สังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตามท่ีวารสารไดกําหนดไว โดย

กระบวนการจะเปนแบบการจัดการแบบออนไลน       

 2. ผูสงบทความหรือผูนิพนธ ตองทําตามฟอรมรูปแบบ (Format) ของวารสารท่ีกําหนดใหไวเทาน้ัน 

 3. ผูสงบทความหรือผูนิพนธ ตองตรวจสอบดูวาบทความที่สงมาตองมีความเก่ียวของกับ 3 สาขาวิชาน้ี 

ไดแก สาขาวิชาสังคมวิทยา, สาขาวิชาสหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, สาขาวิชารัฐศาสตร

และรัฐประศาสนศาสตร           

 4. ผูสงบทความหรือผูนิพนธ ตองตรวจสอบดูวาบทความท่ีสงมาตองจัดอยูใน 3 ประเภทน้ี ไดแก บทความ

วิจัย บทความวิชาการ บทปริทัศนหนังสือหรือบทความปริทัศน     

 5. ผูสงบทความหรือผูนิพนธ ตองปฏิบัติตามระเบียบขอกําหนดและคําแนะนําของวารสารอยางเครงครัด 

โดยเฉพาะ ถาบทความใดยังไมผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) และไมแกไขบทความตาม

ขอเสนอแนะอยางสมบูรณ วารสารขอสงวนสิทธิ์ไมออกหนังสือตอบรับในทุกกรณี    
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จริยธรรมในการตีพิมพ (Publication Ethics)       

 1. บทบาทและหนาท่ีของบรรณาธิการ (Duties of Editors)     

  1.1 บรรณาธิการมีหนาท่ีตรวจสอบบทความทุกฉบับท่ีสงมาเพ่ือขอตีพิมพ วามีการสงบทความเปนไป

ตามกระบวนการตามขั้นตอนที่วารสารไดกําหนดไว       

  1.2 บรรณาธิการมีหนาท่ีกลั่นกรองบทความทุกฉบับใหเรียบรอยเหมาะสมตามรูปแบบองคประกอบ

หรือเปนไปตามสาขาวิชาของวารสารท่ีกําหนดไว       

  1.3 บรรณาธิการมีหนาท่ีตรวจสอบและกล่ันกรองทุกบทความที่สงมาเพ่ือขอตีพิมพ วาตองไมเคยหรือ

ไดรับการตีพิมพเผยแพรที่ใด ๆ มากอน        

  1.4 หากบรรณาธิการตรวจและกล่ันกรองพบวาบทความน้ัน ๆ เคยหรือไดรับการตีพิมพเผยแพรท่ี     

ใด ๆ มากอนแลว บรรณาธิการจะติดตอผูนิพนธเพ่ือขอคําช้ีแจงวาใชหรือไมอยางไร ถาพบวาใชบรรณาธิการ

จะขอยุติกระบวนการแลวแจงผลการปฏิเสธนําสงกลับไปยังผูนิพนธทันที    

  1.5 บรรณาธิการมีหนาที่กลั่นกรองคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความน้ัน ๆ ใหตรงตามคุณสมบัติ

หรือตามความเช่ียวชาญของศาสตรสาขาวิชาน้ันเฉพาะ      

  1.6 บรรณาธิการตองไมมีสวนไดสวนเสียหรือผลประโยชนทับซอนกับผูนิพนธ ผูประเมินบทความ 

และผูท่ีเก่ียวของ อ่ืน ๆ ในบทความน้ัน ๆ        

  1.7 บรรณาธิการตองไมเปดเผยขอมูลของผูนิพนธและผูทรงคุณวุฒิท่ีพิจารณาบทความน้ัน ๆ เพ่ือ

ปองกันไมใหมีสวนไดสวนเสียหรือผลประโยชนทับซอนระหวางผูนิพนธกับผูทรงคุณวุฒิที่พิจารณาบทความ

  1.8 เม่ือไดรับผลประเมินจากผูทรงคุณวุฒิท่ีพิจารณาบทความน้ัน ๆ แลว บรรณาธิการจะทําการ

ตรวจสอบผลและสงกลับไปยังผูนิพนธเพ่ือทําการแกไข (หากไดแกไข) แลวสงกลับมาตามระบบเพ่ือตีพิมพ

เผยแพรในวารสารตอไป            

 2. บทบาทและหนาท่ีของผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Duties of Reviewers)   

  2.1 ผูทรงคุณวุฒิตองพิจารณาบทความที่ปราศจากอคติสวนตัว โดยจะตองมีทัศนคติ แนวความคิด 

มุมมองท่ีเปนกลางหรือตองพิจารณาตามหลักทางวิชาการท่ีเปนเหตุและผล    

  2.2 ผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและมีความรู ความเขาใจ หรือความเชี่ยวชาญในการพิจารณา

บทความเร่ืองน้ัน ๆ เปนอยางดี         

  2.3 ผูทรงคุณวุฒิตองคํานึงถึงความสําคัญเก่ียวกับเวลาหรือกรอบระยะเวลาในการประเมินบทความ

โดยใชเวลาอยางเหมาะสมไมควรใชเวลานานจนเกินไป      

  2.4 ผูทรงคุณวุฒิตองไมเรียกรับผลประโยชนจากผูท่ีเก่ียวของหรือในกรณีใด ๆ ที่ไมเปนไปตามเงื่อนไข
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ของวารสารท่ีกําหนดไว          

  2.5 ผูทรงคุณวุฒิตองรักษาความลับและไมเปดเผยขอมูลใด ๆ เก่ียวกับการพิจารณาบทความใหบุคคล

อ่ืนไดรับรู           

  2.6 ผูทรงคุณวุฒิตองมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ โดยจะตองไมคัดลอกผลงานหรือนําเอาผลงานไป

ดัดแปลงเปนผลงานของตนเอง         

  2.7 หากผูทรงคุณวุฒิไมสามารถพิจารณาหรือประเมินบทความน้ัน ๆ ได ใหรีบติดตอบรรณาธิการเพ่ือ

ขอสงบทความกลับคืน โดยชี้แจงเหตุผลและความจําเปนน้ัน ๆ     

 3. บทบาทและหนาท่ีของผูนิพนธ (Duties of Authors)      

  3.1 ผูนิพนธตองศึกษาทําความเขาใจเก่ียวกับระเบียบ กระบวนการ ข้ันตอน วิธีการ และอ่ืน ๆ ของ

วารสารใหเขาใจอยางถูกตองและทองแท        

  3.2 ผูนิพนธตองตรวจสอบความเรียบรอยของบทความตนเองใหดีกอน วาไดเขียนบทความเปนไป

ตามรูปแบบและองคประกอบท่ีวารสารกําหนดไวหรือไม      

  3.3 ผูนิพนธตองสงบทความผานหรือเขาระบบแบบออนไลนเทาน้ัน    

  3.4 ผูนิพนธตองมีจริยธรรม ในตนเอง โดยจะตองไมแอบอางนําเอาบทความหรือผลงานของบุคคลอ่ืน

ท่ีไมไดรับการอนุญาต มาสงเพ่ือขอตีพิมพเผยแพร       

  3.5 ผูนิพนธตองมีจรรยาบรรณในตนเอง โดยจะตองไมนําบทความหรือผลงานของตนท่ีเคยตีพิมพ

มาแลวจากแหลงอ่ืน มาสงเพ่ือขอตีพิมพเผยแพรซํ้าซอนอีก      

  3.6 ผูนิพนธตองปฏิบัติตามขั้นตอน ระเบียบ ขอบังคับท่ีวารสารกําหนดอยางเครงครัด  

  3.7 หากผูนิพนธไดรับทราบผลหรือรับรูถึงผลการประเมินแลว ถาผานการพิจารณาโดยมีเงื่อนไขให

แกไขบทความ ผูนิพนธตองดําเนินการแกไขโดยเร็วและตองแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิอยาง

ครบถวน 
 

บรรณาธิการ           

 รองศาสตราจารย ดร.วาริธ  ราศรี 
 

ผูชวยบรรณาธิการ           

 นายนครินทร  มวงออน (เลขากองบรรณาธิการ) 
 

กองบรรณาธิการ          

 กองบรรณ า ธิการของ วารสารสั งคมศาสตร เพ่ื อกา รพั ฒ นาท อ ง ถ่ิ น  มหาวิ ทย าลั ยราช ภั ฏ
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มหาสารคาม ประกอบดวย กองบรรณาธิการจากภายนอก 11 ทาน และภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม 3 ทาน รวมท้ังสิ้น 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   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 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   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 13. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อธิราชย  นันขันตี   มหาวิทยาลัยนครพนม  

 14. ดร.สุธีกิติ์  ฝอดสูงเนิน     มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย  
 

รายช่ือผูทรงคุณวุฒิหรือผูประเมินบทความ (Peer Review)     

 ผูทรงคุณวุฒิ  (Peer Review) ในวารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม ประจําเลมปท่ี 4 ฉบับท่ี 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.สิทธิศักด์ิ  คําผา  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    
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 7. รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ ทายเรือคํา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิริรัตน นาคิน     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

 9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัฐพล อินตะเสนา   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิริสุดา ทองเฉลิม  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธิติวุฒิ  หม่ันมี   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัญชา  พุฒิวนากุล   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

 13. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทัย  โคตรดก    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    

 14. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สรรพสิริ  สงสุขรุจิโรจน  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี    

 15. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รจนา  ปองธนู  มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ (อุดรธานี)  

 16. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีระพงษ  มีไธสง     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    

 17. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กมลทิพย  ตรีเดช  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม     

 18. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยาภรณ  พุมแกว  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   

 19. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อธิราชย  นันขันต ี  มหาวิทยาลัยนครพนม   

 20. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย  สุขตาม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร  

 21. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาคร  คัยนันท  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม     

 22. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิบปย ชยาฯ จันทรดอน  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    

 23. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุฑามาส  ชมผา  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   

 24. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปญญา  เสนาเวียง  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม     

 25. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสกสรรค  สนวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 26. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธินี  อัตถากร  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    

 27. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นัทธพงศ  นันทสําเริง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี    

 28. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทยวัฒน  พันธะศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    

 29. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐพงศ  บุญเหลือ   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 30. ดร. ดร.ปริยัติ  นามสงา    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    

 31. ดร.สาวิตรี เถาวโท    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี    

 3.2 ดร.สุชาดา แมนพยัคฆ    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี    

 33. ดร.กริช สินธุศิริ     มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

   34. ดร.วุฒิกร เดชกวินเลิศ    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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 35. ดร.บุญมี  โททํา     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี    

 36. ดร.ทิวาวรรณ  อายุวัฒน    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี    

 37. ดร.สุริยนต  หลาบหนองแสง   มหาวิทยาลัยนครพนม   

 38. ดร.นพดล  อัคฮาค    มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

 39. ดร.จรูญ  เบญมาตย    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    

 40. ดร.จิรัชยา  เจียวกก    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 41. ดร.ฉัตรณรงคศักดิ์  สุธรรมดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ    

 42. ดร.พิมพพร  ภูครองเพชร    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    

 43. ดร.กิตต์ิธนัตถ  ญาณพิสิษฐ   มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  

 44. ดร.กชพงศ  สารการ    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี    

 45. ดร.ทิวากร  เหลาลือชา    วิทยาลัยชุมชน (มุกดาหาร) 

 46. ดร.วิชา  เลี่ยมสกุล    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    
  

คณะกรรมการตรวจพิสูจนอักษร ตรวจรูปแบบ และตรวจการอางอิง    

 อาจารยศรัณยา  อัตถากร         
 

สํานักพิมพ           

 โรงพิมพมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ท่ีอยู  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขท่ี 80 ถนน

นครสวรรค ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย 44000 โทร. 043-722118 

 

 

 

 

 

 



 

 

วารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปท่ี 4 ฉบับท่ี 3 กรกฎาคม-กันยายน 2563                   

(JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE FOR LOCAL RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY Vol.4, No.3 July-September 2020) 

 

              

 

ฌ 

บทบรรณาธิการ 

 วารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (JOURNAL OF SOCIAL 

SCIENCE FOR LOCAL RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY) ฉบับน้ีเปนฉบับประจําปท่ี 4 ฉบับท่ี 

3 กรกฎาคม-กันยายน 2563 เน้ือหาของบทความฉบับน้ีอยูในขอบขายตามระเบียบขอกําหนดของวารสาร 3 

สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาสังคมวิทยา สาขาวิชาสหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชา

รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร โดยลักษณะของบทความแบงเปน 3 ประเภท คือ บทความวิจัย บทความ

วิชาการ บทปริทัศนหนังสือหรือบทความปริทัศน  ซ่ึงวารสารในฉบับดังกลาวน้ี มีผูนิพนธใหความสนใจ         

สงบทความเขาสูระบบเพ่ือขอรับการตีพิมพเผยแพรเปนจํานวนมาก แตบทความที่ผานการคัดเลือกจากการ

พิจารณาของผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) กล่ันกรองพิจารณาอยางเขมขนและเครงครัด จนไดบทความท่ีมี

คุณภาพ มีเพียง จํานวน 36 บทความ เทาน้ัน ไดแก บทความจากผูนิพนธภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 20 

บทความ บทความภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 16 บทความ โดยลักษณะของบทความที่ไดรับการตีพิมพใน

ฉบับน้ี แบงเปนบทความวิจัย จํานวน 30 บทความ และบทความวิชาการ จํานวน 6 บทความ   

 สุดทายน้ี หวังเปนอยางยิ่งวาวารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม  ฉบับประจําปท่ี 4 ฉบับท่ี 3 กรกฎาคม-กันยายน 2563 จะเปนประโยชนท่ีมีคุณคาทางวิชาการ    

ตอชุมชน ทองถิ่น สังคม ประเทศชาติ ตลอดจน ขอขอบทานพระคุณทานผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review)            

กองบรรณาธิการท้ังภายใน-ภายนอกมหาวิทยาลัย คณะกรรมการทานผูท่ีเก่ียวของทุกทาน และผูนิพนธทุก

ทาน มายัง ณ โอกาสน้ี ไวพบกันใหมในวารสารฯ ฉบับหนา ตอไป 

 

 

 

    รองศาสตราจารย ดร.วาริธ  ราศรี 

         บรรณาธิการวารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

                                มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
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สารบัญ 

 หนา 

บทความวิจัย  

การแกไข บําบัด ฟนฟู เด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี

พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

The Correction, Treatment, and Rehabilitation of the Juvenile and Family Court and 

Procedure Act B.E. 2553 (2010). 
     วันทนีย  ทองธราพัชร1, และวรรณวิภา  เมืองถ้ํา2 

     Wantanee  Thongtarapat1,  and  Wanwipa  Muangtham2 

 

2 

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอานจับใจความภาษาจีนสําหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

Development of Learning Management Model to Promote the Chinese pronunciation 

by Using Active Learning Concept for Undergraduate students. 
     ทัศนีวัลย  ศรีมันตะ1, ประสพสุข  ฤทธิเดช2, และภูษิต  บุญทองเถิง3 

    Thussaneewan  Srimanta1, Prasopsuk  Rittidej2,  and Phusit  Boonthongtherng3 

 

11 

การประยุกตใชระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการขอสําเร็จการศึกษา ผานระบบบริการ

การศึกษาสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

An Application by Information System to Increase an Efficiency for the Graduation 

Service The Office of Academic and Registration Rajabhat Maha Sarakham University. 
     พรทิพย  มาตยวังแสง 

     Phonthip  Martwangsaeng 
 

20 

วาทกรรมชายขอบในเร่ืองส้ันของมาลา คําจันทร 

Discourse of Marginality in Mala Khamchan Short Stories. 
     วัชรินทร  แกนจันทร1, และกิตติศักด์ิ  แกวตา2 

     Vajrindra  Kaencandra1, and Kittisak  Kaewta2 
 

29 
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ฎ 

สารบัญ (ตอ) 

 หนา 

บทความวิจัย  

รูปแบบการจัดการองคกรภาครัฐดานสินคาเกษตรพืชไรแบบครบวงจรตามระบบเกษตรสมัยใหม:

กรณีศึกษาองคการคลังสินคา กระทรวงพาณิชย 

The integrated management model of public sector organizations in agricultural field 

products: A case study of Public Warehouse Organization Ministry of Commerce. 
       นภัทร  ภักดีสรวิชญ1, ภาคิน  เจริญนนทสิทธิ2์, บุญชนะ  ยี่สารพัฒน 3,  อัจฉรา  เหลืองสวัสด์ิ4 

    Naphat  Phakdisorawit1, Pakin  Jaroennonthasit 2,  Boonchana  Yeesarapat3, and Achara  Luengsawas4 

 

39 

ความตองการในการรับบริการของสมาชิกสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลมหาสารคาม จํากัด 

The Members’ Service Demand of Maha Sarakham Hospital Saving Cooperative Limited. 
     ปาริฉัตร  อัตถากร1, และอนุชา  ภูริพันธุภิญโญ2 

     Parichat  Atthakor1, and Anucha  Puripunpinyoo2 

 

48 

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของประชาชนกลุมจังหวัดราชธานีเจริญศรีโสธร 

Behavioral decision making in selection members of Parliament of a gruop of 

Rachthanijarernsrisothon provine. 
     สนุก  สิงหมาตร 

     Sanook  singmart 
 

57 

ปญหาการคนหาความจริงของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 

The Problems in Fact-Finding of the Criminal Court for Corruption and Misconduct 

Cases. 
     วริญลักษมิ์  อุงจิตตตระกูล1, และวรรณวิภา  เมืองถ้ํา2 

     Warinlak  Ungjittrakul1, and Wanwipa  Muangtham2 

 

66 
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ฏ 

สารบัญ (ตอ) 

 หนา 

บทความวิจัย  

รูปแบบการบําบัดผูติดบุหร่ีสําหรับประชาชนวัยผูใหญ ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

ในอําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

The Model Therapy of Therapy for Cigarette-Addicted Adult of Sub-District Health 

Promoting Hospital in Pakthongchai Nakhornratchasima Province.  
     สมพงศ  เบอรไธสง1, รังสรรค  สิงหเลิศ2,   และชาตรี  ศิริสวัสด์ิ3 

     Sompong  Berthaisong1,   Rungson  Singhalert2, and Chatree  Sirisawat3 
 

75 

มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับความรับผิดในการจัดต้ังสํานักงานกฎหมายตามพระราชบัญญัติ

ทนายความ พ.ศ. 2528 

Legal Measures Regarding the Liability of Establishment of Law Offices under the 

Lawyers ACT B.E. 2528 
     อนุราช  เพิ่มสิน1, และภัฏฐิญา  สิริบวรพิพัฒน2 

     Anuratch  Permsin1, and Phatthiya  Siriborwornpiphat2 

84 

รูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทางการตลาดของชุมชนผูสูงอายุในจังหวัดมุกดาหาร  

(รูปแบบ KME) 

Knowledge Management Model for Local Wisdoms Marketing of Elderly in Mukdahan 

Province. (KME Model) 
     ทิวากร  เหลาลือชา  

     Tiwakorn  Laoluecha 
 

94 

การพัฒนาวิธีการพิจารณาอธิกรณพระสงฆกระทําผิดพระวินัยเปนรูปแบบศาลวินัยสงฆ 

และพระสังฆาธิการกระทําผิดทางปกครองสงฆเปนรูปแบบศาลปกครองสงฆ 

The Development on the Consideration Process of Monk Wrong doing is the Fromat 

of Court Consideration Process. 
ประมาณเลิศ  อัจฉริยปญญากุล 

Pramarnlert  Archariyapanyakul 

 

104 
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ฐ 

สารบัญ (ตอ) 

 หนา 

บทความวิจัย  

รูปแบบความสําเร็จการบริหารสถานีวิทยุชุมชนในประเทศไทย 

Success Model of the Community Radio Stations Management in Thailand. 
     เทิดแผนดินทอง  ธารชัย1, ภักดี  โพธ์ิสิงห2, และยุภาพร  ยุภาศ3        

     Therdpandinthong  Thanchai1, Phakdee  Phosing2, and Yupaphorn Yupat3 

 

112 

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูการอานและการเขียนคําศัพทภาษาจีน โดยใชการจัดการเรียนรู

แบบรวมมือเทคนิค CIRC รวมกับเพลง สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 

The Development of Learning Activity Management to Improve Chinese Reading and 

Vocabulary Writing by Using CIRC Cooperative Learning Technique with Songs for 3rd 

Grade Students.  
      กชกร  บุตรชาลี1, สุรกานต  จังหาร2, และทิพาพร  สุจารี3 

     Kotchakorn  Bhutchalee1, Suriakarn  Jungharn2,  And Tipaporn  Sujaree³ 
 

120 

การเมืองในชีวิตประจําวันของผูคาในตลาดชายแดนอินโดจีนจังหวัดมุกดาหารภายใตการนํานโยบาย

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและนโยบายความม่ันคงของรัฐบาล คสช. มาปฏิบัติระหวางป พ.ศ. 2558–

2562 

Everyday Politics of the Vendors in the IndoChina Border Market Mukdahan Province 

under the Implementation Special Economic Zones Policy and National Security 

Policy of the NCPO Government between B.E. 2558–2562 (2015–2019) 
       ทิพวรรณ  บรรลุสันต, และณัฐกานต  อัครพงศพิศักด์ิ2 

     Thippawan  Banlusan, and Nattakant  Akarapongpisak2 

 

129 
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ฑ 

สารบัญ (ตอ) 

 หนา 

บทความวิจัย  

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพ สาขาวิชาการจัดการทองเท่ียวตามทัศนะ

ของสถานประกอบการ 

Desirable Characteristics of trainees from Tourism Management students: 

A study from entrepreneurs’ perspectives. 
     ธราธร  บุงทอง1, ธเนศ  ศรีสถิตย2, และบุษบา  บุตรดา3 

     Taraton  Boongthong1, Tanes  Srisatit2, and Budsaba  Budda3 
 

138 

พฤติกรรมการใชส่ือสังคมออนไลนในการบริหารงานของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

จังหวัดอุดรธานี 

Social Media Online Usage Behaviors in Administration of Local Administrative 

Organization Administrators in Udon Thani Province. 
     อารี  นันทะศรี1, สุขุมวิทย  ไสยโสภณ2, และจินตนา  กําแพงศิริชัย3 

     Aree  Nonthasree 1, Sukhumvit  Saiyasopon 2, and Jintana  Kampangsirichai3  
 

146 

การวิเคราะหองคประกอบของปจจัยท่ีสงผลตอการใชบริการธนาคารพาณิชยของผูสูงอายุในเขต

กรุงเทพมหานคร 

The Analysis of Factors Influencing the Use of Commercial Banking Services of 

Elderly People in Bangkok Metropolis.  
       กนิษฐา  ฤทธิ์คํารพ1, เพชรไทย  เย็นแยม2, และจิรวุฒิ  หลอมประโคน3 

     Kanitta  Richkamroph1, Petthai  Yenyaem2, and Chirawut  Lomprakhon3 

 

155 

การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือสงเสริมสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับ

ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาในศตวรรษที่ 21 

The Development of a Training Curriculum to Enhance the Competency on 

Information and Communication Technology for Secondary School 

Teachers in the 21st Century. 
     พิรุณรัตน  แกวสุพรรณ1, ชมพูนุท  เมฆเมืองทอง2, และนิรุต  ถึงนาค3 
      Pirunrat  Kaewsuphan1, Chompunut  Makemuenthong2, Nirut  Thuengnak3 

165 
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ฒ 

สารบัญ (ตอ) 

 หนา 

บทความวิจัย  

การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือสงเสริมการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยบูรณาการอาเซียน

ศึกษาสําหรับครูประถมศึกษา 

The Curriculum Development to Promote the Communicative English Learning 

Management by integrating the ASEAN Studies for Primary School Teachers. 
     ขันแกว  มาพรม1, ชมพูนุท เมฆเมืองทอง2,สุรกานต  จังหาร3 
       Khankaeo  Maprom1, Chompunut Makemuenthong2, Surakharn  Jhankharn3 

 

173 

การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีชลประทานในลุมนํ้าชี 

Performance Enhancement of Government Officers of the Royal Irrigation 

Department in the Chi Basin Province. 
     อนันตศักด์ิ  แยมชื่น1, รังสรรค  สิงหเลิศ2, และแดนวิชัย  สายรักษา3 
       Anansak  Yaemchuen1,  Rungson  Singhalert2, And Daenvichai  Sayruksa3 
 

180 

การพัฒนาพ้ืนท่ีทองถ่ินขององคการปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดรอยเอ็ด 

Local Development of Local Administrative Organizations in Roi-et Province. 
     ทัศนมินทร  รัชตาธนรัชต1, สถิตคุณ  บุญเรือน2 และชูชาติ  ผาระนัด3 
     Tusanamin  Rutchatathanarat1, Satitkoon  Boonruen2 and Chuchat  Pharanut3 
 

188 

การสงเสริมความเปนพลเมืองตามแนวทางประชาธิปไตยในทองถิ่นจังหวัดรอยแกนสารสินธุ 

Citizenship Promotion by the Democratic Approach  

in the Local of Roi-Kean-Sara-Sin Province. 
     ชูชาติ  ผาระนัด1, ทัศนมินทร  รัชตาธนรัชต2,  และสถิตคุณ  บุญเรือน3 
     Chuchat  Pharanut1, Tusanamin  Rutchatathanarat2 and Satitkoon  Boonruen3 
 

198 

ปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

Effecting to Performance of Sub-District Health Promotion Hospital. 
     จินตนา  กําแพงศิริชัย1  และประสิทธิ์  คุณุรัตน2  

     Jintana  Kampaengsirichai1 and Prasit  Kunurat2 

 

207 
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ณ 

สารบัญ (ตอ) 

 หนา 

บทความวิจัย  

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

Competency Development Model of Support Line Personnel of Rajabhat 

Mahasarakham University. 
     ลําดวน  ดวงคมทา1 และสมาน  ศรีสะอาด2 

     Lumduan  Duangkhomtha1 and Samarn  Srisa-ard2 
 

214 

The Effect of Classroom Management Practices on Managing School Facilities in 

Vientiane City, Lao PDR. 
     Yingsan  Hapha1, Suphanee Sae Cha2, Vathanavanh  Sayasane3, Agung Purwa Widiyan4, Kampon  Khantawong5,   

     Hataikan  Soyngam6 ,Tevarit  Sittinok7 ,Nitas  Masalee8, and Prakittiya  Tuksino9 
 

223 

Effects of Task Sequencing in the SSARC Model on EFL Student Lexical Complexity 

in Written Output Production. 
       Suwitchan Un-udom1 and Chomraj  Patanasorn2 

 

233 

The Development of English Reading Comprehension Ability by Using Task-based 

Learning Activities of Matthayomsueksa 3 (9th Grade) Students. 

     Sirinthorn  Pimdee1, Mayureesirin  Siriwan2,  and Sangrawee  Donkeawbua3 

 

243 

The Early Risk Warning System of The International Capacity Cooperation. 

     Phoummasack Rithikone1, Huang Dechun2, and Zhang Changzheng3 
 

249 

English Language Learning Style of Undergraduate Students, 

Rajapruk University. 
       Ladawan  Wattanaboot 
 

254 
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ด 

สารบัญ (ตอ) 

 หนา 

บทความวิชาการ  

การตอสู การกาวถอยหลัง และความทาทายใหมในการตอสูเพ่ือความเทาเทียมทางเพศของเพศหญิง

ในยุคปจจุบัน 

A fight, a backward step, and new challenges of the fight for women’s gender 

equality in present days 
     ประดิษฐ  ชินอุดมทรัพย1 และธนิกุล  จันทรา2 
       Pradit  Chinudomsub1 and Thanikun  Chantra2 
 

264 

การเปลี่ยนแปลงทางดนตรีของการขับพวนของกลุมชาติพันธุไทพวนอําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี 

Adjustment of Music Phuan Singing of Thai Phuan Ethnic Group in Ban Phue District 

Udon Thani Province. 
     อุทุมพร  รอดขันเมือง 
      Utumporn  Rodkhanmuang 

 

272 

ปญหาทางกฎหมายการบังคับพระภิกษุใหสละสมณเพศ กรณีถูกกลาวหาวากระทําความผิดทางอาญา

และพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการไมเห็นสมควรใหปลอยตัวชั่วคราว 

The Enforcing Monks to Quit from Monkhood in Case Buddhist Monks Are Alleged of 

Committing Criminal offence and the investigator or Public Prosecutor do not allow 

to Provisional Release. 
     พระสิทธินิติธาดา1 และประมาณเลิศ  อัจฉริยปญญากุล2 
      PhraSittitithada1 and Pramarnlert  Archariyapunyakul2 

 

279 

แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมเชิงพุทธ 

Buddhist Culture Tourist Attraction. 
     พระมหาธนาวุฒิ  จตฺตมโล (สานากุลชัย)1 และเสาวลักษณ  โกศลกิตติอัมพร2 
      Phramaha Thanawut Chathamalo (Sanakulchai) 1 and Soawalak  Kosolkittiamporn2 

286 
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ต 

 หนา 

บทความวิชาการ  

พฺจุมเบ็ญ: บุญเดือนสิบวิถีถ่ินเสียมเรียบแหงความกตัญู 

Pham Chuben: Boon Duen Sibhee Ten Way of Siem Reap of Gratitude. 
     ณัฐวดี  รอดภัย1, รสสุคนธ  เพ็ญเนตร2, อนุรักษ  จันทสุวรรณ3, นิภา  อาจริยาภิบาล4, พระครูปญญามัชฌิมานุกูล5,  
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บทคัดยอ  

 งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1. เพื่อศึกษาปญหาเก่ียวกับการแกไข บําบัด ฟนฟู เด็กและเยาวชนในกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญา และ 2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะแนวทางในการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายเกี่ยวกับแกไข บําบัด ฟนฟู เด็กและ

เยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เปนการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีการศึกษาคนควาวิจัยจาก

เอกสาร แลวจะนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเชิงลึกแบบเชิงเนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยพบวา 1) ปญหาเก่ียวกับการ

แกไข บําบัด ฟนฟู เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  ประกอบดวย 1.1) ปญหาเกี่ยวกับเกณฑการกําหนดคดี

การใชมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญา 1.2) ปญหาอํานาจของเจาพนักงานตํารวจในการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและ

เยาวชน 1.3) ปญหาเกี่ยวกับหลักเกณฑกําหนดใหเด็กและเยาวชนตองสํานึกในการกระทํา 1.4) ปญหาการกําหนดพนักงาน

อัยการเขารวมประชุมจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟูหรือไมก็ได 1.5) ปญหาการกําหนดใหผูแทนชุมชนเขารวมการประชุมจัดทํา

แผนแกไขบําบัดฟนฟู 1.6) ปญหาเกี่ยวกับผูประสานการประชุมการจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟู และ 2) ขอเสนอแนะแนวทาง

ในการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายเกี่ยวกับแกไข บําบัด ฟนฟู เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ไดแก 2.1) ปญหา

เกี่ยวกับเกณฑการกําหนดคดีการใชมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญา 2.2) ปญหาอํานาจของเจาพนักงานตํารวจในการ

แกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชน 2.3) ปญหาเก่ียวกับหลักเกณฑกําหนดใหเด็กและเยาวชนตองสํานึกในการกระทํา 2.4) 

ปญหาการกําหนดพนักงานอัยการเขารวมประชุมจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟูหรือไมก็ได 2.5) ปญหาการกําหนดใหผูแทน

ชุมชนเขารวมการประชุมจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟูควรกําหนดคุณสมบัติของผูแทนชุมชนใหชัดเจน และ 2.6) ปญหาเกี่ยวกับ

ผูประสานการประชุมการจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟู คุณสมบัติของผูประสานการประชุมคุณสมบัติควรเปนอยางไร ซึ่งการ

แกไข บําบัด ฟนฟู ท่ีใชมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดอีาญากอนฟองและหลังฟองคดี   
  

คําสําคัญ: การแกไข บําบัด ฟนฟู, มาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญา, เด็กและเยาวชน 
 

Abstract 

 The purposes of this study were 1. to study concepts, theory regarding prevention and suppression of 

The Correction,  Treatment,  and Rehabilitation of Delinquency and Juvenile Justice 2.  to study legal 

framework regarding prevention and suppression of The Correction, Treatment, and Rehabilitation of 

Delinquency and Juvenile Justice.  This study was a qualitative research by using documentary approach. 
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Data was collected via related documents, regulations, convention, provision, rules, notifications and other 

governmental documents regarding prevention and suppression of The Correction,  Treatment,  and 

Rehabilitation of Delinquency and Juvenile Justice. The study revealed that 1)  Thailand has set up the 

offence punishable of imprisonment for delinquency and juvenile justice for using a Special measure in lieu 

of criminal prosecution; there is still no law that set up a case type serious violent offence for Special 

measure in lieu of criminal prosecution 2) The Juvenile and Family Court and Procedure Act B.E. 2553 (2010) 

there is still no law police officers to consider the use of before Special measure in lieu of criminal 

prosecution deciding to charge a juvenile 3)  The juvenile has shown repentance for his or her act But do 

not to Plead 4) The public prosecutor may also attend the conference on preparation of the Rehabilitation 

plan 5) The community representatives or of any entities concerned or effected by an offence committed 

The qualifications are more transparent 6) The facilitator in a conference on preparation of the Rehabilitation 

plan are more transparent.  It is recommended that there should be a recognizes acts of The Correction, 

Treatment, and Rehabilitation of Delinquency and Juvenile Justice satisfy to the Conventions on the Rights 

of the Child and The best interests of the child more transparent.  
 

Keywords:  The Correction,  Treatment,  and Rehabilitation,  The special measures in lieu of criminal case 

action, Juvenile Justice  
 

บทนํา 

 ปจจุบัน เด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดทางอาญาเปนปญหาที่กระทบกระเทือนตอสังคมที่มีความสําคัญอยางย่ิง                   

ประการหน่ึง เพราะการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนมิไดสรางความเดือดรอนหรือเสียหายแตเพียงเด็กและเยาวชน

ผูกระทําความผิดเทานั้น แตยังครอบคลุมไปถึงผูไดรับผลราย ครอบครัว สังคม ชุมชน สภาพเศรษฐกิจ ชีวิตและทรัพยสิน แต

ดวยเพราะเด็กและเยาวชนเปนวัยท่ียังออนตอประสบการณมิไดมีวุฒิภาวะและความยับยั้งอยางเชนผูใหญ กระทําความผิดไป

ดวยความคึกคะนอง หรือกระทําการไปโดยไมรูหรือไมรูวาการกระทําน้ันเปนความผิด อาจเพราะถูกชักจูงหลอกลวงไปในทางท่ี

ผิดซึ่งเกิดจากสภาพแวดลอมทางสังคม จากความยากจน สภาพครอบครัวที่ไมสมบูรณ ครอบครัวเกิดปญหาหยาราง ตองอาศัย

อยูกับ ปู ยา ตา ยาย ขาดการถูกกํากับดูแลการใชชีวิตของเด็กและเยาวชนจากผูปกครอง อีกทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยเฉพาะ

การติดตอส่ือสารทางสื่อสังคมออนไลน (Social Media) ที่มีความสะดวกรวดเร็วเขาถึงไดงาย เด็กและเยาวชนจึงสามารถใช

ชีวิตไดอยางอิสระเหนือการควบคุมของผูปกครองเสรีภาพท่ีเกิดกับเด็กและเยาวชนผูมีวุฒิภาวะต่ําก็เปนสวนกระตุนใหเด็กและ

เยาวชนกระทําความผิดที่รุนแรงมากย่ิงขึ้น เด็กและเยาวชนอาจกระทําไปเพราะตองการเปนท่ียอมรับของเพื่อนหรือคลุกคลีอยู

ในกลุมท่ีติดยาเสพติด อยางไรก็ตามเมื่อเด็กและเยาวชนเปนกําลังสําคัญท่ีจะตองเติบโตขึ้นไปเปนผูทําหนาที่พัฒนาชาติบริหาร

บานเมืองตอไปในอนาคต เด็กและเยาวชนอาจกระทําความผิดจากเหตุปจจัยหลายดานท่ีกระตุนทําใหเด็กและเยาวชนนั้นกระ

ทําความผิดเด็กและเยาวชนไมควรตองรับโทษเชนเดียวกับผูใหญท่ีกระทําความผิด เด็กและเยาวชนควรไดรับโอกาสไดปรับปรุง 

อบรมเปลี่ยนแปลง แกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมนั้นและใหความชวยเหลือ ปรับปรุงพัฒนาตนเอง ท้ังทางดานรางกายและ

จิตใจ สติปญญา เพ่ือกลับไปอยูกับครอบครัวและสังคมไดเรียนหนังสือไดทํางานเชนเดียวกับเด็กและเยาวชนในวัยเดียวกัน 

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของเด็กและเยาวชนมีแนวคิดแยกเด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรมหลักโดยมิได

มุงเนนการนําตัวเด็กและเยาวชนผูกระทําผิดมาลงโทษแตมีหลักเกณฑการกําหนด วัตถุประประสงค เพ่ือติดตามและคนหา

สาเหตุแหงการกระทําผิด สภาพแวดลอมและสภาพของเด็กและเยาวชนท่ีเปนเหตุใหกระทําความผิด เพ่ือหาแนวทางท่ี
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เหมาะสมสําหรับเด็กและเยาวชน โดยการเยียวยา บําบัด ฟนฟูแทนการลงโทษโดยปกติ โดยประเทศไทยมีการพัฒนากฎหมาย

เกี่ยวกับกระบวนยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนในประเทศอยางตอเนื่อง โดยเมื่อวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2535 ประเทศไทยได

รวมลงนามเปนภาคี ในอนุ สัญญาวาดวยสิทธิ เด็กซึ่ง เปนขอตกลงระหวางประ เทศ ท่ีจัดทํา ข้ึนโดยสหประชาชาติ 

(คณะกรรมาธิการดานสิทธิมนุษยชน) โดยไดรับการรับรองจากที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ (United Nations General 

Assembly) ในป 2532 จึงไดใหความสําคัญและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิของเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม

ยิ่งข้ึนรวมถึงใหความคุมครองสิทธิ สวัสดิภาพ และวิธีปฏิบัติตอเด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลในครอบครัว และในสวนของ

กระบวนการพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัว เพ่ือใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก จึงไดมีการ

ตราพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 และมีการแกไขเพ่ิมเติม

ใชจนถึงปจจุบัน ดังนั้น เม่ือประเทศไทยเปนรัฐภาคีจึงตองสรางหลักประกันตาง ๆ ใหเปนไปตามมาตรฐานสากลดังจะเห็นได

จากการกําหนดใหนํามาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญา มาใชแก เด็กและเยาวชน โดยนํามาตรการน้ีมาใชเปนเครื่องมือ

ในการเบี่ยงเบนคดีการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิดออกจากกระบวนการยุติธรรมหลักไดในทุกขั้นตอนเริ่ม

ตั้งแตช้ันกอนฟอง ชั้นพิจารณาคดี และชั้นกอนศาลมีคําพิพากษา จึงเห็นไดวากฎหมายฉบับนี้ไดใหสิทธิคุมครองสิทธิและ

เสรีภาพเด็กและเยาวชนอยางเต็มท่ีในการแกไขบําบัดฟนฟู เพ่ือเปดโอกาสเด็กและเยาวชนเหลานั้น กลับตัวแกไข กลับคืนสู

สังคม และกลับมาเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ (พงศจิรา  เชิดชู, 2558, น.1)    

 ปจจุบันประเทศไทยยังกําหนดแนวทางในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสําหรับเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิดภายใต

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซึ่งไดวางหลักเกณฑเรื่องการคุมครองสิทธิของเด็กและเยาวชนในกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญามีบทบัญญัติวารัฐพึงเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวอันเปนองคประกอบพื้นฐานที่สําคัญของสังคม 

สงเสริมชวยเหลือเด็กและเยาวชนดํารงชีวิตตอไปไดอยางมีคุณภาพและเปนพลเมืองท่ีสําคัญในอนาคต  และใหมีการคุมครอง

รวมตลอด ท้ังใหมีการแกไข บําบัด ฟนฟูและเยียวยาผูกระทําความผิด (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย, 2560) การแกไข 

บําบัด ฟนฟู เด็กและเยาวชนน้ันไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการนํามาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญา ซ่ึงเปนมาตรการ

ทางเลือกท่ีใชกระบวนการการจัดทําแผนแกไข บําบัด ฟนฟู มาใชในคดีที่พิจารณาแลวเห็นวาเด็กและเยาวชนอาจกลับตนเปน

คนดีสามารถเปล่ียนแปลงตนเองไดโดยไมตองฟองคดี ภายใตบทบัญญัติท่ีกฎหมายกําหนด เพ่ือการแกไขปรับเปล่ียนความ

ประพฤติของเด็กและเยาวชน การบรรเทาผลราย ทดแทนหรือชดเชยความเสียหาย ซึ่งการใชมาตรการพิเศษแทนการ

ดําเนินคดีอาญาอันเปนกระบวนการเบี่ยงเบนคดีอาญาออกจากระบบการพิจารณาคดีตามปกติ (สํานักงานศาลยุติธรรม, 2562, 

น. 163)              

 ดังนั้น จึงเปนโอกาสอันดีท่ีผู วิจัยจะไดทําการศึกษาวิจัยเพราะ แมประเทศไทยมีพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ

ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ท่ีมีเจตนารมณเพื่อการแกไข บําบัด ฟนฟู เด็กและเยาวชน 

อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาการแกไข บําบัด ฟนฟู เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ยังคงมีอุปสรรคและ

สภาพปญหาในขอกฎหมายที่มิไดมีการบัญญัติไวโดยเฉพาะหรือไมชัดเจน ดังนั้น เพ่ือใหการแกไข บําบัด ฟนฟู เด็กและ

เยาวชนเปนไปอยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เด็กและเยาวชนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปรับวิธีคิด มี

ความสามารถในการชวยเหลือตนเองในการท่ีจะดํารงชีพไดอยางปกติสุขเม่ือเติบโตเปนผูใหญท่ีดีมีความรับผิดชอบตอตนเอง

และสังคม ท้ังสามารถกลับคืนสูสังคมไดอยางปกติสุข โดยไมหวนมากระทําผิดซ้ํา และเปนแนวทางในการดําเนินการใหเปน

มาตรฐานสากลเปนท่ียอมรับของนานาประเทศ และคํานึงถึงหลักการในการคํานึงถึงประโยชนสูงสุดจึงจําเปนอยางย่ิงที่ตอง

ศึกษาในครั้งนี้  
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วัตถุประสงคการวิจัย  

 1. เพื่อศึกษาปญหาเก่ียวกับการแกไข บําบัด ฟนฟู เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

 2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะแนวทางในการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายเกี่ยวกับแกไข บําบัด ฟนฟู เด็กและเยาวชนใน

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้  

 1. การรวบรวมขอ มูล ไดแก ผู วิจัยจะทําการ เก็บคนคว าจากเอกสารท้ังภาษาไทยและภาษาตางประ เทศ                     

โดยรวบรวมขอมูลจากเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวของ อาทิ อนุสัญญา ขอกําหนด กฎหมาย ระเบียบ ขอกําหนด คําแนะนํา และ

เอกสารราชการอ่ืน ๆ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของตาง ๆ วิทยานิพนธ สาระนิพนธ บทความจากวารสาร เชน บทบัณฑิตย ดุลพาห 

วารสารนิติศาสตรและขอมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ รวมทั้งคําพิพากษาศาลฎีกา 

 2. การวิเคราะหขอมูล ไดแก เมื่อรวบรวมขอมูลจากเอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ (Document Research) ผูวิจัยจะนํา

ขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหในเชิงเนื้อหา (Content Analysis) 
 

ผลการวิจัย            

 การวิจัยเรื่องการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี

เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ผูวิจัยสามารถจําแนกผลการวิจัยได ดังนี้ 

 1. เพ่ือศึกษาปญหาเก่ียวกับการแกไข บําบัด ฟนฟู เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  

 ผลการวิจัยพบวา 1) ปญหาเกี่ยวกับเกณฑการกําหนดคดีการใชมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญา ผลการวิจัย

พบวาบทบัญญัติเก่ียวกับเกณฑการกําหนดคดีการใชมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญา กลาวคือมาตรการพิเศษแทนการ

ดําเนินคดีอาญาช้ันกอนฟองตามมาตรา 86 กําหนดหลักเกณฑวาคดีความผิดที่มีอัตราโทษจําคุกไมเกินหาป  มาตรการพิเศษ

แทนการดําเนินคดีอาญาชั้นพิจารณาคดีตามมาตรา 90 กําหนดวาคดีที่เด็กหรือเยาวชนตองหาวากระทําความผิดซึ่งมีอัตรา

โทษจําคุกอยางสูงไมเกินยี่สิบปไมวาจะมีโทษปรับดวยหรือไมก็ตามกรณีเปนความผิดหลายกรรมตางกันหรือกรรมเดียวผิดตอ

กฎหมายหลายบทใหถือขอหาที่มีอัตราโทษสูงสุดเปนเกณฑ และมาตรการแทนการพิพากษาคดีตามมาตรา 132 กําหนดวาใน

คดีคดีอาญาท่ีมีขอหาวาเด็กหรือเยาวชนกระทําความผิดหากศาลเห็นสมควร หรือบิดา มารดา ผูปกครอง หรือบุคคล ซึ่งเด็ก

หรือเยาวชนอาศัยอยูดวยรองขอ ศาลอาจมีคําส่ังใหดําเนินการภายใตหลักเกณฑ คือ คดีเสร็จการพิจารณาแลวพฤติการณของ

เด็กหรือเยาวชนในการกระทําความผิดไมเปนภัยรายแรงตอสังคมเกินสมควรเด็กหรือเยาวชนมีแนวโนมท่ีจะปรับเปล่ียน

พฤติกรรมไปในทางท่ีดีขึ้นและเด็กหรือเยาวชนอายุไมเกินย่ีสิบสี่ปบริบูรณ จากหลักเกณฑที่บัญญัติไวเพ่ือการแกไข บําบัด 

ฟนฟูเด็กและเยาวชนในมาตรา 86, 90, 132 มิไดบัญญัติไวโดยชัดแจงแหงขอหาหรือการกระทําความผิดใดบางสามารถนํา

มาตรการพิเศษได ทั้งมิไดระบุวาขอหาหรือฐานความผิดใดบางที่สมควรไดรับการยกเวนไมนําใชในแกไขบําบัดฟนฟู 2) ปญหา

อํานาจของเจาพนักงานตํารวจในการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชน ผลการวิจัยพบวาประเทศไทยน้ันมีการบัญญัติใหอํานาจ

การแกไข ปรับปรุง ฟนฟูพฤติกรรมที่ฝาฝนกฎหมายของเด็กและเยาวชนมาตรการทางกฎหมายท่ีถูกกําหนดใหนํามาใชกับเด็ก

และเยาวชนตามมาตรา 69/1 เปนบทบัญญัติที่ชัดเจนแสดงใหเห็นถึงการใหโอกาส แกไข ปรับปรุง ฟนฟูพฤติกรรม ผูกระทํา

ความผิดที่เปนเด็กรวมดวยในการดําเนินคดีที่เปรียบเทียบปรับได  ซึ่งพนักงานสอบสวนมีอํานาจใชวิธีวากลาวตักเตือนเด็กและ

ผูปกครองแทนการเปรียบเทียบปรับได แตมีขอแมวาเด็กตองกระทําความผิด “ครั้งแรก” ถาเด็กสํานึกในการกระทําและบิดา

มารดาผูปกครองหรือบุคคลหรือองคการซ่ึงเด็กน้ันอาศัยอยูดวยสามารถดูแลเด็กไดก็ใหงดการสอบสวนและปลอยตัวไป 3) 

ปญหาเกี่ยวกับหลักเกณฑกําหนดใหเด็กและเยาวชนตองสํานึกในการกระทํา ผลการวิจัยพบวาประเทศไทยมีการกําหนด
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หลักเกณฑใหเด็กหรือเยาวชนตองสํานึกในการกระทําเปนปญหาเกี่ยวกับขอบเขตของ คําวา “การสํานึกในการกระทํา” 

อยางไร ถึงแสดงใหเห็นชัดเจนวา “การสํานึกในการกระทํา” โดย “การสํานึกในการกระทํากอนฟองคดี” ตามมาตรา 86 

หมายความวา เด็กหรือเยาวชนตระหนักวาการกระทําของตนกอใหเกิดความเสียหายแกผูอ่ืน เสียใจในการกระทํา พรอมที่จะ

แกไขปรับปรุงตนเอง ท้ังนี้  ไมจําตองรับสารภาพวากระทําความผิดตามที่ถูกฟอง 4) ปญหาการกําหนดพนักงานอัยการเขารวม

ประชุมจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟูหรือไมก็ได ผลการวิจัยพบวาประเทศไทยเม่ือเด็กถูกจับกุมและสงตัวมายังสถานพินิจและ

คุมครองเด็กและเยาวชน หากผูอํานวยการพิจารณาเห็นวาเด็กมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดจะมีคําสั่งตั้งใหผูประสานการ

ประชุมจัดประชุมเพื่อจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟูภายใน 30 วัน ผูประสานการประชุมจะตองดําเนินการทําหนังสือใหตํารวจ

หยุดการสอบสวนไวช่ัวคราวและประสานการประชุมจัดเตรียมขอมูลพรอมเชิญผูเกี่ยวของ ไดแก เด็ก ผูปกครอง ผูเสียหาย  

(หากเปนคดีที่มีผูเสียหาย) เขารวมการประชุมเพื่อรวมกันจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟู โดยการเชิญพนักงานอัยการเขารวมการ

ประชุมจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟูนั้นตามมาตรา 87 โดยกําหนดไวเพียงอาจเชิญพนักงานอัยการหรือไมก็ได หากพิจารณา

ตามระเบียบกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทําแผนแกไข บําบัด ฟนฟู 

พ.ศ. 2554 ตามขอ 6 กําหนดใหผูประสานการประชุมเชิญผูเขารวมประชุม ฝายเด็กหรือเยาวชน ไดแก เด็กหรือเยาวชน บิดา

มารดา ผูปกครอง บุคคลหรือผูแทนองคการท่ีเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยูดวย หรือบุคคลซ่ึงเด็กหรือเยาวชนรองขอฝายผูเสียหาย 

ไดแก ผูเสียหาย บิดามารดา หรือผูปกครองผูเสียหายในกรณีผูเสียหายเปนผูเยาว และบุคคลซึ่งผูเสียหายรองขอ นักจิตวิทยา 

หรือ นักสังคมสงเคราะห พนักงาน คุมประพฤติ พนักงานอัยการ หากเห็นสมควรอาจเชิญผูแทนชุมชนหรือหนวยงานท่ีมีหนาท่ี

เกี่ยวของหรือไดรับผลกระทบจากการกระทําความผิดดวยก็ได 5) ปญหาการกําหนดใหผูแทนชุมชนเขารวมการประชุมจัดทํา

แผนแกไขบําบัดฟนฟู ผลการวิจัยพบวาไดกําหนดใหการประชุมจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟู ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชน

และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 87 ในการจัดทําแผนแกไข บําบัด ฟนฟู ตาม

มาตรา 86 ใหผูอํานวยการสถานพินิจเชิญฝายเด็กหรือเยาวชนซึ่งตองหาวากระทําความผิดฝายผูเสียหาย และนักจิตวิทยาหรือ

นักสังคมสงเคราะหเขารวมประชุม และหากเห็นสมควรอาจเชิญผูแทนชุมชนหรือหนวยงานที่มีหนาท่ีเกี่ยวของ หรือไดรับ

ผลกระทบจากการกระทําความผิดหรือพนักงานอัยการดวยก็ได ท้ังนี้ จะตองจัดทําแผน แกไข บําบัด ฟนฟูใหแลวเสร็จและ

เสนอใหพนักงานอัยการพิจารณาภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีเด็ก หรือเยาวชนสํานึกในการกระทํา และหากพิจารณาตาม

ระเบียบกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทําแผนแกไข บําบัด ฟนฟู พ.ศ. 

2554 กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดทําแผนแกไข บําบัด ฟนฟู ขอ 6 ใหอํานาจผูประสานการประชุม หากเห็นสมควรอาจ

เชิญผูแทนชุมชนหรือหนวยงานที่มีหนาที่เก่ียวของหรือไดรับผลกระทบจากการกระทําความผิดดวยก็ได 6) ปญหาเกี่ยวกับผู

ประสานการประชุมการจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟู ผลการวิจัยพบวคุณสมบัติผูประสานการประชุมมาตรา 86 บัญญัติไวใน

ระเบียบกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทําแผนแกไข บําบัด ฟนฟู พ.ศ. 

2554 กําหนดวา ผูประสานการประชุมจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟู “ผูประสานการประชุม” หมายความวา ผูอํานวยการหรือผู

ที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูประสานการประชุม กลุมเพ่ือทําแผนแกไขบําบัดฟนฟู โดยในระเบียบดังกลาวมิไดกําหนดคุณสมบัติ

ไวอยางไร สวนการจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟู ขอบังคับของประธานศาลฎีกาวาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเงื ่อนไขในการ

จัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟูหลังฟองคดี พ.ศ. 2556 “ผูประสานการประชุม” หมายความวา ผูอํานวยการหรือผู ท่ีไดรับ

มอบหมายใหเปนผูประสานการประชุมกลุม เพ่ือทําแผนแกไข บําบัด ฟนฟู ขอ 9 มีหลักเกณฑวา บุคคลที่ศาลเห็นสมควรให

เปนผูประสานการประชุมตองมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี (1) เปนผูผานการอบรมตามหลักสูตรผูประสานการประชุมเพ่ือจัดทําแผน 

แกไข บําบัด ฟนฟูของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (2) ไดจดแจงเปนผูประสานการประชุมในบัญชีผูประสานการประชุม

ของศาลเยาวชน และครอบครัวแหงทองที่น้ัน ๆ ความในวรรคหน่ึงไมใหนํามาใชกับผูอํานวยการสถานพินิจท่ีศาลตั้งใหเปนผู

ประสานการประชุม 
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 2. เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะแนวทางในการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายเก่ียวกับแกไข บําบัด ฟนฟู เด็กและเยาวชนใน

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา  

 ผลการวิจัยพบวา 1) ปญหาเกี่ยวกับเกณฑการกําหนดคดีการใชมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญา พบวา

บทบัญญัติที่กําหนดการใชมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญาในชั้นพิจารณาคดี ตามมาตรา 90 เพ่ือเขาสูขั้นตอนการ

จัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟู และมาตรการพิเศษแทนการพิพากษาตามมาตรา 132 ไมมีบทบัญญัติยกเวนการกระทําความผิดท่ี

รายแรงหรืออุกฉกรรจมิใหเขาสูมาตรการพิเศษดังกลาว 2) ปญหาอํานาจของเจาพนักงานตํารวจในการแกไขบําบัดฟนฟูเด็ก

และเยาวชนพบวาประเทศไทยไมมีบทบัญญัติใหอํานาจการแกไข บําบัด ฟนฟู เด็กและเยาวชนในกระบวนยุติธรรมทางอาญาท่ี

ชัดเจนมีเพียงเก่ียวกับการเปรียบเทียบปรับคดีตามมาตรา 69/1 เทาน้ัน 3) ปญหาเกี่ยวกับหลักเกณฑกําหนดใหเด็กและ

เยาวชนตองสํานึกในการกระทํา พบวาประเทศไทยมีบทบัญญัติในมาตรา 86 และมาตรา 90 กําหนดใหเด็กและเยาวชนตอง

สํานึกในการกระทําแตมิตองใหการรับสารภาพ 4) ปญหาการกําหนดพนักงานอัยการเขารวมประชุมจัดทําแผนแกไขบําบัด

ฟนฟูหรือไมก็ได พบวาบทบัญญัติกําหนดเพียงพนักงานอัยการเขารวมประชุมจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟูหรือไมก็ได แตเม่ือ

พิจารณาแลวพนักงานอัยการเปนบุคคลที่ตองใหความเห็นชอบในการจัดแผนแกไขบําบัดฟนฟูจึงควรตองเขารวมทุกคดี 5) 

ปญหาการกําหนดใหผูแทนชุมชนเขารวมการประชุมจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟูควรกําหนดคุณสมบัติของผูแทนชุมชนให

ชัดเจน เชน ควรเปนผูใหญบานหรือผูนําชุมชน 6) ปญหาเกี่ยวกับผูประสานการประชุมการจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟู 

คุณสมบัติของผูประสานการประชุมคุณสมบัติควรเปนอยางไร ซึ่งการแกไข บําบัด ฟนฟู ที่ใชมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดี

อาญากอนฟองและหลังฟองคดี   
  

สรุปผลการวิจัย  

 การวิจัยเรื่องการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี

เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคได ดังนี้ 

 1. เพ่ือศึกษาปญหาเก่ียวกับการแกไข บําบัด ฟนฟู เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  

 พบวา 1) ปญหาเกี่ยวกับเกณฑการกําหนดคดีการใชมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญา คือ มาตรการพิเศษแทน

การดําเนินคดีอาญาช้ันกอนฟองตามมาตรา 86 กําหนดหลักเกณฑวาคดีความผิดที่มีอัตราโทษจําคุกไมเกินหาป มาตรการ

พิเศษแทนการดําเนินคดีอาญาชั้นพิจารณาคดีตามมาตรา 90 กําหนดวาคดีที่เด็กหรือเยาวชนตองหาวากระทําความผิดซึ่งมี

อัตราโทษจําคุกอยางสูงไมเกินยี่สิบปไมวาจะมีโทษปรับดวยหรือไมก็ตามกรณีเปนความผิดหลายกรรมตางกันหรือกรรมเดียว

ผิดตอกฎหมายหลายบทใหถือขอหาที่มีอัตราโทษสูงสุดเปนเกณฑ เปนตน 2) ปญหาอํานาจของเจาพนักงานตํารวจในการแกไข

บําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชน คือ ประเทศไทยมีการบัญญัติใหอํานาจการแกไข ปรับปรุง ฟนฟูพฤติกรรมท่ีฝาฝนกฎหมายของ

เด็กและเยาวชนมาตรการทางกฎหมายที่ถูกกําหนดใหนํามาใชกับเด็กและเยาวชนตามมาตรา 69/1 เปนบทบัญญัติท่ีชัดเจน

แสดงใหเห็นถึงการใหโอกาส แกไข ปรับปรุง ฟนฟูพฤติกรรม ผูกระทําความผิดท่ีเปนเด็กรวมดวยในการดําเนินคดี ท่ี

เปรียบเทียบปรับได 3) ปญหาเก่ียวกับหลักเกณฑกําหนดใหเด็กและเยาวชนตองสํานึกในการกระทํา คือ ประเทศไทยมีการ

กําหนดหลักเกณฑใหเด็กหรือเยาวชนตองสํานึกในการกระทําเปนปญหาเกี่ยวกับขอบเขตของ คําวา “การสํานึกในการกระทํา” 

อยางไร ถึงแสดงใหเห็นชัดเจนวา “การสํานึกในการกระทํา” โดย “การสํานึกในการกระทํากอนฟองคดี” ตามมาตรา 86 

หมายความวา เด็กหรือเยาวชนตระหนักวาการกระทําของตนกอใหเกิดความเสียหายแกผูอ่ืน เสียใจในการกระทํา พรอมที่จะ

แกไขปรับปรุงตนเอง ท้ังนี้ ไมจําตองรับสารภาพวากระทําความผิดตามท่ีถูกฟอง 4) ปญหาการกําหนดพนักงานอัยการเขารวม

ประชุมจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟูหรือไมก็ได คือ ประเทศไทยเมื่อเด็กถูกจับกุมและสงตัวมายังสถานพินิจและคุมครองเด็ก

และเยาวชน หากผูอํานวยการพิจารณาเห็นวาเด็กมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดจะมีคําสั่งต้ังใหผูประสานการประชุมจัด
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ประชุมเพื่อจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟูภายใน 30 วัน ผูประสานการประชุมจะตองดําเนินการทําหนังสือใหตํารวจหยุดการ

สอบสวนไวชั่วคราวและประสานการประชุมจัดเตรียมขอมูลพรอมเชิญผูเกี่ยวของ ไดแก เด็ก ผูปกครอง ผูเสียหาย (หากเปน

คดีที่มีผูเสียหาย) 5) ปญหาการกําหนดใหผูแทนชุมชนเขารวมการประชุมจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟู คือ ไดกําหนดใหการ

ประชุมจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟู ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

พ.ศ. 2553 มาตรา 87 ในการจัดทําแผนแกไข บําบัด ฟนฟู ตามมาตรา 86 ใหผูอํานวยการสถานพินิจเชิญฝายเด็กหรือเยาวชน

ซึ่งตองหาวากระทําความผิดฝายผูเสียหาย และนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหเขารวมประชุม และหากเห็นสมควรอาจ

เชิญผูแทนชุมชนหรือหนวยงานที่มีหนาที่เกี่ยวของ 6) ปญหาเกี่ยวกับผูประสานการประชุมการจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟู คือ 

คุณสมบัติผูประสานการประชุมมาตรา 86 บัญญัติไวในระเบียบกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนวาดวยหลักเกณฑ 

วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทําแผนแกไข บําบัด ฟนฟู พ.ศ. 2554 กําหนดวา ผูประสานการประชุมจัดทําแผนแกไขบําบัด

ฟนฟู “ผูประสานการประชุม” หมายความวา ผูอํานวยการหรือผูที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูประสานการประชุมกลุมเพ่ือทํา

แผนแกไขบําบัดฟนฟู โดยในระเบียบดังกลาวมิไดกําหนดคุณสมบัติไวอยางไร สวนการจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟู ขอบังคับ

ของประธานศาลฎีกาวาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟูหลังฟองคดี พ.ศ. 2556 “ผู

ประสานการประชุม” หมายความวา ผูอํานวยการหรือผูท่ีไดรับมอบหมายใหเปนผูประสานการประชุมกลุม เพ่ือทําแผนแกไข 

บําบัด ฟนฟู ขอ 9 มีหลักเกณฑวา บุคคลที่ศาลเห็นสมควรใหเปนผูประสานการประชุมตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ (1) เปนผู

ผานการอบรมตามหลักสูตรผูประสานการประชุมเพ่ือจัดทําแผน แกไข บําบัด ฟนฟูของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (2) 

ไดจดแจงเปนผูประสานการประชุมในบัญชีผูประสานการประชุมของศาลเยาวชน และครอบครัวแหงทองที่น้ัน ๆ ความใน

วรรคหน่ึงไมใหนํามาใชกับผูอํานวยการสถานพินิจท่ีศาลต้ังใหเปนผูประสานการประชุม 

 2. เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะแนวทางในการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายเก่ียวกับแกไข บําบัด ฟนฟู เด็กและเยาวชนใน

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา  

 พบวา 1) ปญหาเก่ียวกับเกณฑการกําหนดคดีการใชมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญา คือ บทบัญญัติท่ี

กําหนดการใชมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญาในชั้นพิจารณาคดี ตามมาตรา 90 เพ่ือเขาสูขั้นตอนการจัดทําแผนแกไข

บําบัดฟนฟู และมาตรการพิเศษแทนการพิพากษาตามมาตรา 132 ไมมีบทบัญญัติยกเวนการกระทําความผิดที่รายแรงหรือ

อุกฉกรรจมิใหเขาสูมาตรการพิเศษดังกลาว 2) ปญหาอํานาจของเจาพนักงานตํารวจในการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชน 

คือ ประเทศไทยไมมีบทบัญญัติใหอํานาจการแกไข บําบัด ฟนฟู เด็กและเยาวชนในกระบวนยุติธรรมทางอาญาที่ชัดเจนมีเพียง

เกี่ยวกับการเปรียบเทียบปรับคดีตามมาตรา 69/1 เทาน้ัน 3) ปญหาเกี่ยวกับหลักเกณฑกําหนดใหเด็กและเยาวชนตองสํานึก

ในการกระทํา คือ ประเทศไทยมีบทบัญญัติในมาตรา 86 และมาตรา 90 กําหนดใหเด็กและเยาวชนตองสํานึกในการกระทําแต

มิตองใหการรับสารภาพ 4) ปญหาการกําหนดพนักงานอัยการเขารวมประชุมจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟูหรือไมก็ได คือ

บทบัญญัติกําหนดเพียงพนักงานอัยการเขารวมประชุมจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟูหรือไมก็ได แตเมื่อพิจารณาแลวพนักงาน

อัยการเปนบุคคลท่ีตองใหความเห็นชอบในการจัดแผนแกไขบําบัดฟนฟูจึงควรตองเขารวมทุกคดี 5) ปญหาการกําหนดให

ผูแทนชุมชนเขารวมการประชุมจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟูควรกําหนดคุณสมบัติของผูแทนชุมชนใหชัดเจน เชน ควรเปน

ผูใหญบานหรือผูนําชุมชน 6) ปญหาเกี่ยวกับผูประสานการประชุมการจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟู คุณสมบัติของผูประสาน

การประชุมคุณสมบัติควรเปนอยางไร ซึ่งการแกไข บําบัด ฟนฟู ท่ีใชมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญากอนฟองและหลัง

ฟองคดี   
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การอภิปรายผล  

 การวิจัยเรื่องการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี

เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลได ดังนี้  

 1. ปญหาเก่ียวกับเกณฑการกําหนดคดีการใชมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญา พบวา การกระทําความผิด

รายแรงหรืออุกฉกรรจยอมสงผลกระทบกระเทือนตอสังคม ตอผูเสียหาย ตอรัฐอยางมากและเปนปญหาสําคัญที่เปนภัยคุกคาม

ตอชีวิตทรัพยสินและการอยูรวมกันภายในสังคมทําใหเกิดความไมสงบปลอดภัย เด็กและเยาวชนอาจตกเปนเครื่องมือของการ

กระทําความผิดจากผูใหญใชความรูเทาไมถึงการณมาหลอกลวงใหตองกระทําความผิดได ประกอบกับเพื่อปองกันมิใหกระทํา

ความผิดซ้ํา ไมเปดโอกาสใหกลับมากระทําความผิดไดอีก เชน ความผิดตอพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ ความผิดฐาน

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ความผิดฐานการคามนุษย หรือความผิดฐานกอการราย ซึ่งมีอัตราโทษสูง  

 2. ปญหาอํานาจของเจาพนักงานตํารวจในการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชน พบวา หากเด็กและเยาวชนกระทํา

ความผิดเล็กนอยและไมไดการปลอยตัวชั่วคราว เด็กและเยาวชนจะถูกสงตัวไปควบคุมในสถานพินิจและคุมครองเด็กและ

เยาวชนรวมกับเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดรายแรง หากเปนเชนน้ีอาจทําใหเด็กและเยาวชนเกิดการเลียนแบบพฤติกรรม

ที่ไมดี เปนตราบาปติดตัวเด็ก ถูกตราหนาวากระทําความผิด อีกท้ังเด็กและเยาวชนกระทําความผิดเล็กนอยควรที่จะเขา         

สูกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยไดรับการแกไข บําบัด ฟนฟูใหตรงกับสภาพปญหาและอยูในกระบวนการยุติธรรมทาง

อาญาใหสั้นที่สุด โดยไมถูกจํากัดเสรีภาพอยางไมจําเปน ทั้งยังกอใหเกิดความรวดเร็ว ประหยัดงบประมาณของรัฐ ลดความ

เดือดรอนของครอบครัวเด็กและเยาวชน และท่ีสําคัญเปนประโยชนสูงสุดกับเด็กและเยาวชนตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก 

 3. ปญหาเก่ียวกับหลักเกณฑกําหนดใหเด็กและเยาวชนตองสํานึกในการกระทํา พบวา เด็กและเยาวชน “การสํานึก

ในการกระทํา” แทท่ีจริงแลวไมสามารถมีสิ่งใดชี้วัดไดวาภายในจิตใจของเด็กหรือเยาวชนสํานึกแทจริงหรือไม อยางไร อาจจะ

แกลง เพ่ือสํานึกในการกระทําเพ่ือมิตองถูกพิจารณาคดีพิพากษาตัดสินคดี ยอมไมเกิดความเปนธรรมกับสังคมและอาจสงผลให

เด็กและเยาวชนกลับมากระทําความผิดซ้ําได  

 4. ปญหาการกําหนดพนักงานอัยการเขารวมประชุมจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟูหรือไมก็ได พบวา การปฏิบัติหนาท่ี

ของพนักงานอัยการผูเปนบุคคลท่ีมีอํานาจในการพิจารณาแผนแกไขบําบัดฟนฟูใหบรรลุเปาหมายของเจตนารมณของกฎหมาย

ยอมไมเกิดขึ้น เด็กและเยาวชนก็ไมไดรับความเปนธรรมและเกิดความไมเปนกลางหรือไมเท่ียงธรรมจากการใชกฎหมาย และ

อาจมีการเลือกปฏิบัตสิองมาตรฐานเกิดข้ึนได เพราะหากพนักงานอัยการเลือกเขารวมการประชุมบางคดีซ่ึงไมมีหลักเกณฑใด

กําหนดวาคดีใดควรเขารวมหรือไมเขารวม สุดทายเด็กและเยาวชนยอมไมไดรับการคุมครองใหแกไขบําบัดฟนฟูไดอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดรับการอํานวยความยุติธรรมตามมาตรฐานสากลและหลักประโยชนสูงสุด  

 5. ปญหาการกําหนดใหผูแทนชุมชนเขารวมการประชุมจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟู พบวา กฎหมายของประเทศไทย

บัญญัต ิแตเพียงวาผูแทนชุมชนท่ีไดรับผลกระทบจากการกระทําความผิด โดยมิไดระบุวาเปนบุคคลใดภายในชุมชน และควร

ตองมีคุณสมบัติอยางไร มีหนาท่ีภายในสังคมนั้นอยางไรหรือไม เมื่อการบัญญัติกฎหมายไมชัดเจนสามารถตีความไดอยาง

หลากหลาย อาจจะทําใหเกิดปญหาในการแกไข บําบัด เด็กและเยาวชนเพ่ือใหเด็กหรือเยาวชนกลับตนเปนคนดีภายใต

อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กและเยาวชน เพ่ือการแกไข บําบัด ฟนฟู บรรลุตามเจตนารมณของการบัญญัติกฎหมายท่ีตองการให

ชุมชนมีสวนในการแกไข บําบัด ฟนฟูเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดกฎหมายทางอาญาดวยและสอดคลองกับงานวิจัย

ของศรัณยา  เลิศศาสตรวัฒนา (2560) 

 6. ปญหาเก่ียวกับผูประสานการประชุมการจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟู พบวา ผูประสานการประชุมจากคุณสมบัติ

ขางตนยอมแสดงใหเห็นวาระหวางช้ันกอนฟองคดีกับชั้นพิจารณาคดีผูประสานการประชุมในประเทศไทยยังคงมีความขัดกัน

และไมชัดเจนเกี่ยวกับคุณสมบัติซึ่งไมมาตรฐานเดียวกันอาจจะกอใหเกิดความไมยุติธรรมกับเด็กและเยาวชนที่ เขาสู
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กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเพ่ือจัดแผนแกไข บําบัด ฟนฟู เพราะผูประสานการประชุมควรตองเปนเปนผูมีความรู 

ประสบการณในขณะท่ีตองทําหนาท่ีในการประสานงานระหวางครอบครัวเด็กและเยาวชน ชุมชน อัยการ รวมถึงตํารวจหรือ

ทนายความ ดังนั้น ตองมีศาสตรและศิลปในการทํางานวาจะดําเนินการแผนแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนอยางไรใหเกิด

ความเหมาะสมกับเด็กและเยาวชนเพื่อใหเด็กและเยาวชนไดรับการแกไข บําบัดฟนฟูสามารถพูดคุยกัน ใหอภัยกันและเกิด

ความปรองดองและสมานฉันทในสังคม อีกท้ังยังใหโอกาสเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดไดชดเชยในสิ่งท่ีตนเองไดกระทําไป

ดวย   
  

ขอเสนอแนะการวิจัย  

 1. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 

  1.1 ควร มีการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัว พ.ศ. 2553 เก่ียวกับการยกเวนคดีท่ีมีความผิดรายแรงหรืออุกฉกรรจไมนํามาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญา

หรือมาตรการพิเศษแทนการพิพากษาคดีมาใชกับเด็กและเยาวชน พรอมบัญญัติใหเจาพนักงานตํารวจมีอํานาจในการแกไข

บําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชน เชน การประชุมกลุมครอบครัว การเตือนแบบทางการหรือไมทางการ เปนตน   

   1.2 ควร จัดโปรแกรมเยียวยา กําหนดหลักเกณฑใหเด็กและเยาวชนตองใหการรับสารภาพกอนเขาสูแผนการแกไข

บําบัดฟนฟู อีกทั้งกําหนดผูแทนชุมชนเขารวมการประชุมจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟูตองเปนผูใหญบานหรือผูนําชุมชนและผู

ประสานการประชุมการจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟคูวรกําหนดใหมีมาตรฐานเดียวกันทั้งช้ันกอนฟองและช้ันพิจารณาคดี 

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป        

   2.1 ควร มีมาตรการเกี่ยวกับการเก็บขอมูลสถิติเก่ียวกับการแกไข บําบัด ฟนฟู เด็กและเยาวชนวามีผลสัมฤทธ์ิ

อยางไร ไดผลแทจริงหรือไม เด็กและเยาวชนกลับมากระทําความผิดซ้ําหรือไม อยางไร เพ่ือปองกันไมใหเด็กและเยาวชนไป

กระทําความผิดหรือชวยลดการกระทําความผิดซ้ํา  

  2.2 ควร มีการทบทวนปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการแกไข บําบัด ฟนฟู เด็กและเยาวชนทุก ๆ 5 ป เพ่ือใหกฎหมาย

ของประเทศไทยเกิดความทันสมัยรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบันที่กาวไปสูโลกในยุคดิจิตอลซ่ึงขับเคลื่อนดวย

เทคโนโลยี 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1. เพื่อศึกษาสภาพปญหาและความตองการการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมทักษะการ

อานจับใจความภาษาจีน สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมทักษะการอาน

จับใจความภาษาจีน สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตร ีและ 3. เพ่ือศึกษาผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมทักษะ

การอานจับใจความภาษาจีน สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เปนการวิจัยแบบผสมผสานระหวางเชิงคุณภาพและเชิง

ปริมาณ (Mixed Methods) มีเครื่องมือในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน 

แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานจับใจความภาษาจีน และแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยมีกลุมเปาหมายในการวิจัย 

คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปท่ี 2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 100 คน ที่ไดมาจากการสุมแบบกลุม 

(Cluster Random Sampling) แลวนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย คารอย

ละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู (E1/E2) และคาที และขอมูลจากแบบสัมภาษณเชิง

ลึกมาวิเคราะหแบบเชิงเนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพปญหาและความตองการรูปแบบการจัดการ

เรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการอานจับใจความภาษาจีนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีคาเฉล่ียโดยรวมอยูใน

ระดับมากที่สุด (x ̅=4.59) 2) รูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอานจับใจความภาษาจีน ประกอบดวย

6 ขั้นตอน ไดแก ขั้นที่ 1 จํา ขั้นที่ 2 เขาใจ ขั้นท่ี 3 นําไปใช ขั้นท่ี 4 วิเคราะห ขั้นที่ 5 สังเคราะห และขั้นท่ี 6 ประเมินคา       

และ 3) ผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอานจับใจความภาษาจีนสําหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี มีประสิทธิภาพเทากับ (E1/E2) เทากับ 82.37/83.80 และความสามารถในการอานจับใจความภาษาจีนระดับ

ปริญญาตรีหลังเรียนสูงขึ้นกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการศึกษาความพึงพอใจโดยรวมมีความ

พึงพอใจอยูในระดับมาก (x ̅=4.16) 
 

คําสําคัญ: การพัฒนารูปแบบ, การจัดการเรียนรู, ภาษาจีน 
 

Abstract 
 The purposes of the study were 1.  to study the current situation and needs for Chinese reading 

comprehension skill development for bachelor degree students 2.  to develop a learning management 
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model for Chinese reading comprehension skill for bachelor degree students and 3. to study the effects of 

the developed model on bachelor degree students’ Chinese reading comprehension skill.  The study was 

divided into 3 phases. Phase 1 aimed to study problems and needs of bachelor's degree students regarding 

Chinese reading comprehension.  Phase 2 aimed to develop a model for Chinese reading comprehension 

management for bachelor degree students.  and  Phase 3 aimed to study the effects of the developed 

model on students’  reading comprehension.  The samples were 36 second- year students majoring in 

Chinese selected by cluster random sampling. The instruments were the developed learning management 

model, a learning management manual, and a Chinese reading comprehension test.  The statistics used in 

data analysis were Percentage, Mean Score, Standard Deviation, Efficiency Index (E1/ E2) , and t- test.  The 

results of the study were as follows.1. The results of the problem and need analysis of students’ Chinese 

reading comprehension skills were as follows. The analysis of instructors were found at a high level (x ̅=4.44) 

and The analysis of students were found at a very high level (x ̅=4.59) . 2. The processes of the Chinese 

reading comprehension learning management model could be seen below.  The model draft included 8 

learning components including ground principles and theories, objectives, and 6 processes in Chinese 

reading comprehension skill development for bachelor degree students.  3 .  The effects of the learning 

management model for developing Chinese reading comprehension skills of bachelor degree students 

could be seen below at 82.37/83.80 (E1/E2 = 82.37/83.80) and There was a significant difference between 

students’ scores before and after learning with the developed model at the statistical level of .05. and The 

students’  satisfaction learning with the learning management model for developing Chinese reading 

comprehension skills of bachelor degree students was found at a high level (x ̅=4.16) 
 

Keywords: Development Model, Learning Management, Chinese Language 
 

บทนํา 

 การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย ไดมีการขยายตัวอยางตอเนื่องและมีการเปด

หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนกันอยางแพรหลาย ไมวาจะเปนสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐหรือเอกชนตางก็เปดการเรียน

การสอนภาษาจีนหลักสูตรตาง ๆ กลายเปนกระแสการเรียนการสอนภาษาตางประเทศภาษาหนึ่งท่ีไดรับความนิยมจากผูเรียน

เปนจํานวนมาก นับแตที่มีการเปดสอนหลักสูตรภาษาจีนระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษามานานเกือบ 40 ป 

(มหาวิทยาลัยแหงแรกที่เปดสอนหลักสูตรภาษาจีนเปนวิชาเอกในระดับปริญญาตรีคือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ป

การศึกษา 2520) ประเทศไทยยังมีปญหาในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในหลายประเด็น อาทิเชน ดานหลักสูตร ตํารา

แบบเรียนและส่ือการสอน คุณภาพผูเรียนและคุณภาพครูผูสอน เปนตน ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยของศูนยจีนศึกษา 

(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2552) ปญหาดังกลาวสงผลตอการพัฒนาดานคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาจนถึงปจจุบัน แมจะมี

การสงเสริมใหผูเรียนไดเลือกเรียนภาษาจีนในระดับอุดมศึกษามากขึ้น และมีผูสําเร็จการศึกษาในสาขาภาษาจีนในปริมาณท่ี
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สูงข้ึน แตปญหาหน่ึงที่พบคือผูสําเร็จการศึกษาสาขาภาษาจีนสวนใหญยังมีปญหาดานคุณภาพ กลาวคือ ยังไมสามารถสนอง

ความตองการของผูประกอบการ และสังคมไดตามความคาดหวัง ซึ่งจากสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในปจจุบันจะ

พบวา โดยทั่วไปยังใชระบบการทองจํา การอาน การเขียน การคัด ศูนยจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย (2551, น.23) กลาววาจากการสัมภาษณผูบริหาร และครูกวา 150 คน จาก 124 โรงเรียนท่ัวประเทศ พบวา 

ปญหาหลักของการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนอยูท่ีครูผูสอนขาดหลักสูตรและแบบเรียน รวมไปถึงการขาดการสนับสนุน

จากรัฐ การเรียนภาษาจีนเปนเรื่องที่ยากมีคนจํานวนมากปรารถนาที่จะเรียนภาษาจีนแตพอเรียนแลวเกิดความรูสึกทอแทเลิก

เรียนกลางคันเรียนไมสําเร็จ ซ่ึงการเรียนการเรียนภาษาจีนใหประสบความสําเร็จผูเรียนจะตองจําคําศัพทใหไดเสียกอน 

ตัวอักษรจีนนั้นเปนตัวโดด ๆ ไมเหมือนภาษาอ่ืน ๆ ท่ีจําแคพยัญชนะ สระ และวรรณยุกตก็สามารถอานออกเสียงได ในการ

เรียนภาษาจีนนั้นผูเรียนตองจําตัวอักษรจีนเปนตัว หนึ่งตัวอักษรมีหนึ่งความหมาย หากผูเรียนไมเห็นความสําคัญของการจํา

ตัวอักษรจีนหรือจําตัวอักษรจีนไดนอยเวลาอาน เขียน ฟง ก็จะรูสึกยาก (ฐิติรัตน  คุมทอง, 2547, น.2)  

 การอานจับใจความภาษาจีนเปนทักษะท่ีมีความสําคัญตองเรงพัฒนา โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนใน

ระดับอุดมศึกษาซ่ึงผูเรียนตองไดรับการสงเสริมและสนับสนุนฝกฝนใหเกิดความชํานาญไมเฉพาะใชในการติดตอสื่อสารใน

ชีวิตประจําวันแตเปนการอานเพ่ือความสรางสรรคและความเปนเลิศ สามารถจับประเด็นไดวาใคร ทําอะไร ท่ีไหน เม่ือไหร 

ตามเจตนาของผูสงสาร เพ่ือตอยอดและพัฒนาองคความรู หลักสูตรภาษาจีนจึงไดบรรจุรายวิชาทางดานการอานไวในหลักสูตร 

กลาวเฉพาะการเรียนรูดานการอานซ่ึงไมไดเนนใหอานคําศัพทภาษาจีน หรือบทสนทนาไดแตเพียงอยางเดียวเทานั้น แตจะเนน

การอานระดับสูงท่ีมีคุณคาและเปนประโยชนสําหรับผูเรียน สามารถเปนพ้ืนฐานในการเรียนในรายวิชาอ่ืน ๆ รวมทั้งสามารถ

นําไปใชในการประกอบอาชีพในอนาคตได นั่นคือผูเรียนจะตองไดรับการพัฒนาทักษะการอานจับใจความท่ีถูกตองตาม

หลักการสามารถใชเปนเครื่องมือในการสื่อสารและสรางองคความรูไปสูผู อ่ืนไดในวงกวาง (สายฝน  วรรณสินธพ, 2554)   

ดังน้ันในหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนจึงไดกําหนดกรอบมาตรฐานการเรียนรูดานการอานไวใน มคอ. 2 อยาง

ชัดเจน อยางไรก็ตามผูวิจัยในฐานะอาจารยผูสอนภาษาจีนในระดับปริญญาตรีมีความเห็นวาการจัดการเรียนการสอนดานการ

อานจับใจความภาษาจีนของนักศึกษาระดับปริญญาตรียังไมบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีระบุไวคําอธิบายรายวิชาและหลักสูตร

ภาษาจีน จากการวิเคราะหขอสังเกตตามสภาพปญหาดังกลาวเห็นวานักศึกษายังขาดความรูพ้ืนฐานท่ีจําเปนในการเรียน

ภาษาจีนที่สงผลใหนักศึกษามีขอจํากัดในการเรียนโดยเฉพาะดานการอานจับใจความ วงคําศัพทยังมีนอย ประกอบยังไมเขาใจ

หลักการอานจับใจความท่ีถูกตอง การใชคํา สํานวน โวหารที่ดี รวมทั้งยังไมมีความมั่นใจในเรื่องท่ีอานเพื่อจับใจความสําคัญ

และถายทอดเรื่องราวออกมาตามสํานวนโวหารของผูอาน เมื่อไดสนทนากลุมกับอาจารยผูสอนสาขาวิชาภาษาจีนเพ ื่อ

ปรึกษาหารือและรวมกันเสนอขอคิดเห็นดานการสงเสริมทักษะการอานจับใจความภาษาจีน การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญทางดาน

ภาษาจีน ตลอดจน การสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาดานการอานจับใจความ พบวา นักศึกษาไมสามารถอานจับ

ใจความได ไมเขาใจหลักการและวิธีการอานจับใจความ วงคําศัพทที่ใชมีนอย และไมรูจักใชถอยคํา สํานวนที่สละสลวยขาดการ

เรียบเรียงลําดับชุดความรูจับประเด็นสําคัญและสรุปเรื่องที่อานไมได และสุดทายไมสามารถถายทอดออกมาดวยวิธีการส่ือสาร

ตาง ๆ ได           

 ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอานจับ

ใจความภาษาจีนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีประสิทธิภาพ โดยมุงหวังเพื่อสงเสริมการการอานจับใจความภาษาจีน 

และยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหกับนักศึกษาใหประสบผลสําเร็จ และเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเรื่องการ

อานจับในความภาษาจีนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีใหมีคุณภาพยิ่งข้ึนไป  
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาสภาพปญหาและความตองการการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการอานจับใจความภาษาจีน สําหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมทักษะการอานจับใจความภาษาจีน สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

 3. เพื่อศึกษาผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการอานจับใจความภาษาจีน สําหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี 
   

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยแบบผสมผสานระหวางเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (Mixed Methods) โดยมีวิธีการ

ดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย ไดแก ประกอบดวย 

  1.1 ประชากร ไดแก นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รวมท้ังสิ้น 1,152 คน จํานวน 

6 มหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอาจารยผูสอนหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน 

ระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 30 คน ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 

  1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ช้ันปที่ 2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 100 คน 

ซึ่งตัวอยางไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) โดยใชมหาวิทยาลัยเปนหนวยของการสุม และอาจารย

ผูสอนหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน ระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 10 คน ซึ่งตัวอยางไดมาโดย

การสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปท่ี 2 จํานวน 2 หมูเรียน จํานวน 70 คน ซ่ึง

ตัวอยางไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) โดยใชมหาวิทยาลัยเปนหนวยของการสุม แลวสุมหมูเรียน

ทั้งสามเปนตัวอยาง จํานวน 1 หองเรียนที่ใชในการวิจัยตามวัถตถุประสงคขอท่ี 3  

  1.3 กลุมเปาหมาย ไดแก ผูเชี่ยวชาญ (Connoisseurship) จํานวน 5 ทาน และกลุมทดลองนํารองในการใชรูปแบบ

การจัดการเรียนรู คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 

จํานวน 50 คน  

 2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน และอาจารยผูสอน

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน แผนการจัดการเรียนรู (มคอ. 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานจับใจความภาษาจีน 

แผนการจัดการเรียนรู เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู และแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานจับใจความภาษาจีน  

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก การรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปที่ 2 คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 100 คน และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปท่ี 2 จํานวน 2 หมูเรียน จํานวน 70 คน  

 4. การวิเคราะหขอมูล ไดแก การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาความเช่ือมั่นของขอทดสอบ 

คา p, r โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร  

โดยการนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเชิงพรรณนา 

 5. สถิติท่ีใชในการวิจัย ไดแก โปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเชิงพรรณนา ประกอบดวย คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 

(Mean) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการเปรียบเทียบโดยการทดสอบคาที (t- test) (Dependent 

Samples) และประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู (E1/E2) และคา t-test  
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ผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอานจับใจความภาษาจีนสําหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ผูวิจัยสามารถจําแนกผลการวิจัยได ดังน้ี 

 1. ผลการวิเคราะหสภาพปญหาและความตองการรูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอานจับ

ใจความภาษาจีนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

 ผลการวิจัยพบวา ผลการวิเคราะหสภาพปญหาและความตองการรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถใน

การอานจับใจความภาษาจีน สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของอาจารยผูสอนและของนักศึกษา ผลการวิเคราะหปรากฏ

ตามตารางท่ี 1 ดังน้ี 

ตารางท่ี 1 คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานสภาพปญหาและความตองการรูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริม

ความสามารถในการอานจับใจความภาษาจีน สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของอาจารยผูสอน (n = 30) และของนักศึกษา 

(n = 100) 

หัวขอรายดาน อาจารยผูสอน นักศึกษา 

x ̅ S.D ระดับ x̅ S.D ระดับ 

ดานปญหา 4.32 0.44 มาก 4.59 0.45 มากท่ีสุด 

ดานความตองการ 4.56 0.48 มากท่ีสุด 4.58 0.47 มากท่ีสุด 

 จากตาราง 1 ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการอานจับ

ใจความภาษาจีน สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของอาจารยผูสอน มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก (x ̅=4.44) และของ

นักศึกษา มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมากที่สุด (x̅=4.59) เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานปญหามีคาเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด 

(x ̅=4.59) และดานความตองการ มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด (x ̅=4.58) อีกท้ัง จากการศึกษาศึกษาสภาพปญหาและความ

ตองการรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการอานจับใจความภาษาจีนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ทั้งการตอบแบบสอบถามและการดําเนินการสัมภาษณ พบวา ท้ังอาจารยผูสอนและนักศึกษาไดสะทอนถึงปญหาและความ

ตองการในการพัฒนาทักษะการอานจับใจความภาษาจีนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งจากขอมูลดังกลาว ผู วิจัยได

ดําเนินการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอานจับใจความภาษาจีนสําหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีในระยะตอไป 

 2. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอานจับใจความภาษาจีนสําหรับนักศึกษา

ระดับปริญญาตร ี

 ผลการวิจัยพบวา ผลการสังเคราะหการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอานจับใจความ

ภาษาจีนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบดวย 6 ข้ัน ไดแกข้ันท่ี 1 จํา ข้ันท่ี 2 เขาใจ ข้ันท่ี 3 นําไปใช ข้ันท่ี 4 

วิเคราะห ขั้นที่ 5 สังเคราะห และข้ันที่ 6 ประเมินคา ผลการตรวจสอบรางรูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมความสามารถ

ในการอานจับใจความภาษาจีนระดับปริญญาตรีโดยผูเชี่ยวชาญ พบวา มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด (x̅=4.67) 

 3. เพ่ือศึกษาผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมทักษะการอานจับใจความภาษาจีน สําหรับนักศึกษา

ระดับปริญญาตร ี     

 ผลการวิจัยพบวา การศึกษาผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอานจับใจความภาษาจีน

ระดับปริญญาตรี มีรายละเอียด ผลการวิเคราะหปรากฏตามตารางท่ี 2 ดังน้ี 
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ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอานจับใจความภาษาจีนระดับปริญญา

ตรี 

 

รายการ 

 

คะแนนเต็ม  

ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู 

x ̅ S 
คะแนนเฉล่ียคิดเปนรอ

ละ 

คะแนนระหวางเรียน 300 247.11 1.20 82.37 

คะแนนหลังเรียน 30 25.14 3.21 83.80 

 ประสิทธิภาพของรูปแบบฯ(E1/E2) เทากับ 82.37/83.80 

 จากตารางที่ 2 นักศึกษาทําคะแนนระหวางเรียนจากการทํากิจกรรมการเรียนรูมีคาเฉล่ียเทากับ 247.11 จากคะแนนเต็ม 

300 คะแนน คิดเปนรอยละ 82.37 ดังน้ัน คาเฉลี่ยรอยละของคะแนนกระบวนการ (E1) มีคาเทากับ 82.37 และคาเฉลี่ย

คะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 25.14 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเปนรอยละ 

83.80 แสดงวาคะแนนหลังเรียน (E2) มีคาเทากับ 83.80 และการเปรียบเทียบความสามารถในการอานจับใจความภาษาจีน

ระดับปริญญาตรีท่ีไดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรู เพ่ือสงเสริมความสามารถในการอานจับ

ใจความภาษาจีนระดับปริญญาตรีระหวางกอนเรียนและหลังเรียน ผลการวิเคราะหปรากฏดังตารางท่ี 5 

ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความสามารถในการอานจับใจความภาษาจีนระดับปริญญาตรีกอนเรียนและหลัง

เรียน 

ความสามารถในการอานจับใจความภาษาจีน 
x̅ S df t 

 

sig(p) 

กอนเรียน 19.58 4.99 35 8.79 0.00 

หลังเรียน 25.14 3.21 

 จากตารางท่ี 3 แสดงใหเห็นวานักศึกษาที่เปนตัวอยางมีคะแนนเฉล่ียกอนเรียนเทากับ 19.58 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เทากับ 4.99 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 25.14 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 3.21 และคา t-test เทากับ 8.79 ซึ่งมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตลอดจน ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อ

สงเสริมความสามารถในการอานจับใจความภาษาจีนระดับปริญญาตรี โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก (x ̅=3.91)  
 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอานจับใจความภาษาจีนสําหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคได ดังนี้  

 1. ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการรูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอานจับ

ใจความภาษาจีนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พบวา ปญหาและความตองการรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริม

ความสามารถในการอานจับใจความภาษาจีนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของนักศึกษา มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก

ที่สุด (x ̅=4.59) 

 2. รูปแบบการจัดการเรียนรู เพ่ือสงเสริมความสามารถในการอานจับใจความภาษาจีนสําหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตร ี พบวา ประกอบดวย 6 ข้ัน ไดแกขั้นที่ 1 จํา ข้ันท่ี 2 เขาใจ ขั้นท่ี 3 นําไปใช ขั้นที่ 4 วิเคราะห ขั้นที่ 5 สังเคราะห 
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และขั้นที่ 6 ประเมินคา ผลการตรวจสอบรางรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการอานจับใจความ

ภาษาจีนระดับปริญญาตรีโดยผูเช่ียวชาญ พบวา มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด (x ̅=4.67)  

 3. ผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอานจับใจความภาษาจีนสําหรับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี พบวา ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการอานจับใจความภาษาจีน

สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีคาเทากับ (E1/E2) 82.37/83.80 และความสามารถในการอานจับใจความภาษาจีนระดับ

ปริญญาตรีที่ไดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรู เพ่ือสงเสริมความสามารถในการอานจับใจความ

ภาษาจีนระดับปริญญาตรีระหวางกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 อีกทั้งความ        

พึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการอานจับใจความ

ภาษาจีนระดับปริญญาโดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก (x ̅=4.16) 
 

การอภิปรายผล  

 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอานจับใจความภาษาจีนสําหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยได ดังน้ี 

 1. ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการรูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอานจับ

ใจความภาษาจีน สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พบวา ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการรูปแบบการจัดการ

เรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการอานจับใจความภาษาจีนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของนักศึกษา มีคาเฉลี่ย

รวมอยูในระดับมากที่สุด (x ̅=4.59) ศศิณัฎฐ  สรรคบุรานุรักษ (2559) กลาวถึงปญหาสําคัญท่ีมีผลตอการอานในปจจุบันวาการ

สอนอานมักไมประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคเพราะมีปญหาสําคัญที่เกี่ยวของหลายประการ เชน ปญหาที่เกี่ยวของกับ

ตัวครูครูไมเขาใจวิธีการสอนอานอยางแทจริง สวนมากจะกําหนด วัตถุประสงคใหนักเรียนอานเร่ืองโดยไมมีวัตถุประสงคอ่ืน ซ่ึง

ถาครูผูสอนใหนักเรียนไดบรรลุวัตถุประสงคของการอานในลักษณะตาง ๆ ตามความสามารถนักเรียนก็จะนําวิธีการอานไปใช

ประโยชนในการอาน ครูภาษาไทยมีความรูในเรื่องที่เกี่ยวกับการสอนอานไมเพียงพอ เชน จิตวิทยาการอาน การวิเคราะห 

ระดับความสามารถในการอาน วิธีสอนอานตามจุดมุงหมายเฉพาะส่ิงเหลานี้ควรมีการสอดแทรก ความรูในหลักสูตรระดับ

ปริญญาทางการศึกษา เพ่ือจะนําความรูมาพัฒนาตนเองและนักเรียนดวย โดยสรุป ปญหาการอานท่ีสําคัญประการแรกจะอยูท่ี

ตัวครูผูสอน โดยเฉพาะการอานออกเสียง ซ่ึงครูควรอานใหถูกตองซึ่งจะเปนตัวอยางที่ดีแกเด็ก อีกท้ังถาครูสามารถพัฒนา

รูปแบบการจัดการเรียนรู จัดหาหรือผลิตสื่อการสอนท่ีใชในการพัฒนาการอานมาใชสอนเด็กก็จะทําใหเด็กพัฒนาการอานไดดี

ขึ้น ถึงแมวา ปญหาบางประการจะอยูที่ตัวเด็ก ดานรางกาย ระดับสติปญญา ความเอาใจใสจากบิดามารดา ตลอดจน 

สิ่งแวดลอมของเด็กก็ตาม  

 2. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอานจับใจความภาษาจีนสําหรับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี พบวา ประกอบดวย แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐาน วัตถุประสงค ขั้นตอนการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริม

ความสามารถในการอานจับใจความภาษาจีน ระดับปริญญาตรี 6 ข้ัน ไดแกขั้นท่ี 1 จํา ขั้นที่ 2 เขาใจ ข้ันท่ี 3 นําไปใช ข้ันท่ี 4 

วิเคราะห ขั้นที่ 5 สังเคราะห และขั้นที่ 6 ประเมินคา และผลการตรวจสอบรางรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื ่อสงเสริม

ความสามารถในการอานจับใจความภาษาจีนระดับปริญญาตรีโดยผูเชี่ยวชาญ พบวา มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด 

(x ̅=4.67) จากผลการวิจัยดังกลาวพบวา สอดคลองกับการศึกษาของ Joyce and Well (2009, p.100) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ

องคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรูวามีองคประกอบท่ีสําคัญ 5 ประการ คือ 1) แนวคิด และหลักการของรูปแบบซึ่งจะ

เปนตัวชี้นําในการกําหนดวัตถุประสงคเน้ือหากิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินการเพ่ือใหเปนไปตามรูปแบบการจัดการเรียนรู

นั้น ซึ่งจะอาศัยความเช่ือแนวคิด ทฤษฎี ท่ีใชเปนพ้ืนฐานในการออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู 2) วัตถุประสงคของรูปแบบ
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การจัดการเรียนรู เปนความคาดหวังท่ีตองการใหเกิดขึ้นจากการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น 3) เนื้อหา เปนเน้ือหา

หรือสาระการเรียนรูท่ีจะใชในการเรียนการสอน 4) กิจกรรมการเรียนรูเปนกิจกรรม วิธีการและขั้นตอนของการปฏิบัติในการ

นํารูปแบบการจัดการเรียนรูไปใช 5) สื่อการเรียนการสอน และ 6)การวัดและประเมินผล เปนสวนสําคัญท่ีจะตัวบอกถึงผลการ

ดําเนินการตามรูปแบบการจัดการเรียนรูที่บรรลุเปาหมาย  

 3. การประเมินผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอานจับใจความภาษาจีนสําหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี พบวา ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอานจับใจความ

ภาษาจีนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีคาเทากับ (E1/E2) 82.37/83.80 ดานความสามารถในการอานจับใจความภาษาจีน

ระดับปริญญาตรีท่ีไดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรู เพ่ือสงเสริมความสามารถในการอานจับ

ใจความภาษาจีนระดับปริญญาตรีระหวางกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สอดคลอง

กับชัยยงค  พรหมวงค และคณะ (2541, น.134-143) เกณฑการหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู เปนระดับ

ประสิทธิภาพของการสอนท่ีจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในระดับที่ผูจัดทําแผนการกิจกรรมการเรียนรูจะพึงพอใจ หาก

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีประสิทธิภาพระดับน้ันแลว แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูนั้นก็มีคุณคาท่ีจะนําไปสอน

นักเรียนใหมีสัมฤทธ์ิผลสูงสุด เกณฑการหาประสิทธิภาพกําหนดเปนเกณฑท่ีผูสอนคาดหมายวาผูเรียนจะเปล่ียนพฤติกรรมของ

ผูเรียนท้ังหมดตอรอยละของผลการทดสอบหลังเรียนของผูเรียนทั้งหมด นั่นคือ E1/E2 คือ ประสิทธิภาพของขบวนการ/

ประสิทธิภาพของผลลัพธ ประสิทธิภาพของขบวนการ (E1) คือ การประเมินพฤติกรรมตอเน่ือง (Transitional Behavior) ของ

ผูเรียน ไดแก การประกอบกิจกรรมกลุม งานที่ไดมอบหมาย และกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ผูสอนกําหนดไว ประสิทธิภาพของผลลัพธ 

(E2 ) คือ การประเมินพฤติกรรมขั้นสุดทาย (Terminal Behavior) โดยพิจารณาจาก การทดสอบหลังเรียนและการสอบไล 

ตัวอยาง 80/80 หมายความวา เม่ือเรียนจบจากแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแลว ผูเรียนจะสามารถทําแบบฝกหัด กิจกรรม

หรืองาน ไดผลเฉลี่ยรอยละ 80 และขอสอบปลายภาคเรียนหรือสอบไลไดผลเฉลี่ยรอยละ 80 การจะกําหนดเกณฑ (E1/E2) ให

มีคาเทาใดน้ัน ใหผูสอนเปนผูพิจารณาตามความเหมาะสม โดยปกติเน้ือหาที่เปนความรู ความจํา มักจะตั้งไว 80/80, 85/85 

หรือ 90/90 สวนเนื้อหาท่ีเปนทักษะหรือเจตคติอาจตั้งไวตํ่ากวานี้ เชน 75/75 เปนตน   
 

ขอเสนอแนะการวิจัย  

 1. ขอเสนอแนะเพ่ือนําผลการวิจัยไปใช 

  1.1 ควรมีการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอานรูปแบบตาง ๆ 

เพื่อใหนักศึกษาไดมีการพัฒนาทักษะไดครบทุกดาน เชน การอานออกเสียง การอานเอาเรื่อง การอานวิเคราะหวิจารณ การ

อานอยางมีวิจารณญาณ เปนตน 

  1.2 การประเมินความสามารถในการอานจับใจความภาษาจีน ควรมีกระบวนการประเมินที่มีความเปนปรนัยและมี

ความหลากหลาย สอดคลองกับบริบทของการจัดการเรียนรู 

  1.3 อาจารยผูสอนควรชี้แนะหรืออธิบายชวยเหลือนักศึกษาอยางท่ัวถึง กิจกรรมบางชั่วโมงอาจจะใชเวลาในการ

อธิบาย แนะนํา และทําความเขาใจ ดังน้ันการจัดการเรียนรูอาจจะปรับใหมีความยืดหยุนไดตามความเหมาะสม 

 2. ขอเสนอแนะเพ่ือทําการวิจัยครั้งตอไป 

  2.1 ควรมีการพัฒนารูปแบบการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถดานตาง ๆ ของนักศึกษา เชน ทักษะดานการฟง 

การพูด และการเขียน 

  2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยโดยใชแบบฝกการอานจับใจภาษาจีนรวมกับรูปแบบการจัดการเรียนรูอ่ืน ๆ 
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การประยุกตใชระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการขอสําเร็จการศึกษา ผานระบบบริการการศึกษา 
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บทคัดยอ             

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1. ศึกษาปญหาของการยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2. ปรับปรุงระบบการขอสําเร็จการศึกษาผานระบบบริการการศึกษา สํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 3. เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขอสําเร็จการศึกษาผานระบบ

บริการการศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปนวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) มีเครื่องมือในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณเชิงลึกและแบบบันทึกการสนทนากลุม โดยมีกลุมเปาหมายในการวิจัย 

คือ ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารจัดการดานวิชาการ ดานนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน ดานงานทะเบียนและประมวลผล 

ดานงานขอสําเร็จการศึกษา และผูดูแลควบคุมดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จํานวน 10 คน ท่ีมาจากวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แลวนํา

ขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหแบบเชิงเนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยพบวา 1) ปญหาของการยื่นขอสําเร็จการศึกษาคือขาด

การนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยูมาประยุกตใช ท้ังในสวนฐานขอมูลทะเบียนนักศึกษาและฐานขอมูลการเงิน สงผลให

กระบวนการทํางานขาดความเชื่อมโยงกัน เกิดขอผิดพลาดและการนําขอมูลไปใชประโยชน 2) การปรับปรุง การออกแบบ 

และพัฒนา ระบบการย่ืนคํารองขอสําเร็จการศึกษาผานระบบบริการการศึกษาโดยใชการประยุกตสารสนเทศจากฐานขอมูล

ทะเบียนนักศึกษา กับฐานขอมูลการเงิน มีการปรับปรุง พัฒนาและนําระบบมาใชงานผานเว็บไซต และ 3) มีการนําระบบ

สารสนเทศมาใชสามารถชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการขอสําเร็จการศึกษามากขึ้น และชวยลดความผิดพลาดของขอมูลนอยลง 
 

คําสําคัญ: การประยุกตใชระบบสารสนเทศ, ประสิทธิภาพการขอสําเร็จการศึกษา, ระบบบริการการศึกษา 
 

Abstract           

 The purposes of the research were to 1. to study the problem of applying for Graduation Service, The 

Office of Academic and Registration Rajabhat Maha Sarakham University 2.  to improve the graduation 

request through educational service system, The Office of Academic and Registration Rajabhat Maha 

Sarakham University and 3.  to enhance the application process for graduation through the Office of 

Academic and Registration Rajabhat Maha Sarakham University.  This research is qualitative research, The 

population and sample used in this study were academic management specialist policy, action plan, the 

registration and processing, graduation and the moderator controls the information technology system. At 

the office of academic and registration Rajabhat Maha Sarakham University 10 persons and using specific 
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selection methods.  The research tool is focus group discussions with experts and administrators of the 

Office of Academic and Enrollment. The research found that, 1) the problem of applying for graduation is 

need to improved information technology.  First, in the student database and financial database.  2)  this 

results in a lack of coherence, errors and misuse. Therefore, the design and development of the system of 

applying for graduation through education service system has been designed and developed.  Using an 

application of information from student registration database, with financial database to improve, develop 

and implement the system through the website.  3)  The use of information systems can can increase the 

efficiency of the graduation request a data error. 
 

Keywords: An Application by Information System, Increase an Efficiency, The Graduation Service 
 

บทนํา 

 มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษามีหนาท่ีสอนและถายทอดความรูใหแกเยาวชนและผูเรียนพรอม ๆ กับทําหนาท่ี

รวบรวม สังเคราะห วิเคราะห และเผยแพร “ความรู” ผานกระบวนการศึกษาวิจัยโลกในอดีตสิ่งท่ีเปนอยูในปจจุบันและสิ่งท่ี

อาจเกิดขึ้นในอนาคต ผลท่ีสังคมควรไดรับจากมหาวิทยาลัยคือ “บัณฑิต” ที่มีความรูสามารถเขาสูชีวิตการทํางานเปนพลเมือง

ที่ไดรับการขัดเกลาทางสังคมและวัฒนธรรมมาเปนอยางดี สวนความรูและองคความรูท่ีเปนผลิตผลจากมหาวิทยาลัย นอกจาก

จะเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศโดนเฉพาะอยางยิ่งทางเศรษฐกิจแลว ยังจะตองชวยนาสังคมไปสูความเปน

อารยประเทศอยางยั่งยืนอีกดวย (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551, น.14) พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 

ไดกําหนดความมุงหมายและหลักการในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา 

ความรู  คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตและเปนผูที่มีประโยชนตอชุมชนและสังคม (สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2545, น.5) ซึ่งเปนแนวทางในการพัฒนานิสิตนักศึกษาในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ฉบับท่ี 9 (พ.ศ.2545-2549) คือ มหาวิทยาลัยจะตองผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรมมีสติปญญาใฝการเรียนรูนึกคิดอยางเปน

ระบบมีจิตสํานึกและศักยภาพในการสรางงานบุคลิกภาพดี มีความเปนผูนํา ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยมีวินัยรับผิดชอบตอ

ตนเองและมีความเอ้ืออาทรตอสังคมตระหนักในคุณคาทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่นมีสุขภาพดีและมีความเปนสากล 

(ทบวงมหาวิทยาลัย, 2548, น.8) 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปนมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาภาครัฐที่มีภารกิจในดานการผลิตบัณฑิตและการพัฒนา

สังคม สนองความตองการของสังคม และสอดคลองกับความตองการกําลังคนในการพัฒนาประเทศ จากภารกิจดังกลาว 

มหาวิทยาลัยจึงตระหนักและพยายามที่จะจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ การดําเนินงานดานกิจการนักศึกษาเปนกิจกรรม               

ที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนสงเสริมเพ่ือใหนักศึกษาเปนบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2561) ดวยเหตุผลขางตนคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสน

ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ไดใหความสําคัญในการสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนักศึกษาใน

รูปแบบตาง ๆ ที่หลากหลาย ทั้งกิจกรรมของสโมสรนักศึกษากิจกรรมของชมรม โดยมีการกําหนดรูปแบบของกิจกรรมมีการ

ติดตามและประเมินผลกิจกรรม มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการทํากิจกรรมนักศึกษาจากคณะรัฐศาสตรและรัฐ

ประศาสนศาสตรอยางเต็มที่ อยางไรก็ตาม ถึงแมวากิจกรรมนักศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนานักศึกษา การจัดกิจกรรม

ตองไมมีอบายมุขทุกชนิดเขามาเกี่ยวของ เชน เครื่องด่ืมแอลกอฮอล สารเสพติด และการพนัน พรอมท้ังใหความรูเรื่องโทษ

และอันตราย แตจากการดําเนินการจัดกิจกรรม พบวา การดําเนินการจัดกิจกรรมนักศึกษามีประเด็นปญหาทีส่ําคัญ คือ ความ

ปลอดภัยในการดําเนินกิจกรรมการดําเนินการจัดกิจกรรมไมมีการวางแผนงานไมประชุมเตรียมงานการแบงหนาความ
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รับผิดชอบท่ีไมชัดเจนของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและชมรมนักศึกษาการเลือกสถานที่และชวงเวลาในการจัดกิจกรรม

ยังขาดความเหมาะสมและการรักษาเวลาของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรม 

 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนหนวยงานหน่ึงในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีหนาท่ีสนับสนุนและ

บริการวิชาการแกมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และในแตละปภาคการศึกษาของระดับปริญญาตรีน้ันนักศึกษาท่ีคาดวาจะ

สําเร็จการศึกษา โดยเปนผูมีความประพฤติดี มีคุณธรรม เรียนและสอบผานรายวิชาตาง ๆ ครบถวนตามหลักสูตรสาขาวิชา 

และคะแนนไมตํ่ากวา 2.00 ไมอยูระหวางการสอบสวนวินัยรายแรง กรณีท่ีมีเทียบโอนรายวิชาตองมีเวลาศึกษาอยูในหมา

วิทยาลัยไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษา ซ่ึงนักศึกษามีคุณสมบัติดังกลาวครบถวนสามารถยื่นคํารองสําเร็จการศึกษาไดในแตละป

ภาคการศึกษานั้น ๆ (คูมือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2558) โดยคํารองที่นักศึกษาย่ืนขอสําเร็จการศึกษานั้น

เปนเอกสารที่ตองกรอก รหัสประจําตัว ช่ือ-สกุล นักศึกษาภาษาไทยและอังกฤษ ท่ีอางอิงตามบัตรประชาชนหรือหนังสือ

เดินทาง วันเดือนปเกิด เชื้อชาติ ศาสนา จังหวัดท่ีเกิด วุฒิการศึกษาเดิมกอนเขาศึกษา แลวแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือ 

สําเนาหนังสือเดินทางและรูปถายชุดครุย 1 น้ิว และ 2 นิ้ว ตามปริญญาท่ีจบ แลวชําระคาธรรมเนียมขอจบที่ฝายกองคลังของ

มหาวิทยาลัยฯ เทาน้ัน ซ่ึงขอมูลท้ังหมดตองเปนขอมูลท่ีเปนจริงของนักศึกษาแตละคนเพราะขอมูลดังกลาวจะแสดงบน

เอกสารสําเร็จการศึกษา การดําเนินงานท่ีผานมามีความลาชาและขาดประสิทธิภาพคือคํารองขอสําเร็จการศึกษาเปนเอกสารท่ี

ไมไดบันทึกผานระบบท่ีมีความทันสมัยทําใหการดําเนินการดังกลาวเปนเพียงการยื่นความจํานง แตนํามาเปนสารสนเทศไมได 

จึงสงผลใหการทํางานซ้ําซอนท่ีผูวิจัยตองทําการบันทึกขอมูลเองผานระบบงานตามท่ีตองการ ซ่ึงนอกจากน้ันตองมีการ

ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลของนักศึกษาเปนรายคนอยางละเอียด ทําใหเกิดความลาชาและผิดพลาดไดขอมูลไมตรงตาม

ฐานขอมูลนักศึกษา หรือรายชื่อตกหลน สงผลตอขั้นตอนการประมวลผลสําเร็จการศึกษาตามมา เกิดความไมสะดวกและขาด

ความนาเชื่อถือในขอมูลและเอกสาร 

 ดังนั้นจากการดําเนินงานท่ีผานมาทําใหผูวิจัยเห็นถึงปญหา และขอผิดพลาดท่ีเกิดจึงควรมีการพัฒนาการยื่นขอสําเร็จ

การศึกษาที่เคยทํามาแบบกรอกเอกสาร มาเปนการประยุกตใชระบบสารสนเทศเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการขอสําเร็จการศึกษา

ผานระบบบริการการศึกษาของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยการนําระบบ

สารสนเทศเขามาชวยในการบันทึก และชําระคาธรรมเนียมผานธนาคาร เพิ่มความสะดวกสบายและเพ่ือนําไปสูการวิเคราะห 

การเสนอแนะและวิธีการปรับปรุงขั้นตอนการตรวจสอบคํารองขอสําเร็จการศึกษา ใหเปนระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เพื่อ

ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดแกมหาวิทยาลัย 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาปญหาของการย่ืนคํารองขอสําเร็จการศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม  

 2. เพ่ือปรับปรุงระบบการขอสําเร็จการศึกษาผานระบบบริการการศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

 3. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการขอสําเร็จการศึกษาผานระบบบริการการศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังน้ี 

 1. กลุมเปาหมายในการวิจัย ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารจัดการดานวิชาการ ดานนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน 

ดานงานทะเบียนและประมวลผล ดานงานขอสําเร็จการศึกษา และผูดูแลควบคุมดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานัก
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สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ทั้งส้ินจํานวน 10 คน ท่ีมาจากการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) 

 2. เครื่องมือในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และแบบบันทึกการสนทนากลุม (Focus 

Group) ของผูเช่ียวชาญและผูบริหารของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก การเก็บรวบรวมขอมูลจาก 1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือเปนขอมูลจากการ

สนทนากลุม (Focus Group) โดยใชเทคนิคการตรวจสอบแบบสามเสาดานขอมูล (Data Triangulation Technique) 2) 

ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ เปนขอมูลท่ีไดจากจากการรวบรวมขอมูลเอกสารตาง ๆ (Document Research) เชน 

ตํารา เอกสารทางวิชาการ งานวิจัย และสื่ออิเล็กทรอนิกสท่ีเกี่ยวของ เปนตน โดยใช หลัก PDCA หรือ (Plan-Do-Check-Act)  

 4. การวิเคราะหขอมูล ไดแก การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการนําขอมูลที่ไดจากการสนทนากลุม (Focus 

Group) และการรวบรวมเอกสารตาง ๆ มาวิเคราะหในเชิงเนื้อหา (Content Analysis) และปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี

ใชในระบบขอสําเร็จการศึกษา 
 

ผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องการประยุกตใชระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขอสําเร็จการศึกษา ผานระบบบริการการศึกษา 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผูวิจัยสามารถจําแนกผลการวิจัยตามวัตถุประสงคได 

ดังน้ี 

 1. เพ่ือศึกษาปญหาของการยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัย    

ราชภัฏมหาสารคาม           

 ผลการวิจัยพบวา จากการวิเคราะหขั้นตอนการยื่นเรื่องขอสําเร็จการศึกษาทําใหทราบถึงปญหา การทํางานเกิด

ขอผิดพลาดและความซ้ําซอนของขอมูล ความสะดวกและถูกตองในการนําขอมูลมาใช คือ 1) ข้ันตอนท่ี 2 นักศึกษาที่คาดวา

จะสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนนั้น ๆ กรอกเอกสารตามขอมูลท่ีเปนจริงพรอมตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร ซึ่งนักศึกษา

อาจใหขอมูลท่ีไมถูกตอง หรือ ไมไดดําเนินการเองทําใหขอมูลผิดพลาด 2) ขั้นตอนท่ี 4 นักศึกษาที่ยื่นเรื่องขอสําเร็จการศึกษา

ตองชําระคาธรรมเนียมตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ขั้นตอนนี้เจาหนาท่ีทะเบียนตองดูที่ใบเสร็จรับเงิน หรือดูท่ีลายเซ็นของฝาย

การเงินในเอกสารขอสําเร็จการศึกษาซ่ึงบางฉบับไมไดชําระและนําคํารองขอสําเร็จการศึกษาสงที่ทะเบียน 3) ขั้นตอนท่ี 5 สง

เอกสารยื่นเรื่องขอสําเร็จการศึกษาที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักศึกษาบางคนชําระเงินคาขอสําเร็จการศึกษา

แตไมสงเอกสารขอสําเร็จการศึกษาทําใหไมมีชื่อประมวลผลสําเร็จการศึกษา 4) ขั้นตอนที่ 6 เจาหนาท่ีสํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน ตรวจสอบเอกสารและการชําระเงินถูกตอง ซ่ึงการตรวจสอบน้ันดูท่ีคํารองขอสําเร็จการศึกษา รายชื่อที่พิมพ 

หรือขอมูลที่เสนอประมวลสําเร็จการศึกษาอางอิงตามคํารองขอสําเร็จการศึกษาแตไมอางอิงขอมูลการชําระเงินของฝาย

การเงินทําใหขอมูลไมตรงกัน และไมถูกตอง 5) ขั้นตอนที่ 8 เจาหนาท่ีสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน พิมพรายชื่อ วัน

เดือนปเกิด วุฒิเดิมกอนเขาศึกษา ตามคํารองขอสําเร็จการศึกษา แยกตามคณะ สาขาวิชาเอก เนื่องจากขอมูลไมมีในฐานขอมูล

เดิมทําใหการบันทึกขอมูลอาจเกิดความผิดพลาดได 6) ขั้นตอนท่ี 9 ตรวจสอบขอมูลในเอกสารรายชื่อที่พิมพ กับคํารองขอ

สําเร็จการศึกษาสามารถตรวจสอบไดเฉพาะคนท่ีสงเอกสารเทานั้น สําหรับผูที่ไมสงเอกสารนั้นจะไมมีรายชื่อถึงแมจะชําระคา

ขอสําเร็จการศึกษา กลาวโดยสรุปปญหาของการยื่นเร่ืองขอสําเร็จการศึกษา คือขาดการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ

ปรับและพัฒนากระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพและนําขอมูลไปใชตอเพ่ือใหการเกิดความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัยมาก

ยิ่งข้ึน 
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 2. เพ่ือปรับปรุงระบบการขอสําเร็จการศึกษาผานระบบบริการการศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม          

 ผลการวิจัยพบวา การปรับปรุงระบบการย่ืนเรื่องขอสําเร็จการศึกษาผานระบบบริการการศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยการยืนยันผานเว็บไซต ตามตารางท่ี 1 ดังนี้  

ตารางที่ 1 แสดงการปรับปรุงระบบการยื่นเรื่องขอสําเร็จการศึกษาผานระบบบริการการศึกษาระบบเดิมและระบบใหม 

 

 

 

 

ระบบเดิม 

 

 

ระบบใหม 

 

1. การคัดเลือกและกําหนดปญหาที่จะดําเนินการของงาน 

ทําความเขาใจปญหา 

2. วางแผนการแกไขปญหา การวางแผนการดําเนินงาน 

3. กําหนดวิธีการที่ไดจากการวิเคราะห การดําเนินการตามแผน 

4. นําเอาผลที่ไดมาวิเคราะห เพื่อใหเกิดความม่ันใจในการดําเนินการ 

5. การจัดทํามาตรฐานเพ่ือนําไปปฏิบัติการนําผลการประเมินมาพัฒนาแผน 

  

 จากตารางที่ 1 พบวา การปรับปรุงระบบการยื่นเรื่องขอสําเร็จการศึกษาผานระบบบริการการศึกษาระบบเดิมและระบบ

ใหม สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยการยืนยันผานเว็บไซตแสดงใหเห็นถึงระบบ

เดิมและระบบใหมของการย่ืนเรื่องขอสําเร็จการศึกษา 

 3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการขอสําเร็จการศึกษาผานระบบบริการการศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม        

 ผลการวิจัยพบวา การเพิ่มประสิทธิภาพการขอสําเร็จการศึกษาผานระบบบริการการศึกษา เปนไปตามตารางท่ี 2 ดังน้ี 

ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบการประสิทธิภาพการขอสําเร็จการศึกษาผานระบบบริการการศึกษาระหวางระบบเดิมและ

ระบบใหม 

การยื่นเรื่องขอสําเร็จการศึกษาระบบเดิม การยื่นเร่ืองขอสําเร็จการศึกษาระบบใหม 

1. ความถูกตองของขอมูล 1. ความถูกตองของขอมูล 

1.1 ความถูกตองแมนยํา (accuracy) ต่ํา 

1.2 ความทันเวลา (timeliness) แตตองทํางาน

ซ้ําซอน 

1.3 ความสมบูรณครบถวน (completeness) 

นอย 

1.4 ความกะทัดรัด (conciseness) นอย 

1.5 ความตรงกับความตองการของ

ผูใช (relevance) ขอมูลที่จัดทําขึ้นมาเปนขอมูลท่ี

ผูใชขอมูลตองการใช และจําเปนตองรู/ทราบ  

1.6 ความตอเน่ือง (continuity) การเก็บรวบรวม

ขอมูลนอยไมชัดเจน 

1.1 ความถูกตองแมนยํา (accuracy) สูง 

1.2 ความทันเวลา (timeliness) เปนขอมูลท่ีทันสมัย (up to date) 

และทันตอความตองการของผูใช  

1.3 ความสมบูรณครบถวน (completeness) ทุกดาน 

1.4 ความกะทัดรัด (conciseness) สะดวกตอการใชและคนหา  

1.5 ความตรงกับความตองการของผูใช (relevance) ขอมูลท่ีจัดทํา

ขึ้นมาเปนขอมูลท่ีผูใชขอมูลตองการใช และจําเปนตองรู/ทราบ  

1.6 ความตอเนื่อง (continuity) การเก็บรวบรวมขอมูลมีการ

ดําเนินการอยางสม่ําเสมอ 

1.7 มีระบบการติดตาม ตรวจสอบขอมูล 

กิจกรรมท่ีปรับปรุง 
      ระบบการยื่นเรื่องขอสําเร็จการศึกษา 

 
√ √ 

√ 

√ 

- 
- 
- 
- 

√ 
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1.7 ยากตอการติดตาม ตรวจสอบขอมูล 

2. การนําขอมูลไปใช 2. การนําขอมูลไปใช 

2.1 ขอมูลไมถูกตองตามความจริง  

2.2 การจัดระบบขอมูลจํานวนมากไมมี

ประสิทธิภาพ 

2.3 การเรียกใชขอมูลไมสะดวก 

2.4 ชวยใหสามารถจัดระบบอัตโนมัติเพื่อการเก็บ 

เรียกใชและประมวลผล 

2.5 การเขาถึงขอมูลยาก 

2.1 ติดตอประสานงานระหวางขอมูลสะดวกรวดเร็ว  

2.2 การจัดระบบขอมูลจํานวนมากมีประสิทธิภาพ 

2.3 ชวยเก็บขอมูลไวในรูปท่ีสามารถเรียกใชไดสะดวก 

2.4 ชวยใหสามารถจัดระบบอัตโนมัติเพื่อการเก็บ เรียกใชและ

ประมวลผล 

2.5 สามารถจําลองแบบขอมูล ระบบการวางแผนและทํานาย เพื่อ

ทดลองกับส่ิงที่ยังไมเกิดขึ้น 

2.6 อํานวยความสะดวกในการเขาถึงขอมูลดีกวาสมัยกอน มี

ประสิทธิภาพกวา และสามารถแขงขันกับผูอ่ืนไดดีกวา 

 จากตารางที่ 2 พบวา ประสิทธิภาพการขอสําเร็จการศึกษาผานระบบบริการการศึกษาของระบบเดิมและระบบใหมทํา

ใหความถูกตองของขอมูลสูงและการนําขอมูลไปใชมีความสะดวกมากขึ้น      

 

สรุปผลการวิจัย  

 การวิจัยเรื่องการประยุกตใชระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขอสําเร็จการศึกษา ผานระบบบริการการศึกษา 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้ 

 1. เพ่ือศึกษาปญหาของการยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัย    

ราชภัฏมหาสารคาม พบวา จากศึกษาการยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม ปญหา คือขาดการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชกับกระบวนการทํางานท่ีทําใหเกิดขอผิดพลาดมีความ

ซ้ําซอนของขอมูล ความสะดวกและถูกตองในการนําขอมูลมาใช คือ ในสวนของนักศึกษาการใหขอมูลเริ่มตนท่ีไมถูกตองสงผล

ตอการดําเนินขอมูลผิดพลาด ขาดฐานขอมูลการเงินและฐานขอมูลการยื่นขอสําเร็จการศึกษาท่ีเชื่อมโยงกัน ขอมูลการชําระ

คาธรรมเนียมตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ และขอมูลการยื่นขอสําเร็จการศึกษาไมสอดคลองกัน รวมถึงสํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียนไมสามารถตรวจสอบขอมูลการขอสําเร็จการศึกษาไดหากนักศึกษาไมสงคํารองขอสําเร็จการศึกษาเพราะขาด

การดําเนินการท่ีใชระบบบันทึกลงฐานขอมูล ในสวนของเจาหนาท่ีสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน การขาดฐานขอมูล

การเงินและฐานขอมูลการย่ืนขอสําเร็จการศึกษาที่เชื่อมโยงกันทําใหการตรวจสอบเกิดความลาชาในสวนของเอกสารคํารอง

และขอมูลการชําระเงิน และผิดพลาดในสวนของการบันทึกขอมูลของผูยื่นขอสําเร็จการศึกษาหรือการสูญหายของขอมูล 

 2. เพ่ือปรับปรุงระบบการขอสําเร็จการศึกษาผานระบบบริการการศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พวา การปรับปรุงระบบการขอสําเร็จการศึกษาผานระบบบริการการศึกษา สํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยการวิเคราะห ออกแบบระบบใหใชขอมูลจากฐานขอมูล

ทะเบียนนักศึกษา และนําระบบย่ืนขอสําเร็จการศึกษาซึ่งมีฐานขอมูลประวัตินักศึกษาไปเชื่อมโยงกับฐานขอมูลการเงินทําให

งายตอกระบวนการทํางาน การพัฒนาระบบปรับปรุงและนําระบบมาใชงานผานเว็บไซต 

 3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการขอสําเร็จการศึกษาผานระบบบริการการศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พบวา การเพ่ิมประสิทธิภาพการขอสําเร็จการศึกษาผานระบบบริการการศึกษา 



 

 

              

 
วารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปท่ี 4 ฉบับท่ี 3 กรกฎาคม-กันยายน 2563 

(JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE FOR LOCAL RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY Vol.4, No.3 July- September 2020) 

  

26 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เมื่อทดลองใชระบบสามารถชวยเพ่ิมประสิทธิภาพได

เปนอยางมากท้ังความถูกตองของขอมูลและการนําขอมูลไปใช 
 

การอภิปรายผล   

 การวิจัยเรื่องการประยุกตใชระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขอสําเร็จการศึกษา ผานระบบบริการการศึกษา 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลได ดังน้ี 

 1. เพ่ือศึกษาปญหาของการยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัย          

ราชภัฏมหาสารคาม พบวา ปญหาที่ผานมาคือขาดการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชกับกระบวนการทํางาน ซึ่งกอใหเกิด

ขอผิดพลาดและความซ้ําซอนของขอมูล ความสะดวก และถูกตองในการนําขอมูลมาใช การขาดฐานขอมูลการเงินและ

ฐานขอมูลการยื่นขอสําเร็จการศึกษาท่ีเชื่อมโยงกัน ทําใหขอมูลทั้งสองหนวยงานไมสอดคลองกัน การตรวจสอบเกิดความลาชา

ในสวนของเอกสารคํารองและขอมูลการชําระเงิน การบันทึกขอมูลของผูยื่นขอสําเร็จการศึกษาหรือการสูญหายของขอมูล 

สอดคลองกับงานวิจัยของธรรมนูญ  ลิ้มจีระจรัส (2546, บทคัดยอ) ไดศึกษาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตงาน

โฆษณาของบริษัทตัวแทนโฆษณาในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา เหตุผลในการนําเทคโนโลยีมาใชในการผลิตโฆษณา 

เพื่อพัฒนาการทํางานของบริษัทใหทัดเทียมหรือกาวหนากวาบริษัทคูแขง เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพใสการผลิตโฆษณา และ

สอดคลองกับรายงานการวิจัยของกฤษณ  พงศพิรุฬห (2548, บทคัดยอ) ไดศึกษาระบบสารสนเทศแบบคอมพิวเตอรใน

โรงพยาบาลและคุณภาพการการดูแลผูปวย พบวา มีการนําเอาคอมพิวเตอรเขามาใชเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการ

และการประมวลผล รวมท้ังการใชประโยชนขอมูลเพ่ือบริหารจัดการ และการทํารายงาน 

 2. เพ่ือปรับปรุงระบบการขอสําเร็จการศึกษาผานระบบบริการการศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พบวา การปรับปรุงระบบขอสําเร็จการศึกษาโดยการออกแบบระบบการยื่นคํารองขอ

สําเร็จการศึกษาผานระบบบริการการศึกษาน้ันไดใชขอมูลจากฐานขอมูลทะเบียนนักศึกษา ขอมูลประวัตินักศึกษาไปเช่ือมโยง

กับฐานขอมูลการเงินทําใหงายตอการออกแบบปรับปรุงกระบวนการทํางาน การพัฒนาระบบและนําระบบมาใชงานผาน

เว็บไซต สอดคลองกับงานวิจัยของพูลศักด์ิ  หลาบสีดา และนําคุณ  ศรีสนิท (2558) ไดศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

การจัดการงานบริการของสายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศภายในบริษัท: กรณีศึกษา บริษัทประกันภัยแหงหน่ึงใน

กรุงเทพมหานคร พบวา การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบริการของสายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ ได

พัฒนาขึ้นใชภายในบริษัทกรณีศึกษาบริษัทประกันภัย ระบบโดยรวมนั้น สามารถชวยแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนและตอบสนองความ

ตองการของสายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศภายในบริษัทประกันภัยกรณีศึกษาไดเปนอยางดี ทําใหการบริหารจัดการงาน

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการงานบริการ และสามารถนําระบบไปใชงานจริงได 

 3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการขอสําเร็จการศึกษาผานระบบบริการการศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พบวา เมื่อนําระบบการยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษาผานระบบบริการการศึกษา

มาใชแลวนั้นสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการขอสําเร็จการศึกษาผานระบบบริการการศึกษาสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการนําระบบการขอสําเร็จการศึกษาผานระบบบริการการศึกษา

มาใชชวยเพ่ิมประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาดใหนอยลงและนําขอมูลสารสนเทศไปใชตอไดรวดเร็วข้ึนสอดคลองกับงานวิจัย

ของชนิกา  หลาโน (2554) ไดศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารกองทุนหมูบาน อําเภอธาตุพนม จังหวัด

นครพนม พบวา การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารกองทุนหมูบาน อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนมสามารถจัดการ

และรายงานขอมูลสารสนเทศและการบัญชีไดอยางมีประสิทธิภาพโดยสามารถ เพิ่ม ลบ แกไขสืบคนขอมูลและจัดทํารายงาน

งบการเงินได สามารถนําไปประยุกตใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช 

  1.1 การยื่นขอสําเร็จการศึกษาและการลดปญหาของการย่ืนคํารองขอสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการพัฒนาระบบการชําระเงินผานแอพพลิเคชั่นตาง ๆ ใหมีความหลากหลายมากข้ึน เพ่ือใหเกิด

การปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการขอสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีผานระบบบริการการศึกษาสํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

  1.2 สามารถนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในการพัฒนาระบบการทํางานในสํานักงานตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

และมีประสิทธิภาพและสงเสริมพัฒนาระบบฐานขอมูล เพ่ือการบริหารและการบริการของหนวยงานของสํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

  1.3 สามารถนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในการการศึกษาวิจัยในประเด็นท่ีลึกซ้ึงตอไป 

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

  2.1 ควร มีการนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ไปพัฒนาตอยอดเพ่ือหารูปแบบ หรือหาแนวทางปรับปรุง

ระบบใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  2.2 ควร มีการศึกษาเรื่องความพึงพอใจตอการใชระบบยื่นขอสําเร็จการศึกษาผานระบบบริการการศึกษา  

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

  2.3 การวิจัยครั้งน้ี ไมสามารถใชกับนักศึกษาบางสวนท่ีขอสําเร็จการศึกษาลาชากวาปฏิทินการศึกษา ซึ่งเปนปจจัยท่ี

ยากตอการควบคุมได          
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บทคัดยอ   

 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1. วิเคราะหภาพสะทอนความเปนชายขอบในเรื่องสั้นของมาลา คําจันทร และ         

2. วิเคราะหกระบวนการสรางความเปนชายขอบในเรื่องสั้นของมาลา คําจันทร เปนการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) ซึ่งจะทําการศึกษาคนควาวิจัยจากเอกสารวรรณกรรมเร่ืองสั้นของมาลา คําจันทร จํานวน 31 เรื่อง แลวจะนํา

ขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเชิงวิพากษ (Critical Discourse Analysis: CDA) และการวิเคราะหวาทกรรมแนวทฤษฎีวิพากษ 

(Critical Discourse Analysis: CDA) ผลการวิจัยพบวา 1) ภาพสะทอนความเปนชายขอบในเรื่องส้ันของมาลา คําจันทร     มี 

7 ดาน ประกอบดวย 1.1) ดานภูมิศาสตร 1.2) ดานการเมือง 1.3) ดานการวิเคราะห 1.4) ดานสังคมและวัฒนธรรม 1.5) ดาน

เศรษฐกิจและความเปนอยู 1.6) ดานสุขภาพและสาธารณสุข และ 1.7) ดานบทบาท สถานภาพ และอาชีพ 2) วิเคราะห

กระบวนการสรางความเปนชายขอบในเรื่องส้ันของมาลา คําจันทร มี 3 กระบวนการ ประกอบดวย 2.1) กระบวนการสราง

ความเปนชายขอบในมิติทางภูมิศาสตร 2.2) กระบวนการสรางความเปนชายขอบในมิติทางความคิด และ 2.3) กระบวนการ

สรางความเปนชายขอบในมิติทางภูมิศาสตรกับมิติทางความคิด 
 

คําสําคัญ: ความเปนชายขอบ, วาทกรรม, มาลา คําจันทร, เรื่องสั้น 
 

Abstract 

 The article entitled “Discourse of Marginality in MALA KHAMCHAN Short Stories”aimed to 1)  analyze 

the reflection on marginality and to 2)  analyze the process of marginalization in MALA KHAMCHAN short 

stories. The data was 31 short stories analyzed by using the social reflection and critical discourse analysis 

(CDA) .  The results reveal that there are 7 reflections of marginality in the short stories as follows:  1) 

geography 2) politics 3) education 4) social and cultural 5) economy and wellbeing 6) health and public 

health and 7)  the role, social status and career.  In terms of the process of marginalization, there are 3 

processes that are 1)  the process of marginalization in geographic dimension 2)  the process of 

marginalization in dimension of thought and 3) the process of marginalization in both geographic dimension 

and dimension of thought.  
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บทนํา 

 วรรณกรรมท่ีถูกสรางสรรคข้ึนมา ไดกลายเปนสวนหน่ึงของวาทกรรมที่กอรางครอบงําความคิดของคนในสังคมใหเชื่อ

ตาม เน่ืองจากวาทกรรม (Discourse) ที่อยูในสังคมมีสวนสําคัญและมีอิทธิพลในการสรางความคิดหรือประสบการณใหกับ

นักเขียน โดยนักเขียนมักจะนําเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม วิถีชีวิตของคนในสังคมมาเปนวัตถุดิบในการแตงเติมเรื่องราว

ใหกลายเปนวรรณกรรมดวยกลวิธีตาง ๆ ตามความถนัดของตน ทั้งน้ีไมไดหมายความวาเน้ือหาของวรรณกรรมทุกเลม จะเปน

ภาพสะทอนวาทกรรมท่ีปรากฏในสังคมท้ังหมดอยางตรงไปตรงมา เพียงแตเปนตัวแทนที่ตองการสะทอนการแสดงออกทาง

วาทกรรมบางอยางเทาน้ัน (นพพร  ประชากุล, 2548; อางถึงในเสนาะ  เจริญพร, 2548)  

 วรรณกรรมของเจริญ มาลาโรจน เจาของนามปากกา “มาลา คําจันทร” เปนนักเขียนแนวทองถิ่นนิยมที่มีเอกลักษณ

เฉพาะตัว ไดถายทอดใหเห็นถึงความเปนชนบท วิถีชีวิต กลิ่นอายของวัฒนธรรมทองถิ่นภาคเหนือ เนื่องจากมาลา คําจันทร ได

เกิด เติบโต และใชชีวิตทามกลางสังคมถ่ินเหนือ แมจะมีบางชวงอายุที่ไดจากถิ่นเกิดไปร่ําเรียนและทํางานในเมืองหลวง แตเกิน

ครึ่งชีวิตก็ไดกลับคืนสูบานเกิด ทําใหเห็นความเปลี่ยนแปลงในสังคมบานนอก เห็นผลกระทบระหวางวัฒนธรรมเดิมและ

เทคโนโลยีสมัยใหม จึงไดนําเร่ืองราวท่ีประสบพบเห็นในชีวิตซึ่งเปนเร่ืองใกลตัว มาถายทอดเปนวรรณกรรมในรูปแบบนวนิยาย

และเร่ืองสั้นเปนจํานวนมาก แตดวยส่ิงแวดลอมท่ีเปนชนบท กอปรกับครั้งหนึ่งเคยไปเปนครูสอนเด็กชาวเขา จึงทําใหมาลา คํา

จันทร มีความผูกพันใกลชิดกับวิถีชีวิตความเปนอยูในลักษณะดังกลาว สงผลใหงานเขียนมีการสอดแทรกวาทกรรมที่เรียกวา 

“ความเปนชายขอบ” ใหเห็นอยางชัดเจน เพราะสังคมดังกลาวถูกมองวาเปนสังคมชายขอบ ดังเรื่อง “วันนี้แมไมมา” ท่ีไดรับ

คัดเลือกเปนเรื่องสั้นสรางสรรคดีเดน จากกลุมวรรณกรรมพินิจ ประจําป พ.ศ. 2522 มาลา คําจันทร ไดซอนวาทกรรมชาย

ขอบผานตัวอักษรไว ดังตัวอยาง...“เราเขาไปอยูหมูบานเถอะแม อยูท่ีนี่มันไกล” “ไมไดหรอกออม ชาวบานเขายายแมออก

มาแลว แมจะยายเขาไปไดอยางไรแมเปนขี้ทูด” “ขี้ทูดอยูในหมูบานไมไดหรือแม” “ไมไดหรอก ชาวบานกลัวเชื้อข้ีทูดจะติด

เขา” “ตีนมือแมหยาบกรานจนแตกกรัง ชาวบานพูดวาแมเปนขี้ทูดแหง เพื่อน ๆ มันก็ลอวาออมเปนลูกขี้ทูด ออมเคยเห็น ข้ี

ทูดขอทานคนหนึ่งในงานปอยท่ีวัดหนกอน ชาวบานเขาวาข้ีทูดขี้ทูด ออมเห็นขี้ทูดคนน้ันเน้ือตัวบวมฉ่ึง มีแตแผลพุพอง 

น้ําเหลืองไหล แตแมของออมไมเปนอยางนั้นเลย ทําไมคนจึงวาแมเปนข้ีทูด…” (มาลา  คําจันทร, 2545, น.66)  

 จากบทสนทนาระหวางออมกับแม ในเรื่องสั้น “วันน้ีแมไมมา” สะทอนใหเห็นวา ครอบครัวของออมตองสรางกระทอม

อยูหางไกลจากหมูบานเพียงลําพัง เพราะถูกชาวบานกีดกันใหออกไปจากหมูบาน ทําใหเห็นภาพสะทอนความเปนชายขอบดัง

บทสนทนาท่ีวา “เราเขาไปอยูหมูบานเถอะแมอยูท่ีนี่มันไกล” เน่ืองจากชาวบานมองวาแมของออมเปนขี้ทูดหรือโรคเรื้อนซึ่ง

เปนโรคที่นารังเกียจ และชาวบานเกรงวาเชื้อข้ีทูดจะติดตอไปสูคนในหมูบาน แมของออมจึงกลายเปนคนชายขอบจาก

กระบวนการสรางความเปนชายขอบของคนสวนใหญ ดังบทสนทนาที่วา “ไมไดหรอกออม ชาวบานเขายายแมออกมาแลว แม

จะยายเขาไปไดอยางไร แมเปนขี้ทูด” และ “ไมไดหรอก ชาวบานกลัวเชื้อข้ีทูดจะติดเขา” นอกจากน้ียังสงผลกระทบถึงออมซ่ึง

แมจะไมไดเปนขี้ทูด แตดวยความเปนลูกหรือคนในครอบครัวเดียวกัน ออมจึงไดกลายเปนคนชายขอบไปโดยปริยาย และยัง

กลายเปนคนชายขอบของเพื่อน ๆ ดังจะเห็นจากการท่ีออมถูกเพ่ือนลอวาเปนลูกข้ีทูด ที่วา “เพ่ือน ๆ มันก็ลอวาออมเปนลูกข้ี

ทูด” และการเปนขี้ทูดเปนโรคท่ีนารังเกียจอยางมาก ซึ่งจะเห็นไดจากตัวอยางที่ผูเขียนจงใจใชคําวา “ข้ีทูด” ซ้ํากันถึง 10 ครั้ง 

ยิ่งเปนการตอกย้ําความเปนชายขอบใหเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้น ฯลฯ จะเห็นไดวาความเปนชายขอบนั้นถูกสรางขึ้นโดย

กระบวนการของคนสวนใหญในสังคมหรือกระบวนการทางอํานาจที่มาจากศูนยกลาง เพ่ือกีดกัน ผลักไสคนบางกลุมใหออก

จากศูนยกลางของสังคมตองกลายเปนเหย่ือของการลดทอนความเปนมนุษย โดยการสรางภาพความแตกตาง ความเหลื่อมลํ้า

ใหดูเปนเรื่องธรรมดาและธรรมชาติ พวกเขาเหลานั้นยังถูกสรางภาพราวกับเปนสวนเกินของประเทศ เปนภาระของสังคม และ

เปนตัวปญหาที่ตองไดรับการแกไข (สุริชัย  หวันแกว, 2546, น.80) ดังขอความท่ีวา “ออมเคยเห็นขี้ทูดขอทานคนหนึ่งในงาน

ปอยท่ีวัดหนกอน ชาวบานเขาวาขี้ทูด ข้ีทูด ออมเห็นขี้ทูดคนนั้นเนื้อตัวบวมฉึ่งมีแตแผลพุพอง นํ้าเหลืองไหล แตแมของออมไม
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เปนอยางนั้นเลย ทําไมคนจึงวาแมเปนข้ีทูด” อีกทั้งยังถูกมองวาเปนคนอ่ืนจากชุมชนทองถิ่นของตน และสังคมกระแสหลัก

อยางหลีกเล่ียงไดยาก ดังที่แมของออมถูกชาวบานยายใหออกจากหมูบาน เพราะชาวบานกลัวจะติดเชื้อขี้ทูดหรือโรคเรื้อนจาก

แมของออมน่ันเอง นอกจากเนื้อเรื่องท่ีมาลา คําจันทร ไดสะทอนภาพความเปนชายขอบและกระบวนการสรางความเปนชาย

ขอบของตัวละครแลว ชื่อของเรื่องส้ันอีกหลาย ๆ เรื่อง ซ่ึงเปนส่ิงที่สื่อถึงเนื้อเรื่องทั้งหมดนั้น ยังสะทอนใหเห็นถึงวาทกรรมชาย

ขอบท่ีผูเขียนตองการสื่อไดอยางชัดเจน เชน เรื่องไอเดี้ยง และเรื่องหลางอย ซ่ึงเปนเรื่องของคนพิการที่ถูกมองวาเปนภาระของ

สังคม เรื่องหมูบานคนบาป ท่ีสะทอนวาคนในหมูบานตางไรศีลธรรม จริยธรรม หางเหินพระพุทธศาสนา และเรื่องกะหรี่กลับ

บาน ซึ่งเปนอาชีพท่ีถูกมองวานารังเกียจ และถูกกีดกันออกจากคนสวนใหญ จากชื่อเรื่องสั้นดังกลาวแสดงใหเห็นวา ผูเขียนได

ใชตัวละครและฉากในการสรางความเปนชายขอบผานช่ือเรื่องอีกทางหนึ่ง 

 ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษากระบวนการสรางความเปนชายขอบใหกับคนในทองถิ่นภาคเหนือและกลุม

ชาติพันธุในวรรณกรรมของมาลา คําจันทร โดยเฉพาะวรรณกรรมประเภทเร่ืองส้ัน ที่ไดสะทอนความเปนชายขอบ 

กระบวนการสรางความเปนชายขอบ และการกลายเปนคนชายขอบของตัวละครในเรื่องไดอยางชัดเจนแทบทุกเรื่อง เปนสิ่งท่ี

สะทอนใหเห็นถึงการถูกแบงแยกใหเปนคนอ่ืนของคนในสังคมภาคเหนือ ซึ่งถูกมองจากอํานาจสวนกลางวาเปนคนชายขอบ

ตามมิติทางภูมิศาสตรอยูแลวในเบ้ืองตน นอกจากนี้คนสวนใหญในทองถิ่นยังไดแบงแยกความเปนชายขอบใหกับคนบางกลุม

ในทองถิ่นเดียวกันผานมิติทางความคิดอีกดวย ซึ่งงานวิจัยเลมน้ีจะชวยเผยใหเห็นถึงภาพสะทอนความเปนชายขอบ 

กระบวนการและวิธีการสรางความเปนชายขอบใหกับคนบางกลุมผานมิติตาง ๆ รวมถึงสามารถอธิบายปรากฏการณการ

กลายเปนคนชายขอบของคนในสังคมจากเรื่องสั้นของมาลา คําจันทร ไดอีกทางหน่ึงดวย 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อวิเคราะหภาพสะทอนความเปนชายขอบในเรื่องสั้นของมาลา คําจันทร  

 2. เพื่อวิเคราะหกระบวนการสรางความเปนชายขอบในเรื่องสั้นของมาลา คําจันทร 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังน้ี 

 1. การรวบรวมขอมูล ไดแก ผูวิจัยไดทําการรวบรวมขอมูลจากเร่ืองสั้นของมาลา คําจันทร จํานวน 31 เรื่อง คือ 

     1.1 หนังสือรวมเร่ืองสั้นชุด “ลมเหนือและปาหนาว” จํานวน 17 เรื่อง พิมพครั้งที่หา ป พ.ศ. 2545 โดยหนังสือเลมน้ี

ไดรวมเอาเรื่องสั้นจากหนังสือรวมเรื่องส้ันชุด “ทางท่ีตองเดิน” ซ่ึงเปนหนังสือรวมเรื่องสั้นเลมแรกมารวมเขาดวยกัน คือ 1) 

นกเล้ียง 2) เมืองเขษมศรี 3) ไอเดี้ยง 4) ชีวิตท่ีหายไป 5) ฟารองกับฟาล่ัน, 6) คนเกา 7) เจาท่ี 8) คนตกคาง 9) วันที่แมไมมา 

10) เจาพอ 11) หมูบานคนบาป 12) กลับที่เกา 13) ตํานานจากพอเฒา 14) ใบไมสีเหลือง 15) รวงแลวที่ราวปา 16) หา และ 

17) ความชวยเหลือ 

     1.2 หนังสือรวมเรื่องสั้นชุด “ไฟพรางเทียน” จํานวน 8 เรื่อง พิมพคร้ังที่สาม ป พ.ศ. 2545 คือ 1) วันลางใจ 2) 

มรณกรรมของหลวงพอ 3) ไฟพรางเทียน 4) แมผัวลูกสะใภ 5) ตุปู 6) กะหรี่กลับบาน 7) หลางอย และ 8) แขงโคม 

     1.3 หนังสือรวมเรื่องสั้นชุด “นาคบาศ” จํานวน 6 เรื่อง พิมพครั้งแรก ป พ.ศ. 2544 คือ 1) ครูบาฟาผา 2) นาคบาศ

3) ปลาหางแหวง 4) ผาตวบงา 5) แมชาง และ 6) หนองเขียว 

 2. การวิเคราะหขอมูล ไดแก ผูวิจัยจะทําการแยกการวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้ 

     2.1 วิเคราะหภาพสะทอนความเปนชายขอบท่ีปรากฏในเรื่องสั้นของมาลา คําจันทร ซึ่งผูวิจัยนํากรอบแนวคิด วาท

กรรมวิเคราะหเชิงวิพากษ (Critical Discourse Analysis: CDA) และแนวคิดภาพสะทอนสังคมมาใชประกอบในการวิเคราะห
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ขอมูล โดยผูวิจัยไดจัดประเภทของภาพสะทอนความเปนชายขอบ และยกตัวอยางประกอบพรอมกับอธิบายแบบพรรณนา

วิเคราะห  

     2.2 วิเคราะหกระบวนการสรางความเปนชายขอบที่ปรากฏในเรื่องส้ันของมาลา คําจันทร โดยผูวิจัยนํากรอบแนวคิด

เกี่ยวกับการวิเคราะหวาทกรรมแนวทฤษฎีวิพากษ (Critical Discourse Analysis: CDA) และแนวคิดกระบวนการสรางความ

เปนชายขอบตามแนวคิดหลังทันสมัยนิยม (Post Modernism) มาใชประกอบในการวิเคราะหขอมูล โดยยึดหลักการแบงมิติ

ความเปนชายขอบออกเปน 2 กลุมใหญ ๆ ตามคํานิยามของสุริยา  สมุทคุปติ์ (2542) คือ มิติทางภูมิศาสตรและมิติทางสังคม

วัฒนธรรม แตในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจะใชคําวา “มิติทางความคิด” แทนคําวา “มิติทางสังคมวัฒนธรรม” เน่ืองจากสามารถสื่อ

ความหมายไดกวางและครอบคลุมกวา และยกตัวอยางประกอบพรอมกับอธิบายแบบพรรณนาวิเคราะห                   
 

ผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องวาทกรรมชายขอบในเรื่องสั้นของมาลา คําจันทร ผูวิจัยสามารถจําแนกผลการวิจัยได ดังน้ี   

 1. เพ่ือวิเคราะหภาพสะทอนความเปนชายขอบในเรื่องสั้นของมาลา คําจันทร  

 ผลการวิจัยพบวา จากการวิเคราะหผูวิจัยสามารถจัดกลุมภาพสะทอนของความเปนชายขอบในเรื่องส้ันของมาลา คํา

จันทร ออกเปน 7 ดาน ดังนี้ 

     1.1 ดานภูมิศาสตร จากการวิเคราะหพบวา ภาพสะทอนความเปนชายขอบดานภูมิศาสตร ในเรื่องสั้นของมาลา คํา

จันทร สามารถแบงยอยได 3 ประเด็น ไดแก ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ และความหางไกลความเจริญ ตัวอยาง 

เรื่องใบไมสีเหลือง “มันอาจเบิกเงินไมได หรือไมมันอาจปนขอบปนเขาขึ้นมาแลวแตยังไมถึง” (มาลา  คําจันทร, 2545, น.109) 

จากตัวอยางขางตนจะเห็นวา ลักษณะภูมิประเทศที่ปรากฏในเรื่องส้ันไดสะทอนความเปนชายขอบทางภูมิศาสตร ท่ีถูกมองวา

เปนบานปา บานดอย อยูหางไกลจากตัวเมือง แสดงใหเห็นถึงความยากลําบากในการใชชีวิต ความยากลําบากในการเดินทาง

คมนาคม ทําใหคนท่ีอาศัยอยูในพื้นที่ดังกลาวกลายเปนคนชายขอบไปโดยปริยาย โดยเฉพาะกลุมชาติพันธุปกาเกอะญอที่อาศัย

บนภูเขา หรือแมกระทั่งกลุมคนพ้ืนเมืองท่ีอาศัยอยูตามเชิงเขาก็ลวนแลวแตถูกมองวาเปนพ้ืนท่ีของคนชายขอบท้ังสิ้น 

     1.2 ดานการเมือง จากการวิเคราะหภาพสะทอนความเปนชายขอบดานการเมือง ตัวอยางเรื่องมรณกรรมของหลวง

พอ “เพราะหลวงพอแท ๆ บานเราถึงมีทางใหญกวาง สรางทางแลวก็ไปชักไฟฟาเขามา ชักเถาแกมาลงทุนปลูกแตง หากบมีหลวง

พอบานเราก็เปนทางเกาควายเดิน” (มาลา  คําจันทร, 2545, น.17) จากตัวอยางที่ไดกลาวมาขางตนจะเห็นไดวา ภาครัฐไมได

สนับสนุน พัฒนา หรือแกไขปญหาใหกับคนในพ้ืนท่ีชนบทหางไกล ในเรื่องสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเปนอยางน้ํา ไฟฟา 

และถนน ซึ่งปลอยปละละเลย ไมไดสนใจที่จะชวยเหลือ ส่ิงเหลาน้ีลวนเปนภาพสะทอนความเปนชายขอบของคนในพ้ืนท่ีชนบท 

ที่ไมไดรับการเหลียวแลจากภาคการเมือง 

     1.3 ดานการวิเคราะห จากการวิเคราะหพบวาภาพสะทอนความเปนชายขอบดานการวิเคราะห ในเรื่องสั้นของมาลา     

คําจันทร สามารถแบงประเด็นดานนี้ออกเปน 5 ประเด็น ไดแก การไมไดรับการวิเคราะห การไดรับการวิเคราะหในระดับตํ่า

การขาดแคลนบุคลากรทางการวิเคราะห ความไมรู และการใชภาษาในการสื่อสารที่ผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ตัวอยาง เรื่อง

หา “หมอราชิเลยหันไปคุยกับเพ่ือนนั่งใกล ๆ พอครูขามหองไปสอนอีกชั้น หมอติ๊แงก็ลุกขึ้นสมทบ” (มาลา  คําจันทร, 2545, 

น.127) จากตัวอยางที่ไดกลาวมาขางตนจะเห็นวา การขาดแคลนบุคลากรทางการวิเคราะห ก็สะทอนความเปนชายขอบได

เชนกัน ซ่ึงสาเหตุอาจเนื่องมาจากโรงเรียนอยูในพื้นท่ีหางไกล จึงถูกปลอยปละละเลย กอปรกับมีจํานวนนักเรียนนอยจึงถูก

จัดสรรบุคลากรทางการวิเคราะหนอยตามไปดวย ครูหน่ึงคนจึงตองรับผิดชอบสอนในหลายรายวิชาและหลายระดับช้ัน    

     1.4 ดานสังคมและวัฒนธรรม จากการวิเคราะหผูวิจัยไดแบงภาพสะทอนความเปนชายขอบดานสังคมและวัฒนธรรม 

ออกเปน 12 ประเด็น ไดแก ความเปนชาติพันธุ ความเชื่อ คานิยม วัฒนธรรม ประเพณี การละเลน ดนตรี การแตงกาย อาหารการ
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กิน ภาษาถิ่นและภาษากลุมชาติพันธุ งานหัตถกรรม การใชสัญญาณเตือน ศาสนา และความบกพรองในศีลธรรม ตัวอยาง 

เรื่องไอเดี้ยง “แตกอนหนานั้นบริเวณนี้เทศบาลเชาไวสําหรับท้ิงขยะ ตอมามันกลายเปนที่ซุกหัวนอนของคนหลายพวก                                            

หลายภาษา คนเมืองก็มี คนยอง คนเขิน คนลื้อ คนไต ตลอดจนคนไทย คนลาว” (มาลา  คําจันทร, 2545, น.22) จากตัวอยางท่ี

ไดกลาวมาขางตน ปรากฏกลุมชาติพันธุยอง ขึน (ไทเขิน) ลื้อ ไต และลาว วาเปนกลุมคนที่ไมมีท่ีดินสําหรับสรางบาน จึงตองอาศัย

พื้นที่ท้ิงขยะเปนท่ีสรางบานเรือน สะทอนถึงความยากไร ความแปลก ความแตกตางท้ังดานความเปนอยูและภาษา รวมถึงเปน

พวกที่ลาหลัง              

 1.5 ดานเศรษฐกิจและความเปนอยู จากการวิเคราะหผูวิจัยไดแบงภาพสะทอนความเปนชายขอบดานเศรษฐกิจและความ

เปนอยู ออกเปน 9 ประเด็น ไดแก ความยากจน, ความขาดแคลนดานอาหาร, ความขาดแคลนดานเครื่องใชและสิ่งอํานวยความ

สะดวก, ความขาดแคลนดานเครื่องนุงหม, ความขาดแคลนดานท่ีทํากิน, สภาพท่ีอยูอาศัย, ความยากลําบากในการดํารงชีวิต, 

มาตรฐานการดํารงชีวิตที่ตกต่ํา, การขาดความอบอุน และกําพรา ตัวอยาง เร่ืองกลับท่ีเกา “คืนน้ันแดงรองไห พอกับแมอาง

เรื่องหน้ีเรื่องนานุงนัง พ่ีบัวเองก็มาชวยพอแมพูดกับแดง” (มาลา  คําจันทร, 2545, น.91) จากตัวอยางท่ีกลาวมาขางตนจะเห็น

วา คนในชนบทที่ยากจนเม่ือจําเปนจะตองซื้อขาวของจะใชวิธีเชื่อหรือกูยืม แตเมื่อไมสามารถหาเงินหรือสิ่งของมาชดใชไดก็จะ

กลายเปนภาระหนี้สิน จนปญหาหน้ีสินเพ่ิมพูนขึ้นเรื่อย ๆ และยากตอการชดใชใหหมดสิ้น สงผลใหเกิดความยากลําบากในการ

ดํารงชีวิต ความยากจนและปญหาหนี้สินจึงเปนภาพสะทอนของคนชายขอบอยางหนึ่ง  

     1.6 ดานสุขภาพและสาธารณสุข ผูวิจัยจึงแบงเน้ือหาดานนี้ออกเปน 3 กลุมใหญ ๆ ไดแก ดานสุขภาพ ดานเพศ และ

ดานสาธารณสุข ตัวอยาง เรื่องหลางอย “เวทนาท่ีแขนขามันคอดแคะ แขนหน่ึงอวนปอมเปนปลองเปนปลี แตแขนอีกขางกลับคอดงอ 

ขอมือเหมือนหักทบ นิ้วท้ังหามีครบ แตปุมปมผิดรูปผิดแบบพ่ีมัน” (มาลา  คําจันทร, 2545, น.82) จากตัวอยางขางตนจะเห็นวา 

ตัวละครคือ หลางอย มีความพิการทางดานรางกาย ไมวาจะเปนขา แขน หรือขอมือที่ผิดปกติ ไมสามารถชวยเหลือตนเองได

เต็มท่ี และเปนภาระของสังคม ความพิการจึงเปนภาพสะทอนของคนชายขอบอีกอยางหน่ึง  

     1.7 ดานบทบาท สถานภาพ และอาชีพ จากการวิเคราะหเรื่องส้ันของมาลา คําจันทร ผูวิจัยไดจัดกลุมในประเด็นน้ี

ออกเปน 4 กลุม ไดแก บทบาทประจําถ่ิน, หมาย, คนแปลกหนา และอาชีพ ตัวอยาง เร่ืองแมชาง “ยาเงินขาตัวอวนใหญ อายุ

ราวหกสิบเศษ เปนมาย มีสถานภาพพิเศษในหมูบานเพราะเปนแมชาง เด็กในหมูบานลวนผานมือแกแทบท้ังนั้น” (มาลา  คํา

จันทร, 2545, น.133) จากตัวอยางบทบาทแมชางหรือหมอตําแย ก็สะทอนใหเห็นถึงความหางไกลความเจริญ ความลาหลังของ

สังคมชนบทภาคเหนือ ดังนั้นบทบาทดังกลาวจึงสะทอนความเปนชายขอบไดอีกมุมมองหน่ึง   

 2. เพ่ือวิเคราะหกระบวนการสรางความเปนชายขอบในเรื่องส้ันของมาลา คําจันทร 

 ผลการวิจัยพบวา จากการวิเคราะหกระบวนการสรางความเปนชายขอบในเรื่องสั้นของมาลา คําจันทร สามารถจัดกลุม

กระบวนการสรางความเปนชายขอบออกเปน 3 กระบวนการ ดังนี้         

  2.1 กระบวนการสรางความเปนชายขอบในมิติทางภูมิศาสตร  กระบวนการสรางความเปนชายขอบในมิติทาง

ภูมิศาสตร เปนกระบวนการที่มนุษยสรางใหกับพื้นที่ กลุมคน หรือบุคคลท่ีอาศัยอยูตามชายขอบของแผนที่ ตามตะเข็บชายแดน 

อาศัยอยูตามภูเขา หรือที่ราบระหวางภูเขาในพื้นที่ชนบท มีระยะทางหางไกลจากสังคมเมืองหรือศูนยกลางทางอํานาจรัฐ พื้นที่ท่ี

ความเจริญเขาไปไมถึง โดยสวนใหญท่ีปรากฏในเรื่องสั้นของมาลา คําจันทร ก็คือพ้ืนท่ีของทองถ่ินภาคเหนือ และกลุมคนพ้ืนเมือง

ภาคเหนือท่ีเรียกตัวเองวา “คนเมือง” กับกลุมชาติพันธุท่ีอาศัยในพื้นที่ จากการวิเคราะหผูวิจัยสามารถแบงประเด็นกระบวนการสราง

ความเปนชายขอบในมิติทางภูมิศาสตร ได 5 รูปแบบ ไดแก องคกรหรือฝายการเมืองสรางความเปนชายขอบใหกับกลุมคน, กลุม

คนสรางความเปนชายขอบใหกับคนกลุมอ่ืน, กลุมคนสรางความเปนชายขอบใหกับคนกลุมเดียวกัน, กลุมคนสรางความเปนชาย

ขอบใหกับพ้ืนท่ีที่อาศัย และบุคคลสรางความเปนชายขอบใหกับตัวเอง ตัวอยาง เรื่องใบไมสีเหลือง “แลงไมเคยพบ” แกตอบ 

“ขาคิดถึงหนานํ้าแลงที่หมูบานโนน เราหนีแลงมาที่น่ี แลวจากที่น่ี เราจะหนีไปไหนกันเลา” “ขาไมรู ขาไดยินคนมันพูดวา
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อําเภอหามยายเสียแลว” (มาลา  คําจันทร, 2545, น.108-109) จากตัวอยางที่กลาวมาขางตนแสดงใหเห็นวา หนวยงานภาครัฐคือ

อําเภอ ไดกีดกันกลุมชาติพันธุ ปกาเกอะญอ โดยการไมใหกลุมคนเหลานั้นยายท่ีอยูอาศัย แตใหอยูในพื้นที่เดิมที่ไดกําหนดและ

ไดแบงเขตพ้ืนท่ีไวแลว แมวาพื้นที่ดังกลาวจะประสบปญหาภัยแลงแตหนวยงานภาครัฐก็นิ่งเฉยไมไดเขาไปแกไขปญหา ปลอย

ใหกลุมคนดังกลาวประสบชะตากรรมเพียงลําพัง มิหนําซ้ํายังควบคุมการเคลื่อนไหว ดวยมองวากลุมคนดังกลาวไมใชคนไทย เปน

พวกคายาเสพติด ตัดไมทําลายปา และมีสวนเกี่ยวของกับความมั่นคงของประเทศ ถือเปนกระบวนการสรางความเปนคนชาย

ขอบใหกับกลุมชาติพันธุปกาเกอะญอในมิติทางภูมิศาสตร 

     2.2 กระบวนการสรางความเปนชายขอบในมิติทางความคิด กระบวนการสรางความเปนชายขอบในมิติทางความคิด 

เปนกระบวนการท่ีมนุษยสรางใหกลุมคน หรือบุคคลท่ีมีลักษณะแตกตางไปจากคนปกติธรรมดาทั่วไป ไมวาจะเปนคนยากจน คนไรการ

วิเคราะห คนตางศาสนา คนบกพรองในศีลธรรม คนแปลกหนา คนขอทาน คนพิการ คนบา คนผิดปกติ คนชรา วัยรุน ลูกกําพรา 

คนขายบริการทางเพศ คนปวยดวยโรคนารังเกียจ เพศท่ีสาม รวมถึงคนที่มีอาชีพต่ําตอย จากการวิเคราะหผูวิจัยสามารถแบงประเด็น

กระบวนการสรางความเปนชายขอบในมิติทางความคิด ได 5 รูปแบบ ไดแก องคกรหรือฝายการเมืองสรางความเปนชายขอบ

ใหกับกลุมคน, กลุมคนสรางความเปนชายขอบใหกับคนกลุมอ่ืน, กลุมคนสรางความเปนชายขอบใหกับคนกลุมเดียวกัน, กลุม

คนสรางความเปนชายขอบใหกับชุมชนที่อาศัย และบุคคลสรางความเปนชายขอบใหกับตัวเอง ตัวอยาง เร่ืองกะหรี่กลับบาน 

“ตอเมื่อแตงสาอาปากสีกลีบบัวบอกกลาว เขาจึงรูจักวาเปนแตงสา แตพอลับหลังเขาก็ปองปากซุบซิบขยิบตาวากลาว วาอีสาวผู

นี้หากเปนกะหรี่ช็อกกาลี แตงสาเอาแอปเปลขึ้นเรือนอีคําสุกเพ่ือนเกา คําสุกยังเปนสาวชางฟอนสามปกอนนั้น ไดฟอนคูแรกดวยกัน 

วันน้ีแตงสามาเย่ียมเพ่ือน แตเพ่ือนกลับเฉยเมยเหมือนไมรูจักกัน…อีคําผุยย้ิมกับอีจุมป ซิก ๆ ซี้ ๆ ปองปากกับกัน ถึงมันจะพูด

คอย แตแตงสาก็ยังไดยินวา มีอยางท่ีไหนกะหรี่ฟอนเล็บ งานบุญจะแปดเปอนหมด” (มาลา  คําจันทร, 2545, น.73-74) จาก

ตัวอยางขางตนจะเห็นวา ชาวบานไดสรางความเปนคนชายขอบใหกับแตงสาท่ีขายบริการทางเพศ ดวยการแสดงออกทาง

พฤติกรรมท่ีหลากหลายไมวาจะเปนการติฉินนินทา การแสดงความรังเกียจดวยเกรงวาจะติดโรคราย โดยการเฉยเมยเหมือนไมเคย

รูจัก การไมรับของฝาก ไมคุยดวย ไมคบคาสมาคม การกีดกันไมใหมีสวนรวมในงานบุญ พฤติกรรมเหลาน้ีลวนเปนกระบวนการ

สรางความเปนคนชายขอบใหกับหญิงขายบริการทางเพศในมิติทางความคิด 

  2.3 กระบวนการสรางความเปนชายขอบในมิติทางภูมิศาสตรและมิติทางความคิด กระบวนการสรางความเปนชาย

ขอบในมิติทางภูมิศาสตรและมิติทางความคิด เปนกระบวนการท่ีมนุษยสรางใหกับกลุมคนหรือบุคคลท่ีมี 2 ลักษณะในตัว กลาวคือ

ลักษณะแรกเปนกลุมคนหรือบุคคลท่ีอาศัยอยูตามชายขอบของแผนท่ี ตามตะเข็บชายแดน อาศัยอยูตามภูเขาหรือท่ีราบ

ระหวางภูเขาในพื้นท่ีชนบท ซ่ึงมีระยะทางหางไกลจากสังคมเมืองหรือศูนยกลางทางอํานาจรัฐ เปนพื้นที่ท่ีความเจริญเขาไปไม

ถึง โดยสวนใหญที่ปรากฏในเรื่องส้ันของมาลา คําจันทร ก็คือกลุมคนพื้นเมืองภาคเหนือท่ีเรียกตัวเองวา “คนเมือง” กับกลุมชาติพันธุ 

ที่อาศัยในพื้นที่ สวนลักษณะท่ีสองเปนกลุมคนหรือบุคคลที่แตกตางไปจากคนปกติธรรมดาท่ัวไป ไมวาจะเปนกลุมคนยากจน คนไร

การวิเคราะห คนตางศาสนา คนบกพรองในศีลธรรม คนแปลกหนา คนขอทาน คนพิการ คนบา คนผิดปกติ คนชรา วัยรุน กําพรา 

คนขายบริการทางเพศ คนปวยดวยโรคนารังเกียจ เพศที่สาม รวมถึงคนท่ีมีอาชีพต่ําตอย จากการวิเคราะหผูวิจัยสามารถแบง

ประเด็นกระบวนการสรางความเปนชายขอบในมิติทางภูมิศาสตรและมิติทางความคิดได 3 รูปแบบ ไดแก องคกรหรือฝาย

การเมืองสรางความเปนชายขอบใหกับกลุมคน กลุมคนสรางความเปนชายขอบใหกับคนกลุมอ่ืน และกลุมคนสรางความเปนชาย

ขอบใหกับคนกลุมเดียวกัน ตัวอยาง เรื่องแมผัวลูกสะใภ “ชาวบานทุงหานี่ก็เหมือนกัน กูแตงตัวดีหวีหัวตัดชุดก็พากันแบะปาก 

บางก็ขากเสลดไลหลัง ท้ังที่อิจฉาขนตาไหมอยูวะวาบ อภิโถอกพุทโธเอย ไออีบานนอก บางกอกเมืองฟาเขาไปถึงไหนไมเคย

สําเหนียก ทีวีทีเวียกก็ไมรูจัก ขอดูเพื่อนบาน กูน้ีครานจะลดตัวไปตอปากตอคํา แตคร้ันกูเงียบก็หาวากูโง” (มาลา  คําจันทร, 

2545, น.28-39) จากตัวอยางขางตนจะเห็นวา ตัวละครคือ นองแนน ไดมองชาวบานในหมูบานวาเปนคนบานนอกคอกนา ดัง

จะสังเกตจากคําวา “ชาวบานทุงหา” กับ “ไออีบานนอก” นอกจากนี้นองแนนยัง มองกลุมคนดังกลาววาเปนพวกข้ีอิจฉา ตาตํ่า 
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ลาหลัง ไมทันสมัย ไมรูจักแมกระท่ังโทรทัศน เปนคนยากจนท่ีไปขอดูโทรทัศนของเพื่อนบาน และเปนพวกกบในกะลาที่ไมรูวา

บานเมืองอ่ืนเขาเจริญไปถึงไหนกันแลว ในทางตรงกันขามกลุมชาวบานในหมูบานก็ไดแสดงพฤติกรรมบางอยางกับนองแนน เชน        

การแบะปาก ขากเสลดไลหลัง เบือนหนา และใสรายปายสีวาเปนคนโงเงา พฤติกรรมการแสดงออกท้ังของนองแนนและ

ชาวบานซึ่งเปนคนพ้ืนเมืองเหมือนกัน จึงเปนกระบวนการสรางความเปนชายขอบในลักษณะโตตอบกันไปมาทั้งในมิติทาง

ภูมิศาสตรและมิติทางความคิดของคนกลุมเดียวกัน 
 

สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องวาทกรรมชายขอบในเรื่องสั้นของมาลา คําจันทร ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้ 

 1. เพ่ือวิเคราะหภาพสะทอนความเปนชายขอบในเรื่องสั้นของมาลา คําจันทร  

 พบวา ภาพสะทอนของความเปนชายขอบในเรื่องสั้นของมาลา คําจันทร ออกเปน 7 ดาน ดังนี้  

     1.1 ดานภูมิศาสตร ภาพสะทอนความเปนชายขอบดานภูมิศาสตร ในเรื่องสั้นของมาลา คําจันทร สามารถแบงยอย

ได 3 ประเด็น ไดแก ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ และความหางไกลความเจริญ ตัวอยาง เรื่องใบไมสีเหลือง “มัน

อาจเบิกเงินไมได หรือไมมันอาจปนขอบปนเขาข้ึนมาแลวแตยังไมถึง” (มาลา  คําจันทร, 2545, น.109)  

     1.2 ดานการเมือง ภาพสะทอนความเปนชายขอบทางดานการเมือง ในเรื่องสั้นของมาลา คําจันทร ผูวิจัยพบประเด็น

ดานนี้เพียงประเด็นเดียว คือ การไมไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ ตัวอยาง เรื่องหมูบานคนบาป “...น้ํากอนน้ําแข็งอยาหวังได

กิน แลง ๆ นํ้าจะกินก็ยังตักไกลกันเปนกิโล” (มาลา  คําจันทร, 2545, น. 83) ตัวอยางเรื่องมรณกรรมของหลวงพอ “เพราะ

หลวงพอแท ๆ บานเราถึงมีทางใหญกวาง สรางทางแลวก็ไปชักไฟฟาเขามา ชักเถาแกมาลงทุนปลูกแตง หากบมีหลวงพอบานเราก็

เปนทางเกาควายเดิน” (มาลา  คําจันทร, 2545, น.17)          

  1.3 ดานการวิเคราะห ดานการวิเคราะหถือเปนปจจัยหน่ึงที่บงบอกถึงความเปนชายขอบได ในเร่ืองสั้นของมาลา     

คําจันทร สามารถแบงประเด็นดานนี้ออกเปน 5 ประเด็น ไดแก การไมไดรับการวิเคราะห การไดรับการวิเคราะหในระดับตํ่า

การขาดแคลนบุคลากรทางการวิเคราะห ความไมรู และการใชภาษาในการสื่อสารที่ผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ตัวอยาง เรื่อง

หา “หมอราชิเลยหันไปคุยกับเพ่ือนนั่งใกล ๆ พอครูขามหองไปสอนอีกชั้น หมอติ๊แงก็ลุกขึ้นสมทบ” (มาลา  คําจันทร, 2545, 

น.127)   

     1.4 ดานสังคมและวัฒนธรรม ภาพสะทอนความเปนชายขอบดานสังคมและวัฒนธรรมแบงออกเปน 12 ประเด็น 

ไดแก ความเปนชาติพันธุ ความเชื่อ คานิยม วัฒนธรรม ประเพณี การละเลน ดนตรี การแตงกาย อาหารการกิน ภาษาถิ่นและ

ภาษากลุมชาติพันธุ งานหัตถกรรม การใชสัญญาณเตือน ศาสนา และความบกพรองในศีลธรรม ตัวอยาง เร่ืองไอเดี้ยง “แต

ก อ นหน า น้ั นบ ริ เ วณนี้ เ ทศ บาล เช า ไว สํ า หรั บ ท้ิ งข ยะ  ต อ มา มันกล าย เป น ท่ี ซุ ก หั วนอ นขอ ง ค นหลายพ ว ก                                            

หลายภาษา คนเมืองก็มี คนยอง คนเขิน คนลื้อ คนไต ตลอดจนคนไทย คนลาว” (มาลา  คําจันทร, 2545, น.22) 

  1.5 ดานเศรษฐกิจและความเปนอยู ภาพสะทอนความเปนชายขอบดานเศรษฐกิจและความเปนอยูในเรื่องส้ันของ

มาลา คําจันทร แบงออกเปน 9 ประเด็น ไดแก ความยากจน, ความขาดแคลนดานอาหาร, ความขาดแคลนดานเครื่องใชและส่ิง

อํานวยความสะดวก, ความขาดแคลนดานเครื่องนุงหม, ความขาดแคลนดานท่ีทํากิน, สภาพที่อยูอาศัย, ความยากลําบากใน

การดํารงชีวิต, มาตรฐานการดํารงชีวิตที่ตกต่ํา, การขาดความอบอุน และกําพรา ตัวอยาง เรื่องกลับท่ีเกา “คืนน้ันแดงรองไห 

พอกับแมอางเร่ืองหน้ีเร่ืองนานุงนัง พ่ีบัวเองก็มาชวยพอแมพูดกับแดง” (มาลา  คําจันทร, 2545, น.91)  

     1.6 ดานสุขภาพและสาธารณสุข ดานสุขภาพและสาธารณสุขในเรื่องสั้นของมาลา คําจันทร ปรากฏภาพสะทอนความ

เปนชายขอบอยูหลายประเด็น ผูวิจัยจึงแบงเนื้อหาดานนี้ออกเปน 3 กลุมใหญ ๆ ไดแก ดานสุขภาพ ดานเพศ และดาน

สาธารณสุข ตัวอยาง เรื่องหลางอย “เวทนาที่แขนขามันคอดแคะ แขนหนึ่งอวนปอมเปนปลองเปนปลี แตแขนอีกขางกลับคอดงอ 
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ขอมือเหมือนหักทบ น้ิวทั้งหามีครบ แตปุมปมผิดรูปผิดแบบพีมั่น” (มาลา  คําจันทร, 2545, น.82)      

  1.7 ดานบทบาท สถานภาพ และอาชีพ บทบาท สถานภาพ และอาชีพของคนในชนบทภาคเหนือที่ปรากฏในเร่ือง

สั้นไดสะทอนภาพความเปนชายขอบอยางมีนัยแบงออกเปน 4 กลุม ไดแก บทบาทประจําถิ่น, หมาย, คนแปลกหนา และ

อาชีพ ตัวอยาง เรื่องแมชาง “ยาเงินขาตัวอวนใหญ อายุราวหกสิบเศษ เปนมาย มีสถานภาพพิเศษในหมูบานเพราะเปนแมชาง 

เด็กในหมูบานลวนผานมือแกแทบทั้งนั้น” (มาลา  คําจันทร, 2545, น.133)     

 2. เพ่ือวิเคราะหกระบวนการสรางความเปนชายขอบในเรื่องส้ันของมาลา คําจันทร 

 พบวา จากการวิเคราะหกระบวนการสรางความเปนชายขอบในเรื่องสั้นของมาลา คําจันทร สามารถจัดกลุมกระบวนการ

สรางความเปนชายขอบออกเปน 3 กระบวนการ ดังนี้          

  2.1 กระบวนการสรางความเปนชายขอบในมิติทางภูมิศาสตร ตัวอยาง เรื่องใบไมสีเหลือง “แลงไมเคยพบ” แกตอบ 

“ขาคิดถึงหนานํ้าแลงที่หมูบานโนน เราหนีแลงมาที่น่ี แลวจากที่น่ี เราจะหนีไปไหนกันเลา” “ขาไมรู ขาไดยินคนมันพูดวา

อําเภอหามยายเสียแลว” (มาลา  คําจันทร, 2545, น.108-109)         

  2.2 กระบวนการสรางความเปนชายขอบในมิติทางความคิด ตัวอยาง เรื่องกะหร่ีกลับบาน “ตอเมื่อแตงสาอาปากสี

กลีบบัวบอกกลาว เขาจึงรูจักวาเปนแตงสา แตพอลับหลังเขาก็ปองปากซุบซิบขยิบตาวากลาว วาอีสาวผูนี้หากเปนกะหรี่ช็อกกาลี 

แตงสาเอาแอปเปลขึ้นเรือนอีคําสุกเพื่อนเกา คําสุกยังเปนสาวชางฟอนสามปกอนนั้น ไดฟอนคูแรกดวยกัน วันน้ีแตงสามาเยี่ยม

เพื่อน แตเพ่ือนกลับเฉยเมยเหมือนไมรูจักกัน…อีคําผุยยิ้มกับอีจุมป ซิก ๆ ซ้ี ๆ ปองปากกับกัน ถึงมันจะพูดคอย แตแตงสาก็ยังได

ยินวา มีอยางท่ีไหนกะหรี่ฟอนเล็บ งานบุญจะแปดเปอนหมด” (มาลา  คําจันทร, 2545, น.73-74)   

  2.3 กระบวนการสรางความเปนชายขอบในมิติทางภูมิศาสตรและมิติทางความคิด ตัวอยาง เรื่องแมผัวลูกสะใภ 

“ชาวบานทุงหาน่ีก็เหมือนกัน กูแตงตัวดีหวีหัวตัดชุดก็พากันแบะปาก บางก็ขากเสลดไลหลัง ท้ังที่อิจฉาขนตาไหมอยูวะวาบ อภิโถ

อกพุทโธเอย ไออีบานนอก บางกอกเมืองฟาเขาไปถงึไหนไมเคยสําเหนียก ทีวีทีเวียกก็ไมรูจัก ขอดูเพื่อนบาน กูน้ีครานจะลดตัว

ไปตอปากตอคํา แตครั้นกูเงียบก็หาวากูโง” (มาลา  คําจันทร, 2545, น.28-39)  
 

การอภิปรายผล 

 การวิจัยเรื่องวาทกรรมชายขอบในเรื่องสั้นของมาลา คําจันทร ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยได ดังนี้ 

 ภาพสะทอนความเปนชายขอบท่ีพบในเรื่องสั้นของมาลา คําจันทร ท่ีผู วิจัยไดจัดกลุมออกเปน 7 ดาน ไดแก ดาน

ภูมิศาสตร, ดานการเมือง, ดานการวิเคราะห, ดานสังคมและวัฒนธรรม, ดานเศรษฐกิจและความเปนอยู, ดานสุขภาพและ

สาธารณสุข รวมถึงดานบทบาท สถานภาพ และอาชีพนั้น เม่ือนําไปเทียบกับงานวิจัยของนิภาภัทร  เทศหมวก (2549) ท่ีได

ศึกษาภาพสะทอนวิถีชีวิตชาวเหนือในเรื่องส้ันของมาลา คําจันทร พบวา นิภาภัทร  เทศหมวก ไดจัดกลุมภาพสะทอนวิถีชีวิต

ของชาวเหนือออกเปน 5 ดาน ไดแก ดานสังคมและเศรษฐกิจ, ดานวัฒนธรรม, ดานศาสนา, ดานการวิเคราะห, และดาน

การเมืองการปกครอง โดยในดานสังคมและเศรษฐกิจ มีภาพสะทอนสภาพชีวิตความเปนอยู อาชีพ ปญหาสังคมและเศรษฐกิจ, 

ดานวัฒนธรรม มีภาพสะทอนความเชื่อ ประเพณี การแตงกาย ภาษา วรรณกรรม เครื่องดนตรี เพลงพื้นบาน การละเลน, ดาน

ศาสนา มีภาพสะทอนความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรม อานิสงสผลบุญ นรกสวรรค ชาติภพ พฤติกรรมของพระสงฆ , ดานการ

วิเคราะห มีภาพสะทอนสภาพการวิเคราะหในชนบท และบุคลากรทางการวิเคราะห, ดานการเมืองการปกครอง มีภาพสะทอน

ลักษณะการปกครองในระดับทองถิ่นและเจาหนาท่ีของรัฐ จะเห็นวาผลการวิจัยมีความสอดคลองและตรงกันในหลายประเด็น

อยางมีนัยสําคัญ แมวาผูวิจัยจะเนนวิเคราะหภาพสะทอนความเปนชายขอบ สวนนิภาภัทร เทศหมวก เนนวิเคราะหภาพ

สะทอนวิถีชีวิตแตผลการวิจัยท่ีไดแสดงใหเห็นวาภาพสะทอนความเปนชายขอบและภาพสะทอนวิถีชีวิตของคนในชนบท

ภาคเหนือเปนส่ิงที่ใกลเคียง สอดคลอง และเกี่ยวของกันเปนอยางมาก นอกจากน้ีในผลการวิจัยของชัยเนตร  ชนกคุณ (2555) 
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ที่ไดทําการวิเคราะหตัวละครชายขอบในวรรณกรรมซีไรต ท่ีพบวาลักษณะความเปนชายขอบของตัวละครปรากฏอยู 4 กลุม 

ไดแก ตัวละคร ชายขอบทางดานภูมิศาสตร, ตัวละครชายขอบทางดานการเมือง, ตัวละครชายขอบทางดานสังคมและ

วัฒนธรรม, และตัวละครชายขอบทางดานเศรษฐกิจ สวนบทบาทของตัวละครชายขอบท่ีพบมีอยู 7 ลักษณะ คือ บทบาทของ

ตัวละครที่เปนชาวบาน, บทบาทของตัวละครท่ีเปนหญิง, บทบาทของตัวละครที่เปนเด็กและเยาวชน, บทบาทของตัวละครจาก

ครอบครัวท่ีไมสมบูรณ, บทบาทของตัวละครท่ีเปนพนักงานหรือลูกจาง, บทบาทของตัวละครท่ีเขารวมกระบวนการทางการ

เมือง, บทบาทของตัวละครจากอาชีพ, และบทบาทของตัวละครที่มีความผิดปกติทางรางกายและจิตใจ จะเห็นวาผลการวิจัย

ขางตนมีทั้งประเด็นที่เหมือนและแตกตางกับผลการวิเคราะหภาพสะทอนความเปนชายขอบของผูวิจัย ประเด็นความแตกตาง

ที่เห็นไดชัด คือ บทบาทของตัวละครที่เขารวมกระบวนการทางการเมือง เน่ืองจากชัยเนตร ชนกคุณ ไดทําการวิเคราะหจาก

งานวรรณกรรมซีไรตซึ่งมีแนวการเขียนที่หลากหลาย จึงทําใหมีประเด็นที่สามารถนํามาวิเคราะหมากกวา ในสวนของ

กระบวนการสรางความเปนชายขอบในเรื่องสั้นของมาลา คําจันทร ท่ีผู วิจัยไดจัดกลุมออกเปน 3กระบวนการ ไดแก 

กระบวนการสรางความเปนชายขอบในมิติทางภูมิศาสตร, กระบวนการสรางความเปนชายขอบในมิติทางความคิด, และ

กระบวนการสรางความเปนชายขอบในมิติทางภูมิศาสตรและมิติทางความคิดน้ันจากการวิเคราะหพบวา กระบวนการสราง

ความเปนชายขอบในมิติทางความคิดปรากฏในเรื่องสั้นของมาลา คําจันทร มากที่สุด โดยเฉพาะประเด็นการสรางความเปน

ชายขอบใหกับคนกลุมเดียวกัน สะทอนใหเห็นวากระบวนการสรางความเปนชายขอบนั้น เกิดจากความรูสึกนึกคิดของคนใน

สังคมเปนหลัก คนชายขอบไมจําเปนวาจะตองอยูในพื้นที่ชนบท คนท่ีอยูในสังคมเมืองก็อาจกลายเปนคนชายขอบไดเชนกัน 

เนื่องจากมนุษยไดใชความรูสึกของตนในการตัดสินแบงแยกใหกลุมคนท่ีตนเองมองวาเปนคนตางกลุมตางพวกหรือคนกลุมนอย 

ใหกลายเปนคนชายขอบหรือกลายเปนคนอ่ืนของสังคมผานรูปแบบกระบวนการที่หลากหลาย ไมวาจะเปนการกระทํา ความ

คิดเห็น พฤติกรรมการแสดงออก คําพูด การขับไล รวมถึงการใชความรุนแรง เปนตน 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 

 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

     1.1 ผลการวิจัยครั้งนี้ เปนการวิเคราะหวาทกรรมชายขอบเฉพาะในเรื่องสั้นของมาลา คําจันทร ซ่ึงใชหนังสือรวม

เรื่องส้ันจํานวน 3 เลม รวมเรื่องสั้นจํานวน 31 เร่ืองเทาน้ัน หากเปนวรรณกรรมแนวอ่ืน เรื่องอ่ืน หรือผูเขียนคนอ่ืน อาจมี

ผลการวิจัยที่ตางไปจากนี้ เนื่องจากมีเน้ือหาที่แตกตางกัน 

     1.2 ผูสนใจศึกษาสามารถนําผลการวิจัยเลมน้ี ไปเปรียบเทียบภาพสะทอนความเปนชายขอบและกระบวนการสราง

ความเปนชายขอบกับวรรณกรรมแนวทองถ่ินของภูมิภาคอ่ืนได 

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

     2.1 ผูสนใจศึกษาวาทกรรมชายขอบ สามารถตอยอดงานวิจัยเลมนี้ได โดยเพิ่มผลงานวรรณกรรมของมาลา คําจันทร 

เชน นวนิยาย หรือวรรณกรรมเยาวชนใหมีจํานวนเร่ืองท่ีมากขึ้น ซึ่งจะทําใหมีประเด็นเน้ือหาที่สามารถนํามาวิเคราะหได

หลากหลายย่ิงขึ้น 

     2.2 ควร ศึกษาภาพสะทอนความเปนชายขอบและกระบวนการสรางความเปนชายขอบ ในวรรณกรรมแนวอ่ืน เรื่อง

อ่ืน หรือผูเขียนคนอ่ืน ในลักษณะการเปรียบเทียบความเปนชายขอบระหวางภูมิภาค เชน ชนบทภาคอีสาน ชนบทภาคใต กับ

สังคมเมืองหลวง  

     2.3 ควร ศึกษาภาพสะทอนความเปนชายขอบและกระบวนการสรางความเปนชายขอบในวรรณกรรม บทละคร 

หรือสื่อส่ิงพิมพอ่ืน ๆ ท่ีจัดทําขึ้นใหม เพ่ือผลการวิจัยที่มีความเปนปจจุบัน 
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เปนเปนประโยชนตอสาธารณชน ชุมชน ทองถ่ิน ในการนําไปปรับประยุกตใชทางความคิด มุมมอง และรูปแบบอ่ืน ๆ ตอไป 
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บทคัดยอ            

 การวิจัยมีวัตถุประสงค 1. เพ่ือศึกษาและวิเคราะหรูปแบบการบริหารจัดการองคกรภาครัฐดานสินคาเกษตรพืชไรของ

ประเทศไทย ตลอดจนการเชื่อมโยงระหวางการผลิตและการตลาดเพื่อเปนการเพ่ิมมูลคาผลิตผลทางดานสินคาเกษตรพืชไร

ขององคการคลังสินคา 2. เพ่ือศึกษาและวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการบริหารจัดการองคกรภาครัฐดานสินคา

เกษตรพืชไรของประเทศไทยและตางประเทศ 3. เพ่ือนําเสนอสรางแนวทางการจัดทํารูปแบบการจัดการองคกรภาครัฐดาน

สินคาเกษตรพืชไรแบบครบวงจรตามระบบเกษตรสมัยใหมขององคการคลังสินคา เปนการวิจัยแบบผสมผสานระหวางการวิจัย

เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (Mixed Methods) มีเครื่องมือในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณเชิงลึก แบบสอบถาม และแบบ

บันทึก โดยมีกลุมเปาหมายในการวิจัย คือ หัวหนาคลังสินคาตามพ้ืนท่ีสินคาเกษตรพืชไรท่ัวประเทศ จํานวน 49 คน ท่ีมาจาก

การเลือกแบบเจาะจงทั้งหมด (Purposive Sampling) แลวนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 

ประกอบดวย คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และขอมูลจากแบบสัมภาษณเชิงลึกมาวิเคราะหแบบเชิงเน้ือหา 

(Content Analysis) ผลการวิจัยพบวา 1) การวิเคราะหรูปแบบการบริหารจัดการองคกรภาครัฐดานสินคาฯ ประกอบดวย 

1.1) นโยบายรัฐบาล/การเมือง 1.2) กฎหมายที่กําหนดบทบาทและอาจหนาที่ดําเนินงานขององคการคลังสินคาขาดการพัฒนา

ใหทันสมัย 1.3) องคการคลังสินคาไมมีทั้งโครงสรางการบริหารจัดการสินคาเกษตรพืชไรที่ดี และธุรกิจตอเนื่องเชิงพาณิชยท่ี

ครบวงจร 1.4) องคการคลังสินคาขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญ งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการดูแลรักษาสินคา

เกษตรพืชไรแตละชนิด 1.5) การดําเนินงานตามภารกิจขององคการคลังสินคายังไมสวนสัมพันธกับการสรางมูลคาเพิ่มใหกับ

สินคาเกษตรพืชไรโดยตรง 2) จากการวิเคราะหแนวคิดและทฤษฎี ประกอบดวย การวางแผนงานหรือภารกิจ และโมเดลธุรกิจ

ที่ชัดเจน มีขั้นตอนในการดําเนินงานอยางเปนระบบและทุกขั้นตอน มีการดําเนินงานท่ีสอดคลองกันทุกสวนงานและมีทิศทาง

ในการดําเนินงานไปในทางเดียวกัน และ 3) แนวทางการจัดทํารูปแบบการจัดการองคกรภาครัฐดานสินคาเกษตรพืชไรแบบ

ครบวงจรตามระบบเกษตรสมัยใหมขององคการคลังสินคา ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ไดแก ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาวิจัยพัฒนา

พันธุพืชไร ขั้นตอนที่ 2 การเก็บรักษาสินคาเกษตรพืชไรท่ีทันสมัย และขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะหตนทุนและกระบวนการผลิต  
 

คําสําคัญ: รูปแบบการจัดการองคกร, สินคาเกษตรพืชไร, ระบบเกษตรสมัยใหม 
 

ABSTRACT 

 The objectives of this research were 1 )  to study and analysis government management model for 

agricultural crops products is Fully integrated and modern and to linking between production and marketing 

to increase the value of agricultural field production of the organization in Public Warehouse Organization 

Received: 2 July 2020                    

Revised: 18 July 2020                    

Accepted: 26 July 2020                    

               



 

 

              

 
วารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปท่ี 4 ฉบับท่ี 3 กรกฎาคม-กันยายน 2563 

(JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE FOR LOCAL RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY Vol.4, No.3 July- September 2020) 

  

40 

(PWO). 2) to study concepts, theories, and models of government organizations in agricultural field products 

in Thailand and abroad, and 3 )  To create development guidelines for establishing a comprehensive 

management model for public sector agricultural field products  according to modern agriculture systems 

research methods used in qualitative and quantitative research. Consisting of document research In-depth 

interviews Quantitative research and listening to opinions by having the agricultural product management 

model of the Socialist Republic of Vietnam as a guideline for analysisThe findings of the research are that 

the agricultural product management model of foreign government organizations that has a comprehensive 

and successful management model must consist of 3  steps of operations:  Step 1 :  Study and research on 

field crop development Finding raw materials and producing agricultural field products and increasing the 

amount of agricultural field products  Development and quality control of agricultural field products 

Analysis of production during the production season. Step 2 Storage of agricultural field products processing 

agricultural field products and adding value to agricultural field products and transportation. Step 3 Analysis 

of costs and linking between production and marketing and production processes.  Agricultural product 

market development and agricultural product development and distributing products to both domestic 

and international markets Which the integrated agricultural product management of the warehouse 

organization must have a form that operates in 3 steps as well in order to connect the farmers' market with 

the consumer market in time for the economy.The research suggests that the correction Improve the 

management style and Internal organization structure.  The Marketing strategy for production is the 

production of products meets the needs of consumers.  To support the management of government 

organizations in integrated agricultural field products according to modern agriculture systems.  
 

Keywords: Organization Management Model, Agriculture Products, Modern Agriculture System 
 

บทนํา 

 ประเทศไทย เปนประเทศท่ีมีการเพาะปลูกสินคาเกษตรพืชไรเปนหลักและเปนเมืองเกษตรกรรม โดยภาคเกษตรกรรมมี

ความสําคัญกับประเทศไทยเปนอยางมากท้ังในดานการผลิตและการสงออกตลอดจนการเปนวัตถุดิบท่ีปอนสูอุตสาหกรรม

อาหารและเกษตรแปรรูปรวมท้ังอุตสาหกรรมขนาดใหญของประเทศ ทั้งน้ี เปนที่ยอมรับกันโดยท่ัวไปวาการผลิตสินคา

(ผลผลิต)ในภาคเกษตรมักเผชิญความเส่ียงตลอดหวงโซมูลคานับตั้งแตความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาปจจัยในการผลิต 

ภัยธรรมชาติท้ังภัยแลงและภัยนํ้าทวม โรคระบาดจากศัตรูพืช และโดยเฉพาะอยางย่ิงความเส่ียงจากราคาผลผลิต โดยผลผลิต

ภาคเกษตรมักออกสูตลาดในหวงเวลาเดียวกัน สงผลทําใหราคาสินคาเกษตรพืชไรตกต่ํา ลงเนื่องจากอุปทานมีมากเกินไป 

(Oversupply) หนวยงานภาครัฐจึงมักเขามาชวยเหลือภาคเกษตรซ่ึงไดดําเนินการผานโครงการแทรกแซงระบบตลาดสินคา

เกษตรพืชไรโดยใชนโยบายตางๆ เชน โครงการรับจํานําขาวเปลือก โครงการประกันรายไดผลผลิตของเกษตรกร แตในทาง

ปฏิบัติแลว นโยบายการแทรกแซงราคาสินคาเกษตรพืชไรมักจะมีปญหาในทางปฏิบัติและไมสามารถนํามาใชอย างมี

ประสิทธิภาพนักโดยเฉพาะการทําใหเกิดภาระทางการคลังตอภาครัฐในแตละป และยังเปนมาตรการที่ไมย่ังยืนในระยะยาว 

สงผลทําใหระบบเศรษฐกิจโดยรวมขาดประสิทธิภาพ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2559, น.5-10)  ซึ่งปญหาเหลานี้ถือ

วาเปนปญหาเศรษฐกิจสําคัญของประเทศทําใหรัฐบาลทุกยุคสมัยดําเนินนโยบายเขาแทรกแซงตลาดสินคาเกษตรพืชไรเพื่อ

ชวยเหลือเกษตรกรผานทางหนวยงานภาครัฐท้ังท่ีเปนสวนราชการและรัฐวิสาหกิจกอเกิดเปนระบบการบริหารจัดการสินคา
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เกษตรพืชไร ซึ่งองคการคลังสินคาหรือท่ีเรียกโดยยอวา “อคส.” (องคการคลังสินคากระทรวงพาณิชย, 2562) ท่ีมีฐานะเปน

รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงพาณิชยที่จัดตั้งข้ึนโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการคลังสินคา พ.ศ. 2498 ตามพระราชบัญญัติวา

ดวยการจัดต้ังองคการของรัฐบาล พ.ศ. 2496 ก็เปนหนึ่งในองคกรภาครัฐท่ีภาครัฐมอบหมายใหมีภารกิจเกี่ยวของกับการ

บริหารจัดการสินคาเกษตรพืชไรผานโครงการของรัฐบาลท้ังดานการพยุงราคาและจํานําสินคาเกษตรพืชไร ตั้งแตป พ.ศ. 2516 

จนถึงปจจุบัน (เสาวณี  จันทะพงษ, 2555, น.25) 

 องคการคลังสินคา จึงเปนรัฐวิสาหกิจที่มีการส่ังสมประสบการณ ความชํานาญ และองคความรูดานการบริหารจัดการ

คลังสินคาเกษตรพืชไรทั้งพืชไรและพืชสวนหลายประเภท ไดแก ขาว ขาวโพด มันสําปะหลัง ลําไย เปนระยะเวลายาวนาน แต

กลับปรากฎวา จากการดําเนินงานขององคการคลังสินคาสะทอนใหเห็นไดวาปญหาท่ีมีน้ันเกิดจากการบริหารจัดการที่ไมยั่งยืน 

ซึ่งเปนปญหาท่ีสะสมตอเนื่องนับแตอดีตจนกระทั่งปจจุบันที่ยังคงใชรูปแบบการบริหารตามนโยบายของรัฐเปนหลัก (จุมพล 

หนิมพานิช, 2548, น.165) นอกจากปญหาที่กลาวมาแลวการดําเนินงานของ อคส. มักจะถูกแทรกแซงจากอํานาจทาง

การเมืองผานทางการแตงตั้งคณะกรรมการและผูบริหาร ทั้งทางดานนโยบายการดําเนินงาน และงบประมาณ ทําใหการ

ดําเนินการของ องคการคลังสินคา ไมสามารถบรรลุผลตามเปาหมายอยางท่ีควรจะเปน ประกอบกับการที่เปนรัฐวิสาหกิจท่ี

ขาดทุนไมสามารถสรางรายไดใหกับรัฐได จนอยูในขอบขายอาจถูกยุบหรือยกเลิกไปได (สมหญิง  เจียมศักดิ์ศรี, 2533, น.25) 

ซึ่งในปจจุบันคลังสินคาขององคการคลังสินคาสามารถรองรับการจัดเก็บสินคาไดหลายรูปแบบและเปนคลังสินคาขนาดใหญท่ี

เปนทรัพยสินขององคการคลังสินคาจึงนํามาสูการศึกษาวิจัยเพ่ือแกไขปญหาอุปสรรคของการบริหารจัดการสินคาเกษตรพืชไร

องคกรภาครัฐของประเทศไทยดวยการพัฒนาโครงสรางการบริหารงานขององคการคลังสินคา (วสันต  เหลืองประภัสร, 2554, 

น.44) ภายใตแนวคิดและหัวขอการศึกษาวา “รูปแบบการจัดการองคกรภาครัฐดานสินคาเกษตรพืชไรแบบครบวงจร ของ

องคการคลังสินคา (อคส.)” เพื่อใหองคการคลังสินคา มีการดําเนินงานดานการบริหารจัดการสินคาเกษตรพืชไรแบบครบวงจร

ที่สอดรับกับแนวทางของการประกอบธุรกิจสินคาเกษตรพืชไรทันตอสถานการณในปจจุบัน (ทศพร  ศิริสัมพันธ, 2546, น.

140) 

 ดังนั้น จากปญหาและความสําคัญในขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาวิจัยเร่ืองรูปแบบการจัดการองคกร

ภาครัฐดานสินคาเกษตรพืชไรแบบครบวงจรตามระบบเกษตรสมัยใหม: กรณีศึกษาองคการคลังสินคา กระทรวงพาณิชย ทั้งน้ี

เพื่อใหเกิดการนําเสนอสรางแนวทางการจัดทํารูปแบบการจัดการองคกรภาครัฐดานสินคาเกษตรพืชไรแบบครบวงจรตาม

ระบบเกษตรสมัยใหมขององคการคลังสินคา อันจะเปนประโยชนตอสังคม ประเทศชาติในการพัฒนาระบบการจัดการองคการ

คลังสินคา กระทรวงพาณิชยอยางยั่งยืนสืบไป 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาและวิเคราะหรูปแบบการบริหารจัดการองคกรภาครัฐดานสินคาเกษตรพืชไรของประเทศไทย ตลอดจนการ

เชื่อมโยงระหวางการผลิตและการตลาดเพื่อเปนการเพิ่มมูลคาผลิตผลทางดานสินคาเกษตรพืชไรขององคการคลังสินคา   

 2. เพื่อศึกษาและวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการบริหารจัดการองคกรภาครัฐดานสินคาเกษตรพืชไรของ

ประเทศไทยและตางประเทศ  

 3. เพื่อนําเสนอสรางแนวทางการจัดทํารูปแบบการจัดการองคกรภาครัฐดานสินคาเกษตรพืชไรแบบครบวงจรตามระบบ

เกษตรสมัยใหมขององคการคลังสินคา 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยแบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (Mixed Methods) โดยมีวิธีการ

ดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
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 1. กลุมเปาหมายในการวิจัย ไดแก หัวหนาคลังสินคาตามพื้นที่สินคาเกษตรพืชไรทั่วประเทศ จํานวน 49 คน โดยผูวิจัย

เลือกกลุมเปาหมายจากประชากรทั้งหมดแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

 2. เครื่องมือในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) แบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบ

บันทึก (Note form)  

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก การเก็บรวบรวมขอมูลจาก 1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ เปนขอมูลท่ีไดจาก

การสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมเปาหมายและการใชแบบสอบถาม 2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ เปนขอมูลที่ไดจาก

การรวบขอมูลเอกสารตาง ๆ (Document Research) อาทิ หนังสือ ตํารา เอกสารวิชาการ งานวิจัย และส่ืออิเล็กทรอนิกสท่ี

เกี่ยวของ เปนตน 

 4. การวิเคราะหขอมูล ไดแก การวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 2 สวน คือ 1) การนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึก

กับกลุมเปาหมายและการรวบขอมูลเอกสารตาง ๆ และจากแบบบันทึก มาวิเคราะหแบบเชิงเนื้อหา (Content Analysis)      

2) การนําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหกับโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเชิงพรรณนา และการหาคาสัมประสิทธ์ิ 

Cronbach’s Alpha โดยใชเกณฑสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามที่ Nunnally (1978)  

 5. สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย คารอยละ (Frequency) คาเฉล่ีย (Mean) และคา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

ผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการองคกรภาครัฐดานสินคาเกษตรพืชไรแบบครบวงจรตามระบบเกษตรสมัยใหม : 

กรณีศึกษาองคการคลังสินคา กระทรวงพาณิชย ผูวิจัยสามารถจําแนกผลการวิจัยได ดังนี้  

 1. เพ่ือศึกษาและวิเคราะหรูปแบบการบริหารจัดการองคกรภาครัฐดานสินคาเกษตรพืชไรของประเทศไทย ตลอดจน

การเชื่อมโยงระหวางการผลิตและการตลาดเพ่ือเปนการเพ่ิมมูลคาผลิตผลทางดานสินคาเกษตรพืชไรขององคการ

คลังสินคา   

 ผลการวิจัยพบวา จากขอมูลท่ีไดรับจากการสัมภาษณเชิงลึก ซึ่งบงชี้วาองคการคลังสินคาเปนรัฐวิสาหกิจที่มีบทบาทดาน

การบริหารจัดการสินคาเกษตรพืชไร แตไมมีระบบการบริหารการจัดการสินคาเกษตรพืชไรแบบครบวงจรเพ่ือสรางรายไดและ

ลดการสูญเสียหรือเสียหายท่ีเกิดกับสินคาเกษตรพืชไรที่ดูแลรับผิดชอบ ซึ่งปญหาของการบริหารจัดการสินคาทางการเกษตร

และการเพ่ิมมูลคาผลิตผลทางดานการเกษตรขององคการคลังสินคาเปนผลที่สืบเนื่องมาจากเหตุปจจัยที่สําคัญประกอบดวย 1) 

นโยบายรัฐบาล/การเมือง ดานการบริหารจัดการสินคาเกษตรพืชไรท่ีองคการคลังสินคา ยังขาดความชัดเจนและมีความ

เปล่ียนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ตลอดจน บุคคลผูไดรับแตงต้ังเปนคณะกรรมการ

องคการคลังสินคา และผูอํานวยการองคการคลังสินคา ขาดความเชี่ยวชาญดานการประกอบธุรกิจสินคาเกษตรพืชไรท่ีครบ

วงจร 2) กฎหมายที่กําหนดบทบาทและอาจหนาท่ีดําเนินงานขององคการคลังสินคาขาดการพัฒนาใหทันสมัยเพ่ือรองรับ

รูปแบบการจัดการสินคาเกษตรพืชไรอยางครบวงจร 3) องคการคลังสินคาไมมีท้ังโครงสรางการบริหารจัดการสินคาเกษตรพืช

ไรที่ดีและธุรกิจตอเนื่องเชิงพาณิชยท่ีครบวงจร 4) องคการคลังสินคาขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญ งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศในการดูแลรักษาสินคาเกษตรพืชไรแตละชนิด 5) การดําเนินงานตามภารกิจขององคการคลังสินคายังไมสวน

สัมพันธกับการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาเกษตรพืชไรโดยตรง เน่ืองจากองคกรภาครัฐไมไดวางนโยบายการดําเนินงานในสวน

นี้มาใหกับองคการคลังสินคาดําเนินงานในปจจุบัน เปนตน 

 2. เพ่ือศึกษาและวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการบริหารจัดการองคกรภาครัฐดานสินคาเกษตรพืชไรของ

ประเทศไทยและตางประเทศ 
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 ผลการวิจัยพบวา จากแนวคิดและทฤษฎี แสดงใหวาการบริหารจัดการองคกรและการบริการที่ดี ประกอบดวย การ

วางแผนงานหรือภารกิจ และโมเดลธุรกิจที่ชัดเจน มีขั้นตอนในการดําเนินงานอยางเปนระบบและทุกขั้นตอนมีการดําเนินงาน

ที่สอดคลองกันทุกสวนงานและมีทิศทางในการดําเนินงานไปในทางเดียวกัน ตลอดจน การใชทรัพยากรที่มีอยูใหคุมคาและเกิด

ประโยชนสูงสุดตอองคกร รวมถึงการลดขั้นตอนการดําเนินงานที่ซับซอน และมีระบบการขนสงที่การกระจายสินคาอยาวทั่วถึง 

โดยมีตนทุนในการขนสงท่ีถูกและรวดเร็วจากแนวคิด ทฤษฎีดังกลาว ควรนํามาปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการภายใน

และบทบาทหนาท่ีขององคการคลังสินคา ซึ่งหากพิจารณาจะเห็นวาการดําเนินงานและโครงสรางการบริหารจัดการในอดีตท่ี

ผานมา จนกระทั้งในปจจุบัน สะทอนใหวามีการดําเนินงานหลักขององคกรเปนการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล รวมถึง

รายไดหลักขององคกรก็มาจากงบประมาณของรัฐบาล ตลอดจนโครงสรางขององคกรยังเปนรูปแบบของทางราชการ ซึ่งมี

หลายข้ันตอนและเอกสารในการดําเนินงานที่มีจํานวนมาก อีกท้ังยังไมปรากฏวา องคกรมีโมเดลธุรกิจเชิงพาณิชยที่สามารถ

สรางรายไดเพียงพอ จึงเห็นไดวาโครงสรางการบริหารจัดการสินคาเกษตรพืชไรขององคการคลังสินคา ไมสอดคลองกับแนวคิด 

ทฤษฎีดังกลาว ประกอบกับจากการศึกษาครั้งนี้ เห็นวาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

 3. เพ่ือนําเสนอสรางแนวทางการจัดทํารูปแบบการจัดการองคกรภาครัฐดานสินคาเกษตรพืชไรแบบครบวงจรตาม

ระบบเกษตรสมัยใหมขององคการคลังสินคา 

 ผลการวิจัยพบวา เพื่อใหเกิดรูปแบบการจัดการสินคาเกษตรพืชไรท่ีครอบคลุมการดําเนินงานแบบครบวงจรตามระบบ

เกษตรสมัยใหม องคการคลังสินคาตองปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการองคกรจากท่ีแบงตาม Functional เขาสูโครงสราง

ที่เปน การบริหารจัดการสินคาแบบครบวงจร ท่ีสามารถแยกหนวยงาน รวมถึงต้ังหนวยงานภายในใหสอดคลองบริหารจัดการ

สินคาการบริหารจัดการสินคาเกษตรพืชไรท่ีครอบคลุมการดําเนินงาน 3 สวน ประกอบดวย การดําเนินงาน 3 ข้ันตอน ดังน้ี  

  ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาวิจัยพัฒนาพันธุพืชไร การหาวัตถุดิบและผลิตสินคาเกษตรพืชไร และการเพิ่มปริมาณผลผลิต

ทางการเกษตร การพัฒนาและควบคุมคุณภาพสินคาเกษตรพืชไร การวิเคราะหผลผลิตในแตฤดูการผลิต  

  ขั้นตอนที่ 2 การเก็บรักษาสินคาเกษตรพืชไรที่ทันสมัย การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและการเพ่ิมมูลคาผลผลิต

ทางการเกษตรและการขนสงสินคา  

  ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะหตนทุนและกระบวนการผลิต ตลอดจน การเช่ือมโยงระหวางการผลิตกับการตลาด การ

พัฒนาระบบตลาดสินคาเกษตรพืชไรและพัฒนาผลิตภัณฑสินคาเกษตรพืชไร และการกระจายสินคาสูตลาดท้ังในและ

ตางประเทศ 

 ฉะนั้น การบริหารจัดการสินคาเกษตรพืชไรตามโครงสรางขององคการคลังสินคาเปนการบริหารจัดการเฉพาะในงานดาน

การจัดเก็บสินคาเกษตรพืชไรเทานั้น และสินคาเกษตรพืชไรท่ีจัดเก็บมาจากโครงการของรัฐบาลที่มอบหมายใหองคการ

คลังสินคาและไมมีระบบการบริหารจัดการแบบครบวงจรและทันสมัย อีกท้ังไมมีรูปแบบการประกอบธุรกิจสินคาเกษตรพืชไร

ที่เกิดจากการริเริ่มดําเนินงานขององคกร ทําใหการดําเนินงานขององคกรที่ผานมาไมมีการดําเนินงานในสวนงานดานวิจัยและ

พัฒนาสินคาเกษตรพืชไร และการกระจายสินคาเกษตรพืชไรออกสูตลาด นอกจากน้ันในการจัดเก็บสินคาเกษตรพืชไรใน

คลังสินคาก็ไมมีการใชเทคโนโลยีการจัดเก็บสินคาเกษตรพืชไรท่ีทันสมัยหรือการดําเนินงานใด ๆ เพื่อสรางมูลคาเพ่ิมใหแก

สินคาเกษตรพืชไรที่จัดเก็บในความรับผิดชอบ เพื่อพัฒนาองคการคลังสินคาใหเปนรัฐวิสาหกิจท่ีสามารถประกอบธุรกิจดาน

การบริหารจัดการสินคาเกษตรพืชไรแบบครบวงจรตามระบบเกษตรสมัยใหม 
 

สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการองคกรภาครัฐดานสินคาเกษตรพืชไรแบบครบวงจรตามระบบเกษตรสมัยใหม : 

กรณีศึกษาองคการคลังสินคา กระทรวงพาณิชย ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคได ดังนี้  
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 1. เพ่ือศึกษาและวิเคราะหรูปแบบการบริหารจัดการองคกรภาครัฐดานสินคาเกษตรพืชไรของประเทศไทย ตลอดจน

การเชื่อมโยงระหวางการผลิตและการตลาดเพ่ือเปนการเพ่ิมมูลคาผลิตผลทางดานสินคาเกษตรพืชไรขององคการ

คลังสินคา พบวา การบริหารจัดการสินคาทางการเกษตรและการเพิ่มมูลคาผลิตผลทางดานการเกษตรขององคการคลังสินคา

เปนผลท่ีสืบเน่ืองมาจากเหตุปจจัยที่สําคัญประกอบดวย 1) นโยบายรัฐบาล/การเมือง ดานการบริหารจัดการสินคาเกษตรพืช

ไรที่องคการคลังสินคา ยังขาดความชัดเจนและมีความเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวง

พาณิชย ตลอดจน บุคคลผูไดรับแตงต้ังเปนคณะกรรมการองคการคลังสินคา และผูอํานวยการองคการคลังสินคา ขาดความ

เชี่ยวชาญดานการประกอบธุรกิจสินคาเกษตรพืชไรท่ีครบวงจร 2) กฎหมายท่ีกําหนดบทบาทและอาจหนาท่ีดําเนินงานของ 

องคการคลังสินคาขาดการพัฒนาใหทันสมัยเพ่ือรองรับรูปแบบการจัดการสินคาเกษตรพืชไรอยางครบวงจร 3) องคการ

คลังสินคาไมมีทั้งโครงสรางการบริหารจัดการสินคาเกษตรพืชไรท่ีดี และธุรกิจตอเนื่องเชิงพาณิชยที่ครบวงจร 4) องคการ

คลังสินคาขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญ งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการดูแลรักษาสินคาเกษตรพืชไรแตละชนิด 5) 

การดําเนินงานตามภารกิจขององคการคลังสินคายังไมสวนสัมพันธกับการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาเกษตรพืชไรโดยตรง 

เนื่องจากองคกรภาครัฐไมไดวางนโยบายการดําเนินงานในสวนน้ีมาใหกับองคการคลังสินคาดําเนินงานในปจจุบัน  

 2. เพ่ือศึกษาและวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการบริหารจัดการองคกรภาครัฐดานสินคาเกษตรพืชไรของ

ประเทศไทยและตางประเทศ พบวา จากแนวคิดและทฤษฎี แสดงใหวาการบริหารจัดการองคกรและการบริการที่ดี ควร

ประกอบดวย การวางแผนงานหรือภารกิจ และโมเดลธุรกิจที่ชัดเจน มีขั้นตอนในการดําเนินงานอยางเปนระบบและทุกขั้นตอน

มีการดําเนินงานท่ีสอดคลองกันทุกสวนงานและมีทิศทางในการดําเนินงานไปในทางเดียวกัน ตลอดจน การใชทรัพยากรที่มีอยู

ใหคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร รวมถึงการลดขั้นตอนการดําเนินงานท่ีซับซอน และมีระบบการขนสงท่ีการกระจาย

สินคาอยาวท่ัวถึง โดยมีตนทุนในการขนสงที่ถูกและรวดเร็ว ฉะนั้น องคการคลังสินคาควรนําเอาแนวคิด ทฤษฎี แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตลอดจน แผนยุทธศาสตรดังกลาว มาพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการภายใน

องคการคลังสินคา เพ่ือใหมีโมเดลทางธุรกิจในเชิงพาณิชยที่ประสิทธิภาพ เนนการลดบทบาทภารกิจที่มีการทับซอนระหวาง

หนวยงานภายในปรับเปล่ียนกระบวนการทํางานขององคกรโดยการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาวางระบบภายในองคกร

ใหทันสมัย 

 3. เพ่ือนําเสนอสรางแนวทางการจัดทํารูปแบบการจัดการองคกรภาครัฐดานสินคาเกษตรพืชไรแบบครบวงจรตาม

ระบบเกษตรสมัยใหมขององคการคลังสินคา พบวา การบริหารจัดการสินคาแบบครบวงจร ที่สามารถแยกหนวยงาน รวมถึง

ตั้งหนวยงานภายในใหสอดคลองบริหารจัดการสินคาการบริหารจัดการสินคาเกษตรพืชไรที่ครอบคลุมการดําเนินงาน 3 สวน 

ประกอบดวย การดําเนินงาน 3 ขั้นตอน ไดแก ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาวิจัยพัฒนาพันธุพืชไร การหาวัตถุดิบและผลิตสินคา

เกษตรพืชไร และการเพิ่มปริมาณผลผลิตทางการเกษตร การพัฒนาและควบคุมคุณภาพสินคาเกษตรพืชไร การวิเคราะห

ผลผลิตในแตฤดูการผลิต ข้ันตอนที่ 2 การเก็บรักษาสินคาเกษตรพืชไรที่ทันสมัย การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและการ

เพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและการขนสงสินคา ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะหตนทุนและกระบวนการผลิต ตลอดจนการ

เชื่อมโยงระหวางการผลิตกับการตลาด การพัฒนาระบบตลาดสินคาเกษตรพืชไรและพัฒนาผลิตภัณฑสินคาเกษตรพืชไร และ

การกระจายสินคาสูตลาดทั้งในและตางประเทศ 
  

การอภิปรายผล 

 การวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการองคกรภาครัฐดานสินคาเกษตรพืชไรแบบครบวงจรตามระบบเกษตรสมัยใหม : 

กรณีศึกษาองคการคลังสินคา กระทรวงพาณิชย ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยได ดังน้ี 
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 1. ผลการบริหารจัดการสินคาทางการเกษตรและการเพ่ิมมูลคาผลิตผลทางดานการเกษตรพืชไรขององคการ

คลังสินคา พบวา รูปแบบการจัดการสินคาทางการเกษตรขององคการคลังสินคายังไมมีประสิทธิภาพ เพราะหากพิจารณา

บทบาท และอํานาจหนาท่ีขององคการคลังสินคาท่ีผานมา พบวา การเก็บรักษาในคลังสินคาทั้งหมด เปนสินคาตามโครงการ

ของรัฐบาลที่กําหนดรูปแบบและวิธีการจัดเก็บแบบกึ่งธรรมชาติ ไมไดใชเทคโนโลยีจัดเก็บและดูแลรักษาคุณภาพในลักษณะท่ี

เปนคลังสินคาเกษตรพืชไรท่ีทันสมัยแลคุณภาพสูง สงผลใหสินคาเกษตรพืชไรท่ีจัดเก็บเส่ือมคุณภาพเร็วกวาตามระยะเวลาการ

จัดเก็บ อีกทั้งองคการคลังสินคา ยังทําหนาท่ีเพียงการดูแลรักษาสินคาเกษตรพืชไรจนกวาจะไดรับคําส่ังใหระบายสินคาออก

จากคลังสินคาเทาน้ัน ประกอบกับในปจจุบัน องคการคลังสินคายังไมมีท้ังโครงสรางองคกรในการบริหารจัดการสินคาเกษตร

พืชไรที่ดีและธุรกิจเชิงพาณิชยตอเนื่อง และขาดบุคลากรท่ีเช่ียวชาญ งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการดูแลรักษา

สินคาเกษตรพืชไรแตละชนิด อีกท้ังการดําเนินงานตามภารกิจหนาที่ของ องคการคลังสินคายังไมสวนสัมพันธกับการสราง

มูลคาเพิ่มใหกับสินคาเกษตรพืชไรโดยตรง เนื่องกระทรวงและคณะกรรมการไมไดวางนโยบายการดําเนินงานในสวนน้ีมาใหกับ

องคการคลังสินคาดําเนินงานดวย ฉะน้ัน การดําเนินงานท้ังหมดขององคกรเปนงานที่ไดรับสั่งการและมอบหมายใหเปน

หนวยงานท่ีดําเนินงานตามโครงการของรัฐบาลดานการจํานําสินคาเกษตรพืชไร ในลักษณะหนวยรับซื้อและเก็บดูแลรักษา

สินคาเกษตรพืชไรในโครงการจนกวาสินคาจะไดรับการประมูลขายออกไปและไมมีระบบการบริหารจัดการสินคาเกษตรพืชไรท่ี

สรางรายไดอยางอ่ืน นอกเหนือจากรายไดที่มาจากการดําเนินงานตามโครงการรัฐบาล ซึ่งเปนสาเหตุใหองคการคลังสินคา 

ไดรับการจัดอันดับเปนรัฐวิสาหกิจท่ีมีสถานะการดําเนินงานและผลประกอบการไมดี จนกระทั่ง องคการคลังสินคา ตองจัดทํา

แผนฟนฟูฐานะทางการเงิน และทบทวนบทบาทตามแนวนโยบายของรัฐตอสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

(สคร.) 

 2. ผลการวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบองคกรภาครัฐดานสินคาเกษตรพืชไรของประเทศไทยและ

ตางประเทศ พบวา จากการผลวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี การวางแผนงานหรือภารกิจ และโมเดลธุรกิจที่ชัดเจน ตองมีขั้นตอน

ในการดําเนินงานอยางเปนระบบและทุกข้ันตอนมีการดําเนินงานท่ีสอดคลองกันทุกสวนงานและมีทิศทางในการดําเนินงานไป

ในทางเดียวกัน ตลอดจนการใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร รวมถึงการลดขั้นตอนการ

ดําเนินงานที่ซับซอน และมีระบบการขนสงท่ีการกระจายสินคาอยาวท่ัวถึง โดยมีตนทุนในการขนสงที่ถูกและรวดเร็ว ซ่ึง

พิจารณาจากรูปแบบการจัดการสินคาเกษตรพืชไรองคกรภาครัฐของตางประเทศ จะเห็นวา มีการดําเนินงานเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน  เพราะมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือใหกลไกการบริหารจัดการสินคาเกษตรพืชไรเปนไปอยางครบวงจร ตลอดจนโครงสราง

องคกรในการบริหารจัดการ เปาหมาย และแผนงานท่ีมีความชัดเจน มีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนในเรื่องของ

การศึกษาวิจัย การสงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรพืชไร การเก็บรักษา การสรางมูลคา ตลอดจนการจัดจําหนายทั้งในตลาด

ภายในประเทศและตางประเทศ และมีโครงสรางการบริหารจัดการสินคาเกษตรพืชไรที่ครอบคลุมการดําเนินงานแบบครบจร

ภายใตองคกรเดียวกัน จะมีการดําเนินการประกอบดวย (ก) หนวยงาน การวิจัยและ พัฒนา วิเคราะหผลผลิตในฤดูกาล (ข) 

หนวยงานในการเก็บรักษาเปนเจาของเครือขายสถานที่ผลิตและคลังสินคาท่ีมีมาตรฐาน เพื่อยืดอายุสินคาเกษตรพืชไร แปรรูป 

เพิ่มมูลคาสินคาเกษตรพืชไรและขนสง (ค) หนวยงาน การวิเคราะหตามตองการของตลาดและพัฒนาระบบตลาด และกระจาย

สินคาออกสูตลาดท้ังในและนอก สวนแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการสินคาเกษตรพืชไรแบบครบวงจรตามระบบ

เกษตรสมัยใหมขององคการคลังสินคาประกอบดวย 1) ในปจจุบันองคการคลังสินคาไมมีรูปแบบการจัดการสินคาเกษตรพืชไร

ที่ชัดเจนและทันสมัยในแตละชนิดสินคา ฉะน้ัน ควรมีการปรับปรุงรูปแบบการจัดการสินคาขององคการคลังสินคาใหมีรูปแบบ

ที่การบริหารจัดการสินคาเกษตรพืชไรในแบบครบวงจรตามระบบเกาตรสมัยใหม (ต้ังแตตนนํ้า กลางนํ้า และปลายน้ํา) 

 3. แนวทางการพัฒนาเพ่ือจัดทํารูปแบบการจัดการองคกรภาครัฐดานสินคาเกษตรพืชไรแบบครบวงจรตามระบบ

เกษตรสมัยใหมขององคการคลังสินคา พบวา รูปแบบการบริหารจัดสินคาเกษตรพืชไรแบบครบวงจรตามระบบเกษตร
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สมัยใหมขององคการคลังสินคาที่ครอบคลุมการบริหารจัดการสินคาเกษตรพืชไรของประเทศ และเปนการชวยเพิ่ม

ประสิทธิภาพการดําเนินงาน มีความคลองตัวในการดําเนินธุรกิจ และเแกไขปญหาการบริหารจัดการสินคาเกษตรพืชไรภาครัฐ

ของประเทศไทย ตลอดจน เกิดการพัฒนารูปแบบการจัดการสินคาเกษตรพืชไรท่ีทันสมัย อีกทั้งยังสามารถสรางมูลคาเพิ่ม

ใหแกสินคาเกษตรพืชไรของประเทศ ทั้งนี้ ตองมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารงานภายในองคกรใหมีสวนงาน

ภายในที่รับผิดชอบงานการบริหารจัดการสินคาเกษตรพืชไรแบบครบวงจรท่ีครอบคลุมการดําเนินงานท้ัง 3 สวน ประกอบดวย 

1) สํานักท่ีรับผิดชอบงาน สวนท่ี 1 การศึกษาวิจัย และการผลิตสินคาเกษตรพืชไร โดยการเพ่ิมผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ 

การลดตนทุนการผลิต พรอมท้ังการวิเคราะหผลผลิตในแตละฤดูการผลิต ไดแก “สํานักมาตรฐานสินคาและพัฒนาระบบ

คุณภาพ” 2) สํานักที่รับผิดชอบงาน สวนที่ 2 การเก็บรักษาสินคาเกษตรพืชไรที่มีมาตรฐาน และการแปรรูปสินคา เพ่ือเปน

การเพ่ิมมูลคาใหกับสินคาเกษตรพืชไร พรอมทั้งการขนสงสินคา ไดแก “สํานักบริหารงานคลังสินคาและจัดการสินทรัพย” 3)

สํานักท่ีรับผิดชอบงาน สวนที่ 3 การพัฒนาระบบตลาดสินคาเกษตรพืชไรโดยการกระจายสินคาสูตลาดทั้งในและตางประเทศ 

ตลอดจนการวิเคราะหตนทุนการบวนการผลิต ไดแก “สํานักการพัฒนาระบบกระบวนผลิตและการตลาด” และแผนพัฒนาใน

ระยะแรกท้ัง 3 สํานัก ทําการเชื่อมโยงขอมูลสินคาเกษตรพืชไรกับกระทรวงเกษตรและองคกรเอกชนท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหได

ขอมูลมาวิเคราะหและการพัฒนารวมกันขององคกร ประกอบกับแผนพัฒนาในระยะสอง ท้ัง 3 สํานัก มีการศึกษา วิจัย และ

พัฒนาโครงการท่ีสามารถทําใหเกิดรูปแบบการจัดการสินคาเกษตรพืชไรที่ทันสมัย และสอดคลองทิศทางของประเทศ ใน

สถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 

 1. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งน้ี  

  1.1 ควร กําหนดและจัดเตรียมแผนงานและนโยบายท่ีมาของรายไดจากการดําเนินงานหลักขององคการคลังสินคาให

ชัดเจนมากข้ึน พรอมทั้งการวางแผนการสรางรายไดที่มาจากบริการใหม ไดแก การเตรียมการและจัดทําแผนขยาย ธุรกิจ

การคาขาวและพืชเศรษฐกิจทางการเกษตร พันธมิตร การใหเชาคลังสินคา การตรวจสอบ ควบคุมและดูแลรักษาสินคาฝากเก็บ 

การเช่ือมโยงทางการตลาด ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว อีกทั้งควรมีการวางแผนในการพัฒนาสินทรัพยที่มีอยูเดิมเพื่อจัดต้ัง

ตลาดสินคาเกษตรพืชไรท่ีครบวงจรในแตละภาคของประเทศ   

  1.2 ควร กําหนดบทบาทและหนาท่ีเพื่อเปนองคกรหลักในการสรางคลังสินคาและตลาดกลางสินคาเกษตรพืชไร 

รวมถึงการแปรรูปสินคาเกษตรพืชไรเพื่อสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเปนชองทางการกระจายและ

จําหนายผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนในภูมิภาค รวมถึงมีหนวยงานภายในท่ีมีข้ันตอนในการดูแลภารกิจครอบ

คลุมต้ังแตการวิจัยและพัฒนาสินคาเกษตรพืชไร ตลอดจน จัดซื้อแหลงวัตถุดิบของสินคาเกษตรพืชไร จนกระท่ังกระจาย

สินคาออกสูตลาดทั้งในและตางประเทศ     

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

  ควร ศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงแกไขกฎหมาย ระเบียบขอบังคับภายใน โดยจัดทําเปนราง พระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง

องคการคลังสินคา เพื่อใหรองรับโครงสรางองคกรท่ีมีการบริหารจัดการสินคาเกษตรพืชไรแบบครบวงจรตามระบบเกษตร

สมัยใหม หากจะนําไปใชบังคับใหเกิดข้ึนจริง มีความจําเปนตองมีกฎหมายรองรับ ดังน้ัน การวิจัยครั้งตอไปควรนําเอาคําตอบ

ดังกลาวมาวิเคราะหแลวไปจัดทําเปน (ราง) แกไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการคลังสินคา (ฉบับที่ ..) พ.ศ..... ปรับปรุง

วัตถุประสงคทํากิจการขององคการคลังสินคาใหสอดคลองยุทธศาสตรชาติ 20 ป พ.ศ. 2561-2581 
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กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาวิจัยในครั้งน้ี สําเร็จลุลวงไดดวยความเมตตากรุณาของอาจารย ดร.นันทพล  กาญจนวัฒน ท่ีใหความ

อนุเคราะห ความเมตตากรุณารับเปนท่ีปรึกษา และไดสละเวลาชวยใหคําแนะนําแนวคิดในทางวิชาการท่ีเปนประโยชนในการ

จัดทําผลงานวิจัยท่ีสมบูรณ ตลอดจน ขอขอบพระคุณผูทรง คุณวุฒิทุกทานที่เสียสละเวลาอันมีคาท่ีไดใหขอมูลในการสัมภาษณ

เชิงลึก การนําสงแบบสอบถามผูบริหารระดับปฏิบัติการและการรับฟงความคิดเห็นผูมีสวนเก่ียวของ ทําใหไดความคิดเห็น

พรอมท้ังขอเสนอแนะซ่ึงเปนขอมูลที่มีความสําคัญตอการจัดทําวิจัยในครั้งน้ี และหวังวาการวิจัยนี้จะมีคุณคา สรางองคความรู 

กอประโยชนแกสังคมและประเทศชาติตอไป 
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บทคัดยอ             

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1. เพื่อศึกษาความตองการในการรับบริการของสมาชิกสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาล

มหาสารคาม จํากัด 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความตองการในการรับบริการของสมาชิกสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาล

มหาสารคาม จํากัด และ 3. เพือ่ศึกษาขอเสนอแนะแนวทางแกไขเกี่ยวกับการใหบริการของสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาล

มหาสารคาม จํากัด เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีเคร่ืองมือในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม โดยมีกลุม

ตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ สมาชิกสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลมหาสารคาม จํานวน 316 คน ท่ีมาจากการคํานวนขนาด

กลุมตัวอยางโดยใชสูตรทาโร ยามาเน ท่ีระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 ท่ีมาจากการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Sampling 

Random) แลวนําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย คารอยละ คาเฉลี่ย คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบโดยการทดสอบคาที (t-test) และการทดสอบคาสถิติคาเอฟ (F-test) ผลการวิจัยพบวา 

1) ความตองการในการรับบริการของสมาชิกสหกรณ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x ̅=3.90) เม่ือพิจารณารายดานโดยเรียง

จากคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก 1.1) ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ (x ̅=4.41) 1.2) ดานการดําเนินงาน (x ̅=3.91) และ 1.3) ดาน

เครื่องมือและอุปกรณ (x ̅=3.57) ตามลําดับ 2) การเปรียบเทียบดานอายุ สถานภาพการสมรส ระดับรายได และระยะเวลาการ

เปนสมาชิกท่ีแตกตางกัน มีความตองการในการรับบริการที่ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เพศและระดับ

การศึกษาของสมาชิกสหกรณที่แตกตางกัน มีความตองการในการรับบริการแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และ 

3) ดานเจาหนาท่ี ควรเอาใจใสตอการใหบริการแกสมาชิกมีมนุษยสัมพันธและการบริการดวยใจ มีการฝกอบรมเจาหนา

สหกรณผูใหบริการใหมีความรอบรู สามารถตอบขอซักถาม และใหคําแนะนําแกสมาชิกไดอยางถูกตอง ครบถวน และชัดเจน 

ตลอดจน ตองมีการจัดเอกสารอยางเปนระบบ มีการนําเทคโนโลยี่สมัยใหมมาใชในการใหบริการแกสมาชิกอยางมี

ประสิทธิภาพ 
 

คําสําคัญ: สหกรณออมทรัพย, ความตองการ, การรับบริการ    
 

Abstract           

 The research objectives were to 1 study the members’  service demand of Maha Sarakham hospital 

saving cooperatives limited 2. compare the members’ service demand to the different personal factors and 

3.  study the problems and suggest the guidance for the saving cooperatives limited The study population 

was comprised of 1,504 members of Maha Sarakham hospital saving cooperatives limited. The sample size 

was calculated by Taro Yamane's formulation at 0.05 error. It turned out of 316 individuals as sample size. 
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Accidental sampling technique was applied. The questionnaire was utilized as the data collection tool. The 

data analysis was applied descriptive statistics-percentage, arithmetic mean and standard deviation, and 

the inferential statistics-t-test, F-test, One-way ANOVA and content analysis Research findings found that 1) 

as a whole, the members’ service demand of Maha Sarakham hospital saving cooperatives limited was in 

the highest level of demand. Focusing on a specific area, it found that there was the high demand of 

cooperatives members for the provided service officers followed by cooperative operation, cooperatives 

information provider, location, materials, and durable goods respectively which showed up with the high 

level of members’ service demand, 2) the difference of members’ age, married status, income level, and 

the membership duration had no difference of members’ service demand at 0.5 level of statistica l 

significance while the difference of gender and education level had a difference of members’ service 

demand at 0.5 level of statistical significance, 3) the cooperative problems for members’ service demand 

were the service officers, the  document management, technology application for members’ services 

demand,  the guidance’s for cooperatives services would suggest that the provided service officers would 

pay attention for their services, good human relationship, sense of service mind. Also, the cooperative 

would have contained the officers’ training program for knowledgeable, able to answer the members’ 

questions and give members information clearly and concisely. The cooperative would apply the modern 

technology for member’s service demand efficiently. 
 

Keywords: Demand for services, Cooperative Members, Saving Cooperative Limited 
 

บทนํา 

 สหกรณออมทรัพย เปนองคการธุรกิจประเภทสถาบันการเงินอ่ืนคลายกับธนาคาร เกิดขึ้นเนื่องจากระบบเศรษฐกิจทุน

นิยมท่ีเต็มไปดวยการแขงขัน เพื่อการทําประโยชนแกตนเองเปนท่ีตั้ง โดยคนกลุมนอยในสังคมท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจดี

พยายามเอารัดเอาเปรียบตอคนจํานวนมากไมมีท่ีสิ้นสุด เพ่ือกอใหเกิดความเปนธรรมในสังคม และชวยเหลือคนท่ีมีความ

ออนแอทางเศรษฐกิจ จึงนําเอาหลักการสหกรณมาใช หลักการสหกรณดังกลาวตางก็สนับสนุนและเสริมสรางซึ่งกันและกันใน

อันที่จะทําใหสหกรณออมทรัพยประสบความสําเร็จคือสงเสริมประโยชนของสมาชิกท่ีชวยกันจัดตั้งขึ้นมาโดยยึดหลักความ

สมัครใจ หลักประชาธิปไตย หลักความยุติธรรม แตสหกรณจะไมสามารถดําเนินงานไปไดดวยดีและเจริญกาวหนาเติบโตได 

หากปราศจากความรวมมือของบุคคลที่เก่ียวของคือสมาชิก (People) ในฐานะเปนเจาของรวมกัน ซ่ึงเปนสวนประกอบท่ี

สําคัญท่ีสุดของสหกรณกับระบบ (System) และวิธีดําเนินการบริหารองคกร เพ่ือประโยชนของสมาชิก เปน สําคัญ 

(Organization Procedures) ซึ่งท้ัง 3 สวนน้ีจะตองดําเนินการสัมพันธกันและกัน เพราะการดําเนินงานของสหกรณออม

ทรัพยเปนกระบวนการของสมาชิกเพ่ือมวลสมาชิก ทุกขั้นตอนโปรงใส ตรวจสอบได มุงสูผลประโยชนเพ่ือสวนรวม บนบรรทัด

ฐานแหงความรับผิดชอบรวมกัน สมาชิกตางมีบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบในการจัดการ ดูแลรักษาผลประโยชนของสมาชิก

ที่ทุกคนเปนเจาของรวมกัน ใหม่ันคงและปลอดภัย สหกรณแหงแรกของประเทศไทยกําเนิดขึ้นท่ีจังหวัดพิษณุโลก เมื่อป 2459 

ชื่อ “สหกรณ วัดจันทร ไมจํากัดสินใช” ตอมา ในปจจุบันรัฐบาลไดจัดสหกรณออมทรัพยเปนสถาบันการเงิน ประเภทหน่ึงตาม

ประกาศกระทรวงการคลัง แตการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยมิไดมีเปาหมายเพ่ือหวังผลกําไรสูงสุดเชนสถาบันการเงิน

อ่ืน ทั้งน้ีสหกรณออมทรัพยเปนองคกรที่มีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริมใหสมาชิกมีเงินออมและกูยืมเงินไดเม่ือจําเปน เพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีการดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจการรับฝากเงินสมาชิก การใหกู การใหบริการ เพื่อแกไขปญหาตนเอง
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ตลอดจนถึงการจัดสวัสดิการในรูปแบบการชวยเหลือสมาชิก (กองสหกรณพาณิชยและธนกิจ, 2551) สหกรณออมทรัพย  ถือ

เปนอีกสถาบันการเงินหน่ึงที่มีความม่ันคงสูง เปนท่ียอมรับในสังคมวาสหกรณออมทรัพยเปนสถาบันการเงินท่ีสงเสริมให

สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีดวยวิธีการสหกรณ แตเน่ืองจากสภาวะแวดลอมทางการเงินไดเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว อันสืบ

เนื่องจากกระแสโลกาวิวัฒนทางการเงินของโลกและการดําเนินนโยบายการเงินเสรีของประเทศไทยทําใหธุรกิจดานสถาบัน

การเงินตองเผชิญกับสภาวะการแขงขันที่สูงขึ้นจากสถาบันการเงินท้ังในประเทศและตางประเทศและจากธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ี

สามารถใหบริการทางการเงินท่ีเกิดความเหลื่อมลํ้า ซึ่งสถาบันการเงินตาง ๆ ตางก็พยายามที่จะมุงเนนพัฒนาคุณภาพการ

บริการใหมีความหลากหลาย รวดเร็ว มีการนําเทคโนโลยีตาง ๆ มาพัฒนาการใหบริการและนํากลยุทธทางการตลาดมาใชเพื่อ

พัฒนาองคกร ใหประสบความสําเร็จโดยการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการใหมีประสิทธิภาพสูงสุด (สํานักสงเสริมและพัฒนา

สหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ, 2559)        

 สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลมหาสารคาม จํากัด กอตั้งข้ึนมาเพื่อวัตถุประสงคของหลักการสหกรณ จัดต้ังและ

ดําเนินงานเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน 2535 มีสมาชิกแรกกอตั้ง จํานวน 285 คน มีทุนเรือนหุนที่ขอจดทะเบียน จํานวน 87,100 

บาท สมาชิกสวนใหญรับราชการ เปนลูกจางประจํา และสมาชิกสมทบที่เปนลูกจางชั่วคราว สังกัดโรงพยาบาลมหาสารคาม     

มีการบริการดานเงินฝากและดานเงินกู ดานเงินฝาก มีเงินฝากออมทรัพยและเงินฝากออมทรัพยพิเศษ สวนดานเงินกูมีเงินกู

ฉุกเฉิน เงินกูสามัญและเงินกูพิเศษ การดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลมหาสารคาม จํากัด เปนการดําเนินธุรกิจ

ในลักษณะของการใหบริการ ซึ่งปจจุบันการดําเนินธุรกิจการใหบริการนั้นจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองสรางความประทับใจใหกับ

สมาชิก โดยการสรางคุณภาพการบริการพรอมทั้งหยิบยื่น และสงมอบความประทับใจที่เปนเลิศใหกับสมาชิกเพ่ือสรางผลลัพธ

ที่ดีและกอใหเกิดสัมพันธภาพท่ีดีใหกับสมาชิก ฯลฯ ปจจุบัน สถานการณทางเศรษฐกิจมีความผันผวนมากขึ้น สงผลถึงการ

ดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลมหาสารคาม จํากัด ในเรื่องของการบริการ การบริหารงาน และมีผลกระทบ

โดยตรงตอสมาชิกสหกรณ ไดแก คาครองชีพที่เพิ่มขึ้นเฉพาะผูท่ีบริโภคสินคาจากตางประเทศจะเกิดผลกระทบเปนอยางมาก 

มีสภาพการวางงานที่เกิดขึ้นในครอบครัว รายไดจากดอกเบี้ยเงินฝากลดลง และการหารายไดเสริมลดลง จากผลกระทบท่ี

เกิดข้ึนแกสมาชิกของสหกรณออมทรัพยดังกลาว ยอมสงผลใหเกิดปญหาในเรื่องของการดําเนินงานและความม่ันคงของ

สหกรณออมทรัพยหลายประการ การดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลมหาสารคาม จํากัด มีการเปล่ียนแปลง

การบริหารงาน และการบริการจากเดิมทุกปอันเนื่องมาจากตามพระราชบัญญัติสหกรณ คณะกรรมการซึ่งเปนผูบริหารของ

สหกรณมีการเลือกตั้งใหมทุกป ทําใหการบริหารงาน ไมตอเนื่องสงผลใหการบริการแกสมาชิกอาจไมดีเทาที่ควร เปนตน 

 ดังนั้น จากเหตุผลและปญหาการตามที่กลาวมาในขางตน ผูศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะทําการศึกษาถึงความตองการใน

การรับบริการของสมาชิกสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลมหาสารคาม จํากัด อันจะนําไปใชเปนขอมูลสวนหน่ึงในการปรับปรุง 

รูปแบบ วิธีการ และพัฒนาการใหบริการ เพื่อใหการบริการมีประสิทธิภาพ สามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขัน 

เสริมสรางศักยภาพในการใหบริการของสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลมหาสารคาม จํากัด และเพ่ือสอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาความตองการในการรับบริการของสมาชิกสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลมหาสารคาม จํากัด   

 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความตองการในการรับบริการของสมาชิกสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลมหาสารคาม จํากัด   

 3. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะแนวทางแกไขเก่ียวกับการใหบริการของสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลมหาสารคาม จํากัด   
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังน้ี 
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สมาชิกสามัญสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลมหาสารคาม จํากัด จํานวน  316 คน 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย ไดแก ประกอบดวย 

 1.1 ประชากร ไดแก สมาชิกสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลมหาสารคาม จํากัด จํานวน 1,504 คน 

 1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก สมาชิกสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลมหาสารคาม จํากัด จํานวน 316 คน คํานวนขนาด

กลุมตัวอยางโดยใชสูตรทาโร ยามาเน (Taro  Yamane, 1973) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 ที่มาจากการสุมตัวอยางแบบ

บังเอิญ (Sampling Random) 

 2. เคร่ืองมือในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบดวย ตอนท่ี 1 สถานภาพทั่วไปของผูตอบ

แบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบสํารวจ ตอนท่ี 2 แบบสอบถามแสดงความตองการในการรับบริการของสมาชิกสหกรณออม

ทรัพยโรงพยาบาลมหาสารคาม จํากัด เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ และตอนที่ 3 ความคิดเห็น

และขอเสนอแนะอ่ืน ๆ มีลักษณะเปนแบบปลายเปด (Open Ended) ตลอดจน ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามมาหาคุณภาพภาพ

ของเครื่องมือ ไดแก 1) นําแบบสอบถามพบท่ีปรึกษาและดําเนินการปรังปรุงแกไขตามคําแนะนํา 2) นําแบบสอบถามท่ี

ปรับปรุงแกไขแลวเสนอนําเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบความสอดคลองของเนื้อหาโดยหาคาความสอดคลอง

ของวัตถุประสงคกับขอคําถาม (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 

ซึ่งผลการประเมินมีอํานาจจําแนกระหวาง 0.25–0.75 และหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยวิธีของ Cronbach (1951, 

p.274; อางในบุญชม  ศรีสะอาด, 2558) ซึ่งผลการประเมินคาความเช่ือมั่นมีคาความเช่ือม่ัน 0.95 

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก การรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ไดจากกลุมตัวอยางนิสิต    

พลศึกษาของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต รวมท้ังสื้น จํานวน 169 คน  

 4. การวิเคราะหขอมูล ไดแก การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยการนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหโดยใช

โปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเชิงพรรณนา  

 5. สถิติท่ีใชในการวิจัย ไดแก โปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเชิงพรรณนา ประกอบดวย คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 

(Mean) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการเปรียบเทียบโดยการทดสอบคาที (t- test) และการทดสอบ 

คาเอฟ (F- test) 
 

ผลการวิจัย 

  การวิจัยเรื่องความตองการในการรับบริการของสมาชิกสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลมหาสารคาม จํากัด ผูวิจัยสามารถ

จําแนกผลการวิจัยได ดังนี้  

 1. ผลการศึกษาความตองการในการรับบริการของสมาชิกสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลมหาสารคาม จํากัด 

 ผลการวิจัยพบวา สมาชิกสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 21-30 ป สถานภาพสมรสแลว ระดับการศึกษาปริญญาตรี         

มีรายไดตอเดือน 15,001-20,000 บาท ระยะเวลาการเปนสมาชิกสหกรณ 5-10 ป เหตุผลที่สมัครเปนสมาชิกเพราะตองการ

ออมทรัพยและกูเงิน จํานวนครั้งที่เขาใชบริการเฉล่ีย 1-2 คร้ังตอเดือน มีการติดตอกับฝายสวัสดิการมากที่สุด มีการใชบริการ

ดานฝากเงินมากท่ีสุด และไดรับทราบขาวสารสหกรณจากเจาหนาท่ีสหกรณดวยกัน และจากการวิเคราะหขอมูล พบวา 

สมาชิกมีความตองการในการรับบริการโดยภาพรวมท้ัง 3 ดาน อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ (x ̅=3.90) ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูง

ที่สุด คือ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ (x̅=4.41) รองลงมา ดานการดําเนินงานมีคาเฉลี่ยเทากับ (x ̅=3.91) และ

ต่ําท่ีสุด ดานเครื่องมือและอุปกรณ มีคาเฉล่ียเทากับ (x ̅=3.57) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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  1.1 ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ใหความคิดเห็นเรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแก 1) ความสุภาพและ

ใชถอยคําสุภาพในการใหบริการของเจาหนาที่สหกรณ 2) ความกระตือรือรนในการใหบริการของเจาหนาที่สหกรณ 3) การ

แตงกายและบุคลิกภาพของเจาหนาที่สหกรณ ตามลําดับ  

  1.2 ดานการดําเนินงาน ใหความคิดเห็นเรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแก 1) ดานสวัสดิการ 2) ดาน

การใหเงินกู และ 3) ดานการรับฝากเงิน ตามลําดับ  

  1.3 ดานสถานที่ วัสดุและครุภัณฑ ใหความคิดเห็นเรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแก 1) สถานที่ต้ัง

ของสหกรณมีความสะดวกในการบริการ 2) ความเพียงพอของเครื่องมือ และความทันสมัยของอุปกรณ และ 3) สถานท่ี

สํานักงานสหกรณมีความสะอาด และจัดเก็บเอกสารเปนระเบียบเรียบรอย ตามลําดับ 4 ดานการใหขอมูลขาวสารของสหกรณ 

ใหความคิดเห็นเรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแก 1) มีการใหคําแนะนําเพ่ิมเติมเม่ือสมาชิกเขาไปใชบริการ 2) 

มีการใชสื่อตาง ๆ แจงขาวสารของสหกรณแกสมาชิกอยางตอเนื่อง และ 3) สมาชิกมีการรับรูขาวสารของสหกรณจากสหกรณ

อยางตอเนื่อง ตามลําดับ 

 2. ผลการเปรียบเทียบความตองการในการรับบริการของสมาชิกสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลมหาสารคาม จํากัด 

จําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได และอายุการเปนสมาชิก    

 ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  2.1 เพศ สมาชิกสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลมหาสารคาม จํากัด ท่ีมีเพศแตกตางกันมีความตองการในการรับ

บริการของสมาชิกสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลมหาสารคาม จํากัด ไมแตกตางกัน แตเมื่อดูรายละเอียดแสดงในรายดาน 

พบวา ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ พบวาสมาชิกสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลมหาสารคาม จํากัดท่ีมีเพศ แตกตางกันมีความ

ตองการในการรับบริการของสมาชิกสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลมหาสารคาม จํากัด แตกตางกันในดานเจาหนาที่ผู

ใหบริการ 

  2.2 อายุ สมาชิกสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลมหาสารคาม จํากัด ที่มีอายุแตกตางกันมีความตองการในการรับ

บริการของสมาชิกสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลมหาสารคาม จํากัด ไมแตกตางกัน 

  2.3 สถานภาพ สมาชิกสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลมหาสารคาม จํากัด ที่มีสถานภาพแตกตางกันมีความตองการ

ในการรับบริการของสมาชิกสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลมหาสารคาม จํากัด ไมแตกตางกัน 

  2.4 การศึกษา สมาชิกสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลมหาสารคาม จํากัด ที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความ

ตองการในการรับบริการของสมาชิกสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลมหาสารคาม จํากัด ไมแตกตางกัน แตเม่ือดูรายละเอียด

แสดงในรายดาน พบวา สมาชิกสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลมหาสารคาม จํากัด ที่มีระดับการศึกษา แตกตางกันมีความ

ตองการในการรับบริการของสมาชิกสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลมหาสารคาม จํากัด แตกตางกันในดานเจาหนาที่ผู 

ใหบริการ 

  2.5 รายไดตอเดือน สมาชิกสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลมหาสารคามจํากัด ท่ีมีรายไดตอเดือนแตกตางกันมีความ

ตองการในการรับบริการของสมาชิกสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลมหาสารคาม จํากัด ไมแตกตางกัน 

  2.6 อายุการเปนสมาชิก สมาชิกสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลมหาสารคาม จํากัด ท่ีมีอายุการเปนสมาชิกแตกตาง

กันมีความตองการในการรับบริการของสมาชิกสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลมหาสารคาม จํากัด ไมแตกตางกัน 

 3. เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะแนวทางแกไขเก่ียวกับการใหบริการของสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลมหาสารคาม 

จํากัด              

 ผลการวิจัยพบวา ดานเจาหนาที่ผูใหบริการสมาชิก การจัดเก็บเอกสารและเทคโนโลยี โดยมีขอเสนอแนะเจาหนาท่ี

สหกรณควรเอาใจใสตอการใหบริการแกสมาชิกมีมนุษยสัมพันธและการบริการดวยใจ มีการฝกอบรมเจาหนาสหกรณผู
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ใหบริการใหมีความรอบรู สามารถตอบขอซักถามและใหคําแนะนําแกสมาชิกไดอยางถูกตอง ครบถวน และชัดเจนการจัด

เอกสารอยางเปนระบบ มีการนําเทคโนโลยี่สมัยใหมมาใชในการใหบริการแกสมาชิกอยางมีประสิทธิภาพ 
 

สรุปผลการวิจัย  

 การวิจัยเรื่องความตองการในการรับบริการของสมาชิกสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลมหาสารคาม จํากัด ผูวิจัยสามารถ

สรุปผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงคได ดังนี้    

  1. เพ่ือศึกษาความตองการในการรับบริการของสมาชิกสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลมหาสารคาม จํากัด พบวา     

มีความตองการในการรับบริการโดยภาพรวมท้ัง 3 ดาน อยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยเทากับ (x ̅=3.90) และเม่ือพิจารณาเปนราย

โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ (x ̅=4.41) ดานการดําเนินงานมี

คาเฉล่ียเทากับ (x ̅=3.91) และดานเครื่องมือและอุปกรณ มีคาเฉลี่ยเทากับ (x ̅=3.57) ตามลําดับ  

 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความตองการในการรับบริการของสมาชิกสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลมหาสารคาม 

จํากัด พบวา การเปรียบเทียบความตองการในการรับบริการของสมาชิกสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลมหาสารคาม จํากัด 

ดานอายุ สถานภาพการสมรส ระดับรายได และระยะเวลาการเปนสมาชิกท่ีแตกตางกันมีความตองการในการรับบริการที่ไม

แตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เพศและระดับการศึกษาของสมาชิกสหกรณที่แตกตางกัน มีความตองการในการ

รับบริการแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05       

 3. เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะแนวทางแกไขเก่ียวกับการใหบริการของสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลมหาสารคาม 

จํากัด พบวาเสนอแนะแนวทางแกไขเกี่ยวกับการใหบริการของสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลมหาสารคาม จํากัด ไดแก ดาน

เจาหนาท่ี ควรเอาใจใสตอการใหบริการแกสมาชิกมีมนุษยสัมพันธและการบริการดวยใจ มีการฝกอบรมเจาหนาสหกรณผู

ใหบริการใหมีความรอบรู สามารถตอบขอซักถาม และใหคําแนะนําแกสมาชิกไดอยางถูกตอง ครบถวน และชัดเจน ตลอดจน 

ตองมีการจัดเอกสารอยางเปนระบบ มีการนําเทคโนโลย่ีสมัยใหมมาใชในการใหบริการแกสมาชิกอยางมีประสิทธิภาพ 
 

การอภิปรายผล   

 การวิจัยเรื่องความตองการในการรับบริการของสมาชิกสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลมหาสารคาม จํากัด ผูวิจัยสามารถ

อภิปรายผลการศึกษาวิจัยได ดังนี้  

 ความคิดเห็นความคิดเห็นตอความตองการในการรับบริการของสมาชิก ประกอบดวย ดานการดําเนินงาน ดานสถานท่ี 

ดานเครื่องมือและอุปกรณ และดานขอมูลขาวสารของสหกรณ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ 

ดานการดําเนินงาน สอดคลองกับงานวิจัยของนพคุณ  เดชะผล (2559, บทคัดยอ) ไดศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกตอ

คุณภาพการใหบริการของสหกรณการเกษตรปฏิรูปท่ีดินหนองกอก จํากัด พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจตอ

คุณภาพการใหบริการของสหกรณการเกษตรปฏิรูปท่ีดินหนองกอก จํากัด อยูในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจดานการให

ความเชื่อม่ันตอสมาชิกในระดับมากที่สุดมี และมีความพึงพอใจ ดานการตอบสนองตอการใหบริการสมาชิก มีการศึกษาความ

คิดเห็นตอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการใหบริการของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอการพัฒนาคุณภาพ

การใหบริการ ดานการพัฒนาบุคลากรมากม่ีสุด รองมาคือ มีความคิดเห็นตอการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ ดานการพัฒนา

สถานท่ีใหบริการ โดยดานเจาหนาท่ีผูใหบริการสมาชิกสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลมหาสารคาม จํากัด มีความตองการใน

การรับบริการของสมาชิก ดานเจาหนาที่ผูใหบริการในภาพรวม อยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ความสุภาพและใช

ถอยคําสุภาพในการใหบริการของเจาหนาที่สหกรณ สอดคลองกับงานวิจัยของรุงทิพย  มณเทียร (2560, บทคัดยอ) ไดศึกษา

ความพึงพอใจของสมาชิกที่มีตอการใหบริการของสหกรณออมทรัพยพนักงานมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จํากัด พบวา 
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ความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีตอการใหบริการสหกรณออมทรัพยพนักงานมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จํากัด โดยรวม 

อยูในระดับมาก ไดแก ดานสถานที่ ดานบุคลากร และดานกระบวนการใหบริการ ซ่ึงจะเห็นวาความสุภาพและใชถอยคําสุภาพ

ในการใหบริการของเจาหนาท่ีสหกรณ นั้นเปนสวนสําคัญในการบริการ สามารถสรางความพึงพอใจใหกับผูใชบริการไดเปน

อยางดี รวมถึงความกระตือรือรนของเจาหนาที่ใหบริการดวย ดานการดําเนินงานสมาชิกสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาล

มหาสารคาม จํากัด มีความตองการในการรับบริการของสมาชิก ดานการดําเนินงาน โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉล่ียสูงท่ีสุด 

(x ̅=4.41) คือ ดานสวัสดิการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกุลธีรา  ทองใหญ (2559) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอการจัดตั้งสหกรณ

ออมทรัพยในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผลการศึกษา โดยรวมพบวาบุคลากรมีความคาดหวังตอการจัดต้ัง

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อยูในระดับมาก จะเห็นวาสวัสดิการท่ีพนักงานใหความสําคัญมาก 

ไดแก โบนัส, วันหยุด-วันลา ตามกฎหมาย, ประกันสังคม, คาลวงเวลา และเบี้ยขยัน สวนอีกปจจัยสําคัญท่ีพนักงานยุคน้ี

ตองการ ก็คือสวัสดิการดานสุขภาพ ต้ังแตประกันสุขภาพ, ประกันชีวิต, คารักษาพยาบาลของพนักงานและคนในครอบครัว 

เปนตน นอกจากน้ียังมีอีกประเด็นหน่ึงที่นาสนใจที่มักเปนความตองการของคนทํางานรุนใหมนั่นก็คือ “เวลาทํางานที่ยืดหยุน

ได (Flexible Hour)” โดยคนรุนใหมมักจะเนนท่ีประสิทธิพลในการทํางานมากกวาระบบการทํางานในแบบเกาท่ีเนนปริมาณ

มากกวา ดานสถานท่ี วัสดุ และครุภัณฑ สมาชิกสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลมหาสารคาม จํากัด มีความตองการในการรับ

บริการของสมาชิก ดานสถานที่ วัสดุและครุภัณฑ ในภาพรวมอยูในระดับมาก เนื่องจากปจจุบันสถานที่ต้ังคับแคบและไม

เหมาะสม คาเฉล่ียสูงที่สุด (x ̅=4.27) คือ สถานที่ต้ังของสหกรณมีความสะดวกในการบริการ มีความแตกตางกับงานวิจัยของ

กัลยา  แจมแจง (2549) ไดทําการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอการใหบริการของธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร สาขาทายาง จังหวัดเพชรบุรี พบวา ลูกคามีความพึงพอใจโดยรวมระดับมากดานอาคารสถานท่ี คือ 

ธนาคารต้ังอยูในทําเลท่ีเดินทางมาไดสะดวกและสถานที่จอดรถสะดวกและเพียงพอ ดานอาคารสถานที่ ลูกคามีความพึงพอใจ

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ในรายละเอียดลูกคามีความพึงพอใจระดับมาก เรียงลําดับคือ สถานที่กวางขวางสะอาด เปน

ระเบียบเรียบรอย ตูบัตรคิวสําหรับลูกคาท่ีไปติดตอต้ังอยูในที่ ๆ เหมาะสมสะดวกในการกดบัตรปายบอกข้ันตอนการใหบริการ

ตาง ๆ มีความชัดเจน บริการน้ําดื่ม โทรทัศน หนังสือพิมพและวารสารมีเพียงพอ มีเจาหนาท่ี คอยดูแลรักษาความปลอดภัยใน

เวลาทําการธนาคาร ระดับปานกลาง คือทางเขาออกของธนาคารมีความสะดวกเหมาะสม การจัดท่ีนั่งสําหรับรอรับบริการมีอยาง

เพียงพอระดับนอย คือธนาคารตั้งอยูในทําเลท่ีเดินทางมาติดตอไดสะดวก สถานที่จอดรถสะดวกและเพียงพอดานพนักงาน 

ลูกคามีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก         

 ดานการใหขอมูลขาวสารของสหกรณ สมาชิกสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลมหาสารคาม จํากัด มีความตองการในการ

รับบริการของสมาชิก ดานการใหขอมูลขาวสารของสหกรณในภาพรวม อยูในระดับมาก คาเฉล่ียสูงที่สุด คือ มีการให

คําแนะนําเพิ่มเติมเมื่อสมาชิกเขาไปใชบริการ ไมสอดคลองกับงานวิจัยของรุงทิพย  มณเทียร (2560) ไดศึกษาความพึงพอใจ

ของสมาชิกท่ีมีตอการใหบริการของสหกรณออมทรัพยพนักงานมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พบวา แนวทางในการ

พัฒนาการใหบริการสหกรณออมทรัพยพนักงานมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จํากัด พบวา ควรมีการปรับปรุงเรื่องการ

ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหสมาชิกไดทราบ และนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใชใหทันสมัยมากขึ้น เนื่องจากใน

ปจจุบันชองทางการสื่อสารมีหลายรูปแบบ มีการนําเทคโนโลยีใหม ๆ เขามาทําใหสะดวกตอการแจงขาวสาร ส่ือออนไลนก็เปน

สวนสําคัญท่ีทําใหฝายบริการสามารถส่ือสาร แจงขอมูลขาวสารใหกับผูใชบริการดิ้ยางรวดเร็ว และท่ัวถึงได ปจจัยสวนบุคคลท่ี

หรือขอมูลพ้ืนฐานของสมาชิกมีผลตอความตองการในการรับบริการ ของสมาชิกสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลมหาสารคาม 

จํากัด คือระดับการศึกษาในดานเจาหนาที่ผูใหบริการ เชน ความสุภาพและใชถอยคําสุภาพในการใหบริการ ความกระตือรือรน

ในการใหบริการของเจาหนาที่สหกรณ เปนตน  
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ขอเสนอแนะการวิจัย 

 1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช 

  1.1 ควร นําผลของการวิจัยในครั้งน้ีมาเปนนโยบายเพ่ือแจงใหเจาหนาที่ไดทราบถึงคุณภาพการใหบริการในดาน    

ตาง ๆ เพ่ือนําไปปรับปรุงและพัฒนาถึงจุดท่ีบกพรองในการใหบริการของสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลมหาสารคาม จํากัด 

ใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นไป 

  1.2 สหกรณ ควรนําผลท่ีไดจากการศึกษาไปใชในการปรับปรุง แกไขปญหาการใหบริการของสหกรณ เพ่ือตอบสนอง

ความตองการของสมาชิกใหมากที่สุด ประเด็นที่สมาชิกมีความตองการในการรับบริการดานเจาหนาท่ีผูใหบริการมากท่ีสุด              

ในดานความสุภาพ และใชถอยคําสุภาพในการใหบริการของเจาหนาที่สหกรณ ความกระตือรือรนในการใหบริการของ

เจาหนาที่สหกรณ ควรมีการปลูกจิตสํานึกในการใหบริการ กับเจาหนาที่สหกรณ และควรจัดสงเจาหนาที่ไปเขารับการอบรม

สัมมนาเพ่ือเพิ่มพูนความรู และเปนการสรางความสัมพันธท่ีดีกับผูเขารวมสัมมนาดวยกัน  

  1.3 สหกรณ ควรคํานึงถึงสถานท่ีตั้งของสหกรณมีความสะดวกในการบริการ เนื่องเพราะผูใชบริการจะไดเกิดความ

พึงพอใจในความสะดวกในการใชบริการอาทิเชน จอดรถไดงาย สะดวก สถานท่ีตั้งสามารถหาไดงาย ทําใหผูใชบริการมีความ

สะดวกท่ีจะมาใชบริการของสหกรณ 

  1.4 สหกรณ ควรจัดหาชองทางในการติดตอสื่อสารกับสมาชิกโดยการใชสื่อออนไลนใหมากข้ึน เชน ต้ัง Facebook 

สหกรณเพ่ือแจงขอมูลขาวสารแกสมาชิกหรือผูท่ีมีความสนใจในสหกรณ หรือตั้งกลุม Line ของสหกรณเพ่ือติดตอขาวสาร

สําคัญใหแกสมาชิก 

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

     2.1 ควร มีการศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการใหบริการของสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลมหาสารคาม จํากัด เพื่อที่จะ

ไดทราบวามีปจจัยใดบางท่ีเปนอุปสรรคตอการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ ท้ังน้ีจะไดนํามาจัดทําเปนแผนพัฒนาการ

บริหารงานของสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลมหาสารคาม จํากัด ตอไป 

  2.2 ควร ทําการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจตอการใหบริการของสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลมหาสารคาม 

จํากัด  

  2.3 ควร มีการศึกษาถึงองคประกอบที่สงผลตอคุณภาพการใหบริการ เพื่อนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนาการ

ใหบริการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตอผูรับบริการ 

  2.4 การนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาพัฒนาระบบการใหบริหารสหกรณอยางมีประสิทธิภาพ 
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คําปรึกษา ขอเสนอแนะ และแนวทางการคิดวิเคราะหที่ดีเพื่อนํามาสูการปรับปรุงตอยอดในการวิจัยครั้งน้ี ตลอดจน 

ขอขอบพระคุณสมาชิกสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลมหาสารคาม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ไดสงเสริมสนับสนุนใน 

การวิจัยและบริการวิชาการเผยแพรผลงานดวยดีมาตลอด 
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บทคัดยอ  

 บทความวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1. ศึกษาระดับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของ

ประชาชนกลุมจังหวัดราชธานีเจริญศรีโสธร และ 2. วิเคราะหสมการโครงสรางและตรวจสอบสมการโครงสรางที่มีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของประชาชนกลุมจังหวัดราชธานีเจริญศรีโสธร เปนการวิจัยแบบเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research) มีเครื่องมือในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม โดยมีกลุมตัวอยาง คือ ประชาชนผูมีสิทธ์ิ

เลือกตั้งในเขตพ้ืนที่กลุมจังหวัดราชธานีเจริญศรีโสธร จํานวน 400 คน ตามขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของทาโร         

ยามาเน ท่ีระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 และทําการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Sampling Random) แลวนําขอมูลท่ีไดจาก

แบบสอบถามมาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห

ขอมูลโดยใชสมการโครงสราง (Structural Equation Modeling: SEM) ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับพฤติกรรมการตัดสินใจ

เลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของประชาชนกลุมจังหวัดราชธานีเจริญศรีโสธร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x ̅=3.70) และ

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก 1.1) ดานการทําตามหนาที่ของพลเมือง (x ̅=3.94)        

1.2) ดานความตองการอรรถประโยชนทางการเมือง (x ̅=3.72) 1.3) ดานความตองการตอตานหรือเปลี่ยนแปลงรัฐบาล 

(x ̅=3.43) ตามลําดับ 2) การวิเคราะหสมการโครงสรางความสัมพันธพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของ

ประชาชนกลุมจังหวัดราชธานีเจริญศรีโสธร พบวา มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ เน่ืองจากความกลมกลืนของโมเดล

ในภาพรวม ไดแก การทดสอบไควสแควร (Chi-square) มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (P = 0.458 ; > .05) ซ่ึงเปน

หลักเกณฑที่กําหนดไว เม่ือพิจารณาดัชนีกลุมท่ีกําหนดไวที่ระดับมากกวาหรือเทากับ 0.90 พบวา ดัชนีทุกตัวไดแก CFI = 

1.000, TLI = 1.000, ผานเกณฑตามลําดับ สวนดัชนีที่กําหนดไวที่ระดับนอยกวา 0.05 พบวา ดัชนี SRMR = 0.025, RMSEA 

= 0.060 ผานเกณฑที่กําหนดไวเชนเดียวกัน  
 

คําสําคัญ: พฤติกกรมการตัดสินใจ, สมาชิกสภาผูแทนราษฎร, กลุมจังหวัดราชธานีเจริญศรีโสธร 
 

Abstract            

 The thesese of there research 1.  To study behavioral levels of the decision to choose Member of 

Parliament of the people in gruop of Rachthanijarernsrisothon provine 2. To analyze the structural equations 

and examine the structural equations that influence behavior he decision to choose Member of Parliament 

of the people in gruop of Rachthanijarernsrisothon provine.  Population people in gruop of 

Rachthanijarernsrisothon provine 3,323,185 people.  Sample groups include there are 400 people.  The 
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statistics used are mean and standard deviation and data analysis using Structural Equation Modeling (SEM). 

The research instruments were The instrument used in the research was a questionnaire and using data 

analysis using structural equations.  The results of the research showed that.  The behavior level of the 

decision making of the members of the House of Representatives of the people of gruop of 

Rachthanijarernsrisothon provine was in the high level and the results of the analysis of the equation, the 

structure of the relationships, the behavior of the members of the House of Representatives of the people 

gruop of Rachthanijarernsrisothon provine found that.  After the format adjustment, it was consistent with 

the empirical data since.  The harmony of the model as a whole is the Chi- square test was statistically 

significant at the level of 0.05 (P = 0.458; > .05) Which is the set criteria When considering the index set at 

the level greater than or equal to 0.90, found that every index is CFI = 1.000, TLI = 1.000, passed the criteria 

respectively. For the index that is set at less than 0.05, it is found that the SRMR = 0.025, RMSEA = 0.060. 

Therefore, it can be concluded that equations, structure, relationships, behavior patterns, decisions to select 

members of the House of Representatives of the people gruop of Rachthanijarernsrisothon provine the data 

obtained from the conceptual framework of the research is in harmony with the empirical data. 
 

Keywords: Behavioral Decision Making, Member of Parliament, Rachthanijarernsrisothon Gruop  
 

บทนํา             

 ในสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือท้ังภูมิภาค มีการเคลื่อนไหวทางสังคมและการมีสวนรวมทางการเมืองท่ีอาจดูเหมือนวา

จะต่ํากวาพื้นที่ภูมิภาคอ่ืน ๆ ของประเทศ หมายความวา อาจมีขอจํากัดของการแสดงออกทางการเมืองท่ีสําคัญ เชน ภาวะ

ทางเศรษฐกิจหรือการครองชีพของประชาน ซึ่งการแสดงพฤติกรรมทางการเมืองในลักษณะตาง ๆ  ของประชาชนในภูมิภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือนั้น ยังขาดจิตสํานึกในการมีสวนรวมแบบจริงจังและขาดความศรัทธาตอประชาธิปไตยอยางแทจริง ที่จะ

รักษาและหวงแหนประชาธิปไตยที่จะไมใหใครคนใดคนหนึ่งมาแยงชิงเอาไปจากประชาชนได (กรรณิกา  ชมดี, 2544, น.39) 

แตเม่ือกาลเวลาผานไปก็ไดพิสูจนใหเห็นแลววา ระบอบประชาธิปไตยแมจะมีจุดออนมีชองโหวมากมายเพียงใด ก็ยังดีกวาเผด็จ

การทุกรูปแบบ (อมร  รักษาสัตย, 2537, น.126) หรืออยางนอยประชาธิปไตยก็เปดพ้ืนท่ีทางสังคมใหมีการสรางความเขาใจ

และยอมรับความแตกตางของผูคนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมใหสามารถสรางพื้นท่ีทางสังคมเพื่อพัฒนาตนเอง 

(ประจักษ  กองกีรติ, 2548, น.96) จึงพอจะมองเห็นถึงอุดมการณทางการเมืองของพลเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดอยาง

ถองแท ดังจะเห็นไดจากการเลือกตั้งในครั้งตอมา พรรคการเมืองที่คนตะวันออกเฉียงเหนือใหการสนับสนุนมักจะเปนฝายชนะ

การเลือกตั้งในแทบทุกครั้งไป สื่อใหเห็นถึงความมีหลักคิด อุดมการณ อุดมคติในการเลือกตัวแทนของตนตามระบอบประชาธิป

ไตยในหวงระยะเวลาท่ีผานมาท่ีเปนรูปธรรมจริง ๆ (พิกุล  มีมานะ และสนุก  สิงหมาตร, 2561, น.8)  

 กลุมจังหวัดราชธานีเจริญศรีโสธร เปนภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 แบงกลุมจังหวัดตาม พ.ร.ฎ.วาดวยการ

บริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 (ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด และ

กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ออนไลน) ซึ่งประกอบไปดวยจังหวัดอุบลราชธานี อํานาจเจริญ ศรีสะเกษ และยโสธร ซึ่งในความ

เปนจริงที่เกี่ยวกับการแสดงออกพฤติกรรมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีผานมา (24 มีนาคม 2562) 

พบวา ประชาชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือท้ัง 4 จังหวัดน้ีไดตัดสินเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดรับผลการเลือกต้ัง

อยางไมเปนไปตามท่ีนักวิชาการหรือบรรดาการคาดการณไว พรรคการเมืองบางพรรคหรือผูสมัครบางคนท่ีทุมเทสรรพกําลัง

ทุกอยางและเคยเปนพรรคที่เคยไดรับการสนับสนุนจากประชาชนมาโดยตลอดและคาดวาจะไดรับคะแนนเสียงตามที่มุงหวังไว
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กลับไมเปนไปตามท่ีมีความมุงหวังไว เชนเดียวกันพรรคการเมืองบางพรรคหรือผูสมัครบางคนกลับไดรับการสนับสนุนใหไดรับ

การเลือกต้ังทั้งท่ีบางพ้ืนท่ีประชาชนเองไมรูจักแมกระท่ังชื่อผูสมัครของพรรคการเมืองนั้นเลย สิ่งเหลานี้จึงกลายเปนคําถามท่ี

ตามมามากมายวาเกิดอะไรขึ้นในพฤติกรรมการตัดสินเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของประชาชนในภูมิภาคนี้ 

 ดังนั้น จากเหตุผลขางตนทําใหผูวิจัยมีความเห็นวามีความจําเปนอยางย่ิงที่จะตองศึกษาเพ่ือใหทราบถึงรูปแบบพฤติกรรม

การตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของประชาชนกลุมจังหวัดราชธานีเจริญศรีโสธร มีเหตุผลหรือปจจัยใดบางท่ีทําให

ประชาชนในภูมิภาคน้ีใชเปนแนวทางในการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎร มีรูปแบบพฤติกรรมอยางไร มีปญหาหรือ

ขอเสนอแนะอยางไรในการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดังกลาว อีกทั้งในการเขาไปมีสวนรวมกิจกรรมการ

พฤติกรรมทางการเมืองในหลายครั้งของเหตุการณสําคัญทางการเมืองท่ีผานมาวามีปจจัยใดบาง ตลอดจนสรางรูปแบบสมการ

โครงสรางปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของประชาชนกลุมจังหวัดราช

ธานีเจริญศรีโสธร มีลักษณะอยางไร เพราะผูวิจัยมีความเห็นวาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้นเปน

เปาหมายท่ีสําคัญของการพัฒนาระบบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย ซ่ึงเปนตัวชี้วัดถึงระบอบการปกครองได 
 

วัตถุประสงคการวิจัย  

       1. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของประชาชนกลุมจังหวัดราชธานีเจริญศรีโสธร  

 2. เพ่ือศึกษาสมการโครงสรางและตรวจสอบสมการโครงสรางท่ีมี อิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของประชาชนกลุมจังหวัดราชธานีเจริญศรีโสธร 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังน้ี  

 1. ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย ไดแก ประกอบดวย 

 1.1 ประชากร ไดแก ประชาชนผูท่ีมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งมีภูมิลําเนาและอาศัยอยูจริงในเขตพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

กลุมจังหวัดราชธานีเจริญศรีโสธร (อีสานตอนลาง 2) โดยมีจํานวนประชากรผูมีสิทธิเลือกต้ังทั้งส้ิน จํานวน 3,323,185 คน

 1 .2 กลุม ตัวอยาง  ไดแก  ประชาชนผู ท่ีมีสิทธิ เลือกตั้ งซึ่ งมี ภูมิ ลํา เนาและอาศัยอยู จริ ง ในเขตพ้ืน ท่ีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ กลุมจังหวัดราชธานีเจริญศรีโสธร จํานวน 400 คน โดยการหาขนาดของกลุมตัวอยางจากสูตรของทาโร      

ยามาเน (Taro Yamane, 1973, p.580-581) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 ที่มาจากการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ 

(Sampling Random) 

 2. เคร่ืองมือในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบดวย ตอนท่ี 1 สถานภาพทั่วไปของผูตอบ

แบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบสํารวจ ตอนท่ี 2 แบบสอบถามศึกษาระดับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรของประชาชนกลุมจังหวัดราชธานีเจริญศรีโสธร แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ และตอนท่ี 3 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ มีลักษณะเปนแบบปลายเปด (Open Ended) ตลอดจน ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามมาหา

คุณภาพภาพของเครื่องมือ ไดแก 1) นําแบบสอบถามพบท่ีปรึกษาและดําเนินการปรังปรุงแกไขตามคําแนะนํา 2) นํา

แบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวเสนอนําเสนอผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบความสอดคลองของเนื้อหาโดยหาคา

ความสอดคลองของวัตถุประสงคกับขอคําถาม (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 และหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยวิธีของ 

Cronbach (1951, p.274; อางในบุญชม  ศรีสะอาด, 2558) ซึ่งผลการประเมินคาความเชื่อมั่นมีคาความเช่ือมั่น 0.95 
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 3. การเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก การรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีไดจากกลุมตัวอยาง

ประชาชนผูที่มีสิทธิเลือกตั้งซ่ึงมีภูมิลําเนาและอาศัยอยูจริงในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุมจังหวัดราชธานีเจริญ

ศรีโสธร จํานวน 400 คน 

 4. การวิเคราะหขอมูล ไดแก การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยการนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหโดยใช

โปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเชิงพรรณนา การวิเคราะหสมการโครงสราง (Structeral Equention Modeling= SEM) และการ

ประเมินความสอดคลองของโมเดล (Evaluating the data- model fit) เปนการประเมินความสอดคลองของโมเดล

องคประกอบ โดยพิจารณาคาสถิติตาง ๆ 

 5. สถิติท่ีใชในการวิจัย ไดแก โปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเชิงพรรณนา ประกอบดวย คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 

(Mean) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สมการโครงสราง (Structeral Equention Modeling= SEM) และ

การประเมินความสอดคลองของโมเดล (Evaluating the data-model fit)  
 

ผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของประชาชนกลุมจังหวัดราชธานีเจริญศรีโสธร 

ผูวิจัยสามารถจําแนกผลการวิจัยได ดังน้ี 

 1. เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของประชาชนกลุมจังหวัดราชธานีเจริญ

ศรีโสธร  

 ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของประชาชนกลุมจังหวัดราชธานีเจริญศรีโสธร  

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x ̅=3.70) และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงจากคาเฉล่ียมากไปหานอย พบวา 1) ดานการ

ทําตามหนาท่ีของพลเมือง (x̅=3.94) 2) ดานความตองการอรรถประโยชนทางการเมือง (x ̅=3.72) 3) ดานความตองการตอตาน

หรือเปลี่ยนแปลงรัฐบาล (x ̅=3.43) ตามลําดับ 

 2. เพ่ือศึกษาสมการโครงสรางและตรวจสอบสมการโครงสรางท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของประชาชนกลุมจังหวัดราชธานีเจริญศรีโสธร 

 ผลการวิจัยพบวา ผลการวิเคราะหสมการโครงสรางและตรวจสอบสมการโครงสรางท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจ

เลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของประชาชนกลุมจังหวัดราชธานีเจริญศรีโสธร ตามสมมติฐานการวิจัย เปนไปตามดัง

รายละเอียด แผนภาพที่ 1 ดังน้ี  
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2  = 99.709, df= 2, P-Value = 0.000, CFI =0.939, TLI= 0.816, SRMR= 0.027, RMSEA=0.349, 2 /df = 49.854 

> 2 

แผนภาพที่ 1 ผลการวิเคราะหสมการโครงสรางความสัมพันธพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของ

ประชาชน (กอนปรับรูปแบบ) 

 จากแผนภาพที่ 1 พบวา สมการโครงสรางความสัมพันธรูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

ของประชาชนกลุมจังหวัดราชธานีเจริญศรีโสธร ยังไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ เนื่องจาก ความกลมกลืนของโมเดลใน

ภาพรวม พบวา การทดสอบไควสแควร (Chi-square) มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (P = 0.000 ; < 0.05) ซ่ึงเปน

หลักเกณฑที่กําหนดไว เม่ือพิจารณาดัชนีกลุมท่ีกําหนดไวท่ีระดับมากกวาหรือเทากับ 0.90 พบวา ดัชนีทุกตัวไดแก CFI = 

0.939, TLI =0.816 ยังไมผานเกณฑตามลําดับ  สวนดัชนีท่ีกําหนดไวท่ีระดับนอยกวา 0.05 พบวา ดัชนี SRMR = 0.027, 

RMSEA = 0.349 ยังไมผานเกณฑที่กําหนดไว เชนเดียวกัน จึงสรุป ไดวา พบวา สมการโครงสรางความสัมพันธรูปแบบ

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของประชาชนกลุมจังหวัดราชธานีเจริญศรีโสธรที่ไดจากกรอบแนวคิดใน

การวิจัยยงัไมมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ จึงตองมีการปรับโมเดลใหมีความกลมกลืนตอไป 

 ผลการตรวจสอบสมการโครงสรางความสัมพันธที่มีอิทธิพลตอรูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรของประชาชนกลุมจังหวัดราชธานีเจริญศรีโสธร (กรณีปรับรูปแบบ) ผูวิจัยไดดําเนินการปรับ (Modification indices) 

โดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ พรอมท้ังผลการคํานวณจากโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยการวิเคราะห

องคประกอบเชิงยืนยัน รูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของประชาชนกลุมจังหวัดราชธานีเจริญ

ศรีโสธร พบวา โมเดลสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ มีคาดัชนีความกลมกลืนดังแสดงในแผนภาพท่ี 2 ดังนี้  



 

 

              

 
วารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปท่ี 4 ฉบับท่ี 3 กรกฎาคม-กันยายน 2563 

(JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE FOR LOCAL RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY Vol.4, No.3 July- September 2020) 

  

62 

 
 2  = 6.721, df= 7, P-Value = 0.458, CFI =1.000, TLI= 1.000, SRMR= 0.025, RMSEA=0.060, 2 /df = 

0.960 < 2 

แผนภาพที่ 2 ผลการวิเคราะหสมการโครงสรางความสัมพันธพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของ

ประชาชนกลุมจังหวัดราชธานีเจริญศรีโสธร (หลังปรับตัวแบบ) 

 จากแผนภาพที่ 2 พบวา สมการโครงสรางความสัมพันธที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรของประชาชนกลุมจังหวัดราชธานีเจริญศรีโสธร หลังการปรับรูปแบบแลวมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

เนื่องจาก ความกลมกลืนของโมเดลในภาพรวม พบวา การทดสอบไควสแควร (Chi-square) มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

(P = 0.458 ; > .05) ซ่ึงเปนหลักเกณฑท่ีกําหนดไว เม่ือพิจารณาดัชนีกลุมท่ีกําหนดไวที่ระดับมากกวาหรือเทากับ 0.90 พบวา 

ดัชนีทุกตัวไดแก CFI = 1.000, TLI = 1.000, ผานเกณฑตามลําดับ สวนดัชนีที่กําหนดไวท่ีระดับนอยกวา 0.05 พบวา ดัชนี 

SRMR = 0.025, RMSEA = 0.060 ผานเกณฑท่ีกําหนดไวเชนเดียวกัน จึงสรุปไดวา สมการโครงสรางความสัมพันธรูปแบบ

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของประชาชนกลุมจังหวัดราชธานีเจริญศรีโสธร ท่ีไดจากกรอบแนวคิดใน

การวิจัยมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ  
 

สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของประชาชนกลุมจังหวัดราชธานีเจริญศรีโสธร 

ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคได ดังน้ี 

 1. เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของประชาชนกลุมจังหวัดราชธานีเจริญ

ศรีโสธร พบวา พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของประชาชนกลุมจังหวัดราชธานีเจริญศรีโสธร        

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x ̅=3.70) และเม่ือพิตารณาเปนรายดาน โดยเรียงจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย พบวา 1) ดานการ

ทําตามหนาท่ีของพลเมือง (x̅=3.94) 2) ดานความตองการอรรถประโยชนทางการเมือง (x ̅=3.72) 3) ดานความตองการตอตาน

หรือเปลี่ยนแปลงรัฐบาล (x ̅=3.43) ตามลําดับ 

 2. เพ่ือศึกษาสมการโครงสรางและตรวจสอบสมการโครงสรางท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของประชาชนกลุมจังหวัดราชธานีเจริญศรีโสธร พบวา สมการโครงสรางความสัมพันธพฤติกรรม

การตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของประชาชนกลุมจังหวัดราชธานีเจริญศรีโสธรหลังไดปรับตัวแบบแลวนั้น เห็นได

วาสมการโครงสรางความสัมพันธพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของประชาชนกลุมจังหวัดราชธานีเจริญ

ศรีโสธร ที่ไดมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษตามท่ีกําหนด 
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การอภิปรายผล 

 การวิจัยเรื่องพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของประชาชนกลุมจังหวัดราชธานีเจริญศรีโสธร 

ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยได ดังนี้ 

 1. ผลการศึกษาระดับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของประชาชนกลุมจังหวัดราชธานีเจริญ

ศรีโสธร พบวา ประชาชนกลุมจังหวัดราชธานีเจริญศรีโสธร มีระดับพฤติกรรมทางการเมืองโดยรวม อยูในระดับมาก (x ̅=3.70)  

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดานและเมื่อเรียงลําดับดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก อันดับแรก 

คือ ดานการทําตามหนาท่ีของพลเมือง รองลงมาคือดานความตองการอรรถประโยชนทางการเมือง สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

คือ ดานความตองการตอตานหรือเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ที่เปนเชนน้ีแสดงใหเห็นวา ประชาชนในพ้ืนที่กลุมจังหวัดมีความต่ืนตัว

ตอการเลือกตั้งในครั้งน้ีเปนอยางมาก อาจเปนเพราะประเทศไทยไมไดจัดการเลือกตั้งระดับประเทศหรือเลือกตั้ง ส.ส.มาเปน

ระยะเวลานาน จึงทําใหคนต่ืนตัวกับการเลือกตั้งครั้งนี้เปนอยางมาสงผลตอการแสดงพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกตั้งท่ีออกมา

อยูในระดับมากทุกดานนั่นเอง สอดคลองกับงานวิจัยของธิดารัตน  ชวรัตนสกุลกิจ (2557, บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอ

การตัดสินใจเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร: ศึกษากรณี ประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังจังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา 

ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร: ศึกษากรณีประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังจังหวัดเชียงใหม อยูใน

ระดับมาก ในดานตัวผูสมัครรับเลือกต้ัง รองลงมาคือ ดานพรรคการเมืองที่ผูสมัครรับเลือกตั้งสังกัด และดานการรณรงคการหา

เสียงเลือกตั้ง รวมท้ังสอดคลองกับงานวิจัยของเบญจพร  อาจวิชัย (2558, บทคัดยอ) ได ศึกษาปจจัย ที่มีผลตอการตัดสินใจ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม: ศึกษากรณีการเลือกตั้งท่ัวไป วันที่ 2 กุมภาพันธ 2557 ผลการศึกษา

พบวา มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม อยูใน

ระดับมาก ท้ัง 5 ดาน เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานพรรคการเมืองท่ีผูสมัครสังกัด ดานนโยบายเลือกต้ัง ดาน

คุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกต้ัง ดานบริบททางการเมือง และดานวิธีการหาเสียงเลือกตั้งตามลําดับ  

 2. ผลการศึกษาสมการโครงสรางความสัมพันธที่มีอิทธิพลตอรูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรของประชาชนกลุมจังหวัดราชธานีเจริญศรีโสธร พบวา สมการโครงสรางความสัมพันธท่ีมีอิทธิพลตอรูปแบบ

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของประชาชนกลุมจังหวัดราชธานีเจริญศรีโสธร หลังการปรับรูปแบบ

แลวมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ เนื่องจาก ความกลมกลืนของโมเดลในภาพรวม พบวา การทดสอบไควสแควร 

(Chi-square) มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P = 0.458 ; > .05) ซึ่งเปนหลักเกณฑที่กําหนดไว เมื่อพิจารณาดัชนีกลุมท่ี

กําหนดไวที่ระดับมากกวาหรือเทากับ 0.90 พบวา ดัชนีทุกตัวไดแก CFI = 1.000, TLI = 1.000, ผานเกณฑตามลําดับ สวน

ดัชนีท่ีกําหนดไวท่ีระดับนอยกวา 0.05 พบวา ดัชนี SRMR = 0.025, RMSEA = 0.060 ผานเกณฑท่ีกําหนดไวเชนเดียวกัน จึง

สรุปไดวา สมการโครงสรางความสัมพันธรูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของประชาชนกลุ ม

จังหวัดราชธานีเจริญศรีโสธร ท่ีไดจากกรอบแนวคิดในการวิจัยมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ สอดคลองกับงผล

การศึกษาของสัญญา  เคณาภูมิ (2560, น.52-58). ศึกษาวิจัยเรื่องอิทธิพลของอรรถประโยชนทางการเมืองท่ีสงผลตอการ

ตัดสินใจทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางประเทศไทย พบวา รูปแบบ

อิทธิพลของอรรถประโยชนทางการเมืองที่สงผลตอการตัดสินทางการเมืองแบบวิถีประชาธิปไตย ไดปจจัยเชิงสาเหตุที่มิอิทธิพล

ตอการตัดสินใจทางการเมืองในความเปนหุนสวนทางการเมือง ไดแก การเปนผูมีสวนรวมทางการเมือง (β=.665) การเปนผู

สังเกตการณทางการเมือง (β=.178) อรรถประโยชนฐานคติทฤษฎีปจจัยกําหนด (β=.178) อรรถประโยชนฐานคติทฤษฎี

จิตวิทยา (β=.156) และอรรถประโยชนฐานคติทฤษฎีความสํานึกเชิงเหตุผล (β=.105) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ
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เปน 0.865 และสามารถรวมกันพยากรณการเปนหุนสวนทางการเมือง ไดรอยละ 74.80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01 โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ เทากับ ±0.54385 (F=272.70; p-value = 0.001) 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 

 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

  1.1 พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของประชาชนกลุมจังหวัดราชธานีเจริญศรีโสธรน้ี ควร

เสนอใหหนวยงานองคการท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐ องคกรอิสระที่เกี่ยวกับการเมือง เชน คณะกรรมการการเลือกต้ัง หนวยงาน

ระดับกลาง ระดับภูมิภาคของรัฐ สถาบันการศึกษา พรรคการเมือง กลุมการเมือง หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของนําผลการวิจัย

ดังกลาวไปใชประโยชนในการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองหรือการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนเพ่ือประโยชนตอ

การพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศได ผลการวิจัยทําใหคนพบรูปแบบที่เหมาะสมระดับมากท่ีสุด  

  1.2 สมการโครงสรางความสัมพันธรูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของประชาชนกลุม

จังหวัดราชธานีเจริญศรีโสธร ท่ีไดจากกรอบแนวคิดในการวิจัยมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ เราสามารถนําเอาปจจัย

หรือตัวบงชี้ ท้ัง 12 ตัวที่คนพบจากงานวิจัยไปขยายผลในการที่จะพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองหรือการมีสวนรวมของ

ประชาชนในประเทศพรอมท้ังจะเปนรูปแบบท่ีนําไปใชไดในทางปฏิบัติจริง คุมคา และเหมาะสม ผูดําเนินการโครงการพัฒนา

ศักยภาพ การแสดงออกทางการเมืองของประชาชนใหเขาใจเพ่ือนําไปดําเนินการไดอยางคุมคา 

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

  2.1 ควร ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาวะผูนําทางการเมืองของประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในกลุมจังหวัด   

อ่ืน ๆ 

  2.2 ควร ศึกษาวิจัยรูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของประชาชนในภูมิภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

  2.3 ควร ศึกษาวิจัยรูปแบบพัฒนาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของประชาชนพฤติกรรมทาง

การเมืองของเยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  2.4 ควร ศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนในภาคอ่ืน ๆ ของประเทศ

ดวย 
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กันยาวรรณ, ดร.พิกุล  มีมานะ,ทานสุพล  ฟองงาม อดีตสมาชิกสภาผูแทนราฎรจังหวัดอุบลราชธานี, ดร.พิกิฏ  ศรีชนะ อดีต

สมาชิกสภาผูแทนราฎรจังหวัดยโสธรและนางจันทรเพ็ญ  ประเสริฐศรี อดีตสมาชิกสภาผูแทนราฎรจังหวัดอํานาจเจริญพรอม

ทั้งผูทรงคุณวุฒิทุกทาน ท่ีกรุณาสละเวลาอันมีคุณคายิ่ง ในการใหคําปรึกษาแนะนําในการวิจัยดวยความเมตตาและเอาใจใส

อยางดีย่ิงมาตลอด ขอขอบพระคุณนักวิชาการและผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่ใหคําชี้แนะในการวิจัย และขอบขอบคุณพ่ีนอง

ประชาชนผูมีสิทธ์ิเลือกต้ังในเขตพื้นที่ราชธานีเจริญศรีโสธรซึ่งหมายถึง จังหวัด อุบลราชธานี จังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดศรี   

สะเกษ  
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บทคัดยอ           

 งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1. ศึกษาบทบาทศาลในการคนหาความจริงของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และ 2. ศึกษาปญหาและขอจํากัดในการคนหาความจริงในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนการวิจัยแบบ          

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีการศึกษาคนควาวิจัยจากเอกสาร แลวจะนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหเชิงลึกแบบ        

เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยพบวา 1) บทบาทศาลในการคนหาความจริงของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติ

มิชอบใชระบบไตสวน ศาลทําหนาท่ีคนหาความจริงดวยตนเองและเรียกพยานหลักฐานมาสืบเพิ่มเติมได และ 2) ปญหาในการ

คนหาความจริงมี 2 ประการ คือ 2.1) การไตสวนมูลฟองกฎหมายกําหนดใหศาลไตสวนมูลฟองเฉพาะคดีที่ผูเสียหายเปนโจทก

เทาน้ัน สวนคดีที่อัยการสูงสุด หรือประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เปนโจทกใหศาลประทับฟอง

ไวโดยไมตองไตสวนมูลฟอง สําหรับคดีที่พนักงานอัยการหรือคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปน

โจทกไมจําเปนตองไตสวนมูลฟอง แตถาศาลเห็นสมควรจะไตสวนมูลฟองกอนก็ได 2.2) ในขั้นตอนการพิจารณาพิพากษา

ในทางปฏิบัติศาลยังคงใชหลักยกประโยชนแหงความสงสัยใหจําเลย สวนขอจํากัดในการคนหาความจริงคือ ผูพิพากษายังคงมี

ทัศนคติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและประมวลจริยธรรมขาราชการตุลาการขอ 9 ซึ่งเนนระบบกลาวหาท้ัง

วาระการแตงตั้งโยกยายเปนสาเหตุหน่ึงที่ทําใหประสบการณและความเชี่ยวชาญของผูพิพากษาในระบบไตสวนตองขาดตอน

ไป ผูศึกษาจึงขอเสนอการแกไขกฎหมายเก่ียวกับปญหาและขอจํากัดในการคนหาความจริงของศาลอาญาคดีทุจริตและ

ประพฤติมิชอบใหชัดเจนภายใตการอํานวยความยุติธรรมในระบบไตสวน 
 

คําสําคัญ: คดีทุจริต, การคนหาความจริง, ระบบไตสวน 
 

Abstract 

 The objective of this research was to examine (1)  the role of the criminal court for corruption and 

misconduct cases on the fact-finding process (2) the problems and limitations in fact-finding process of the 

criminal court for corruption and misconduct cases. This study was a qualitative and documentary research 

by studying the fact- finding process in accusatorial and inquisitorial systems and the roles of the court on 

the fact- finding process for corruption and misconduct cases in abroad.  The documentary research was 

conducted from related documents, laws, regulations, rules, provisions, and correlated reports with fact-

finding process of the criminal court for corruption and misconduct cases. It was found that (1) the role of 
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the court in fact- finding process of the criminal court for corruption and misconduct cases used an 

inquisitorial system. The court is responsible for fact-finding process by itself and calling for further evidence. 

(2)  Problems in fact- finding process were 2 points 2. 1)  a preliminary examination in accordance with the 

provisions is only allowable the court conducts preliminary examination in criminal cases filed by injured 

persons.  In the cases filed by either the attorney general or the chairman of national anti- corruption 

commission, the court renders an order to accept the charge without preliminary examination. There is no 

need to conduct preliminary examination in the cases filed by either the public prosecutor or the national 

anti- corruption commission However a preliminary examination may be investigated, if the court deems 

appropriate. 2.2) In the process of adjudication, in practice, the court still applies the principle of in Dubio 

Pro Reo. For limitations in fact-finding process, judges still have an attitude according to the code of criminal 

procedure and judicial conduct (No.9) focused on an accusatorial system.  In addition, transfer order is also 

a cause to interrupt the experience and expertise of judges in the inquisitorial system.  Therefore, the 

researcher would like to propose a clear amendment to the law regarding problems and limitations in fact-

finding process of the criminal court for corruption and misconduct cases under the administration of justice 

in the inquiry system. 
 

Keywords: Corruption Case, Fact-Finding Process, Inquisitorial System 
 

บทนํา 

 การคนหาความจริงในคดีอาญาเปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดของระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญา หากวิธีคนหาความจริงไมมี

ประสิทธิภาพเพียงพอ ยอมไมสามารถนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษได หรืออาจมีการลงโทษผูบริสุทธ์ิ หรือไมอาจบังคับ

การลงโทษไดอยางเสมอภาคการดําเนินกระบวนการยุติธรรมก็ถือไดวาลมเหลว (ไพโรจน  กมลเชษฐ และคณะ, 2540)      

ระบบการคนหาความจริงตามหลักสากลที่สําคัญ มี 2 ระบบ คือระบบกลาวหาและระบบไตสวน ซึ่งท้ังสองระบบน้ี สิ ่งท่ี

แตกตางกันในสาระสําคัญคือ บทบาทของศาลในการคนหาความจริง กลาวคือ ในระบบกลาวหา ศาลจะวางตัวเปนกลางมี

บทบาทในเชิงรับ โจทกมีหนาที่นําสืบใหศาลเห็นวาจําเลยไดกระทําความผิดน้ันจริง ศาลจะไมเรียกพยานหลักฐานมาสืบ

เพิ่มเติม แตในระบบไตสวน ศาลจะมีบทบาทในเชิงรุก ศาลจะเรียกพยานหลักฐานมาสืบเองได ไมผูกมัดกับพยานหลักฐานท่ี

คูความนํามาพิสูจนเทานั้น การนําพยานหลักฐานมาสืบเพื่อใหทราบขอเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นเปนสําคัญ ไมเครงครัดตอหลักเกณฑ

การรับฟงพยานหลักฐานและในประเทศไทยศาลใชบทบาทในการคนหาความจริงท้ัง 2 ระบบ คือใชระบบกลาวหากับการ

คนหาความจริงในศาลยุติธรรมท่ัวไป เน่ืองจากเสด็จในกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ จบการศึกษาจากประเทศอังกฤษและมีสวน

รวมในการปฏิรูปกฎหมาย จึงทําใหระบบกลาวหาเขามามีอิทธิพลและฝงรากลึกในกระบวนการยุติธรรมของไทย (อภิรดี      

โพธ์ิพรอม และคณะ, 2550, น.240) และใชระบบไตสวนกับการคนหาความจริงในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เนื่องจากเปนคดีท่ีมีความซับซอน การกระทําความผิดมักปกปดชองทางการทุจริตมีพยานหลักฐานจํานวนมากและเกี่ยวของ

กับผูมีอิทธิพลเปนเครือขาย จึงยากแกการนําตัวผูกระทําความผิดมาดําเนินคดีและลงโทษ และมีบทบัญญัติหลายมาตราที่ให

อํานาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อคนหาความจริงในเชิงรุก เชน การใหศาลมีอํานาจเรียกพยานหลักฐานมาสืบ

เพิ่มเติม นอกเหนือจากพยานหลักฐานที่คูความนํามาสืบ มีอํานาจขอใหผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญมาใหความเห็นได 

(พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ, 2559) ศาลเปนผูซักถามพยานเอง คูความจะซักถามไดตอเมื่อไดรับ
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อนุญาตจากศาล ศาลจะเปนผูรับผิดชอบในการคนหาขอเท็จจริงจากการกระทําความผิดโดยการสืบพยาน โดยไมปลอยใหเปน

บทบาทหนาที่ของพนักงานอัยการและทนายจําเลยเทานั้น  

 การแสวงหาขอเท็จจริงของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบจึงควรเริ่มตั้งแตชั้นตรวจคําฟอง ไตสวนมูลฟอง  

ซึ่งการไตสวนมูลฟองเปนกระบวนการท่ีสําคัญตามหลักการตรวจสอบเพ่ือกลั่นกรองคดีที่มีพยานหลักฐานไมเพียงพอเขาสู

กระบวนการช้ันพิจารณา แตการไตสวนมูลฟองน้ันกลับถูกจํากัดใหกระทําเพียงกรณีท่ีผูเสียหายฟองคดีเอง สวนกรณีที่อัยการ

สูงสุด ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ศาลไมจําตองไตสวนมูลฟอง และกรณีพนักงานอัยการ 

หรือคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปนโจทก กฎหมายกําหนดใหศาลไมจําตองไตสวนมูลฟอง เวน

แตศาลเห็นสมควรใหไตสวนมูลฟอง ทําใหผูถูกกลาวหาตองตกเปนจําเลยโดยที่คดีน้ันอาจไมมีพยานหลักฐานที่เพียงพอ ไม

เปนไปตามหลักการตรวจสอบ ทําใหสิทธิเสรีภาพของผูถูกกลาวหาไมไดรับการคุมครองเพราะอาจตองสูญเสียเสรีภาพหากศาล

ประทับรับฟอง ตองถูกขังหากไมไดรับการปลอยชั่วคราวและตองเสื่อมเสียชื่อเสียง นอกจากนี้การพิจารณาคดีของศาลที่ไม

ผูกมัดในการรับฟงพยานหลักฐานเพียงเทาท่ีโจทกจําเลยอางเปนพยาน แตศาลตองคนหาขอเท็จจริงในคดีใหปรากฏครบถวน

รอบดานนอกเหนือจากการนําสืบพยานหลักฐานของคูความ หากมีขอเท็จจริงใดที่ศาลยังสงสัยเมื่อศาลเปนผูซักถามเองจึงตอง

ถามจนกวาจะสิ้นสงสัย การท่ีศาลจะยกประโยชนแหงความสงสัยใหจําเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา 227 วรรคสองจึงไมอาจทําไดในการคนหาความจริงในระบบไตสวน (วีระพงษ  บุญโญภาสและคณะ, 2556, น.420) 

ทั้งผูพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบยังคงตองยึดถือประมวลจริยธรรมขาราชการตุลาการซึ่งเปนแนวทางใน

การประพฤติปฏิบัติและการดํารงตนของขาราชการตุลาการและมีสภาพบังคับทางวินัยจึงยังคงมีทัศนคติในการรับฟง

พยานหลักฐานตามประมวลจริยธรรมตุลาการ ขอ 9 ท่ีกําหนดให “ผูพิพากษาพึงระลึกวาการนําพยานหลักฐานเขาสืบและการ

ซักถามพยานควรเปนหนาท่ีของคูความและทนายความของแตละฝายท่ีจะกระทํา ผูพิพากษาพึงเรียกพยานหลักฐานหรือ

ซักถามพยานดวยตนเอง ก็ตอเม่ือจําเปนเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรมหรือมีกฎหมายบัญญัติไวใหศาลเปนผูกระทําเอง”อัน

เปนบทบัญญัติที่เนนระบบกลาวหาท่ีศาลจะวางตนเปนกลางไมเรียกพยานหลักฐานมาสืบเพ่ิมเติม เวนแตเพื่อประโยชนแหง

ความยุติธรรมหรือมีกฎหมายบัญญัติใหศาลเปนผูกระทําเอง อันเปนการคนหาความจริงของศาลยุติธรรมทั่วไปและแมมี

บทบัญญัติใหศาลเปนผูกระทําเองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 228 ซึ่งกําหนดใหศาลมีอํานาจสืบ

พยานหลักฐานเพิ่มเติมโดยพลการหรือคูความฝายใดรองขอไดก็ตาม แตทางปฏิบัติศาลมักไมใช (สมทรัพย  นําอํานวย, 2541, 

น.61) โดยเกรงวาจะถูกตําหนิวาไมเปนธรรม ลําเอียง ถูกรองเรียนเรื่องความเปนกลาง และเสี่ยงตอจริยธรรมขาราชตุลาการ

ดวย (ปทิตตา  สิริภาพโสภณ, 2560, น.15) เม่ือผูพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบหมุนเวียนมาจากศาล

ยุติธรรมท่ัวไป การใชอํานาจในการคนหาความจริงโดยเรียกพยานหลักฐานมาสืบเพ่ิมเติมอยางกวางขวาง จึงยังคงมีขอจํากัด

ตามประมวลจริยธรรมขาราชการตุลาการที่ยังตองคํานึงถึงและความไมเคยชินในการแสวงหาขอเท็จจริงดวยตนเองและเคยชิน

กับระบบกลาวหา ทําใหผูพิพากษายังไมมีความเชี่ยวชาญและประสบการณในการแสวงหาพยานหลักฐานขอเท็จจริงด วย

ตนเองนอกเหนือจากพยานหลักฐานท่ีคูความนําเสนอมากนัก เพราะศาลท่ีใชระบบไตสวนในศาลยุติธรรมมีเพียงไมกี่ศาล เชน 

ศาลอาญาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือจํากัดเฉพาะคดีไมก่ีประเภท เชน คดีคามนุษย คดีคุมครอง

ผูบริโภค ท้ังการแตงต้ังโยกยายตุลาการเปนสาเหตุหนึ่งในการสรางและสะสมความเชี่ยวชาญและประสบการณของผูพิพากษา

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ดังนั้น เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของการดําเนินคดีอาญาที่มีวัตถุประสงคในการพิสูจนความผิดของผูถูกกลาวหาพิสูจนความ

จริงของเรื่องที่กลาวหาวามีมูลความจริงและผูที่ถูกกลาวหาเปนผูกระทําความผิดนั้นและศาลตองชี้ขาดเร ื่องที่กลาวหา โดย

อาศัยกระบวนการคนหาความจริงและขณะเดียวกันตองคุมครองสิทธิเสรีภาพของผูถูกกลาวหาไมใหถูกละเมิดจากการดําเนิน

คดีอาญาสามารถนําตัวผูกระทําความผิดท่ีแทจริงมาลงโทษไดอันเปนการรักษาความสงบเรียบรอยในสังคม โดยเฉพาะคดี
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ทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีผลกระทบตอเสถียรภาพ ความม่ันคงของสังคม เปนอุปสรรคสําคัญตอการพัฒนาประเทศและ

นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นและกอใหการความเสียหายตอทรัพยสินของแผนดินจํานวนมาก เพ่ือใหศาลใชบทบาทในการ

แสวงหาขอเท็จจริงในคดีอยางเต็มท่ีโดยปราศจากขอกังขาวาจะขัดตอประมวลจริยธรรมขาราชการตุลาการ เสี่ยงตอการถูก

รองเรียนวาไมเปนธรรม จึงมีความจําเปนอยางยิ่งตองมุงศึกษาและวิเคราะหบทบาทของศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ทั้งน้ี เพ่ือหาแนวทางในการแกไขปญหาและขอจํากัดดังกลาวเพ่ืออํานวยความยุติธรรมและสงเสริมใหประชาชนหรือผูเสียหาย

ไดรับการคุมครองภายใตระบบไตสวน 
 

วัตถุประสงคการวิจัย  

 1. เพื่อศึกษาบทบาทศาลในการคนหาความจริงของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 2. เพื่อศึกษาปญหาและขอจํากัดในการคนหาความจริงในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการดําเนินการวิจัย ดังน้ี  

 1. การรวบรวมขอ มูล ไดแก ผู วิจัยจะทําการ เก็บคนคว าจากเอกสารท้ังภาษาไทยและภาษาตางประ เทศ                     

โดยรวบรวมขอมูลจากเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวของ อาทิ อนุสัญญา ขอกําหนด กฎหมาย ระเบียบ ขอกําหนด คําแนะนํา และ

เอกสารราชการอ่ืน ๆ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของตาง ๆ วิทยานิพนธ สาระนิพนธ บทความจากวารสาร เชน บทบัณฑิตย วารสาร

นิติศาสตรและขอมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ รวมทั้งคําพิพากษาศาลฎีกา 

 2. การวิเคราะหขอมูล ไดแก เมื่อรวบรวมขอมูลจากเอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ (Document Research) ผูวิจัยจะนํา

ขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหในเชิงเนื้อหา (Content Analysis) 
 

ผลการวิจัย  

 การวิจัยเรื่องปญหาการคนหาความจริงของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ผูวิจัยสามารถจําแนกผลการวิจัย 

ได ดังน้ี 

 1. เพ่ือศึกษาบทบาทศาลในการคนหาความจริงของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ   

 ผลการวิจัยพบวา เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับบทบาทศาลในการคนหาความจริงของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิ

ชอบกับคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในตางประเทศ เชน ประเทศเยอรมนีและประเทศฝรั่งเศส ซึ่งใชการคนหาความในระบบ

ไตสวนเชนกัน ศาลจึงมีบทบาทในเชิงรุก โดยบทบาทศาลชั้นกอนพิจารณาคดี ในประเทศฝรั่งเศสมีผูพิพากษาไตสวนซ่ึงทํา

หนาที่สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน เปรียบเสมือนพนักงานสอบสวน แตเปนการรวบรวมพยานหลักฐานโดยผูพิพากษาการ

แสวงหาพยานหลักฐานจึงทําไดอยางกวางขวาง ในประเทศเยอรมนี กระบวนการสืบสวนสอบสวนอยูในความรับผิดชอบของ

พนักงานอัยการ ผูพิพากษาไตสวนจะเขามามีสวนรวมในช้ันสืบสวนสอบสวน ในกรณีพนักงานอัยการรองขอใหผูพิพากษา

กําหนดการใชมาตรการบางอยางที่จําเปนในการสืบสวนสอบสวนคดี เชน คํารองขอใหมีการจับผูตองหามาน้ันเปนไปตามหลัก

สัดสวนหรือไม (สุรสิทธ์ิ  แสงวิโรจนพัฒน, 2559, น. 6–56) สวนในประเทศไทยไมมีผูพิพากษาไตสวนซึ่งคนหาความจริงรวม

สอบสวนกับพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ แตผูพิพากษามีบทบาทในการคุมครองสิทธิผูตองหา เชน พิจารณาออก

หมายจับ หมายคน หรือหมายขัง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สวนบทบาทศาลในช้ันพิจารณาพิพากษาคดี 

ทั้งประเทศฝรั่งเศส ประเทศเยอรมนี และประเทศไทย ตางใชวิธีพิจารณาระบบไตสวน ศาลจึงมีบทบาทในเชิงรุกที่จะแสวงหา

พยานหลักฐานไดดวยตนเอง เพื่อคนหาขอเท็จจริงแหงคดีและพิพากษาตามท่ีไดความนั้น   



 

 

              

 
วารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปท่ี 4 ฉบับท่ี 3 กรกฎาคม-กันยายน 2563 

(JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE FOR LOCAL RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY Vol.4, No.3 July- September 2020) 

  

70 

 2. เพ่ือศึกษาปญหาและขอจํากัดในการคนหาความจริงในศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ   

 ผลการวิจัยพบวา ปญหาในการคนหาความจริงในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ มีปญหาที่สําคัญ 2 ประการ 

ดังน้ี               

  2.1 ปญหาการคนหาความจริงในช้ันไตสวนมูลฟอง เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบประเทศไทย ประเทศฝรั่งเศส และ

ประเทศเยอรมนีพบวาประเทศฝรั่งเศสและประเทศเยอรมนี มีการกล่ันกรองคดีแมคดีท่ีพนักงานอัยการเปนโจทกอย าง

กระตือรือรน ใหสิทธิจําเลยในการตอสูคดีอยางเต็มท่ี สวนในประเทศไทยศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบตองทําหนาท่ี

ตรวจสอบกลั่นกรองคดีกอนที่จะประทับฟอง แตการไตสวนมูลฟองของศาล กฎหมายกําหนดใหตองไตสวนมูลฟองทุกคดี

เฉพาะกรณีท่ีราษฎรเปนโจทกเทาน้ัน สวนกรณีอัยการสูงสุด ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปน

โจทก ศาลไมจําตองไตสวนมูลฟอง และกรณีพนักงานอัยการ หรือคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

เปนโจทก กฎหมายกําหนดใหศาลไมจําตองไตสวนมูลฟองเวนแตศาลเห็นสมควรใหไตสวนมูลฟอง แตในทางปฏิบัติศาลใช

ดุลพินิจในการไตสวนมูลฟองในคดีท่ีพนักงานอัยการ หรือคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปนโจทก

นอยมาก จากสถิติศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2560–2561 ศาลไมเคยไตสวนมูลฟองกรณีพนักงานอัยการ

เปนโจทกเลยแมเพียงคดีเดียว สวนกรณีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปนโจทก ศาลไตสวนมูลฟอง

เพียง 5 คดี (สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์, 2562, น. 65) ผูวิจัยเห็นการไตสวนมูลฟองเปนกระบวนการท่ีมีประโยชนใน

การกลั่นกรองและคุมครองสิทธิเสรีภาพของผูถูกกลาวหา เพ่ือใหไมตองตกเปนจําเลยโดยไมมีพยานหลักฐานที่เพียงพอ ศาลจึง

ควรไตสวนมูลฟองทุกคดีไมวาคดีท่ีอัยการสูงสุด ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ พนักงานอัยการ

หรือคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปนโจทก      

  2.2 ปญหาการคนหาความจริงในชั้นพิจารณาพิพากษาของศาล เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหวางประเทศไทย 

ประเทศฝรั่งเศส และประเทศเยอรมนี ตางใชระบบไตสวนในการคนหาความจริง โดยท่ีประเทศไทยยังคงใชหลักยกประโยชน

แหงความสงสัยใหจําเลย ซึ่งไมใชในการคนหาความจริงในระบบไตสวน เห็นไดจากคําพิพากษาศาลอุทธรณแผนกคดีทุจริตและ

ประพฤติมิชอบที่ 9717/2561, 16468/2561 ผูวิจัยเห็นวาพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบมี

บทบัญญัติหลายมาตราที่ใหศาลมีอํานาจแสวงหาพยานหลักฐานดวยตนเอง รับฟงพยานหลักฐานไดกวางขวาง รวมถึงการมีเจา

พนักงานคดีเปนผูชวยเหลือศาลในการคนหาความจริงท้ังในช้ันไตสวนมูลฟอง พิจารณาพิพากษา และศาลเปนผูซักถามพยาน

เอง คูความจะซักถามไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากศาล หากมีขอเท็จจริงแหงคดีสวนใดท่ีศาลยังไมชัดแจงและเปนท่ีสงสัยอยู 

ศาลจึงตองแสวงหาพยานหลักฐานเพ่ิมเติมเพื่อแกปมในคดีใหลุลวง จึงไมควรใชหลักยกประโยชนแหงความสงสัยใหจําเลย

ดังเชนในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สวนขอจํากัดในการคนหาความจริงของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ พบวาการใชบทบาทในการคนหาความจริงในระบบไตสวน ศาลจําเปนตองมีทัศนคติในการเรียกพยานหลักฐานมาสืบ

เพิ่มเติมอยางอิสระ โดยไมยึดติดกับทัศนคติแบบเดิมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและประมวลจริยธรรม

ขาราชการตุลาการ ท้ังตองมีประสบการณและความเชี่ยวชาญในการใชบทบาทในเชิงรุกอันเปนบทบาทท่ีแตกตางกันอยาง

สิ้นเชิงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่เนนระบบกลาวหาท่ีศาลจะวางตัวเปนกลาง มีบทบาทในเชิงรับ และมัก

ไมเรียกพยานหลักฐานมาสืบเพิ่มเติมแตอยางใด สวนในระบบไตสวนศาลตองใชเวลาในเตรียมคดีนาน เพราะแตละคดีมี

พยานหลักฐานจํานวนมาก ตองศึกษาทําความเขาใจเรื่องราวในคดีเพื่อหาพยานหลักฐานของศาลเอง และตองซักถามพยาน

เอง สังเกตอากัปกิริยาและความนาเช่ือถือของพยานหลักฐาน เพื่อนํามาพิสูจนความผิดหรือบริสุทธ์ิของจําเลยไดอยางถูกตอง 

นอกจากนี้วาระการแตงตั้งโยกยายของผูพิพากษาเปนสาเหตุอยางหน่ึงทําใหการสรางสมประสบการณและความเชี่ยวชาญของ

ผูพิพากษาตองขาดตอนไป ผูวิจัยเห็นวาการสรางใหผูพิพากษามีทัศนคติและความเขาใจในการคนหาความจริงในระบบไตสวน

รวมถึงการคุมครองการใชดุลพินิจอิสระในการเรียกพยานหลักฐานมาสืบเพ่ิมเติมโดยปราศจากขอกังขาวาจะขัดตอประมวล
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จริยธรรมขาราชการตุลาการเปนสิ่งท่ีขาดไมได และควรสรางสมประสบการณและความเชี่ยวชาญของผูพิพากษา เพื่อใหคนหา

ความจริงแทของเรื่องท่ีกลาวหาไดทุกแงมุม อันนําไปสูการพิสูจนความผิดหรือบริสุทธ์ิของจําเลยและพิพากษาลงโทษหรือยก

ฟองไดอยางเท่ียงธรรม 
  

สรุปผลการวิจัย  

 การวิจัยเรื่องปญหาการคนหาความจริงของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตาม

วัตถุประสงคได ดังนี้  

 1. เพ่ือศึกษาบทบาทศาลในการคนหาความจริงของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พบวา ศาลอาญาคดี

ทุจริตและประพฤติมิชอบ ใชการคนหาความจริงระบบไตสวน ซ่ึงเปนการคนหาความในทางเน้ือหา หมายถึง การคนหาความ

จริงในคดีท่ีมีลักษณะการดําเนินคดีระหวางศาลและจําเลย มีวิธีการชําระความท่ีมุงเอาผลท่ีจะรูขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนเปนสําคัญ

โดยไมเครงครัดตอหลักเกณฑ ศาลจึงมีบทบาทในเชิงรุก สามารถเรียกพยานหลักฐานมาสืบเพ่ิมเติมได รับฟงพยานหลักฐานได

อยางกวางขวาง แตกตางจากศาลยุติธรรมท่ัวไปท่ีมีบทบาทการคนหาความจริงในระบบกลาวหา ซึ่งเปนการคนหาความจริงใน

รูปแบบ หมายถึง การที่ศาลมีบทบาทในการคนหาความจริงในลักษณะของการควบคุมกระบวนการพิจารณาใหเปนไปตามท่ี

กฎหมายกําหนดไว ศาลจะมีบทบาทในเชิงรับ ศาลจะวางตัวเปนกลาง โจทกจําเลยตอสู กัน ศาลจะไมชวยแสวงหา

พยานหลักฐานเพิ่มเติม  

 2. เพ่ือศึกษาปญหาและขอจํากัดในการคนหาความจริงในศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ พบวา ปญหาในการ

คนหาความจริงในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ มีปญหาท่ีสําคัญ 2 ประการ คือ 1) ปญหาการคนหาความจริงในชั้น

ไตสวนมูลฟอง ศาลใชบทบาทในการคนหาความจริงในชั้นไตสวนมูลฟองไมเพียงพอ และมีบทบัญญัติที่กําหนดใหศาลตองไต

สวนมูลฟองเฉพาะคดีที่ราษฎรเปนโจทกเทาน้ัน สวนกรณีอัยการสูงสุด ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติ ศาลไมจําตองไตสวนมูลฟอง และกรณีพนักงานอัยการ หรือคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

เปนโจทก กฎหมายกําหนดใหศาลไมจําตองไตสวนมูลฟองเวนแตศาลเห็นสมควรใหไตสวนมูลฟอง จึงไมเปนไปตามหลักการ

ตรวจสอบในคดีอาญา (Unterschungsgrundsat หรือ Examination Principle) ที่ตองมีการตรวจสอบความจริงแทของเรื่อง

และตองตัดสินไปตามความจริงที่ตรวจสอบไดความนั้น ทําใหมีคดีเขาสูกระบวนพิจารณาของศาลเปนจํานวนมาก แสดงใหเห็น

ถึงกระบวนการในชั้นไตสวนมูลฟองที่ไมสามารถกลั่นกรองคดีท่ีไมมีพยานหลักฐานเพียงพอเขาสูกระบวนพิจารณาของศาล 

และทําใหศาลประทับฟองไดโดยงาย 2) ศาลใชบทบาทในการแสวงหาคนหาความจริงในกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีไม

เพียงพอ ยังคงสงสัยในขอเท็จจริงแหงคดี ไมสามารถวินิจฉัยขอเท็จจริงแหงคดีและวินิจฉัยช่ังน้ําหนักพยานหลักฐานพิสูจนวา

จําเลยมีผิดหรือบริสุทธ์ิได จึงยังคงยกฟองจําเลยโดยใชหลักยกประโยชนแหงความสงสัยใหจําเลย สําหรับขอจํากัดในการคนหา

ความจริงในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ผลการวิจัยพบวา ทัศนคติในการคนหาความจริงของผูพิพากษาศาลอาญา

คดีทุจริตและประพฤติมิชอบยังคงคุนเคยกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความท่ีเนนระบบกลาวหาและหย่ังรากลึกใน

กระบวนยุติธรรมของประเทศไทยมาอยางยาวนาน ประกอบกับประมวลจริยธรรมขาราชการตุลาการขอ 3 และขอ 9 ซึ่งมี

สาระสําคัญใหศาลวางตนเปนกลาง และการนําพยานหลักฐานเขาสืบและซักถามพยานควรเปนหนาที่ของคูความและ

ทนายความแตละฝายท่ีจะกระทําผูพิพากษาพึงเรียกพยานหลักฐานหรือซักถามดวยตนเองก็ตอเมื่อเพ่ือประโยชนแหงความ

ยุติธรรม หรือมีกฎหมายบัญญัติใหศาลเปนผูกระทําเอง เมื่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบมีบทบัญญัติใหศาลเรียก

พยานหลักฐานมาสืบเพ่ิมเติมได และใชระบบไตสวนในการพิจารณาคดี การสรางทัศนคติและประสบการณความเชี่ยวชาญแก

ผูพิพากษาในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อแสวงหาความจริงแทแหงคดีใหครบถวนรอบดานและมีประสิทธิภาพ

สูงสุด เพื่อวินิจฉัยพิสูจนความผิดหรือบริสุทธ์ิของจําเลยโดยปราศจากขอกังขาใด ๆ จึงเปนส่ิงสําคัญอยางยิ่ง สงผลใหศาลมี
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ดุลพินิจในการเรียกพยานหลักฐานมาสืบเพ่ิมเติมไดอยางอิสระอยางแทจริง นําไปสูการนําตัวผูกระทําความผิดมารับโทษหรือ

ปลอยตัวผูบริสุทธ์ิตอไป 
 

การอภิปรายผล  

 การวิจัยเรื่องปญหาการคนหาความจริงของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลได ดังนี้  

 1. ปญหาการคนหาความจริงในชั้นไตสวนมูลฟอง พบวา การท่ีศาลใชบทบาทในชั้นไตสวนมูลฟองไมเพียงพอ ยอม

สงผลกระทบตอการอํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชน เพราะทําใหการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีช้ันศาลตองลาชา 

เนื่องจากกระบวนการกลั่นกรองคดีไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ ทําใหมีคดีขึ้นสูศาลเปนจํานวนมากในขณะท่ีจํานวนบุคลากร

ศาล เจาหนาที่ มีจํานวนจํากัด จึงไมสามารถอํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชนไดรวดเร็ว ดังภาษิตกฎหมายที่วา “ความ

ยุติธรรมท่ีลาชาก็คือความไมยุติธรรม” (Justice Delayed is Justice Denied) และไมสามารถคุมครองสิทธิเสรีภาพของผูถูก

กลาวหาไดอยางเต็มที่ เพราะในชั้นไตสวนมีมูลจําเลยมีสิทธิท่ีจะแถลงใหศาลทราบถึงขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายอันสําคัญท่ี

ศาลควรสั่งวาคดีไมมีมูล ซึ่งเปนสิทธิท่ีกฎหมายมอบใหผูถูกกลาวหาตามหลักฟงความทุกฝาย หากศาลมีคําสั่งประทับฟอง

โดยงายจะทําใหผูถูกกลาวหาอาจตองเสียอิสรภาพหากไมไดรับการปลอยชั่วคราว โดยเฉพาะผูถูกกลาวหาที่มีฐานะยากจนไม

สามารถหาหลักประกันที่นาเช่ือถือเพียงพอท่ีศาลจะมีคําส่ังอนุญาตใหปลอยชั่วคราวได และหากภายหลังศาลพิพากษายกฟอง

อาจสงผลกระทบตอภาพลักษณขององคกรศาลยุติธรรมตามนโยบายประธานศาลฎีกาที่มุงยกระดับการคุมครองสิทธิเสรีภาพ

ขั้นพื้นฐานของผูตองหาและจําเลยโดยคํานึงถึงเหย่ืออาชญากรรมและความสงบสุขของสังคม 

 2. ปญหาการคนหาความจริงในชั้นพิจารณาพิพากษา พบวา การท่ีศาลสามารถใชหลักยกประโยชนแหงความสงสัย

ใหแกจําเลยได อาจทําใหศาลไมใชบทบาทในการคนหาความจริงภายใตระบบไตสวนในชั้นพิจารณาพิพากษาอยางเต็มที่ตามท่ี

กฎหมายใหอํานาจไว เชน การรับฟงเพียงพยานหลักฐานเพียงเทาท่ีคูความนําเสนอ ไมเรียกพยานหลักฐานมาสืบเพิ่มเติมใน

สวนที่ยังไดขอเท็จจริงไมเพียงพอ และพิพากษายกฟองโดยยกประโยชนแหงความสงสัยใหจําเลย เนื่องจากศาลยังสงสัยใน

ขอเท็จจริงตามพยานหลักฐานที่ไดมาวาจําเลยไดกระทําความผิดจริงหรือไม สงผลใหจําเลยซ่ึงกระทําผิดจริงแตพยานหลักฐาน

ไมเพียงพอหลุดพนจากการลงโทษและกลับไปทําผิดซ้ํา ทําใหเห็นวาแมมีกฎหมายกําหนดใหใชวิธีพิจารณาระบบไตสวน แต

ในทางปฏิบัติศาลมีบทบาทไมแตกตางจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแบบเดิม อันขัดตอเจตนารมณในการจัดต้ัง

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบที่มุงปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเพราะคดีทุจริตและประพฤติ

มิชอบมักกอความเสียหายและสงผลกระทบตอสังคมและการพัฒนาประเทศในวงกวาง ทั้งดานเศรษฐกิจ ความมั่นคงของสังคม

และประโยชนของประชาชน จึงจําเปนตองกําหนดใหศาลมีบทบาทการคนหาความจริงในระบบไตสวน ดังน้ัน การที่ไมสามารถ

นําตัวผูกระทําความผิดท่ีแทจริงมาลงโทษไดอยางเสมอภาคจึงขัดตอวัตถุประสงคในการดําเนินคดีอาญาและหลักการคนหา

ความจริงในระบบไตสวน และสงผลตอการรักษาความสงบเรียบรอยในสังคม 

 3. ขอจํากัดในการคนหาความจริงของศาล พบวา การท่ีผูพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบหมุนเวียนมา

จากผูพิพากษาในศาลยุติธรรมท่ัวไปท่ีใชหลักในการคนหาความจริงแตกตางกันอยางสิ้นเชิง ทําใหศาลยังคงคุนเคยและมี

ทัศนคติในระบบกลาวหา การใชดุลพินิจในการเรียกพยานหลักฐานของศาลเองนอกเหนือจากพยานหลักฐานท่ีคูความนําเสนอ 

หรือการซักถามพยานดวยตนเอง ศาลยังเกรงวาจะถูกรองเรียนกลาวหาวาไมเปนธรรม เขาขางคูความอีกฝายมากเกินไป ทําให

การคนหาความจริงของศาลไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร นอกจากนี้การผูพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบมา

จากศาลยุติธรรมทั่วไปทําใหมีประสบการณและความเชี่ยวชาญในการคนหาความจริงในระบบไตสวนไมเพียงพอสงผลตอการ

ใชดุลพินิจในการเรียกพยานหลักฐานของศาลที่อาจไมเพียงพอทําใหตองออกหมายเรียกพยานหลักฐานหลายครั้ง หรือเรียก

พยานหลักฐานฟุมเฟอย ไมตรงตามประเด็นสําคัญแหงคดี ไมสามารถแกปมแหงคดีใหชัดแจงได ขอจํากัดในการคนหาความ
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จริงของศาลจทําใหศาลตองเสียเวลาในการพิจารณาคดีเพ่ิมข้ึน สงผลกระทบตอการดําเนินคดีอาญาในระบบไตสวนของศาล

อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีเจตนารมยในการพิจารณาคดีอยางมีประสิทธิภาพโดยเสมอภาค รวดเร็ว และเปนธรรม  
 

ขอเสนอแนะการวิจัย  

 1. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 

1.1 ควร มีการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 

เกี่ยวกับการไตสวนมูลฟองใหมีการไตสวนมูลฟองทุกคดีไมเฉพาะแตคดีที่ผูเสียหายเปนโจทกเทาน้ัน และศาลควรมีบทบาทใน

เชิงรุกในการคนหาความจริงใหมากขึ้น โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติ

มิชอบ พ.ศ. 2559 และขอบังคับของประธานศาลฎีกาวาดวยการดําเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559  

  1.2 ควร มีการเพิ่มเติมขอบังคับของประธานศาลฎีกาวาดวยการดําเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 ใน

เรื่องการวางตนของผูพิพากษาใหผูพิพากษาควรตระหนักถึงการซักถามพยานและเรียกพยานหลักฐานมาสืบดวยตนเอง เพื่อให

ทราบขอเท็จจริงแหงคดีอันเปนประโยชนแกการไตสวนมูลฟอง พิจารณาพิพากษาคดี โดยไมจํากัดใหเปนหนาที่ของคูความ

และทนายความแตละฝายท่ีตองกระทํา ท้ังนี้การใชอํานาจน้ี ไมขัดตอประมวลจริยธรรมขาราชการตุลาการ ขอ 9 แตอยางใด 

 1.3 ควร ปรับแกพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนดคุณสมบัติของผูพิพากษา

เพิ่มเติม ใหผูพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบและประพฤติมิชอบแตงต้ังจากผูท่ีปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงผู

พิพากษามาแลวไมนอยกวาสิบป และตองเคยปฏิบัติคดีที่ใชวิธีพิจารณาระบบไตสวนมากอน ทั้งน้ี ตองดํารงตําแหนงไมนอย

กวา 3 ป จึงแสดงความประสงคขอโยกยายตามวาระได   

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป        

   ควร ศึกษาบทบาทการคนหาความจริงของผูพิพากษาไตสวนในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเปนการใหอํานาจองคกรตุลาการ

ในการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานตั้งแตเริ่มตนคดีรวมกับพนักงานตํารวจและพนักงานอัยการ และมีบทบาทในการ

แสวงหาพยานหลักฐานไดหลายรูปแบบ เพ่ือนํามาปรับใชกับบทบาทการคนหาความจริงของผูพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริต

และประพฤติมิชอบ อันจะนําไปสูการอํานวยความยุติธรรมใหกับประชาชนภายใตระบบไตสวนตามเจตนารมยของกฎหมาย

อยางแทจริง 
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รูปแบบการบําบัดผูติดบุหรี่สําหรับประชาชนวัยผูใหญของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

ในอําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

The Model Therapy of Therapy for Cigarette-Addicted Adult of Sub-District Health 

Promoting Hospital in Pakthongchai Nakhornratchasima Province. 
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บทคัดยอ             

 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการสูบบุหรี่ของประชาชนวัยผูใหญในอําเภอปกธงชัย จังหวัด

นครราชสีมา 2. เพ่ือสรางรูปแบบการบําบัดผูติดบุหรี่สําหรับประชาชนวัยผูใหญของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในอําเภอ

ปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา และ 3. เพื่อประเมินผลรูปแบบการบําบัดผูติดบุหรี่ที่สรางข้ึนใชในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลในอําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เปนการวิจัยแบบผสมผสานระหวางเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (Mixed 

Methods) มีเครื่องมือในการวิจัย ไดแก แบบบันทึกและแบบสอบถาม โดยมีกลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนวัยผูใหญ จํานวน 

398 คน ท่ีมาจากการคํานวนขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรทาโร ยามาเน ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 และการสุมตัวอยาง

แบบบังเอิญ (Sampling Random) แลวนําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย คา

รอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบโดยการทดสอบคาที และสถิติวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) ผลการวิจัยพบวา 1) มีปจจัยท่ีมีอิทธิพล 4 ปจจัย ไดแก 1.1) ปจจัยเสริม 1.2) ปจจัยเอ้ือ 1.3) ปจจัย

นําดานลักษณะประชากรและสุขภาพ 1.4) ดานความรู 2) ไดนําปจจัยท่ีมีอิทธิพลท้ัง 4 ปจจัย มาเปนขอมูลเพื่อสรางรูปแบบได 

7 กิจกรรม ไดแก 2.1) กิจกรรมสรางสัมพันธภาพ 2.2) ความรูทั่วไปเกี่ยวกบับุหรี่ โทษและพิษภัยของบุหรี่ 2.3) กฎหมายและ

พระราชบัญญัติเก่ียวกับยาสูบ 2.4) มาตรการชุมชน 2.5) ความคาดหวังของครอบครัว 2.6) แนวคิดเก่ียวกับการบําบัดผูติด

บุหรี่ 2.7) กิจกรรมบําบัดตอเนื่องและเยี่ยมเสริมพลัง เพ่ือนําไปใชบําบัดผูติดบุหรี่ และ 3) การประเมินผลรูปแบบการบําบัดผู

ติดบุหรี่ท่ีสรางข้ึนใชในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในอําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา พบวา ผูเขารับการบําบัด

สามารถลดการสูบบุหรี่และหยุดสูบบุหรี่ไดตั้งแตสัปดาหที่ 1 เพ่ิมจํานวนข้ึนเรื่อย ๆ จนถึงสัปดาหที่ 20 ผูเขารับการบําบัดหยุด

สูบบุหรี่ไดทั้ง 38 คน อีก 2 คน คิดเปนรอยละ 95 ลดไดแตยังไมเลิกจํานวน 2 คน ทั้งน้ียังไมมีผูกลับไปสูบบุหรี่ซํ้า 
 

คําสําคัญ:  การบําบัดผูติดบุหรี่, ประชาชนวัยผูใหญ, โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
 

Abstract 

  The objectives of this study were 1) to study factors affecting adult smoking cessation in Pak Thongchai 

district, Nakhon Ratchasima province; 2) to establish an approach to adult smoking cessation in sub-district 

health promoting hospitals; and, 3) to test the designed smoking cessation approach in sub-district health 

promoting hospitals, divided into three phases. Phase 1: the researcher conducted a study to learn about 
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casual factors that affected smoking habits along with smoking reduction and cessation of adults in Pak 

Thong Chai district.  The population consisted of 398 people using the accidental sampling method.  The 

data was collected through questionnaires and was analyzed with multiple linear regression. Phases 2: To 

establish an approach, the researcher brought the result from ‘Phase 1’ to conduct a brain storming and a 

focus group with 45 stakeholders such as specialists, public health personnel who are responsible for drug 

treatment programs, and public health volunteers for a brainstorming session. The result from the meetings, 

thus, had been delivered to five specialists to assess the appropriateness of the approach before a trial run. 

Phase 3: the researcher then tested the approach with adults who are addicted to cigarettes. The samples 

consisted of 40 adults from 16 villages in Toom sub-district, Pak Thong Chai district, Nakhon Ratchasima 

province.  The samples were asked to complete a questionnaire before and after the training; and, the 

statistical data was analyzed by t- test analysis.  After the training, smoking therapy had been carried out 

over a twenty-week period with the help of public health volunteers. The results showed that Phase 1: the 

factors affecting smoking habits and smoking cessation of adults in Pak Thong Chai district at a significance 

level of . 05 were reinforcing factors (0. 315) , enabling factors (0. 221) , predisposing factors (0. 167 ) , and 

knowledge factors (0.157), respectively. Phases 2: Seven activities were found in the approach establishing 

session including building a relationship, general knowledge about cigarettes, tobacco law, tobacco control 

in a community level, family expectation, Idea of smoking therapy, and empowerment and twenty-week 

period of the continuous therapy program.  Phase 3:  After the trial run of the adult smoking cessation 

approach, the findings of before and after the training showed a statistically significant difference at . 01. 

The result of the continuous therapy program revealed that all of the samples were able to reduce and 

stop smoking by 95 percentage points.  
 

Keyword: therapy cigarette addiction, adults, Health Promotion Hospital 
 

บทนํา 

 สถานการณการสูบบุหรี่ของประชากรในประเทศไทย พบวา สวนใหญเริ่มสูบตั้งแตกลุมเยาวชนซึ่งสูบตอเนื่องไปจนถึงวัย

ผูใหญ ผูสูงอายุ จนกระทั่งสงผลทําใหเกิดเจ็บปวยจากผลกระทบการสูบ จากรายงานสํานักสถิติแหงชาติขอมูลป พ.ศ.2557     

ที่ไดสัมภาษณคนไทยอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไปจํานวน 54.8 ลานคน พบวามีอัตราการสูบบุหรี่รอยละ 20.7 สูบเปนประจํารอยละ 

18.2 นาน ๆสูบครั้งรอยละ 2.5 และเพศชายสูบบุหรี่มากกวาเพศหญิงรอยละ 18.4  เม่ือเทียบกับการสูบบุหร่ีในป พ.ศ.2556  

พบวามีอัตราเพิ่มขึ้นจากรอยละ 19.9 เปนรอยละ 20.7 ของประชากรท้ังประเทศ (ประกิต  วาทีสาธกกิจ, 2557)             

สวนภาพรวมตั้งแตป 2557-2560 มีแนวโนมลดลง ผูสูบบุหรี่เลือกบุหร่ีที่ผลิตจากโรงงานมากกวาการมวนสูบดวยตนเอง และ

ในกลุมผูสูบบุหร่ีมีแนวโนม มีอัตราปวยและเสียชีวิตเพิ่มขึ้น (พรรณปพร  ลีวิโรจน และคณะ, 2560) สวนการสํารวจ

สถานการณกลุมผูสูบบุหรี่ป พ.ศ.2558 -2559 พบวา การเจ็บปวยและการตายดวยโรคที่มีความสัมพันธกับการสูบบุหร่ีโดยมี

หลักฐานชัดเจนถึง 25 โรค และมีผูเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ในกลุมอายุ 30 ปขึ้นไป 50,737 คน ประมาณการความสูญเสียทาง

เศรษฐกิจจากโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหรี่ในป พ.ศ.2552 มากถึง 74,884 ลานบาท หรือรอยละ0.78 ของ GDP ป.พ.ศ.2561 

คณะทํางานไดสรุปรายการสถานการณป พ.ศ.2560 ในกลุมอายุ 15 ปข้ึนไป มีอัตราใกลเคียงกับปที่ผานมาคือมีผูสูบรอยละ 

19.1 หรือ จํานวน 10.7 ลานคน จากสถานการณที่กลาวมาการสูบบุหรี่นับเปนปจจัยท่ีกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพ และ
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เศรษฐกิจระดับประเทศ ซึ่งสอดคลองกับสถานการณปญหาการบริโภคยาสูบของโลก มีความสอดคลองกับสถานการณการ

บริโภคยาสูบของประเทศไทย โดยพบวาประชาชนอายุ15 ปขึ้นไปจํานวน 2,184,561 คน แบงเปนเพศชาย1,061,011 ลานคน 

เพศหญิง 1,123,561 คน มีผูสูบบุหร่ีรอยละ 18.5 เปนชายรอยละ 17.20 เพศหญิงรอยละ 1.3 ซ่ึงสอดคลองกับสถานการณ

ของประเทศ จากฐานขอมูลดานการแพทยและสาธารณสุขป พ.ศ.2562 ประชากร อายุ 15 ป ขึ้นไปจํานวน1,536,480 คน 

ไดรับคัดกรอง 653,868 คน คิดเปนรอยละ42.75 สูบบุหร่ีจํานวน 83,420 คน คิดเปนรอยละ12.75 สามารถเลิกบุหรี่ ได 

16,773 คน คิดเปนรอยละ 20.10 ในจํานวนนี้มีผูที่เจ็บปวยและเสียชีวิตดวยยสาเหตุจากการสูบบุหรี่ในระยะยาวซึ่งพบวา

คลินิกผูปวยโรคปอดอุดก้ันเรื้อรังของโรงพยาบาลตาง ๆ ในจังหวัดนครราชสีมา มีผูปวยท่ีสูบบุหรี่เปนสวนใหญท่ีมีภาวะหอบ

หืด ถุงลมโปงพอง กลุมงานยาเสพติดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนคราชสีมา ซึ่งรับผิดชอบงานดานบริหารจัดการระบบยา

เสพติดรวมถึงการบําบัดผูติดบุหรี่ กํากับดูแลระบบรายงานผลการดําเนินงานในภาพรวมของการควบคุมการบริโภคยาสูบ

สงเสริมณรงคตามนโยบายขององคการอนามัยโลก และนโยบายยุทธศาสตรการควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศ ประกาศ

นโยบายเขารวมโครงการ 3 ลาน 3 ปเลิกบุหรี่ทั่วไปเทิดไทองคราชัน มีประชาชนเขารวมคัดกรองจํานวน 451,704 คน เปน

กลุมท่ีสูบบุหรี่และสมัครใจเขาบําบัดจํานวน 185,666 คน คิดเปนรอยละ 41.10 ของผูไดรับการคัดกรอง และผูเขารับการ

บําบัดรักษาสามารถเลิกบุหรี่ไดภายใน 6 เดือน มีจํานวน 35,796 คน คิดเปนรอยละ 19.28 ของผูเขารับการบําบัด จะเห็นได

วามีผูสูบบุหรี่จํานวนมากท่ีไมสามารถเลิกไดแลวกลับมาสูบใหมหรือการติดบุหรี่ซ้ําและเกิดการเจ็บปวยจากปจจัยที่เกี่ยวของ

กับการสูบบุหรี่ (สํานักสถิติจังหวัดนครราชสีมา, 2561)   

 สําหรับ สถานการณการสูบบุหรี่ของประชาชนในอําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมาปงบประมาณ 2560–2562 

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอําเภอปกธงชัยใหความสําคัญตอประเด็นยาเสพติดและบุหรี่ตามยุทธศาสตรการควบคุมการ

บริโภคยาสูบของประเทศ ป 2559 -2562 เพื่อมุงหวังลดความชุกของการสูบบุหรี่ โดยเฉพาะประชากรไทยอายุ 15 ป ขึ้นไป 

โดยส้ินป พ.ศ.2562 ไมใหเกินรอยละ 16.7 เพื่อคุมครองสุขภาพของประชาชนที่จะไดรับอันตรายจากควันบุหรี่ใหลดลงรอยละ 

25 ภายในป พ.ศ.2562 ในปงบประมาณ 2561 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปกธงชัยรวมกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล

ในสังกัดดําเนินการคัดกรองผูสูบบุหรี่บุหรี่ตามโครงการ 3 ลาน 3 ปเลิกบุหร่ีทั่วไปเทิดไทองคราชัน เพื่อคัดเลือกประชาชนผูติด

บุหรี่เขารับการบําบัดเพ่ือถวายเปนพระราชกุศล โดยมุงหวังใหประชาชนมีสุขภาพที่ดี ไมเจ็บปวยดวยโรคท่ีมีสาเหตุจากการสูบ

บุหรี่ ผลการดําเนินงานป พ.ศ.2561 พบวา ผูใหญท่ีอายุ 21–59 ป จํานวน 78,659 คน เพศชาย จํานวน 38,067 คน เพศ

หญิงจํานวน 40592 คน มีผูสูบบุหรี่จํานวน 20,357 คน คิดเปนรอยละ 25.88 จากฐานขอมูลระบบคลังขอมูลดานการแพทย

และสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขของอําเภอปกธงชัยป พ.ศ.2561-62 ประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไป จํานวน 73603 คน 

ไดรับการคัดกรองสูบบุหรี่จํานวน 22,325 คน คิดเปนรอยละ 30 ในจํานวนท่ีไดรับการคัดกรอง สูบบุหรี่จํานวน 6,603 คน

คิดเห็นรอยละ 29.57 เขารับการบําบัดในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ในอําเภอปกธงชัยท้ัง 20 แหง มีผูสามารถลดและ

เลิกบุหรี่ไดสําเร็จภายใน 6 เดือนไดจํานวน 2,447 คน คิดเปนรอยละ 37.05 ท่ีเหลือกลับไปสูบบุหรี่ซํ้าและไมสามารถเลิกได 

จํานวน 4,156 คน คิดเปนรอยละ 62.94 และยังพบวาผูเขารับการบําบัดมีปญหาสุขภาพจากการสูบบุหรี่ไดแก ปญหาโรคหัวใจ

และหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง หอบหืด ถุงลมโปงพอง ปญหาระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ ปญหาคนรอบขางไดรับ

ควันบุหรี ่(สํานักสถิติจังหวัดนครราชสีมา, 2561)   

  ดังนั้น จากปญหาและความสําคัญขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะทําการศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการบําบัดผูติดบุหรี่

สําหรับประชาชนวัยผูใหญของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในอําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเปนแนวทางให

ประชาชนสามารถเลิกบุหรี่ และเปนการเสริมสรางปองกันปญหาพฤติกรรมท่ีมีผลมาจากการสูบบุหรี่ใหสามารถลดการสูบบุหรี่ 

และสามารถเลิกบุหร่ีได และใหกลับมามีสุขภาพที่ดีตอไป 
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วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการสูบบุหรี่ของประชาชนวัยผูใหญในอําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  

 2. เพื่อสรางรูปแบบการบําบัดผูติดบุหรี่สําหรับประชาชนวัยผูใหญของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในอําเภอปก

ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 3. เพื่อประเมินผลรูปแบบการบําบัดผูติดบุหรี่ที่สรางขึ้นใชในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในอําเภอปกธงชัย จังหวัด

นครราชสีมา 
 

วิธีการดําเนินงานวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยแบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (Mixed Methods) โดยมีวิธีการ

ดําเนินการวิจัย ดังนี้          

 1. ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย ไดแก ประกอบดวย 

 1.1 ประชากร ไดแก ประชาชนวัยผูใหญอายุ 21-59 ป ในอําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 78,659 คน 

 1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนวัยผูใหญ จํานวน 398 คน ที่มาจากการคํานวนขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรทาโร 

ยามาเน (Taro  Yamane, 1973) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 และการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Sampling Random)  

 2. เครื่องมือในการวิจัย ไดแก 1) แบบบันทึก (Note form) จากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ(Workshops) และการ

ระบบสมอง (Brain Storming) 2) แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบดวย ตอนที่ 1 สถานภาพท่ัวไปของผูตอบ

แบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบสํารวจ ตอนที่ 2 แบบสอบถามแสดงปจจัยที่มีผลตอการสูบบุหร่ีของประชาชนวัยผู ใหญ      

ในอําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ และตอนที่ 3 ความคิดเห็น

และขอเสนอแนะอ่ืน ๆ มีลักษณะเปนแบบปลายเปด (Open Ended) ตลอดจน ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามมาหาคุณภาพภาพ

ของเครื่องมือ ไดแก 1) นําแบบสอบถามพบท่ีปรึกษาและดําเนินการปรังปรุงแกไขตามคําแนะนํา 2) นําแบบสอบถามท่ี

ปรับปรุงแกไขแลวเสนอนําเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบความสอดคลองของเนื้อหาโดยหาคาความสอดคลอง

ของวัตถุประสงคกับขอคําถาม (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 

ซึ่งผลการประเมินมีอํานาจจําแนกระหวาง 0.25–0.75 และหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยวิธีของ Cronbach (1951, 

p.274; อางในบุญชม  ศรีสะอาด, 2558) ซึ่งผลการประเมินคาความเช่ือมั่นมีคาความเช่ือม่ัน 0.95 

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก การรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีไดจากกลุมตัวอยาง จํานวน 

398 คน และจากการสัมภาษณเชิงลึก จํานวน 20 คน        

 4. การวิเคราะหขอมูล ไดแก การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยการนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหโดยใช

โปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเชิงพรรณนา  

 5. สถิติท่ีใชในการวิจัย ไดแก โปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเชิงพรรณนา ประกอบดวย คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 

(Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การเปรียบเทียบโดยการทดสอบคาที (t- test) และสถิติวิเคราะหแบบ

ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  
 

ผลการวิจัย  

 การวิจัยเรื่องรูปแบบการบําบัดผูติดบุหรี่สําหรับประชาชนวัยผูใหญของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในอําเภอปก

ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ผูวิจัยสามารถจําแนกผลการวิจัยได ดังน้ี 
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 1. เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีผลตอการสูบบุหรี่ของประชาชนวัยผูใหญในอําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีผลตอการสูบบุหรี่ของประชาชนวัยผูใหญของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ใชสถิติพื้นฐาน

วิเคราะหคุณลักษณะของประชากร และสถิติวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณอธิบายความสัมพันธเชิงสาเหตุ พบปจจัยที่ มี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จํานวน 4 ตัวแปร ไดแก ปจจัยเสริม ปจจัยเอ้ือ ปจจัยนําดานดานคุณลักษณะประชากรและ

สุขภาพ และดานความรูโดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธอยูระหวาง .063-.315 ที่มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธกับตัวแปรตาม

เรียงลําดับอํานาจการพยากรณจากมากไปหานอยไดแก ปจจัยเสริม (Reinforcing Factors) 1 ตัวแปร ปจจัยเอ้ือ (Enabling 

Factors) 1 ตัวแปร และปจจัยนํา 2 ตัวแปร  

 2. เพ่ือสรางรูปแบบการบําบัดผูติดบุหรี่สําหรับประชาชนวัยผูใหญของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในอําเภอ

ปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา          

 ผลการวิจัยพบวา ไดนําปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสูบบุหรี่ทั้ง 4 ปจจัยเปนขอมูลนําเขาเพื่อวิเคราะหและสรางรูปแบบ

บําบัดผูติดบุหร่ี โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน โดยผูวิจัยรางรูปแบบนําเสนอโดยใชปจจัยที่มี

อิทธิพล 4 ดาน ไดแก ปจจัยเสริม ปจจัยเอ้ือ ปจจัยนําดานดานคุณลักษณะประชากรและสุขภาพ และดานความรู โดยการเพิ่ม

ปจจัยดานเจตคติ (Attitude) และการมีสวนรวม (Participation) เขามาเพ่ือใหกลุมตัวอยางรวมวิเคราะหเสนอแนะในรูป K-

PAER Model ผลการวิจัยได 7 กิจกรรม ไดแก 1) กิจกรรมสรางสัมพันธภาพ 2) ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับบุหรี่ โทษและพิษภัยของ

บุหรี่ 3) กฎหมายและพระราชบัญญัติเก่ียวกับยาสูบ 4) มาตรการชุมชน 5) ความคาดหวังของครอบครัว 6) แนวคิดเกี่ยวกับ

การบําบัดผูติดบุหรี่ และ 7) กิจกรรมบําบัดตอเนื่องและเยี่ยมเสริมพลัง เพ่ือนําไปใชบําบัดผูติดบุหรี่   

 3. เพ่ือประเมินผลรูปแบบการบําบัดผูติดบุหรี่ท่ีสรางขึ้นใชในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในอําเภอปกธงชัย 

จังหวัดนครราชสีมา           

 ผลการวิจัยพบวา ภายหลังทํากิจกรรมกลุมบําบัดกับกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน ในรูปแบบการจัดกระบวนการกลุม 

และการทํากลุมยอยเพื่อสรางการมีสวนรวมในการเรียนรูการทบทวนตนเอง ทดลอง สาธิต และแสดงบทบาทสมมตติ การปรับ

เจตคติ การเสริมพลัง (Empowerment) รวมกับการบําบัดตอเน่ือง 4 ครั้ง ในรูปแบบการใหคําปรึกษารายกลุมและรายบุคคล 

ประกอบดวยการใหคําแนะนําแบบส้ันตามผลการคัดกรอง (Breif  Advice) และ (Brief Intervention) จํานวน 24 สัปดาห 

เพื่อนําไปสูการปรับเปล่ียนพฤติกรรม หลังจากบําบัดครบตามระยะเวลาผูเขารับการบําบัดสามารถลดการสูบบุหรี่ และหยุดสูบ

บุหรี่ไดต้ังแตสัปดาหที่ 1 เพ่ิมจํานวนขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงสัปดาหที่ 20 ผูเขารับการบําบัดหยุดสูบบุหรี่ไดท้ัง 38 คน อีก 2 คน คิด

เปนรอยละ 95 ลดไดแตยังไมเลิกจํานวน 2 คน ทั้งน้ียังไมมีผูกลับไปสูบบุหรี่ซ้ํา 
 

สรุปผลการวิจัย  

 การวิจัยเรื่องรูปแบบการบําบัดผูติดบุหรี่สําหรับประชาชนวัยผูใหญของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในอําเภอปก

ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้ 

 1. เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีผลตอการสูบบุหรี่ของประชาชนวัยผูใหญในอําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา พบวา ปจจัย

ที่มีผลตอการสูบบุหรี่ ของประชาชนวัยผูใหญ ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลใชสถิติพ้ืนฐานวิเคราะหคุณลักษณะของ

ประชากร และสถิติวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณอธิบายความสัมพันธเชิงสาเหตุ พบปจจัยท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

จํานวน 4 ตัวแปร ไดแก ปจจัยเสริม ปจจัยเอ้ือ ปจจัยนําดานดานคุณลักษณะประชากรและสุขภาพ และดานความรู 

 2. เพ่ือสรางรูปแบบการบําบัดผูติดบุหรี่สําหรับประชาชนวัยผูใหญของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในอําเภอ

ปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา พบวา ไดนําปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการสูบบุหรี่ท้ัง 4 ปจจัยเปนขอมูลนําเขาเพ่ือวิเคราะหและ

สรางรูปแบบบําบัดผูติดบุหรี่ โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน โดยผูวิจัยรางรูปแบบนําเสนอโดย
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ใชปจจัยท่ีมีอิทธิพล 4 ดาน ไดแก ปจจัยเสริม ปจจัยเอ้ือ ปจจัยนําดานดานคุณลักษณะประชากรและสุขภาพและดานความรู

โดยการเพ่ิมปจจัยดานเจตคติ (Attitude) และการมีสวนรวม (Participation) เขามาเพื่อใหกลุมตัวอยางรวมวิเคราะห

เสนอแนะในรูป K-PAER Model ผลการวิจัยได 7 กิจกรรม ไดแก 1) กิจกรรมสรางสัมพันธภาพ 2) ความรูทั่วไปเกี่ยวกับบุหรี่ 

โทษและพิษภัยของบุหรี่ 3) กฎหมายและพระราชบัญญัติเก่ียวกับยาสูบ 4) มาตรการชุมชน 5) ความคาดหวังของครอบครัว 6)

แนวคิดเก่ียวกับการบําบัดผูติดบุหรี่ และ 7) กิจกรรมบําบัดตอเนื่องและเยี่ยมเสริมพลัง เพ่ือนําไปใชบําบัดผูติดบุหรี่ 

 3. เพ่ือประเมินผลรูปแบบการบําบัดผูติดบุหรี่ท่ีสรางขึ้นใชในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในอําเภอปกธงชัย 

จังหวัดนครราชสีมา พบวา ภายหลังทํากิจกรรมกลุมบําบัดกับกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน ในรูปแบบการจัดกระบวนการกลุม 

และการทํากลุมยอยเพื่อสรางการมีสวนรวมในการเรียนรูการทบทวนตนเอง ทดลอง สาธิต และแสดงบทบาทสมมตติ การปรับ

เจตคติ การเสริมพลัง (Empowerment) รวมกับการบําบัดตอเน่ือง 4 ครั้ง ในรูปแบบการใหคําปรึกษารายกลุมและรายบุคคล 

ประกอบดวยการใหคําแนะนําแบบสั้นตามผลการคัดกรอง (Breif  Advice) และ (Brief Intervention) จํานวน 24  สัปดาห 

เพื่อนําไปสูการปรับเปล่ียนพฤติกรรม หลังจากบําบัดครบตามระยะเวลาผูเขารับการบําบัดสามารถลดการสูบบุหรี่ และหยุดสูบ

บุหรี่ไดต้ังแตสัปดาหที่ 1 เพ่ิมจํานวนขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงสัปดาหที่ 20 ผูเขารับการบําบัดหยุดสูบบุหรี่ไดท้ัง 38 คน อีก 2 คน คิด

เปนรอยละ 95 ลดไดแตยังไมเลิกจํานวน 2 คน ทั้งน้ียังไมมีผูกลับไปสูบบุหรี่ซ้ํา 
 

การอภิปรายผล 

 การวิจัยเรื่องรูปแบบการบําบัดผูติดบุหรี่สําหรับประชาชนวัยผูใหญของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในอําเภอปก

ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยได ดังนี้ 

 1. ปจจัยท่ีมีผลตอการสูบบุหรี่ของประชาชนวัยผูใหญในอําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา พบวา ผูวิจัยเพื่อศึกษา

ปจจัยท่ีมีผลตอการสูบบุหรี่ของประชาชนวัยผูใหญ กลุมตัวอยาง จํานวน 398 คน สวนใหญเปนเพศชายรอยละ 78.39 อายุ

ระหวาง 41-50 ป รอยละ 49.75 การศึกษาระดับ มัธยม/ปวช. มากท่ีสุดรอยละ 64.82 สถานภาพคูรอยละ 81.91 อาชีพ

รับจาง/คาขายรอยละ 76.88 รายไดเฉลี่ยตอเดือน 9,000-11,000 บาทมากท่ีสุดรอยละ 51.76 รายจายในการสูบบุหร่ี/วันไม

เกิน 60 บาทรอยละ 80.40 และประสบการณสูบบุหรี่มากกวา 15 ปรอยละ 73.37 จากสมมติฐานขอท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคล 

ปจจัยนํา ปจจัยเอ้ือ และปจจัยเสริม สงผลตอการสูบบุหรี่ การลดและเลิกสูบบุหรี่ของประชาชนวัยผูใหญที่ติดบุหรี่แตกตางกัน

โดยใชรูปแบบการวิเคราะหสถิติถดถอยพหุคูณเพ่ืออธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ กับตัวแปร ตามโดยกําหนดตัว

แปรอิสระจํานวน 5 ตัวแปร ไดแก ปจจัยนําดานความรูเกี่ยวกับบุหรี่ (X1) ปจจัยดานเจตคติการสูบบุหรี่ (X2) และปจจัยคุณ

ลักษระประชากรและสุขภาพ (X3) ปจจัยเอ้ือ (X4) และปจจัยเสริม (X5) สวนตัวแปรตามกําหนด 1 ตัวแปร คือพฤติกรรมการ

ปฏิบัติตนเก่ียวกับสูบบุหรี่ (Y) ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม (Y) จํานวน 5 คา 

พบวา มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จํานวน 4 คา โดยมีคาสัมประสิท ธ์ิสหสัมพันธ         

อยูระหวาง .063 - .315 โดยท่ีตัวแปรอิสระท่ีมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม (Y) สูงสุด คือ ปจจัยเสริม (Reinforcing factors) 

(X5) มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ เทากับ -.315 รองลงมาคือ ปจจัยเอ้ือ (Enabling factors) (X4) มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 

เทากับ -.221 ปจจัยนําดานคุณลักษณะประชากรและสุขภาพ (Predisposing factors) (X3) มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 

เทากับ .167 ปจจัยนําปจจัยดานเจตคติการสูบบุหรี่(X2) มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ เทากับ -.063 สวนปจจัยนําดานความรู

เกี่ยวกับบุหรี่ (X1) มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ เทากับ .157 โดยสามารถอธิบายความสอดคลองแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของแตละ

ปจจัยจากปจจัยท่ีมีผลมากที่สุดตามลําดับดังน้ี 

 ดานปจจัยเสริมมีอิทธิพลสูงที่สุดซึ่งปจจัยดานนี้ ไดแก บุคคลในครอบครัว เพื่อน คานิยม และบรรทัดฐานทางสังคม การ

เห็นตัวอยางบุคคลสําคัญสูบบุหรี่ การรับความรูเกี่ยวกับโทษพิษภัยบุหร่ี สื่อโฆษณา หรือผลิตภัณฑเก่ียวกับบุหรี่ทางสื่อโฆษณา
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ตาง ๆ อิทธิพลจากปจจัยนําเหลานี้ ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของพรรณปพร  ลีวโรจน และคณะ (2560) ท่ีพบวาสาเหตุท่ี

สูบบุหรี่มาจากความสัมพันธในครอบครัว กลุมเพื่อน การอยากลองซ่ึงแสดงออกถึงความเปนผูใหญ  

 ดานปจจัยเอ้ือ ปจจัยเอ้ือเปนปจจัยที่มีอิทธิพลลําดับลงลงมา กลาวไววาเปนสิ่งท่ีทําใหบุคคลนั้น ๆ เกิดการปฏิบัติหรือ

แสดงออกซึ่งพฤติกรรมใด ๆ เชน ทักษะของบุคคลโอกาสการเขาถึงสถานท่ีการมีความพรอมใชของสถานที่ความสะดวกในการ

เขาถึงสถานที่และกฎระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ สําหรับงานวิจัยครั้งน้ี ไดแก การใหความรูจากการสอนในชั้นเรียนเกี่ยวกับ

โทษพิษภัยบุหรี่จะสงผลตอการสูบบุหร่ี การไดสัมผัสกับควันบุหรี่มือสองในบานที่สาธารณะ หรือคนท่ีสูบจะมีผลตอการ

ตัดสินใจสูบบุหรี่ ความสะดวกในการหาซื้อบุหรี่ไดโดยงาย การจัดบริการสถานท่ีไวสําหรับสูบบุหรี่โดยเฉพาะตามสถานท่ี

เอกชน สวนราชการ สวนสาธารณะจะผลตอการลดการสูบบุหรี่ และการเลิกสูบบุหร่ีอิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับการ

เจ็บปวยท่ีเกิดจากการสูบบุหรี่จะทําใหสงผลตอการลดและเลิกบุหรี่ กฎหมายและระเบียบบังคับใชท่ีเครงครัดสงผลตอการสูบ

บุหรี่ ตัวแปรท่ีมีผลสูงกวาตัวอ่ืนไดแกกฎหมาย ระเบียบขอบังคับที่ใชควบคุมยาสูบ หรือบุหรี่ สวนตัวแปรที่มีผลรองลงมาไดแก

อิทธิพลของส่ือโฆษณา ซึ่งสอดคลองกับพรรณปพร  ลีวโรจน และคณะ (2560) และ Caliskan (2009) ท่ีพบวา การรับรูขอมูล

ขาวสารการสูบบุหร่ีผานสื่อโฆษณา การเห็นภาพจากดารา และบรรทัดฐานทางสังคมนําไปสูการเลียนแบบเพ่ือความเท แสดง

ถึงความเปนผูใหญและเปนที่ยอมรับของเพื่อน สวนตัวแปรท่ีมีผลนอยท่ีสุดไดแกความสะดวกของการหาซื้อและการสัมผัสบุหรี่

มือสอง 

  ดังนั้น ปจจัยท่ีมีอิทธิพลการตอการสูบบุหรี่ ท้ัง 4 ดาน ท่ีกลาววาพฤติกรรมการของผูบริโภคมีองคประกอบ 2 สวน     

คือ สวนแรกเปนกระบวนการตัดสินใจ ไดแก การรับส่ิงเรา การรับรูปญหา การแสวงหาทางเลือก การประเมินทางเลือก การ

ซื้อ ผลการซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อ ซ่ึงมีสวนสัมพันธกับสวนหลัง ไดแกปจจัยดานปจเจกบุคคล (Individual Factors) 

ประกอบดวย การจูงใจการรับรู การเรียนรู ความเชื่อและทัศนคติ บุคลิกภาพ แนวคิดเก่ียวกับตนเอง และแบบการดาเนินชีวิต 

และปจจัยทางดานสังคม ไดแก กลุมผูนําทางความคิด ครอบครัว วงจรชีวิต ชั้นของสังคม เปนตน การศึกษาของ Caliskan 

(2009) รวมถึงสมพงษ  ลือกลาง (2556) ก็สอดคลองไปในทิศทางเดียวกันวาวิธีชวยใหผูใหญเลิกบุหรี่จะตองใหรูถึงโทษของ

บุหรี่ ประโยชนการเลิก ฝกทักษะในการแกไขปญหา อาจโดยใชสื่อเทคนิคการส่ือสารเพ่ือโนมนาวจิตใจ การเสริมแรงและสราง

แรงจูงใจ ทั้งน้ี ผูวิจัยมีความเห็นวา ปจจัยสวนบุคคลซ่ึงเปนปจจัยนําสําคัญเปนตัวตัดสินวาจะสูบบุหรี่ ลดหรือเลิกสูบบุหรี่นั้น 

โดยเมื่อมีปจจัยอ่ืนเปนตัวกระตุนจะสงผลใหสูบตอหรือเลิกสูบไดงายย่ิงขึ้น 

 2. สรางรูปแบบการบําบัดผูติดบุหร่ีสําหรับประชาชนวัยผูใหญของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในอําเภอปก

ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา พบวา ผูเช่ียวชาญดานการวิจัยและการบําบัดยาเสพติด กลุมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการ

บําบัดยาเสพติด และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานทั้ง 3 กลุมจํานวน 40 คน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 

และกระบวนการกลุม (Focus Group) ระดมสมอง วิเคราะหสังเคราะหสรางรูปแบบการบําบัดผูติดบุหรี่ โดยผูวิจัยนําเสนอ

รางรูปแบบ K-PEAR Model ไดหลักสูตรบําบัดผูติดบุหรี่แลวนําไปใหผูเช่ียวชาญเพื่อใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม แลวนํามา

ปรับปรุงกอนนําไปทดลองใชในรูปแบบกลุมบําบัด ได 1 โครงการ 7 กิจกรรม ระยะเวลาบําบัดแบงเปน 3 ชวง ชวงท่ี 1 เวลา 2 

วัน 11 ชั่วโมง ชวงที่ 2 บําบัดตอเนื่อง 24 สัปดาห ชวงที่ 3 สรุปประเมินผลลัพธหลังการบําบัดครบ 24 สัปดาห 

 3. ประเมินผลรูปแบบการบําบัดผูติดบุหรี่ ท่ีสรางขึ้นใชในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในอําเภอปกธงชัย 

จังหวัดนครราชสีมา พบวา ชวงท่ี 1 ทดลองใชโปรแกรมบําบัดตามรูปแบบ K-PEAR Model กับกลุมตัวอยางที่ติดบุหรี่จํานวน 

40 คน โดยใชรูปแบบกลุมบําบัด มีกิจกรรมหลัก 7 กิจกรรมเวลา 2 วัน 11 ช่ัวโมง โดยกอน และหลังบําบัดไดทดสอบความรู

ดวยเครื่องมือท่ีสรางข้ึนชุดเดียวกัน ใชสถิติ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความรูกอนและหลังการบําบัด

ดวยสถิติ t-test พบวา กลุมตัวอยางมีคะแนนความรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนความพึงพอใจตอกิจกรรมการ

บําบัดแบบกลุมเฉลี่ย (4.78) ชวงท่ี 2 บําบัดตอเน่ือง 4 ครั้ง และเยี่ยมเสริมพลังรายบุคคลตามโปรแกรม 24 สัปดาห ผลปรากฏ
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วาผูเขารับการบําบัดลดการสูบบุหรี่ และเลิกไดตั้งแตสัปดาหที่ 1 และเพิ่มขึ้นเรื่อย ไปจนถึงสัปดาหท่ี 20 กลุมตัวอยางสามารถ

ลดและเลิกสูบบุหรี่ไดจํานวน 38 คนคิดเปนรอยละ (95) ดังน้ันควรปรับระยะเวลาการบําบัดรวมกับการเยี่ยมเสริมพลังใหสั้น

ลง เนื่องจากการใชโปรแกรมการบําบัดชวงที่ 1 เปนการนําเขาสูกระบวนปรับเปล่ียนพฤติกรรมกอนรับการบําบัดตอเนื่อง

แบบเดิมพบวาผูติดบุหรี่สามารถลดการสูบบุหร่ี และเลิกสูบไดในเวลาบําบัดตามโปรแกรมส้ันลง 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 

    1. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 

  1.1 ผลการวิจัยพบวาปจจัยนํา (ดานความรู เจตคติ ปจจัยดานลักษระประชากรและสุขภาพ) ปจจัยเอ้ือ และปจจัย

เสริม ตางมีอิทธิพลตอการสูบบุหรี่ จึงควรเสริมสรางปจจัยดานน้ีแกเด็กและเยาวชนตั้งแตเล็กกอนจะเติบโตเปนผูให ไดแก การ

ใหความรู ความเขาใจและสรางเจตคติท่ีดีในระบบ ครอบครัว การสอนใหความรูในช้ันเรียน และชุมชน เพ่ือปองกันการสูบ

บุหรี่ตั้งแตเด็ก เปนการปองกันไมใหมีผูสูบบุหรี่หนาใหมเพิ่มขึ้น 

  1.2 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแตละแหงควรนํารูปแบบการบําบัดไปประยุกตใชแบบบูรณาการการมีสวนรวมของ

ภาคเครือขายมากขึ้นเชน ภาคสวนราชการหนวยงานของรัฐในพื้นที่ ชุมชน เครือขายอาสาสมัครอ่ืนเชน จิตอาสาในพื้นที่ เพ่ือกําหนด

มาตรการ หรือธรรมนูญชุมชนเฉพาะประเด็นดานการสูบบุหรี่เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และมาตรการชุมชนอยาง

เปนรูปธรรม 

  1.3 นํารูปแบบที่พัฒนาข้ึนขยายพื้นที่เพ่ือไปประยุกตใชในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลท่ัวทั้งประเทศรวมกับ

มาตรฐานการบําบัดที่ขอบเขตโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสามารถใหบริการได 

        1.4 รูปแบบที่พัฒนาขึ้นเปนลักษณะหลักสูตรกิจกรรมกลุมบําบัดรวมกับการบําบัดตอเน่ืองคร้ังนี้ ควรนําไปใชกับผูติด

บุหรี่ที่สมัครใจหรือเขามาขอรับการบําบัดพรอมกันในครั้งเดียวกันหลายคนจะทําใหโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล สามารถ

จัดกระบวนการกลุมบําบัดไดมีประสิทธิภาพ และเครือขายผูมีสวนไดสวนเสียสามารถเขารวมกิจกรรมไดตามโปรแกรมอยาง

เหมาะสม     

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

         2.1 ปจจัยนําดานลักษณะประชากรเปนปจจัยหลักท่ีสงผลตอปจจัยเอ้ือและปจจัยเสริมใหเกิดพฤติกรรมการสูบบุหรี่ 

ดังน้ันควรมีการวิจัยเปรียบเทียบใหกลุมอายุอ่ืนเชนกลุมเด็กนักเรียน เยาวชนเพื่อใหเกิดการเปรียบเทียบวากอนเขาสูวัยผูใหญมี

พฤติกรรมใดท่ีสงผลตอการสูบบุหรี่ของเด็กและเยาวชน เพื่อจัดกระบวนการแกไขปญหาไดตรงประเด็น     

       2.2 ทดลองใชรูปแบบการบําบัดผูติดบุหรี่ท่ีพัฒนาขึ้นมาใชกับประชาชนวัยผูใหญของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบล แตละพ้ืนท่ีอาจประสบความสําเร็จแตกตางกันจากสภาพการดํารงชีวิต ครอบครัวและความเปนอยูของชุมชน ควรมีการ

วิจัยและทดลองในพ้ืนที่อ่ืน เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบผลการวิจัยที่พบในการนํามาพัฒนาระบบบําบัดผูติดบุหร่ีในโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลใหเหมาะสมแตละพ้ืนท่ี 

     2.3 ควรมีการศึกษาลักษณะตัวแปรแตละตัวสามารถสงผลซ่ึงกันและกันได หรือมีอิทธิพลยอนกลับได หรือศึกษาตัว

แปรปจจัยของกลุมตัวอยางสองกลุมเชน กลุมประชาชนทั่วไปที่ไมสูบบุหร่ีและกลุมที่ติดบุหรี่เพื่อทราบปจจัยดังกลาววามีความ

แตกตางกันอยางไร จะเปนการศึกษาที่สอดคลองกับสภาพความเปนจริงเพื่อใหผลการวิจัยชัดเจนยิ่งข้ึน    
 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบพระคุณ นายแพทยนรินทรรัชต  พิชญคามินทร นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา รองศาสตราจารย 

ดร.เภสัชกรพุทธิพงศ  สัตยวงศทิพย คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และศาสตราจารยพิเศษ 
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สําเร็จลุลวงไปดวยดี ขอขอบคุณคณะกรรมการอาจารย ผูปกปองวิทยานิพันธ ที่ใหคําแนะนําในการปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ

ที่สุด และขอบคุณบุคคลอีกหลายทาน จึงขอขอพระคุณทุกทานมา ณ โอกาสน้ี 
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บทคัดยอ             

 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค 1. เพ่ือศึกษาวิเคราะหปญหาและอุปสรรคเก่ียวกับความรับผิดในการจัดตั้งสํานักงาน

กฎหมาย และ 2. เพ่ือศึกษามาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในการจัดตั้งสํานักงานกฎหมายของตางประเทศและ

ของประเทศไทย เปนการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีการศึกษาคนควาวิจัยจากเอกสาร แลวจะนําขอมูล

ที่ไดมาวิเคราะหเชิงลึกแบบเชิงเนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยพบวา 1) ปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับความรับผิดใน

การจัดตั้งสํานักงานกฎหมาย ไดแก 1.1) ปญหาเกี่ยวกับการจัดตั้งสํานักงานกฎหมายพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 

มาตรา 42 ที่บัญญัติให “ทนายความตองมีสํานักงานที่จดทะเบียนเพียงแหงเดียวตามท่ีระบุไวในคําขอจดทะเบียนและรับ

ใบอนุญาต หรือตามที่ไดแจงยายสํานักงานตอนายทะเบียนทนายความในภายหลังและใหนายทะเบียนทนายความจดแจง

สํานักงานกฎหมายไวในทะเบียนทนายความ” 1.2) ปญหาเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการรับผิดเกี่ยวกับการประพฤติผิดมรรยาท

ทนายความของทนายความในสํานักงานกฎหมาย “ทนายความผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบังคับขอใดขอหนึ่งดังจะกลาว

ตอไปนี้ ใหถือวาทนายความผูน้ันประพฤติผิดมรรยาททนายความ” 1.3) ปญหาเกี่ยวกับบทกําหนดโทษแกสํานักงานกฎหมาย

ที่ประพฤติผิดมรรยาททนายความ มาตรา 52 บัญญัติวา “โทษผิดมรรยาททนายความมี 3 สถาน คือ (1) ภาคทัณฑ (2) หาม

ทําการเปนทนายความมีกําหนดไมเกินสามป หรือ (3) ลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความ และ 2) มาตรการทางกฎหมายท่ี

เกี่ยวกับความรับผิดในการจัดต้ังสํานักงานกฎหมายของตางประเทศและของประเทศไทย หากพิจารณาเปรียบเทียบกฎหมาย

ของสาธารณรัฐฝรั่งเศส กําหนดเงื่อนไขในการเปดสํานักงานกฎหมาย กลาวคือ บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลหากจําตองจัดต้ัง

สํานักงานกฎหมาย จําเปนตองมีการลงทะเบียนในการจัดต้ังสํานักงานกฎหมายนั้น โดยทนายความจะตองไดรับใบรับรอง

ความถนัดทางวิชาชีพของทนายความ (CAPA: Certificate of Aptitude for lawyers) หรือประกาศนียบัตรความเชี่ยวชาญ

และในกรณีท่ีตองมีการฝกอบรมก็จะตองไดรับใบรับรองการฝกอบรมดวย  

 

คําสําคัญ: มาตรการทางกฎหมาย, ความรับผิด, สํานักงานกฎหมาย 
 

Abstract 

 The objective of this thesis is to study legal measures relating to the liability in the establishment of a 

law office due to at present the establishment of a law office is still independent while there is still no 

provision for liability of the law office.  Therefore, to provide guidelines in establishing an effective and 
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standardized law office including stipulating penalties for law offices is the purpose of this study.The findings 

reveal that (1)  as for problems concerning the establishment of the law office under the Lawyer Act B. E. 

2528, Article 42. In this regard, as there is currently no law concerning the structure of the establishment of 

the law office in which, under the Lawyer Act B. E.  2528, Section 42, it defines only that the Registrar of 

Lawyers shall notify the establishment of the law office in the register only.  It is not required that the 

applicant for registration of law office establishment must be a licensed attorney.  This makes the 

establishment of a law office to be conducted by anyone interested and wanting to do this business without 

any department or organization to inspect, supervise and control to be standardized and recognized for 

the public (2) As for problem concerning the involvement in liability to the misconduct of lawyer's etiquette 

of the lawyer in the law office under Regulation of the Lawyer Council regarding the Etiquette of Lawyer 

B. E 2529 Section 1 Article 4, there is nothing mentioned about the law office.  Therefore, such regulation 

cannot be also enforced with the law office. Regardless of the type of attorney office established, it is not 

liable under the Regulation of the Lawyers Council of the etiquette of lawyers in any case and (3)  As for 

problems relating to penalties for law firms that have misconduct.  Since there is no statutory provision 

related to probation, the prohibition of business operations within the time limit or fine imposing of the 

law firm, especially in the case of the legal professional in the jurisdiction, or such law office or the 

involvement in recognizing or encouraging legal professionals in the jurisdiction or law office to misconduct 

the regulations of the etiquette of lawyers.  As a result, the law offices have no fear and do not strictly 

adhere to the inspection to prevent the lawyer from behaving in violation of the etiquette of the lawyer. 

Therefore, the author recommends the amendment of Lawyer Act B. E.  2528 and the Regulations of the 

Lawyers Council of Thailand on the Etiquette of Lawyers B. E 2529 to be made concerning the liability of 

the Law Office. 
 

Keyword: Legal Measures, Liability, Law Office 
 

บทนํา 

 สํานักงานกฎหมายเปนสํานักงานที่เกี่ยวของกับปฏิบัติงานทางกฎหมาย โดยในสํานักงานกฎหมายนั้นจะมีทนายความทํา

หนาที่ในการใหคําปรึกษาทางกฎหมาย จัดทําเอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย ทําหนาที่เปนตัวแทนในเรื่องท่ีเกี่ยวกับกฎหมาย และ

ดําเนินการแทนคูความท้ังทางอาญาและแพงตรวจสอบเรื่องราวตาง ๆ  (จิตติ  ติงศภัทิย, 2555) และคนตัวบทกฎหมายที่จะ

นํามาใชโดยการศึกษาประมวลกฎหมาย พระราชกฤษฎีกา เทศบัญญัติ คําพิพากษาของศาลสูงที่มีมาแลว และกฎขอบังคับท่ี

ตราขึ้นไว ตลอดจน ใหคําแนะนําแกลูกความถึงสิทธิและหนาท่ีตามกฎหมายทําการแทนลูกความในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวกับ

กฎหมาย จัดทําเอกสารเกี่ยวกับกฎหมายและคนหาบรรพตาง ๆ ในประมวลกฎหมาย วาความและดําเนินกระบวนการ

พิจารณาใด ๆ ในศาลแทนคูความทั้งในคดีแพงและคดีอาญา (ศักดา  ศิลประสิทธ์ิ, 2544, น.3) 

 การจัดต้ังสํานักงานกฎหมายนี้ ในปจจุบันไดมีพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 มาตรา 42 กําหนดใหทนายความ

ตองมีสํานักงานที่จดทะเบียนเพียงแหงเดียวตามที่ระบุไวในคําขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาต หรือตามที่ไดแจงยายสํานักงาน

ตอนายทะเบียนทนายความในภายหลัง และใหนายทะเบียนทนายความจดแจงสํานักงานกฎหมายไวในทะเบียนทนายความ 

ซึ่งมีผลใหสํานักงานกฎหมายถูกจัดต้ังใหอยูในรูปแบบของสํานักงานและเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานทางกฎหมาย แตจากการ
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บังคับใชกฎหมายฉบับดังกลาว ยังพบวามีปญหาและอุปสรรคหลายประการ สงผลใหการจัดตั้งสํานักงานกฎหมายยังไมมี

ประสิทธิภาพและไมไดมาตรฐาน อันเปนท่ียอมรับของประชาชนเทาที่ควร โดยมีสภาพของปญหาและอุปสรรค ไดแก 1) 

ปญหาเกี่ยวกับการจัดต้ังสํานักงานกฎหมายพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 มาตรา 42 เน่ืองจากพระราชบัญญัติ

ทนายความ พ.ศ. 2528 มาตรา 42 บัญญัติให “ทนายความตองมีสํานักงานท่ีจดทะเบียนเพียงแหงเดียวตามท่ีระบุไวในคําขอ

จดทะเบียนและรับใบอนุญาต หรือตามท่ีไดแจงยายสํานักงานตอนายทะเบียนทนายความในภายหลัง และใหนายทะเบียน

ทนายความจดแจงสํานักงานกฎหมายไวในทะเบียนทนายความ” ประเด็นปญหาและนํามาสูการศึกษาคือ ปจจุบันยังไมมี

กฎหมายใดกลาวถึงโครงสรางการจัดตั้งสํานักงานกฎหมาย ซ่ึงตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 มาตรา 42 กําหนด

แตเพียงใหนายทะเบียนทนายความจดแจงสํานักงานกฎหมายไวในทะเบียนเทาน้ัน มิไดมีการกําหนดใหผูขอจดจัดต้ังสํานักงาน

กฎหมายจะตองเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปนทนายความ และมิไดมีการกําหนดหลักเกณฑใด ๆ ในการดําเนินงานของ

สํานักงานกฎหมายท่ีขอจัดต้ัง ทําใหการตั้งสํานักงานกฎหมายสามารถต้ังไดโดยบุคคลใดก็ตามท่ีสนใจและตองการประกอบ

ธุรกิจดานน้ี โดยท่ีไมมีหนวยงานหรือองคกรใดที่จะเขาไปตรวจสอบ กํากับ ควบคุมดูแล ใหไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับแก

ประชาชน เปนเหตุใหในปจจุบันนี้มีการเปดสํานักงานกฎหมายกันอยางแพรหลาย ภาระจึงตกแกประชาชนหรือผูที่ตองการใช

บริการจากสํานักงานกฎหมายดังกลาว ตองกล่ันกรองและตรวจสอบดวยตนเองในการใชบริการสํานักงานกฎหมาย อาจ

กอใหเกิดปญหาในเรื่องของการถูกหลอกลวง ฉอโกง หรือการใหขอมูลคําปรึกษาในทางคดีที่ไมถูกตองตามหลักกฎหมายทําให

ประชาชนไดรับความเสียหาย อันถือไดวาเปนการกระทบตอความสงบเรียบรอยของประชาชน ในกรณีนี้ จึงเปนที่มาของ

การศึกษาพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 เพ่ือหาแนวทางในการแกไขปญหาเกี่ยวกับการจัดตั้งสํานักงานกฎหมาย เพื่อ

สรางมาตรฐานและความนาเชื่อถือใหแกประชาชนที่มาปรึกษาเก่ียวกับอรรถคดีตาง ๆ และกําหนดความรับผิดเพ่ือไมให เกิด

ประพฤติผิดในการดําเนินกิจการของสํานักงานกฎหมายนั้น 2) ปญหาเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการรับผิดเกี่ยวกับการประพฤติ

ผิดมรรยาททนายความของทนายความในสํานักงานกฎหมาย เน่ืองจากขอบังคับสภาทนายความวาดวยมรรยาททนายความ 

พ.ศ. 2529 หมวด 1 ขอ 4 กําหนดวา “ทนายความผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบังคับขอใดขอหนึ่งดังจะกลาวตอไปน้ี ใหถือ

วาทนายความผูนั้นประพฤติผิดมรรยาททนายความ” ในประเด็นนี้ สงผลใหเกิดประเด็นการแอบอาง สงผลใหเกิดความ

เสียหายแกชื่อเสียงทั้งแกผูถูกแอบอางและผูเสียหายทีหลงเช่ือการแอบอาง และเมื่อเกิดความเสียหายแลวพบวาไมสามารถเอา

ผิดกับสํานักงานกฎหมายได เพราะไมมีกฎหมายฉบับใดกําหนดหลักเกณฑใหสํานักงานกฎหมายตองรวมรับผิดดวย ยกตัวอยาง

กรณีของ นางอนุสรา วงศสนิท ผูเสียหาย พรอมดวย นางสาวณัทกาญจนภร แอกทอง เขาพบพนักงานสอบสวน สถานีตํารวจ

บางยี่ขัน เพ่ือแจงความดําเนินคดีกับ นายธนาพิพัฒน ชัยธนาธนธัต หรือ ประธานบอย ในขอหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา 

และไดมอบคลิปหลักฐานของ นางอนุสรา ที่ ประธานบอย นําไปไลฟสดในเฟซบุกสวนตัว ใหกับพนักงานสอบสวนไว เป น

หลักฐานจากนั้นไดเดินทางไปยื่นเรื่องตอ ประธานศาลฎีกา ใหตรวจสอบ การละเมิดอํานาจศาลกรณีที่ ประธานบอย บอกวา

สามารถว่ิงเตนคดีใหกับ นายวารษา กลอมไสยาศน ไดในชั้นศาลฎีกา รวมทั้งสงเรื่องไปยังสํานักงานอัยการ จังห วัด

อุบลราชธานี เพื่อใหตรวจสอบคลิปเสียงการสนทนาจํานวน 3 คลิป (สํานักขาวอัมรินทร, 2563, ออนไลน)  

 ดังนั้น จากสภาพปญหาท่ีกลาวมาขางตนผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาในหัวขอเรื่องมาตรการทางกฎหมาย

เกี่ยวกับความรับผิดในการจัดตั้งสํานักงานกฎหมายตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 เพ่ือเปนแนวทางนําไปสูการ

จัดตั้งสํานักงานกฎหมายมีประสิทธิภาพและมาตรฐาน อันเปนที่ยอมรับของประชาชน ตลอดจน มีบทกําหนดโทษสํานักงาน

กฎหมายใหรับผิดในกรณีท่ีผูประกอบวิชาชีพกฎหมายในสังกัดหรือสํานักงานกฎหมายประพฤติผิดมรรยาททนายความ โดย

ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายตางประเทศตอไป 
 

 



 

 

              

 
วารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปท่ี 4 ฉบับท่ี 3 กรกฎาคม-กันยายน 2563 

(JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE FOR LOCAL RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY Vol.4, No.3 July- September 2020) 

  

87 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาวิเคราะหปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับความรับผิดในการจัดตั้งสํานักงานกฎหมาย 

 2. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายที่เก่ียวกับความรับผิดในการจัดต้ังสํานักงานกฎหมายของตางประเทศและของ

ประเทศไทย 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

      การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวีการดําเนินการวิจัย ดังนี้  

 1. การรวบรวมขอ มูล ไดแก ผู วิจัยจะทําการ เก็บคนคว าจากเอกสารท้ังภาษาไทยและภาษาตางประ เทศ                     

โดยรวบรวมขอมูลจากเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวของ อาทิ อนุสัญญา ขอกําหนด กฎหมาย ระเบียบ ขอกําหนด คําแนะนํา และ

เอกสารราชการอ่ืน ๆ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของตาง ๆ วิทยานิพนธ สาระนิพนธ บทความจากวารสาร เชน บทบัณฑิตย วารสาร

นิติศาสตรและขอมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ รวมทั้งคําพิพากษาศาลฎีกา 

 2. การวิเคราะหขอมูล ไดแก เมื่อรวบรวมขอมูลจากเอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ (Document Research) ผูวิจัยจะนํา

ขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหในเชิงเนื้อหา (Content Analysis) 
 

ผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดในการจัดตั้งสํานักงานกฎหมายตามพระราชบัญญัติทนายความ 

พ.ศ. 2528 ผูวิจัยสามารถจําแนกผลการวิจัยได ดังนี้ 

 1. เพ่ือศึกษาวิเคราะหปญหาและอุปสรรคเก่ียวกับความรับผิดในการจัดตั้งสํานักงานกฎหมาย  

 ผลการวิจัยพบวา ปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับความรับผิดในการจัดต้ังสํานักงานกฎหมาย มีดังตอไปน้ี  

  1.1 ปญหาเกี่ยวกับการจัดตั้งสํานักงานกฎหมายพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 มาตรา 42 จากการศึกษา

เนื้อหาของพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 มาตรา 42 ที่บัญญัติให “ทนายความตองมีสํานักงานที่จดทะเบียนเพียง

แหงเดียวตามที่ระบุไวในคําขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาต หรือตามท่ีไดแจงยายสํานักงานตอนายทะเบียนทนายความใน

ภายหลัง และใหนายทะเบียนทนายความจดแจงสํานักงานกฎหมายไวในทะเบียนทนายความ” จากบทบัญญัติดังกลาว จะเห็น

ไดวา ปจจุบันยังไมมีกฎหมายใดกลาวถึงโครงสรางการจัดตั้งสํานักงานกฎหมาย ซ่ึงตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 

มาตรา 42 กําหนดแตเพียงใหนายทะเบียนทนายความจดแจงสํานักงานกฎหมายไวในทะเบียนเทาน้ัน มิไดมีการกําหนดใหผูขอ

จดจัดต้ังสํานักงานกฎหมายจะตองเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปนทนายความ และมิไดมีการกําหนดหลักเกณฑใด ๆ ในการ

ดําเนินงานของสํานักงานกฎหมายที่ขอจัดตั้ง ทําใหการต้ังสํานักงานกฎหมายสามารถต้ังไดโดยบุคคลใดก็ตามที่สนใจและ

ตองการประกอบธุรกิจดานนี้ โดยท่ีไมมีหนวยงานหรือองคกรใดที่จะเขาไปตรวจสอบ กํากับ ควบคุมดูแล ใหไดมาตรฐานเปนท่ี

ยอมรับแกประชาชน เปนเหตุใหในปจจุบันน้ีมีการเปดสํานักงานกฎหมายกันอยางแพรหลาย ภาระจึงตกแกประชาชนหรือผูท่ี

ตองการใชบริการจากสํานักงานกฎหมายดังกลาว ตองกลั่นกรองและตรวจสอบดวยตนเองในการใชบริการสํานักงานกฎหมาย 

อาจกอใหเกิดปญหาในเรื่องของการถูกหลอกลวง ฉอโกง หรือการใหขอมูลคําปรึกษาในทางคดีที่ไมถูกตองตามหลักกฎหมาย 

ทําใหประชาชนไดรับความเสียหาย อันถือไดวาเปนการกระทบตอความสงบเรียบรอยของประชาชน ยกตัวอยางกรณีของนาง

อนุสรา  วงศสนิท ผูเสียหาย พรอมดวย นางสาวณัทกาญจนภร  แอกทอง เขาพบพนักงานสอบสวน สถานีตํารวจบางย่ีขัน เพื่อ

แจงความดําเนินคดีกับนายธนาพิพัฒน  ชัยธนาธนธัต หรือประธานบอย ในขอหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา และไดมอบ

คลิปหลักฐานของนางอนุสรา ที่ประธานบอย นําไปไลฟสดในเฟซบุกสวนตัวใหกับพนักงานสอบสวนไวเปนหลักฐานจากน้ันได

เดินทางไปย่ืนเรื่องตอประธานศาลฎีกาใหตรวจสอบการละเมิดอํานาจศาลกรณีที่ประธานบอย บอกวาสามารถว่ิงเตนคดีใหกับ

นายวารษา  กลอมไสยาศน ไดในชั้นศาลฎีกา รวมท้ังสงเรื่องไปยังสํานักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือใหตรวจสอบคลิป
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เสียงการสนทนาจํานวน 3 คลิป เปนตน จากสภาพปญหาดังกลาว สวนหนึ่งท่ีทําใหการประกอบวิชาชีพทนายความปฏิบัติ

หนาท่ีโดยไมชอบธรรม หลอกลวง หรือโกงลูกความนั้น สวนหน่ึงเกิดจากการจัดตั้งสํานักงานท่ียังไมมีกฎหมายควบคุมการ

จัดตั้ง แตยังใหอิสระเสรีวาบุคคลใดก็ตาม หากตองการประกอบธุรกิจในเชิงกฎหมายก็สามารถจัดตั้งสํานักงานกฎหมายน้ันได 

จึงนํามาซึ่งปญหาตาง ๆ ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน ทั้งน้ีในความเปนจริงแลว วิชาชีพทนายความนั้น ถือวาเปนวิชาชีพที่อิสระ

ในกระบวนยุติธรรม ซ่ึงทําหนาท่ีรวมกับพนักงานสอบสวน อัยการ และศาล ในการผดุงความถูกตองเปนธรรมของกระบวนการ

ยุติธรรมใหกระบวนการยุติธรรมดําเนินไปตามกรอบของอํานาจหนาที่ เปนวิชาชีพท่ีเกี่ยวกับการผดุงความยุติธรรมที่ มี

ผลกระทบตอชีวิต รางกาย และทรัพยสินของประชาชน ในการปฏิบัติหนาท่ีจึงจําเปนท่ีทนายความตองตระหนักถึงผลท่ีจะเกิด

ขึ้นกับลูกความและประชาชน องคกรผูประกอบวิชาชีพทนายความจึงไดถือปฏิบัติและกําหนดเปนหลักเกณฑสําหรับ ให

ทนายความถือปฏิบัติตอกันมา ทนายความทุกคนจึงตองนําไปใชในการปฏิบัติหนาท่ีใหถูกตองตามแบบแผนดังกลาว จึงไดมี

การกําหนดแนวจริยธรรม และจรรยาบรรณที่ดีของทนายความข้ึน รวมท้ังกําหนดมาตรการตาง ๆ ในการควบคุมให

ทนายความอยูในแนวของจริยธรรม และจรรยาบรรณ       

 1.2 ปญหาเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการรับผิดเก่ียวกับการประพฤติผิดมรรยาททนายความของทนายความในสํานักงาน

กฎหมาย จากการศึกษาขอบังคับสภาทนายความวาดวยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529 หมวด 1 ขอ 4 ท่ีกําหนดวา 

“ทนายความผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบังคับขอใดขอหนึ่งดังจะกลาวตอไปน้ี ใหถือวาทนายความผูนั้นประพฤติผิด

มรรยาททนายความ” จากขอบังคับดังกลาวพบวา ไมไดมีขอความใดกลาวถึงสํานักงานกฎหมาย ขอบังคับดังกลาวจึงยังไม

นํามาใชบังคับกับสํานักงานกฎหมายดวย ไมวาจะเปนสํานักทนายความท่ีจัดตั้งข้ึนในรูปแบบใด ก็ไมตองรับผิดตามขอบังคับ

สภาทนายความวาดวยมรรยาททนายความไมวากรณีใด ๆ ก็ตาม ดังน้ัน ในปจจุบัน การดําเนินคดีเพื่อจะเอาผิดกับนิติบุคคล 

ตองพิจารณาถึงการกระทําของผูแทนนิติบุคคลวาไดกระทําการตามวัตถุประสงคของนิติบุคคลน้ันหรือไมและการกระทํา

ดังกลาวขัดตอบทบัญญัติของกฎหมายอาญาฐานใด สวนตัวผูแทนนิติบุคคล หรือผูที่มีหนาที่เก่ียวของกับนิติบุคคลในกิจการท่ี

เปนความผิดนั้น จะรับผิดรวมกับนิติบุคคล พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และศาล จะตองพิจารณาแลวไดความวา 

กรรมการไมวาจะในระดับใด หรือผูจัดการ หรือผูมีหนาท่ีเก่ียวของมีพฤติการณใดท่ีแสดงใหเห็นวากระทําผิดตอหนาท่ี ไมวาจะ

เปนการกระทําตามหนาท่ี แตฝาฝนกฎหมาย หรือไมกระทําการตามหนาท่ีแตฝาฝนกฎหมาย หรือละเวนไมส่ังการอันเปนเหตุ

ใหนิติบุคคลนั้น กระทําการอันเปนความผิด ซึ่งหลักการน้ี จึงเปนหลักที่ทําใหพนักงานสอบสวนไมอาจแจงขอหาแกผูแทนนิติ

บุคคลไดทันที แตตองหาพยานหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงการผิดหนาที่ท่ีจะตองกระทําของผูแทนนิติบุคคลน้ันกอน ในเรื่องการ

มีสวนรวมรับผิดกับทนายความของสํานักงานกฎหมาย หากพิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมายของสหราชอาณาจักรนั้น จะเห็น

ไดวา Solicitors Act 1974 Article 34A and 34B ไดกําหนดการประพฤติผิดมรรยาททนายความของสํานักงานกฎหมายไว

อยางชัดเจน สงผลใหการกระทําใดที่เก่ียวของกับสํานักงานความและที่เขาขายเปนการกระทําประพฤติผิดมรรยาททนายความ

อันเกิดจากทนายความน้ัน สํานักงานทนายความนั้นตองรวมรับผิดในความผิดที่เกิดขึ้นน้ันดวย ดังนั้น ในประเด็นน้ีผูเขียนจึงมี

ความเห็นวาควรกําหนดใหสํานักงานกฎหมายรับผิดตามขอบังคับสภาทนายความวาดวยมรรยาททนายความ 

  1.3 ปญหาเก่ียวกับบทกําหนดโทษแกสํานักงานกฎหมายท่ีประพฤติผิดมรรยาททนายความ จากการศึกษา 

พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 มาตรา 51 บัญญัติวา “ทนายความตองประพฤติตนตามขอบังคับวาดวยมรรยาท

ทนายความ การกําหนดมรรยาททนายความใหสภาทนายความตราเปนขอบังคับ ทนายความผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม

ขอบังคับที่สภาทนายความตราข้ึนตามวรรคหน่ึง ใหถือวาทนายความผูนั้นประพฤติผิดมรรยาททนายความ”มาตรา 52 บัญญัติ

วา “โทษผิดมรรยาททนายความมี 3 สถาน คือ (1) ภาคทัณฑ (2) หามทําการเปนทนายความมีกําหนดไมเกินสามป หรือ     

(3) ลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความ ในกรณีประพฤติผิดมรรยาททนายความเล็กนอยและเปนความผิดครั้งแรกถาผูมีอํานาจ

สั่งลงโทษตามมาตรา 66 มาตรา 67 หรือมาตรา 68 แลวแตกรณีเห็นวามีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษใหโดยวากลาวตักเตือน 
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หรือใหทําทัณฑบนเปนหนังสือไวกอนก็ได” จากบทบัญญัติดังกลาว ยังไมมีบทบัญญัติใดที่บัญญัติเก่ียวกับการภาคทัณฑ การ

หามประกอบกิจการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หรือการปรับ ของสํานักงานกฎหมาย โดยเฉพาะในกรณีที่ผูประกอบวิชาชีพ

กฎหมายในสังกัดหรือสํานักงานกฎหมายน้ัน ๆ หรือการมีสวนรับรูหรือสนับสนุนใหผูประกอบวิชาชีพกฎหมายในสังกัดหรือ

สํานักงานกฎหมายประพฤติผิดมรรยาททนายความ ไมวาบุคคลดังกลาวจะอยูในฐานะกรรมการ หุนสวน หรือลูกจางของ

สํานักงานกฎหมาย ซึ่งบทกําหนดโทษดังกลาวนี้ยอมสงผลใหสํานักงานกฎหมายนั้นเกิดความเกรงกลัวและเขมงวดกับการ

ตรวจสอบ เพ่ือไมใหทนายความน้ันพฤติกรรมมรรยาททนายความ 

 2. เพ่ือศึกษามาตรการทางกฎหมายที่เก่ียวกับความรับผิดในการจัดตั้งสํานักงานกฎหมายของตางประเทศและของ

ประเทศไทย 

 ผลการวิจัยพบวา การจัดต้ังสํานักงานกฎหมายในตางประเทศน้ัน หากพิจารณาเปรียบเทียบกฎหมายของสาธารณรัฐ

ฝรั่งเศส จะเห็นไดวา สาธารณรัฐฝรั่งเศส กําหนดเงื่อนไขในการเปดสํานักงานกฎหมาย กลาวคือ บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

หากจําตองจัดตั้งสํานักงานกฎหมาย จําเปนตองมีการลงทะเบียนในการจัดต้ังสํานักงานกฎหมายน้ัน โดยทนายความจะตอง

ไดรับใบรับรองความถนัดทางวิชาชีพของทนายความ (CAPA: Certificate of Aptitude for lawyers) หรือประกาศนียบัตร

ความเชี่ยวชาญและในกรณีท่ีตองมีการฝกอบรมก็จะตองไดรับใบรับรองการฝกอบรมดวย ทนายความตองมีสัญชาติฝรั่งเศส 

และจะตองไมเปนผูเขียนขอเท็จจริงที่กอใหเกิดความเชื่อม่ันหรือการลงโทษ คุณสมบัติของทนายความผูซึ่งจะดําเนินการจัดต้ัง

สํานักงานกฎหมายไดน้ัน จะตองไมเปนบุคคลลมละลาย ไมเก่ียวของในบริษัทท่ีมีกิจกรรมเชิงพาณิชย หรือในวิชาชีพอ่ืนใดได 

เชนเดียวกับอาชีพอิสระอ่ืน ๆ โดยทนายความจะถูกควบคุมต้ังแตการจัดตั้งสํานักงานจนถึงการเคารพกฎจริยธรรมของวิชาชีพ

ทนายความ (สัญชัย  ศรีศักดา, 2537, น.86-86) ดังน้ัน ในกรณีน้ีพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 จะตองกําหนด

หลักเกณฑควบคุมการจัดตั้งสํานักงานกฎหมายตองเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปนทนายความ พรอมทั้งควบคุมการดําเนิน

กิจการของสํานักงานกฎหมายเพ่ือใหอยูภายใตการตรวจสอบ กํากับ ควบคุมดูแล ของสภาทนายความ อันเปนการสราง

มาตรฐานและความนาเชื่อถือใหแกประชาชนที่มาปรึกษาเกี่ยวกับอรรถคดีตาง ๆ และกําหนดความรับผิดเพ่ือไมใหเกิด

ประพฤติผิดในการดําเนินกิจการของสํานักงานกฎหมายนั้น เมื่อไดมีการวิเคราะหและเปรียบเทียบกับกรณีของทนายความนั้น 

การที่สํานักงานกฎหมายและทนายความจะรับผิดรวมกัน กฎหมายจะตองกําหนดไวอยางอยางชัดเจน มิฉะนั้น ยอมจะเอา

ความผิดกับอีกฝายหน่ึงไมได นอกจากน้ัน โดยหลักแลวสํานักงานกฎหมาย หากเปรียบเทียบก็เปรียบเสมือนวาเปนนายจาง 

เมื่อลูกจางไปกระทําความผิด นายจางในฐานะที่เปนผูควบคุมและดูแลลูกจาง ยอมตองทราบโดยธรรมดาปกติถึงการกระทํา

ของลูกจางนั้น จะอางวานายจางไมทราบหรือไมรูถึงพฤติกรรมของลูกจางนั้น ยอมเปนเรื่องไปไมสมเหตุสมผล ดังนั้น เพื่อให

เกิดการวากลาว ตักเตือน หรือหามปราม ไมใหมีการกระทําความผิดไมวาในรูปแบบใด จึงควรมีบทบัญญัติของกฎหมายเอาผิด

หรือใหสํานักงานกฎหมายรวมรับผิดกับลูกจางน้ันดวย อยางนอยที่สุดสํานักงานกฎหมายจะไดตระหนักถึงความรับผิดที่เกิดขึ้น 

และเกิดความเกรงกลัวตอความรับผิดดังกลาว จึงไดมีการวากลางตักเตือนหรือหามการกระทําของทนายความท่ีจะกระทําหรือ

เริ่มมีการกระทําท่ีไมชอบดวยกฎหมายนั้นได ซึ่งในประเด็นนี้สอดคลองกับทฤษฎีการลงโทษ ซึ่งเปนทฤษฎีท่ีมีแนวคิดเกี่ยวกับ

การนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ โดยพิจารณาลักษณะแหงคดีประกอบและวิธีการลงโทษท่ีปฏิบัติตอผูกระทําความผิด 

แนวคิดนี้ยอมสงผลใหผูกระทําความผิดไดรับโทษตามความผิดหรือการกระทําของตน อยางไรก็ตาม แนวคิดการลงโทษนี้ไมได

มีเพียงการลงโทษอยางเดียว ยังมีแนวคิดในการแกไขใหผูกระทําความปดกลับตัวเปนคนดีแลวใชชีวิตในสังคมอยางปกติสุขอีก

ดวย ซึ่งสงผลดีตอกระบวนการยุติธรรมและสังคม เพราะผูกระทําความผิดบางคนอาจไมไดกระทําความผิดโดยสันดาน แตอาจ

กระทําความผิดดวยความจําเปนหรือดวยภาระและหนาที่ ฯลฯ ในตางประเทศเก่ียวกับการลงโทษสํานักงานกฎหมายท่ี

ประพฤติผิดมรรยาททนายความนั้น หากพิจารณาเปรียบเทียบกฎหมายของสหรัฐอเมริกา จะเห็นไดวา Code of 

Professional Responsibility ของสหรัฐอเมริกาไดกําหนดบทลงโทษทางวินัย โดยไมไดมีวัตถุประสงคที่จะลงโทษ แตเปนการ
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ใหความคุมครองตอสาธารณชนและวิชาชีพทางกฎหมาย ซึ่งการลงโทษในคดีมรรยาทความจะมีอยู 3 สถาน ไดแก (1) การ

ตักเตือน (Reprimand) ซ่ึงอาจเปนการตักเตือนเปนทางการหรือตักเตือนอยางไมเปนทางการก็ได (2) การหามกระทําการ

ชั่วคราว (3) การลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความ (Disbarment) (จินตลีย  อุเจริญ, 2558, น.56) ดังน้ัน ในประเด็นน้ี

ผูเขียนจึงมีความเห็นวาควรกําหนดโทษผิดมรรยาททนายความของสํานักงานกฎหมายไวพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 

2528 
 

สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดในการจัดตั้งสํานักงานกฎหมายตามพระราชบัญญัติทนายความ 

พ.ศ. 2528 ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคได ดังนี้ 

 1. เพ่ือศึกษาวิเคราะหปญหาและอุปสรรคเก่ียวกับความรับผิดในการจัดต้ังสํานักงานกฎหมาย พบวา ปญหาและ

อุปสรรคเก่ียวกับความรับผิดในการจัดตั้งสํานักงานกฎหมาย ไดแก 1) ปญหาเกี่ยวกับการจัดต้ังสํานักงานกฎหมาย

พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 มาตรา 42 จากการศึกษาเน้ือหาของพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 มาตรา 

42 ท่ีบัญญัติให “ทนายความตองมีสํานักงานท่ีจดทะเบียนเพียงแหงเดียวตามที่ระบุไวในคําขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาต 

หรือตามท่ีไดแจงยายสํานักงานตอนายทะเบียนทนายความในภายหลัง และใหนายทะเบียนทนายความจดแจงสํานักงาน

กฎหมายไวในทะเบียนทนายความ” 2) ปญหาเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการรับผิดเก่ียวกับการประพฤติผิดมรรยาททนายความ

ของทนายความในสํานักงานกฎหมาย จากการศึกษาขอบังคับสภาทนายความวาดวยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529 หมวด 1 

ขอ 4 ท่ีกําหนดวา “ทนายความผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบังคับขอใดขอหนึ่งดังจะกลาวตอไปน้ี ใหถือวาทนายความผูนั้น

ประพฤติผิดมรรยาททนายความ” จากขอบังคับดังกลาวพบวา ไมไดมีขอความใดกลาวถึงสํานักงานกฎหมาย ขอบังคับดังกลาว

จึงยังไมนํามาใชบังคับกับสํานักงานกฎหมายดวย ไมวาจะเปนสํานักทนายความที่จัดต้ังขึ้นในรูปแบบใด ก็ไมตองรับผิดตาม

ขอบังคับสภาทนายความวาดวยมรรยาททนายความไมวากรณีใด ๆ ก็ตาม และ 3) ปญหาเกี่ยวกับบทกําหนดโทษแกสํานักงาน

กฎหมายท่ีประพฤติผิดมรรยาททนายความ จากการศึกษา พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 มาตรา 51 บัญญัติวา 

“ทนายความตองประพฤติตนตามขอบังคับวาดวยมรรยาททนายความ การกําหนดมรรยาททนายความใหสภาทนายความตรา

เปนขอบังคับ ทนายความผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบังคับที่สภาทนายความตราขึ้นตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาทนายความผู

นั้นประพฤติผิดมรรยาททนายความ”มาตรา 52 บัญญัติวา “โทษผิดมรรยาททนายความมี 3 สถาน คือ (1) ภาคทัณฑ (2) หาม

ทําการเปนทนายความมีกําหนดไมเกินสามป หรือ (3) ลบช่ือออกจากทะเบียนทนายความ 

 2. เพ่ือศึกษามาตรการทางกฎหมายที่เก่ียวกับความรับผิดในการจัดตั้งสํานักงานกฎหมายของตางประเทศและของ

ประเทศไทย พบวา การจัดต้ังสํานักงานกฎหมายในตางประเทศนั้น หากพิจารณาเปรียบเทียบกฎหมายของสาธารณรัฐฝรั่งเศส 

จะเห็นไดวา สาธารณรัฐฝรั่งเศส กําหนดเงื่อนไขในการเปดสํานักงานกฎหมาย กลาวคือ บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลหาก

จําตองจัดตั้งสํานักงานกฎหมาย จําเปนตองมีการลงทะเบียนในการจัดต้ังสํานักงานกฎหมายน้ัน โดยทนายความจะตองไดรับ

ใบรับรองความถนัดทางวิชาชีพของทนายความ (CAPA: Certificate of Aptitude for lawyers) หรือประกาศนียบัตรความ

เชี่ยวชาญและในกรณีที่ตองมีการฝกอบรมก็จะตองไดรับใบรับรองการฝกอบรมดวย ทนายความตองมีสัญชาติฝรั่งเศส และ

จะตองไมเปนผูเขียนขอเท็จจริงที่กอใหเกิดความเช่ือม่ันหรือการลงโทษ คุณสมบัติของทนายความผูซึ่งจะดําเนินการจัดต้ัง

สํานักงานกฎหมายไดน้ัน จะตองไมเปนบุคคลลมละลาย ไมเก่ียวของในบริษัทท่ีมีกิจกรรมเชิงพาณิชย หรือในวิชาชีพอ่ืนใดได 

เชนเดียวกับอาชีพอิสระอ่ืน ๆ โดยทนายความจะถูกควบคุมต้ังแตการจัดตั้งสํานักงานจนถึงการเคารพกฎจริยธรรมของวิชาชีพ

ทนายความ        
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การอภิปรายผล 

 การวิจัยเรื่องมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดในการจัดตั้งสํานักงานกฎหมายตามพระราชบัญญัติทนายความ 

พ.ศ. 2528 ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยได ดังน้ี 

 1. เพ่ือศึกษาวิเคราะหปญหาและอุปสรรคเก่ียวกับความรับผิดในการจัดต้ังสํานักงานกฎหมาย  พบวา 1) ปญหา

เกี่ยวกับการจัดต้ังสํานักงานกฎหมายพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 มาตรา 42 เห็นควรที่พระราชบัญญัติทนายความ 

พ.ศ. 2528 จะตองกําหนดหลักเกณฑควบคุมการจัดตั้งสํานักงานกฎหมายตองเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปนทนายความ พรอม

ทั้งควบคุมการดําเนินกิจการของสํานักงานกฎหมายเพ่ือใหอยูภายใตการตรวจสอบ กํากับ ควบคุมดูแล ของสภาทนายความ 

อันเปนการสรางมาตรฐานและความนาเชื่อถือใหแกประชาชนท่ีมาปรึกษาเกี่ยวกับอรรถคดีตาง ๆ และกําหนดความรับผิดเพื่อ

ไมใหเกิดประพฤติผิดในการดําเนินกิจการของสํานักงานกฎหมายนั้น ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 

2528 เดิม “มาตรา 43 บัญญัติวา ทนายความตองมีสํานักงานท่ีจดทะเบียนเพียงแหงเดียวตามที่ระบุไวในคําขอจดทะเบียน

และรับใบอนุญาต หรือตามที่ไดแจงยายสํานักงานตอนายทะเบียนทนายความในภายหลัง และใหนายทะเบียนทนายความจด

แจงสํานักงานกฎหมายไวในทะเบียนทนายความ” แกไขเพิ่มเติม โดยเพ่ิมวรรคสอง เปน “มาตรา 42 ทนายความตองมี

สํานักงานท่ีจดทะเบียนเพียงแหงเดียวตามที่ระบุไวในคําขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาต หรือตามที่ไดแจงยายสํานักงานตอ

นายทะเบียนทนายความในภายหลัง และใหนายทะเบียนทนายความจดแจงสํานักงานกฎหมายไวในทะเบียนทนายความ 

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หากจําตองจัดต้ังสํานักงานกฎหมาย และจําเปนตองมีการจดทะเบียนในการจัดตั้งสํานักงาน

กฎหมายนั้น บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีขอจัดตั้งสํานักงานกฎหมายนั้น จะตองเปนทนายความท่ีขึ้นทะเบียนไวในทะเบียน

ทนายความ ในการดําเนินการจัดตั้งสํานักงานกฎหมาย และดําเนินการตรวจสอบ กํากับ ควบคุมดูแล ใหอยูภายใตสภา

ทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ” 2) ปญหาเกีย่วกับการมีสวนรวมในการรับผิดเก่ียวกับการประพฤติผิดมรรยาททนายความ

ของทนายความในสํานักงานกฎหมาย ในปญหานี้ เห็นควรท่ีกําหนดใหสํานักงานกฎหมายรับผิดตามขอบังคับสภาทนายความ

วาดวยมรรยาททนายความ เดิม ขอบังคับสภาทนายความวาดวยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529 หมวด 1 ขอ 4 กําหนดวา 

“ทนายความผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบังคับขอใดขอหนึ่งดังจะกลาวตอไปน้ี ใหถือวาทนายความผูนั้นประพฤติผิด

มรรยาททนายความ” แกไขเพ่ิมเติม โดยเพิ่มวรรคสอง เปนขอ 4 กําหนดวา “ทนายความผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบังคับ

ขอใดขอหนึ่งดังจะกลาวตอไปนี้ ใหถือวาทนายความผูน้ันประพฤติผิดมรรยาททนายความ สํานักงานกฎหมายใดฝาฝนหรือไม

ปฏิบัติตามขอบังคับขอหนึ่งขอใดดังจะกลาวตอไปนี้ ใหถือวาสํานักงานกฎหมายนั้นประพฤติผิดมรรยาททนายความ” 3) 

ปญหาเกี่ยวกับบทกําหนดโทษแกสํานักงานกฎหมายที่ประพฤติผิดมรรยาททนายความ ในปญหานี้ เห็นควรกําหนดโทษผิด

มรรยาททนายความของสํานักงานกฎหมายไวพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 เดิม พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 

2528 มาตรา 51 บัญญัติวา “ทนายความตองประพฤติตนตามขอบังคับวาดวยมรรยาททนายความ การกําหนดมรรยาท

ทนายความใหสภาทนายความตราเปนขอบังคับ ทนายความผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบังคับท่ีสภาทนายความตราขึ้นตาม

วรรคหน่ึง ใหถือวาทนายความผูน้ันประพฤติผิดมรรยาททนายความ” แกไขเพิ่มเติม โดยเพ่ิมวรรคสาม เปน มาตรา 51 บัญญัติ

วา “ทนายความตองประพฤติตนตามขอบังคับวาดวยมรรยาททนายความ การกําหนดมรรยาททนายความใหสภาทนายความ

ตราเปนขอบังคับ ทนายความผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบังคับท่ีสภาทนายความตราขึ้นตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาทนายความ

ผูน้ันประพฤติผิดมรรยาททนายความ 

 2. เพ่ือศึกษามาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับความรับผิดในการจัดตั้งสํานักงานกฎหมายของตางประเทศและของ

ประเทศไทย พบวา สํานักงานกฎหมายตองปฏิบัติตามขอบังคับวาดวยมรรยาททนายความ การกําหนดมรรยาททนายความให

สภาทนายความตราเปนขอบังคับ หากสํานักงานกฎหมายใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบังคับที่สภาทนายความตราขึ้นตาม

วรรคหน่ึง ใหถือวาสํานักงานกฎหมายน้ันประพฤติผิดมรรยาททนายความ” เดิม มาตรา 52 บัญญัติวา “โทษผิดมรรยาท
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ทนายความมี 3 สถาน คือ (1) ภาคทัณฑ (2) หามทําการเปนทนายความมีกําหนดไมเกินสามป หรือ (3) ลบชื่อออกจาก

ทะเบียนทนายความ ในกรณีประพฤติผิดมรรยาททนายความเล็กนอยและเปนความผิดครั้งแรกถาผูมีอํานาจสั่งลงโทษตาม

มาตรา 66 มาตรา 67 หรือมาตรา 68 แลวแตกรณีเห็นวามีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษใหโดยวากลาวตักเตือน หรือใหทํา

ทัณฑบนเปนหนังสือไวกอนก็ได” แกไขเพิ่มเติม โดยเพ่ิมวรรคสอง เปนมาตรา 52 บัญญัติวา “โทษผิดมรรยาททนายความมี 3 

สถาน คือ (1) ภาคทัณฑ (2) หามทําการเปนทนายความมีกําหนดไมเกินสามป หรือ (3) ลบช่ือออกจากทะเบียนทนายความ   

ในกรณีประพฤติผิดมรรยาททนายความเล็กนอยและเปนความผิดครั้งแรกถาผูมีอํานาจสั่งลงโทษตามมาตรา 66 มาตรา 67 

หรือมาตรา 68 แลวแตกรณีเห็นวามีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษใหโดยวากลาวตักเตือน หรือใหทําทัณฑบนเปนหนังสือไว

กอนก็ได” โทษผิดมรรยาททนายความในกรณีของสํานักงานกฎหมาย มี 3 สถาน คือ (1) ภาคทัณฑ (2) หยุดใหบริการ

สํานักงานกฎหมาย จนกวาสภาทนายความจะอนุญาตใหเปดบริการได (3) ปรับ  
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 

  1. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งน้ี 

     1.1 การจัดตั้งสํานักงานกฎหมายพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 มาตรา 42 ในประเด็นน้ีเนื่องจากปจจุบัน

ยังไมมีกฎหมายใดกลาวถึงโครงสรางการจัดต้ังสํานักงานกฎหมาย ซ่ึงตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 มาตรา 42 

กําหนดแตเพียงใหนายทะเบียนทนายความจดแจงสํานักงานกฎหมายไวในทะเบียนเทานั้น มิไดมีการกําหนดใหผูขอจดจัดต้ัง

สํานักงานกฎหมายจะตองเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปนทนายความ ทําใหการต้ังสํานักงานกฎหมายสามารถต้ังไดโดยบุคคลใดก็

ตามที่สนใจและตองการประกอบธุรกิจดานน้ี โดยท่ีไมมีหนวยงานหรือองคกรใดที่จะเขาไปตรวจสอบ กํากับ ควบคุมดูแล ใหได

มาตรฐานเปนท่ียอมรับแกประชาชน  

   1.2 กําหนดใหมีการมีสวนรวมในการรับผิดเกี่ยวกับการประพฤติผิดมรรยาททนายความของทนายความในสํานักงาน

กฎหมายเนื่องจากขอบังคับสภาทนายความวาดวยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529 หมวด 1 ขอ 4 ไมไดมีขอความใดกลาวถึง

สํานักงานกฎหมาย ขอบังคับดังกลาวจึงยังไมนํามาใชบังคับกับสํานักงานกฎหมายดวย ไมวาจะเปนสํานักทนายความที่จัดต้ัง

ขึ้นในรูปแบบใด ก็ไมตองรับผิดตามขอบังคับสภาทนายความวาดวยมรรยาททนายความไมวากรณีใด ๆ ก็ตาม   

   1.3 กําหนดโทษแกสํานักงานกฎหมายท่ีประพฤติผิดมรรยาททนายความ เน่ืองจากยังไมมีบทบัญญัติใดท่ีบัญญัติ

เกี่ยวกับการภาคทัณฑ การหามประกอบกิจการภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือการปรับ ของสํานักงานกฎหมาย โดยเฉพาะใน

กรณีท่ีผูประกอบวิชาชีพกฎหมายในสังกัดหรือสํานักงานกฎหมายนั้น ๆ หรือการมีสวนรับรูหรือสนับสนุนใหผูประกอบวิชาชีพ

กฎหมายในสังกัดหรือสํานักงานกฎหมายประพฤติผิดมรรยาททนายความ สงผลใหสํานักงานกฎหมายนั้นไมเกิดความเกรงกลัว

และไมเขมงวดกับการตรวจสอบ เพ่ือไมใหทนายความนั้นพฤติกรรมมรรยาททนายความ 

  2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

   ในการวิจัยครั้งตอไป ควรทําการศึกษาวิจัยแบบเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพ่ือใหไดขอมูลที่หลากหลายครอบคลุม

ประเด็นหรือมีน้ําหนักของผลการวิจัยมากขึ้น 
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บทคัดยอ   

 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคของการวิจัย 1. เพ่ือศึกษาสภาพและปญหาของการจัดการความรูภูมิปญญาทางการตลาด

ของชุมชนผูสูงอายุในจังหวัดมุกดาหาร 2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทางการตลาดของชุมชนผูสูงอายุใน

จังหวัดมุกดาหาร 3. เพื่อทดลองใชรูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทางการตลาดของชุมชนผูสูงอายุในจังหวัดมุกดาหาร 

และ 4. เพ่ือหาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทางการตลาดของชุมชนผูสูงอายุในจังหวัดมุกดาหาร เปน

การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) มีเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณ แบบ SWOT, Value 

chain และ Ansoff’s matrix แบบสอบถาม แบบการประเมินผล BSC โดยมีกลุมเปาหมาย คือ กลุมผูสูงอายุ กลุมภาครัฐ กลุม

ภาคเอกชนและลูกคา และกลุมผูเช่ียวชาญ จํานวนทั้งสิ้น 600 คนท่ีมาจากวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) แลวนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม แบบประเมินผล มาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย คารอยละ 

คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และขอมูลจากแบบสัมภาษณ แบบ SWOT, Value chain และ Ansoff’s matrix มา

วิเคราะหแบบเชิงเน้ือหา (Content Analysis) ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพและปญหาการดําเนินการจัดการเรียนรูของชุมชน 

คือ ขาดการพัฒนาการจัดการความรูภูมิปญญาทางการตลาดของชุมชนผูสูงอายุ ขาดการจัดการหวงโซมูลคาของชุมชน

ผูสูงอายุเชิงระบบตนทาง กลางทาง และปลายทาง 2) การพัฒนาของรูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทางการตลาดของ

ชุมชนผูสูงอายุ พบวา มีองคประกอบการจัดการความรูภูมิปญญา 5KM และมีองคประกอบการจัดการทางตลาด 6P 3) การ

ทดลองใชรูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทางการตลาดของชุมชนผูสูงอายุภายใตแนวคิด KME: Knowledge Marketing 

Elderly ประกอบดวย กระบวนการเรียนรู 3 กระบวนการ และมีขั้นตอนการจัดการความรูภูมิปญญา 5 ขั้น ไดพัฒนาหลักสูตร

นักจัดการความรูภูมิปญญาทางการตลาดชุมชนหรือรูปแบบ CME (Community Marketing Elderly) มีจํานวน 45 ชั่วโมง 

และผลของการทดลองใชโดยการฝกอบรมกับชุมชนเปาหมาย จํานวน 3 กลุม มีผลการเรียนรูระดับมาก และ 4) ประสิทธิผล

ของรูปแบบท่ีพัฒนาขั้นโดยใชแนวคิด BSC ใน 4 มุมมอง โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (x ̅=4.61) และเมื่อพิจารณาเปน

รายดานที่เรียงจากคาเฉล่ียมากไปหานอย ไดแก มุมมองกระบวนการภายใน (x ̅=4.63) มุมมองการเรียนรูและการพัฒนา 

(x ̅=4.6) มุมมองการเงิน (x̅=4.61) และมุมมองลูกคา (x ̅=4.58) ตามลําดับ 
 

คําสําคัญ: การจัดการความรู, การตลาด, ชุมชนผูสูงอายุ 
 

Abstract 

 For this research and development, The purpose of this study is to study the current situation and 

problems of knowledge management, and to develop the marketing wisdom of knowledge management 
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mode. The purpose of this study is to explore the effectiveness of smart marketing management model for 

the elderly in mudahan province. Marketing knowledge management of the elderly community in mudahan 

Province.  It was conducted in 2018-2020 with the target group, which consisted of elderly, public sector, 

private sector and customers and senior experts in a total of 600 persons. research results, 1) the state and 

problem of the execution of learning management of the community were examined by SWOT,  Value 

Chain, SECI Model and KM Marketing indicating the lack of elderly community’s development of marketing 

knowledge management and of systematic value chain management ( upstream, midstream and 

downstream) .  The knowledge management strategy was E =  Externalization, the marketing knowledge 

management strategy was the ‘ customer’  2 )  The development of model for marketing knowledge 

management of elderly community showed that 5KM and 6P were the factors of knowledge management 

and of marketing management, respectively. 3) The model for marketing knowledge management of elderly 

community was developed by the author based on the concept of KME:  ‘ Knowledge Marketing Elderly’ 

comprising 3 learning processes and 5  knowledge management stages.  All these were applied in the 

development of 45-hour program titled ‘Community Marketing Elderly’ (CME). 4 ) The developed model 

and program was experimented in training sessions with 3 groups of target communities. It generated a high 

level of learning. And, finally, 5) the effectiveness of developed model was examined on the basis of BSC 

concept in 4 perspectives. The learning results in the internal perspective were found at the highest level, 

followed by learning and development, financial and customer perspectives, respectively.  Indeed, all 

perspectives were found at the highest level. 
 

Keywords: Knowledge Management, Marketing, Elderly Community 
 

บทนํา 

 เมื่อโลกกาวสูศตวรรษที่ 21 องคการสหประชาชาติไดประเมินสถานการณวาป พ.ศ. 2544-2643 (2001-2100) จะเปน

ศตวรรษแหงผูสูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ 60 ปข้ึนไปมากกวารอยละ 10 ของประชากรรวมทั่วโลกและมีแนวโนมวา

ประชากรผูสูงอายุเหลานี้จะมีฐานะยากจน เปนภาระทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีแตละประเทศจะตองมีแผนรองรับสาหรับ

ประเทศไทย สํานักงานสถิติแหงชาติระบุวาประเทศไทยไดถูกจัดใหเปนประเทศท่ีอยูในสังคมผูสูงอายุมาต้ังแตป พ .ศ. 2548 

ประเทศไทยมีประชากรผูสูงอายุรอยละ 10.4  ป พ.ศ. 2549 ประเทศไทยมีประชากรผูสูงอายุรอยละ 10.5 และในป 2550 

จํานวนประชากรผูสูงอายุของไทยเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 10.7 ของประชากรท้ังประเทศ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดพยากรณโครงสรางประชากรไทยกําลังเปลี่ยนผานเขาสูสังคมผูสูงอายุวา “ประเทศไทยจะมี

ผูสูงอายุถึง 1 ใน 4 ของประชากรและเปนสังคมผูสูงอายุสมบูรณแบบภายในชวงระหวางป พ.ศ. 2551-2571 สัดสวนประชากร

ที่มีอายุ 60 ปข้ึนไปจะเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 11.1 เปนรอยละ 23.5 หรือ 1 ใน 4 ของประชากรท้ังประเทศการเปลี่ยนแปลงสถิติ

ประชากรของโครงสรางอายุในสังคมไทย อันเนื่องมาจากกระบวนการลดลงของการตายและการเจริญพันธุ ทําใหเกิดการเพิ่ม

จานวนในสัดสวนประชากรผูสูงอายุและสงผลกระทบตอสังคมและระบบเศรษฐกิจ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรของประเทศ

ในอนาคตหากไมมีนโยบายหรือแผนปฏิบัติการท่ีเหมาะสมรองรับ ประเด็นท่ีเดนชัดคือ จํานวนประชากรวัยแรงงานท่ีลดลงจะมี

ผลตอผลผลิตรวมของประเทศ ในขณะที่การจัดสรรทรัพยากรเพื่อผูสูงอายุของประเทศเพ่ิมข้ึน ผลกระทบตอการจัดการดาน
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สังคมคือการพ่ึงพิงสมาชิกในครอบครัวท่ีสูงขึ้น อันเน่ืองมาจากภาวะถดถอยทางกายภาพของผูสูงอายุ ซึ่งสงผลกระทบตอความ

มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาว (กรมกิจการผูสูงอายุ, 2562, น.28-29) 

 จากการรายงานสถานการณทางสังคมจังหวัดมุกดาหารในป พ.ศ.2560 โดยสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ

มนุษยจังหวัดมุกดาหาร พบวา สถานการณผูสูงอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไปในจังหวัดมุกดาหาร มีผูสูงอายุท่ีอาศัยอยูในพื้นที่ จํานวน 

42,421 คน มีผูสูงอายุประสบปญหา จํานวน 1,636 คน คิดเปนรอยละ 3.86 และสถานการณปญหาผูสูงอายุที่พบมากท่ีสุดใน 

3 ลําดับแรก คือ ผูสูงอายุที่เปนผูปวยเรื้อรัง ติดเตียง/ติดบาน จํานวน 940 คน คิดเปนรอยละ 2.22 รองลงมาคือ ผูสูงอายุอยู

กับครอบครัวยากจน/ยากลําบาก จํานวน 234 คน คิดเปนรอยละ 0.55 และผูสูงอายุดูแลบุคคลในครอบครัว อาทิ เด็ก 

ผูสูงอายุ ผูพิการ จํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 0.28 และมีขอเสนอแนะใหมีการสงเสริมการรวมกลุมอาชีพและการจัดอบรม

ฝกอาชีพใหกับกลุมเปาหมาย (สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดมุกดาหาร, 2560, น.50-56) 

 จังหวัดมุกดาหาร ไดจัดสรรเงินงบประมาณในป พ.ศ. 2561-2563 เพื่อใหวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ไดจัดทําโครงการ

พัฒนาศักยภาพการดูแลผุสูงอายุครบวงจรในปะ พ.ศ. 2561-2563 จัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุในจังหวัดมุกดาหารท้ัง 7 อําเภอ 

จํานวน 34 แหง ภายใตแนวคิด “วิทยาลัย ฒ ผูเฒา” โดยใชแนวคิดการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาชุมชนผูสูงอายุในหลักการ 5 

ก ประกอบดวย กลุม กรรมการ กติกา กองทุน และกิจกรรม การจัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุจังหวัดมุกดาหาร ไดใชแนวคิดการ

จัดการความรู (Knowledge Management) โดยมีแนวคิดการถายทอดความรูและภูมิปญญาจากคนรุนหนึ่งไปสูรุนตอไป

หลายชั่วอายุคน โดยใชวิธีธรรมชาติ เชน พูดคุย ส่ังสอน จดจํา สังเกต ซ่ึงในปจจุบันความรูไดกลายเปนกุญแจแหงความสําเร็จ 

และเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคาเกินกวาท่ีจะปลอยใหเกิดขึ้งเองตามธรรมชาติ ดังน้ันการจัดการความรูแบบวิธีธรรมชาติอยางเดียว

อาจกาวตามโลกไมทัน โรงเรียนผูสูงอายุจึงควรมีการจัดการความรูอยางเปนระบบ ซ่ึงจะทําใหกระบวนการในการคนหา สราง 

รวบรวม จัดเก็บ เผยแพร แบงปน และใชความรูหมุนไดอยางรวดเร็วและตอเนื่อง เพ่ือชวยใหโรงเรียนผูสูงอายุสามารถทําให

คนในชุมชนไดใชความรูท่ีตองการไดทันเวลาเพื่อเพิ่มผลผลผลิตและเพ่ิมโอกาสในการแขงขันและสามารถนําความรูท่ีมีมาตอ

ยอดไปสูการสรางนวัตกรรมใหม ๆ อยางตอเน่ือง สงผลใหชุมชนสามารถสราง และรักษาความรูที่มีอยูในชุมชนอยางย่ังยืน 

องคประกอบท่ีสําคัญของการจัดการความรู คือ คน เทคโนโลยี และกระบวนการจัดการความรู (Knowledge Process) 

โดยเฉพาะผูสูงอายุเปนสวนท่ีสําคัญที่สุด คือเปนแหลงความรูคือสินทรัพย และเปนผูนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนในสวน

ของเทคโนโลยีเพ่ือใหเกิดการปรับปรุงและนวัตกรรมที่เปนเครื่องมือในการพัฒนาไปเปนสินคาและบริการทางการตลาด         

ที่สรางคุณคาใหมากขึ้นจากการพัฒนาความรูเกามาบูรณาการกับความรูใหมของผูสูงอายุก็ใหเกิดความรูใหม ๆ และสามารถ

นําความรูไปใชประโยชนไดมากขึ้น จนกลายเปนรูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทางการตลาดของชุมชนผูสูงอายุ 

 ดังนั้น จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาวขางตนพบวา ชุมชนผูสูงอายุขาดการจัดการความรู            

ภูมิปญญาทางการตลาดอยางเปนระบบ ผูวิจัย จึงไดจัดทําการวิจัยในรูปแบบการวิจัยและพัฒนาเร่ือง รูปแบบการจัดการ

ความรูทางการตลาดของชุมชนผูสูงอายุในจังหวัดมุกดาหาร (รูปแบบ KME) ข้ึนในระหวางป พ.ศ. 2561-2563 ภายใตแนวคิด 

KME (Knowledge Marketing Elderly) โดยความรวมมือของผูมีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาผูสูงอายุ ประกอบดวย ชุมชน

ผูสูงอายุ ภาครัฐ ภาคเอกชน/ลูกคา และภาคการศึกษาคือวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารเปนผูพัฒนารูปแบบการจัดการความรูภูมิ

ปญญาทางการตลาดของชุมชนผูสูงอายุในจังหวัดมุกดาหาร (รูปแบบ KME) เพื่อใหเกิดการพัฒนาการความรูทางการตลาดของ

ชุมชนท้ังระบบ ทําใหชุมชนผูสูงอายุ หนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคเอกชน และหนวยงานการศึกษา สามารถนําผลงานวิจัย

ที่ไดไปใชเปนแนวทางในการจัดการความรูทางการตลาดของชุมชนผูสูงอายุใหเกิดประสิทธิผลในหลายมุมมอง และทําใหชุมชน

มีอาชีพ มีรายได และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตอไป  
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วัตถุประสงค  

 1. เพื่อศึกษาสภาพและปญหาของการจัดการความรูภูมิปญญาทางการตลาดของชุมชนผูสูงอายุในจังหวัดมุกดาหาร  

 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทางการตลาดของชุมชนผูสูงอายุในจังหวัดมุกดาหาร  

 3. เพื่อทดลองใชรูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทางการตลาดของชุมชนผูสูงอายุในจังหวัดมุกดาหาร  

 4. เพื่อหาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทางการตลาดของชุมชนผูสูงอายุในจังหวัดมุกดาหาร  
 

วิธีดําเนินการวิจัย  

 การวิจัยครั้งนี ้เปนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) โดยมีวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

 1. กลุมเปาหมาย ไดแก 1) ระยะที่ 1 กลุมเปาหมาย คือ กลุมภาครัฐ จํานวน 30 คน กลุมผูสูงอายุจํานวน 90 คน และ

กลุมชุมชนทองเที่ยวที่ประสบผลสําเร็จ (Best Practice) จํานวน 1 กลุม จํานวน 30 คน รวมจํานวน 150 คน 2) ระยะท่ี 2 

กลุมภาครัฐ จํานวน  100 คน กลุมผูสูงอายุ จํานวน 34 กลุม จํานวน 200 คน กลุมภาคเอกชนและลูกคา จํานวน 290 คน 

รวมจํานวน 590 คน ระยะที่ 3 กลุมชุมชนทองเที่ยว จํานวน 3 กลุม ประกอบดวย ชุมชนทองเที่ยวบานแข ชุมชนทองเที่ยว

บานคําชะอี และชุมชนทองเท่ียวบานคําบก รวมจํานวน 90 คน และระยะที่ 4 กลุมชุมชนทองเที่ยว จํานวน 3 กลุม 

ประกอบดวย ชุมชนทองเที่ยวบานแข ชุมชนทองเท่ียวบานคําชะอี และชุมชนทองเท่ียวบานคําบก รวมจํานวน 90 คน 

 2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 1) ระยะที่ 1 แบบสัมภาษณ (interview) และเครื่องมือ SWOT, Value chain และ 

Ansoff’s matrix วิธีการท่ีใชในการวิจัยคือ การประชุมกลุมยอย (Focus group) และการศึกษาดูงาน (Study tour) กลุมชุมชน

ทองเท่ียวท่ีประสบผลสําเร็จ (Best practice) 2) ระยะท่ี 2 แบบสอบถาม (Questionnaire) แบงออก 2 ชุด ไดแก แบบสอบถาม การ

จัดการเรียนรูทางการตลาดของชุมชนทองเที่ยวในจังหวัดมุกดาหาร โดยการตรวจสอบเครื่องมือ มีคา IOC เทากับ 0.95  และ มี

คาความเช่ือม่ันเทากับ 0.970 แบบสอบถามการจัดการทางการตลาดของชุมชนทองเท่ียวในจังหวัดมุกดาหาร โดยการตรวจสอบ

เครื่องมือ มีคา IOC เทากับ 0.91 และ มีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.978 3) ระยะท่ี 3 แบบการประเมินผลจากการฝกอบรม

และระยะที่ 4 แบบประเมินประสิทธิผลของรูปแบบฯจากแนวคิดการประเมินผลแบบ BSC 

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก การเก็บรวบรวมขอมูลจากการใชเครื่องมือการวิจัยกับกลุมเปาหมายท้ัง 4 ระยะไดแก 

1) ระยะที่ 1 แบบสัมภาษณ (interview) 2) ระยะท่ี 2 แบบสอบถาม (Questionnaire) 3) ระยะท่ี 3 แบบการประเมินผลจาก

การฝกอบรมและระยะท่ี 4 แบบประเมินประสิทธิผลของรูปแบบฯจากแนวคิดการประเมินผลแบบ BSC 

 4. การวิเคราะหขอมูล ไดแก การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะห โดยใชสถิติเชิงพรรณนา 

ประกอบดวย คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และขอมูลจากแบบสัมภาษณเชิงลึกมาวิเคราะหแบบเชิงเน้ือหา 

(Content Analysis)   

 5. สถิติท่ีใชในการวิจัย ไดแก โปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเชิงพรรณนา ประกอบดวย คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 

(Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 

ผลการวิจัย  

   การวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทางการตลาดของชุมชนผูสูงอายุในจังหวัดมุกดาหาร (รูปแบบ KME) 

ผูวิจัยสามารถจําแนกผลการวิจัยได ดังน้ี 

 1. เพ่ือศึกษาสภาพและปญหาของการจัดการความรูภูมิปญญาทางการตลาดของชุมชนผูสูงอายุในจังหวัดมุกดาหาร 

 ผลการวิจัยพบวา ประกอบดวย 

  1.1 การวิเคราะหสภาพและปญหาการจัดการความรูภูมิปญญาทางการตลาดของชุมชนผูสูงอายุโดยใชเครื่องมือ 

SWOT พบวา ดานจุดแข็ง ชุมชนมีภูมิปญญาและทรัพยากรจากผูสูงอายุจํานวนมาก ดานจุดออน ขาดการพัฒนาการจัดการ
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ความรูภูมิปญญาทางการตลาดผูสูงอายุอยางเปนระบบตั้งแต การพัฒนาตนทาง กลางทางและปลายทาง ขาดการถายทอด

ความรูเพื่อการผูสูงอายุในชุมชน ดานโอกาส สมาชิกชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมดานทางการตลาดของชุมชน ดาน

อุปสรรค ขาดการบูรณาการพัฒนาและจัดการความรูภูมิปญญาทางการตลาดของชุมชนผูสูงอายุของหนวยงานภาครัฐ 

สถาบันการศึกษา กลุมเกษตร และหนวยงานภาคเอกชน  

  1.2 การวิเคราะหสภาพการจัดการความรูภูมิปญญาทางการตลาดของชุมชนผูสูงอายุโดยใชเครื่องมือ Value Chain 

พบวา การวิเคราะหการจัดการหวงโซคุณคาของชุมชนผูสูงอายุ (Value Chain) ของหนวยงานในการจัดการความรู พบวา    

ตนทาง (Upstream) พบวา มีวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

กลางน้ํา (Midstream) พบวา มีหนวยงานสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดมุกดาหาร วิทยาลัยชุมชน

มุกดาหาร และองคกรปกครองสวนทองถิ่น และปลายน้ํา (Downstream) พบวา มีหนวยงาน สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงาน

จังหวัดมุกดาหาร วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร และองคกรปกครองสวนทองถิ่น   

  1.3 การวิเคราะหแนวทางการกําหนดการจัดการความรู ตามแนวคิด SECI Model พบวา แนวทางการสรางความรู

ของชุมชนผูสูงอายุในจังหวัดมุกดาหารมีการกําหนดแนวทางการสรางความรูแบบ I = Internalization การนําความรูท่ีไดมา

ใหม ไปใชปฏิบัติหรือลงมือทําจริง ๆ ผลการวิเคราะหพบวา ชุมชนผูสูงอายุมีลักษณะนําความรู ที่ชัดแจง (Explicit 

Knowledge) ไปลองปฎิบัติ ประยุกต ปรับปรุง เปนผลิตภัณฑหรือกระบวนการหรือวิธีการใหม ๆ 

  1.4 การวิเคราะหแนวทางการกําหนดกลยุทธการพัฒนาการจัดการความรูทางการตลาด ตามแนวคิด KM 

Marketing พบวา ชุมชนผูสูงอายุในจังหวัดมุกดาหารกําหนด Customer คือ การคํานึงถึงความตองการของลูกคา/ประชาชน

กระตุนใหเกิดความสนใจ และมีความกระตือรือรนในการเขามาใชความรูอยางตอเนื่องนั้น ใชหลักการสงเสร ิมการขาย 

(Promotion) ซ่ึงเปนการโฆษณาประชาสัมพันธที่มุงเนนการกําหนดชองทางและรูปแบบการสื่อสาร (Communication)      

ที่เหมาะสมกับกลุมลูกคา  

 2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทางการตลาดของชุมชนผูสูงอายุในจังหวัดมุกดาหาร 

 ผลการวิจัยพบวา องคประกอบของรูปแบบสภาพการการจัดการความรูภูมิปญญาทางการตลาดของชุมชนผูสูงอายุใน

จังหวัดมุกดาหาร คัดเลือกองคประกอบที่ตัวแปรมากกวา 5 ตัวแปร สรุปได  ดังนี้ องคประกอบที่ 1 การบงช้ีความรู  

(Knowledge Identification องคประกอบท่ี 2 การจัดการความรูอยางเปนระบบ (Knowledge system) องคประกอบที่ 3 

การสรางและแรงจูงใจในการจัดการความรู (Knowledge Creation and  Motives) องคประกอบท่ี 4 การจัดการความรู

ทางการตลาด (Knowledge Marketing) และองคประกอบท่ี 5 การแลกเปล่ียนความรู (Knowledge Sharing)  

 ผลการศึกษาองคประกอบตัวแปรที่สําคัญจากองคประกอบการจัดการทางการตลาดของชุมชนผูสูงอายุในจังหวัด

มุกดาหารท่ีเกิดข้ึนจากการหมุนแกนเพ่ือนํามาใชในการสรางแนวทางท่ีเหมาะสมท่ีมีตอองคประกอบของการจัดการความรู      

ภูมิปญญาทางการตลาดของชุมชนผูสูงอายุในจังหวัดมุกดาหาร โดยพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิคะแนนองคประกอบมาตรฐาน 

(Factor Standardized Coefficient) เปนตัวแปรสําคัญ ผลจากการศึกษาพบวา คาสัมประสิทธ์ิของการวัดความเพียงพอของ

ขอมูลการสุมตัวอยางดวยวิธีวัดแบบไกเซอร เมเยอร-โอลกิน (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) มี

คาเทากับ 0. 933 อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 พบวา องคประกอบของสภาพการจัดการทางการตลาดของชุมชนผูสูงอายุใน

จังหวัดมุกดาหาร คัดเลือกองคประกอบที่ตัวแปรมากกวา 6 ตัวแปร สรุปไดดังนี้ องคประกอบที่ 1 บุคคล (People) 

องคประกอบท่ี 2 การมีสวนรวม (Participation) องคประกอบท่ี 3 การรับรูคุณคา (Perceived Value) องคประกอบท่ี 4 

ผลิตภัณฑ (Product) องคประกอบที่ 5 การจัดจําหนาย (Place) และองคประกอบท่ี 6 การนําเสนอ (Presentation)   

 3. ผลการทดลองใชรูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทางการตลาดของชุมชนผูสูงอายุในจังหวัดมุกดาหาร 

 ผลการวิจัยพบวา ประกอบดวย 1) การประกอบอาชีพ และจุดมุงหมายกอนเขารับการอบรม พบวา ผูเขารับการ
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ฝกอบรมที่เปนกลุมเปาหมาย สวนมากมีวุฒิการศึกษาของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญวุฒิการศึกษาไมไดเรียน จํานวน 78 คน 

คิดเปนรอยละ 86.7 และมีอาชีพธุรกิจสวนตัว จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 24.4 ตามลําดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน ของผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,000-15,000 บาท จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 50.0 กอนเขารับการฝกอบรม

หลักสูตรนี้ ทานมีงานทําหรือไม ของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญกอนเขารับการฝกอบรมหลักสูตรนี้ มีงานทําอยูแลว จํานวน 

81 คน คิดเปนรอยละ 90.0 การฝกอบรมในหลักสูตรนี้นําไปอยากมีความรูเรื่องนี้ จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 50.0 2) ผู

เขารับการฝกอบรมท่ีเปนกลุมเปาหมายสวนมากมีผูสามารถนําความรูและทักษะที่ไดรับจากการฝกอบรมครั้งนี้ไปใชประโยชน 

ของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญสามารถนําความรูและทักษะที่ไดรับจากการฝกอบรมครั้งน้ีไปใชประโยชนสามารถนําไป

ประกอบอาชีพเสริมได จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 28.9 สามารถนําความรูและทักษะที่ไดรับจากการฝกอบรมครั้งนี้ไปใช

ประโยชนสามารถนําไปสรางงานใหมได จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 17.8 สามารถนําความรูและทักษะที่ไดรับจากการ

ฝกอบรมครั้งน้ีไปใชประโยชนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 13.3 สามารถนําความรูและ

ทักษะที่ไดรับจากการฝกอบรมครั้งนี้ไปใชประโยชนสามารถนําไปพัฒนางานและนําไปประยุกตใชกับงานที่ ทําอยูได ดีขึ้น 

จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 7.8 และสามารถนําความรูและทักษะที่ไดรับจากการฝกอบรมครั้งน้ีไปใชประโยชนสามารถนําไป

ประกอบอาชีพและมีรายไดเพ่ิมข้ึนได จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 5.6 และ 3) ผลการประเมินผลความพึงพอใจหลังการ

ฝกอบรม ไดแก มีอุปกรณฝกอบรมเพียงพอกับจํานวนผูเขาอบรมเพียงใด (x ̅=4.73) การบริหารงานอยูในระดับมากท่ีสุด 

รองลงมา ไดแก ทานไดรับความรูความเขาใจในเรื่องท่ีฝกอบรมเพียงใด (x̅=4.70) การบริหารงานอยูในระดับมากท่ีสุด  

 4. การหาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทางการตลาดของชุมชนผูสูงอายุในจังหวัดมุกดาหาร

 ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิผลตามแนวคิด BSC ทั้ง 4 มุมมองมีประสิทธิผลมากท่ีสูงสุด ไดแก มุมมองกระบวนการภายใน 

(x ̅=4.63) การบริหารงานอยูในระดับมากที่สุด รองลงมา ไดแก มุมมองการเงิน (x ̅=4.61) การบริหารงานอยูในระดับมากท่ีสุด 

ไดแก มุมมองการเรียนรูและการพัฒนา (x ̅=4.6) และใหความสําคัญนอยท่ีสุด ไดแก มุมมองลูกคา (x ̅=4.58) ในภาพรวมเฉลี่ย

มุมมองอยูในระดับมากท่ีสุด (x ̅=4.61) ตามลําดับ แยกเปนรายมุมมองไดมีประสิทธิผลมากท่ีสุด มีจํานวนยอดขายเพิ่มขึ้น 

(x ̅=4.74) การบริหารงานอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมา ไดแก มีรายไดเพ่ิมข้ึน (x ̅=4.6) การบริหารงานอยูในระดับมากท่ีสุด 

ไดแก มีอัตราการเติบโตของยอดขายเพิ่มขึ้น (x̅=4.57) และใหความสําคัญนอยท่ีสุด ไดแก มีจํานวนตลาดท่ีเพิ่มขึ้น (x ̅=4.52) 

ในภาพรวมเฉล่ียมุมมองการเงิน อยูในระดับมากที่สุด (x ̅=4.61) ตามลําดับ 2) มุมมองลูกคา มีประสิทธิผลมากท่ีสุด มีการ

สนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน (x ̅=4.63) การบริหารงานอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมา ไดแก มีการพัฒนา

ผลิตภัณฑใหมสําหรับลูกคา (x ̅=4.6) การบริหารงานอยูในระดับมากที่สุด ถัดมา ไดแก มีกลยุทธการบริหารลูกคา (x ̅=4.58) 

และใหความสําคัญนอยท่ีสุด ไดแก มีจํานวนลูกคาเพ่ิมข้ึน (x ̅=4.52) ในภาพรวมเฉลี่ยมุมมองลูกคาอยูในระดับมากท่ีสุด 

(x ̅=4.58) ตามลําดับ 3) มุมมองกระบวนการภายใน มีประสิทธิผลมากท่ีสุด มีการรวมกลุมทางการตลาด (x ̅=4.7) การ

บริหารงานอยูในระดับมากที่สุด รองลงมา ไดแก มีการปฏิบัติการทางการตลาด (x ̅=4.69) การบริหารงานอยูในระดับมากท่ีสุด 

ไดแก มีการวางแผนทางการตลาด (x ̅=4.61) และใหความสําคัญนอยที่สุด ไดแก มีการตรวจสอบผลทางการตลาด (x ̅=4.53) 

ในภาพรวมเฉลี่ยมุมมองกระบวนการภายในอยูในระดับมากที่สุด (x̅=4.63) ตามลําดับ 4) มุมมองการเรียนรูและการพัฒนา มี

ประสิทธิผลมากท่ีสุด ไดแก มีมีความรูทางการตลาดเพ่ิมข้ึน (x ̅=4.68) การบริหารงานอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมา ไดแก มี

การประเมินผลทางการตลาด (x ̅=4.68) การบริหารงานอยูในระดับมากที่สุด ไดแก มีการดําเนินการปรับปรุงผลทางการตลาด 

(x ̅=4.59) และใหความสําคัญนอยท่ีสุด ไดแก มีการฝกอบรมและพัฒนาความรูทางการตลาด (x̅=4.44) ในภาพรวมเฉลี่ย

มุมมองการเรียนรูและการพัฒนาอยูในระดับมากท่ีสุด (x ̅=4.6) ตามลําดับ 
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สรุปผลการวิจัย  

 การวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทางการตลาดของชุมชนผูสูงอายุในจังหวัดมุกดาหาร (รูปแบบ KME) 

ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคได ดังน้ี 

 1. เพ่ือศึกษาสภาพและปญหาของการจัดการความรูภูมิปญญาทางการตลาดของชุมชนผูสูงอายุในจังหวัดมุกดาหาร 

พบวา ขาดการพัฒนาการจัดการความรูภูมิปญญาทางการตลาดของชุมชนผูสูงอายุ และขาดการจัดการหวงโซมูลคาของชุมชน

ผูสูงอายุเชิงระบบตนทาง กลางทาง และปลายทาง       

 2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทางการตลาดของชุมชนผูสูงอายุในจังหวัดมุกดาหาร พบวา 

ประกอบดวย มีองคประกอบการจัดการความรูภูมิปญญา 5KM ไดแก องคประกอบท่ี 1 การบงช้ีความรู (Knowledge 

Identification องคประกอบท่ี 2 การจัดการความรูอยางเปนระบบ (Knowledge System) องคประกอบที่ 3 การสรางและ

แรงจูงใจในการจัดการความรู (Knowledge Creation and  Motives) องคประกอบที่ 4 การจัดการความรูทางการตลาด 

(Knowledge Marketing) และองคประกอบท่ี 5 การแลกเปล่ียนความรู (Knowledge Sharing) และมีองคประกอบการ

จัดการทางตลาด 6P 6 ตัวแปร ไดแก องคประกอบท่ี 1 บุคคล (People) องคประกอบท่ี 2 การมีสวนรวม (Participation) 

องคประกอบท่ี 3 การรับรูคุณคา (Perceived Value) องคประกอบท่ี 4 ผลิตภัณฑ (Product) องคประกอบท่ี 5 การจัด

จําหนาย (Place) และองคประกอบที่ 6 การนําเสนอ (Presentation) 

 3. เพ่ือทดลองใชรูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทางการตลาดของชุมชนผูสูงอายุในจังหวัดมุกดาหาร พบวา 

ประกอบดวย กระบวนการเรียนรู 3 กระบวนการ และมีข้ันตอนการจัดการความรูภูมิปญญา 5 ขั้น ไดพัฒนาหลักสูตร         

นักจัดการความรูภูมิปญญาทางการตลาดชุมชนหรือรูปแบบ CME (Community Marketing Elderly) มีจํานวน 45 ชั่วโมง    

และผลของการทดลองใชโดยการฝกอบรมกับชุมชนเปาหมาย จํานวน 3 กลุม มีผลการเรียนรูระดับมาก  

 4. เพ่ือหาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทางการตลาดของชุมชนผูสูงอายุในจังหวัดมุกดาหาร

พบวา ประสิทธิผลของรูปแบบท่ีพัฒนาขั้นโดยใชแนวคิด BSC ใน 4 มุมมอง โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (x̅=4.61) และ

เมื่อพิจารณาเปนรายดานท่ีเรียงจากคาเฉล่ียมากไปหานอย ไดแก มุมมองกระบวนการภายใน (x ̅=4.63) มุมมองการเรียนรูและ

การพัฒนา (x ̅=4.6) มุมมองการเงิน (x ̅=4.61) และมุมมองลูกคา (x ̅=4.58) ตามลําดับ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพท่ี 1 รูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทางการตลาดของชุมชนผูสูงอายุในจังหวัดมุกดาหาร (รูปแบบ KME)  
 

 

Output 
-Goods 

-Service 

 

Outcome 
-Financial  

-Customer   

 -Internal  

 -Learning and 

Growth 

 

KM Process 

K 
Knowledge 

 

1.Knowledge 

Identity 

2. Knowledge 

system 

M 
Marketing 

 
3.Knowledge 

Creative and 

Motives 
4. Knowledge 

Marketing 6P 

 

E 
Elderly 

 

5.Knowledge 

Sharing 

Input 
Wisdoms 

Community 

 

- SWOT  

- Value chain 

- SECI Model   

- KM Marketing 

 



 

 

              

 
วารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปท่ี 4 ฉบับท่ี 3 กรกฎาคม-กันยายน 2563 

(JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE FOR LOCAL RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY Vol.4, No.3 July- September 2020) 

  

101 

การอภิปรายผล  

 การวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทางการตลาดของชุมชนผูสูงอายุในจังหวัดมุกดาหาร (รูปแบบ KME) 

ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยได ดังนี้ 

 1. การศึกษาสภาพและปญหาการจัดการความรูภูมิปญญาทางการตลาดของชุมชนผูสูงอายุในจังหวัดมุกดาหาร 

พบวา การคนหาทุนที่มีคุณคาของชุมชน/คุณคาในตัวของผูสูงอายุ เปนกระบวนการที่สําคัญ สอดคลองกับงานวิจัยของวีรวัฒน 

เขมแข็ง คณิต  เขียววิชัย และนรินทร  สังขรักษา (2562, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู

ของกลุมผูสูงอายุเพ่ือเสริมสรางทุนทางปญญาในการจัดการศึกษาตลอด พบวา มีองคประกอบสําคัญ 3 องคประกอบ คือ 1) 

การคนหาทุนทางปญญา S (Search for Intellectual Knowledge) 2) ขั้นจัดการศึกษาตลอดชีวิต L (Learning Life Long 

Education) 3) ขั้นสะทอนกลับการเรียนรู R (Reflection) 4) ขั้นการเปล่ียนแปลงจากการเรียนรูทุนทางปญญาของผูสูงอายุ 

T (Transformative Learning) พบวา ขั้นตอนการคนหาและแบงปนองคความรูทุนทางปญญา (Search and Sharing 

Intellectual Knowledge) S เปนขั้นตอนที่มีคุณคาและมีประโยชนอยางย่ิงทั้งผูเรียน ครูผูสอน และชุมชน ในองคความรูท่ี

เปนทุนทางปญญาของชุมชน    

 2. การพัฒนารูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทางการตลาดของชุมชนผูสูงอายุในจังหวัด พบวา มีองคประกอบ

การจัดการความรูภูมิปญญาของชุมชนผูสูงอายุ 5 องคประกอบและ มี 6 องคประกอบ ผูวิจัยไดพัฒนารูปแบบการจัดการ

ความรูภูมิปญญาทางการตลาดของชุมชนผูสูงอายุในจังหวัดมุกดาหาร (KME: Knowledge Marketing Elderly) เริ่มตน     

ภูมิปญญาของผูสูงอายุในชุมชนดําเนินการจัดกระบวนการเรียนรูทางการตลาดมี 3 กระบวนการเรียนรู และมีข้ันการเรียนรู 5 

ขั้นการเรียนรู เพ่ือพัฒนาสินคาและบริการทางการตลาดของชุมชน โดยวัดผลไดจาก มุมมองการเงิน มุมมองลูกคา มุมุมอง

กระบวนการภายใน สอดคลองกับงานวิจัยของเรณุมาศ  กุละศิริมา และคณะ (2557, บทคัดยอ) ไดทํางานวิจัยเรื่องแนวทางใน

การจัดการความรูโดยใชเครือขายแหลงการเรียนรูชุมชนตําบลโคกโคเฒา อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี บัณฑิตวิทยาลัย 

ผลการวิจัยพบวามี 7 ขั้นตอน กลาวคือ 1) การคนหาความรู 2) การแสวงหาความรู: ภายในชุมชนมีครูภูมิปญญาทองถิ่น ผูรู 

3) การสรางความรู 4) การจัดเก็บและการสืบคนความรู 5) การถายทอดความรู:มีหลายรูปแบบ 6) การใชความรู และ 7) การ

ติดตามประเมินผลความรู   

 4. การทดลองใชรูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทางการตลาดของชุมชนผูสูงอายุในจังหวัดมุกดาหาร พบวา ได

นํารูปแบบ KME ที่พัฒนาข้ึนไปใช ในการฝกอบรมโดยใชหลักสูตร นักจัดการภูมิปญญาทางการตลาดชุมชนผูสูงอายุ (CME: 

Community Marketer Elderly) มีจํานวนชั่วโมง 45 ช่ัวโมง ใหกับชุมชนผูสูงอายุจํานวน 3 ชุมชน จํานวน 90 คน ผลการ

ประเมินผลความพึงพอใจหลังการฝกอบรมมากท่ีสุด ไดแก ผลการประเมินผลความพึงพอใจหลังการฝกอบรมมากที่สุด 

สอดคลองกับงานวิจัยของลัดดาวัลย  พุทธรักษา (2556, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาผูดูแลผูสูงอายุโดย

วิธีการเรียนรูดวยการนําตนเองและการจัดการความรู จากผลการศึกษาวิจัยไดรูปแบบการเรียนรู คือ รูปแบบการพัฒนาผูดูแล

ผูสูงอายุแบบเอสดีแอลแอนดเคเอ็ม (SDL & KM Model) ซ่ึงประกอบดวยกิจกรรมการเรียนรู 6 ขั้นตอน ไดแก คือ 1) ระบุ

ประเด็นการเรียนรู  2) วางแผนการเรียนรู  3) ดําเนินการคนควา 4) สะทอนคิด 5) แบงปนแลกเปลี่ยนความรู และ 6) 

สังเคราะหองคความรูใหมตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมของกรอบรูปแบบการพัฒนาผูดูแลผูสูงอายุ โดยการเรียนรูดวยการ

นําตนเองและการจัดการความรูเชิงทฤษฏีดวย   

 5. การหาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทางการตลาดของชุมชนผูสูงอายุในจังหวัดมุกดาหาร 

พบวา ม ีประสิทธิผลตามแนวคิด BSC ท้ัง 4 มุมมองมีประสิทธิผลมากที่สูงสุด ไดแก มุมมองกระบวนการภายใน               การ

บริหารงานอยูในระดับมากที่สุด รองลงมา ไดแก มุมมองการเงิน การบริหารงานอยูในระดับมากที่สุด ไดแก มุมมองการเรียนรู

และการพัฒนา และใหความสําคัญนอยที่สุดไดแก มุมมองลูกคา ในภาพรวมเฉล่ียมุมมองอยูในระดับมากที่สุด ตามลําดับ 
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สอดคลองกับงานวิจัยของเรณุมาศ  กุละศิริมา และคณะ (2557, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง กลยุทธการจัดการความรูแบบ

มีสวนรวมเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตของชุมชน กรณีศึกษาตําบลโคกโคเฒา อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบวามี 

6 ขั้นตอน 1) การแสวงหาความรู 2) การสรางความรู 3) การจัดเก็บและการสืบคนความรู 4) การถายทอดความรู และ 5) การ

ใชความรู   
 

ขอเสนอแนะการวิจัย  

     1. ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้ 

  1.1 หนวยงานภาครัฐ ภาคชุมชน และภาคเอกชน ควรนํารูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทางการของชุมชน

ผูสูงอายุ หรือรูปแบบ KME ที่พัฒนาข้ึนไปใชในการบูรณาการการเรียนรูและรวมมือการพัฒนาทางการตลาดของชุมชน

ผูสูงอายุในการสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาทางรักษาความรูและตอยอดเปนสินคาและบริการในชุมชนผูสูงอายุในรูปแบบ

การจัดทําแผนงาน โครงการ กิจกรรม เปนตน        

  1.2 กลุมผูสูงอายุในจังหวัดมุกดาหารหรือกลุมผูสูงออายุในจังหวัดอ่ืน ๆ ควรนํารูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญา

ทางการของชุมชนหรือรูปแบบ KME ที่พัฒนาขึ้นไปใชในการจัดการความรูภูมิปญญาทางการตลาดการปลูกผูสูงอายุหรือกลุม

อ่ืน ๆ ทําใหมีอาชีพ มีรายได มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทําใหองคความรูและภูมิปญญาในการประกอบอาชีพของผูสูงอายุที่มีอยูใน

ชุมชนไมสูญหาย และสามารถสรางมูลคาเพ่ิมทางการตลาดใหชุมชนและสรางความเขมแข็งของชุมชนอยางยั่งยืน รายละเอียด

การดําเนินการจัดการความรูภูมิปญญาทางการตลาดของชุมชน  

  1.3 ผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และหนวยงานทางการศึกษา ควรนํารูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญา

ทางการของชุมชนหรือรูปแบบ KME (Knowledge Marketing Elderly) ที่พัฒนาขึ้นไปใชในการพัฒนาความรูและทักษะใน

การพัฒนาการเรียนรูทางการตลาดเพื่อชุมชนของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร และหนวยงานสถานศึกษาอ่ืน ๆ ที่สนใจ 

รายละเอียดการดําเนินการจัดการความรูภูมิปญญาทางการตลาดของชุมชน   

     2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

  2.1 ควร ทําการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทางการตลาดของชุมชนผูสูงอายุหรือรูปแบบ 

KME (Knowledge Marketing Elderly) ในพ้ืนท่ีอ่ืนหรือการวิจัยกลุมอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เพ่ือศึกษาหาประสิทธิผลของรูปแบบท่ี

พัฒนาขึ้น  

  2.2 ควร นํารูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทางการตลาดของชุมชนผูสูงอายุหรือรูปแบบ KME (Knowledge 

Marketing Elderly) ไปสูภาคปฏิบัติจริง ผลกอประโยชนอะไร และสามารถตอยอดอะไรบาง เพ่ือการพัฒนารูปแบบไปขึ้นอีก

ระดับหนึ่ง 
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ไดกรุณาใหคําปรึกษาแนะนําและตรวจสอบแกไขไดอยางดียิ่ง จนสําเร็จไปไดดวยดี   
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บทคัดยอ  

 การวิจัยในครั้งน้ี มีวัตถุประสงค 1. เพ่ือศึกษาพัฒนาเกี่ยวกับการจัดตั้งศาลวินัยสงฆ และศาลปกครองสงฆ โดยยกระดับ

เปลี่ยนแปลงระบบนิคกรรมตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับท่ี 11 พ.ศ.2521 ขอบังคับมหาเถรสมาคมในทางปกครองอ่ืน ๆ และ 

2. เพ่ือศึกษาแนวทางจัดต้ังศาลวินัยสงฆและศาลปกครองสงฆ โดยมีผูพิจารณาคดีมีความรูในกระบวนการยุติธรรมฝายสงฆ

และเปนอิสระในการพิจารณาระงับอธิกรณสงฆตามพระธรรมวินัยและคดีทางปกครองสงฆ เปนการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) มีการศึกษาคนควาวิจัยจากเอกสาร แลวจะนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหเชิงลึกแบบเชิงเนื้อหา 

(Content Analysis) ผลการวิจัยพบวา 1) พัฒนาการทางปกครองคณะสงฆและการอธิกรณสงฆสมัยพุทธกาลพระภิกษุไมมี

กฎหมายใด ๆ ของรัฐท่ีตราขึ้น เพ่ือใชเปนกฎและกติกาในการปกครองคณะสงฆมีแตพระธรรมวินัยเปนหลักการปกครอง

พระภิกษุสงฆ โดยใชหลักการปกครองแบบพอปกครองลูก เมื่อสถาบันสงฆขยายตัวมากขึ้นพระพุทธองคทรงเล็งเห็นวาในการ

รักษาความบริสุทธ์ิแหงคณะสงฆในภายหนาใหที่ประชุมสังฆสภาไดพิจารณาอธิกรณโดยถือวาพระภิกษุสงฆเปนคณะกรรมการ

การกสงฆทําสังฆกรรมในทางตุลาการข้ึนระงับอธิกรณตามพระธรรมวินัย 2) การแกปญหาอธิกรณโดยระบบการจัดต้ังศาลวินัย

สงฆขึ้นพิจารณาคดีปาราชิก 4 สังฆาทิเสส 13 จะไดรับความเปนธรรมตามระบบความยุติธรรมศาลวินัยสงฆสามารถใหความ

เปนธรรมตอผูที่ เกี่ยวของไดอยางชัดเจน มีกฎหมายหามการละเมิดอํานาจศาล และเม่ืออยู ในอํานาจศาลแลว หาม

สื่อสารมวลชนไปออกขาวขณะท่ีคดีเขาสูการพิจารณาของศาล การฟงพยานและหลักฐานตาง ๆ  ของศาลสงฆใชดุลยพินิจได

อยางผูเชี่ยวชาญท่ีมีความรูทั้งทางโลกและทางธรรมมีประเด็นพิจารณาสรุป ไดแก 2.1) ศาลวินัยสงฆ เปนการพัฒนาตอจาก

ระบบนิคหกรรมเนนรูปแบบแบบองคคณะตุลาการผูพิจารณาอธิกรณในความผิดพระวินัยขั้นปาราชิก 4 และสังฆาทิเสส 13 

(เฉพาะผูมีโจทกยื่นฟองเปนคดีขึ้น) มีองคคณะผูพิจารณาคดีแบบจตุรวรรค มีผูพิจารณาคดี 4 รูปโดยมีตุลาการรวมเปนผู

พิจารณา 1 รูป ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาของจําเลยตั้งแตชั้น เจาคณะจังหวัดขึ้นไปเขารวมในคดีน้ันดวย 2.2) ศาลปกครองสงฆ 

ศาลปกครองสงฆ ประกอบดวย (1) ศาลปกครองสงฆเปนศาลพิเศษ )2) ศาลปกครองสงฆ  
  

คําสําคัญ: ศาลวินัยสงฆ, ศาลปกครองสงฆ, การจัดตั้ง 
 

Abstract 

 “ The Development on the Consideration process of Monk Wrong doing is the format of court 

Consideration process.” It is the study to find out the ways to set up the Court Rules and to control monks. 

This is the qualitative research by means of studying documents, theories and law on the wrong doing of 

monk rules and regulation in Thailand.  And then are analyzing all of then so, we can set up the law to 
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govern the monk. The Result found that the monks punishment rules of NIKAHAGUM is still Unclear whether 

that wrong-doing law only the monk rules or that concerns with other state laws.  The setting up of Court 

of Monks rules in considering the wrong doing of monks only with Monks Rules, so that they will be punished 

by means of LAW Court. If that is the wrong doing of Monks Law so, it should be applied with Monk Law in 

the law Court and if that wrong doing along with Criminal Law or Civil and Criminal Laws or other laws.  It 

should be considered by those Court concerned.But while the monks wrong doing to the Chief monk and 

to the monk Governing Court, it should allow the loser to sue the Monk court for the Justice for the monk 

who works for the monks group.  Suggestion; By the means to consider the wrong doing monk , if it is 

developed the form of  Court of Monk Rules and Court of Monk Governing, this will certainly format the 

justice for Thai Monks.  The monks will certainly be treated equally, so, we would suggest to create the 

Court of Monks Laws  and the court of Governing. 
 

Keysword: the Court of Monks Laws, the court of Monks Governing, the creation 
 

บทนํา 

 สมัยพุทธกาลพระพุทธเจาทรงเผยแผพระพุทธศาสนา ทรงเปนพระประมุขเมื่อมีผูศรัทธาออกบวชจํานวนมากทรง

กระจายอํานาจการปกครองคณะสงฆโดยใหพระสงฆจัดการสังฆกิจกันเอง เรียกวา “สังฆกรรม” การทําสังฆกรรมตามพระวินัย

ไดสมมติพระภิกษุสงฆหลายรูปขึ้นเปนคณะกรรมการการกสงฆมีจํานวนตามความสําคัญของสังฆกิจแตละประเภทภายใตพระ

ธรรมวินัยเชนคณะสงฆจตุวรรค (พระสงฆ 4 รูป) คณะสงฆปญจวรรค (พระสงฆ 5 รูป) เปนตน แตไดเกิดอธิกรณข้ึนเปนท่ี

ประจักษวาภายหลังพุทธพรรษาที่ 12 พระสุทินเสพเมถุนธรรมกับอดีตภรรยาที่ปามหาวัน เกิดความดางพรอยแกคณะสงฆ 

พระพุทธเจาเรียกประชุมคณะสงฆจํานวน 500 รูปข้ึนพิจารณาอธิกรณโดยทรงเปนประธานพระสุทินยอมรับสารภาพเปน

สัจจะไมเปนปรปกษตอตนเอง (ประทีป  อาววิจิตรกุล, 2549) ดวยในคร้ังนั้นพระพุทธเจายังมิไดบัญญัติพระวินัยเกี่ยวกับ

ปาราชิกเหตุเสพเมถุนธรรมของพระภิกษุสาวกไวกอนและยังไมไดบัญญัติพระวินัยแตอยางใด ทรงตรัสวา พระวินัยไมมีผล

ยอนหลังไปถึงขณะเวลาท่ีพระสุทินเสพเมถุนใหพระวินัยบังคับในเบ้ืองหนาตอไปเปนเหตุใหพระสุทินไมตองรับโทษปาราชิก

สิกขาบทนี้จึงเปน “ปฐมปาราชิก” และเมื่อมีสิกขาบทอ่ืน ๆ ขึ้นอีกรวมเรียกวา  “พระวินัยบัญญัติ” (ร. แลงกาต, 2515) 

  การปกครองคณะสงฆในสมัยพุทธกาล เปนการปกครองโดยอาศัยพระธรรมวินัย ดังพระพุทธดํารัสท่ีวา “ดูกรอานนท 

ตถาคตมิไดมีความดําริอยางนี้วา เราจักบริหารภิกษุสงฆหรือวาภิกษุสงฆจักเชิดชูเรา ตถาคตจักปรารภภิกษุสงฆแลวกลาวคํา

อยางใดอยางหน่ึงในคราวหน่ึง” ศัพทที่ใชในความหมายวาปกครองในพระไตรปฎก เชน ปสาส และที่เปนรูปธรรมทรงกําหนด

ระเบียบปฏิบัติสําหรับภิกษุสงฆ หรือเรียกวาทรงบัญญัติพระวินัย และทรงใชธรรมเปนหลักในการบริหารการปกครองดวย

ธรรมเปนคําสอน วินัยเปนคําสั่ง หรือรวมเรียกวา พระธรรมวินัย ทรงแสดงไวในโคตรมีสูตรโดยใจความวาลักษณะที่จะตัดสิน

วาอะไรคือธรรมวินัยของพระองคนั้น จะตองเปนธรรมที่เปนไปเพ่ือคลายความกําหนัด ความปราศจากทุกข ความไมพอกพูน

กองกิเลส ความอยากอันนอย ความสันโดษ ความสงัด การประกอบความเพียร ความเลี้ยงงาย ธรรมเหลาใดท่ีมีลักษณะเปนไป

อยางนี้จึงชื่อวาเปนธรรมเปนวินัยของพระองค ถาตรงขามจากหลักท้ัง 8 ประการนี้แลว ก็ถือวาไมใชธรรมไมใชวินัยไมใชคํา

สอนของพระองค การปกครองสงฆในสมัยพุทธกาลยังไมมีรูปแบบอยางองคกรบริหารในปจจุบัน แตเปนการทําหนาท่ีของ

พระภิกษุทุกรูปอยูรวมกันในอาวาสหนึ่ง ๆ ซ่ึงมีสิทธิเทาเทียมกันที่จะชวยเหลือดูแลกันในชีวิตความเปนอยูและกิจกรรมของ

สงฆในสังคมกันเอง เรียกวา “ปกครองโดยธรรมวินัย” 
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 การปกครองคณะสงฆ ในปจจุบันใชวิธีการสอบสวนหรือไตสวนโดยท่ีผูบังคับบัญชาต้ังคณะกรรมการข้ึนเปนการเฉพาะ

กิจเฉพาะคดี คณะกรรมการตัดสินอยางใดไมอาจนําคดีไปฟองตอศาลปกครองของรัฐไดอาจเกิดความไมเปนธรรมเกิดขึ้น

ปญหาทางปกครองคณะสงฆที่ผานมาบางคดีเกิดขึ้นอาจไมเปนธรรมตอผูใตบังคับบัญชา ทําใหเกิดระบบไมเปนธรรมและไมมี

อํานาจตรวจสอบไดเปนระบบไมเปนธรรมกับพระภิกษุสงฆผูอยูใตบังคับบัญชาที่สุจริตจึงควรมีการจัดต้ัง “ศาลปกครองสงฆ”

ขึ้นทําหนาท่ีใหความยุติธรรมตอพระสังฆาธิการผูปกครองดวย  

 ดังนั้น ผูวิจัยจึงเห็นวากระบวนวิธีพิจารณาความอธิกรณตามกฎนิคหกรรม ควรยกระดับขึ้นเปน “ระบบศาลวินัยสงฆ”  

และกรณีการใชอํานาจสอบสวนทางปกครองคณะสงฆท่ีผูบังคับบัญชากระทําเกินขอบอํานาจหนาท่ีทางปกครองสงฆ ควร

ยกระดับขึ้นเปน “ระบบศาลปกครองสงฆ” เพ่ือสรางความยุติธรรมของคณะสงฆไทยอยางแทจริง ในการพิจารณาอธิกรณและ

คําส่ังทางปกครองสงฆตอไป 
  

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อศึกษาพัฒนาเกี่ยวกับการจัดตั้งศาลวินัยสงฆ และศาลปกครองสงฆ โดยยกระดับเปลี่ยนแปลงระบบนิคกรรมตาม

กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 11 พ.ศ.2521 ขอบังคับมหาเถรสมาคมในทางปกครองอ่ืน ๆ     

 2. เพื่อศึกษาแนวทางจัดต้ังศาลวินัยสงฆและศาลปกครองสงฆ โดยมีผูพิจารณาคดีมีความรูในกระบวนการยุติธรรมฝาย

สงฆและเปนอิสระในการพิจารณาระงับอธิกรณสงฆตามพระธรรมวินัยและคดีทางปกครองสงฆ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัย เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

 1. การรวบรวมขอ มูล ไดแก ผู วิจัยจะทําการ เก็บคนคว าจากเอกสารท้ังภาษาไทยและภาษาตางประ เทศ                     

โดยรวบรวมขอมูลจากเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวของ อาทิ อนุสัญญา ขอกําหนด กฎหมาย ระเบียบ ขอกําหนด คําแนะนํา และ

เอกสารราชการอ่ืน ๆ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของตาง ๆ วิทยานิพนธ สาระนิพนธ บทความจากวารสาร เชน บทบัณฑิตย วารสาร

นิติศาสตรและขอมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ รวมทั้งคําพิพากษาศาลฎีกา 

 2. การวิเคราะหขอมูล ไดแก เมื่อรวบรวมขอมูลจากเอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ (Document Research) ผูวิจัยจะนํา

ขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหในเชิงเนื้อหา (Content Analysis) 
 

ผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนาวิธีการพิจารณาอธิกรณพระสงฆกระทําผิดพระวินัยเปนรูปแบบศาลวินัยสงฆและพระสังฆาธิการ

กระทําผิดทางปกครองสงฆเปนรูปแบบศาลปกครองสงฆ ผูวิจัยสามารถจําแนกผลการวิจัยได ดังน้ี 

 1. เพ่ือศึกษาพัฒนาเก่ียวกับการจัดตั้งศาลวินัยสงฆ และศาลปกครองสงฆ โดยยกระดับเปลี่ยนแปลงระบบนิคกรรม

ตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับท่ี 11 พ.ศ.2521 ขอบังคับมหาเถรสมาคมในทางปกครองอ่ืน ๆ  

 ผลการวิจัยพบวา พัฒนาการทางปกครองคณะสงฆและการอธิกรณสงฆสมัยพุทธกาลพระภิกษุไมมีกฎหมายใด ๆ ของรัฐ

ที่ตราข้ึนเพื่อใชเปนกฎและกติกาในการปกครองคณะสงฆมีแตพระธรรมวินัยเปนหลักการปกครองพระภิกษุสงฆ โดยใช

หลักการปกครองแบบพอปกครองลูก เมื่อสถาบันสงฆขยายตัวมากขึ้นพระพุทธองคทรงเล็งเห็นวาในการรักษาความบริสุทธ์ิ

แหงคณะสงฆในภายหนาใหท่ีประชุมสังฆสภาไดพิจารณาอธิกรณโดยถือวาพระภิกษุสงฆเปนคณะกรรมการการกสงฆทําสังฆ

กรรมในทางตุลาการขึ้นระงับอธิกรณตามพระธรรมวินัย ซึ่งในสมัยสุโขทัยการปกครองในระบอบพอขุน คณะสงฆมี

พระสังฆราชหลายพระองค แตละพระองคขึ้นตรงตอพอขุนหรือพระมหากษัตริยคลายกับการที่เจาประเทศราชขึ้นตรงตอ

พระมหากษัตริย สมัยอยุธยา พระมหากษัตริยปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยทรงเปนศูนยกลางแหงอํานาจการ
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ปกครอง สมเด็จพระสังฆราชทรงเปนสกลมหาสังฆปริณายกคือประมุขสงฆทั่วราชอาณาจักร ทรงบังคับบัญชาเจาคณะใหญ

สามฝาย เจาคณะคามวาสีฝายซาย เจาคณะคามวาสีฝายขวา และเจาคณะอรัญวาสีซึ่งเปนผูปกครองคณะสงฆในหัว เมือง     

ตาง ๆ สมัยรัตนโกสินทรตอนตน ตั้งแตรัชกาลท่ี 1 ถึงรัชกาลท่ี 4 การปกครองเปนแบบอยุธยา การปกครองคณะสงฆไม

เปลี่ยนแปลงมากนัก เจาคณะใหญทุกรูปอยูภายใตการปกครองบังคับบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช ในสมัยรัชกาลท่ี 5 มีการ

ปกครองแผนดินและการปกครองคณะสงฆ มีการตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ.121 ใหเจาคณะใหญทั้ง 4

และรองเจาคณะใหญอีก 4 รูป รวมกันเปนมหาเถรสมาคม เปนท่ีปรึกษาของพระมหากษัตริยผูทรงปฏิบัติหนาที่สมเด็จ

พระสังฆราช แตในสมัยรัชกาลท่ี 6 และที่ 7 สมเด็จพระสังฆราชทรงบัญชาการคณะสงฆดวยพระองคเองโดยมีมหาเถรสมาคม

เปนกรรมการท่ีปรึกษา สมัยรัชกาลท่ี 8 มีการตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2484 สมเด็จพระสังฆราชทรงบัญชาการคณะ

สงฆผานทางสังฆสภา คณะสังฆมนตรีและคณะวินัยธร สมัยรัชกาลท่ี 9 ยุครัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ใชระบอบการ

ปกครองแบบรวมอํานาจเบ็ดเสร็จ ดวยการตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2505 เปนการรวมอํานาจยังศูนยกลางที่มหาเถร

สมาคม จึงมีอํานาจบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ จนถึงปจจุบันนี้  

 2. เพ่ือศึกษาแนวทางจัดต้ังศาลวินัยสงฆและศาลปกครองสงฆ โดยมีผูพิจารณาคดีมีความรูในกระบวนการยุติธรรม

ฝายสงฆและเปนอิสระในการพิจารณาระงับอธิกรณสงฆตามพระธรรมวินัยและคดีทางปกครองสงฆ  

 ผลการวิจัยพบวา การแกปญหาอธิกรณโดยระบบการจัดต้ังศาลวินัยสงฆขึ้นพิจารณาคดีปาราชิก 4 สังฆาทิเสส 13 จะ

ไดรับความเปนธรรมตามระบบความยุติธรรมศาลวินัยสงฆสามารถใหความเปนธรรมตอผูท่ีเก่ียวของไดอยางชัดเจน มีกฎหมาย

หามการละเมิดอํานาจศาล และเม่ืออยูในอํานาจศาลแลว หามส่ือสารมวลชนไปออกขาวขณะท่ีคดีเขาสูการพิจารณาของศาล  

การฟงพยานและหลักฐานตาง ๆของศาลสงฆใชดุลยพินิจไดอยางผูเช่ียวชาญที่มีความรูท้ังทางโลกและทางธรรมมีประเด็น

พิจารณาสรุป ดังน้ี  

  2.1 ศาลวินัยสงฆ เปนการพัฒนาตอจากระบบนิคหกรรมเนนรูปแบบแบบองคคณะตุลาการผูพิจารณาอธิกรณใน

ความผิดพระวินัยข้ันปาราชิก 4 และสังฆาทิเสส 13 (เฉพาะผูมีโจทกย่ืนฟองเปนคดีขึ้น) มีองคคณะผูพิจารณาคดีแบบจตุรวรรค 

มีผูพิจารณาคดี 4 รูป โดยมีตุลาการรวมเปนผูพิจารณา 1 รูป ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาของจําเลยต้ังแตช้ัน เจาคณะจังหวัดข้ึนไป

เขารวมในคดีนั้นดวยการแตงต้ังตุลาการรวมเปนการแตงต้ังเฉพาะคดีทั้งน้ีมีจุดมุงหมายคือใหผูบังคับบัญชาไดรับรูขอเท็จจริง

มูลแหงความผิดของจําเลยซึ่งเปนผูใตบังคับบัญชามีอํานาจเสนอแนะในการตัดสินอธิกรณไดแตไมมีอํานาจชี้ขาดคดีและ ไม

จําตองมีความคุณวุฒิทางนิติศาสตร และอีก 3 รูป ตองเปนตุลาการผูพิจารณาคดีของศาลวินัยสงฆผูทรงคุณที่มีความรูความ

เขาใจในหลักธรรมวินัยท่ีเหมาะสมและเขาใจหลักกฎหมายบานเมืองเปนอยางดี คือ สําเร็จปริญญาเอกทางนิติศาสตร และทาง

ธรรมจบนักธรรมเอกถึงเปรียญธรรมข้ึนไป หรือสําเร็จปริญญาโททางนิติศาสตร และทางธรรมจบเปรียญธรรม 4,5,6 ขึ้นไป 

หรือสําเร็จปริญญาตรีทางนิติศาสตรและทางธรรมจบเปรียญธรรม 7,8,9 ศาลวินัยสงฆมีเขตอํานาจท่ัวราชอาณาจักร ศาลวินัย

สงฆพิจารณาคดีภายใต “พระนามสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” กอนเขารับตําแหนงไดรับโปรดเกลาฯ เปนตุลา

การผูพิจารณาคดี ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ศาลวินัยสงฆช้ันตนมี 19 ศาลคือ ศาลวินัยสงฆกลาง (กรุงเทพมหานคร) โดย

ใชท่ีทําการภาคเปนศาลหรือตามพระธรรมนูญศาลวินัยสงฆ เทียบเทากับศาลชั้นตน และมีศาลวินัยสงฆสูงสุดเทียบเทากับศาล

ฎีกา จํานวน 1 ศาลตั้งท่ีทําการในสํานักงานเถรสมาคม ซ่ึงจัดเปนเพียง 2 ชั้นเทียบกับศาลชํานัญการพิเศษหรือของศาลนานา

ประเทศ 

  2.2 ศาลปกครองสงฆ ในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจาทรงบริหารกิจการคณะสงฆจนเจริญรุงเรือง และทรงเปนประมุข

สงฆใหสงฆทั้งหลายอยูดวยกันดวยพระธรรมวินัย ทรงมีพุทธบัญชาอนุญาตใหพุทธบริษัทผูมีปญญาเฉียบแหลมมีความ

เชี่ยวชาญเฉพาะดานและมีวาจาเชื่อถือไดเปนท่ีไววางใจของบรรพชิตใหจัดตั้งคณะกรรมการตุลาการแหงสงฆขึ้น โดยใหรวมกัน

ตัดสินวินิจฉัยอธิกรณที่เกิดขึ้นกับคณะสงฆเรียกวา “สันนิบาตประชุมกันโดยพุทธบัญชาเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยระงับอธิกรณโดย
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ธรรม ในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงบัญญัติกฎหมายลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ.121 (พ.ศ. 2445) เพื่อใหอํานาจเจากระทรวง

ธรรมการและเจาพนักงานผูปกครองชวยอุดหนุนใหเจาคณะฝายสงฆมีอํานาจการจัดการตามพระราชบัญญัติคณะสงฆในการ

บังคับบัญชาและใหสมณศักดิ์เปนฐานันดรแหงพระภิกษุสงฆ พรอมถวายเงินนิตยภัตเปนรายเดือน ตอมาในรัชกาลท่ี 6 ทรงให

เจาคณะผูปกครองอยางอิสระโดยมีตําแหนงทางตุลาการสงฆตามตามพระมหาสมณาณัติเปนกลไกในการพิจารณาทางปกครอง

สงฆใหไดรับความเปนธรรม ลักษณะศาลปกครองสงฆท่ีแปลสภาพมาจากการสอบสวนพระภิกษุผูมีอํานาจทางปกครองในการ

กระทําลวงละเมิดหนาที่ในกิจของสงฆ เปนตน ศาลปกครองสงฆ ประกอบดวย 1) ศาลปกครองสงฆเปนศาลพิเศษ ตั้งข้ึนเพื่อ

แกปญหาความเปนธรรมใหแกพระสังฆาธิการไดมีชองทางในการใชสิทธิทางปกครองเปนการเสรีภาพภายใตกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ โดยมีผูพิจารณาคดีของศาลปกครองเปนผูไตสวนและพิจารณาคดี 2) ศาลปกครองสงฆ มี 2 ชั้น คือ ศาลปกครอง

สงฆชั้นตนและศาลปกครองสงฆชั้นสูงสุด ใหศาลปกครองสงฆกลางมีเขตอํานาจทั่วราชอาณาจักร มี 1 ศาล และศาลปกครอง

สูงสุดมีเขตอํานาจทั่วราชอาณาจักรและมี 1 ศาล สวนศาลปกครองภาคจะไดพิจารณาเปดแตละที่ตามความเหมาะสม 3) 

คุณสมบัติของตุลาการผูพิจารณาคดีในศาลปกครองสงฆ (1) เปนพระภิกษุมีอายุพรรษาไมนอยกวา 10 พรรษา (2) สําเร็จ

เปรียญธรรม 4 ถึง 9 จบการศึกษาระดับปริญญาเอกทางดานนิติศาสตร ปริญญาเอกดานรัฐประศาสนศาสตร ปริญญาเอก

ทางดานสังคมศาสตร หรือปริญญาเอกดานใดดานหนึ่ง หรือปริญญาโททางดานนิติศาสตร ปริญญาโททางดานรัฐศาสตร 

ปริญญาโททางดานรัฐประศาสนศาสตร ปริญญาโททางดานสังคมศาสตร ปริญญาโททางดานใดดานหนึ่ง (3) หรือเปนหรือเคย

เปนพระภิกษุผูมีสมณศักดิ์ไมตํ่ากวาชั้นพระเทพ 4) การพิจารณาพิพากษาอธิกรณใหกระทําในพระนามสมเด็จพระสังฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก 5) การบริหารศาลปกครองสงฆ (1) การพิจารณาคดีปกครองสงฆชั้นตน จะตองกระทําโดยรูปองคคณะ

ผูพิจารณาคดี มีคณะหน่ึงไมนอยกวา 4 รูป ในแตละคดีใหจัดการเลือกประธานคดีกันเอง (2) การพิจารณาคดีปกครองสงฆชั้น

สูงสุด จะตองกระทําโดยรูปองคคณะผูพิจารณาคดีมีคณะหนึ่งไมนอยกวา 5 รูป ในแตละคดีใหจัดการเลือกประธานคดีกันเอง

6) อํานาจในการพิจารณาคดี การละเมิดอํานาจศาลปกครองสงฆในการพิจารณาคดีใด หามบุคคลหรือสื่อมวลชนวิพากใด ๆ 

ผูใดฝาฝนจะเปนการละเมิดอํานาจศาลมีความผิดเทากับการละเมิดอํานาจศาลยุติธรรม 7) ใหตุลาการผูพิจารณาคดีของศาล

ปกครองสงฆมีอํานาจเรียกพยานบุคคล พยานเอกสารและพยานวัตถุอ่ืนใดมาศาลไดโดยชอบ ใหศาลมีอํานาจออกคําสั่งคํา

บังคับใด ๆ ท่ีพระสงฆลวงละเมิดไมมาตามหนังสือพระสังฆาธิการในปกครอง และเม่ือประกาศดังกลาวไดประกาศใน

หนังสือพิมพศาลใหถือวาเปนคําสั่งโดยชอบ 
 

สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนาวิธีการพิจารณาอธิกรณพระสงฆกระทําผิดพระวินัยเปนรูปแบบศาลวินัยสงฆและพระสังฆาธิการ

กระทําผิดทางปกครองสงฆเปนรูปแบบศาลปกครองสงฆ ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตุประสงคได ดังนี้ 

 1. เพ่ือศึกษาพัฒนาเก่ียวกับการจัดตั้งศาลวินัยสงฆ และศาลปกครองสงฆ โดยยกระดับเปลี่ยนแปลงระบบนิคกรรม

ตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับท่ี 11 พ.ศ.2521 ขอบังคับมหาเถรสมาคมในทางปกครองอ่ืน ๆ พบวา พัฒนาการทางปกครอง

คณะสงฆและการอธิกรณสงฆสมัยพุทธกาลพระภิกษุไมมีกฎหมายใด ๆ ของรัฐที่ตราขึ้นเพ่ือใชเปนกฎและกติกาในการปกครอง

คณะสงฆมีแตพระธรรมวินัยเปนหลักการปกครองพระภิกษุสงฆ โดยใชหลักการปกครองแบบพอปกครองลูก เม่ือสถาบันสงฆ

ขยายตัวมากข้ึนพระพุทธองคทรงเล็งเห็นวาในการรักษาความบริสุทธ์ิแหงคณะสงฆในภายหนาใหท่ีประชุมสังฆสภาไดพิจารณา

อธิกรณโดยถือวาพระภิกษุสงฆเปนคณะกรรมการการกสงฆทําสังฆกรรมในทางตุลาการข้ึนระงับอธิกรณตามพระธรรมวินัย  

 2. เพ่ือศึกษาแนวทางจัดต้ังศาลวินัยสงฆและศาลปกครองสงฆ โดยมีผูพิจารณาคดีมีความรูในกระบวนการยุติธรรม

ฝายสงฆและเปนอิสระในการพิจารณาระงับอธิกรณสงฆตามพระธรรมวินัยและคดีทางปกครองสงฆ  

 ผลการวิจัยพบวา การแกปญหาอธิกรณโดยระบบการจัดต้ังศาลวินัยสงฆขึ้นพิจารณาคดีปาราชิก 4 สังฆาทิเสส 13 จะ
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ไดรับความเปนธรรมตามระบบความยุติธรรมศาลวินัยสงฆสามารถใหความเปนธรรมตอผูท่ีเก่ียวของไดอยางชัดเจน มีกฎหมาย

หามการละเมิดอํานาจศาล และเม่ืออยูในอํานาจศาลแลว หามส่ือสารมวลชนไปออกขาวขณะท่ีคดีเขาสูการพิจารณาของศาล  

การฟงพยานและหลักฐานตาง ๆ ของศาลสงฆใชดุลยพินิจไดอยางผูเชี่ยวชาญท่ีมีความรูทั้งทางโลกและทางธรรมมีประเด็น

พิจารณาสรุป ไดแก 1) ศาลวินัยสงฆ เปนการพัฒนาตอจากระบบนิคหกรรมเนนรูปแบบแบบองคคณะตุลาการผูพิจารณา

อธิกรณในความผิดพระวินัยขั้นปาราชิก 4 และสังฆาทิเสส 13 (เฉพาะผูมีโจทกย่ืนฟองเปนคดีขึ้น) มีองคคณะผูพิจารณาคดี

แบบจตุรวรรค มีผูพิจารณาคดี 4 รูปโดยมีตุลาการรวมเปนผูพิจารณา 1 รูป ซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาของจําเลยต้ังแตช้ัน เจาคณะ

จังหวัดขึ้นไปเขารวมในคดีน้ันดวย 2) ศาลปกครองสงฆ ศาลปกครองสงฆ ประกอบดวย 1) ศาลปกครองสงฆเปนศาลพิเศษ 2) 

ศาลปกครองสงฆ  
 

การอภิปรายผล 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนาวิธีการพิจารณาอธิกรณพระสงฆกระทําผิดพระวินัยเปนรูปแบบศาลวินัยสงฆและพระสังฆาธิการ

กระทําผิดทางปกครองสงฆเปนรูปแบบศาลปกครองสงฆ ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยได ดังนี้ 

 การอุปสมบทเปนพระภิกษุสงฆต้ังแตสมัยพุทธกาลจนถึงปจจุบัน จําเปนตองมีกฎกติกาขึ้นควบคุมดูแลความประพฤติใน

ศีลธรรมเรียกวาพระวินัยสงฆ เพื่อปองกันไมใหเปนคนเห้ียมโหด เพ่ือปองกันมิใหหลอกลวงชาวโลกเลี้ยงชีพ เพื่อปองกันความ

ประพฤติเลวทรามเสียหาย เพ่ือปองกันการเลนซุกซน เพื่อใหเปนธรรมเนียมปฏิบัติเปนเอกลักษณของภิกษุ เพื่อความดีงาม

ผาสุกแหงสงฆ เพื่อระวังอาสวะท่ีเกิดขึ้นในปจจุบัน เพื่อปองกันอาสวะที่เกิดขึ้นในอนาคต เพ่ือความเลื่อมใสของชนผูยังไม

เลื่อมใส เพ่ือความเลื่อมใสยิ่งขึ้นของชนผูเล่ือมใสแลว เพื่อความต้ังมั่นแหงพระสัทธรรม พระภิกษุสงฆจะตองเปนผูบริสุทธ์ิท้ัง

กาย วาจา ใจ ถาพระภิกษุสงฆสามารถปฏิบัติไดครบถวนจะไมตองคดีอาญาใด ๆ แตถึงอยางไรก็ตาม ยังมีพระภิกษุสงฆทําผิด

พระวินัยอยูท้ังที่เปนความผิดวินัยรอยแรงและไมรายแรง ซึ่งเรียกวา อาบัติ การทําผิดพระวินัยสงฆท่ีมีโทษหนักท่ีสุดทําใหขาด

จากความเปนพระภิกษุสงฆทันทีโดยไมตองลาสิกขาบท หรือสึกจากการเปนพระ ไดแก ปาราชิก 4 คือ 1) ปฐมปาราชิก

สิกขาบทที่ 1 ภิกษุเสพเมถุนหมายถึง การรวมประเวณี การมีเพศสัมพันธกับสตรี บุรุษ กะเทย อมนุษย หรือกับสัตวดิรัจฉาน 

ผานทวารหนัก ทวารเบา ชองปากที่ทําแลวสามารถใหสําเร็จกามกิจได 2) ทุติยปาราชิกสิกขาบทที่ 2 ภิกษุถือเอาสิ่งของท่ี

เจาของไมไดให  มีราคาเกิน 5 มาสก ตองปาราชิก ทรัพยประเภทสังหาริมทรัพย ไดแกทรัพยเคลื่อนท่ีไดเชน แกว แหวน เงิน

ทอง และอสังหาริมทรัพย เปนทรัพยเคล่ือนที่ไมได เชนท่ีดินและสิ่งปลูกสรางติดกับท่ีดินนั้น 3) ตติยปาราชิกสิกขาบทท่ี 3 

ภิกษุจงใจฆามนุษย ภิกษุแกลงพรากกายมนุษยจากชีวิต แสวงหาศัสตราอันจะนําเสีย แกกายมนุษยนั้น พรรณาคุณแหงความ

ตายชักชวนเพ่ือไปตาย 4) จตุตถปาราชิกสิกขาบทท่ี 4 ภิกษุกลาวอวดอุตริมนุสสธรรม คือ ธรรมอันย่ิงของมนุษย ท่ีไมมีในตน 

คําวาอุตตริมนุสสธรรมคือ คุณอยางยิ่งยวดของมนุษยหรือคุณของมนุษยผูยวดย่ิง สวนการกระทําที่ถือวาเปนความผิดพระวินัย

สงฆที่ถือวามีโทษทางพระวินัยที่เบากวา ปาราชิก 4 คือสังฆาทิเสส 13 นิสสัคคิยปาจิตตีย สุทธิกปาจิตตียหรือปาจิตตีย เปนตน 

บางความผิดผิดเฉพาะวินัยสงฆไมเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา เชน อาบัติปาจิตตีย การดื่มนํ้าเมาโดยไมมีเจตนา

หรือตั้งใจ ด่ืมเขาไปก็ตองอาบัติ ซึ่งอาจมีความผิดทางอาญาเชนการดื่มสุราเถื่อนอาจถูกจับกุมได โทษของพระภิกษุสงฆผูตอง

อาบัติมี 3 สถาน 1) โทษอยางหนัก ตองใหขาดจากความเปนภิกษุ ไดแกอาบัติปาราชิก 2) โทษปานกลาง ตองใหอยูกรรม คือ

ประพฤติวัตรอยางหนึ่ง เพื่อทรมานตน ไดแกอาบัติสังฆาทิเสส 13 3) โทษอยางเบา ตองใหประจานตนตอหนาภิกษุดวยกัน

ไดแกอาบัติถุลลัจจัย ปาจิตตีย ปาฎิเทสนียะ ทุกกฎ และทุพภาสิต เมื่อพิจารณาความหนักเบาของการปรับโทษมีท้ังอาบัติท่ี

แกไขไดและแกไขไมได คือ 1) อเตกิจฉา คือ อาบัติที่แกไขไมได ไดแก ปาราชิก 4 2) สเตกิจฉา คืออาบัติที่แกไขได ไดแก

สังฆาทิเสส ถุลลัจจัย ปาจิตตีย ปาฎิเทสนียะ ทุกกฎ และทุพภาสิต มูลเหตุที่เกิดแหงอาบัติ โดยตรงมี 4 ทางคือ 1) ลําพังกาย 

คือ มีกายเปนทางเกิดแหงอาบัติ เชนอาบัติปาจิตตีย ด่ืมนํ้าเมา แมไมมีเจตนาหรือต้ังใจ 2) ลําพังวาจา คือ มีวาจาเปนทางเกิด



 

 

              

 
วารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปท่ี 4 ฉบับท่ี 3 กรกฎาคม-กันยายน 2563 

(JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE FOR LOCAL RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY Vol.4, No.3 July- September 2020) 

  

110 

แหงอาบัติ เชนอาบัติปาจิตตีย เพราะสอนธรรมแกอนุสัมปน ใหวาพรอมกัน แมจะระวังอยูแตพลาดพลั้งวาพรอมกันก็ตอง

อาบัต ิ3) กายกับจิต คือ มีกายกับจิต เปนทางเกิดแหงอาบัติ เชน อาบัติปาราชิก เพราะทําโจรกรรมดวยตนเอง 4) วาจากับจิต 

คือมีวาจากับจิต เปนทางเกิดแหงอาบัติ เชน อาบัติปาราชิก เพราะส่ังใหเขาทําโจรกรรมดวยวาจา 5) กายกับวาจาคูกัน 6) กาย

กับวาจาเติมจิตเขาดวย โทษแหงอาบัติ 2 ลักษณะ 1) โลกวัชชะ คือเปนโทษทางโลก หมายความวา ชาวโลกทําก็เปนความ

เสียหายหรือความผิด ภิกษุทําก็เสียหายเชนเดียวกัน เชนการทําโจรกรรม หรือการฆามนุษย 2) ปณณัตติวัชระ คือ เปนโทษ

ทางพระบัญญัติ หมายความวาชาวโลกทําไมเปนความเสียหาย แตภิกษุทําเปนความผิดฐานละเมิดพระบัญญัติ เชน การขุดดิน

หรือฉันอาหารในเวลาวิกาล ซึ่งอาจเปนความผิดทางพระวินัยสงฆแตอาจไมมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ฯลฯ 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดตั้งศาลวินัยสงฆและศาลปกครองสงฆ พระภิกษุสงฆอยูภายใตกฎหมายรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย ยอมมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลยอมไดรับความคุมครอง สิทธิ

และเสรีภาพของปวงชนชาวไทยโดยท่ัวไป ไวเปนการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแลว การใดที่มิไดหามหรือจํากัดไวในรัฐธรรมนูญ

หรือในกฎหมายอ่ืน บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะทําการนั้นไดตราบเทาที่การใชสิทธิหรือเสรีภาพนั้นไมกระทบกระเทือน

หรือเปนอันตรายตอความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และไมละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ

ของบุคคลอ่ืนท่ีคํานึงถึงหลักสิทธิ เสรีภาพ ของประชาชนทุกคนโดยเทาเทียมกันรวมพระภิกษุสงฆ การจัดใหมีศาลวินัยสงฆ

และศาลปกครองสงฆ มีความมุงหมายเพ่ือใหความเปนธรรมแกภิกษุสงฆ โดยจัดเปนระบบศาลพิจารณาคดีโดยพระภิกษุสงฆ

เพื่อสังคมสงฆอยางแทจริง ในสวนที่เกี่ยวของกับแนวทางดานกฎหมายเพื่อใหเปนเครื่องมือสําหรับการจัดต้ังเปนองคกรในการ

จัดตั้งศาลวินัยสงฆและศาลปกครองสงฆประกอบดวยพระราชบัญญัติการจัดต้ังศาลวินัยสงฆและวิธีพิจารณาคดีวินัยสงฆ 

พระราชบัญญัติพระธรรมนูญศาลวินัยสงฆ ขอบังคับมหาเถรสมาคมวาดวยจาศาลวินัยสงฆ ขอบังคับมหาเถรสมาคมวาดวย

คณะกรรมการบริหารศาลวินัยสงฆ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองสงฆและวิธีพิจารณาคดีปกครองสงฆ ขอบังคับมหาเถร

สมาคมวาดวยใหอํานาจพระวินัยธรทําหนาที่เปนผูฟองคดี ขอบังคับมหาเถรสมาคมวาดวยใหอํานาจพระวินยาธิการทําหนาท่ี

จับกุมควบคุมพระทําผิดพระวินัย และทําหนาที่สอบสวนทําสํานวนคดีสงพระวินัยธรฟองตอศาลวินัยสงฆ 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 

 1. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 

  1.1 ใหจัดตั้งศาลวินัยสงฆ และศาลปกครองสงฆขึ้น ใหมีเขตอํานาจท่ัวราชอาณาจักรและสังฆปริมณฑล  

  1.2 ใหมหาวิทยาลัยสงฆไดเรงรัดพัฒนาการศึกษาดานนิติศาสตรอยางจริงจังและเขมแข็งตั้งแตปริญญาตรีถึงปริญญา

เอก ใหผูบริหารคณะสงฆรวมมือกับมหาวิทยาลัยสงฆ และมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ท้ังภายในประเทศและตางประเทศในการศึกษา

นิติศาสตรและพุทธศาสตร 

 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยในคร้ังตอไป 

  เพ่ือใหมีการวิจัยท่ีสมบูรณย่ิงขึ้นนําไปใชในทางปฏิบัติไดในครั้งตอไปขอเสนอแนะใหทําการวิจัย “แนวทางการจัดให

มีกฎหมายเพ่ือการจัดตั้งศาลวินัยสงฆและวิธีพิจารณาคดีวินัยสงฆ” และ “แนวทางการจัดใหมีกฎหมายเพื่อการจัดตั้งศาล

ปกครองสงฆและวิธีพิจารณาคดีศาลปกครองสงฆ” โดยทําการวิจัยดานกฎหมาย   
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ความกรุณาเปนที่สุด ท้ังยังใหความชวยเหลือผูวิจัยในการทําวิจัยครั้งน้ีดวยดีเสมอมา และขอบคุณทานผูพิพากษา ทานอัยการ 

ผูทรงคุณวุฒิทางดานกฎหมาย และใหความอนุเคราะหเปนอยางดีในดานขอมูลตาง ๆ ที่เปนประโยชนกับงานวิจัยในครั้งนี้  
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รูปแบบความสําเร็จการบริหารสถานีวิทยุชุมชนในประเทศไทย 
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บทคัดยอ             

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1. เพื่อศึกษาองคประกอบและตัวชี้วัดความสําเร็จการบริหารสถานีวิทยุชุมชนในประเทศไทย  

2. เพ่ือตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลองคประกอบและตัวชี้วัดความสําเร็จการบริหารสถานีวิทยุชุมชนกับขอมูลเชิง

ประจักษ และ 3. เพื่อสรางและประเมินผลรูปแบบความสําเร็จการบริหารสถานีวิทยุชุมชนในประเทศไทย เปนการวิจัยแบบ

ผสมผสานระหวางเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (Mixed Methods) มีเครื่องมือในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณเชิงลึกและ

แบบสอบถาม โดยมีกลุมเปาหมายในการวิจัย จํานวน 950 คน ท่ีมาจากวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) แลวนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย คารอยละ คาเฉลี่ย และคา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน โดยใชโปรแกรม M-plus และขอมูลจากแบบสัมภาษณเชิงลึก              

มาวิเคราะหแบบเชิงเนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยพบวา 1) องคประกอบความสําเร็จการบริหารสถานีวิทยุชุมชน

ในประเทศไทย มี 4 องคประกอบ ไดแก 1.1) คุณลักษณะของสถานีวิทยุชุมชนมีตัวบงชี้ 12 ตัว 1.2) เทคนิคและคุณลักษณะ

ของนักจัดรายการวิทยุชุมชน มีตัวบงชี้ 17 ตัว 1.3) คุณลักษณะผูสนับสนุนรายการวิทยุชุมชน มีตัวบงชี้ 9 ตัว และ 1.4) 

คุณลักษณะผูฟงรายการวิทยุชุมชน มีตัวบงช้ี 13 ตัว 2) รูปแบบความสําเร็จการบริหารสถานีวิทยุชุมชนในประเทศไทย มี 2 

ตัวบงช้ี จํานวน 51 ตัวบงชี้ ประกอบดวย 4 องคประกอบ ไดแก (1) คุณลักษณะของสถานีวิทยุชุมชน (2) เทคนิคและ

คุณลักษณะของนักจัดรายการวิทยุชุมชน 0.74 (3) คุณลักษณะผูสนับสนุนรายการวิทยุชุมชน (4) คุณลักษณะผูฟงรายการวิทยุ

ชุมชน และมีดัชนีระดับความสอดคลองระหวางโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษคาความเหมาะสมของโมเดล (CFI) เทากับ 1.00 

และ 3) รูปแบบความสําเร็จการบริหารสถานีวิทยุชุมชนในประเทศไทย ประกอบดวย 1) ปจจัยนําเขา ไดแก คุณลักษณะของ

สถานีวิทยุชุมชน 2) เทคนิคและคุณลักษณะของนักจัดรายการวิทยุชุมชน 3) คุณลักษณะผูสนับสนุนรายการวิทยุชุมชน และ 

4) คุณลักษณะผูฟงรายการวิทยุชุมชน 2) ปจจัยกระบวนการ ไดแก วงจร Deming 3) ปจจัยออก ไดแก ความสําเร็จการ

บริหารสถานีวิทยุชุมชนในประเทศไทย และ 4) ปจจัยสนับสนุน ไดแก Information Society, Digital Economy, 

Knowledge Society and Knowledge based Society and Economy 
  

คําสําคัญ: การบริหารจัดการ, สถานีวิทยุชุมชน, องคประกอบ, ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 

Abstract 

 This research aimed to (1) study the elements and indicators of success of Community radio stations 

in Thailand, (2)  to examine the model consistency of elements and indicators of success of Community 

radio stations in Thailand, and (3) to establish and confirm the model consistency of elements and indicators 

Received: 8 July 2020                    

Revised: 21 July 2020                    

Accepted: 7 August 2020                    

               



 

 

              

 
วารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปท่ี 4 ฉบับท่ี 3 กรกฎาคม-กันยายน 2563 

(JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE FOR LOCAL RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY Vol.4, No.3 July- September 2020) 

  

113 

of success of Community radio stations in Thailand.  The sample was 950 selected from the Multi- Stage 

Random Sampling.  The instrument was the five ratting scale questionnaires.  Analysis by using M- plus 

program and confirm the model with the experts verify. The research results were found that: the elements 

and indicators of success of Community radio stations in Thailand consist of 4 aspects namely; (1) features 

of community radio stations are 1 2  indicators, ( 2)  techniques and characteristics of community radio 

programmers are 17 indicators, (3) Community Radio Sponsor Feature are 9 indicators, and (4) Features of 

community radio listeners are 13 indicators.  However, Management Model of Community radio stations in 

Thailand consists of (1)  the input factors were; the features of community radio stations, the techniques 

and characteristics of community radio programmers, the features of community radio sponsor, and the 

features of community radio listeners. (2) The process factors were ; the Deming Cycle. The product factor 

was the success of Community radio stations in Thailand.  And (4)  the support factors were information 

society, digital economy, knowledge society and knowledge-based society and economy.  
 

Keywords: Strategic Management, Community radio stations, Components, Success Indicators 
 

บทนํา 

 กิจการวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทยถือกําเนิดมาเปนระยะเวลาเกือบ 90 ป แตละชวงเวลาของประวัติศาสตรมีความ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกี่ยวของเชื่อมโยงกับสถานการณทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมอยางนาสนใจจากยุคท่ีวิทยุกระจายเสียงเปนสื่อ

ใหมภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ผานยุคชาตินิยมสงครามและการโฆษณาชวนเช่ือกอนป 2500 ยุค

การคาในระบบอุปถัมภโดยเผด็จการทหารกอน พ.ศ. 2525 มาจนถึงยุคของการส่ือสารภายใตระบบทุนนิยมเสรีในปจจุบันการ

เขาถือครองคลื่นความถี่โดยหนวยงานของรัฐเพ่ิมขึ้นรวดเร็วที่สุดในระหวาง พ.ศ. 2525-2535 จากจํานวน 177 สถานีเปน 488 

สถานีจนถึงปจจุบันมีสถานีวิทยุกระจายเสียง (สถานีหลัก) ท้ังสิ้น 525 สถานีอยูภายใตการถือครองโดยหนวยงานหรือองคกร

ของรัฐท่ีนาคลื่นความถี่วิทยุไปบริหารจัดการในหลากหลายรูปแบบไมวาจะเปนหนวยงานดานความมั่นคงอยางกระทรวง 

กลาโหมถือครองสถานีวิทยุท้ังสิ้น 212 สถานี สํานักงานตํารวจแหงชาติถือครองสถานีวิทยุท้ังสิ้น 44 สถานี หนวยงานภาครัฐ

ดานบริการสาธารณะอยางกรมประชาสัมพันธท่ีถือครองสถานีวิทยุท้ังสิ้น 147 สถานี และองคการรัฐวิสาหกิจอยาง บริษัท อส

มท จํากัด (มหาชน) ท่ีนาคลื่นความถ่ีวิทยุไปบริหารจัดการเพ่ือการคา/ธุรกิจ จํานวนทั้งสิ้น 63 สถานี (สํานักงานคณะกรรมการ

กจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ, 2550, น.23)  

 ส่ือวิทยุกระจายเสียงเติบโตแบบกาวกระโดดภายหลังจากบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) เปดโอกาสใหเอกชนเขามา

ประมูลคล่ืนความถ่ีวิทยุไปบริหารจัดการคลื่นเมื่อ พ.ศ. 2532 นาไปสูทิศทางของการแขงขันเพื่อเปนผูเขาไปดาเนินการใน

สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ถือครองโดยรัฐทั้งจากกลุมทุนมืออาชีพท่ีนาเสนอความคิดสรางสรรคในการผลิตรายการ

วิทยุกระจายเสียงกลุมทุนที่ เ ช่ือมโยงกับระบบอุปถัมภ ในระบบราชการ เพ่ือเขามาถือครองคลื่นความถี่ของสถานี

วิทยุกระจายเสียงจากหนวยงานตาง ๆ นาไปบริหารจัดการดานการผลิตรายการและแสวงหารายไดทั้งจากเม็ดเงินโฆษณาและ

เปนนายหนาแบงชวงเวลาใหกับผูประกอบกิจการรายอ่ืนอีกทอดหนึ่งการเปล่ียนแปลงนโยบายการใหสัมปทานหรือเชาเวลาท้ัง

สถานีของหนวยงานภาครัฐและบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) สงผลใหมีบริษัทเอกชนรายใหมเขามาในธุรกิจดานนี้มากข้ึนซ่ึง

สงผลตอคาสัมปทานก็ปรับสูงขึ้นหลายเทาตัว กระแสความนิยมในสถานีวิทยุกระจายเสียงของบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 

เพิ่มขึ้นมาตามลาดับภายหลังจากที่บริษัทเอกชนผูบริหารสถานีสามารถบริหารเวลาในผังรายการของสถานีไดอยางเบ็ดเสร็จ

การจัดการผังรายการเพ่ือตอบสนองผูฟงเฉพาะกลุม (Format Station) ตามแนวคิดที่เกิดขึ้นในประเทศตะวันตกและสอดรับ
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กับพฤติกรรมผูบริโภคที่เปล่ียนไปตามยุคสมัยสามารถสรางความนิยมเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วโดยเฉพาะสถานีประเภทดนตรีและ

เพลง (Music Radio) สําหรับกลุมผูฟงวัยรุนสามารถตอบสนองทางดานการตลาดไดอยางดีเม็ดเงินจากการขายสปอตโฆษณา 

(Loose spot) เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วอันเปนการสะทอนถึงการเปนอุตสาหกรรมสื่อ (Media Industry) อยางเต็มรูปแบบและ

เม็ดเงินโฆษณาผานสื่อวิทยุกระจายเสียงสูงถึง 7,055 ลานบาท ณ พ.ศ. 2548 (AC Nielsen, 2003)  

 จากยุคทองของวิทยุกระจายเสียงท่ีมีรายไดมหาศาลและไดรับความนิยมสูงสุดในอดีตสูการเปลี่ยนแปลงคร้ังสําคัญที่ทํา

ใหส่ือวิทยุกระจายเสียงถูกลดบทบาทลงในปจจุบันปจจัยหลักท่ีมองขามไปไมไดในการเปลี่ยนแปลงดังกลาวของ สื่อ

วิทยุกระจายเสียงท่ีใชคลื่นความถี่คือการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทางดานการออกอากาศจากระบบอนาล็อก (Analog) ไปสู

ระบบดิจิทัล (Digital) และเทคโนโลยีทางดานการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงที่นาระบบคอมพิวเตอรเขามาชวยในการ

ควบคุมวางแผนและกําหนดเน้ือหารายการเพ่ือนาออกอากาศโดยอัตโนมัติเปนกลไกสําคัญในการผลิตและสรางสรรคงานซึ่ง

จําเปนตองใชงบประมาณในการลงทุนทางดานเทคโนโลยีสูงอีกท้ังในดานพฤติกรรมผูบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปตาม

ความกาวหนาของเทคโนโลยีสมัยใหมเชนโทรศัพทเคล่ือนที่และอินเทอรเน็ตท่ีสามารถเขาถึงส่ือวิทยุไดอยางงายดายผูฟง

สามารถรับฟงรายการวิทยุแบบสด ๆ  (Real Time) ไดจากทั่วโลกการเลือกเวลารับฟง (On Demand) และการจัดตั้งสถานี

วิทยุบนอินเทอรเน็ตขึ้นจานวนมากมายทั้งจากมือสมัครเลนและผูผลิตรายการมืออาชีพที่ใชเปนชองทางของการสรางรายไดใน

เชิงธุรกิจขึ้นมาไดโดยงายในยุคโลกาภิวัตน 

 ดังนั้น จากท่ีกลาวมาขางตนจึงเปนเหตุผลหลักที่ผูศึกษาสนใจศึกษาถึง “รูปแบบความสําเร็จการบริหารสถานีวิทยุชุมชน

แหงประเทศไทย” ภายใตภาวการณเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในปจจุบัน ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดังกลาวสงผลใหมูลคาทางการตลาด

ของสื่อวิทยุกระจายเสียงมีมูลคาลดลงทุกป โดยผูศึกษาอยากทราบถึงแนวทางการปรับตัวหรือปรับทิศทางองคการการวางแผน

และการกําหนดยุทธศาสตรองคกรดานส่ือวิทยุกระจายเสียงในภูมิภาคเพื่อใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงทางดานธุรกิจส่ือ

วิทยุกระจายเสียงและเทคโนโลยีดานการสื่อสารท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในปจจุบันอยางไรการบริหารงานสื่อ

วิทยุกระจายเสียงมีความแตกตางซับซอนและมีปจจัยแวดลอมเก่ียวของท่ีตองคํานึงถึงในหลายดานไดแกกฎหมายระเบียบ

นโยบายของรัฐบาลและสภาวะทางการเมืองปจจัยดานรายไดคูแขงพันธมิตรทางธุรกิจองคกรตรวจสอบทางสังคมกลุมผูฟงและ

ผลกระทบทางดานเทคโนโลยีและจากปญหาตาง ๆ ดังกลาวเพ่ือความอยูรอดของสถานีวิทยุกระจายเสียงภูมิภาคบริษัท อสมท 

จํากัด (มหาชน) ในอนาคตการบริหารจัดการสถานีวิทยุกระจายเสียงจึงมีความจําเปนตองศึกษาและวิเคราะหเพ่ือกําหนด

รูปแบบวิธีการของการบริหารจัดการสถานีวิทยุชุมชน ท้ังในดานโครงสรางและบทบาทหนาท่ีกลยุทธการบริหารจัดการตลาด

ผูบริโภคส่ือคูแขงและแนวโนมในการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีการสื่อสารเพราะการแขงขันทามกลางกระแสโลกาภิวัตน 

และการปฏิรูปสื่อสารมวลชนตามเจตนารมณดั่งเดิมของมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 

จะเปนเงื่อนไขสําคัญของการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญอีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตรสื่อวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทยจึงเปน

ปจจัยท่ีนํามาสูประเด็นปญหาท่ีสนใจศึกษาในครั้งนี้ 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาองคประกอบและตัวชี้วัดความสําเร็จการบริหารสถานีวิทยุชุมชนในประเทศไทย  

 2. เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลองคประกอบและตัวช้ีวัดความสําเร็จการบริหารสถานีวิทยุชุมชนกับขอมูล

เชิงประจักษ  

 3. เพ่ือสรางและประเมินผลรูปแบบความสําเร็จการบริหารสถานีวิทยุชุมชนในประเทศไทย  
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วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยแบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (Mixed Methods) โดยมีวิธีการ

ดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

 1. กลุมเปาหมาย ไดแก จํานวน 950 คน ประกอบดวย หัวหนาสถานีวิทยุชุมชน นักจัดรายการวิทยุชุมชน และผูฟงจาก

สถานีวิทยุชุมชน ท่ีมาจากวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

 2. เคร่ืองมือในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบดวย ตอนท่ี 1 สถานภาพทั่วไปของผูตอบ

แบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบสํารวจ ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเพื่อศึกษาองคประกอบและตัวช้ีวัดความสําเร็จการบริหารสถานี

วิทยุชุมชนในประเทศไทย เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ และตอนที่ 3 ความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ มีลักษณะเปนแบบปลายเปด (Open Ended) ตลอดจน ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามมาหาคุณภาพภาพของ

เครื่องมือ ไดแก 1) นําแบบสอบถามพบที่ปรึกษาและดําเนินการปรังปรุงแกไขตามคําแนะนํา 2) นําแบบสอบถามที่ปรับปรุง

แกไขแลวเสนอนําเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 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 30 ชุด ซ่ึง

ผลการประเมินมีอํานาจจําแนกระหวาง 0.25–0.75 และหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีของ Cronbach (1951, 

p.274; อางในบุญชม  ศรีสะอาด, 2558) ซึ่งผลการประเมินคาความเช่ือมั่นมีคาความเช่ือม่ัน 0.95 

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก การรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีไดจากจํานวน 950 คน 

ประกอบดวย หัวหนาสถานีวิทยุชุมชน นักจัดรายการวิทยุชุมชน และผูฟงจากสถานีวิทยุชุมชน 

 4. การวิเคราะหขอมูล ไดแก การวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 2 สวน คือ 1) การนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึก

กับกลุมเปาหมายและการรวบขอมูลเอกสารตาง ๆ มาวิเคราะหแบบเชิงเนื้อหา (Content Analysis) 2) การนําขอมูลท่ีไดจาก

แบบสอบถามมาวิเคราะหกับโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเชิงพรรณนา และการหาคาสัมประสิทธ์ิ Cronbach’s Alpha โดยใช

เกณฑสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามท่ี Nunnally (1978) การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory 

Factor Analysis : EFA) และการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirm Factor Analysis: CFA)  

 5. สถิติท่ีใชในการวิจัย ไดแก โปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเชิงพรรณนา ประกอบดวย คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 

(Mean) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และคาพิสัยระหวางควอไทล (IR) และเทียบกับเกณฑที่เหมาะสมทาง

สถิติ 
 

ผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องรูปแบบความสําเร็จการบริหารสถานีวิทยุชุมชนในประเทศไทย ผูวิจัยสามารถจําแนกผลการวิจัยได ดังนี้ 

 1. ศึกษาองคประกอบและตัวช้ีวัดความสําเร็จการบริหารสถานีวิทยุชุมชนในประเทศไทย    

 ผลการวิจัยพบวา ตัวบงชี้ความสําเร็จการบริหารสถานีวิทยุชุมชนในประเทศไทยดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ 

(Exploratory Factor Analysis) มีจํานวน 51 ตัวบงช้ี แบงออกเปน 4 องคประกอบ ดังนี้  

  1.1 องคประกอบอันดับที่หน่ึง เปนองคประกอบที่มีนํ้าหนักขององคประกอบมากท่ีสุด เทากับ 0.87 ไดแก 

คุณลักษณะของสถานีวิทยุชุมชน มีตัวบงช้ีทั้งหมด 12 ตัวบงชี้ สามารถวัดคุณลักษณะของสถานีวิทยุชุมชนไดทั้ง 12 ตัวบงช้ี 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ตัวบงชี้ ท่ีมีน้ําหนักสูงสุด คือ สถานีวิทยุชุมชนมุงตอบสนองความตองการของประชาชน 

โดยทําหนาทีใ่หขอมูลขาวสารแกชุมชน มีคาน้ําหนักเทากับ 0.74 รองลงมา ไดแก วิทยุชุมชนตองใหคนในชุมชนสามารถเขาถึง
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ไดในดานการวางแผนการใชสื่อ มีคาน้ําหนักเทากับ 0.74 และวิทยุชุมชนเปนสื่อ พันธกิจเพ่ือสนองประโยชนของสาธารณะ     

มีคาน้ําหนักเทากับ 0.67 และคานํ้าหนักต่ําสุด ไดแก วิทยุชุมชนดําเนินการโดยไมหวังผลกําไร มีน้ําหนักเทากับ 0.52 

  1.2 องคประกอบอันดับท่ีสอง เปนองคประกอบที่มีน้ําหนักเปนอันดับที่สอง ไดแก เทคนิคและคุณลักษณะของนักจัด

รายการวิทยุชุมชน มีน้ําหนักเทากับ 0.74 มีตัวบงช้ีทั้งหมด 17 ตัวบงชี้ สามารถวัดคุณลักษณะของเทคนิคและคุณลักษณะของ

นักจัดรายการวิทยุชุมชนไดทั้ง 17 ตัวบงชี้ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ตัวบงชี้ท่ีมีน้ําหนักสูงสุด  

  1.3 องคประกอบอันดับที่สาม เปนองคประกอบท่ีมีน้ําหนักเปนอันดับที่สาม ไดแก คุณลักษณะผูสนับสนุนรายการ

วิทยุชุมชน มีน้ําหนัก 0.68 มีตัวบงชี้ท้ังหมด 9 ตัว สามารถวัดคุณลักษณะผูสนับสนุนรายการวิทยุชุมชนไดท้ัง 9 ตัวบงชี้ อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ตัวบงชี้ท่ีมีคานํ้าหนักสูงสุด คือ การจัดรายการตองมีลักษณะเน้ือหาตรงตามนโยบายของผูผลิต

สินคา มีคาน้ําหนักเทากับ 0.71 รองลงมาไดแก การจัดรายการตองทําตามความตองการผูอุปถัมภรายการ มีคาน้ําหนักเทากับ 

0.70 และลักษณะของโฆษณาจะใชวิธีพูดโฆษณาแตเพียงอยางเดียว และคาน้ําหนักตํ่าสุด ไดแก ผูสนับสนุนรายการวิทยุชุมชน

ตองมีคุณธรรมและจริยธรรม มีคานํ้าหนักเทากับ 0.53 ตามลําดับ 

  1.4 องคประกอบอันดับท่ีสี่ เปนองคประกอบที่มีน้ําหนักเปนอันดับที่สี่ ไดแก คุณลักษณะผูฟงรายการวิทยุชุมชน      

มีคาน้ําหนักเทากับ 0.63 มีตัวบงช้ีทั้งหมด 13 ตัวบงชี้ สามารถ วัดคุณลักษณะผูฟงรายการวิทยุชุมชนไดทั้ง 13 ตัวบงชี้ อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ตัวบงชี้ท่ีมีคาน้ําหนักสูงสุด คือ ผูฟงตองการมีสวนรวมเพื่อเรียกรองเสนอปญหาในชุมชน มีคา

น้ําหนักเทากับ 0.61 รองลงมา ไดแก ผูฟงมีความตระหนักวา สถานีวิทยุชุมชนเปนส่ือเพื่อพัฒนาตนเองและชุมชน มีคาน้ําหนัก

เทากับ 0.60 และผูฟงตองสงเสริมจิตสาธารณะ มีคาน้ําหนักเทากับ 0.60 และคาตํ่าสุด ไดแก การใชวิทยุชุมชนตามสิทธิหนาท่ี

ของบุคคล โดยแสดงความคิดเห็น ซึ่งไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน มีคาน้ําหนักเทากับ 0.49 

 2. ตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลองคประกอบและตัวชี้วัดความสําเร็จการบริหารสถานีวิทยุชุมชนกับขอมูล

เชิงประจักษ  

 ผลการวิจัยพบวา การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับ 2 (Secondary Confirmatory Factor Analysis) พบวา 

มีตัวบงช้ี จํานวน 51 ตัวบงช้ี ตัวบงช้ีแตละตัวมีคาเปนบวก และสามารถวัดองคประกอบของความสําเร็จการบริหารสถานีวิทยุ

ชุมชนทุกตัวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ประกอบดวย 4 องคประกอบ จัดเรียงลําดับตามคาน้ําหนักองคประกอบ 

(Factor Loading) จากมากไปนอย ไดแก (1) คุณลักษณะของสถานีวิทยุชุมชน (2) เทคนิคและคุณลักษณะของนักจัดรายการ

วิทยุชุมชน (3) คุณลักษณะผูสนับสนุนรายการวิทยุชุมชน และ (4) คุณลักษณะผูฟงรายการวิทยุชุมชน มีคานํ้าหนัก

องคประกอบเทากับ 0.87, 0.74, 0.68 และ 0.63 ตามลําดับ มีดัชนีระดับความสอดคลองระหวางโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ

หรือมีความเท่ียงตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity) โดยมีคาไค-แสควร (χ2) เทากับ 3.137 คา df เทากับ 4 คา P-

Value เทากับ 0.536 ซ่ึงไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 คา χ2/df เทากับ 0.784 ซึ่งมีคานอยกวา 2 คาดัชนีการ

เปรียบเทียบสัดสวนท่ีปรับ คาความเหมาะสมของโมเดล (CFI) เทากับ 1.00 คาสัดสวนดัชนีปริมาณที่เปล่ียนแปลงจากการ

เปรียบเทียบระหวางโมเดลที่สรางขึ้น หรือโมเดลสมมติฐานตัวคา df (TLI) เทากับ 1.00   

 3. เพ่ือสรางและประเมินผลรูปแบบความสําเร็จการบริหารสถานีวิทยุชุมชนในประเทศไทย  

 ผลการวิจัยพบวา ผลการสรางแบบประเมินรูปแบบความสําเร็จการบริหารสถานีวิทยุชุมชนในประเทศไทย พบวา ปจจัย

นําเขา (Input) ท่ีสําคัญอันดับที่หนึ่ง ไดแก คุณลักษณะของสถานีวิทยุชุมชน และตัวบงชี้ 12 ตัว อันดับที่สอง เทคนิคและ

คุณลักษณะของนักจัดรายการวิทยุชุมชนและตัวบงชี้ 17 ตัว อันดับที่สาม คุณลักษณะผูสนับสนุนรายการวิทยุชุมชนและตัว

บงชี้ 9 ตัว อันดับท่ีสี่ คุณลักษณะผูฟงรายการวิทยุชุมชนและตัวบงชี้ 13 ตัว ปจจัยกระบวนการ (Process) ไดแก PDCA 

Model ประกอบดวย Plan, Do, Check, Act และปจจัยเสริมท่ีบุคลากรจะตองมีความรู เพ่ิมเติม ไดแก Information 
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Society, Digital Economy, Knowledge Society and Knowledge based Society and Economy และปจจัยนําออก 

(Output) คือ ความสําเร็จการบริหารสถานีวิทยุชุมชน  
 

สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องรูปแบบความสําเร็จการบริหารสถานีวิทยุชุมชนในประเทศไทย ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตาม

วัตถุประสงคได ดังนี้ 

 1. ศึกษาองคประกอบและตัวช้ีวัดความสําเร็จการบริหารสถานีวิทยุชุมชนในประเทศไทย พบวา ตัวบงชี้ความสําเร็จการ

บริหารสถานีวิทยุชุมชนในประเทศไทยดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) มีจํานวน 

51 ตัวบงชี้ แบงออกเปน 4 องคประกอบ ไดแก ไดแก 1) คุณลักษณะของสถานีวิทยุชุมชนมีตัวบงชี้ 12 ตัว 2) เทคนิคและ

คุณลักษณะของนักจัดรายการวิทยุชุมชน มีตัวบงช้ี 17 ตัว 3) คุณลักษณะผูสนับสนุนรายการวิทยุชุมชน มีตัวบงชี้ 9 ตัว และ 

4) คุณลักษณะผูฟงรายการวิทยุชุมชน มีตัวบงชี้ 13 ตัว       

 2. ตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลองคประกอบและตัวชี้วัดความสําเร็จการบริหารสถานีวิทยุชุมชนกับขอมูล

เชิงประจักษ พบวา การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับ 2 มีตัวบงชี้ จํานวน 51 ตัวบงชี้ ประกอบดวย 4 องคประกอบ 

จัดเรียงลําดับตามคานํ้าหนักองคประกอบ (Factor Loading) จากมากไปนอย ไดแก (1) คุณลักษณะของสถานีวิทยุชุมชน (2) 

เทคนิคและคุณลักษณะของนักจัดรายการวิทยุชุมชน (3) คุณลักษณะผูสนับสนุนรายการวิทยุชุมชน และ (4) คุณลักษณะผูฟง

รายการวิทยุชุมชน มีคานํ้าหนักองคประกอบเทากับ 0.87, 0.74, 0.68 และ 0.63 ตามลําดับ มีดัชนีระดับความสอดคลอง

ระหวางโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษหรือมีความเท่ียงตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity) โดยมีคาไค-แสควร (χ2) เทากับ 

3.137 คา df เทากับ 4 คา P-Value เทากับ 0.536 ซ่ึงไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 คา χ2/df เทากับ 0.784 ซ่ึงมีคา

นอยกวา 2 คาดัชนีการเปรียบเทียบสัดสวนท่ีปรับ คาความเหมาะสมของโมเดล (CFI) เทากับ 1.00 คาสัดสวนดัชนีปริมาณท่ี

เปลี่ยนแปลงจากการเปรียบเทียบระหวางโมเดลท่ีสรางขึ้น หรือโมเดลสมมติฐานตัวคา df (TLI) เทากับ 1.00   

 3. เพ่ือสรางและประเมินผลรูปแบบความสําเร็จการบริหารสถานีวิทยุชุมชนในประเทศไทย พบวา การสรางแบบประเมิน

รูปแบบความสําเร็จการบริหารสถานีวิทยุชุมชนในประเทศไทย มีปจจัยนําเขา (Input) ที่สําคัญอันดับที่หนึ่ง ไดแก 1) 

คุณลักษณะของสถานีวิทยุชุมชน และตัวบงช้ี 12 ตัว 2) เทคนิคและคุณลักษณะของนักจัดรายการวิทยุชุมชนและตัวบงชี้ 17 

ตัว 3) คุณลักษณะผูสนับสนุนรายการวิทยุชุมชนและตัวบงชี้ 9 ตัว 4) คุณลักษณะผูฟงรายการวิทยุชุมชนและตัวบงช้ี 13 ตัว 

ปจจัยกระบวนการ (Process) ไดแก PDCA Model ประกอบดวย Plan, Do, Check, Act และปจจัยเสริมที่บุคลากรจะตองมี

ความรูเพิ่มเติม ไดแก Information Society, Digital Economy, Knowledge Society and Knowledge based Society 

and Economy และปจจัยนําออก (Output) คือ ความสําเร็จการบริหารสถานีวิทยุชุมชน 
 

การอภิปรายผล 

 การวิจัยเรื่องรูปแบบความสําเร็จการบริหารสถานีวิทยุชุมชนในประเทศไทย ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยได ดังน้ี 

 1. ผลการศึกษาตัวบงช้ีความสําเร็จการบริหารสถานีวิทยุชุมชนในประเทศไทย พบวา ดวยการวิเคราะหองคประกอบ

เชิงสํารวจ ปรากฏวา ตัวแปรในองคประกอบเดียวกันมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เมื่อพิจารณา

คาสถิติ Barlett’s Test of Shericity มีคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และคาดัชนีไกเซอร ไมเยอร ออลคิน (Kaiser-

Mayer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) มีคามากกวา 0.50 ซึ่งมีคาเทากับ 0.976 แสดงวาความสัมพันธระหวาง

ตัวแปรมีความเหมาะสมท่ีจะนํามาใชในการวิเคราะหองคประกอบได ซึ่งองคประกอบตัวบงชี้ความสําเร็จ   
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 2. ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Secondary Confirmatory Factor Analysis) พบวา      

ตัวบงช้ีความสําเร็จการบริหารสถานีวิทยุชุมชนท้ัง 4 องคประกอบ เรียงจากน้ําหนักมากไปนอย ไดแก ดานคุณลักษณะของ

สถานีวิทยุชุมชน ดานเทคนิคและคุณลักษณะของ นักจัดรายการวิทยุชุมชน ดานคุณลักษณะผูสนับสนุนรายการวิทยุชุมชน 

และคุณลักษณะของผูฟงรายการวิทยุชุมชน มีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.87, 0.74, 0.68 และ 0.63 ตามลําดับ ซึ่งมี

ความสอดคลองระหวางโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ แสดงวา โมเดลของความสําเร็จการบริหารสถานีวิทยุชุมชนในประเทศ

ไทยมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity) โดยมีคาไค-สแควร (χ2) เทากับ 3.137, df เทากับ 4, χ2/df เทากับ 

0.784, P-Value เทากับ 0.136, CFI เทากับ 1.00, TLI เทากับ 1.00, RMSEA เทากับ 0.000 และ SRMR เทากับ 0.005 และ

มีคาความเชื่อมั่นเชิงโครงสราง (Construct Reliability) เทากับ 0.95 มีเปนไปตามเกณฑ (Diamantopoulos & Siguaw, 

2000) ผลการวิจัยครั้งนี้ไปในทิศทางเดียวกับการศึกษาของณัฐรดา  วงษนายะ (2557) เรื่องการพัฒนารูปแบบการดําเนินงาน

สถานีวิทยุชุมชนภาคเหนือตอนลาง พบวา รูปแบบการดําเนินงานวิทยุชุมชนภาคเหนือตอนลาง มี 4 องคประกอบหลัก ไดแก 

1) ดานบุคลากร มาจากบุคคลท่ีหลากหลายกลุม ท่ีมีผูมีจิตอาสา มีอุดมการณการทํางานรวมกัน มีความโปรงใส มีอิสระ 

สามารถส่ือสารความเขาใจแกคนในชุมชน 2) ดานการจัดการสถานี เปนสถานีวิทยุขนาดเล็ก ตนทุนต่ํา อุปกรณใชงานงาย ไมมี

การโฆษณา 3) ดานรูปแบบรายการ มีเนื้อหาสอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชน ใชภาษาถ่ิน เปดโอกาสใหผูฟงแสดงความคิดเห็น 

4) ดานการมีสวนรวมของชุมชน เนนการรวมคิด รวมบริหาร รวมแบงปน-เรียนรู-สนับสนุนการทํางาน รวมเปนเจาของและ

รวมใชประโยชนจากวิทยุชุมชน อยางไรก็ดี เพ่ือใหเกิดความมั่งคงและยั่งยืนของการบริหารจัดการวิทยุชนชนสานสัมพันธกับ

เพื่อนบาน สอดคลองกับวีรพงษ  พลนิกรกิจ (2011) ไดทําการศึกษาแนวทางการสงเสริมบทบาทของวิทยุชายแดนไทยเพื่อ

สงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบวา วิทยุชายแดนไทย-ลาว จังหวัด

หนองคายมีสถานภาพทั้งศักยภาพและปจจัยภายนอกที่เสริมศักยภาพ รวมทั้งปจจัยภายในและภายนอกที่เปนอุปสรรคตอวิทยุ

ชายแดนไทย สําหรับแนวทางการสงเสริมบทบาทของวิทยุชายแดนไทยเพ่ือสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศไทย และ

สปป.ลาว ในการทําหนาที่ดานการสงเสริมความสัมพันธระหวางไทย-ลาว โดยวิทยุชายแดนไทยไดรับความนิยมในการ เปดรับ

ฟงจากกลุมตัวอยาง สปป.ลาว จํานวนมาก (ฟง 97.25%) ในขณะท่ีวิทยุชายแดน สปป.ลาว ไมไดรับความสนใจ จากกลุม

ตัวอยางคนไทยมากนัก (ฟง 27.00%) แมวาจะมีความพยายามจากฝายไทยและการวิจัยครั้งนี้ท่ีจะผลักดัน ความรวมมือในการ

มีสวนรวมผลิตรายการระหวางประเทศไทยและ สปป.ลาวแลว แตก็พบกับอุปสรรค ซึ่งตองมี การพูดคุยกัน ระหวางผูนําของ 2 

ประเทศ กระนั้นก็ตาม วิทยุชายแดนไทยมีบทบาทในดานการเช่ือมสัมพันธดวย ความบันเทิงผานเสียงเพลง และการโฆษณา

สินคาและบริการท้ังฝงไทยและลาว ฯลฯ  

 3. ผลการสรางและประเมินรูปแบบความสําเร็จการบริหารสถานีวิทยุชุมชนในประเทศไทย พบวา ผูวิจัยบูรณาการ

ทฤษฎีเชิงระบบ (System Theory) และแนวคิดวงจร PDCA ปรากฏวา ปจจัยนําเขา (Input) ประกอบดวย 1) คุณลักษณะ

ของสถานีวิทยุชุมชน มีตัวบงชี้ 12 ตัว 2) เทคนิคและคุณลักษณะของนักจัดรายการวิทยุชุมชน มีตัวบงชี้ 17 ตัว 3) คุณลักษณะ

ผูสนับสนุนรายการวิทยุชุมชน มีตัวบงชี้ 9 ตัว และ 4) คุณลักษณะผูฟงรายการวิทยุชุมชน มีตัวบงชี้ 13 ตัว ปจจัยกระบวนการ 

(Process) เปนการยกระดับมาตรฐานใหสูงขึ้น ซึ่งประกอบดวย Plan (P) , Do (D) , Check (C) and Act (A) นอกจากนั้น

ตอง มีการ พัฒนาบุคลากร เกี่ยวกับดานตอไป น้ี Information Society, Digital Economy, Knowledge Society and 

Knowledge Based Society and Economy และปจจัยออก (Output) ไดแก รูปแบบความสําเร็จการบริหารสถานี วิทยุ

ชุมชนในประเทศไทย สําหรับการประเมินหรือยืนยันรูปแบบ (Model) จากผูทรงคุณวุฒิ 21 คน มีความเหมาะสมในระดับมาก

ทุกดาน ทั้ง 10 ดาน ไดแก 1) ความสมเหตุสมผล 2) ความเปนไปได 3) ความถูกตอง 4) การวัดผลไดและการประเมินได 5) 

การนําไปใชประโยชน 6) ความยั่งยืน 7) ความมีประสิทธิผล 8) การถายทอดสงผล 9) เปาหมายของ KPI ชัดเจน และ 10) 

เฉพาะเจาะจงไดชัดเจน (Stufflebeam & Shinkfield, 2007)  
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 ขอเสนอแนะการวิจัย  

 1. ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช  

  1.1 ผลการยืนยันรูปแบบความสําเร็จการบริหารสถานีวิทยุชุมชนในประเทศไทยครั้งน้ี พบวา คุณลักษณะของสถานี

วิทยุชุมชน มีนํ้าหนักมากท่ีสุดและที่สําคัญมากท่ีสุด ไดแก วิทยุชุมชนมุงตอบเทคนิคและคุณลักษณะของสถานีวิทยุชุมชน 

ความตองการของประชาชน โดยทําหนาท่ีใหขอมูลขาวสารแกชุมชน บุคคลในชุมชนสามารถเขาถึงไดในการวางแผนการใชสื่อ 

และวิทยุชุมชนเปนสื่อพันธกิจเพ่ือสนองประโยชนของสาธารณะ ของสถานีวิทยุชุมชน ดังนั้น ผูจัดการและผูมีสวนเกี่ยวของ

จําเปนตองเขาใจและตระหนักในองคประกอบนี้  

  1.2 ดานคุณลักษณะผูสนับสนุนรายการวิทยุชุมชน มีสวนสนับสนุนความสําเร็จของการบริหารสถานีวิทยุชุมชน 

ดังน้ัน ผูจัดการสถานีจะตองทําความเขาใจ มีกฎ กติกา หรือเกณฑในการตัดสินใจที่จะใหการสนับสนุนสถานีวิทยุชุมชนอยาง

ยั่งยืน 

  1.3 ดานเทคนิคและคุณลักษณะของนักจัดรายการวิทยุชุมชน ซ่ึงเปนองคประกอบหน่ึงในการสนับสนุนสงเสริม

ความสําเร็จการบริหารสถานีวิทยุชุมชน ดังนั้น ผูจัดการและผูมีสวนเกี่ยวของจะตองสงเสริมและใหมีความรูเพิ่มเก่ียวกับจิต

วิ ท ยุ ชุ ม ชน  Information Society Digital Economy Knowledge Society and Knowledge Based Society and 

Economy  

 2. ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป 

  2.1 ควร ทําการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาเชิงลึกโดยอาศัยรูปแบบ (Model) ที่ไดพัฒนาขึ้น เพ่ือยืนยันขอคนพบวา

ตรงกันหรือไม และมีอะไรแตกตางกัน 

  2.2 ควร วิจัยวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) ประสิทธิผลของสถานีวิทยุชุมชน เพื่อจะไดวัดประสิทธิผล

ไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับบทบาทหนาท่ีและบริบทของสถานีวิทยุชุมชน 
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การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูการอานและการเขียนคําศัพทภาษาจีน โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ
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The Development of Learning Activity Management to Improve Chinese Reading and 

Vocabulary Writing by Using CIRC Cooperative Learning Technique with Songs for 3rd 

Grade Students.  
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บทคัดยอ             

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1. เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูการอานและการเขียนคําศัพทภาษาจีน โดยใช

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC รวมกับเพลงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถดานการอานและการเขียนคําศัพทภาษาจีน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีการ

จัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CRIC รวมกับเพลง ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน และ 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูการอานและการเขียนคําศัพทภาษาจีน โดยใชวิธีการจัดการ

เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC รวมกับเพลง เปนการวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีเครื่องมือในการวิจัย 

ไดแก แผนการจัดการเรียนรูเรื่องการอานและการเขียนคําศัพทภาษาจีน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ

แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยมีกลุมเปาหมายในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/1 โรงเรียนสหมิตรพิทยา 

จังหวัดรอยเอ็ด ปการศึกษา 2562 1 หองเรียน 25 คน แลวนําขอมูลท่ีไดจากการรวบรวมขอมูลมาวิเคราะหโดยใชสถิติ       

เชิงพรรณนา ประกอบดวย คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบโดยการทดสอบคาที (t- test) 

(Dependent Samples) ผลการวิจัยพบวา 1) แผนการจัดการเรียนรูกิจกรรมการเรียนรูการอานและการเขียนคําศัพท

ภาษาจีน โดยใชเทคนิคแบบรวมมือ CIRC รวมกับเพลง โดย มีประสิทธิภาพเทากับ 86.06/79.87 สูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว 2) ผล

การเปรียบเทียบความสามารถการอานและการเขียนคําศัพทภาษาจีน โดยใชเทคนิคแบบรวมมือ CIRC รวมกับเพลง หลังเรียน

สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 3) ความพึงพอใจโดยรวมของนักเรียนตอกิจกรรมการเรียนรูการ

อานและการเขียนคําศัพทภาษาจีน โดยใชเทคนิคแบบรวมมือ CIRC รวมกับเพลง สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 อยูใน

ระดับมาก (x̅=2.62)   
 

คําสําคัญ: การพัฒนาการจัดกิจกรรม, การเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC, เพลง  
 

Abstract 

 The purposes of This study were: 1) to develop learning activity management of Chinese reading and 

vocabulary writing by using CIRC cooperative learning technique with songs for 3rd grade students based on 
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the 75/75 standardized efficiency criteria; 2) to compare the abilities of the 3rd students in Chinese reading 

and vocabulary writing before and after using CIRC cooperative learning technique with songs; and 3)  to 

investigate the satisfaction of the students with the learning activity management of Chinese reading and 

vocabulary writing by using CIRC cooperative learning technique with songs. The samples of the study were 

twenty five 3rd grade students of a class at Sahamipitaya School, Selaphum District, Roi- Ed Province in the 

2nd semester of 2019. The instrument consisted of six 12-hour lesson plans using CIRC cooperative learning 

technique with songs, thirty items of multiple-choice test on Chinese reading and vocabulary writing and a 

3-point-rating-scale questionnaire. The statistics used were percentage, mean, standard deviation and t-test 

(Dependent Samples) The research Findings revealed that: 1) the efficiency of learning activity management 

of Chinese reading and vocabulary writing by using CIRC cooperative learning technique with songs for 3rd 

grade students was 86. 06/79. 87 which was higher than the set criteria; 2)  The results indicated that the 

average post- test score of the students for Chinese reading and vocabulary writing  after using learning 

activity management by using CIRC cooperative learning technique with songs  was significantly higher than 

that of the pre- test at the . 05 level; and 3)  the overall students’  satisfaction with the learning activity 

management by using CIRC cooperative learning technique with songs  was at a high level (x ̅=2.62)  
 

Keywords: Chinese Reading and Vocabulary Writing, CIRC Cooperative Learning Technique, Songs 
 

บทนํา 

     ภาษาจีน เปนภาษาตางประเทศอีกภาษาหนึ่งที่ไดรับความนิยมเพ่ิมข้ึนอยางมาก เนื่องจากปจจุบันประเทศจีนมีบทบาท

สําคัญมากในดานการคาและเศรษฐกิจ อีกทั้งยังมีการรวมลงทุนในธุรกิจตาง ๆ ระหวางไทยและจีนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ 

ประกอบกับความสัมพันธทางการทูตท่ีดีของทั้งสองประเทศ จึงเกิดความรวมมือกันในดานการศึกษาอยางตอเนื่องดวยดีเสมอ

มา (ศูนยขอมูลเพ่ือธุรกิจไทยจีน, 2557) กระทรวงศึกษาธิการไดบรรจุภาษาจีนไวในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศท่ี

ผูเรียนสามารถเลือกเรียนรูไดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ซึ่งสถานศึกษาที่มีความพรอมใน

การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนสามารถเปดหลักสูตรในรูปแบบตาง ๆ ไดและผูเรียนท่ีมีความสนใจก็สามารถท่ีจะเลือกเรียน

ในหลักสูตรนั้น ๆ ไดตามความสนใจ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ซ่ึงสงผลใหโรงเรียนท่ีสอนระดับประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษามีการเปดสอนวิชาภาษาจีนกันอยางกวางขวางแตสภาพการเรียนการสอนภาษาจีนในทุกระดับการศึกษาของ

ประเทศไทยยังมีปญหาอยูมาก เชนปญหาการขาดครูที่จบการศึกษาปริญญาตรีในสาขาภาษาจีนหรือสาขาการสอนภาษาจีน

โดยตรง ปญหาจากการเรียนการสอนภาษาจีนที่ยังไมไดมาตรฐานของโรงเรียนในพ้ืนท่ีตาง ๆ เนื่องจากยังไมมีการกําหนด

มาตรฐานกลางของการจัดการเรียนการสอน ประกอบกับเอกสารตําราเรียนท่ีใชกันอยูในปจจุบันก็มีความหลากหลาย อัน

สงผลใหเกิดรูปแบบวิธีการสอนและเน้ือหาท่ีหลากหลายดวย มีการจัดการเรียนการสอนในลักษณะตางคนตางทํา ซึ ่งสงผล

โดยตรงตอผลสัมฤทธ์ิและทักษะทางภาษาของนักเรียนท่ีเรียนภาษาจีน (ประพิณ  มโนมัยพิบูลย, 2548) นอกจากนี้งานวิจัย

การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย ยังแสดงวามีประวัติการจัดการเรียนการสอนอยางยาวนาน แตยังพบปญหาตางๆ

หลายประการซึ่งสวนหนึ่งของปญหาท่ีพบคือ ประสิทธิผลการเรียนตํ่า ผูเรียนจํานวนมากไมสามารถนําความรูไปใชไดอยางมี

ประสิทธิภาพและแบบเรียนท่ีใชในประเทศไทยขาดความเหมาะสมแบบเรียนที่นิยมใชไมวาจะเปนการเรียนการสอนในระบบ

หรือนอกระบบมีการใชแบบเรียนที่ผลิตจากประเทศจีนเสียเปนสวนใหญ ตลอดจน วิธีการสอนไมสามารถตอบสนองความ

ตองการของผูเรียน ครูผูสอนขาดเทคนิคการสอนท่ีจะดึงดูดใหผูเรียนตั้งใจและสนใจเรียนภาษาจีน (สถาบันเอเชียศึกษา 
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จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2560) จากปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดวิเคราะหองคประกอบที่เกี่ยวของกับการสอนท่ีสงผลตอ

การเรียนรูภาษาจีนของนักเรียนไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว พบวา สาเหตุสําคัญที่ทําใหนักเรียนเรียนภาษาจีนไมได

ผลดีเทาท่ีควร เน่ืองจากครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไมหลากหลาย ไมสอดคลองกับศักยภาพของผูเรียนโดยเฉพาะ

อยางยิ่งการสอนทักษะการอานที่ยึดรูปแบบเดิม โดยครูเสนอเนื้อหา ใบงาน อธิบายแลวใหนักเรียนทําแบบฝกหัด นักเรียนมี

สวนรวมในการประกอบกิจกรรมนอย นักเรียนเกิดความเบื่อหนาย ขาดความกระตือรือรนในการเรียน ไมเห็นความสําคัญของ

การเรียนภาษาจีน จึงสงผลทักษะทางภาษาจีนของนักเรียนตํ่ากวาเกณฑท่ีโรงเรียนกําหนดทุกปการศึกษาจากสภาพและสาเหตุ

ของปญหาดังกลาว หากไมไดรับการปรับปรุงหรือแกไขตามความสําคัญแลว จะสงผลกระทบตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ในปการศึกษาตอ ๆ ไป 

     ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะทําการศึกษาวิจัยในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูการอานและการเขียนคําศัพท

ภาษาจีน โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC รวมกับเพลง ท่ีเหมาะสมสําหรับนํามาใชกับผูเรียนท่ีเรียนภาษาท่ี

สอง เพราะผูเรียนไดมีการรับรูคําศัพทที่ผานการใชประโยคคําสั่งตาง ๆ ทําใหเกิดการสรางบรรยากาศท่ีดีในการเรียนรู คือ การ

จัดการเรียนรูแบบรวมมือ CIRC มาจาก Cooperative Integrated Reading and Composition เปนวิธีการจัดการเรียนท่ี

เนนใหผูเรียนลงมือปฏิบัติงานเปนกลุมยอย โดยมีสมาชิกกลุมที่มีความสามารถแตกตางกันสามารถเสริมสรางใหผูเรียนบรรลุ

สมรรถภาพการเรียนรูของแตละคนสนับสนุนใหมีการชวยเหลือซึ่งกันและกันจนประสบผลตามเปาหมายที่วางไว นอกจากน้ี

การเรียนรูแบบรวมมือยังเปนการสงเสริมการทํางานรวมกันเปนทีมที่เอ้ือตอการพัฒนาความฉลาดทางอารมณสามารถปรับตัว

ใหอยูกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข อีกท้ังกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ CIRC เปนการเรียนรูแบบผสมผสานการอานและการ

เขียน เปนวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนที่มีพื้นฐานเดิมจากการมุงเพื่อใชในการเรียนภาษา เพื่อพัฒนาทักษะสัมพันธของการพูด 

อาน เขียนไปพรอมกัน ทักษะทางภาษาสามารถพัฒนาใหบรรลุผลสําเร็จได ตลอดจน ประสบการณตาง ๆ ในชีวิต การตั้งใจฟง

เพลงเพ่ือใหเขาใจเน้ือหาหรือความหมายจึงเปนแรงจูงใจอยางหนึ่งของผูเรียน นอกจากนี้ผูเรียนสวนใหญมักจะยินดีและเต็มใจ

ที่จะรองเพลงภาษาอังกฤษแมวาพวกเขาจะไมเขาใจเน้ือหาหรือความหมายของเพลงทั้งหมด ทั้งน้ีเพราะวัตถุประสงคของการ

เรียนภาษาที่แทจริงน้ันก็คือ ตองการใหผูเรียนสามารถใชภาษาในชีวิตประจําวันได 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

      1. เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูการอานและการเขียนคําศัพทภาษาจีน โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ

เทคนิค CIRC รวมกับเพลงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75   

      2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดานการอานและการเขียนคําศัพทภาษาจีนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 โดยใช

วิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CRIC รวมกับเพลง ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน 

      3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูการอานและการเขียน

คําศัพทภาษาจีน โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC รวมกับเพลง 
 

วิธีการดําเนินวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังน้ี  

 1. ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย ไดแก ประกอบดวย 

  1.1 ประชากร ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนสหมิตรพิทยา จํานวน 2 หอง มีนักเรียนทั้งหมด 50 คน 

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

  1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3/1 โรงเรียนสหมิตรพิทยา จํานวน 1 หอง มีนักเรียนทั้งหมด 

25 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 ซึ่งไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Random Sampling) 
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 2. เครื่องมือการวิจัย ไดแก 1) แผนการจัดการเรียนรูเรื่องการอานและการเขียนคําศัพทภาษาจีน โดยใชการจัดการ

เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC รวมกับเพลง สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ   

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก 1) ทําการทดสอบกอนเรียน (Pre-Test) กับนักเรียนกลุมเปาหมาย คือ นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 3/1 โรงเรียนสหมิตรพิทยา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด จํานวน 1 หอง รวม 25 คน ใชเวลาสอนติดตอกันเปนจํานวน 12 ชั่วโมง คร้ังละ 55 นาที 

(1คาบเรียน) ระยะเวลาในการทดลอง คือ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 โดยการใชแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ ้น 2) 

ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางข้ึน เพ่ือพัฒนาความสามารถการอานและการเขียน

คําศัพทภาษาจีน โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC รวมกับเพลง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 6 

แผน 12 ชั่วโมง   

  4. การวิเคราะหขอมูล ไดแก การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยการนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหโดยใช

โปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเชิงพรรณนา และการหาคาสัมประสิทธ์ิ Cronbach’s Alpha โดยใชเกณฑสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha 

Coefficient) ตามท่ี Nunnally (1978)  

 5. สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก การใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยการหารอยละ (Percentage) 

คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะหเปรียบเทียบสถิติที่ ใชคาที t-test 

(Dependent Samples) 
 

ผลการวิจัย 

 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูการอานและการเขียนคําศัพทภาษาจีน โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค 

CIRC รวมกับเพลงสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ผูวิจัยสามารถจําแนกผลการวิจัยได ดังนี้ 

  1. เพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูการอานและการเขียนคําศัพทภาษาจีน โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ

เทคนิค CIRC รวมกับเพลงของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75  

 ผลการวิจัยพบวา ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูการอานและการเขียนคําศัพทภาษาจีน 

โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC รวมกับเพลง สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ใหมีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ 75/75 และจากการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของการพัฒนาความสามารถการอานและการเขียนคําศัพทภาษาจีน โดย

ใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC รวมกับเพลง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ตามเกณฑ 75/75 ผูวิจัยได

จัดการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนทําแบบแบบทดสอบกอนเรียน ระหวางเรียนนักเรียนทําแบบทดสอบยอยทายแผนการ

จัดการเรียนรู มีกิจกรรมรองเพลงแทรกเขามาในบทเรียน แลวทดสอบหลังเรียนดวยแบบทดสอบวัดความสามารถการอานและ

การเขียน แลวจึงนําคะแนนที่ไดมาหาประสิทธิภาพ   

ตารางท่ี 1 ประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการอานและการเขียนคําศัพทภาษาจีน โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค 

CIRC รวมกับเพลง สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  3 

ผลการเรียนรู คะแนนเต็ม x̅ รอยละ 

ประสิทธิภาพดานกระบวนการ (E1) 120 103.27 86.06 

ประสิทธิภาพดานผลลัพธ (E2) 30 23.96 79.87 

ประสิทธิภาพของ (��) (��) มีคาเทากับ  86.06/79.87   
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   จากตารางท่ี 1 พบวา คะแนนเฉล่ียระหวางเรียนที่ไดจากกิจกรรมการเรียนรู เทากับ 103.27 คิดเปนรอยละ 86.06  

แสดงวา กิจกรรมการพัฒนาความสามารถการอานและการเขียนคําศัพทภาษาจีน โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค 

CIRC รวมกับเพลง สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 มีประสิทธิภาพดานกระบวนการ (E1 ) เทากับ 86.06 และนักเรียน

ไดคะแนนรวมเฉล่ียจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน เทากับ 23.96 คิดเปนรอยละ 79.87 แสดงวาคาประสิทธิภาพดาน

กระบวนการดานผลลัพธ (E2 ) เทากับ 79.87 ดังนั้นการจัดกิจกรรมการพัฒนาความสามารถการอานและการเขียนคําศัพท

ภาษาจีน โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC รวมกับเพลง จึงมีประสิทธิภาพ 103.27/23.96 ซึ่งสูงกวาเกณฑ

ที่ต้ังไว 75/75   

      2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถดานการอานและการเขียนคําศัพทภาษาจีน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 

โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CRIC รวมกับเพลง ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน   

 ผลการวิจัยพบวา การเปรียบเทียบการอานและการเขียนคําศัพทภาษาจีน กอนเรียนและหลังเรียนดวยการจัดกิจกรรม

การเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC รวมกับเพลง สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3  

ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบการอานและการเขียนคําศัพทภาษาจีนกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชเทคนิค CIRC รวมกับ

เพลง สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  3 

การทดสอบ N คะแนนเต็ม x̅ S.D t sig 

คะแนนทดสอบกอนเรียน 25 30 19.00 2.61 9.53 0.00* 

คะแนนทดสอบหลังเรียน 25 30 23.72 3.06   

*มีนัยสําคัญทางสถิติ .05 

  จากตารางท่ี 2 พบวา การทดสอบหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3/1 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 19.00 และ 

23.72 คะแนน ตามลําดับ และเม่ือเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนพบวาคะแนนหลังเรียนของนักเรียน    

สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

      3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูการอานและการ

เขียนคําศัพทภาษาจีน โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC รวมกับเพลง 

 ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูการอานและเขียน

คําศัพทภาษาจีน โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC รวมกับเพลง นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม

การเรียนรูการอานและเขียนคําศัพทภาษาจีน โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC รวมกับเพลง สําหรับชั้น

ประถมศึกษาปที 3 โดยรวมอยูในระดับมาก (x ̅=2.62)  
 

สรุปผลการวิจัย  

 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูการอานและการเขียนคําศัพทภาษาจีน โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค 

CIRC รวมกับเพลงสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคได ดังน้ี 

 1. เพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูการอานและการเขียนคําศัพทภาษาจีน โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ

เทคนิค CIRC รวมกับเพลงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 พบวา กิจกรรมการ

พัฒนาความสามารถการอานและการเขียนคําศัพทภาษาจีน โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC รวมกับเพลง 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 มีประสิทธิภาพดานกระบวนการ (E1) เทากับ 86.06 และนักเรียนไดคะแนนรวมเฉลี่ย

จากการทําแบบทดสอบหลังเรียน เทากับ 23.96 คิดเปนรอยละ 79.87 แสดงวาคาประสิทธิภาพดานกระบวนการดานผลลัพธ 
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(E2 ) เทากับ 79.87 ดังนั้นการจัดกิจกรรมการพัฒนาความสามารถการอานและการเขียนคําศัพทภาษาจีน โดยใชการจัดการ

เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC รวมกับเพลง จึงมีประสิทธิภาพ 103.27/23.96 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว 75/75   

      2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถดานการอานและการเขียนคําศัพทภาษาจีน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 

โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CRIC รวมกับเพลง ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน พบวา การเปรียบเทียบ

การอานและการเขียนคําศัพทภาษาจีน กอนเรียนและหลังเรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC 

รวมกับเพลง สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/1 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 19.00 และ 23.72 คะแนน ตามลําดับ และเมื่อ

เปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนพบวาคะแนนหลังเรียนของนักเรียน สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 

      3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูการอานและการ

เขียนคําศัพทภาษาจีน โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC รวมกับเพลง พบวา ความพึงพอใจของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูการอานและเขียนคําศัพทภาษาจีน โดยใชการจัดการ เรียนรูแบบ

รวมมือเทคนิค CIRC รวมกับเพลง สําหรับช้ันประถมศึกษาปที 3 โดยรวมอยูในระดับมาก (x ̅=2.62)  
 

การอภิปรายผล 

  การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูการอานและการเขียนคําศัพทภาษาจีน โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค 

CIRC รวมกับเพลงสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยได ดังนี้ 

 1. แผนการจัดการเรียนรูกิจกรรมการเรียนรูการอานและการเขียนคําศัพทภาษาจีน โดยใชเทคนิคแบบรวมมือ CIRC 

รวมกับเพลง สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชคะแนนระหวางเรียนและแบบทดสอบทางการเรียน พบวา      

มีประสิทธิภาพเทากับ 86.06/79.87 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ ต้ังไว ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ CIRC 

(Cooperative Integrated Reading and Composition) เปนเทคนิคการ เรียนแบบรวมมือ (Cooperative Learning)        

ที่มุงเนนใหผูเรียนไดพัฒนาการอานและการเขียนโดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบกลุมชวยกันทํากิจกรรมตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ทํากิจกรรมรวมกัน รับผิดชอบรวมกันเปนกลุม เพ่ือสรางความตระหนักใหกับผูเรียนในความสําเร็จของการเรียนรูรวมกัน       

สอดคลองกับผลการวิจัยของกชนันท  ขมอาวุธ (2549, น.58-84) และสอดคลองกับผลการวิจัยของ William and Others 

(2002, 235-248) การใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC รวมกับเพลงในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูการ

อานและการเขียนคําศัพทภาษาจีน สําหรับกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนนั้น ผูวิจัยไดนําเพลงมาใชประกอบบทเรียนท่ี

สอดคลองกับเนื้อหาบทเรียนมาสอดแทรกไวในกิจกรรมขั้นนําเขาสูบทเรียนและขั้นสรุปของแตละบทเรียน เพ่ือเปนสิ่งกระตุน

เราใจใหผูเรียนเรียนบทเรียนดวยความสนุกสนานร่ืนเริง ไมเบื่อหนาย ซ่ึงปรากฏวา นักเรียนมีความสนุกสนานกับบทเรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานการอานและการเขียนสูงขึ้นสามารถจับใจความ แปลความ ตีความและสรุปใจความของเรื่องท่ี

อานได ยังเปนการสงเสริมใหนักเรียนรูจักชวยเหลือซึ่งกันและกัน ซ่ึงการนําเทคนิค CIRC มาใชรวมกับเพลงดังกลาว ได

สอดคลองกับแนวคิดของทิศนา  แขมมณี (2554, น.95) ที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสรางความรูดวย

ตนเอง (Constructivism) ตอนหนึ่งวาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสรางความรูดวยตนเอง ครูตองมีบทบาทสําคัญใน

การสรางแรงจูงใจใหแกผูเรียน จัดกิจกรรมการเรียนใหตรงความสนใจ และเปนไปในทางเสริมแรงที่สรางสรรค 

  2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถการอานและการเขียนคําศัพทภาษาจีน โดยใชเทคนิคแบบรวมมือ CIRC 

รวมกับเพลง สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 พบวา โดยภาพรวมผลคะแนนหลังเรียนดานการเรียนรูคําศัพท และ

ความสามารถดานการอานและการเขียนของนักเรียน ดวยการนําเพลงประกอบบทเรียนที่สอดคลองกับเน้ือหาบทเรียนมา

สอดแทรกไวในกิจกรรมข้ันนําเขาสูบทเรียน และขั้นสรุปของแตละบทเรียน สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
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.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน ท้ังนี้ อาจเน่ืองมาจากการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค CIRC เปนเทคนิคที่ใชสําหรับพัฒนาการอานคู

กับการเขียน (วัชรา  เลาเรียนดี, 2545, น.178) และทักษะการเรียนรูดานภาษาตามธรรมชาติจะประกอบดวย 4 ทักษะ คือ 

ทักษะการฟง ทักษะการพูด ทักษะการอาน และทักษะการเขียน และยังสอดคลองกับวาสนา  สวนสีดา (2548, บทคัดยอ) 

เรื่องการเปรียบเทียบทักษะการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะหของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือ

การเทคนิค CIRC และวิธีสอนอานเพ่ือการส่ือสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยทักษะการอาน

ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะหของนักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเทคนิค CIRC สูงกวาวิธีสอนอานเพื่อการส่ือสาร และ

ผลงานวิจัยของยุพา  ทองจีน (2548, บทคัดยอ) เรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิดานการอานและการเขียนภาษาอังกฤษของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ที่สอนโดยเทคนิค CIRC และวิธีสอนเพ่ือการสื่อสาร พบวา ผลสัมฤทธ์ิดานการอานและการ

เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีจัดการเรียนการสอนโดยเทคนิค CIRC และวิธีสอนเพื่อการส่ือสาร      

มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับจุด .01 โดยท่ีนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ท่ีไดรับการสอนโดยเทคนิค 

CIRC มีผลสัมฤทธ์ิดานการอานและการเขียนสูงกวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ที่ไดรับการสอนโดยวิธีสอนเพื่อการส่ือสาร 

รวมทั้งผลงานวิจัยของถาวร แกวสีหาบุตร (2549, บทคัดยอ) เรื่องการพัฒนาทักษะการอาน-เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน

ชวงช้ันท่ี 2 (ช้ันประถมศึกษาปที่ 5) โดยการจัดกิจกรรมแบบรวมมือกันเรียนรูเทคนิค CIRC พบวา การพัฒนาทักษะการอาน-

เขียน โดยใชวิธีสอนแบบรวมมือการเรียนรูเทคนิคทําใหนักเรียนมีทักษะการอาน-เขียนสูงขึ้น โดยนักเรียนมีคะแนนดานทักษะ

การอาน-เขียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน คิดเปนรอยละ 76.20 ของคะแนนเต็มการสอนโดยการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค 

CIRC รวมกับเพลง สามารถชวยใหผูเรียนเกิดทักษะการอานและการเขียนภาษาจีน ไดดีมีประสิทธิภาพ เพราะการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนที่เนนการมีสวนรวมของนักเรียน มีการจัดผูเรียนเปนกลุม แบบคละความสามารถ ทําใหผูเรียนเปนศูนยกลาง

แหงการเรียนรู และนอกเหนือจากการนําเทคนิค CIRC ไปใชรวมกับเพลงแลว ยังสามารถนําเทคนิค CIRC ไปประยุกตใชสอน

ในรายวิชาอ่ืน ๆ ไดอีก เชน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร เปนตน 

  4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมการเรียนรูการอานและการเขียนคําศัพทภาษาจีน โดยใชเทคนิคแบบ

รวมมือ CIRC รวมกับเพลง สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก (x ̅=2.62) ทั้งนี้ อาจ

เนื่องมาจากการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC เหมาะสําหรับการสอนอานและการเขียนภาษาจีน เพราะเปนเทคนิค

วิธีการที่ชวยพัฒนาผลการเรียนรูและทักษะการทํางานกลุมไดเปนอยางดี นักเรียนในกลุมรวมมือกันเรียนรูชวยเหลือซ่ึงกันและ

กัน ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูการอาน และการเขียนควบคูกันไปเห็นประโยชนของการรวมมือกันเรียนรู 

พัฒนาการเรียนของตนเองและเพื่อน รวมทั้งเมื่อมีการนําทักษะดังกลาวไปใชในการเรียนรูทักษะอ่ืน ๆ ซึ่งวิธีสอนแบบรวมมือ

กันเรียนรูสามารถนําไปปรับใชไดกับทุกรายวิชาและทุกระดับชั้น ผูเรียนไดรวมมือกันเรียนรูและปฏิบัติกิจกรรมใหประสบ

ผลสําเร็จตามวัตถุประสงค คือ การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ทักษะทางสังคม การทํางานรวมกัน การ

ยอมรับเพ่ือนรวมงานและลดการแขงขันเปนรายบุคคล ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของสุรพล  พยอมแยม (2545, น.103) ท่ีกลาว

วาการเสริมสรางสัมพันธภาพที่ดีหรือการมีกลุมเพ่ือนเพื่อการเรียนรู ผูสอนจะตองทําใหผู เรียนแตละคนตระหนักถึงการอยู

รวมกันเปนกลุมและประโยชนที่เกิดขึ้น รูจักท่ีจะชวยเหลือเพื่อนๆ โดยเฉพาะดานการเรียนและยังตองจัดบรรยากาศหรือสราง

โอกาสใหผูเรียนทํากิจกรรมรวมกันใหมากที่สุดบรรลุผลสําเร็จ ครูจึงตองติดตามดูแลการเรียนรูและปฏิบัติงานกลุมของนักเรียน

ตลอดเวลา ใหทุกคนรับผิดชอบตอผลงานของตนเองและของกลุม ทุกคนตองมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นชวยเหลือพึ่งพากัน

ยอมรับกันและกัน รวมทั้งชวยเหลือสมาชิกใหสามารถเรียนรูไดตามวัตถุประสงคที่กําหนด และสอดคลองกับคํากลาวของ      

รุง  แกวแดง (2541, น. 29; อางถึงในอังคณา  ปานนก, 2546, น.128) ซึ่งกลาววาในการจัดการเรียนการสอนควรมีกิจกรรม

หลากหลายสนุกสนาน จะทําใหนักเรียนเกิดความสนใจและเปดโอกาสใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรม นักเรียนชอบ
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การทํางานกลุม สรางความคุนเคย เกิดความรูสึกวาตนเองมีความสําคัญเทาเทียมกัน จึงสงผลใหเกิดการชวยเหลือซ่ึงกันและ

กัน ทําใหนักเรียนมีความรูสึกที่ดีตอการเรียนและเรียนอยางมีความสุข 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 

  1. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 

    1.1 ครูผูสอนตองศึกษารายละเอียดวิธีการและลักษณะขั้นตอนของวิธีสอนแบบนี้ใหมีความเขาใจอยางชัดเจนรวมท้ัง

การจัดเตรียมสื่อการสอนและใหโอกาสและเวลากับนักเรียนในการปรับตัวใหคุนเคยและใหความรวมมือในการทํากิจกรรมท่ี

ไดรับมอบหมาย   

    1.2 ควรมีความยืดหยุนเวลาในการทํากิจกรรมครูผูสอนตองสรางบรรยากาศในการเรียนท่ีเปนมิตรตอการทําให

นักเรียนเกิดความรูสึกอบอุนยอมรับกันและกันและชวยใหสมาชิกภายในกลุมใดท่ีแสดงความคิดเห็นเพ่ือชวยการคนหาคําตอบ

ที่ถูกตองที่สุด 

   1.3 ในการสอนดวยกิจกรรมเพลง ครูควรกระตุนนักเรียนทุกคนใหปฏิบัติตามข้ันตอนของกิจกรรมเพลงทุกขั้นตอน 

เพราะจะมีผลตอการเรียนรูคําศัพทของนักเรียน ครูควรผลักดันใหนักเรียนทุกคนมีความกลาและสรางพฤติกรรมอันพึงประสงค

ในการเรียนดวยเพลงใหมากยิ่งข้ึน ซึ่งสามารถชวยพัฒนาความสามารถในการส่ือสารได นักเรียนบางคนยังจําเนื ้อเพลงไมได

หลังจากการเรียน จึงควรเลือกเพลงที่เนื้อเพลงไมยาวจนเกินไป เพ่ืองายแกการจดจํา  

  2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

  2.1 ควรวัดความสามารถดานการอานและการเขียนคําศัพทภาษาจีน โดยใชแบบทดสอบไมซํ้ากันในการทดสอบหลัง

เรียน เพ่ือใหเห็นชัดเจนวานักเรียนมีการพัฒนาทางดานการอานและการเขียนจริง ๆ โดยการเปลี่ยนคําศัพทในคําถาม แต

โครงสรางและรูปแบบประโยคการสนทนายังคงเดิม 

  2.2 ครูควรหาเพลงตามสมัยนิยมมารวมใชในการสอน เพ่ือเปนการใหนักเรียนมีพัฒนาการตอยอดจากเพลงส้ัน ๆ

งายๆที่นักเรียนเคยเรียน 

   2.3 ควรนําวิธีการหรือรูปแบบในการสอนการอานและการเขียนมาใชรวมกับการสอนดวยกิจกรรมเพลง เพ่ือใหเกิด

การพัฒนาดานการอานและการเขียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดยอ  

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาพฤติกรรมทางการเมืองในชีวิตประจําวันของผูคาในตลาดชายแดนอินโดจีนจังหวัด

มุกดาหาร ภายใตการนํานโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและนโยบายความม่ันคงของรัฐบาล คสช. มาปฏิบัติในพื้นที่จังหวัด

มุกดาหาร ระหวางป พ.ศ. 2558–พ.ศ. 2562 เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative) มีเครื่องมือการวิจัย ไดแก แบบ

สัมภาษณกึ่งโครงสราง โดยมีกลุมเปาหมายในการวิจัย คือ จํานวน 20 คน ท่ีมาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) อาทิ กลุมผูคาในตลาดชายแดนอินโดจีน จํานวน 15 คน และผูท่ีมีสวนเกี่ยวของในเครือขายอํานาจทางการเมือง

ในพ้ืน 5 คน แลวนําขอมูลที่ไดจากการเกบ็รวบรวมขอมูลมาวิเคราะหแบบเชิงเนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยพบวา

การเมืองในชีวิตประจําวันของผูคาในตลาดชายแดนอินโดจีนภายใตนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและนโยบายความมั่นคง 

ทําใหเกิดโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ไดแก การเขามาของแหลงทุนในรูปแบบความรวมมือระหวางรัฐกับธนาคารเอกชน 

โครงการปรับปรุงตลาดชายแดนอินโดจีน การจัดระเบียบตลาดชายแดนอินโดจีน และการจัดระเบียบชายแดน ทําใหผูคามี

พฤติกรรมทางการเมืองในชีวิตประจําวันในการตอรองภายใตโครงการและกิจกรรมอันจะเปนไปในทางท่ีตนไดรับประโยชน 

ไดแก การมีความสัมพันธในรูปแบบอุปถัมภกับนักการเมืองทองถิ่นและการสรางความสัมพันธที่ดีกับขาราชการ ผูคายังใช

สินเชื่อจากโครงการของรัฐเพ่ือนํามาใชหน้ีนอกระบบ ผูคาใชยุทธวิธีการสื่อสารตอสาธารณชนในการวิพากษวิจารณและการ

ประณามการดําเนินงานของเจาหนาที่รัฐ ซึ่งสะทอนวาผูคาไมไดยอมจํานนตออํานาจรัฐ หากแตมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ

พฤติกรรมทางการเมืองอยูตลอดเวลาผานการเขาไปแสวงหาโอกาสภายใตความสัมพันธในเครือขายทางสังคมที่มีตัวแสดง 

(Actor) หลากหลาย 
 

คําสําคัญ: การเมืองในชีวิตประจําวัน, เสรีนิยมใหม, เขตเศรษฐกิจพิเศษ, นโยบายความมั่นคง  
  

Abstract  

 The purpose of this research was to study everyday politics of venders in Indochina border market, 

Mukdahan province under the implementation of the NCPO's Special Economic Zones and National 

Security Policy in Mukdahan between 2015 – 2019. This research applied qualitative methodology. The 

data was collected from observations and in-depth interviews. The research target group is the vendors in 
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the Indochina market of Mukdahan Province, government officials and represented the Mukdahan 

Chamber of Commerce board, a total of 20 people that comes from the Purposive sampling method. The 

results found that the everyday politics of venders in Indochina border market, under the Special 

Economic Zones policy the Thai government intended to derive benefits from the Economic Corridor plan 

resulting in new projects and activities in Mukdahan and Indochina market. These were, for example, 

inflows of capital in the form of cooperation between the government and private domestic banks, an 

Indochina market renovation project, reformation of Indochina market, as well as order restoration of the 

border. Such projects and activities caused traders to develop certain everyday political behavior, finding 

opportunities and opening negotiations in projects and activities so as to obtain self-benefits. These 

included fostering patronage relationships with local politicians and maintaining good relationships with 

government officials, which was a strategy large traders in a network of local power offer help and 

support, financially, when one party was in trouble, offering help as siblings or close friends would, and 

providing financial support in local politics, both in the past and as continuing support. In addition, traders 

also settled existing informal debts by replacing them with loans received from a government 

programmed. There was also public communication in the form of criticism and condemnation of 

operations of government officials. This reflects the fact that traders refused to surrender to domination 

of the government. Rather, there were always changing patterns of political behavior, seen through finding 

opportunities from relationships in a multiple actor social network. 
 

Keywords: Everyday Politics, Neoliberalism, Special Economic Zones, National Security Policy. 
 

บทนํา  

 การพัฒนาประเทศในปจจุบันไดใชตัวเลขทางการเติบโตทางเศรษฐกิจเปนตัวบงชี้ถึงความกินดีอยูดีของประชาชน “เขต

เศรษฐกิจพิเศษ” จึงกลายเปนนโยบายตามแนวคิดเสรีนิยมใหม ท่ีรัฐไดออกแบบใหเปนกลไกขับเคลื่อนการเพ่ิมตัวเลขการคา

การลงทุนเพ่ือสงเสริมการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) ท่ีเช่ือกันวาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

จะมีบทบาทสําคัญในการเปลี่ยนโครงสรางพ้ืนฐานเพื่อเรงรัดการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ กลาวคือ รัฐดําเนินนโยบายเปดเสรี

ทางการคาและการลงทุนเพื่อมุงหวังใหเม็ดเงินและการลงทุนไหลเขามาผานความรวมมือกับทุนขามชาติ ลักษณะดังกลาวรัฐ

กําลังจะพยายามเช่ือมโยงการพัฒนาโครงสรางเศรษฐกิจกับการแกปญหาทางสังคม จังหวัดมุกดาหารจึงเปน 1 ใน 5 ของ

จังหวัดชายแดนประเทศไทยท่ีประกาศเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษ (กนพ.) ท่ี 1/2558 พ.ศ. 2558 สงผลใหพื้นที่ 3 อําเภอ 11 ตําบล ท่ีอยูในแนวชายแดนแมน้ําโขง กลายเปนพื้นที่เขต

เศรษฐกิจพิเศษชายแดน (Special Economic Zone: SEZ) ในชื่อ “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร” ต้ังอยูบนแนว

ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EEC) เพื่อเชื่อมโยงการขนสงสินคาและการลงทุน    

สูลาว เวียดนาม และประเทศในแถบตะวันออกไกล ปจจุบันเขตพัฒนาเศรษฐกิจมุกดาหารอยูในระยะพัฒนาดานโครงสราง

พื้นฐาน เพ่ือรองรับระบบโลจิสติกสท่ีรัฐบาลจะประกาศใหจังหวัดมุกดาหารเปนทาเรือบก (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2559) โดยรัฐมุงหวังการพัฒนาในพื้นที่ชายแดนใหเปนเมืองใหมดวยโครงสรางพ้ืนฐานและการ

พัฒนาดานการคา การลงทุนท่ีเชื่อวาจะสามารถกระตุนการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศภายใตความรวมมือทางดาน

การคาการลงทุนจากบรรษัทขามชาติ ฯลฯ จากการดําเนินนโยบายของรัฐท่ีกลาวมาขางตนไดสะทอนมุมมองของรัฐในการ
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พัฒนาเขตเศรษฐกิจบริเวณชายแดนในรูปแบบเศรษฐกิจตามแนวคิด “เสรีนิยมใหม” กลาวคือ เปนแนวคิดท่ีมุงเนนการบริโภค

ของมวลชน การสะสมทุน การแปรรูปกิจการภาครัฐใหภาคเอกชน (เกษียร  เตชะพีระ, 2547 และกุลลดา  เกษบุญชูม้ีด, 

2549) การสัมปทานโดยนายทุนธุรกิจขามชาติ (ปนแกว  เหลืองอรามศรี, 2561) ซ่ึง Harvey (2012) เรียกเสรีนิยมใหมวา เปน

การสะสมทุนโดยผานการปลนชิง (Accumulation by Dispossession) คือ การทําใหทรัพยสินของรัฐเปนของเอกชน 

(Privatization) จะเกิดการกระจายความมั่งค่ังขึ้นบนมากกวาลงลาง (เดวิด  ฮารวี, 2555) โดยดําเนินการภายใตกฎหมายเพื่อ

ผลักดันใหเปนพ้ืนท่ีพิเศษท่ีไดรับสิทธิประโยชนดานภาษี และเปดเสรีใหแกทุนขามชาติในการสะสมทุนโดยใชกลไกใหมที่รัฐ

และนายทุนเขาไปแสวงหาประโยชนจากคนทองถ่ิน (ไชยณรงค  เศรษฐเช้ือ, 2558) อนึ่ง ภายใตการบริหารของรัฐบาล คสช.

ตั้งแตป 2558 พ้ืนท่ีชายแดนไดกลายเปนพื้นที่ท่ีมีการดําเนินนโยบายตาง ๆ ที่ดูภายนอกแลวยอนแยงและลักลั่นกันอยางย่ิง 

เชน การสงเสริมการคา การลงทุนภายใตการบังคับใชกฎหมายความม่ันคงที่เครงครัดพรอม ๆ กับที่พยายามจะตอบโจทยของ

การแกไขปญหาความเหลื่อมลํ้าในชนบทเพื่อแยงชิงฐานเสียงสนับสนุนความชอบธรรมของรัฐบาล มายาคติดานความมั ่นคง

สงผลใหรัฐสามารถเขาไปจัดสรร จัดการกับชายแดน และทรัพยากรไดอยางแยบยลและเปนปกติ กลับเปนการผลักให

ประชาชนในพื้นที่ท่ีเคยคาขายตามชายแดนใหออกจากพื้นที่ชายแดน โดยรัฐดําเนินการปดดานประเพณีในบริเวณหมูบาน

ชายแดนทั้งหมด 3 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองมุกดาหาร อําเภอหวานใหญ และอําเภอดอนตาล ซึ่งเปนตลาดชายแดนคาชาย

ระหวางสองฝงแมน้ําโขง จากการดําเนินตามนโยบายของรัฐในการแกไขปญหาดานความม่ันคงภายใตแผนการบริหารจัดการ

ชายแดนดานความมั่นคง พ.ศ. 2559-2564 (สํานักงานจังหวัดมุกดาหาร, 2561) การพัฒนาเศรษฐกิจจึงเปนเรื่องที่เกี่ยวพันกับ

อํานาจและการปกครองโดยรัฐท่ีตองเกี่ยวของกับประชาชนทุกคนในการแบงปนผลประโยชนในสังคม 

 ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาวิจัยในประเด็นการนํานโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและนโยบายความ

มั่นคงของรัฐบาล คสช. มาปฏิบัติในพ้ืนท่ีจังหวัดมุกดาหาร ระหวางป 2558 ถึงป 2562 นี้วา สงผลอยางไรตอการเมืองใน

ชีวิตประจําวันของผูคาในตลาดชายแดนอินโดจีนจังหวัดมุกดาหาร เพ่ือศึกษาวาผูคนที่อยูภายใตโครงสรางดังกลาวไดใช

ชองวางของนโยบายจัดการกับความเสี่ยงของตนในอาณาบริเวณตลาดชายแดนอยางไร มุงเนนศึกษาการเมืองในระดับจุลภาค

ระดับบุคคลคือผูคาในตลายชายแดนอินโดจีนเปนหนวยศึกษา โดยการผสานท้ังแนวคิดเสรีนิยมใหม (Neoliberalism) และ

แนวคิดการเมืองในชีวิตประจําวัน (Everyday Politics) ซ่ึงอาจจะเปนสิ่งชี้วัดและตอบคําถามไดวาการนํานโยบายเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษมาปฏิบัติในพ้ืนท่ีจังหวัดมุกดาหารนั้น สงผลตอผูคาขายในตลาดชายแดนอินโดจีนกลุมใดบางท่ีไดประโยชนและ

กลุมใดบางท่ียังเขาไมถึงทรัพยากรที่มาในรูปแบบของโครงการและกิจกรรมตาง ๆ  รวมทั้งมีงานศึกษาเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ แตโดยสวนใหญจะเปนการศึกษาที่เนนไปท่ีการพิจารณาปจจัยความสําเร็จและอุปสรรคของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ และการสรางโอกาสทางการคาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ แตยังมีงานศึกษาความสัมพันธระหวางเขตเศรษฐกิจพิเศษกับ

เศรษฐกิจระดับชุมชนทองถิ่นในบริบทของนโยบายเสรีนิยมใหมคอนขางจํากัด การศึกษาการเมืองในชีวิตประจําวันจะทําให

เขาใจการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่กวางข้ึนและหลายมิติ อันจะเปนประโยชนอยางย่ิงตอการกําหนดนโยบายของรัฐให

สอดคลองกับความตองการและวิถีชีวิตของประชาชนผูมีสวนไดเสียในพื้นที่โดยตรง 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมทางการเมืองในชีวิตประจําวันของผูคาในตลาดชายแดนอินโดจีนจังหวัดมุกดาหาร ภายใตการนํา

นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและนโยบายความมั่นคงของรัฐบาล คสช. มาปฏิบัติในพ้ืนท่ีจังหวัดมุกดาหาร ระหวางป 

พ.ศ. 2558–พ.ศ. 2562 
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วิธีดําเนินการวิจัย  

 การวิจัยนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิมีธีดําเนินการวิจัย ดังนี้  

 1. กลุมเปาหมาย ไดแก จํานวน 20 คน ประกอบดวย 1) กลุมผูคาในตลาดชายแดนอินโดจีน จํานวน 15 คน อาทิ กลุม

ผูคาคนญวน (คนไทยเชื้อสายเวียดนาม)จํานวน 5 คน กลุมผูคาคนไทย จํานวน 5 คน และกลุมผูคาชาวลาว (สปป.ลาว) ท่ีขาม

แดนมาคาขายบริเวณตลาดชายแดนอินโดจีน จํานวน 5 คน 2) ผูที่มีสวนเก่ียวของในเครือขายอํานาจทางการเมืองในพื้น 5 คน 

อาทิ ผูแทนหอการคาจังหวัดมุกดาหาร 1 คน และเจาหนาท่ีภาครัฐ 4 คน ไดแก เจาหนาท่ีเทศบาลเมืองมุกดาหาร 1 คน 

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานนโยบายดานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารสํานักงานจังหวัดมุกดาหาร 1 คน เจาหนาท่ี

สํานักงานพาณิชยจังหวัดมุกดาหาร 1 คน และ เจาหนาท่ีฝายความมั่นคงตามแนวชายแดนมุกดาหาร 1 คน 

 2. เครื่องมือในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง (Semi-Structured Interview) เปนการสัมภาษณท่ีกําหนด

ประเด็นขอบเขตไวในการท่ีจะสัมภาษณตามวัตถุประสงคของการวิจัยและเพ่ือจัดหมวดหมูในการนําขอมูลในการนํามา

วิเคราะหและแยกประเภทของขอมูลท่ีได  

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบงเปน 2 ขั้นตอน คือ ขั้นแรก การรวบรวมขอมูลจากเอกสารเปนขอมูลทุติยภูมิ 

(Secondary Data) ขอเท็จจริงที่ไดมาโดยการอางอิงจากผูอ่ืนมาอีกทอดหน่ึงไมวาจะเปน แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ี

เกี่ยวของ เชื่อมโยงเร่ืองราวและปรากฏการณตาง ๆ เพื่อสรางความเขาใจในบริบทในการศึกษาเรื่องราวที่อางอิงที่มาอยางเปน

เหตุเปนผล ผูวิจัยไดศึกษาการดําเนินนโยบายภายใตการดําเนินโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดและตลาด

ชายแดนอินโดจีนจังหวัดมุกดาหาร ภายใตนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและนโยบายดานความมั่นคง จากเอกสาร 

แผนพัฒนาจังหวัด ข้ันท่ีสอง เปนการรวบรวมขอมูลภาคสนาม โดยการการสังเกตและการสัมภาษณ ในการลงพื้นที่ภาคสนาม

ที่ตลาดอินโดจีนจังหวัดมุกดาหาร  

 4. การวิเคราะหขอมูล ไดแก การนําขอมูลท่ีไดจากการรวบขอมูลเอกสารตาง ๆ มาวิเคราะหแบบเชิงเน้ือหา (Content 

Analysis)   
 

ผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องการเมืองในชีวิตประจําวันของผูคาในตลาดชายแดนอินโดจีนจังหวัดมุกดาหารภายใตการนํานโยบายเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและนโยบายความมั่นคงของรัฐบาล คสช. มาปฏิบัติระหวางป พ.ศ. 2558–2562 มีผลการวิจัยได ดังน้ี 

 พฤติกรรมทางการเมืองในชีวิตประจําวันของผูคาในตลาดชายแดนอินโดจีนจังหวัดมุกดาหาร ภายใตการนํานโยบายเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและนโยบายความม่ันคงของรัฐบาล คสช. มาปฏิบัติในพ้ืนท่ีจังหวัดมุกดาหาร ระหวางป พ.ศ. 2558–

พ.ศ. 2562 ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารที่มุงเนนการใชประโยชนจากโครงการระเบียงเศรษฐกิจ

ภายใตบริบทเสรีนิยมใหม ทําใหเกิดการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญ เชน ถนน โครงสรางดานพรมแดน รวมถึงการ

ปรับปรุงแกไขระเบียบศุลกากรที่สงเสริมการคาชายแดน การพัฒนาดังกลาวทําใหเกิดโครงการและกิจกรรมตามแนวทางเสรี

นิยมใหมในพื้นที่ตลาดชายแดนอินโดจีน ทําใหตลาดชายแดนอินโดจีนจังหวัดมุกดาหารตองอยูทามกลางโครงการและกิจกรรม

ตาง ๆ ภายใตแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ไดแก 1) การเขามาของแหลงทุนในรูปแบบความรวมมือระหวางรัฐ

กับธนาคารเอกชน (ธนาคารไทยเครดิต) 2) เกิดโครงการปรับปรุงตลาดชายแดนอินโดจีน 3) ดําเนินการจัดระเบียบตลาด

ชายแดนอินโดจีน และ 4) การจัดระเบียบชายแดน โครงการและกิจกรรมตามแนวทางเสรีนิยมใหมดังกลาวทําใหเกิดโอกาส

และในขณะเดียวกันทําใหเกิดความเส่ียงตอการประกอบอาชีพคาขายของผูคาในตลาดชายแดนอินโดจีนทามกลางการดําเนิน

นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่มาพรอมกับระเบียบกฎเกณฑทางดานความมั่นคงตามแนวชายแดนโดยมีผูปฏิบัติและ

ดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ไดแก เจาหนาท่ีรัฐ กลุมทุน นักการเมืองทองถิ่น องคกรภาคเอกชนใน
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จังหวัด ซ่ึงตัวแสดง (Actor) เหลานั้นไดปรับเปลี่ยนบทบาทและมีปฏิสัมพันธระหวางกัน ผูวิจัยไดวิเคราะหความสัมพันธ

ระหวางตัวแสดง (Actor) เพื่อใชเปนฐานในการศึกษารูปแบบการเมืองในชีวิตประจําวันของผูคาในตลาดชายแดนอินโดจีน

ภายใตโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป พบวา ผูคาในตลาดชายแดนอินโดจีนมีรูปแบบของปฏิบัติการ

ทางการเมืองในชีวิตประจําวันท่ีมีปฏิสัมพันธกับตัวแสดง (Actor) ในเครือขายทางสังคม ดังนี้    

 1. ปฏิบัติการทางการเมืองในชีวิตประจําวันเพื่อฉวยใชประโยชน (Capitalize on) จากโครงการสินเชื่อเพ่ือหมุนหนี้นอก

ระบบของผูคาในตลาดชายแดนอินโดจีน ในป 2560 ธนาคารไทยเครดิตเปดสาขาในจังหวัดมุกดาหารและไดนําโครงการ

สินเชื่อแกผูคารายยอยในตลาดชายแดนอินโดจีนเพื่อขยายกิจการของผูคารายยอย โดยไมตองมีหลักประกันในการกูและไม

ตองมีเงื่อนไขการใชแผนธุรกิจในการยื่นกูเงิน ทําใหผูคาในตลาดชายแดนอินโดจีนใชชองวางแหงโอกาสจากแหลงทุนนําเงิน

กูยืมมาหมุนหน้ีนอกระบบซึ่งเปนหน้ีที่เกิดจากผูคาในตลาดไปเงินกูนอกระบบเพื่อพยุงรานใหคาขายตอไดและนํามาใชจายใน

ชีวิตประจําวัน รูปแบบการเมืองในชีวิตประจําวันของผูคาเหลานี้ คือ การติดตามขาวสารจากหนวยงานของรัฐและในกลุมผูคา

ดวยกันเอง และการใหความรวมมือในการสมัครเขารวมโครงการอบรมการเปนผูประกอบการและการดําเนินธุรกิจใน เขต

เศรษฐกิจพิเศษท่ีมาพรอมกับโครงการสินเช่ือจากธนาคารไทยเครดิต เพื่อจะไดติดตามขาวสารการกูเงินทั้งจากเจาหนาท่ี

ธนาคารและเจาหนาท่ีรัฐ รวมถึงการใชยุทธวิธีตาง ๆ เพ่ือใหไดกูเงิน เชน การใหบุคคลในครอบครัวหรือการวาจางใหบุคคลอ่ืน

ยื่นกูแทนเพ่ือใหไดจํานวนเงินกูที่สูงขึ้น อยางไรก็ตามเม่ือผูคาไดรับเงินกูแลวกลับมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงและไมปฏิบัติตาม

วัตถุประสงคตั้งตนของรัฐที่ตองการใหนําเงินดังกลาวมาใชในการตอยอดและขยายกิจการคาขาย อนึ่ง การที ่ธนาคารไมได

กําหนดเงื่อนไขแผนธุรกิจในการกูเงินไดสงผลตอการขยายตัวของวงจรหนี้ของผูคาในตลาดชายแดนอินโดจีน  

 2. ผูคาในตลาดชายแดนอินจีนเลือกแสดงพฤติกรรมทางการเมือง ตอโครงการปรับปรุงตลาดชายแดนอินโดจีน ผานตัว

แสดง (actor) ในเครือขายทางสังคม ซ่ึงทําใหผูคาในตลาดชายแดนอินโดจีนรูปแบบการเมืองในชีวิตประจําวัน ดังนี้  

   2.1 การมีความสัมพันธในรูปแบบระบบอุปถัมภกับนักการเมืองทองถ่ิน กลาวคือ ผูคาท่ีอยูในเขตเทศบาลเมือง

มุกดาหารมีอํานาจตอรองไดมากกวาและสามารถเขาไปมีสวนรวมในการจัดสรรทรัพยากรในการดําเนินโครงการตาง ๆ ที่เปน

ประโยชน เน่ืองจากการเปนฐานเสียงการเลือกตั้งทองถิ่น และสรางความสัมพันธกับขาราชการและนักการเมืองทองถิ่น สงผล

ทําใหมีอํานาจตอรองการจัดสรรพื้นที่เชา (ล็อก) ภายในตลาดชายแดนอินโดจีนในทางที่เปนประโยชนตอตน เชน การไดรับ

จัดสรรล็อกที่มีทําเลท่ีตั้งดี มีล็อกท่ีเชามากกวาสิทธิตามเง่ือนไขในกฎระเบียบที่เทศบาลเมืองมุกดาหารกําหนดซึ่งกําหนดให

ผูคาแตละรายเชาไดเพียง 1 ล็อก แตจากการศึกษาพบวามีรานคาจํานวนมากที่เจาของมีพ้ืนท่ีมากกวา 1 สิทธิ เชนกรณีของ

รานขายเส้ือยีนสซ่ึงใหขอมูลวาตนมีพื้นที่เชา 6 ล็อก โดยผูคาเหลาน้ีมีพฤติกรรมยินยอมและสนับสนุนการดําเนินโครงการ

ปรับปรุงตลาดชายแดนอินโดจีน รวมถึงการสนับสนุนในการดําเนินกิจกรรมของเทศบาลเมืองมุกดาหารและกิจกรรมของ

จังหวัดมุกดาหาร เชน การรวมบริจาคสิ่งของ การสนับสนุนทางดานการเงินในกิจกรรมการกุศลและเทศกาลสําคัญประจําป

ของจังหวัด  

   2.2 พฤติกรรมในการประณาม และตรวจสอบการดําเนินงานของรัฐ โดยส่ือสารผานชองทางสื่อหนังสือพิมพ สื่อทาง

สังคมออนไลน อยางเชนกรณี การแสดงความคิดเห็น รองเรียนคัดคานการดําเนินโครงการปรับปรุงตลาดชายแดนอินโดจีนไม

โปรงใส รวมทั้งการวิพากษวิจารณการทํางานของเจาหนาท่ีรัฐผานสื่อหนังสือพิมพ ส่ือโซเชียลมีเดีย (Social Media) หรือ

เครือขายสังคมออนไลน (Social Network) โดยการนําขอความไปโพสในเวปไซต “โครงการปรับปรุงตลาด อินโดจีนสอทุจริต 

ไมโปรงใส” รวมทั้งการเขียนขอความประณามและวิพากวิจารณเจาหนาท่ีรัฐในที่สาธารณะ “สรางตลาดอินโดจีนดวยอํานาจ

ของพวกอิทธิพล” เพื่อมุงหวังใหผูคาในตลาดชายแดนอินโดจีนจังหวัดมุกดาหารไดตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากรัฐเขา

ดําเนินโครงการปรับปรุงตลาดชายแดนอินโดจีน มีการสื่อสารโดยรวมกลุมพูดคุยถึงผลกระทบในดานลบในกลุมแบบไมเปน

ทางการ เชน การเลา การนินทา การพูดคุยเกี่ยวกับความทุกขรอนในการทํามาหากิน การวิพากษวิจารณการทํางานของ
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เจาหนาที่รัฐตอการดําเนินโครงการปรับปรุงตลาดชายแดนอินโดจีนผานกลุมผูคาตลาดอินโดจีน สภากาแฟ กลุมเรารัก

มุกดาหาร กลุมไลน กลุมเลนการพนัน กลุมแชร เปนตน พฤติกรรมการส่ือสารสงตอขอมูลดังกลาวทําใหเกิดการตีความ

ผลกระทบจากโครงการปรับปรุงตลาดชายแดนอินโดจีน (การคาขายของผูคาในตลาด) อันจะเปนฐานท่ีทําใหผูคาในตลาด

ชายแดนอินโดจีน รวมกลุมเพ่ือรองเรียนผานหนวยงานรัฐ (เชน ศูนยดํารงธรรมจังหวัด) เพื่อตรวจสอบวิพากวิจารณการ

ดําเนินงานตามนโยบายของรัฐ 

   2.3 พฤติกรรมในการตอตาน คัดคาน และหนวงเหนี่ยวการดําเนินโครงการของรัฐ เชน การผูคาชั้นใตดินหนวง

เหน่ียวขัดขืนคําส่ังเจาหนาท่ีรัฐโดยไมยอมยายรานออกจากบริเวณตลาดชั้นใตดินทําใหการดําเนินโครงการปรับปรุงตลาด    

อินโดจีนลาชา จากเดิมตองเริ่มดําเนินโครงการเมื่อป 2559 เลื่อนมาเปนป 2561 พอคารายหนึ่งเลือกที่จะแสดงออกถึงการ

คัดคานโดยผานการรองเรียนเพื่อไมใหดําเนินโครงการปรับปรุงตลาด เขียนขอความวิพากวิจารณการดําเนินโครงการปรับปรุง

ตลาดอินโดจีนลงในปายปดประกาศแสดงในที่สาธารณะขัดขืนคําสั่งของรัฐกรณีแจงใหยายรานออกจากพ้ืนที่โครงการ 

พฤติกรรมทางการเมืองในลักษณะดังกลาวเปนการยื้อเวลาเพื่อตอรองกรณีที่ผูคารายดังกลาวยายออกจากพ้ืนที่แลวตองหา

พื้นท่ีคาขายท่ีเหมาะสมให ซึ่งทําใหเทศบาลเมืองมุกดาหารพรอมดวยเจาหนาที่ที่เกี่ยวของดําเนินการหาพ้ืนท่ีคาขายใหผูคา

ชั่วคราวบริเวณใกลเคียงกับตลาดอินโดจีนกอนท่ีจะเริ่มดําเนินโครงการ 

 3. การใชชองทางการเมืองปกติของผูคาท่ีขาดคุณสมบัติระหวางการจัดระเบียบตลาดชายแดนอินโดจีน ในการตอรอง

เพื่อเขาไปมีสวนรวมในการจัดสรรพื้นที่เชาในตลาดชายแดนอินโดจีน ผูคารายใหมและผูคาแฝง ในตลาดชายแดนอินโดจีนใช

ชองทางการเมืองปกติ ไดแก การเขารวมการประชาคม การประชุม กรณีผูคาขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขเทศบาลเม ือง

มุกดาหารกําหนด คือเปนผูไมมีทะเบียนบานในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารและไมมีสัญญาเชาพ้ืนท่ีขายในตลาด ทั้งนี้เทศบาล

เมืองมุกดาหารมีพ้ืนท่ีการปกครองผิดชอบ 2 ตําบล คือ ตําบลศรีบุญเรือง และตําบลมุกดาหารบางสวน ดังน้ัน หากผูคาที่

ตองการเขามาคาขายแตอยูตําบลหรืออําเภออ่ืนหรือจังหวัดอ่ืนถือวาเปนผูไมมีสิทธิเขาทําสัญญาเชาพื้นท่ีขายในตลาดแตจะ

แอบแฟงเขามาโดยวิธีการเชาพ้ืนท่ีตอจากผูคาที่มีสัญญาเชา ผูคากลุมนี้มีรูปแบบพฤติกรรมทางการเมืองในชีวิตประจําวัน

เพื่อใหไดเขาไปคาขายในตลาดผานการเขารวมประชุม ประชาคม เพื่อแสดงความตองการและสะทอนปญหาในการบริหาร

จัดการตลาดของเทศบาลเมืองมุกดาหาร และใชการสื่อสารผานการรวมกลุมอยางไมเปนทางการ และการสรางเครือขายผูคา

ดวยกันเอง เชน กลุมแชร กลุมเลนการพนัน กลุมแมคาขายหวยใตดิน เปนชองทางในการสื่อสารรวมเสนอความคิดเห็นละ

ความตองการสวนตน โดยเสนอใหเทศบาลเมืองมุกดาหารปรับเปลี่ยนกฎระเบียบโดยเฉพาะเงื่อนไขคุณสมบัติของผูคาเพ่ือให

ประชาชนทุกคนในจังหวัดมุกดาหารไดเขาไปคาขายได และยังพบวาผูคากลุมนี้เขาไปขายในตลาดโดยผานตัวแสดง (Actor) 

คณะกรรมการวัดเพื่อขอเชาพ้ืนท่ีวัดคาขาย ผูคาบางคนใชยุทธวิธีในการประมูลพ้ืนท่ีเชา จากผูคาเดิมที่มีคุณสมบัติและมี

สัญญาเชากับเทศบาลเมืองมุกดาหาร สิ่งเหลานี้สะทอนใหเห็นวาผูคาไมไดยอมจํานนตออํานาจของรัฐ หากแตมีการ

ปรับเปล่ียนรูปแบบพฤติกรรมทางการเมืองอยูตลอดเวลา โดยการรับเอา ยอมตาม ตอตาน หลีกเลี่ยง และตอรองกับกฎเกณฑ

ขอบังคับของหนวยงานรัฐ เพื่อใหไดมีสวนรวมในการตัดสินใจและจัดสรรทรัพยากรที่เกี่ยวของกับการดํารงชีพของตน ผานการ

เขาไปแสวงหาโอกาสภายใตความสัมพันธในเครือขายทางสังคมตาง ๆ ที่มีตัวแสดงหลากหลาย 
 

สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องการเมืองในชีวิตประจําวันของผูคาในตลาดชายแดนอินโดจีนจังหวัดมุกดาหารภายใตการนํานโยบายเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและนโยบายความม่ันคงของรัฐบาล คสช. มาปฏิบัติระหวางป พ.ศ. 2558–2562 ผูวิจัยสามารถสรุป

ผลการวิจัยได ดังน้ี 
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 การดําเนินงานของรัฐบาล คสช. ในป 2558 ผลักดันใหเกิดการจัดตั้ง “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” และบริหารจัดการ

พื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษผานนโยบายความมั่นคง ลักษณะดังกลาวสอดคลองกับสิ่งท่ีเรียกวา “แนวคิดเสรีนิยมใหม”           

จากการศึกษา พบวาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารเกิดข้ึนโดยผูประกอบการในพ้ืนท่ีจังหวัดมุกดาหารรวมกับรัฐ และนัก

ลงทุนจากภายนอกไดรวมกันผลักดันใหจังหวัดมุกดาหารเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษรูปแบบการบริการดานการขนส ง 

(logistics) เพ่ือสรางภาพจังหวัดใหเปนเมืองเศรษฐกิจในการดึงดูดการลงทุนทั้งจากนักลงทุนภายนอก รวมไปถึงการไดรับ

จัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อดําเนินโครงการและกิจกรรมโดยเฉพาะการกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน เชน การสรางถนน     

และระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ ซึ่งกลายเปนท้ังโอกาสและอุปสรรคตอการจัดสรรประโยชนและทรัพยากรของผูคาและ

ผูประกอบการในพ้ืนท่ี และในงานวิจัยนี้พบวา ไมใชผูคาทุกคนที่ไดประโยชนจากนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แตกลับ

พบวาผูคาที่มีทุนจดทะเบียนบริษัทขนาดใหญท่ีไดรับประโยชนจากการยกเวนภาษีและสิทธิพิเศษทางดานการคาและการลงทุน

ในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และยังพบวาไมใชทุกคนท่ีจะไดเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ ที่เกิดขึ้น

จากการนํานโยบายมาปฏิบัติในพื้นท่ี ดังจะเห็นจากการกรณีท่ีมีผูคาเพียงบางกลุมเทาน้ันท่ีจะสามารถเขาไปจัดสรรพ้ืนท่ีเชา 

(ล็อก) ในตลาดอินโดจีนโดยการตอรองและการฉวยใชประโยชนผานตัวแสดง (Actor) ที่อยูในเครือขายทางสังคม ไดแก 

เจาหนาทีรั่ฐ ผูคารายใหญ อันเปนผลจากการที่ผูคาและตัวแสดงในเครือขายทางสังคมไดใหความชวยเหลือในดานการทํางาน 

และการคาขาย มาเปนเวลานาน นอกจากน้ีการดําเนินนโยบายดานความมั่นคงตามแนวชายแดนกลับทําใหการคาขายตลาด

ชายแดนของประชาชนคนเล็กคนนอยในพ้ืนท่ีปดตัวลงไปดวยซึ่งเปนอุปสรรคตอการคาขายของผูคารายยอยท่ีทํามาคาขายใน

ตลาดชายแดน ทําใหผูคาเหลานั้นแสดงพฤติกรรมในทางการเมืองในชีวิตประจําวันในการตอตาน ขัดขืน และหลีก เลี่ยง

กฎหมาย ดังจะเห็นไดจากการลักลอบคาขายสินคาหนีภาษีตามแนวชายแดน 
 

การอภิปรายผล 

 การวิจัยเรื่องการเมืองในชีวิตประจําวันของผูคาในตลาดชายแดนอินโดจีนจังหวัดมุกดาหารภายใตการนํานโยบายเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและนโยบายความมั่นคงของรัฐบาล คสช. มาปฏิบัติระหวางป พ.ศ. 2558–2562 ผูวิจัยสามารถอภิปราย

ผลการวิจัยได ดังน้ี 

 ขอคนพบท่ีสําคัญของการศึกษาจากการนําแนวคิดเสรีนิยมใหม (Neoliberalism) ใชในการมองปรากฏการณในเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ทําใหไดขอคนพบในมิติที่กวางและหลากหลาย ซ่ึงตามหลักแลวแนวคิดเสรีนิยมใหมเปน

แนวคิดที่อยูบนพื้นฐานของหลักกลไกตลาดเสรีโดยปราศจากการแทรกแซงจากรัฐ แตกรณีในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

มุกดาหาร ไดช้ีใหเห็นถึงความยอนแยงของรัฐในทางปฏิบัติภายใตบริบทเสรีนิยมใหม กลาวคือ การใหกลุมทุนเขามาบริหาร

จัดการทางดานเศรษฐกิจแตรัฐยังมีบทบาทสําคัญในการอํานวยความสะดวกเพ่ือใหเกิดรูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษตามความมุง

มาดปรารถนาของรัฐที่มีคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) เปนผูขับเคลื่อน อีกท้ังยังพบวารัฐมีเทคนิค

วิธีในการควบคุมชายแดนท่ีหลากหลาย ไดแก การจัดระเบียบชายแดนตรวจตราท้ังคนและสินคา การลาดตระเวนคอย

สอดสองจุดผานแดน การปดจุดผอนปรนเพื่อควบคุมใหมีการเคลื่อนยายเฉพาะดานท่ีมี เทคโนโลยีการควบคุมของรัฐ          

การประกาศใหนายจางตองนําแรงงานไปข้ึนทะเบียน และการใชกองกําลังทหารและตํารวจตระเวนชายแดนในการ

ลาดตระเวนตามชายแดน ขอคนพบดังกลาวเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการศึกษาของ Harvey (2012) ท่ีมองวา หลักการ 

“ลดบทบาทของรัฐ” ของแนวคิดเสรีนิยมใหมมีความขัดแยงกับภาคปฏิบัติ และขอเสนอของ Aihwa Ong (2017) ที่วาเสรี

นิยมใหมเปนเทคโนโลยีในการปกครอง รัฐชาติที่มีรูปแบบเศรษฐกิจท่ีแตกตางกันอาจเลือกใชยุทธศาสตรท่ีตางกันในการ

ปกครองและบริหารประชากร (ปนแกว  เหลืองอรามศรี, 2559) ซึ่งอาจไมเปนไปตามโมเดลของเสรีนิยมใหมในประเทศ

ตะวันตก ผูวิจัยเห็นวา แนวทางเสรีนิยมใหมไมใชแมแบบท่ีเปนสากลชนิดเดียวกันทั่วโลก แตเปนปรากฏการณท่ีสัมพันธกับ
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สถาบันอํานาจและบทบาทของรัฐผานการใชกฎหมายเปนเคร่ืองมือเพื่อนํานโยบายมาปฏิบัติ เม่ือผูวิจัยผสานทั้งแนวคิดเสรี

นิยมใหม (Neoliberalism) และแนวคิดการเมืองในชีวิตประจําวัน (Everyday Politics) รวมในการอธิบาย ทําใหไดขอคนพบ

ที่มีมิติครอบคลุมมากขึ้น กลาวคือ แทนที่จะมองนโยบายของรัฐเปนนโยบายที่กระทําตอผูคนในพ้ืนท่ีดานเดียว (เชน การมอง

วานโยบายความม่ันคงสงผลกีดกันคนในพ้ืนที่จากการเขาถึงทรัพยากร) แตเมื่อผสานแนวคิดการเมืองในชีวิตประจําวันใน

การศึกษางานวิจัยชิ้นนี้ ทําใหเห็นการตอรอง ความรูสึกนึกคิด ชีวิตชีวาของการเมืองในชีวิตประจําวันของคนเล็กคนนอย และ

ไมใชเพียงแคการตอตานอยางที่แนวคิดนี้ ต้ังตนจะอธิบายเทาน้ัน (เชน แนวคิดการตอตานหรือขัดขืนในชีวิตประจําวัน 

(Everyday Resistance) ซ่ึงปรากฏในงานของ James C. Scott (1985) แตเรากลับเห็นการตอรอง การปรับตัว และการยอม

ตาม ดังที่การศึกษาของ Benedict J. Tria Kerkvliet (2009) ไดชี้ใหเห็นขอสังเกตที่สําคัญของงานช้ินนี้จึงเปนการมอง

การเมืองในแบบท่ีสามารถเกิดขึ้นไดในทุกวัน แมแตในลักษณะท่ีผูปฏิบัติเองอาจไมทันไดพิจารณามันวาเปน “การเมือง” 

 งานนี้ยังพบดวยวา ในพ้ืนที่ชายแดนมีการเมืองในชีวิตประจําวันของคนหลายกลุม ที่สงผลตอการคาดการณพฤติกรรม

ของฝายตรงขามและของกลุมอ่ืน ๆ  อาทิ การเมืองในชีวิตประจําวันของพอคาแมคารายยอย การเมืองในชีวิตประจําวันของ

ผูคารายใหญ การเมืองในชีวิตประจําวันของเจาหนาที่รัฐที่ตองพยายามท่ีจะรักษาสมดุลในการที่จะใหทุกกลุมมีพื้นที่ในการ

ตอรองของตนเอง นับวาเปนคุณูปการของงานชินนี้ ท่ีนอกจากขอคนพบท่ีไดจะตอบคําถามวิจัยในประเด็นการเมืองใน

ชีวิตประจําวันของผูคารายยอยในตลาดชายแดนอินโดจีนท่ีเปนผูแทนของกลุมผูไรอํานาจ (Powerless) การศึกษาน้ียังได

อธิบายการเมืองในชีวิตประจําวันของผูคารายใหญซ่ึงเปนกลุมผูมีอํานาจ (Powerful) ตอการนํานโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษมาปฏิบัติ เชน กลุมผูคาและผูประกอบการรายใหญในตลาดชายแดนอินโดจีน โดยผูคาเหลานี้ไดใชประ โยชนจาก

โครงการและกิจกรรมท่ีมาพรอมกับนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร กลาวคือ พวกเขายอมตามและมีสวนรวมใน

การผลักดันใหรัฐบาลประกาศใหจังหวัดมุกดาหารเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในขณะเดียวกันก็ไดมีการตอรองเพื่อใหไดเขา

ไปมีสวนรวมในการตัดสินใจในโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ตามนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ การพยายามท่ีจะเขาไปมี

บทบาทในการกําหนดและมีสวนรวมในการตัดสินใจในกิจกรรมและโครงการตาง ๆ ในตลาดชายแดนอินโดจีนโดยใชวิธีเขาไป

ใน (Tap Into) เครือขายอุปถัมภในกลุมการเมืองทองถ่ินซึ่งเปนฐานคะแนนเสียงของนักการเมืองทองถิ่น ทําใหพวกเขาไดรับ

การยอมรับและไดรับความเกรงใจจากหนวยงานราชการ และมีอํานาจในการตอรองในการทีจ่ะเอ้ือตอประโยชนทางธุรกิจ เชน 

การไดรับจัดสรรพ้ืนที่เชาท่ีมีจํานวนมากกวา 1 สิทธิ การไดรับงานจางเหมาในโครงการกอสรางของจังหวัด และเขารวมในการ

กําหนดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดมุกดาหาร 
  

ขอเสนอแนะการวิจัย  

 1. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 

  1.1 ควร นําไปประยุกตใชเปนแนวทางในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการคาชายแดนในแงท่ีไมเปนอุปสรรคตอ

การกระจายความมั่งค่ังใหกับประชาชน เพื่อใหเกิดความเปนธรรมในการกระจายรายไดสูทองถ่ินชุมชน เพ่ือลดความเหลื่อมลํ้า

ในชุมชนทองถ่ินหรือประชาชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร  

  1.2 ควร นําไปเปนแนวทางในการทบทวนรูปแบบการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารเพ่ือใหสอดคลอง

กับวิถีของชุมชน โดยสงเสริมใหมีการคาขายชายแดนตามดานประเพณีและจุดผอนปรนการคาของชุมชนสองฝงโขง ไทย-ลาว 

ตลอดจนการพัฒนาอัตลักษณของทองถ่ินกระตุนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมควบคูกับดําเนินนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษมุกดาหารในรูปแบบดานการขนสง (Logistic)        

  1.3 ควร นําไปประยุกตใชในการปรับบทบาทและมุมมองรัฐเกี่ยวกับความมั่นคง โดยการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขดาน
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ความมั่นคงชายแดนใหมีความยืดหยุนขึ้น สงเสริมการเขาถึงทรัพยากรอยางเสมอภาค รวมท้ังสรางพ้ืนท่ีแหงการเอ้ือประโยชน

ระหวางชาวบาน และผูคารายยอย และการสงเสริมเศรษฐกิจในชุมชน  

 2. ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 

  2.1 ควร ศึกษาเพ่ิมเติมโดยการปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีศึกษาเพ่ือยืนยันลักษณะท่ัวไปของการคนพบแนวคิดเชิงทฤษฎีและ

เพื่อเปนการทวนซ้ําความแมนยําของขอคนพบท่ีไดจากการศึกษาในพื้นที่อ่ืน เชน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม เปนตน  

  2.2 ควร ศึกษาความความตองการของประชาชนในชุมชนท่ีมีตอการบริหารจัดการดานความมั่นคงชายแดนในเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร เพื่อนําสูการศึกษาความเปนไปไดของการจัดทําโครงการเปดจุดผอนปรนสงเสริมการคา

ชายแดนกระตุนการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมสองฝงโขง เพ่ือใหผูคารายยอยและผูคนในทองถิ่นไดมีรายไดในการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิติ 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบพระคุณอาจารยท่ีปรึกษา คณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธ และผูทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาใหคําแนะนําและ

แนวทางการพัฒนางานวิจัย ตลอดจนหาแนวทางแกไขปญหาจนสําเร็จไดอยางสมบูรณ ขอขอบพระคุณผูใหขอมูลทุกทานท่ี

กรุณาใหสัมภาษณและใหขอมูลท่ีเปนประโยชน สุดทายขอบูชาพระคุณ บิดา มารดา ท่ีใหการสนับสนุนและไมเคยปดกั้นความ

ปรารถนาในดานการศึกษา ความสําเร็จน้ีไมอาจเกิดขึ้นไดเลยหากปราศจากบุคคลทุกทานที่ไดกลาวไปขางตน  
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บทคัดยอ             

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 1. เพื่อสํารวจคุณลักษณะที่พึงประสงคของนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพ สาขาวิชาการ

จัดการทองเท่ียว คณะการทองเท่ียวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามทัศนะของสถานประกอบการ และ 2. 

เพื่อศึกษาขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะของนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพทองเท่ียวที่ พึงประสงคตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดาน คือ 1) ดานความรู 2) ดานคุณธรรม จริยธรรม 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ เปนการวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีเครื่องมือในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม โดยมี

กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัย คือ หนวยงานท่ีรับนิสิตสาขาวิชาการจัดการทองเท่ียวเขาฝกประสบการณวิชาชีพในภาคเรียนท่ี 

3 ปการศึกษา 2561 จํานวนท้ังสิ้น 146 แหง ที่มาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แลวนําขอมูลท่ีไดจาก

แบบสอบถามมา ผลการวิจัยพบวา 1) คุณลักษณะที่พึงประสงคของนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพตามทัศนะของสถาน

ประกอบการมีความพึงพอใจตอคุณลักษณะที่พึงประสงคโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x ̅=4.19) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน

โดยเรียงจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก 1.1) ดานคุณธรรม จริยธรรม (x̅=4.51) 1.2) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ (x ̅=4.48) 1.3) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (x ̅=4.09) 

1.4) ดานทักษะทางปญญา (x ̅=4.02) และ 1.5) ดานความรู (x ̅=3.86) และ 2) ขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะ

ของนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพ ไดแก 2.1) ดานภาษาตางประเทศ ซ่ึงจะเปนอุปสรรคในการทํางานของเด็กในอนาคต และ 

2.2) ดานความรูพ้ืนฐานดานการทํางานขององคกร อยากใหทราบถึงขอมูลหนวยงานมากอนเพ่ือทราบแนวทางแนะนําพื้นฐาน

ของงานท่ีจะมาฝกของแตละหนวยงาน ตัวอยางเชน สายการบินไมมีวันหยุดประจํา และการเขางานเปนกะ (เปนชวง) 
 

คําสําคัญ: คุณลักษณะท่ีพึงประสงค, การฝกประสบการณวิชาชีพ, ทัศนะของสถานประกอบการ 
 

Abstract 

 This research is survey research. The aims of the research were to explore the desirable characteristics 

of Tourism Management students’  trainees from the Faculty of Tourism and Hotel Management, 

Mahasarakham University as viewed by entrepreneurs, and to identify the guidelines to develop the 

desirable characteristics of Tourism Management students’ trainees regarding to five learning outcomes: 1) 
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Knowledge 2)  Ethics and Moral skills; 3)  Cognitive skills; 4)  Interpersonal skills and responsibilities; and 5) 

Numerical analysis, communication and information technology skills.  A questionnaire was used as a 

research instrument to collect data from 146 entrepreneurs. Data analysis was used to describe descriptive 

statistics, frequency, percentage, average and standard deviation.  The research findings were as follows:  a 

majority of the respondents were from the private sector accounting for 52. 74% , followed by the 

government service which accounted for 37. 67%  and the state enterprises 9. 59% , respectively.  The 

entrepreneurs’  satisfactions toward trainees on overall component were at the highest level.  The Ethics 

and Moral skills ( x ̅= 4. 51)  was the first ranking in satisfactions, followed by Interpersonal skills and 

responsibilities (x ̅=4.48) and Numerical analysis, communication and information technology skills (x ̅=4.09), 

respectively.  The entrepreneurs viewed that the trainees working with honesty was at the highest level 

(x ̅=4.73) However, Knowledge gained the lowest satisfaction level (x̅=3.86). When focusing on each factor, 

English or foreign languages in tourism careers are important.  The students need to be improved before 

getting internship and working in the future.  English or foreign language is very important for a career. 

Therefore, the internship is a guideline for Tourism Management students, enhancing the knowledge, skills 

and experience that will be the basic and make their confidence in an efficient career in tourism. And also 

the desirable characteristics according to the entrepreneurs’ perspectives. 
 

Keywords: Desired Characteristics, Trainees, Entrepreneurs’ Perspectives  
 

บทนํา  

 ปจจุบัน สถาบันการศึกษาหลายแหงในประเทศไทยไดมีการเปดหลักสูตรดานการทองเที่ยว เพื่อรองรับความตองการของ

ตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมทองเท่ียว JobThai ไดเผยขอมูลความตองการแรงงานของภาคธุรกิจทองเที่ยวและโรงแรม 

ประจําเดือนมีนาคม 2562 พบวามีความตองการแรงงาน จํานวน 2,309 อัตรา ประเภทงานที่ตองการแรงงานมากท่ีสุด        5 

อันดับแรก ไดแก งานขาย งานลาม/มัคคุเทศก จองหอง จองต๋ัว งานอาหาร–เครื่องด่ืม (Ratirita, 2019) การขยายตัวของภาค

การทองเที่ยวไทย จําเปนตองไดรับการพัฒนาในหลาย ๆ ดานอยางตอเน่ือง ดานบริการจัดการจํานวนนักทองเท่ียว การจัดการ

แหลงทองเที่ยวใหมีความเหมาะสมสอดรับกัน เพ่ือไมใหเกิดปญหาความแออัดและปญหาสิ่งแวดลอมตามมาในภายหลัง การ

จัดระเบียบความปลอดภัยของสถานที่ทองเท่ียว ซ่ึงถือเปนหัวใจสําคัญเพ่ือสรางความม่ันใจใหแกนักทองเท่ียว และทําใหการ

ทองเท่ียวของไทยมีความย่ังยืนมากข้ึน โดยหอการคาไทยไดยกระดับขีดความสามารถธุรกิจทองเท่ียวและบริการผาน 4 ปจจัย

หลัก ไดแก (1) สรางมาตรฐานดานการทองเที่ยวในทุกดาน (2) พัฒนาคุณภาพดานการทองเที่ยว ท้ังแหลงทองเท่ียว คุณภาพ

นักทองเที่ยว คุณภาพสินคาและบริการ (3) สงเสริมใหมีการกระจายตัวดานการทองเท่ียวให ไปสูทองถิ่น และ (4) พัฒนา

ทรัพยากรบุคคลใหมีคุณภาพ (กลินทร  สารสิน, 2559)  

 การฝกประสบการณวิชาชีพหรือการฝกงาน คือ การฝกปฏิบัติงานที่นักศึกษาไดใชทักษะและเพ่ิมประสบการณ รวมไปถึง

การพัฒนาตนเอง เพ่ือเตรียมพรอมสําหรับการทํางานท้ังในระหวางการศึกษาและภายหลังการศึกษา โดยนําความรูจ าก

ภาคทฤษฎีไปสูการฝกการปฏิบัติจริงภายในระยะเวลาท่ีสถาบันการศึกษากําหนด (สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2560) เปนกระบวนการที่นิสิตนําความรูทักษะท่ีไดรับจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไปประยุกตใชจริง

ในสถานประกอบการหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ไดศึกษาในสถาบันการศึกษา การฝกงานจึงเปนหัวใจสําคัญหน่ึงของ
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กระบวนการเรียนรูที่ชวยสงเสริม เสริมสรางนิสิตไดพัฒนาความรู ทักษะในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการสรางประสบการณใน

การทํางานใหแกนิสิต นับวาการฝกงานเปนการเพิ่มพูนความรู ทักษะและประสบการณที่จะเปนพื้นฐานและความมั่นใจในการ

ประกอบอาชีพอยางมั่นคงและมีประสิทธิภาพ อันจะเปนประโยชนแกการประกอบอาชีพ สอดคลองกับความตองการของ

ตลาดแรงงานทั้งสถานประกอบการหรือหนวยและการประกอบอาชีพอิสระ โดยท่ีนิสิตจะมีโอกาสไดใชเครื่องมือใหม ๆ ใน

วงการธุรกิจ ตลอดจนทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานและเทคนิคการทํางาน สามารถเห็นวิธีการสรางสรรคผลผลิตที่มี

ประสิทธิภาพ นอกจากน้ันยังสรางความเชื่อมั่น ทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพ การทํางานรวมกับผูอ่ืน ท่ีสําคัญเปนการเสริมสราง

สมรรถภาพในการประกอบวิชาชีพในอนาคตตอไป เพื่อตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของสถานประกอบการและ

หนวยงานดานการทองเท่ียว ทางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยวจึงไดบรรจุวิชาการฝก

ประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการและหนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ไวในแผนการเรียนของนิสิตสาขาวิชาการ

จัดการการทองเท่ียว โดยนิสิตตองออกฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของ จํานวน 2 ครั้ง 

รวมระยะเวลาฝกประสบการณวิชาชีพ 6 เดือนตามเกณฑการฝกประสบการณวิชาชีพ ซึ่งจะสงผลใหนิสิตไดเพ่ิมพูนความรู 

ความสามารถ ทักษะ และประสบการณที่จะเปนพ้ืนฐานและสรางความม่ันใจในการประกอบอาชีพอยางม่ันคงและมี

ประสิทธิภาพ อันจะเปนประโยชนสําหรับการประกอบอาชีพ และมีความพรอมในการเปนบุคลากรทางการทองเท่ียวที่มี

คุณภาพและมีคุณลักษณะตรงตามความตองการของสถานประกอบการและหนวยงานท่ีเกี่ยวของในอุตสาหกรรมทองเที่ยว 

 ดังนั้น จากความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความประสงคท่ีจะศึกษาวิจัยในประเด็นเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงคของนิสิต

ฝกประสบการณวิชาชีพ สาขาวิชาการจัดการทองเท่ียวตามทัศนะของสถานประกอบการ เพื่อจะนําไปสูแนวทางสําหรับการ

พัฒนานิสิตสาขาวิชาการจัดการทองเที่ยวใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคเปนไปตามทัศนะของสถานประกอบการและหนวยงาน

ดานการทองเที่ยวในอนาคตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อสํารวจคุณลักษณะที่พึงประสงคของนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพ สาขาวิชาการจัดการทองเท่ียว คณะการ

ทองเท่ียวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามทัศนะของสถานประกอบการ  

 2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะของนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพทองเที่ยวที่พึงประสงคตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดาน คือ 1) ดานความรู 2) ดานคุณธรรม จริยธรรม 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย  

 การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

 1. กลุมเปาหมายในการวิจัย ไดแก สถานประอบการ หรือหนวยงานที่รับนิสิตสาขาวิชาการจัดการทองเท่ียวเขาฝก

ประสบการณวิชาชีพในภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2561 จํานวนทั้งส้ิน 146 แหง อาทิ จําแนกเปนหนวยงานราชการ 54 แหง 

รัฐวิสาหกิจ 14 แหง หนวยงานเอกชน บริษัทนําเที่ยว 65 แหง และสายการบิน 13 แหง  

 2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามประเมินผล แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ แบง

ออกเปน 3 ตอน ไดแก ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูประกอบการ ตอนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจของผูประกอบการตอ

นิสิตฝกงาน และตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะที่ตองการใหสาขาวิชานําไปพัฒนานิสิตฝกประสบการณวิชาชีพ  
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 3. การเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก การใชแบบสอบถามประเมินผลจากการรวบรวมรายชื่อสถานที่ฝกประสบการณวิชาชีพ

ของนิสิตในหนวยงานท่ีรับนิสิตสาขาวิชาการจัดการทองเท่ียวเขาฝกประสบการณวิชาชีพในภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2561 

จํานวนท้ังสิ้น 146 แหง 

 4. การวิเคราะหขอมูล ไดแก การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยการนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหโดยใช

โปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเชิงพรรณนา  

 5. สถิติท่ีใชในการวิจัย ไดแก สถิติการทดสอบหาคาความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย  (Average) 

และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

ผลการวิจัย  

 การวิจัยเรื่องคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพ สาขาวิชาการจัดการทองเท่ียวตามทัศนะของ

สถานประกอบการ ผูวิจัยสามารถจําแนกผลการวิจัยได ดังนี้ 

 1. เพ่ือสํารวจคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพ สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว คณะการ

ทองเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามทัศนะของสถานประกอบการ    

 ผลการวิจัยพบวา สามารถจําแนกผลการวิจัยตามตารางที่ 1 ดังนี้ 

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพ สาขาวิชา

การจัดการทองเท่ียว ตามทัศนะของสถานประกอบการในภาพรวม รวม 5 ดาน  

คุณลักษณะที่พึงประสงค คาเฉลี่ย S.D แปลผล 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 4.51 0.462 มากที่สุด 

2. ดานความรู 3.86 0.541 มาก  

3. ดานทักษะทางปญญา 4.02 0.592 มาก 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 4.48 0.494 มาก 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.09 0.554 มาก 

รวม 4.19 0.051 มาก 

 จากตารางท่ี 1 พบวา สถานประกอบการมีความพึงพอใจตอคุณลักษณะท่ีพึงประสงคโดยภาพรวม ท้ัง 5 ดาน อยูใน

ระดับมาก (x ̅=4.19) และเม่ือพิจารณาเปนรายดานโดยเรียงจากคาเฉล่ียมากไปหานอย ไดแก 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 

(x ̅=4.51) 2) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (x ̅=4.48) 3) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (x ̅=4.09) 4) ดานทักษะทางปญญา (x ̅=4.02) และ 5) ดานความรู (x ̅=3.86) 

ตามลําดับ 

 2. เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะของนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพทองเท่ียวท่ีพึงประสงค

ตามมาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดาน คือ 1) ดานความรู 2) ดานคุณธรรม จริยธรรม 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดาน

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของสถานประกอบการตอหลักสูตรมี ดังน้ี 

  2.1 ดานภาษา การทองเที่ยวและการโรงแรมในสายงานตองพบกับลูกคาตางชาติตางภาษาอยูแลว จึงเลี่ยงไมไดท่ี

ตองใชภาษาอังกฤษ แตนักศึกษาของคณะสวนใหญออนภาษาอังกฤษ แมแตอาน ซึ่งจะเปนอุปสรรคในการทํางานของเด็กใน

อนาคต นิสิตตองสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดในระดับปานกลางที่สามารถสื่อสารกับชาวตางชาติได ปรับทักษะดานภาษา
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แกนักศึกษา อยากใหเพิ่มภาษาใหกับนักศึกษา เชน รัสเซีย จีน เพ่ือเปดประสบการณการทํางานใหกับนักศึกษามากขึ้น 

หลักการใชภาษาอังกฤษในการทํางานยังตองเรียนรูเพิ่มเติมและใชงานไดจริง ในเร่ืองการใชภาษาอังกฤษที่ตองเจอคนตางชาติ

เพื่อท่ีจะไดขอมูลแกนักทองเท่ียวไดดีและครบถวน 

  2.2 ดานความรูพื้นฐานดานการทํางานขององคกร ใหนิสิตหาความรูพื้นฐานดานการทํางานในองคกรนั้น ๆ กอนการ

ทํางานจะเปนประโยชนตอตัวนิสิตเอง อยากใหทราบถึงขอมูลหนวยงานมากอนเพ่ือทราบแนวทาง แนะนําพื้นฐานของงานที่จะ

มาฝกของแตละหนวยงาน ตัวอยางเชน สายการบินไมมีวันหยุดประจํา และการเขางานเปนกะ  
 

สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพ สาขาวิชาการจัดการทองเท่ียวตามทัศนะของ

สถานประกอบการ ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได ดังน้ี 

 1. เพ่ือสํารวจคุณลักษณะที่พึงประสงคของนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพ สาขาวิชาการจัดการทองเท่ียว คณะการ

ทองเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามทัศนะของสถานประกอบการ พบวา สถานประกอบการมีความ

พึงพอใจตอคุณลักษณะที่พึงประสงคโดยภาพรวม ท้ัง 5 ดาน อยูในระดับมาก (x ̅=4.19) และเม่ือพิจารณาเปนรายดานโดย

เรียงจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม (x ̅=4.51) 2) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ (x ̅=4.48) 3) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (x ̅=4.09)        

4) ดานทักษะทางปญญา (x̅=4.02) และ 5) ดานความรู (x ̅=3.86) ตามลําดับ  

 2. เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะของนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพทองเท่ียวท่ีพึงประสงค

ตามมาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดาน คือ 1) ดานความรู 2) ดานคุณธรรม จริยธรรม 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดาน

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา 1) ดานภาษา การทองเท่ียวและการโรงแรมในสายงานตองพบกับลูกคาตางชาติตางภาษาอยู

แลว จึงเล่ียงไมไดที่ตองใชภาษาอังกฤษ แตนักศึกษาของคณะสวนใหญออนภาษาอังกฤษ แมแตอาน ซ่ึงจะเปนอุปสรรคในการ

ทํางานของเด็กในอนาคต นิสิตตองสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดในระดับปานกลางที่สามารถสื่อสารกับชาวตางชาติได ปรับ

ทักษะดานภาษาแกนักศึกษา อยากใหเพิ่มภาษาใหกับนักศึกษา เชน รัสเซีย จีน เพื่อเปดประสบการณการทํางานใหกับ

นักศึกษามากขึ้น หลักการใชภาษาอังกฤษในการทํางานยังตองเรียนรูเพ่ิมเติมและใชงานไดจริง ในเร่ืองการใชภาษาอังกฤษท่ี

ตองเจอคนตางชาติเพ่ือที่จะไดขอมูลแกนักทองเท่ียวไดดีและครบถวน และ 2) ดานความรูพื้นฐานดานการทํางานขององคกร 

ใหนิสิตหาความรูพื้นฐานดานการทํางานในองคกรน้ัน ๆ กอนการทํางานจะเปนประโยชนตอตัวนิสิตเอง อยากใหทราบถึง

ขอมูลหนวยงานมากอนเพื่อทราบแนวทางแนะนําพ้ืนฐานของงานท่ีจะมาฝกของแตละหนวยงาน ตัวอยางเชน สายการบินไมมี

วันหยุดประจํา และการเขางานเปนกะ 
 

การอภิปรายผล  

 การวิจัยเรื่องคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพ สาขาวิชาการจัดการทองเท่ียวตามทัศนะของ

สถานประกอบการ ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยได ดังน้ี 

 1. ดานคุณธรรม จริยธรรม เปนมาตรฐานผลการเรียนรูที่อยูในประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ืองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 วาดวย คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขา สาขาวิชาตาง ๆ ตองเปนไปตาม

มาตรฐานผลการเรียนรูที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดและครอบคลุม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) ซ่ึงสอดคลองกับ

วัตถุประสงคของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการทองเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) คือ มุงผลิตบัณฑิตใหมี
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คุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการและความรับผิดชอบตอสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ

กรรณิกา  นาคพันธ  แสงสมุทร (2562) พบวา สถานฝกประสบการณประเภทสถานศึกษามีความคิดเห็นมากท่ีสุดตอ

คุณลักษณะที่พึงประสงค ดานคุณธรรม จริยธรรม ในขณะเดียวกันบริษัทเอกชน หางราน สถานประกอบการธุรกิจสวนตัว 

หนวยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ มีความพึงพอใจตอดานคุณธรรม จริยธรรมและเจตคติตอการทํางานของนักศึกษาฝกงาน

กอนฝกประสบการณวิชาชีพจริง (พัชราวดี  อักษรพิมพ และคณะ, 2562) หากพิจารณาเปนรายขอตามทัศนะของสถาน

ประกอบการ พบวา ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ นิสิตปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต ซึ่ง ความซ่ือสัตย สุจริต เปน

คุณธรรม จริยธรรมประการแรกที่เปนคุณลักษณะของบุคลากรฝายปฏิบัติการซึ่งธุรกิจนําเที่ยวออกนอกประเทศคาดห วัง     

(ธราธร  บุงทอง, 2561)  

 2. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรดานการทองเที่ยวตองมี

การติดตอ พูดคุย ใหคําแนะนํากับนักทองเที่ยวติดตอประสานงานกับบุคคลท้ังภายในและภายนอกสถานประกอบการทําให

สถานประกอบการตองการบุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ    

พัชราวดี  อักษรพิมพ และคณะ (2562) พบวา จุดเดนของนักศึกษากอนฝกประสบการณวิชาชีพจริงท่ีสถานประกอบการมี

ความพึงพอใจ คือ มีมนุษยสัมพันธและอัธยาศัยท่ีดีกับเพ่ือนรวมงานและลูกคา ทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของธราธร  บุงทอง 

(2561) พบวา การมีมนุษยสัมพันธเปนคุณลักษณะสําคัญตอประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรฝายปฏิบัติการ รวมถึง

คุณลักษณะที่พึงประสงคของพนักงานตอนรับบนเครื่องบินจากความคิดเห็นของผูบริหาร คือ ดานบุคลิกภาพและมนุษย

สัมพันธ ไดแก การมีบุคลิกภาพทางสังคม ทางอารมณและจิตใจและทางกายที่ดี (ยุนิดา  วิริโย, 2560) จากการฝกงานของนิสิต

สาขาวิชาการจัดการทองเท่ียว พบวา นิสิตยังไมสามารถปฏิบัติงานภายใตภาวะความกดดันได การเปนผูปฏิบัติงานใหบริการ

ตองเผชิญกับผูรับบริการประเภทตาง ๆ พฤติกรรมการแสดงออกที่หลากหลาย อาจตองเผชิญกับอารมณโกรธ หรือไมพึงพอใจ

โดยไมสามารถหลีกเลี่ยงได เปนความกดดันในการทํางานสําหรับผูปฏิบัติงานใหบริการ เชน มัคคุเทศก พนักงานตอนรับบน

เครื่องบิน เปนตน (รวีวรรณ  โปรยรุงโรจน, 2551) ดังน้ันผูปฏิบัติติงานใหบริการตองมีความมานะพยายามอยางสูงในการ

พัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง 

 3. ดานทักษะดานการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนทักษะที่เกี่ยวกับการ

คํานวณ การส่ือสารโดยใชภาษาตางประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการปฏิบัติงาน ไดแก สามารถใชอุปกรณและ

เทคโนโลยีเพ่ือการส่ือสารไดอยางเหมาะสมใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานไดใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

นําเสนอและถายทอดขอมูลได ซ่ึงการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการทองเท่ียวตองสามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน 

Microsoft Word Excel Power Point Photoshop ในการทํางานและโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับการจองบัตรโดยสาร

เครื่องบิน หองพัก มีความจําเปนตองาน สําหรับบริษัทนําเที่ยวที่พนักงานตองใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพ้ืนฐานในการทํางาน

และระบบปฏิบัติการ ซึ่งบุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา (2555, 30) ไดกลาววา ธุรกิจนําเท่ียวมีหนาที่ในการบริการรับจองที่พักแรม ท้ัง

ภายในประเทศและตางประเทศ เพื่อใหลูกคาไดรับการบริการที่สะดวกสบาย รวดเร็ว พนักงานในธุรกิจนําเที่ยวจึงตองมีความรู

และทักษะในการทําโปรแกรมระบบปฏิบัติการ นอกจากน้ี การปฏิบัติงานของบุคลากรดานการทองเท่ียวไมวาจะเปนบริษัทนํา

เที่ยว สายการบิน หรือหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีบทบาทในการสงเสริมการทองเท่ียว ตองสามารถใชภาษาอังกฤษ

หรือภาษาตางประเทศอ่ืน ๆ ในการสื่อสาร ฟง พูด อาน เขียน ขั้นพื้นฐานไดเปนอยางดี สอดคลองกับงานวิจัย ไชยปกรณ  

ปองญาติ และลินจง  โพชารี (2561) พบวา ปจจัยดานทักษะท่ีมัคคุเทศกตองมี คือ ทักษะดานการสื่อสารโดยเฉพาะทักษะ

เฉพาะภาษาเวียดนาม บุคลากรทางการทองเที่ยวนอกจากการสื่อสารภาษาอังกฤษไดเปนอยางดีแลว ภาษาตางประเทศท่ี

จําเปนตองใชในการสื่อสารกับนักทองเท่ียวตางชาติโดยเฉพาะมัคคุเทศก 
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 4. ดานความรู นับวาเปนสิ่งสําคัญท่ีนิสิตตองไดรับการพัฒนาคุณลักษณะดานน้ี สําหรับการประกอบอาชีพดานการ

ทองเท่ียว มัคคุเทศก หรือ ไกด เปนตําแหนงงานท่ีตลาดแรงงานตองการ สอดคลองกับงานวิจัยของไชยปกรณ  ปองญาติ และ 

ลินจง โพชารี (2561) พบวา ปจจัยดานความรู เปนศักยภาพของมัคคุเทศกที่ ควรมีความรู เฉพาะสถานท่ีทองเ ท่ียว 

ศิลปะวัฒนธรรม ทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของยุนิดา  วิริโย (2560) พบวา ความรู เปนคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของ

พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน สายการบินตนทุนต่ําในประเทศไทยที่ผูบริหารสายการบินใหความสําคัญเปนอันดับแรก 

เนื่องจากสงผลดานความปลอดภัย เม่ือพิจารณารายขอที่ ไดคาเฉลี่ยนอยที่ สุด  คือ มีความรูดานภาษาอังกฤษหรือ

ภาษาตางประเทศเปนอยางดี ซึ่งภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรทางการทองเท่ียวเปนทักษะการสื่อสารท่ีจําเปนอยางย่ิง 

คุณสมบัติของผูวางแผนจัดนําเท่ียวควรมี คือ ภาษาอังกฤษในการเขียน อาน พูด แบบสื่อสารไดที่ตองใชในการจัดนําเที่ยว

ระหวางประเทศ (ฉันทัช  วรรณถนอม, 2559) ยิ่งกวานั้นมัคคุเทศกตองสามารถใชภาษาอังกฤษ และ ภาษาตางประเทศที่ใชใน

การส่ือสารกับนักทองเท่ียวตางชาติ ดังน้ัน ความรูดานภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศเปนจุดท่ีนิสิตสาขาวิชาการจัดการ

ทองเท่ียวตองไดรับการพัฒนา เพ่ือใหนิสิตมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษไดเพ่ิมขึ้น 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย  

 1. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 

  ควรนําผลการวิจัยมาใชสําหรับการวางแผนในการปรับปรุง พัฒนา หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

รูปแบบของกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาศักยภาพนิสิตใหสอดคลองกับคุณลักษณะที่พึงประสงค 5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรม 

จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหกับนิสิตในการฝก

ประสบการณวิชาชีพใหมีคุณลักษณะตามทัศนะของสถานประกอบการและใชเปนแนวทางในการประกอบอาชีพดานการ

ทองเท่ียวอยางมีประสิทธิภาพ 

 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป  

  ควร ศึกษาปจจัยที่มีผลตอคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพดานทองเท่ียวในลักษณะการ

วิจัยแบบผสมผสานระหวางเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (Mixed Methods) 
 

กิตติกรรมประกาศ  

 ขอขอบคุณ คณะการทองเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ไดสนับสนุนทุนการวิจัย สถานประกอบการ

ที่รับนิสิตสาขาวิชาการจัดการทองเที่ยวเขาฝกประสบการณวิชาชีพและใหขอมูลอันเปนประโยชนสําหรับการศึกษาครั้งน้ี 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. กันฑิมาลย  จินดาประเสริฐ และ อาจารย ดร.ปารณีย  บุญไชย อาจารยประจําคณะการทองเที่ยว

และการโรงแรมท่ีเปนผูใหคําปรึกษาแนะนํา และตรวจแกไข จนทําใหงานวิจัยสําเร็จ และนิสิตสาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว 

คณะการทองเท่ียวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค 1. เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนในการปฏิบัติงานของผูบริหารองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดอุดรธานี และ 2. เพ่ือศึกษาแนวทางในการสงเสริมการปฏิบัติงานโดยใชส่ือส่ังคมออนไลนของ

ผูบริหารในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดอุดรธานี เปนการวิจัยแบบผสมผสานระหวางเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

(Mixed Methods) มีเครื่องมือในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณเชิงลึกและแบบสอบถาม โดยมีกลุมเปาหมายในการวิจัย คือ    

ผูบริหาร และเจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดอุดรธานี จํานวน 120 คน ที่มาจากวิธีการสุมตัวอยางแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) แลวนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย       

คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และจากแบบสัมภาษณเชิงลึกมาวิเคราะหแบบเชิงเน้ือหา (Content Analysis) 

ผลการวิจัยพบวา 1) ประกอบไปดวย 1.1) ดานนโยบายและการวางแผน 1.2) ดานการจัดองคการ 1.3) ดานบุคคลากร 1.4) 

ดานอํานวยการและวินิจฉัยส่ังการ 1.5) ดานการประสานงาน 1.6) ดานการรายงานผล 1.7) ดานงบประมาณ โดยภาพรวมอยู

ในระดับปานกลาง (x ̅=2.82) 2) ควรมีการอบรมแนะแนวทางวิธีการใชสื่อสังคมออนไลนแกผูบริหารและผูปฏิบัติงานเพ่ือใชใน

การทํางานไดอยางสะดวก รวดเร็ว และคลองตัวในการทํางานตรงตามยุคตามสมัย อีกท้ังยังชวยลดระยะเวลาในการทํางานใน

กรณีท่ีมีการติดตอสื่อสารหรือประสานงานกับองคกร หนวยงานภายนอกไดอยางรวดเร็ว ฉับไว  
 

คําสําคัญ: พฤติกรรมการใชสื่อ, สังคมออนไลน, องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

Abstract 

 This research purposed to 1. Study Administrators behavior to using social media in performance the 

local government organization 2 .  Finding the channel to promote the operation by social medias in 

command of the administrators in the local government organization The sample are administrators and 

officers in local administrative organizations Udon Thani Province, 120 people by specific selection used in 

the research were questionnaires and in-depth interviews. And then the data obtained from data collection 

To analyze statistical values such as frequency, percentage, mean, standard deviation The results showed 
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that the executive behaviors in using social media in the administration of Local government organization 

Udon Thani province, this time, both in overall and in each aspect, there are differences, gender, position, 

educational background, age, work experience of the executives. Monthly income Frequency of using social 

media types The location of service, usage period and social media usage, usage level and benefit level in 

administration in 7 aspects, policy and planning. Organization In the organization of personnel Coordination 

Reporting Budget Use of social media, usage levels, personnel At the highest level and Regarding the use 

of social media, the level of benefits that were reported at the highest level was the use of social media 

in the administration of the executives. Local government organization Udon Thani Province  
 

Keywords: Media Behaviors, Social Online, Administrative Organization Administrators  
 

บทนํา 

 ส่ือสังคมออนไลน ในปจจุบันกลายเปนสื่อใหมท่ีเขามามีบทบาทอยาง สําคัญย่ิงในยุคที่สังคมมีความเปลี่ยนแปลงไปอยาง

รวดเร็วในแงของการเปนสวนหนึ่งในปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกรในปจจุบัน เมื่ออินเตอรเน็ตเติบโตข้ึนและเริ่มมีการใช

อินเตอรเน็ตเปนชองทางในการสื่อสารการรับขาวสาร เรียกวาส่ือสารมวลชนออนไลนปรับตัวเขาสูกระแสออนไลนจํานวนมาก

จึงจะตองมีการใชงานชองทางนี้ในการบริหารของผูบริหารในองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนอยางมากการใชเครื่องมือที่มีอยู

ในอินเตอรเน็ตมากขึ้น กลาวคือบุคคลบนโลกน้ีสามารถมีปฏิสัมพันธโตตอบกันไดน่ันเอง พ้ืนฐานการเกิดสื่อสังคมออนไลนก็มา

จากความตองการของมนุษยหรือคนเราท่ีตองการติดตอสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธกันสังคมของผูใชงานอินเทอรเน็ต ซ่ึงแตละคน

สามารถเขาไปดูได เขาไปสรางไดและสามารถแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารกันได เปนสื่อสังคมออนไลนของผูใชอินเทอรเน็ต

รวมกัน ตัวอยางเชน สังคมออนไลนของผูใชงาน เฟซบุค ไลน สามารถนําเอาสื่อตาง ๆ เชน เร่ืองราวของบุคลหรือเรื่องราว  

ตาง ๆ ภาพ วีดิโอ เผยแพรไปยังสมาชิกทุกคนในเครือขายได (ภิเษก  ชัยนิรันดร, 2553, น.28) เปนชองทางในการส่ือสารกัน

อยางมากย่ิงขึ้นและพัฒนารูปแบบการสื่อสารใหรวดเร็ว ฉับไว ทัน เหตุการณ ก็เร่ิมหันมาใชสังคมออนไลนเพ่ือสราง

ภาพลักษณขององคกรวมทั้งยังนํามาแบงปนกิจกรรมขององคกรหรือหนวยงานผานส่ือสังคมออนไลนอยางแพรหลาย โดยที่ใน

ขณะนี้เริ่มมีการปรับตัวมากย่ิงขึ้น และมีแนวโนมวาจะเปนมีอัตราการเติบโตท่ีขยายเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง ไดเห็นถึงบทบาท

ความสําคัญที่เพ่ิมข้ึนของสื่อสังคมออนไลนท่ีมีตอองคกรภาครัฐในประเทศไทย (เกรียงกานต  กาญจนะโภคิน, 2558, น.25) 

โดยแสดงใหเห็นอยางชัดเจนถึงรูปแบบที่เปลี่ยนไปของแนวทางการส่ือสารและการเชื่อมตอระหวางผูบริหารในการปฏิบัติงาน

ในการสั่งการไปยังบุคลากรในองคกรสื่อสังคมออนไลนกลายเปนสวนสําคัญตอการดําเนินชีวิตในแตละวัน  

 ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยในการบริหารงานของผูบริหารในองคกรการสื่อสารผานเครือขายสังคม

ออนไลนนั้นจัดวาเปนส่ือใหม เปนชองทางการสื่อสารท่ีสําคัญ และมีบทบาทตอสังคมที่กําลังเปล่ียนวิธีการติดตอสื่อสารไปจาก

รูปแบบเดิม อีกท้ังยังเปนการสื่อสารชองทางเลือกที่สําคัญของผูคนในปจจุบันสงผลใหส่ือกระแสหลักทั้งหนังสือพิมพ วารสาร

นิตยสาร โทรทัศนและวิทยุ ตางหันมาใหความสําคัญและนําเสนอขอมูลขาวสารผานเครือขายสังคมออนไลนกันมากขึ้น ทําให

ในการบริหารงานของผูบริหารในองคกรทุกวันน้ีกลายเปนสังคมแหงยุคขาวสารและมีความแคบลง เน่ืองจากการติดตอกันทาง

เครือขายสังคมออนไลนทําใหเกิดการรับรูไดในทันทีในการบริหารของภาครัฐในจังหวัดอุดรธานีจึงมีความสําคัญอยางมากใน

ปฏิบัติงานของผูบริหารในจังหวัดอุดรธานีในปจจุบันจะตองใชสื่อสังคมเขามาใช เมื่ออินเตอรเน็ตเติบโตขึ้นและเริ่มมีการใช

อินเตอรเน็ตเปนชองทางในการสื่อสารการรับขาวสาร ปรับตัวเขาสูกระแสออนไลนจํานวนมากจึงจะตองมีการใชงานชองทางน้ี

ในการปฏิบัติงานของผูบริหารในองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนอยางมากการใชเครื่องมือท่ีมีอยูในอินเตอรเน็ตมากข้ึน โดย

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนี้ทําใหบทบาทในการทํางานสื่อสังคมออนไลน เขามาชวยในการปฏิบัติงานขององคกรปกครอง
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ทองถิ่นจังหวัดอุดรธานีเปลี่ยนไปจากเดิมที่การรับรูและผูรับสาร เปลี่ยนเปนผูรับสารเปนผูเลือก นอกจากนั้นคุณลักษณะของ

สื่อบนเครือขายอินเตอรเน็ตที่ไมมีขอจํากัดเรื่องเวลาและพื้นเปนชองทางสําคัญในการใหขาวสารหรือการทํางานไดในเชิงลึก 

และหลากหลายมากกวาที่สื่ออ่ืนสามารถทําไดและนั้นเปนการเปลี่ยนแปลงบทบาทของในการปฏิบัติงานของบุคลากร

โดยเฉพาะในองคกรปกครองทองถ่ิน จังหวัดอุดรธานี 
 

วัตถุประสงคการวิจัย  

 1. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนในการบริหารงานของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัด

อุดรธานี 

 2. เพื่อศึกษาหาแนวทางในการสงเสริมการปฏิบัติงานโดยใชส่ือสังคมออนไลนของผูบริหารในองคกรปกครองสวนทองถิ่น

จังหวัดอุดรธานี 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยแบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (Mixed Methods) โดยมีวิธีการ

ดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

 1. กลุมเปาหมายในการวิจัย ไดแก ผูบริหารและเจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดอุดรธานี  จํานวน 

120 คน ท่ีมาจากวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

 2. เครื่องมือในการวิจัย ไดแก 1) สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 2) แบบสอบถาม (Questionnaire) 

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก การเก็บรวบรวมขอมูลจาก 1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ เปนขอมูลท่ีไดจาก

การสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมเปาหมายและการใชแบบสอบถาม 2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ เปนขอมูลที่ไดจาก

การรวบขอมูลเอกสารตาง ๆ (Document Research) อาทิ หนังสือ ตํารา เอกสารวิชาการ งานวิจัย และส่ืออิเล็กทรอนิกสท่ี

เกี่ยวของ เปนตน 

 4. การวิเคราะหขอมูล ไดแก การวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 2 สวน คือ 1) การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการ

นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมเปาหมายและการรวบขอมูลเอกสารตาง ๆ มาวิเคราะหในเชิงเน้ือหา (Content 

Analysis) 2) การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยการนําขอมูลที่ไดจากการแจกแบบสอบถามมาวิเคราะหมาวิเคราะหโดยใช

โปรแกรมทางสถิติเพื่อหาคาความแปรปรวนหรือการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวหรือการทดสอบคา (F-test)   

 5. สถิติท่ีใชในการวิจัย ไดแก การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ืออธิบายลักษณะขอมูลตามความ

แตกตางในลักษณะตางๆ ของการใชส่ือสังคมออนไลนในการปฏิบัติงานของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัด

อุดรธานีโดยใชคารอยละ (Percentage) และตารางแจกแจงความถี่ (Frequencies) และใชคาเฉล่ีย (Mean)  
 

ผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องพฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนในการบริหารงานของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จังหวัด

อุดรธานี ผูวิจัยสามารถจําแนกผลการวิจัยได ดังนี้     

 1. เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมการใชส่ือสังคมออนไลนในการบริหารงานของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

จังหวัดอุดรธานี           

 ผลการวิจัยพบวา ระดับพฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนในการบริหารงานของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

จังหวัดอุดรธานี ทั่ง 7 ดาน ดังนี ้
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  1.1 ดานนโยบายและการวางแผน มีระดับความคิดเห็นในการบริหารงานอยูในระดับปานกลาง (x ̅=2.80) มีการ

บริหารงานอยูในระดับมากที่สุด คือ เพ่ือเก็บขอมูลใชในการบริหารงาน (x ̅=2.84) และมีการบริหารงานอยูในระดับตํ่าที่สุด คือ 

เพื่อเปนกรอบนโยบายการทํางาน และพัฒนาองคกร (x ̅=2.78) ระดับประโยชนที่ไดรับของผูบริหารองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น จังหวัดอุดรธานี ดานนโยบายและการวางแผน มีระดับความคิดเห็นในการบริหารงานอยูในระดับปานกลาง (x ̅=2.82) 

มีการบริหารงานอยูในระดับมากที่สุด เพื่อเก็บขอมูลใชในการบริหารงานในระมากท่ีสุด (x ̅=2.85) ละมีการบริหารงานอยูใน

ระดับตํ่าที่สุด คือ เพื่อเปนกรอบนโยบายการทํางาน และพัฒนาองคกร (x ̅=2.83)   

   1.2 ดานการจัดการ มีระดับความคิดเห็นในการบริหารงานอยูในระดับ ปานกลาง (x ̅=2.80) มีการบริหารงานอยูใน

ระดับมากท่ีสุด คือ มอบหมายภาระงานในองคกรใหแกผูใตบังคับบัญชา (x̅=2.86) และมีการบริหารงานอยูในระดับตํ่าที่สุด 

คือ จัดการแบงกลุมงานและกําหนดหนาท่ี (x̅=2.74) ระดับประโยชนท่ีไดรับของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัด

อุดรธานี ดานการจัดการ มีระดับความคิดเห็นในการบริหารงานอยูในระดับปานกลาง (x ̅=2.85) มีการบริหารงานอยูในระดับ

มากที่สุด มอบหมายภาระงานในองคกรใหแกผูใตบังคับบัญชา (x ̅=2.86) ละมีการบริหารงานอยูในระดับตํ่าท่ีสุด คือ จัดการ

แบงกลุมงานและกําหนดหนาที่ (x ̅=2.84) 

   1.3 ดานบุคลากร มีระดับความคิดเห็นในการบริหารงานอยูในระดับ ปานกลาง (x̅=2.90) มีการบริหารงานอยูใน

ระดับมากท่ีสุด คือ จัดบุคลากรใหเหมาะสมกับงานในระดับมากท่ีสุด (x ̅=3.01) และมีการบริหารงานอยูในระดับต่ําท่ีสุด คือ 

เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน (x ̅=2.79) ระดับประโยชนที่ไดรับของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดอุดรธานี 

ดานบุคลากร  มีระดับความคิดเห็นในการบริหารงานอยูในระดับปานกลาง (x ̅=2.85) มีการบริหารงานอยูในระดับมากที่สุด จัด

บุคลากรใหเหมาะสมกับงานในระดับมากท่ีสุด (x ̅=2.92) ละมีการบริหารงานอยูในระดับต่ําที่สุด คือ เพ่ือการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน (x ̅=2.79) 

   1.4 ดานอํานวยการและวินิจฉัยสั่งการ มีระดับความคิดเห็นในการบริหารงานอยูในระดับปานกลาง (x ̅=2.67) มีการ

บริหารงานอยูในระดับมากที่สุด คือ ผูบริหารทําการติดตามผลการปฏิบัติงาน ชวยเหลือและแกไขปญหาใหแกผูใตบังคับบัญชา

ในระดับมากท่ีสุด (x ̅=2.70) และมีการบริหารงานอยูในระดับตํ่าที่สุด คือ ผูบังคับบัญชาพิจารณาตัดสินใจและสั่งการในเรื่องใด

เรื่องหน่ึงในองคกรโดยผานสื่อ (x ̅=2.65) ระดับประโยชนท่ีไดรับของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดดาน

อํานวยการและวินิจฉัยสั่งการ มีระดับความคิดเห็นในการบริหารงานอยูในระดับปานกลาง (x ̅=2.77) มีการบริหารงานอยูใน

ระดับมากท่ีสุด ผูบริหารทําการติดตามผลการปฏิบัติงานชวยเหลือและแกไขปญหาใหแกผูใตบังคับบัญชาในระดับมากท่ีสุด 

(x ̅=2.87) และมีการบริหารงานอยูในระดับต่ําท่ีสุด คือ ผูบังคับบัญชาพิจารณาตัดสินใจและสั่งการในเรื่องใดเร่ืองหนึ่งในองคกร

โดยผานส่ือ (x̅=2.67)  

  1.5 ดานการประสานงาน มีระดับความคิดเห็นในการบริหารงานอยูในระดับปานกลาง (x ̅=2.84) มีการบริหารงานอยู

ในระดับมากท่ีสุด คือ ใชกลไกสื่อเพ่ือรวมพลังเขารวมทํางานเพ่ือตรงไปสูจุดหมายเดียวกันตามท่ีกําหนดเปนวัตถุประสงคของ

งานในระดับมากที่สุด (x ̅=2.92) และมีการบริหารงานอยูในระดับต่ําท่ีสุด คือ ใชส่ือในการติดตอสื่อสารใหเกิดความคิด ความ

เขาใจตรงกันในการรวมมือปฏิบัติงานใหสอดคลอง ทั้งเวลา และกิจกรรมที่จะตองกระทําใหบรรลุวัตถุประสงค (x ̅=2.89) ระดับ

ประโยชนที่ไดรับของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดอุดรธานี ดานการประสานงาน มีระดับความคิดเห็นในการ

บริหารงานอยูในระดับปานกลาง (x ̅=2.89) มีการบริหารงานอยูในระดับมากท่ีสุด คือ ใชสื่อในการติดตอสื่อสารใหเกิด 

ความคิดความเขาใจตรงกันในการรวมมือปฏิบัติงานใหสอดคลอง ทั้งเวลา และกิจกรรมที่จะตองกระทําใหบรรลุวัตถุประสงค
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ในระดับมากท่ีสุด (x ̅=2.96) และมีการบริหารงานอยูในระดับตํ่าที่สุด คือ ใชกลไกสื่อเพ่ือรวมพลังเขารวมทํางานเพ่ือตรงไปสู

จุดหมายเดียวกันตามที่กําหนดเปนวัตถุประสงคของงาน (x ̅=2.82)  

  1.6 ดานการรายงานผล มีระดับความคิดเห็นในการบริหารงานอยูในระดับปานกลาง (x̅=2.82) มีการบริหารงานอยู

ในระดับมากที่สุด คือ สะทอนผลการปฏิบัติงานงานของใตผูบังคับบัญชา (x ̅=2.99) และมีการบริหารงานอยูในระดับตํ่าที่สุด 

คือ ติดตามและรับฟงผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน (x ̅=2.76) ระดับประโยชนท่ีไดรับของผูบริหาร

องคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดอุดรธานี ดานการรายงานผลมีระดับความคิดเห็นในการบริหารงานอยูในระดับปานกลาง 

(x ̅=3.00) มีการบริหารงานอยูในระดับมากท่ีสุด คือ ติดตามและรับฟงผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน

ในระดับมากท่ีสุด (x ̅=3.02) และมีการบริหารงานอยูในระดับตํ่าที่สุด คือ สะทอนผลการปฏิบัติงานงาน ของใตผูบังคับบัญชา 

(x ̅=2.99)  

  1.7 ดานงบประมาณ มีระดับความคิดเห็นในการบริหารงานอยูในระดับปานกลาง (x̅=2.89)  มีการบริหารงานอยูใน

ระดับมากที่สุด คือ ผูบริหารจัดทําขอมูลและวิเคราะหขอมูลเพ่ือนําเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปเสนอตอ

สภาทองถิ่นในระดับมากที่สุด (x ̅=2.97) และมีการบริหารงานอยูในระดับต่ําท่ีสุด คือ ผูบริหาร และเจาหนาที่งบประมาณ

รับผิดชอบรวมกันในการควบคุมงบประมาณรายจาย โดยใชการรายงาน หรือการควบคุมอยางใกลชิด เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไป

ตาม กฎหมาย ระเบียบและขอบังคับตาง ๆ (x ̅=2.82) ระดับประโยชนที่ไดรับของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัด

อุดรธานี ดานงบประมาณ มีระดับความคิดเห็นในการบริหารงานอยูในระดับปานกลาง (x ̅=2.87) มีการบริหารงานอยูในระดับ

มากที่สุด คือ ผูบริหารจัดทําขอมูลและวิเคราะหขอมูลเพื่อนําเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปเสนอตอสภา

ทองถิ่นในระดับมากที่สุด (x ̅=2.90) และมีการบริหารงานอยูในระดับต่ําท่ีสุด คือ ผูบริหารและเจาหนาที่งบประมาณรับผิดชอบ

รวมกันในการควบคุมงบประมาณรายจาย โดยใชการรายงาน หรือการควบคุมอยางใกลชิด เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปตาม

กฎหมาย ระเบียบและขอบังคับตาง ๆ (x ̅=2.84)        

 2. เพ่ือศึกษาหาแนวทางในการสงเสริมการปฏิบัติงานโดยใชส่ือสังคมออนไลนของผูบริหารในองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น จังหวัดอุดรธาน ี

 ผลการวิจัยพบวา สามารถจําแนกเปนรายดานได ดังนี้ 

  2.1 ดานนโยบายและการวางแผน การใชสื่อสังคมออนไลนในการเก็บขอมูล การบันทึกขอมูล ควรมาจากปญหาจาก

สภาพพื้นที่จริง เพ่ือใหการบันทึกขอมูลเปนไปอยางถูกตองสมาชิกในกลุมไลนตองตรวจเช็คใหดี วามีการลงภาพซ้ําซอนกัน

หรือไม เพื่อปองกันการเขาใจผิดในการทํางานที่เปนสาเหตุจากการลงภาพซ้ําซอนการใชสื่อสังคมออนไลนเพ่ือการเตรียมความ

พรอมในการปฏิบัติงานในหนวยงาน เกิดปญหาสมาชิกกลุมไลนไมอานไลนในกรณีมีงานเรงดวน สมาชิกทุกคนควรมีความ

รับผิดชอบตอหนาท่ีการใชส่ือสังคมออนไลนบางครั้งอาจลาชา การแกปญหาความลาชา คือ การใชโทรศัพทติดตอโดยตรงกรณี

เรื่องสําคัญเรงดวนเพ่ือใชในการปฏิบัติงานตอไป 

  2.2 ดานการจัดองคการ การแบงกลุมงานและกําหนดหนาท่ี โดยใชส่ือสังคมออนไลน หลายครั้งที่ผูรับคําสั่งไมเขาใจ 

วิธีแกปญหาคือ เรียกเขาพบตอหนาและอธิบายคําสั่งการกําหนดหนาท่ีโดยตรงการมอบหมายภาระงานในองคกรใหแก

ผูใตบังคับบัญชาโดยผานชองทางส่ือสังคมออนไลน เพื่อปองกันความผิดพลาด ผูบริหารจัดการแบงกลุมงานและกําหนดหนาท่ี

โดยใชเอกสารตามวาระการประชุมแลวจึงคอยกําชับการสั่งงานผานไลนอีกรอบ 

  2.3 ดานบุคลากร การจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับงานโดยผานไลน ถือเปนเรื่องท่ีไมสะดวกและชัดเจนและหนักแนน

พอสําหรับใหผูปฏิบัติงานดําเนินการตามคําส่ัง จึงจําเปนตองใชการเรียกเขาพบ มองหนังสือมอบหมายงานแทนการสั่งผานไลน
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เพื่อติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงาน การติดตามความกาวหนาของการปฏิบัติงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ผูบริหารจึงจําเปนตองมีการติดตามผานสื่อชองทางไลน การโทรดวยโทรศัพท และลงพื้นที่ติดตามดวยตัวเอง 

  2.4 ดานอํานวยการและวินิจฉัยส่ังการ การพิจารณาตัดสินใจและสั่งการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในองคกรโดยผานวาระ

การประชุม และลงขอมูลระเบียบวาระการประชุมผานไลนอีกรอบ เพ่ือยํ้าเตือนใหผูเขารวมประชุมปฏิบัติตามวาระการประชุม 

  2.5 ดานการประสานงาน การใชส่ือออนไลนเพื่อรวมพลังเขารวมทํางานเพ่ือตรงไปสูจุดหมายเดียวกันตามท่ีกําหนด 

มีการใชไลนในการรวมบุคคลในการทํางานจะมีการประสานงานและมีเอกสารแจงเวียนตามหลัง เพื่อความชัดเจนในการ

ปฏิบัติงานการติดตอส่ือสารใหเกิด ความคิด ความเขาใจตรงกันในการรวมมือปฏิบัติงานใหสอดคลอง ทั้งเวลา และกิจกรรมท่ี

จะตองกระทําใหบรรลุวัตถุประสงค บางครั้งจําเปนตองใหผูนําหมูบานเปนคนประกาศผานหอกระจายขาวหมูบาน จะเกิด

ประสิทธิภาพในการสื่อสารมากที่สุด 

  2.6 ดานการรายงานผล การติดตามและรับฟงผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาในการปฏิบัติงานจากลงรูปถาย

รายงานผลผานไลนเปนระยะ ๆ หรือโทรติดตอประสานงานกันโดยตรง เพ่ือควบคุมและติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงาน

ใหสําเร็จตามเปาหมาย 

  2.7 ดานงบประมาณ กอนท่ีจะนําเสนอขอบัญญัติงบประมาณจะตองมีการประชาคมกอนแตละหมูบานใหรับฟงแลว

คอยกระจายขาวสารผานทางส่ือสังคมออนไลน เพ่ือปองกันการใหขอมูลงบประมาณที่ผิดพลาด จึงตองมีการตรวจสอบอยาง

ละเอียดกอนเสมอการจัดทํางบประมาณควรมีการควบคุมอยางใกลชิด เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบและ

ขอบังคับตาง ๆ โดยผานสื่อสังคมออนไลนหากผูบริหารมีเรื่องดวนในการที่จะประชุมหรือเขาสภาในการอภิปรายงบประมาณ 

หากอยูคนละหนวยงานกัน ควรจะใชส่ือออนไลน เชน ไลน ในการสื่อสารเพราะทุกวันนี้ไลนสามารถใชท้ังการโทร และสง

ขอมูล 
 

สรุปผลการวิจัย  

 การวิจัยเรื่องพฤติกรรมการใชส่ือสังคมออนไลนในการบริหารงานของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัด

อุดรธานี ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคได ดังนี้  

 1. เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมการใชส่ือสังคมออนไลนในการบริหารงานของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

จังหวัดอุดรธานี พบวา ระดับพฤติกรรมการใชส่ือสังคมออนไลนในการบริหารงานของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

จังหวัดอุดรธานี พฤติกรรมผูบริหารในดานการใชส่ือสังคมออนไลนในการบริหารงานดานระดับการใชงาน และระดับประโยชน

ที่ไดรับของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดอุดรธานี ประกอบไปดวย ดานนโยบายและการวางแผน ดานการจัด

องคการ ดานบุคคลากร ดานอํานวยการและวินิจฉัยสั่งการ ดานการประสานงาน ดานการรายงานผล ดานงบประมาณ โดย

ภาพรวม ดานระดับการใชงานมีการบริหารงานอยูในระดับปานกลาง (x ̅=2.82) ซึ่งผูบริหารและเจาหนาที่ มีความคิดเห็นวาใน

การบริหารงานอยูในระดับมากที่สุด ไดแก ดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานการรายงานผล ดานการประสานงาน ดานการ

จัดองคการ ดานนโยบายและการวางแผน ดานอํานวยการและวินิจฉัยส่ังการ ตามลําดับ และดานระดับประโยชนท่ีไดรับ 

ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (x ̅=2.86) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย พบวา มีพฤติกรรม

การใชงานสื่อสังคมออนไลนดานประโยชนที่ไดรับ ดานการรายงานผล รองลงมา คือ ดานการประสานงาน ดานบุคคลากร 

ดานงบประมาณ ดานการจัดองคการองคการ ดานนโยบายและการวางแผน และดานอํานวยการและวินิจฉัยส่ังการการ

ปฏิบัติงานตามลําดับ 

 2. เพ่ือศึกษาหาแนวทางในการสงเสริมการปฏิบัติงานโดยใชส่ือสังคมออนไลนของผูบริหารในองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น จังหวัดอุดรธานี พบวา การใชสื่อสังคมในการปฏิบัติงานของบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดอุดรธานี ควร
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มีการอบรมแนะแนวทางวิธีการใชสื่อสังคมออนไลน แกผูบริหารและผูปฏิบัติงานเพื่อใหการทํางานราชการสะดวกรวดเร็วและ

งายตรงตามยุคตามสมัยเพราะวาการใชสื่อสังคมออนไลนนั้นชวยยอโลกและยนระยะทางลงมาไวในมือของเราสําหร ับงาน

ราชการน้ันใชสื่อสังคมออนไลนใน ดานนโยบายและการวางแผน ดานการจัดองคการ ดานบุคลากร ดานอํานวยการและ

วินิจฉัยส่ังการ ดานการประสานงาน ดานการรายงานผล ดานงบประมาณ จะชวยทําใหผูบริหารน้ันไมจําเปนตองเดินทางไปดู

งานดวยตนเองทุกคร้ังแตก็ยังสามารถเขาใจเน้ืองานและภาระงานท่ีตองแกไขได จะชวยทําใหภาระงานนั้นงายและเปน

ประโยชนทางราชการมากย่ิงขึ้น วิธีการใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผูบริหารใหสามารถใชเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพและ

เกิดประโยชนสูงสุด ยังสามารถใชส่ือสังคมออนไลนใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยมีวิธีการใหเทคโนโลยีเปนสวนหนึ่งของการชวย

ทํางาน อาทิไปตรวจสอบงานเปล่ียนเปนการเปดกลองหรือวิดีโอคอลการประชุมทางไกล หรือการติดตอสื่อสารส่ังงานโดยการ

ใชสื่อสั่งคมออนไลน สิ่งเหลานี้จะชวยลดระยะเวลาในการทํางานและระยะเวลาในการเดินทางอีกทั้งชวยเพ่ือนอีกท้ังชวยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทํางานใหมากย่ิงขึ้นหรือแมแตการสงเอกสารประชุมเราสามารถบันทึกขอมูลแลวสงผานชองทางสื่อสังคม

ออนไลน เพ่ือทําใหเกิดการทํางานเกิดมีประสิทธิภาพมาก 
 

อภิปรายผล  

 การวิจัยเรื่องพฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนในการบริหารงานของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จังหวัด

อุดรธานี ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลได ดังนี้         

 1. ดานนโยบายและการวางแผน มีผลตอระดับการปฏิบัติงานจากสภาพการณการบริหารในดานการใชสื่อสังคมออนไลน

ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวม ดานนโยบายและการวางแผน มีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของสิน  พันธุพินิจ (2555, น.40-41) และปรีชา  หงสไกรเลิศ (2557, น.7-19)  

 2. ดานการจัดองคการ มีผลตอระดับการปฏิบัติงานจากสภาพการณการบริหารในดานการใชสื่อสังคมออนไลนในการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวม ดานการจัดองคการ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของสาคร  สุขศรีวงศ (2550: 25; อางในDruck, 2006) การจัดการหมายถึง การทํางานใหสําเร็จ

ตามวัตถุประสงคขององคกร ผานกิจกรรมตาง ๆ ทางการจัดการ ซ่ึงรวมถึงกิจกรรม 4 ประการ ไดแก การวางแผน การจัดการ

องคกร การชี้นํา และการควบคุมองคกรนอกจากกิจกรรมการจัดการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เชน การตัดสินใจในการ

บริหารจัดการการจัดการเชิงกลยุทธ การจัดการทรัพยากรมนุษย การบริหารกลุม และการจัดการในสภาพแวดลอมระหวาง

ประเทศ 

 3. ดานบุคลากร มีผลตอระดับการปฏิบัติงาน จากสภาพการณการบริหารในดานการใชส่ือสังคมออนไลนในการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวม ดานบุคลากร มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สอดคลองกับงานวิจัยของรัตนา  วงศคําสิงห (2561: 38) ใหความหมายการพัฒนาบุคลากรในองคกรไววา การพัฒนาบุคลากร 

หมายถึงการดําเนินการเก่ียวกับการสงเสริมใหบุคลากรมีความรูความสามารถ มีทักษะในการทํางานดีขึ้นตลอดจนมีทัศนคติที่ดี

ในการทํางานอกจะเปนผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นหรืออีกนัยหน่ึงการพัฒนาบุคลากรเปนกระบวนการท่ีจะ

สงเสริมเปลี่ยนแปลงผูปฏิบัติงานในดานตาง ๆ เชน ความรูความสามารถ ทักษะอุปนิสัยและวิธีการในการทํางานอกจะนําไปสู

ประสิทธิภาพในการทํางาน  

 4. ดานอํานวยการและวินิจฉัยส่ังการ มีผลตอระดับการปฏิบัติงานจากสภาพการณการบริหารในดานการใชส่ือสังคม

ออนไลนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวม ดานอํานวยการและวินิจฉัยสั่งการ    

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของสุธาสินี  ประสานวงศ (2550) กลาววา การวินิจฉัยสั่งการหรือการ

ตัดสินใจหมายถึง การเลือกปฏิบัติหรืองดเวนการปฏิบัติหรือการเลือกทางดําเนินการท่ีเห็นวาดีที่สุดทางใดทางหนึ่งจาก
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ทางเลือกหลาย ๆ ทาง เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีตองการหรือการวินิจฉัยส่ังการคือ การชั่งใจไตรตรองและตัดสินใจเลือก

ทางดําเนินงานท่ีเห็นวาดีที่สุดทางใดทางหน่ึงจากหลาย ๆ ทางเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่ตองการ 

 5. ดานการประสานงาน มีผลตอระดับการปฏิบัติงานจากสภาพการณการบริหารในดานการใชสื่อสังคมออนไลนในการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวม ดานการประสานงาน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของณัฐยา  สินตระการผล (2557, น.22) การประสานงานแบบเปนทางการจะมุงเนนในเรื่องการ

จัดการจัดโครงสรางขององคกร การจัดการสาบบังคับบัญชา และการจัดข้ันตอนวิธีในการทํางานใหซับซอนและมีขั้นตอนใน

การบริหารหลายระดับ 

 6. ดานการรายงานผล มีผลตอระดับการปฏิบัติงานจากสภาพการณการบริหารในดานการใชสื่อสังคมออนไลนในการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวม ดานการรายงานผล มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ (2545, น.278-279) กลาวถึง ความเปนผูนําและการบริหาร

จัดการวาบางครั้งอาจไมจําเปนตองอยูดวยกันผูนําที่มีประสิทธิภาพในองคกรควรจะสรางสรรค วิสัยทัศน (Vision) ซึ่งเปนสิ่งท่ี

ตองการจะเปนในอนาคต  

 7. ดานงบประมาณ มีผลตอระดับการปฏิบัติงานจากสภาพการณการบริหารในดานการใชสื่อสังคมออนไลนในการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวม ดานงบประมาณ มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สอดคลองกับงานวิจัยของพรชัย  ลิขิตธรรมโรจน (2550, น.22) ไดใหความหมายของงบประมาณ โดยสรุปไววางบประมาณ

แผนดิน หมายถึงแผนทางการเงินเกี่ยวกับประมาณการรายไดและรายจายของรัฐบาลในระยะเวลาหน่ึง ซ่ึงจะตองขออนุมัติ

จากรัฐสภาของรัฐบาลที่กําหนดไวตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม และแผนการใชจายเงินสําหรับปงบประมาณนั้น ๆ ให

สามารถดําเนินการไปไดอยางตอเนื่องและบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 

 1. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 

  1.1 ควร มีการอบรมแนะแนวทางวิธีการใชสื่อสังคมออนไลน Facebook, Line, YouTube, Instagram, Twitter, 

Wechat  แกผูบริหารและผูปฏิบัติงานเพ่ือใหการทํางานราชการสะดวกรวดเร็วและงายตรงตามยุคตามสมัยเพราะวาการใชสื่อ

สังคมออนไลนนั้นชวยยอโลกและยนระยะทางลงมา       

  1.2 การใชส่ือสังคมออนไลนในดานนโยบายและการวางแผน ดานการจัดองคการ ดานบุคลากร ดานอํานวยการและ

วินจิฉัยส่ังการ ดานการประสานงาน ดานการรายงานผล ดานงบประมาณ จะชวยทําใหผูบริหารน้ันไมจําเปนตองเดินทางไปดู

งานดวยตนเองทุกคร้ังแตก็ยังสามารถเขาใจเน้ืองานและภาระงานท่ีตองแกไขได จะชวยทําใหภาระงานนั้นงายและเปน

ประโยชนทางราชการมากยิ่งข้ึน  

     2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

  2.1 ผูบริหารหนวยงานภาครัฐ ควรมีเจตนารมณท่ีแนวแนในการบริหารใหเกินประสิทธิภาพโดยการนําเทคโนโลยี

สารสนเทศและสื่อสังคมออนไลนเปนวาระท่ีจะตองใหความสําคัญ เน่ืองจากสามารถนําไปสูความเสมอภาคของประชาชนใน

สังคม เพื่อใหประชาชนและภาคธุรกิจทั่วประเทศสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากโครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ

มั่นคงและปลอดภัยไดอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ       

  2.2 และหนวยงานภาครัฐ ควรมีการฝกอบรมใหความรูแกผูบริหารและบุคลากรที่ดูและทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเชิงลึก อยางจริงจังและตอเนื่อง เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลนมีการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เพ่ือใหในการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพภาพมากย่ิงขึ้น 
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กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.สุขุมวิทย  ไสยโสภณ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ กรุณาใหคําปรึกษาและแนะนําใหความ

ชวยเหลือในการแกไขขอบกพรองตาง ๆ เพื่อใหวิทยานิพนธฉบับนี้มีความสมบูรณ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง

ขอขอบพระคุณทาน รศ.ดร.ธนวิทย  บุตรอุดม อาจารยประธานสาขา รัฐศาสตรและอาจารยประจําสาขาทุกทานท่ีไดให

คําแนะนําพรอมท้ังแกไขขอบกพรองใหสามารถนําไปปรับปรุงไดถูกตองตามหลักวิชาการ ขอขอบพระคุณทาน รศ.ดร.สัญญา 

เคณาภูมิ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธทุกทานที่ไดใหคําแนะนําท่ีมีคุณคาอยางย่ิง

ตอการทําวิทยานิพนธฉบับน้ี รวมท้ังขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิ และผูเชี่ยวชาญทุกทาน ที่กรุณาใหความอนุเคราะหในการ

ตรวจสอบเครื่องมือวิจัยครั้งน้ี และทุก ๆ ทาน ท่ีมีสวนสนับสนุนวิทยานิพนธครั้งนี้สําเร็จไปไดดวยดี 
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บทคัดยอ             

 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1. ศึกษาปจจัยทางการตลาดและพฤติกรรมการใชบริการธนาคารพาณิชยของผูสูงอายุ

ในเขตกรุงเทพมหานคร และ 2. วิเคราะหองคประกอบปจจัยในการใชบ ริการธนาคารพาณิชยของผูสูงอายุในเขต

กรุงเทพมหานคร เปนการวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยางคือผูสูงอายุท่ีอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน การสุม

ตัวอยางแบบตามสะดวก โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใชในการวิจัยคือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยง

แบนมาตรฐาน และการวิเคราะหองคประกอบปจจัย (Factor Analysis) ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุสวนใหญ มีพฤติกรรมการ

ใชบริการธนาคารพาณิชยเพื่อการฝากเงิน ชวงเวลาที่ใชบริการธนาคารคือ 12.00-15.00 น. ความถี่ในการใชบริการ 2 ครั้งตอ

เดือน มีวัตถุประสงคเพ่ือการออม โดยใหความสําคัญกับความมั่นคงของธนาคาร ตัวเองคือผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจ และใช

บริการผานชองทางตูถอนเงินอัตโนมัติมากที่สุด สวนปจจัยทางการตลาดกับการใชบริการธนาคารพาณิชยของผู สูงอายุ 

โดยรวมใหความสําคัญอยูในระดับมากทุกปจจัย เม่ือพิจารณารายปจจัย พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ใหความสําคัญมากสุด 

รองลงมาดานชองทางการจัดจําหนาย ดานลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการใหบริการ ดานการสงเสริมการตลาด ดาน

พนักงานใหบริการ และดานราคา ตามลําดับ สําหรับการวิเคราะหองคประกอบของปจจัยที่สงผลตอการใชบริการธนาคาร

พาณิชยของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร แสดงใหเห็นวามีองคประกอบของปจจัยทั้งส้ิน 7 กลุมปจจัย โดยเรียงความสําคัญ

จากคานํ้าหนักมากไปนอย ไดดังนี้ กลุมการบริการของพนักงาน กลุมคาธรรมเนียมและอัตราดอกเบ้ีย กลุมการบริการ กลุม

สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก กลุมประเภทของธุรกรรมและความงายในการใชงาน กลุมสื่อประชาสัมพันธ และกลุม

ระบบอัตโนมัติ  
 

คําสําคัญ: วิเคราะหปจจัย, การบริการธนาคารพาณิชย, ผูสูงอายุ 
 

Abstract            

 This research aimed to 1)  study the marketing factors and customer behaviors of the commercial 

banking services among the elderly people in Bangkok Metropolis and 2)  analyze the factors influencing 

the use of commercial banking services of the elderly people in Bangkok Metropolis.  This research was a 

quantitative research. The sample was constituted of 400 elderly people living in Bangkok selected by using 

convenience sampling. Questionnaires were used as research tool. The statistics used in this research were 
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percentage, mean, standard deviation, and Factor Analysis.  The results of the research revealed that 1) 

elderly Customers behaviors of using commercial banking services for deposit, from 12:00 -15:00 pm. and 

two times per month. The main purpose was for saving. The elderly customers selected bank based on the 

stability of the bank and on their own decision as well as mostly used services through the Automated 

Teller Machine.  As for the marketing factors of using banking services of the elderly people, all the factors 

were positioned at the high level.  After examining each factor individually, it was found that the product 

factor was the highest, followed by place, physical evidence, process, promotion, people and price 

respectively.  2)  The factor analysis of this research showed 7 groups that had significant influence on the 

use of commercial banking services of the elderly people in Bangkok Metropolis. These groups were ranked 

from the highest weight to the lowest as follows; the employee services group, fees and interest rates 

group, locations and facilities group, transaction types and ease of use operation group, public relation 

group, and automation systems group.  
 

Keywords: Factor Analysis, Services, Commercial Banking, Elderly People  
 

บทนํา             

 ธนาคารพาณิชย จัดเปนสถาบันการเงินท่ีมีบทบาทสําคัญในระบบการเงิน และระบบเศรษฐกิจ ซึ่งปจจุบันประเทศไทยมี

ธนาคารพาณิชยตามระบบของธนาคารแหงประเทศไทยท่ีใหบริการอยูท้ังหมด 31 แหง แบงเปน ธนาคารพาณิชยจดทะเบียน

ในประเทศทั้งหมด 14 แหง ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอย 1 แหง, ธนาคารพาณิชยท่ีเปนบริษัทลูกของธนาคารตางประเทศ 4 

ธนาคาร และสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศ 12 แหง เพื่อสนับสนุนการขยายตัว และการพัฒนาเศรษฐกิจธนาคาร

พาณิชยจะกระจายคลอบคลุมอยูทั่วประเทศ โดยมีหนาท่ีหลักไดแก การรับฝากเงิน การใหสินเชื่อ การซื้อขายเงินตรา

ตางประเทศ การซ้ือขายตราสารทางการเงิน รวมท้ังการคํ้าประกันเงินกูยืม การชําระเงินและโอนเงิน และการเสนอผลิตภัณฑ

ทางการเงินเพื่อการบริหารความเสี่ยง อาทิ ตราสารอนุพันธดานอัตราดอกเบ้ีย และอัตราแลกเปลี่ยน ตลอดจน ธุรกิจท่ี

เกี่ยวของกับการประกันภัย และตลาดหลักทรัพย โดยทําหนาท่ีเปนนายหนาซื้อขายหุน คาหุน การจัดจําหนายหุน และออก

กรมธรรมประกันวินาศภัยและประกันชีวิต เปนตน (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2563) สภาพการแขงขันในปจจุบันของธนาคาร

พาณิชยตองเผชิญกับการแขงขันที่รุนแรง เนื่อกจากผูใชบริการมีทางเลือกในการใชบริการทางการเงินเพิ่มขึ้น เพ่ือความอยูรอด

ของธนาคาร ตลอดจนการสรางความพึงพอใจและความมั่นใจใหกับลูกคา ดังนั้นธนาคารจึงตองหาวิธีการและแนวทางในการ

ตอบสนองความตองการของลูกคา สงผลใหธนาคารพาณิชยตาง ๆ ตองปรับตัวไมเพียงแตเพื่อรองรับการฟนตัวของเศรษฐกิจ

ไทย แตเปนการปรับตัวเพื่อการพัฒนารองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมการตลาดทั้งในและตางประเทศ            

กอรปกับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของประชาชนผูสูงอายุมีจํานวนท่ีมากข้ึนดวย  

 การเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากรไปสูสังคมผูสูงอายุเปนประเด็นท่ีถูกพูดถึงกันอยางมาก องคการสหประชาชาติ 

(United Nations: UN) ไดกําหนดสังคมผูสูงอายุไว 3 ระดับ คือ 1) ระดับการกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aging Society) 

หมายถึง สังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ 60 ปขึ้นไปมากกวารอยละ 10 หรือมีประชากรอายุตั้งแต 65 ปมากกวารอยละ7 

ของประชากรท้ังหมด 2) ระดับสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ (Aged Society) หมายถึงสังคมหรือประเทศท่ีมีประชากรอายุ 60 

ปข้ึนไป มากกวารอยละ20 หรือมีประชากรอายุต้ังแต 65 ป มากกวารอยละ14 ของประชากรทั้งประเทศ และ 3) ระดับสังคม

ผูสูงอายุอยางเต็มท่ี (Super-Aged Society) หมายถึงสังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ 65 ปขึ้นไปมากกวา รอยละ20 ของ

ประชากรท้ังหมด (สุโขทัยธรรมธิราช, 2557) โดยคาดการณวาสัดสวนประชากรผูสูงอายุท่ัวโลกจะมีจํานวน 1,402 ลานคน 
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หรือ รอยละ 16.5 ในป พ.ศ. 2573 (Chaiwiboolvech R., 2018) ในแตละประเทศจะเขาสูสังคมผูสูงอายุแตกตางกันไปตาม

สภาพแวดลอมของประเทศนั้น ๆ โดยประเทศญ่ีปุนมีจํานวนประชากรผูสูงอายุมากที่สุดและเขาสูสังคมผูสูงอายุเร็วกวา

ประเทศอ่ืนๆ รองลงมาคือ ประเทศอิตาลี เยอรมัน และสวีเดน (สุโขทัยธรรมธิราช, 2563) สวนประเทศไทยไดกาวเขาสูสังคม

ผูสูงอายุ (Aging Societies) แลวตั้งแตป 2548 กําลังจะกลายเปนสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ (Aged Societies) ในป 2564 

และเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางเต็มที่ ในป 2574  (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2561)  

 กลุมผูสูงอายุเปนตลาดที่มีศักยภาพสําคัญสําหรับอุตสาหกรรมตาง ๆ เน่ืองจากวาเปนกลุมท่ีมีขนาดใหญและมีอํานาจใน

การซื้อสินคาและบริการที่สูง มีความความตองการความออนเยาวกวาเดิม มีการรับรับรูตนเอง ซึ่งสามารถอธิบายไดถึง

พฤติกรรมการซื้อสินคาของคนในกลุมน้ีได (Le Serre, D., 2008) นอกจากน้ีกลุมผูสูงอายุจะมีความหลากหลายอยางมาก ซ่ึง

บางคนยังคงมีสุขภาพแข็งแรง เลนมือถือ และชื่นชอบในเทคโนโลยี แตเมื่ออายุท่ีมากขึ้นก็จะมีปญหาสุขภาพที่ตามมาทําใหมี

ความคลองตัวนอยลง การไดยิน การมองเห็น หรือขอมูลท่ีรับมาอาจไมดีเทาผูที่มีอายุนอยกวา (Moven J.C. & Minor M., 

1998) หรือผูสูงอายุบางคนมีปญหากับการจํารหัสผานและรหัสความปลอดภัย หรือมีปญหากับเมนูคอลเซ็นเตอร (Age UK, 

2016) แตอยางไรก็ตามผูสูงอายุนั้นมีประสบการณในการซ้ือสินคาท่ีสูงมาก โดยจะใชเวลาในการเลือกซ้ือสินคาไดเร็วกวากลุม

ที่มีอายุนอยกวา (Wan,Y., Nakayama, M. & Sutcliffe, N., 2012) ผลการวิจัยของ Age UK (2016) พบวาผูสูงอายุมี

ประสบการณทั้งในเชิงบวก และเชิงลบกับธนาคาร เชน ผูสูงอายุสวนใหญชอบท่ีจะติดตอกับเจาหนาท่ีโดยตรงมากกวาการ

ไดรับขอความผานระบบออนไลน ผูสูงอายุจํานวนมากกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการใชอินเทอรเน็ต ชื่นชอบการทํา

ธุรกรรมในสํานักงานมากกวาการใชตู ATM ขางถนน และชื่นชอบการทําธุรกรรมทางการเงินดวยกระดาษมากกวาทําธุรกรรม

ผานทางอิเล็กทรอนิกส เปนตน 

 ดังนั้น จากปญหาดังกลาวขางตน คณะผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาองคประกอบของปจจัยทางการตลาดกับการใช

บริการธนาคารพาณิชยของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือธนาคารพาณิชย และสถาบันทางการเงินสามารถนําผลท่ีไดไป

ใชในการวางแผน และพัฒนากลยุทธทางการตลาด ตลอดจนการปรับรูปแบบการบริการใหตรงกับความตองการและสราง

ความพึงพอใจใหลูกคากลุมผูสูงอายุมากท่ีสุด 
 

วัตถุประสงคการวิจัย  

 1. เพื่อศึกษาปจจัยทางการตลาดและพฤติกรรมการใชบริการธนาคารพาณิชยของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อวิเคราะหองคประกอบของปจจัยในการใชบริการธนาคารพาณิชยของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย  

 การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังน้ี  

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก ประกอบดวย 

  1.1 ประชากร ไดแก ผูสูงอายุท่ีมีอายุตั้งแต 60 ปขึ้น และเปนผูอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 1,020,917 

คน (กรมการปกครองสํานักบริหารการทะเบียน, 2562) 

  1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูสูงอายุที่มีอายุต้ังแต 60 ปข้ึน จํานวน 400 คน ท่ีมาจากการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง

ที่เหมาะสมโดยการเปดตารางสําเร็จรูปของ Yamane, T. (1976) ท่ีระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และมีความคลาดเคลื่อนไม

เกินรอยละ 5  

 2. เคร่ืองมือในการวิจัย ไดแก เปนแบบสอบถาม (Questionnaires) จํานวน 400 ชุด เพ่ือเก็บขอมูลจากผูสูงอายุท่ี

อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีชุดแบบสอบถามแบงเน้ือหาออกเปน 3 ตอนคือ ตอนที่ 1 คําถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไป

ของผูตอบแบบสอบถาม เปนคําถามแบบเลือกตอบ ตอนที่ 2 คําถามเก่ียวกับพฤติกรรมการใชบริการธนาคารพาณิชยของ
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ผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร เปนคําถามแบบเลือกตอบ และตอนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดกับการใชบริการ

ธนาคารพาณิชยของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก 1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซ่ึงไดจากแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง จํานวน 

400 ชุด และ 2) ขอมูลทุติยะภูมิ (Secondary Data) คือขอมูลท่ีไดจากการศึกษาคนควาจากตําราทางวิชาการ เอกสาร

งานวิจัย สื่อสิ่งพิมพตางๆ และขอมูลจากอินเตอรเน็ต เปนตน  

 4. การวิเคราะหขอมูล ไดแก ไดแก การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยการนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะห

โดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเชิงพรรณนาและการวิเคราะหปจจัยโดยการสรางตัวแปรใหมของกลุมตัวแปรดวยการวิเคราะห

ปจจัย (Factor Analysis) เพ่ือลดจํานวนตัวแปร ใชวิธีองคประกอบหลัก (Principle Component) ในการสกัดปจจัยและ

หมุนแกนปจจัยมุมฉากแบบ Varimax เพ่ือวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางตัวแปรและจัดกลุม 

 5. สถิติท่ีใชในการวิจัย ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

และปจจัยโดยการสรางตัวแปรใหมของกลุมตัวแปรดวยการวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) โดยใชวิธีองคประกอบหลัก 

(Principle Component) สกัดปจจัยและหมุนแกนปจจัยมุมฉากแบบ Varimax 
 

ผลการวิจัย             

 การวิจัยเรื่องการวิเคราะหองคประกอบของปจจัยการตลาดตอการใชบริการธนาคารพาณิชยของผูสูงอายุในเขต

กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยสามารถจําแนกผลการวิจัยได ดังน้ี 

 1. เพ่ือศึกษาปจจัยทางการตลาดและพฤติกรรมการใชบริการธนาคารพาณิชยของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมการใชบริการธนาคารพาณิชยเพื่อการฝากเงิน ชวงเวลาที่ใชบริการธนาคารคือ 12.00-

15.00 น. ความถี่ในการใชบริการ 2 ครั้งตอเดือน วัตถุประสงคในการเลือกใชบริการธนาคารพาณิชยเพื่อการออม โดยให

ความสําคัญกับความม่ันคงของธนาคาร ตัวเองคือผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคารพาณิชยและใชบริการ

ธนาคารพาณิชยผานชองทางตูถอนเงินอัตโนมัติมากท่ีสุด และมีปจจัยทางการตลาดกับการใชบริการธนาคารพาณิชยของ

ผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร แยกตามประเด็นตาง ๆ ไดแก 1) ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญให

ความสําคัญโดยภาพรวมระดับมาก (x̅=3.94) เมื่อแยกเปนรายขอ พบวา ใหความสําคัญกับ มีระบบของการทําธุรกรรมทางการ

เงินท่ีไมซับซอน เขาใจงายมากท่ีสุด (x̅=4.04) รองลงมาคือ มีประเภทของธุรกรรมทางการเงินที่หลากหลายใหเลือกใชบริการ 

(x ̅=4.03) มีการปรับปรุงระบบการดําเนินการธุรกรรมทางการเงินใหมีความทันสมัย (x ̅=3.99) ลักษณะของสมุดเงินฝาก บัตร

เอทีเอ็ม มีความสวยงาม (x̅=3.85) และมีรูปแบบการใหบริการธุรกรรมทางการเงินที่ตรงกับความตองการของทาน (x ̅=3.81) 

ตามลําดับ 2) ปจจัยดานราคา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญภาพรวมระดับมาก (x ̅=3.56) เมื่อแยกเปนรายขอ

พบวา ใหความสําคัญกับอัตราคาธรรมเนียมการชําระคาสินคาและบริการ คาทําบัตร ATM  คาธรรมเนียมบัตรเครดิตรายป มี

ความเหมาะสมมากที่สุด (x̅=3.67) รองลงมาคือ อัตราคาธรรมเนียมการโอนเงินระหวางสาขา (นอกเขต) และการโอนเงินตาง

ธนาคาร มีความเหมาะสม (x ̅=3.56) มีปายประกาศอัตราดอกเบ้ีย อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ชัดเจน (x ̅=3.56) 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก มีความเหมาะสม (x ̅=3.50) และอัตราดอกเบี้ยเงินกู มีความเหมาะสม (x ̅=3.50) ตามลําดับ 3) ปจจัย

ดานชองทางการจัดจําหนาย ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญภาพรวมระดับมาก (x ̅=3.93) เมื่อแยกเปนรายขอ 

พบวา ใหความสําคัญกับมีเครื่องรับฝากเงิน ถอนเงิน ปรับปรุงสมุดเงินฝากอัตโนมัติมากที่สุด (x̅=4.13) รองลงมาคือ สถานที่ต้ัง

ของธนาคารสะดวกตอการติดตอใชบริการ (x ̅=4.05) ชวงเวลาในการใหบริการมีความเหมาะสม (x ̅=3.89) สถานที่ภายใน

ธนาคารกวาง สะดวกสบาย และปลอดภัย (x ̅=3.86) และมีสถานที่จอดรถที่สะดวกและเพียงพอ (x̅=3.70) ตามลําดับ 4) ปจจัย
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ดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญภาพรวมระดับมาก     (x ̅=3.79) เมื่อแยกเปนรายขอ

พบวา ใหสําคัญกับมีการโฆษณาผานส่ือตาง ๆ เชน นิตยสาร วิทยุ โทรทัศนหนังสือพิมพ เปนตน มากท่ีสุด (x ̅=3.87) รองลงมา

คือ มีการประชาสัมพันธผานส่ือตาง ๆ เชน แผนพับ ใบปลิว โปสเตอร สังคมออนไลน เปนตน รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม 

เพื่อสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับธนาคาร (x̅=3.80) มีพนักงานใหคําแนะนําการใชบริการที่ถูกตอง เขาใจงาย ทําใหการรับบริการ

สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น (x ̅=3.78) และมีการสงเสริมการขาย เชน การแจกของท่ีระลึกใหกับลูกคาเม่ือเปดบัญชีใหม การ

แจกของท่ีระลึกตามเทศกาลตาง ๆ การยกเวนคาธรรมเนียมการใชบริการ เปนตน (x̅=3.72) ตามลําดับ 5) ปจจัยดานพนักงาน

ใหบริการ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญภาพรวมระดับมาก (x̅=3.78) เมื่อแยกเปนรายขอพบวา ใหความสําคัญ

กับมีบุคลิกภาพและการแตงกายที่ดี มากที่สุด (x ̅=3.98) รองลงมาคือ มีมนุษยสัมพันธ เปนกันเอง สุภาพ และเต็มใจใหบริการ  

(x ̅=3.84) พนักงานมีความรับผิดชอบและดูแลลูกคาตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนการ (x ̅=3.78) พนักงานมีความรู และความ

เขาใจในตัวผลิตภัณฑของธนาคารเปนอยางดี (x ̅=3.76) พนักงานสามารถตอบคําถาม ใหคําแนะนํา และแกไขปญหาไดถูกตอง 

รวดเร็ว (x ̅=3.68) และ พนักงานใหบริการมีจํานวนเพียงพอตอความตองการ (x̅=3.61) ตามลําดับ 6) ปจจัยดานกระบวนการ

ใหบริการ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญภาพรวมระดับมาก (x̅=3.84) เมื่อแยกเปนรายขอพบวา ใหความสําคัญ

กับขั้นตอนการใหบริการเขาใจงาย ไมซับซอน สะดวกรวดเร็ว มากท่ีสุด (x ̅=3.89) รองลงมาคือ มีกระบวนการทํางานที่ถูกตอง 

เชื่อถือได (x ̅=3.89) มีการใหบริการตามลําดับโดยใชระบบบัตรคิว (x̅=3.83) และขั้นตอนในการอนุมัติธุรกรรมทางการเงิน

รวดเร็ว ไมซับซอน (x ̅=3.76) ตามลําดับ 7) ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญ

ภาพรวมระดับมาก (x ̅=3.87) เม่ือแยกเปนรายขอพบวา ใหสําคัญกับช่ือเสียงและภาพลักษณของธนาคารมีความนาเชื่อถือ 

มากที่สุด (x ̅=3.98) รองลงมาคือ อาคารสะอาด การตกแตง และการวางของ เปนระเบียบ (x ̅=3.95) มีระบบรักษาความ

ปลอดภัยที่ดี (x ̅=3.88) อุปกรณและเครื่องมือท่ีใชมีความทันสมัย และระบบการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสไมขัดของบอย 

(x ̅=3.80) และมีส่ิงอํานวยความสะดวกใหกับลูกคาระหวางรอรับบริการ เชน เกาอ้ี นํ้าด่ืม นิตยสาร เปนตน (x ̅=3.76) 

ตามลําดับ 

 2. เพ่ือวิเคราะหองคประกอบของปจจัยในการใชบริการธนาคารพาณิชยของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร  

 ผลการศึกษาพบวา การศึกษาโครงสรางปจจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยทางการตลาดกับการใชบริการธนาคารพาณิชยของ

ผูสูงอายุ เปนการจัดกลุมหรือจําแนกปจจัยท่ีเกี่ยวของกับปจจัยทางการตลาดกับการใชบริการธนาคารพาณิชยของผูสูงอายุ 

โดยปจจัยที่มีความสัมพันธกันจะถูกจัดไวในกลุมเดียวกัน ในทางตรงขามปจจัยท่ีไมมีความสัมพันธกันจะถูกจัดไวคนละกลุมกัน 

ซึ่งผลการวิเคราะหจะแบงไดตามขั้นตอนในการวิเคราะหปจจัย การตรวจสอบขอกําหนดเบ้ืองตนของการวิเคราะหปจจัย 

ขอกําหนดเบื้องตนของการวิเคราะหปจจัย คือ ตัวแปรที่ใชในการวิเคราะหตองมีความสัมพันธกันเพียงพอ ซ่ึงสามารถ

ตรวจสอบไดจากคา KMO และการทดสอบ Bartlett's Test ดังนี้ 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหคา KMO และการทดสอบ Bartlett’s Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .912 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 6973.020 

df 561 

Sig. 0.000 

 จากตารางท่ี 1 คา KMO เทากับ .912 สรุปไดวา ตัวแปรที่ใชในการวิเคราะหมีความสัมพันธการเพียงพอท่ีจะวิเคราะห

ปจจัยได (วิยะดา  ตันวัฒนากูล, 2548; อางถึงในยุทธ  ไกยวรรณ, 2551) ซ่ึงสอดคลองกับการทดสอบ Bartlett’s Test      
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การสกัดปจจัย การวิเคราะหปจจัยคร้ังนี้ ใชวิธีองคประกอบหลัก (Principle Component) เปนวิธีในการสกัดปจจัยและใช

คาไอเกน (Eigenvalue) ที่มากกวา 1 เปนเกณฑในการสกัดปจจัย ซึ่งสรุปไดวา ปจจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยทางการตลาดกับ

การใชบริการธนาคารพาณิชยของผูสูงอายุ มีทั้งหมด 7 ปจจัย โดยปจจัยที่ 1-7 สามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปรเดิมได

ทั้งหมด 14.150%, 11.533%, 8.908%, 8.578%, 8.391%, 6.778% และ 3.641% ตามลําดับ และปจจัยท้ัง 7 ปจจัยน้ี

สามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปรเดิมไดท้ังหมด 61.980% การหมุนแกนและแปลผลในการวิเคราะหปจจัยน้ี จะใชวิธี 

Varimax ซึ่งเปนวิธีการหมุนแกนแบบมุมฉาก เพื่อใหคานํ้าหนักปจจัย (Factor Loading) ของตัวแปร มีคามากขึ้นหรือลดลง 

จนกระท่ังทําใหทราบวาตัวแปรนั้นควรอยูในปจจัยใด (วิยะดา  ตันวัฒนากูล, 2548; อางถึงในยุทธ  ไกยวรรณ, 2551) ซึ่งไดผล

ดังน้ี 

ตารางที่ 2 ผลลัพธการหมุนแกนแบบ Varimax 

 

Component 

1 2 3 4 5 6 7 

1. มีระบบของการทําธุรกรรมทางการเงินท่ี

ไมซับซอน เขาใจงาย 
.014 .322 -.033 .164 .743 .132 -.017 

2. มีประเภทของธุรกรรมทางการเงินท่ี

หลากหลายใหเลือกใชบริการ 
.088 .212 .228 .074 .764 .137 .133 

3. มีการปรับปรุงระบบการดําเนินการ

ธุรกรรมทางการเงินใหมีความทันสมัย 
.247 .001 .344 .061 .574 .226 .332 

4. ลักษณะของสมุดเงินฝากบัตรเอทีเอ็ม  

มีความสวยงาม 
.139 .011 .252 .057 .411 .448 -.203 

5. มีรูปแบบการใหบริการธุรกรรมทางการ

เงินที่ตรงกับความตองการของทาน 
.176 .090 .585 .101 .361 .089 .109 

6. อัตราคาธรรมเนียมการชําระคาสินคา

และบริการ คาทําบัตร ATM คาธรรมเนียม

บัตรเครดิตรายป มีความเหมาะสม 

.032 .729 -.032 .240 .171 .074 .044 

7. อัตราคาธรรมเนียมการโอนเงินระหวาง

สาขา (นอกเขต) และการโอนเงินตาง

ธนาคาร มีความเหมาะสม 

.156 .787 .170 .137 .036 .139 .056 

8. อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก มีความเหมาะสม .175 .786 .219 .170 .139 .044 -.057 

9. อัตราดอกเบี้ยเงินกู มีความเหมาะสม .309 .722 .174 -.062 .106 .069 .127 

10. มีปายประกาศอัตราดอกเบี้ย อัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ชัดเจน 
.133 .589 .460 -.019 .114 -.084 .232 

11. มีเครื่องรับฝากเงิน ถอนเงิน ปรับปรุง

สมุดเงินฝากอัตโนมัติ 
.190 .230 .101 .319 .262 .160 .575 
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Component 

1 2 3 4 5 6 7 

12. สถานท่ีตั้งของธนาคารสะดวกตอการ

ติดตอใชบริการ 
.086 .157 .298 .526 .128 .224 .356 

13. มีสถานที่จอดรถที่สะดวกและเพียงพอ .042 .353 .409 .194 .032 .414 -.213 

14. สถานท่ีภายในธนาคารกวาง 

สะดวกสบาย และปลอดภัย 
.205 .149 .642 .150 .008 .404 .005 

15. ชวงเวลาในการใหบริการมีความ

เหมาะสม 
.225 .141 .652 .236 .116 .171 .054 

 จากตารางที่ 2 สามารถสรุปรายละเอียดในการหมุนแกนได 7 ปจจัย ไดแก ปจจัยท่ี 1) กลุมใหความสําคัญกับการบริการ

ของพนักงาน ประกอบดวยตัวแปรทั้งส้ิน 8 ตัวแปร ซึ่งอธิบายความผันแปรของตัวแปรเดิมได 14.150% และสามารถ

เรียงลําดับตามคานํ้าหนักปจจัยไดดังนี้ พนักงานมีความรู และความเขาใจในตัวผลิตภัณฑของธนาคารเปนอยางดี พนักงาน

ใหบริการมีจํานวนเพียงพอตอความตองการ พนักงานมีความรับผิดชอบและดูแลลูกคาต้ังแตเริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนการ 

พนักงานสามารถตอบคําถาม ใหคําแนะนํา และแกไขปญหาไดถูกตอง รวดเร็ว มีกระบวนการทํางานที่ถูกตอง เชื่อถือได มี

พนักงานใหคําแนะนําการใชบริการท่ีถูกตอง เขาใจงาย ทําใหการรับบริการสะดวกและรวดเร็วมากข้ึน มีมนุษยสัมพันธ เปน

กันเอง สุภาพ และเต็มใจใหบริการ และขั้นตอนในการอนุมัติธุรกรรมทางการเงินรวดเร็ว ไมซับซอน ปจจัยที่ 2) กลุมให

ความสําคัญกับคาธรรมเนียมและอัตราดอกเบี้ย ประกอบดวยตัวแปรท้ังสิ้น 6 ตัวแปร ซึ่งอธิบายความผันแปรของตัวแปรเดิม

ได 11.533% และสามารถเรียงลําดับตามคาน้ําหนักปจจัยไดดังน้ี อัตราคาธรรมเนียมการโอนเงินระหวางสาขา (นอกเขต) และ

การโอนเงินตางธนาคาร มีความเหมาะสม อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก มีความเหมาะสม อัตราคาธรรมเนียมการชําระคาสินคาและ

บริการ คาทําบัตร ATM คาธรรมเนียมบัตรเครดิตรายป มีความเหมาะสม อัตราดอกเบี้ยเงินกู มีความเหมาะสม มีปายประกาศ

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ชัดเจน และมีการสงเสริมการขาย เชน การแจกของท่ีระลึกใหกับลูกคา

เมื่อเปดบัญชีใหม การแจกของที่ระลึกตามเทศกาลตาง ๆ การยกเวนคาธรรมเนียมการใชบริการ เปนตน ปจจัยท่ี 3) กลุมให

ความสําคัญกับการบริการ ประกอบดวยตัวแปรทั้งสิ้น 3 ตัวแปร ซึ่งอธิบายความผันแปรของตัวแปรเดิมได 8.908% และ

สามารถเรียงลําดับตามคาน้ําหนักปจจัยไดดังนี้ ชวงเวลาในการใหบริการมีความเหมาะสม สถานที่ภายในธนาคารกวาง 

สะดวกสบาย และปลอดภัย และมีรูปแบบการใหบริการธุรกรรมทางการเงินที่ตรงกับความตองการของทาน ปจจัยที่ 4) กลุม

ใหความสําคัญกับสถานที่และส่ิงอํานวยความสะดวก ประกอบดวยตัวแปรท้ังสิ้น 4 ตัวแปร ซึ่งอธิบายความผันแปรของตัวแปร

เดิมได 8.578% และสามารถเรียงลําดับตามคาน้ําหนักปจจัยไดดังนี้ ธนาคารสะอาด การตกแตง และการวางของ เปนระเบียบ  

มีส่ิงอํานวยความสะดวกใหกับลูกคาระหวางรอรับบริการ เชน เกาอ้ี นํ้าดื่ม นิตยสาร เปนตน สถานท่ีตั้งของธนาคารสะดวกตอ

การติดตอใชบริการ และ มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี ปจจัยที่ 5) กลุมใหความสําคัญกับประเภทของธุรกรรมและความ

งายในการใชงาน ประกอบดวยตัวแปรท้ังสิ้น 3 ตัวแปร ซึ่งอธิบายความผันแปรของตัวแปรเดิมได 8.391% และสามารถ

เรียงลําดับตามคาน้ําหนักปจจัยไดดังน้ี มีประเภทของธุรกรรมทางการเงินที่หลากหลายใหเลือกใชบริการ มีระบบของการทํา

ธุรกรรมทางการเงินท่ีไมซับซอน เขาใจงาย และ มีการปรับปรุงระบบการดําเนินการธุรกรรมทางการเงินใหมีความทันสมัย 

ปจจัยท่ี 6) กลุมใหความสําคัญกับส่ือประชาสัมพันธ ประกอบดวยตัวแปรทั้งส้ิน 2 ตัวแปร ซึ่งอธิบายความผันแปรของตัวแปร

เดิมได 6.778% และสามารถเรียงลําดับตามคานํ้าหนักปจจัยไดดังนี้ มีการประชาสัมพันธผานส่ือตาง ๆ เชน แผนพับ ใบปลิว 

โปสเตอร สังคมออนไลน เปนตน รวมถึงการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม เพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับธนาคาร และ มีการโฆษณา
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ผานสื่อตาง ๆ เชน นิตยสาร วิทยุ โทรทัศนหนังสือพิมพ เปนตน ปจจัยท่ี 7) กลุมใหความสําคัญกับระบบอัตโนมัติ 

ประกอบดวยตัวแปรท้ังสิ้น 1 ตัวแปร ซึ่งอธิบายความผันแปรของตัวแปรเดิมได 3.641% และสามารถเรียงลําดับตามคา

น้ําหนักปจจัยไดดังนี้ มีเครื่องรับฝากเงิน ถอนเงิน ปรับปรุงสมุดเงินฝากอัตโนมัติ 
 

สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องการวิเคระหองคประกอบของปจจัยการตลาดตอการใชบริการธนาคารพาณิชยของผูสูงอายุในเขต

กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคได ดังน้ี 

 1. เพ่ือศึกษาปจจัยทางการตลาดและพฤติกรรมการใชบริการธนาคารพาณิชยของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบวา ผูสูงอายุสวนใหญ มีพฤติกรรมการใชบริการธนาคารพาณิชยเพ่ือการฝากเงิน ชวงเวลาที่ใชบริการธนาคารคือ 12.00-

15.00 น. ความถ่ีในการใชบริการ 2 ครั้งตอเดือน มีวัตถุประสงคเพ่ือการออม โดยใหความสําคัญกับความมั่นคงของธนาคาร 

ตัวเองคือผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจ และใชบริการผานชองทางตูถอนเงินอัตโนมัติมากที่สุด สวนปจจัยทางการตลาดกับการใช

บริการธนาคารพาณิชยของผูสูงอายุ โดยรวมใหความสําคัญอยูในระดับมากทุกปจจัย เมื่อพิจารณารายปจจัย พบวา ปจจัยดาน

ผลิตภัณฑ ใหความสําคัญมากสุด รองลงมาดานชองทางการจัดจําหนาย ดานลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการใหบริการ 

ดานการสงเสริมการตลาด ดานพนักงานใหบริการ และดานราคา ตามลําดับ  

 2. เพ่ือวิเคราะหองคประกอบของปจจัยในการใชบริการธนาคารพาณิชยของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา

แสดงใหเห็นวามีองคประกอบของปจจัยทั้งส้ิน 7 กลุมปจจัย โดยเรียงความสําคัญจากคาน้ําหนักมากไปนอย ไดดังนี้ กลุมการ

บริการของพนักงาน กลุมคาธรรมเนียมและอัตราดอกเบ้ีย กลุมการบริการ กลุมสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก กลุม

ประเภทของธุรกรรมและความงายในการใชงาน กลุมส่ือประชาสัมพันธ และกลุมระบบอัตโนมัติ  
 

อภิปรายผล  

 การวิจัยเรื่องการวิเคระหองคประกอบของปจจัยการตลาดตอการใชบริการธนาคารพาณิชยของผูสูงอายุในเขต

กรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลได ดังน้ี       

 ปจจัยทางการตลาดกับการใชบริการธนาคารพาณิชยของผูสูงอายุ มีทั้งหมด 7 กลุมปจจัย ไดแก กลุมใหความสําคัญกับ

การบริการของพนักงาน กลุมใหความสําคัญกับคาธรรมเนียมและอัตราดอกเบ้ีย กลุมใหความสําคัญกับการบริการ กลุมให

ความสําคัญกับสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก กลุมใหความสําคัญกับประเภทของธุรกรรมและความงายในการใชงาน กลุม

ใหความสําคัญกับส่ือประชาสัมพันธ และกลุมใหความสําคัญกับระบบอัตโนมัติ สอดคลองกับผลงานของ Moven, J.C. & 

Minor, M (1998) พบวา สิ่งท่ีผูบริโภคสูงอายุตองการจากผูขาย ไดแก การบริการท่ีสุภาพออนโยน การใหความดูแลและ

ชวยเหลือสวนตัว การบริการรับสงสินคาถึงบาน และการอํานวยความสะดวก เชน มีท่ีนั่งเพ่ือรอรับบริการ สอดคลองกับ

ราเชนทร  นพณัฐวงศกร และคณะ (2561) ศึกษาความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการใหบริการจายเบ้ียยังชีพขององคการ

บริหารสวนตําบลบางพูด อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี พบวา ความพึงพอใจของผูสูงอายุที่มาใชบริการดานเจาหนาที่ผู

ใหบริการอยูในระดับมาก เพ่ือพิจารณาเปนรายขอแลวพบวาผูสูงอายุมีความพึงพอใจในระดับมากทุกขอ โดยใหความสําคัญใน

เรื่อง การตอนรับดวยความเปนมิตร มีอัธยาศัยดี มีความซื่อสัตยสุจริต มีการใหบริการอยางเปนธรรม และยังพบวาผูสูงอายุ

ที่มาใชบริการมีความพึงพอใจดานขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวาผูสูงอายุให

ความสําคัญระดับมากทุกขอ โดยใหความสําคัญในเรื่องการใหบริการโปรงใส ยุติธรรม ขั้นตอนไมซับซอนยุงยาก มีการ

จัดลําดับการเขารับบริการมีความถูกตองไมผิดพลาด สอดคลองกับผลวิจัยของกัลยปริณ ทองสามสี และอิสระ ทองสามสี 

(2560) ศึกษาความตองการผลิตภัณฑสินเชื่อของผูสูงอายุจังหวัดนราธิวาส พบวา หลักเกณฑท่ีผูสูงอายุใชประกอบการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือประกอบดวย สถาบันการเงินมีความนาเช่ือถือ อัตราดอกเบี้ยเงินกูต่ํา พนักงานมีมนุษยสัมพันธ
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ที่ดี แบบฟอรมคําขอสินเชื่ออานเขาใจงาย และตองการใชบริการสถาบันการเงินที่ต้ังใกลแหลงชุมชนนอกจากน้ี Hoyer, W.D. 

& Macinnis, D.J (2001) ไดกลาวไววากลุมผูสูงอายุรุนใหมชาวอเมริกา รอยละ 36 ของผูสูงอายุท่ีมีอายุ 50-64 ป ใหความ

สนใจกับการใชอินเตอรเน็ต 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย  

 1. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 

  1.1 พนักงาน การมีพนักงานที่คอยใหบริการกับผูบริโภคกลุมนี้ ในปจจุบันธนาคารหลายๆแหงหันไปใหความสําคัญ

กับการทําธุรกรรมออนไลนแตสําหรับผูสูงอายุนั้นยังตองการ การบริการจากพนักงาน ในแงของการตอบคําถามการให

คําปรึกษา จํานวนพนักงานและความรวดเร็วในการใหบริการเนื่องจากผลการวิจัยบงชี้ไปทางน้ัน 

  1.2 สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก และระบบอัตโนมัติเปนสิ่งท่ีผูสูงอายุใหความสําคัญเนื่องจากชวยใหบริการ

เสริมจากพนักงาน เชนเครื่องรับฝากเงิน ถอนเงิน ปรับปรุงสมุดเงินฝากอัตโนมัตินอกจากนี้ผูสูงอายุยังใหความสําคัญกับความ

สะอาด การตกแตง และการวางของ เปนระเบียบ มีสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับลูกคาระหวางรอรับบริการ เชน เกาอ้ี นํ้าดื่ม 

นิตยสาร สถานที่ต้ังของธนาคารสะดวกตอการติดตอใชบริการ และ มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี สิ่งเหลาน้ีเปนที่ชวยเสริม

การบริการกับกลุมผูสูงอายุใหดียิ่งขึ้น 

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป        

  ควรศึกษาเปรียบเทียบปจจัยทางการตลาดและพฤติกรรมการใชบริการธนาคารพาณิชยของผูสูงอายุ ใน

กรุงเทพมหานคร และตางจังหวัด ตลอดจนการทําวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึกเพื่อใหทราบถึงปญหาและแนว

ทางแกไขไดตรงประเด็น 
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บทคัดยอ             

 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค 1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อสงเสริมสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารสําหรับครูระดับช้ันมัธยมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตามเกณฑประสิทธิภาพ 80/80 2. เพื่อศึกษาผลการใชหลักสูตร

ฝกอบรมวาผูเขารับการอบรมมีความรูสูงขึ้นหลังผานการฝกอบรมหรือไมและในระดับใด และ 3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจ

ของผูเขารับการอบรมโดยใชหลักสูตร เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ผลการวิจัยพบวา 1) ผล

พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมมีระดับความคิดเห็นในภาพรวมระดับมากท่ีสุด (x ̅=4.55) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาผูเขารับการ

ฝกอบรมพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ยกเวนแบบทดสอบหลังการฝกอบรม ระยะเวลามีความเหมาะสม และหลังจากไดรับการ

ฝกอบรมไดรับความรูและทักษะในการจัดทําหลักสูตรและชุดฝกอบรมเพื่อสอนงานปฏิบัติ เพิ่มมากขึ้น ผูเขารับการฝกอบรมมี

ความคิดเห็นในระดับมาก 2) ผลการใชหลักสูตรฝกอบรมผูเขารับการฝกอบรมโดยใชแบบจําลองการฝกอบรมมีคะแนนรวม

เฉลี่ยอยูในระดับดีมาก (x ̅=2.52) โดยมีคาสูงสุด สามลําดับแรก ไดแก การใชงาน Google Classroom (x ̅=2.79) การใชงาน 

Google Documents (x̅=2.69) และการใชงาน Google Mail (x ̅=2.68) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวมเฉลี่ย มีคาเทากับ 0.49 

และ 3) ผูเขาฝกอบรมมีความพึงพอใจในหลักสูตรฝกอบรมเพื่อสงเสริมสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

สําหรับครูระดับช้ันมัธยมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ท่ีพัฒนาขึ้น โดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x ̅=4.27) 
 

คําสําคัญ: การพัฒนาหลักสูตร, สมรรถนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 

Abstract            

 The objectives of the research were to:  1.  develop a curriculum to enhance the competency on 

information and communication technology for secondary school teachers in the 21st century compared 

with the set criteria of 80/80 2. investigate the results of using the curriculum and 3. follow up the results 

of using the curriculum.  The samples of the study were 18 secondary school teachers selected by a 

purposive sampling from 6 schools in the Secondary Educational Service Area Office 25 in academic year 
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2018.  The research instruments were questionnaires.  The statistic used for data analysis were mean, 

percentage, and standard deviation. The results of the research were as follows.The result founded that 1. 

The training program development results have the highest overall feedback level ( x ̅= 4. 55)  when 

considering the highest level of satisfaction, except for post- training tests, appropriate duration, and after 

receiving training and training skills to prepare courses and training kits to teach practice.  More and more 

Trainees have a very level 2.  Opinions.  The results of the training course using the training model have a 

very good average total score.  The first three priorities are Google Classroom ( x̅= 2. 79) Google Documents 

(x ̅=2.69) and Google Mail (x ̅=2.68) usage. Equals 0.49.3. Participants are satisfied with the training course to 

promote information and communication technology performance.  For 21st- century secondary school 

teachers who developed, the average level is extreme (x̅=4.27) 
 

Keywords: The Development of Curriculum, Competency on Information and Communication  
  

บทนํา             

  ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารมีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว จึงจําเปนที่แตละประเทศตองเรียนรูท่ีจะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

ตลอดเวลาและเตรียมพรอมที่จะเผชิญกับความทาทายจากกระแสโลก โดยปจจัยที่สําคัญที่จะเผชิญกับความเปล่ียนแปลงและ

ความทาทายดังกลาว ไดแก คุณภาพของคน การจัดการศึกษาฉะนั้น การพัฒนาคนเพื่อใหมีคุณภาพถือเปนเรื่องที่จําเปน    

อยางยิ่ง (กําจร  ตติยกวี, 2561, น. 32) ดวยลักษณะของโลกที่มีการส่ือสารขอมูล ความรูท่ีรวดเร็วทันสมัยดวยเทคโนโลยี

ชั้นสูงยอมกระทบตอคนในสังคมทุกคนท่ีจะตองปรับตัวเรียนรู ที่จะสามารถดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพในสังคมการศึกษา

นับเปนวิธีการหรือเครื่องมือที่สําคัญที่จะสามารถดําเนินการในรูปแบบตาง ๆ ใหเกิดการเรียนรู และนําไปสูการปฏิบัติตนให

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมดังกลาว และผูสอนหรือครูในฐานะผูดําเนินการทางการศึกษา จะตองไดรับการพัฒนา

ตนเองอยูเสมอและทําตนใหทันสมัยมีทักษะเทคนิควิธีการใหม ๆ มาใชประกอบการจัดการเรียนรู ครูตองเปนผูต่ืนตัวใฝหา

ความรูอยูเสมออยางสืบเนื่องตลอดเวลา (สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล, 2554, น. 8) 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 หมวด 9 เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา มาตราที่ 63 ถึง 69 ซ่ึง

กลาวถึง การนําเทคโนโลยีมาสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน รัฐตองจัดใหมีการพัฒนาบุคลากรท้ังดานผูผลิตและผูใช

เทคโนโลยีและการส่ือสารเพื่อการศึกษา สงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนาการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีและการส่ือสารเพื่อ

การศึกษาเพื่อใหเกิดการใชท่ีคุมคาและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรูของผูเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2562, น. 36) 

ประกอบกับยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศในชวงปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 พ.ศ. 2552-2561 ที่ยัง

มีการใหความสําคัญกับการพัฒนาครูประจําการและผูบริหารอยางตอเนื่อง (สํานักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561, น. 23) 

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติดังกลาวขางตนสงผลใหบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะครูผูสอนจําเปนตองตระหนัก

และยึดถือภารกิจดังกลาวเปนภารกิจสําคัญ เน่ืองจากครูผูสอนเปนบุคคลที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนโดยตรงตอ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ไดเขามามีสวนสําคัญในการจัดการเรียนการสอนของครูอยูตลอดเวลาทําใหครูไม

สามารถหลีกเลี่ยงกระแสของการเปลี่ยนแปลงและอิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศได ครูจึงจําเปนตองเสริมสรางสมรรถนะ

ของตนเองทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อนํามาใชเปนเครื่องมือสําคัญและเปนประโยชนตอการ

ยกระดับคุณภาพการศึกษา ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและพัฒนาครูไดอยางรวดเร็ว รวมทั้งยังชวยแกปญหาการ
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ขาดแคลนครู ตลอดจนลดความไมเทาเทียมทางการศึกษาในโรงเรียนท่ีหางไกลอีกดวย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2561) ดังนั้น 

ครู ICT ในศตวรรษท่ี 21 จะตองมีความรูและทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ในระดับสูง  

 การพัฒนาครูถือวาเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สอดคลองกับกรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศตาม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ, 2560, 

น. 37) ซึ่งมีนโยบายมุงเนนแนวทาง การพัฒนาโดยยึดคนเปนศูนยกลาง เพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนภายใตการเปลี่ยนแปลง 

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ นอกจากนี้ ยังมีนโยบายสงเสริมการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน และสราง

สังคมการเรียนรูท่ีมีคุณภาพอันกอใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต สอดคลองกับนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

(ขาวสํานักงานรัฐมนตรี, 2562, เว็บไซต) ที่ตองการใหพัฒนาการศึกษาของประเทศอยางเรงดวน โดยหนึ่งในนโยบายเรงรัด คือ 

ปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครูใหสามารถจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรปจจุบัน และรองรับหลักสูตรใหมใหเปนไป

ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาป 2561 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2561, 43) และ

มาตรฐานวิชาชีพครู (คุรุสภา, 2560, น. 28) ตามที่คุรุสภากําหนด นอกจากน้ีกรอบนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารระดับประเทศมีแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ฉบับลาสุดเปนฉบับรางระยะท่ี 4 (พ.ศ. 

2557-2561) ท่ีทางกระทรวงศึกษาธิการไดจัดทําขึ้นเพราะเห็นถึงความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีตอ

การศึกษาจึงไดมีนโยบายในการพัฒนาครูใหรูเทาทันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและสามารถนํามาประยุกตใชเปน

เครื่องมือในการเรียนรูใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการศึกษาทุกระบบมากข้ึน โดยมุงเนนท่ีการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนสําคัญ 

โดยพัฒนาทักษะดาน ICT ใหแกครู ควบคูไปกับการปรับหลักสูตรและการเรียนการสอน (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร, 2561, น. 10) 

 ดังนั้น ดวยเหตุน้ีจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองพัฒนาครูใหมีความสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาปฏิบัติงานดาน

การศึกษาใหบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพหรือที่ เรียกวา การพัฒนาแบบสมรรถนะเปนฐาน (Competency Base 

Development) ซึ่งสมรรถนะหรือ Competency หมายถึงการที่บุคคลสามารถทําสิ่งใดก็ตาม ซ่ึงผลลัพธของการทํานั้น

แสดงออกในลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีสามารถวัดและประเมินได ดังน้ันสมรรถนะครูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

จึงหมายถึง การที่ครูสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาทํางานทางการศึกษาและผลลัพธของการทํางาน

แสดงออกในลักษณะเชิงพฤติกรรมที่สามารถวัดและประเมินได ทุกคนสามารถประเมินสมรรถนะของตนเองได เพื่อใหทราบถึง

ความสามารถของตนเองดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในศตวรรษที่ 21  
 

วัตถุประสงคการวิจัย  

 1. ไดหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือสงเสริมสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับครูระดับชั้นมัธยมศึกษา

ในศตวรรษที่ 21 ท่ีมีคุณภาพ 

 2. ครูผูสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความสามารถดานการจัดการการเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารเปนอยางด ี

 3. ไดแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการการเรียนรูวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับครูสอน

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารช้ันมัธยมศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย  

 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดวิธีวิจัยเปน 3 ระยะ ดังน้ี       

  1. กลุมเปาหมายในการวิจัย ไดแก ครูสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 25 ประจําปการศึกษา 2561 จาก 6 โรงเรียน แบงเปน โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ 3 โรงเรียน จํานวน 9 คน 
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โรงเรียนขนาดใหญ 1 โรงเรียน จํานวน 3 คน และโรงเรียนขนาดกลาง 2 โรงเรียน จํานวน 6 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 18 คน 

ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง   

  2. เครื่องมือในการวิจัย ไดแก 1) สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 2) แบบสอบถาม (Questionnaire) 

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก การเก็บรวบรวมขอมูลจาก 1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ เปนขอมูลท่ีไดจาก

การสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมเปาหมายและการใชแบบสอบถาม 2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ เปนขอมูลที่ไดจาก

การรวบขอมูลเอกสารตาง ๆ (Document  Research) อาทิ หนังสือ ตํารา เอกสารวิชาการ งานวิจัย และสื่ออิเล็กทรอนิกสท่ี

เกี่ยวของ เปนตน 

 4. การวิเคราะหขอมูล ไดแก การวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 4 สวน คือ 1) วิเคราะหความตองการฝกอบรมเพื่อ

สงเสริมสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับครูระดับช้ันมัธยมศึกษาในศตวรรษที่ 21 2) สัมภาษณ

ผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับแนวทางการฝกอบรม และพิจารณารางแนวทางการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 3) วิเคราะหความเหมาะสม

ของรางหลักสูตรฝกอบรม 4) วิเคราะหประสิทธภาพจุดออนจุดแข็งของหลักสูตรฝกอบรมท่ีไดพัฒนาขึ้นและไดทดลองใช 

 5. สถิติท่ีใชในการวิจัย ไดแก รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

ผลการวิจัย         

   การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อสงเสริมสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับครูระดับชั้น

มัธยมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 มีผลการวิจัย ดังนี้ 

 ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรมจากการฝกอบรมเพื่อสงเสริมสมรรถนะดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร สําหรับครูระดับชั้นมัธยมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ผูเขารับการฝกอบรมจํานวน 30 คน มีระดับความ

คิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรมจากหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือสงเสริมสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับ

ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ในการทดลองใชสูตรฝกอบรม มีระดับความคิดเห็นในภาพรวมระดับมากท่ีสุด 

(x ̅=4.55) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาผูเขารับการฝกอบรมพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ยกเวนแบบทดสอบหลังการฝกอบรม 

ระยะเวลามีความเหมาะสม และหลังจากไดรับการฝกอบรมไดรับความรูและทักษะในการจัดทําหลักสูตรและชุดฝกอบรมเพื่อ

สอนงานปฏิบัติ เพิ่มมากขึ้น ผูเขารับการฝกอบรมมีความคิดเห็นในระดับมาก 

  ผลการประเมินความคิดเห็นครูท่ีใชหลักสูตรฯ ระหวางจัดกิจกรรมการเพื่อสงเสริมสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ระดับช้ันมัธยมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณความคิดเห็นครูท่ีใช

หลักสูตรฯ ระหวางจัดกิจกรรมการเพื่อสงเสริมสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาใน

ศตวรรษที่ 21 พบวา ผูเขาอบรมมีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดฝกอบรมเพ่ือสงเสริมสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารสําหรับครูระดับช้ันมัธยมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย เมื่อพิจารณา

รายขอพบวาผูเขารับการฝกอบรมมีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด 3 ขอ โดยในขอท่ีมีความคิดเห็นสูงสุด 3 ลําดับ คือ เน้ือหา

หลักสูตรตรงตามวัตถุประสงคของหลักสูตร หัวขอการฝกอบรมมีความนาสนใจและสอดคลองกับหลักสูตร เนื้อหาการฝกอบรม

แตละหัวขอเรื่องมีความเหมาะสมโดยมีคาเฉลี่ย และ 4.56 ตามลําดับ สวนขอท่ีผูเขารับการฝกอบรมมีความคิดเห็นในระดับ

ต่ําสุด คือระยะเวลาท่ีใชในการฝกอบรมมีความเหมาะสม ซึ่งผูเขารับการฝกอบรมเห็นวา ควรเพิ่มเวลาการฝกอบรมอีกอยาง

นอย 1 วัน 

   ผลติดตามผลการใชหลักสูตรฝกอบรมผูเขารับการอบรมจากหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือสงเสริมสมรรถนะดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับครูระดับช้ันมัธยมศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีความคิดเห็นวาผูเขาฝกอบรมไดมีการนําเอา

ความรูและทักษะที่ไดรับในการฝกอบรมกลับไปประยุกตใชกับการจัดการเรียนการสอนของตนเอง ในภาพรวมอยูในระดับมาก 
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เมื่อพิจารณารายขอพบวาผูบริหารสถานศึกษาของครูที่เขารับการอบรมจากหลักสูตรฝกอบรมเพื่อสงเสริมสมรรถนะดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับครูระดับชั้นมัธยมศึกษาในศตวรรษท่ี 21  เห็นวาผูเขารับการฝกอบรมมีความ

กระตือรือรนในการพัฒนาสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดการเรียนการสอนสูงสุด รองลงมาคือ

ชวยลดปญหาใหกับใหกับครูผูสอนในเร่ืองของการขาดแคลนสื่อสารสอนมากขึ้น 
 

สรุปผลการวิจัย  

  การวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อสงเสริมสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับครู

ระดับช้ันมัธยมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได ดังน้ี  

  การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อสงเสริมสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับครูระดับชั้น

มัธยมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหหัวขอหลัก หัวขอยอย สรางหลักสูตรฝกอบรมและนําหลักสูตรฝกอบรม

ไปทดลองใช ซึ่งผลการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม พบวา เนื้อหาท่ีควรนํามาใชในการฝกอบรมเพ่ือสงเสริมสมรรถนะดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับครูระดับชั้นมัธยมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตองประกอบไปดวย 4 หัวขอหลัก คือ 

การใชงาน Google Drive การใชงาน Google Documents การใชงาน Google Mail และการใชงาน Google Classroom 

โดยหลักสูตรฝกอบรมพบวา หลักสูตรฝกอบรมที่พัฒนาขึ้นผู เช่ียวชาญมีความคิดเห็นวามีความเหมาะสม สอดคลอง

องคประกอบตาง ๆ ของหลักสูตร สามารถนําไปใชฝกอบรมไดทุกรายการ โดยมีความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคเชิง

พฤติกรรมกับแบบทดสอบ แบบประเมินผลการฝกอบรม แบบติดตามความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา จากน้ันผูวิจัยไดนํา 

แบบทดสอบไปหาคาความเชื่อม่ันและความยากงายของขอสอบ หลังจากน้ันจึงนําหลักสูตรฝกอบรมไปเก็บรวบรวมขอมูลกับ

กลุมตัวอยาง 

    การนําหลักสูตรฝกอบรมไปทดลองใช (Try Out) เพื่อหาคุณภาพของหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือสงเสริมสมรรถนะดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับครูระดับชั้นมัธยมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 หลังจากไดพิจารณาและปรับปรุง

หลักสูตรรูปแบบฝกอบรมตามผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญแลว ผูวิจัยจึงนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง ครูผูสอนนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 โรงเรียนนครขอนแกน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ประจําปการศึกษา 

2561 จํานวน 30 คน ไดมาโดยความสมัครใจ เพื่อทดลองใชรูปแบบการฝกอบรม โดยมีวิทยากรบรรยาย และผูวิจัยเปนผูเก็บ

รวบรวมขอมูลดวยตนเอง 
 

อภิปรายผล  

  การวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อสงเสริมสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับครู

ระดับช้ันมัธยมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยได ดังนี้  

 จากการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือสงเสริมความสามารถในดานการจัดการเรียนรูดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สําหรับครูระดับช้ันมัธยมศึกษา มีองคประกอบที่สําคัญท้ังหมด 5 สวนคือ 1) หลักการ 2) จุดมุงหมายของหลักสูตร 3) เน้ือหา

สาระหลักสูตร 4) กิจกรรมการฝกอบรม 5) สื่อประกอบการฝกอบรม โดยมุงเนนใหครูที่นําหลักสูตรฝกอบรมทักษะชีวิตของ

ระดับช้ันมัธยมศึกษา ไปใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหมีความรูและความสามารถในการสอนใหนักเรียนมีทักษะ และ

กระบวนการตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ดังนี้    

  การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อสงเสริมสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับครูระดับชั้น

มัธยมศึกษาในศตวรรษที่ 21พบวา ผูเขารับการฝกอบรมแตละคนมีพื้นฐานความรูแตกตางกัน หลักสูตรการฝกอบรมไม

สนองตอบความตองการจําเปนของครู หนวยจัดฝกอบรมจํากัดจํานวนผูเขารับการฝกอบรม ขาดการติดตามและประเมินผล

การนําไปใช และในดานขอมูลพ้ืนฐานของครู พบวา ครูมีเคร่ืองมือที่ใชในการเช่ือมตออินเทอรเน็ตรอยละ 80 เนื่องจากผูวิจัย
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ไดจัดทําการฝกอบรมโดยเน้ือหาความรูตามท่ีไดวิเคราะหหัวเรื่องออกเปนสวนยอย ๆ และเขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  

ยอย ๆ จัดเรียงลําดับกอนหลัง ทําใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ทังนี้ดวยหลักสูตรฝกอบรมได

ผานกระบวนการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญ พรอมผานการทดลองนํารองใชในการหาคุณภาพกอนนําไป

ทดลองใชจริงที่สําคัญหลักสูตรมีจุดประสงค มีเนื้อหาท่ีเหมาะสมตรงตามความตองการของผูเขารับการอบรม 

  การใชหลักสูตรฝกอบรมเพื่อสงเสริมสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับครูระดับชั้นมัธยมศึกษา

ในศตวรรษท่ี 21 ครูมีความรูความเขาใจหลังการฝกอบรมสูงกวากอนการฝกอบรมเปนเครื่องชี้วา หลักสูตรฝกอบรมครู ครูมี

สมรรถนะดานเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นเน่ืองจากหลักสูตรน้ีจัดอบรมครูที่เปนครูผูสอนยังขาดความรูความเขาใจดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ ผูเขาอบรมบางทานมีพื้นฐานที่เขาใจ เพียงแตเขามาอบรมเพ่ือเพิ่มพูนประสบการณจากความรูเดิม แลกเปลี่ยน

ประสบการณสอนซ่ึงกันและกันทําใหเกิดนวัตกรรมใหมผูวิจัยจัดใหครูผูเขารับการฝกอบรมไดฝกปฏิบัติตามขั้นตอนตั้งแตการ

กําหนดวัตถุประสงคของการฝกอบรม เน้ือหาในการฝกอบรมมีทั้งความรูความเขาใจและการนําไปใชในการปฏิบัติการสอน

รวมทั้งบทบาทผูเขารับการฝกอบรมในการปฏิบัติเปนกลุม และรายบุคคลผานกิจกรรมที่หลากหลายทําใหครูผูเขารับการ

ฝกอบรมมีความรูความเขาใจอยางชัดเจน ครูสามารถนําเอาแนวคิดกระบวนการและรูปแบบการสอนและการจัดกิจกรรมไป

ออกแบบการจัดการเรียนรูใหนักเรียนมีความเขาความเขาใจในหลักสูตรทักษะชีวิต ซ่ึงสอดคลองกับชูชัย  สมิทธไกร (2554)    

ที่กลาววาหลักการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรใหเกิดการพัฒนาอยางเปนระบบตองดําเนินการอยางเปนระบบ เพื่อสงเสริม

และสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาและปรับปรุงใหตนเองมีทักษะความรู และความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยาง

เต็มศักยภาพ และสงผลใหการปฏิบัติงานของครูผูสอนไดมีการปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมทางการสอนใหมขึ้นมาใชในการ

จัดการเรียนการสอน สอดคลองกับอาจอง  ชุมสาย ณ อยุยยา (2556) กลาวไววาศตวรรษที่ 21 (คศ. 2001-2100) เปนยุคที่มี

การเปลี่ยนแปลงอยางมากมายไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษาเทคโนโลยี ดังนั้นครู

จะตองมีการเปลี่ยนแปลง จากผูสอนเปนผูอํานวยความสะดวก และจากแนวคิดของภาคีเพ่ือทักษะแหงศตวรรษที่ 21           

ที่กําหนดกรอบความคิดเพ่ือการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 กรอบความคิดเพื่อการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ไดแสดงใหเห็นถึง

การบูรณาการระหวาง 3 องคประกอบใหญๆคือ หนึ่ง วิชาแกนและแนวคิดสําคัญในศตวรรษท่ี 21 (Core Subjects and 21st 

Century Themes)สอง ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ประกอบดวย 3 กลุมทักษะ คือ ทักษะการเรียนรู

และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information, Media, and Technology 

Skills) และ ทักษะชีวิตและการทํางาน (Life and Career Skills) และสาม ระบบสนับสนุนจําเปน (Supporting Systems) 

ประกอบดวย 4 ระบบยอย คือ ระบบมาตรฐานและการประเมิน (Standards and Assessment System) ระบบหลักสูตร

และการสอน (Curriculumand Instruction System) ระบบการพัฒนาทาง วิชาชีพ (Professional Development 

System) ระบบสภาพแวดลอมการเรียนรู (Learning Environment System) นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของภรณี 

หลาวทอง และคณะ (2554, น.84-108) ซ่ึงไดศึกษาเรื่องการพัฒนาสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ

อาจารยผูสอน สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและสอดคลองกับงานวิจัยของเขมนิจ ปรีเปรม (2554, น.72-78) 

ไดศึกษาเรื่องสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารระบบสารสนเทศของผูบริหาร 

  การติดตามผลการใชหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือสงเสริมสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับครู

ระดับช้ันมัธยมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 พบวา การปฏิบัติการสอนของครูมีการปฏิบัติโดยรวมอยูในระดับมาก ผลการประเมิน

ความพึงพอใจตอครูผูเขารับการฝกอบรม พบวา ความพึงพอใจของครูผูเขารับการฝกอบรม มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใน

ระดับมากที่สุด และผลการสงเสริมสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความพอใจในระดับมาก น่ันเปนผลมาจากที่ผูเขารับ

การฝกอบรมไดรับความรู ความเขาใจเน้ือหาท่ีตรงกับความตองการ และสามารถนําหลักการ แนวคิดดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารไดอยางมั่นใจ สอดคลองกับแนวคิดของศิริวรรณ  ฉัตรมณีรุงเจริญ และวรางคณา  ทองนพคุณ 
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(2555, น.6) ที่ไดกลาวถึง การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 วาเปนการกําหนดแนวทางยุทยศาสตรในการจัดการเรียนรู โดยรวมกัน

สรางรูปแบบและแนวปฏิบัติในการเสริมสรางประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยเนนที่องคความรู ทักษะ 

ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะที่เกิดกับตัวผูเรียน P21 ซึ่งไดพัฒนากรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดยผสมผสาน

องคความรู ทักษะเฉพาะดาน ความชํานาญการและความรูเทาทันดานตาง ๆ  เขาดวยกัน เพ่ือความสําเร็จของผูเรียนท้ังดาน

การทํางานและการดําเนินชีวิต 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย  

 1. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 

  จากการสังเกตและการสอบถามความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรม พบวา ควรมีการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

ฝกอบรมครูใหครอบคลุมทกระดับช้ันเพื่อสรางความสามารถใหกับผูเรียนไดทุกระดับ ควรมีการศึกษาหลักสูตรฝกอบรมครูเพื่อ

พัฒนาศักยภาพการเรียนรูดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนสําคัญ 

  2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

    หลักสูตรฝกอบรมพัฒนาครูท่ีไดพัฒนาข้ึนสามารถนําไปใชไดกับผูจัดอบรมท่ีมีความสนใจท่ีจะพัฒนาหลักสูตรในวิชา

ที่ใกลเคียงหรือรายวิชาท่ีมีความเกี่ยวของสามารถนําไปศึกษาตอไปได 
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บทคัดยอ             

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1. ศึกษาสภาพปญหาและความตองการจําเปนการพัฒนาหลักสูตรเพื่อสงเสริมการจัดการ

เรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร โดยบูรณาการอาเซียนศึกษาสําหรับครูประถมศึกษา 2. พัฒนาหลักสูตร และจัดอบรม

หลักสูตรเพ่ือสงเสริมการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดยบูรณาการอาเซียนศึกษาสําหรับครูประถมศึกษา และ

3. ศึกษาผลการใชและติดตาดผลการพัฒนาหลักสูตรเพื่อสงเสริมการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดยบูรณาการ

อาเซียนศึกษาสําหรับครูประถมศึกษา เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย แบบสอบถาม และวิเคราะหขอมูล

โดยหาคาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและการหาคาความเช่ือมั่นของ

แบบวัดความสามารถดานการจัดการการเรียนรู ซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษาดังนี้ ผลการวิจัยพบวา 1) หลักสูตรฝกอบรมเรื่อง

การสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสําหรับครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา มีคา

ประสิทธิภาพเทากับ 80.34/88.24 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ 80/80 2) ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรม

เรื่องการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร สําหรับครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาอยูใน

ระดับมาก (x̅=4.42) คะแนน ซ่ึงหมายถึง หลักสูตรการฝกอบรมมีคุณภาพดีมากและหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นทําใหผูเขาอบรมไดรับ

การพัฒนาทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารไดมากข้ึนรอยละ 80 3) เขารับการฝกอบรมประเมิน

ใหเรื่องการสาธิตการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร โดยเนนทักษะการพูด และเรื่องส่ือและอุปกรณท่ี

ใชในการฝกอบรมอยูในระดับมีคุณภาพมากที่สุด (x ̅=4.72) 
 

คําสําคัญ: การพัฒนาหลักสูตร, การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร, บูรณาการอาเซียนศึกษา 
 

Abstract            

 The objectives of the research were to 1)  study the problems state and needs of the curriculum 

development to promote the communicative English learning management by integrating the ASEAN studies 

for primary school teachers, 2)  develop the curriculum to promote the communicative English learning 

management by integrating the ASEAN studies for primary school teachers, and 3) study and follow the 
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result of developed curriculum usability.  The research instruments were the questionnaires.  The statistics 

were means, percentage, standard deviation, validity and reliability. The results of the research were as 

follows 1) The effectiveness of the developed curriculum was at 80.34/88.24 as the research’s criteria. 2) 

The sample’s satisfaction was at high level as 4.42 which means the participants were improved their skills. 
 

Keywords: Curriculum Development, CommunicativeEnglishLearningManagement, Integration for ASEAN 

tudies 
 

บทนํา            

 ประเทศไทยใชภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติไทย ไมมีการเปลี่ยนแปลง แตภาษาอังกฤษเปนภาษาทํางานท่ีใชในการ

ประชุมอาเซียนหรือติดตอเปนหลัก แมวาจะไมมีประชาคมอาเซียน ภาษาอังกฤษก็เปนภาษาที่ใชแพรหลายในการติดตอกับ

ตางประเทศท่ัวโลกมานานแลว ดังน้ันเยาวชนไทยควรเรงฝกฝนภาษาอังกฤษมากยิ่งข้ึน รวมท้ังภาษาเพื่อนบานเพื่อจะได

สื่อสารและทํางานกับเพื่อนบานอาเซียนและกับประเทศอ่ืน ๆ ไดดีขึ้น นอกจากน้ี เยาวชนไทยควรเรียนภาษาประจําชาติ  

เรียนรูขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบานใหมากย่ิงขึ้นเพ่ือชวยเพ่ิมโอกาสการทํางานและการติดตอระหวางกัน

ในประชาคมอาเซียน (กรมอาเซียน, 2559, น. 67) ดังนั้นความสําคัญของภาษาอังกฤษในอาเซียนหนึ่งในทักษะท่ีสําคัญท่ีควร

พัฒนาใหมีข้ึนในตัวนักเรียนเพ่ือเตรียมกาวสูยุคอาเซียน ไดแก ความรูภาษาอังกฤษ ทั้งน้ีเน่ืองจากภาษาอังกฤษไดถูกกําหนดไว

ในกฎบัตรอาเซียน (มาตรา 34) ใหเปนภาษาสื่อกลางในการดําเนินงานและการติดตอสื่อสารระหวางชุมชนประชาคมอาเซียน  

ภาษาอังกฤษซึ่งมีความสําคัญอยูแต เดิมเนื่องจากเปนภาษากลางท่ีใชส่ือสารกันท่ัวโลกมีฐานะเปนเครื่องมือทาง ธุรกิจ  

เครื่องมือในการเขาถึงวิทยาการ ความรู และความบันเทิงท่ีหลากหลายและทันสมัย ดังนั้นภาษาอังกฤษจึงเปนเครื่องมืออันดับ

หน่ึงสําหรับพลเมืองอาเซียนดวยกันทุกคน และทุกคนจะตองไปมาหาสู เดินทางทองเที่ยว ทําความรูจักคุนเคยตอกัน เรียนรูซ่ึง

กันและกัน และท่ีสําคัญทุกคนจะตองเดินทางขามพรมแดนเพื่อหางานทําและแสวงหาโอกาสท่ีดีกวาใหกับชีวิต ดังนั้น

ภาษาอังกฤษจึงเปนเครื่องมืออันดับหน่ึงสําหรับพลเมืองอาเซียนในการส่ือสารสรางสัมพันธสูโลกกวางของภูมิภาคอาเซียนโลก

แหงมิตรไมตรีท่ีขยายกวางไรพรมแดน โลกแหงการแขงขันไรขอบเขตภูมิศาสตรและวัฒนธรรม (สมเกียรติ  ออนวิมล, 2557, 

น. 32) สถานศึกษาเปนแหลงเรียนรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนสําหรับนักเรียน ครู ประชาชนมีหนาที่จัดหาและพัฒนาสื่อ 

หนังสือเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรูอาเซียนศึกษาและเนนการเรียนภาษาอังกฤษเปนหลักเพราะภาษาท่ี

ใชในการส่ือสารคือภาษาอังกฤษ เปนทักษะ สําคัญที่ควรพัฒนาใหมีขึ้นในตัวนักเรียนเพ่ือเตรียมกาวสูยุคอาเซียนใหสามารถ

ติดตอสื่อสารใหอยางรวดเร็วย่ิงขึ้น นอกจากนั้นคุณลักษณะของเด็กไทยในประชาคมอาเซียนไดกําหนดเปนลักษณะ 3 ดาน 

ดังน้ี 1) ดานความรู คือ มีความรูเก่ียวกับประเทศอาเซียนในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และมีความรูเกี่ยวกับ

กฎบัตรอาเซียน 2) ดานทักษะ/กระบวนการ มีทักษะพ้ืนฐาน หมายถึง เด็กไทยสื่อสารไดอยางนอย 2 ภาษา (ภาษาอังกฤษ

และภาษาในประเทศอาเซียนอีก อยางนอย 1 ภาษา) มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสรางสรรคมีความสามารถ

ในการแกปญหาอยางสันติวิธี มีความสามารถในการทํางานและอยูรวมกับผูอ่ืน เปนทักษะพลเมือง/ความรับผิดชอบตอสังคม 

เคารพและยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีภาวะผูนํา เห็นปญหาสังคมและลงมือทําเพ่ือนําไปสูการเปล่ียนแปลง 3) 

ทักษะการเรียนรูและการพัฒนาตนเห็นคุณคาความเปนมนุษยเทาเทียมกัน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 

2560, น.7) 
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วัตถุประสงคการวิจัย  

 1. เพื่อศึกษาสภาพปญหาและความตองการจําเปนการพัฒนาหลักสูตรเพื่อสงเสริมการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือ

การส่ือสาร โดยบูรณาการอาเซียนศึกษาสําหรับครูประถมศึกษา 

 2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรและจัดอบรมหลักสูตรเพื่อสงเสริมการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร โดยบูรณาการ

อาเซียนศึกษาสําหรับครูประถมศึกษา 

 3. เพื่อศึกษาผลการใชและติดตาดผลการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือสงเสริมการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดย

บูรณาการอาเซียนศึกษาสําหรับครูประถมศึกษา 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย  

 การวิจัยนี้ มีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้          

 1. ประชากรและกลุมเปาหมาย ไดแก ประกอบดวย       

  1.1 ประชากร ไดแก ครูผูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ประกอบดวย ครูสอนภาษาอังกฤษ สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จํานวน 244 คน และครูสอนภาษาอังกฤษ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จํานวน 218 คน ประจําปการศึกษา 2561 รวมท้ังสิ้น 462 คน   

   1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ครูผูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคาม เขต 1 จํานวน 337 คน จาก 197 โรงเรียนท่ีสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต

 2. เครื่องมือในการวิจัย ไดแก 1) สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 2) แบบสอบถาม (Questionnaire) 3) แบบ

ประเมินความสามารถในการปฏิบัติการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก การเก็บรวบรวมขอมูลจาก 1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ เปนขอมูลท่ีไดจาก

การสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมเปาหมายและการใชแบบสอบถาม 2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ เปนขอมูลที่ไดจาก

การรวบขอมูลเอกสารตาง ๆ (Document  Research) อาทิ หนังสือ ตํารา เอกสารวิชาการ งานวิจัย และสื่ออิเล็กทรอนิกสท่ี

เกี่ยวของ เปนตน 

 4. การวิเคราะหขอมูล ไดแก แบบสอบถามความตองการฝกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับครูระดับประถมศึกษา การบูร

ณาการอาเซียนศึกษา จํานวน 337 คน และสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับครูระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การบูรณาการอาเซียนศึกษา จากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 คนทําการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร

เพื่อสงเสริมการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร โดยบูรณาการอาเซียนศึกษาสําหรับครูประถมศึกษา โดย

ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 คน และประเมินความเหมาะสมของแผนการฝกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับครูระดับประถมศึกษา  

การบูรณาการอาเซียนศึกษา โดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 คน 

 5. สถิติท่ีใชในการวิจัย ไดแก รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

ผลการวิจัย                

   การวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือสงเสริมการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดยบูรณาการอาเซียนศึกษา

สําหรับครูประถมศึกษา มีผลการวิจัย ดังน้ี        

 1. เพ่ือศึกษาสภาพปญหาและความตองการจําเปนการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือสงเสริมการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ

เพ่ือการส่ือสาร โดยบูรณาการอาเซียนศึกษาสําหรับครูประถมศึกษา      

 ผลการวิจัยพบวา ผลการเรียนรูเฉล่ียระหวางการฝกอบรมของผูเขารับการฝกอบรมเทากับ 40.56 คิดเปนรอยละ 81.12 

และผลการเรียนรูเฉลี่ยภายหลังการฝกอบรมของผูเขารับการฝกอบรมเทากับ 44.26 คิดเปนรอยละ 88.52 ผลการวิเคราะห
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ขอมูลแสดงใหเห็นวาหลักสูตรฝกอบรมชวยใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจในเรื่องการสอนแบบบูรณาการทักษะ

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารอยูในระดับสูง และคาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมเทากับ 81.12/88.52 ซึ่งเปนไปตาม

เกณฑ 80/80 ดังน้ี 

ตารางที่ 1 คาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรม 

รายการ 
จํานวนผูเขารับ 

การฝกอบรม 
คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย 

คาประสิทธิภาพ 

(รอยละ) 

ผลระหวางการฝกอบรม 30 50 40.56 81.12 

ผลภายหลังการฝกอบรม 30 50 44.26 88.52 

  จากตารางท่ี 1 พบวา ผลการประเมินความสามารถในการปฏิบัติการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารของผูเขารับการฝกอบรม มีคะแนนเฉล่ียรวมเทากับ 4.42 ซ่ึงหมายถึงระดับความสามารถในการปฏิบัติการสอนอยูใน

ระดับมาก โดยคะแนนความสามารถในการปฏิบัติการสอนเฉลี่ยของผูเขารับการฝกอบรมกลุมท่ี 3 อยูในระดับมากที่สุด เทากับ 

4.47 สวนกลุมท่ี1 และกลุมที่ 2  มีความสามารถในการปฏิบัติการสอนอยูในระดับมาก โดยไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.43 และ 

4.37 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา คะแนนเฉล่ียของเน้ือหาและกิจกรรมท่ีใชใกลเคียงกับชีวิตจริงและกระตุนความ

สนใจของผูเรียน (ขอ 3) มีคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ 4.64 รองลงมาคือ ความสอดคลองของเนื้อหาและกิจกรรมที่ใชกับหลักสูตร

การเรียนรู (ขอ 2) โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 4.55 และใชเทคนิคและวิธีการสอนอยางครบถวน เชน การนําเขาสูบทเรียน การ

ตรวจสอบความเขาใจ มีคะแนนเฉล่ียอยูที่ 4.54 

 2. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและจัดอบรมหลักสูตรเพ่ือสงเสริมการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร โดยบูรณา

การอาเซียนศึกษาสําหรับครูประถมศึกษา 

 ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาหลักสูตรและจัดอบรมหลักสูตรเพื่อสงเสริมการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

โดยบูรณาการอาเซียนศึกษาสําหรับครูประถมศึกษา ตามตารางที่ 2 ดังน้ี 

ตารางที่ 2 การประเมินผลการอบรม 

รายการ 
จํานวนผูเขารับ 

การฝกอบรม 
คะแนนเต็ม คะแนนเฉล่ีย 

คาประสิทธิภาพ 

(รอยละ) 

ผลระหวางการฝกอบรม 12 50 40.17 80.34 

ผลภายหลังการฝกอบรม 12 50 44.12 88.24 

  จากตารางท่ี 2 พบวา ผลการเรียนรูเฉล่ียระหวางการฝกอบรมของผูเขารับการฝกอบรมเทากับ 40.17 คิดเปนรอยละ 

80.34 และผลการเรียนรูเฉลี่ยภายหลังการฝกอบรมของผูเขารับการฝกอบรมเทากับ 44.12 คิดเปนรอยละ 88.24 ผลการ

วิเคราะหขอมูลแสดงใหเห็นวาหลักสูตรฝกอบรมชวยใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจในเรื่องการสอนแบบบูรณา

การทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอยูในระดับสูง และคาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมเทากับ 80.34 / 88.24 ซ่ึง

เปนไปตามเกณฑ 80/80 ที่ต้ังไว 

 3. เพ่ือศึกษาผลการใชและติดตาดผลการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือสงเสริมการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

โดยบูรณาการอาเซียนศึกษาสําหรับครูประถมศึกษา       

 ผลการวิจัยพบวา ผูเขารับการฝกอบรมมีความคิดเห็นตอหลักสูตรฝกอบรมเรื่องการสอนแบบบูรณาการทักษะ

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร สําหรับครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษเปนไปในทางบวกระดับสูง โดยมีคาเฉล่ียท่ี 4.41 ซึ่งหมายถึง

การฝกอบรมมีคุณภาพมากสวนในรายละเอียดของการประเมิน พบวา ผูเขารับการฝกอบรมประเมินใหเรื่องการสาธิตการสอน

แบบบูรณาการทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดยเนนทักษะการพูด และเรื่องสื่อและอุปกรณที่ใชในการฝกอบรม อยูใน



 

 

              

 
วารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปท่ี 4 ฉบับท่ี 3 กรกฎาคม-กันยายน 2563 

(JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE FOR LOCAL RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY Vol.4, No.3 July- September 2020) 

  

177 

ระดับมีคุณภาพมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.72 คะแนนรองลงมาคือเรื่องการสาธิตการสอนแบบบูรณาการทักษะ

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.62 คะแนนในขณะที่ผูเขารับการฝกอบรมประเมินเรื่องสัดสวนของทฤษฎี

และการฝกปฏิบัติ และเรื่องความรูความเขาใจในการวางแผนการสอน มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือเทากับ 4.08 คะแนน 
 

สรุปผลการวิจัย            

 การวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือสงเสริมการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดยบูรณาการอาเซียนศึกษา

สําหรับครูประถมศึกษา สรุปผลการวิจัย ดังนี้ 

 1. เพ่ือศึกษาสภาพปญหาและความตองการจําเปนการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือสงเสริมการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ

เพ่ือการส่ือสาร โดยบูรณาการอาเซียนศึกษาสําหรับครูประถมศึกษา พบวา ผลการเรียนรูเฉลี่ยระหวางการฝกอบรมของผู

เขารับการฝกอบรมเทากับ 40.56 คิดเปนรอยละ 81.12 และผลการเรียนรูเฉลี่ยภายหลังการฝกอบรมของผูเขารับการ

ฝกอบรมเทากับ 44.26 คิดเปนรอยละ 88.52 ผลการวิเคราะหขอมูลแสดงใหเห็นวาหลักสูตรฝกอบรมชวยใหผู เขารับการ

ฝกอบรมมีความรูความเขาใจในเรื่องการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยูในระดับสู ง และคา

ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมเทากับ 81.12/88.52 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ 80/80     

 2. เพ่ือพัฒนาหลักสูตร และจัดอบรมหลักสูตรเพ่ือสงเสริมการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดยบูรณา

การอาเซียนศึกษาสําหรับครูประถมศึกษา พบวา ผลการเรียนรูเฉล่ียระหวางการฝกอบรมของผูเขารับการฝกอบรมเทากับ 

40.17 คิดเปนรอยละ 80.34 และผลการเรียนรูเฉลี่ยภายหลังการฝกอบรมของผูเขารับการฝกอบรมเทากับ 44.12 คิดเปนรอย

ละ 88.24 ผลการวิเคราะหขอมูลแสดงใหเห็นวาหลักสูตรฝกอบรมชวยใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจในเร่ืองการ

สอนแบบบูรณาการทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยูในระดับสูง และคาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมเทากับ 

80.34/88.24 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ 80/80 ท่ีตั้งไว 

 3. เพ่ือศึกษาผลการใชและติดตาดผลการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือสงเสริมการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

โดยบูรณาการอาเซียนศึกษาสําหรับครูประถมศึกษา พบวา ผูเขารับการฝกอบรมมีความคิดเห็นตอหลักสูตรฝกอบรมเร่ือง

การสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร สําหรับครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษเปนไปในทางบวกระดับสูง โดยมี

คาเฉลี่ยท่ี 4.41 ซ่ึงหมายถึงการฝกอบรมมีคุณภาพมากสวนในรายละเอียดของการประเมิน พบวา ผูเขารับการฝกอบรม

ประเมินใหเร่ืองการสาธิตการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดยเนนทักษะการพูด และเร่ืองสื่อและ

อุปกรณท่ีใชในการฝกอบรม อยูในระดับมีคุณภาพมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.72 คะแนนรองลงมาคือเรื่องการสาธิตการ

สอนแบบบูรณาการทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.62 คะแนนในขณะท่ีผูเขารับการฝกอบรม

ประเมินเรื่องสัดสวนของทฤษฎีและการฝกปฏิบัติ และเรื่องความรูความเขาใจในการวางแผนการสอน มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ

เทากับ 4.08 คะแนน 
 

การอภิปรายผล 

  การวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือสงเสริมการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดยบูรณาการอาเซียนศึกษา

สําหรับครูประถมศึกษา อภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 

 1. ผูวิจัยไดทําการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมตามแนวคิดเก่ียวกับการฝกอบรมอยางเปนระบบ (Systematic Approach 

to Training) (ชูชัย  สมิทธิไกร, 2548, น.27) โดยเร่ิมจากการศึกษาสภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปจจุบัน รวมถึง

ปญหาตาง ๆ เพ่ือทําการวิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรม จากนั้นทําการสํารวจความตองการฝกอบรมจากครูผูสอนและ

ผูบริหารสถานศึกษา ท้ังนี้เพื่อใชในการกําหนดเน้ือหาและวัตถุประสงคในการฝกอบรม รวมถึงเทคนิควิธีการฝกอบรม วันและ

เวลาในการฝกอบรม วิธีการประเมินผลและเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใหผูเชี่ยวชาญทําการตรวจสอบคุณภาพ
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ดานเน้ือหา เทคนิคและวิธีการฝกอบรมของแผนการฝกอบรม แบบทดสอบความรูและความเขาใจในการสอนแบบบูรณาการ

ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร แบบประเมินผลการฝกปฏิบัติ และแบบประเมินผลการฝกอบรม จากน้ันนําหลักสูตรการ

ฝกอบรมไปทดลองใชจํานวน 2 ครั้ง โดยเปนการประเมินผลการฝกอบรมทั้งทางดานการเรียนรู  (เนื้อหา) และปฏิกิริยา

สนองตอบ (เทคนิคและวิธีการฝกอบรม) จากนั้นนําผลท่ีไดจากการประเมินผลการเรียนรูและผลการวิเคราะหการประเมิน

ปฏิกิริยาสนองตอบมาปรับปรุงแกไขเนื้อหาเทคนิคและวิธีการฝกอบรม รวมถึงแบบทดสอบและแบบประเมินใหมีประสิทธิภาพ

ยิ่งข้ึนการฝกอบรมในครั้งน้ีมุงเนนในการแกปญหาการจัดการเรียนการสอน สนองตอบตอความตองการและความจําเปนของผู

เขารับการฝกอบรม 

   2. การฝกอบรมเพื่อการศึกษาคนควาในครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดใหเปนการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยเนนการมีสวนรวม

ของผูเขารับการฝกอบรม ซึ่งแบงการฝกอบรมออกเปน 2 สวนคือ การเพ่ิมพูนความรูและความเขาใจในการสอนแบบบูรณา

การทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารหรือภาคทฤษฎี และการเพิ่มพูนประสบการณดานการวางแผนการสอนและการ

ปฏิบัติการสอนหรือภาคปฏิบัติ นอกจากน้ี ผูวิจัยไดกําหนดใหมีการประเมินผลการเรียนรูท้ังในสวนของทฤษฎีและการปฏิบัติ 

ซึ่งสอดคลองกับหลักการเรียนรูของผูเขารับการฝกอบรม และสอดคลองกับคํากลาวของสาล่ี  ศิลปสธรรม (2550, น.30) ท่ีวา

การฝกอบรมที่เนนการฝกปฏิบัติมีขอดี คือ เม่ือมีปญหาในข้ันตอนใดผูเขารับการฝกอบรมจะไดเรียนรูวิธีการแกไขปญหา

ในขณะฝกอบรม มีโอกาสไดแลกเปล่ียนเรียนรูกับวิทยากรและครูท่ีเขารับการฝกอบรมดวยกัน ซึ่งแตละคนมีประสบการณการ

สอนที่ประสบความสําเร็จแตกตางกันออกไปตามสภาพของโรงเรียน ทําใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับความรูใหม ๆเพื่อนําไปใช

พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตอไป 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย  

 จากการสังเกตและการสอบถามความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรม พบวา เอกสารที่แจกใหกับผูเขารับการฝกอบรม 

เชน ใบงาน ใบความรู เอกสารประกอบการทํากิจกรรมตาง ๆ และเอกสารสรุปการฝกอบรมที่เปนภาษาอังกฤษท้ังหมดหรือ

เปนสวนใหญ เปนอุปสรรคที่สงผลตอระยะเวลาในการทํากิจกรรมตาง ๆ  เปนอยางยิ่ง กลาวคือ ผูเขารับการฝกอบรมตองใช

เวลาในการอานและทําความเขาใจ ทําใหบางกิจกรรมไมตรงตามกําหนดเวลาท่ีไดวางไว ดังนั้น ในการฝกอบรมควรทําเอกสาร

การนําเสนอภาคทฤษฎีและปฏิบัติใหมีสัดสวนที่สมดุลระหวางภาษาไทยและภาษาอังกฤษเปนสําคัญ 
 

กิตติกรรมประกาศ  

  ผลการศึกษาการพัฒนาหลักสูตรเพื่อสงเสริมการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยบูรณาการอาเซียนศึกษา

สําหรับครูประถมศึกษา ฉบับนี้สําเร็จไดดวยกําลังใจจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชมพูนุท เมฆ

เมืองทอง และผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรกานต  จังหารเพ่ือนรวมงาน รวมทั้งผูทรงคุณวุฒิท่ีใหคําปรึกษาและคําแนะนํา ผูวิจัย

ขอกราบขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูงย่ิงที่ทําใหวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี ขอบพระคุณคณาจารยสาขาวิชาหลักสูตร

และการสอน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามทุกทาน ที่ไดใหความรูประสบการณและแนวทางในการศึกษา

หาความรู ตลอดจนใหกําลังใจแกผูวิจัยดวยดีตลอดมา 
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การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีชลประทานในลุมนํ้าชี 

Performance Enhancement of Government Officers of the Royal Irrigation Department 

in the Chi Basin Province. 
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บทคัดยอ     

 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของเจาหนาที่ชลประทาน ในลุม

น้ําชี 2. เพ่ือสรางรูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และ 3. เพื่อทดลองใชและประเมินผลรูปแบบการพัฒนา

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เปนการวิจัยแบบผสมผสานระหวางเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (Mixed Methods) มีเครื่องมือ

ในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณเชิงลึกและแบบสอบถาม โดยมีกลุมเปาหมายในการวิจัย คือ เจาหนาท่ีชลประทานในลุมน้ําชี 

จํานวน 300 คน ท่ีมาจากวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แลวนําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามมา

วิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และขอมูลจากแบบสัมภาษณ

เชิงลึกมาวิเคราะหแบบเชิงเนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยพบวา ผลการวิจัยพบวา 1) ปจจัยที่ อิทธิพลตอ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของเจาหนาที่ชลประทาน ในลุมน้ําชี ที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ประกอบดวย เรียง

ตามลําดับอิทธิพล ดังนี้ การทํางานเปนทีม (β=0.64)  ดานภาวะผูนํา (β=0.45) ความเช่ือม่ันในตนเอง(β=0.30) แรงจูงใจ

(β=0.20) และการรับรูบทบาท (β=0.15) 2) รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีชลประทานในลุม

น้ําชี ประกอบดวย 16 กิจกรรม ไดแก ความรูเกี่ยวผูนํา การสรางวิสัยทัศน การรูจักตัวเอง การพัฒนาอารมณ แตงกายดี  

หนาตาง โจฮารี บทบาทและหนาท่ี คนหาผูนํา การเสริมสรางภาวะผูนํา การทํางานเปนทีม เรียนรูการพัฒนาบุคคล และ

ทีมงาน การพัฒนาการพูด ความประทับใจของฉัน การสรางขวัญกําลังใจ วจีไพเราะ และการแสดงบทบาทสมมติ และ 3) ผล

การทดลองใชและประเมินผลการใชรูปแบบการพัฒนา พบวา หลังการทดลอง กลุมทดลองมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

แตกตางกับกอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีชลประทาน

ในลุมน้ําชี ดีขึ้นกวากอนการทดลอง 
 

คําสําคัญ: การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน, เจาหนาที่ชลประทาน 
 

ABSTRACT 

 The purposes of this study were 1)  to study factors influencing the performance of royal irrigation 

officers in the Chi Basin provinces; 2)  to design a model to enhance the performance of royal irrigation 

officers in the Chi Basin provinces; and, 3) to carry out a trial run and assess the performance enhancement 

model.  The research procedures were organized into three phases as follows:  Phase One:  a quantitative 

study was conducted to examine factors influencing the performance of royal irrigation officers in Chi Basin 
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provinces.  The sample consisted of 300royal irrigation officers in the Chi Basin provinces.  The data were 

collected through questionnaires and were analyzed by the Structural Equation Modeling (SEM)  in the 

LISREL program. Phase Two: the researcher gathered 20 stakeholders into a focus group and brainstorming 

sessions.  The purpose of these gatherings was to find a solution in designing performance enhancement 

model to improve the royal irrigation officers’ performance. The final product was then assessed by three 

specialists to verify whether the model was appropriate before a trial run.  Phase Three:  the performance 

improvement model was carried out to the experimental group ; that is, 30 royal irrigation officers who 

volunteered to be a part of this trial run.  The researcher then analyzed the pre- and-post test of the 

performance enhancement model using repeated measure MANOVA (α=.05) .  The results showed that 1. 

The factors influencing the performance of royal irrigation officers in the Chi Basin provinces (α=.05) were 

teamwork (β=0.64), leadership (β=0.45), self-confidence(β=0.30), motivation (β=0.20), and role recognition 

(β=0.15), respectively. 2. Performance enhancement of the royal irrigation officers in the Chi Basin provinces 

model consisted of 16 activities:  1) knowledge of leadership, 2) vision development and achievement, 3) 

self- awareness, 4)  emotional development, 5)  well dressing, 6)  employment of the Johari Window 

technique, 7)  roles and duties recognition, 8)  leaders searching activity, 9)  leadership development, 10) 

teamwork, 11)  individual and team development, 12)  speech style development, 13)  'My Impression' 

activity, 14) morale-building activity, 15) politely speaking, and 16) role-playing activities.  3. The result of 

the performance enhancement model of the royal irrigation officers showed that there were statistically 

significant differences at the level of .05 between the pre-and-post test of the model. To be more precise, 

the royal irrigation officers’  performance, after applying the performance enhancement model, was 

improved. 
 

Keywords: Performance Enhancement, Royal Irrigation Officers 
 

บทนํา 

 ปจจุบัน ปญหาน้ําทวมในพื้นท่ีลุมน้ําชี สวนใหญมักเกิดขึ้นปละ 2-3 ครั้ง โดยเฉพาะในป พ.ศ. 2538 สภาพน้ําทวม

กอใหเกิดความเสียหายคอนขางมาก เน่ืองจากอิทธิพลของพายุโซนรอน Garry, Helen, Ewring, Luis และ Nina ซึ่งพายุโซน

รอน Luis ในชวงเดือนสิงหาคม สงผลใหลุมน้ํายังถูกน้ําทวมเสียหายเกือบทุกอําเภอ และป พ.ศ. 2544 อิทธิพลของพายุโซน

รอน Uzangi มีปริมาณนํ้าฝนวัดไดถึง 315.2 มิลลิเมตร ทําใหบริเวณจังหวัดรอยเอ็ด โดยเฉพาะอําเภอเสลภูมิไดรับความ

เสียหายอยางหนัก นอกจากนี้พ้ืนท่ีลุมนํ้าชียังประสบปญหาอุทกภัยในหลายรูปแบบ ไดแก น้ําทวมขัง นํ้าไหลลนตลิ่ง น้ําปาไหล

หลาก และดินโคลนถลม โดยพ้ืนท่ีที่ประสบอุทกภัยประเภทนํ้าทวมขัง ไดแก จังหวัดรอยเอ็ด กาฬสินธุ ขอนแกน ประเภท

น้ําปาไหลหลาก ไดแก จังหวัดชัยภูมิ ขอนแกน รอยเอ็ด ประเภทน้ําลนตล่ิง ไดแก จังหวัดชัยภูมิ กาฬสินธุ ขอนแกน รอยเอ็ด 

และอุบลราชธานี สวนพื้นที่ท่ีประสบภัยดิน/โคลนถลม ไดแก จังหวัดกาฬสินธุ และชัยภูมิ (สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้า

และการเกษตร, 2555) จากขอมูลท่ีรวบรวมไว พบวา ในพื้นที่ลุมนํ้าชี  มีจํานวนหมูบานทั้งหมด 8,137 หมูบาน เปนหมูบานท่ี

ประสบกับปญหาอุทกภัย จํานวน 1,112 หมูบาน (รอยละ 13.67) ซึ่งในจํานวนน้ีเปนการเกิดอุทกภัยในลักษณะนํ้าทวมขัง

จํานวน 908 หมูบาน (รอยละ 11.16) และเกิดอุทกภัยในลักษณะนํ้าปาไหลหลากจํานวน 204 หมูบาน (รอยละ 2.51) โดย
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หมูบานท่ีประสบปญหาอุทกภัยสวนใหญจะอยูในพ้ืนท่ีจังหวัดกาฬสินธุ ถึง 312 หมูบาน หรือคิดเปนรอยละ 28.06 ของ

หมูบานท่ีประสบอุทกภัยทั้งหมด (กรมชลประทาน, 2555) จากขอมูลท่ีรวบรวมไวพบวา ในพื้นที่ลุมนํ้าชี มีจํานวนหมูบาน

ทั้งหมด 8,137 หมูบาน เปนหมูบานที่ประสบกับปญหาภัยแลง จํานวน 4,808 หมูบาน (รอยละ 59.09) ซึ่งจํานวนนี้เปนการ

เกิดภัยแลงในระดับท่ี 1 (มีน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค แตขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตร) จํานวน 2,658 หมูบาน (รอยละ 32.67) 

และเกิดภัยแลงในระดับท่ี 2 (ขาดแคลน ท้ังน้ําเพื่อการอุปโภค–บริโภค และน้ําเพ่ือการเกษตร) จํานวน 2,150 หมูบาน (รอย

ละ 26.42) โดยหมูบานท่ีประสบปญหาภัยแลงสวนใหญจะอยูในพื้นที่จังหวัดขอนแกนถึง 1,207 หมูบาน หรือคิดเปนรอยละ 

25.10 ของหมูบานท่ีประสบปญหาภัยแลงทั้งหมด (กรมชลประทาน, 2555) การจัดการน้ําที่จะใหเกิดผลลัพธตามนโยบาย 

หรือใหประโยชนที่ไดจากนํ้าตามธรรมชาติท่ีมีอยูอยางสูงสุด เพื่อชวยลดการเกิดน้ําทวมในฤดูนํ้าหลาก หรือบริหารจัดการน้ําให

เพียงพอในการอุปโภค บริโภคในฤดูแลงน้ัน เปนสิ่งท่ีบุคลากรเจาหนาที่ชลประทานจะตองทําใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ

ดวยภาระหนาท่ีการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ชลประทาน ในลุมน้ําชี ที่มีบทบาทในการทํางานหลากหลาย เชน การพัฒนา

ศักยภาพของตนเองและเขารวมกิจกรรมที่องคกรจัดขึ้น การบริหารองคกร การใหบริการประชาชน เปนตน แตใน

ขณะเดียวกันก็มีเวลาการปฏิบัติงานที่จํากัด  บางคร้ังก็เกิดความสับสนดวยไมเขาใจในบทบาทหนาท่ีของตนเองอยางแทจริง

หรือมีความคลุมเครือในบทบาท (Role Ambiguity) และบางครั้งยังเกิดความรูสึกท่ีขัดแยงในการแสดงบทบาทของตนเอง

(Role Conflict) แสดงใหเห็นวา เจาหนาที่ชลประทาน มีการรับรูบทบาทที่ไมดี ซึ่งจะสงผลตอการปฏิบัติงาน ทําใหปฏิบัติงาน

อยางไมมีประสิทธิภาพ ความคลุมเครือในบทบาทสงผลทางลบตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (ยศวรรณ  พิพัฒนศิริผล, 

2541) 

 ดังนั้นผูวิจัย จึงมีความสนใจท่ีจะทําการไดศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี

ชลประทานในลุมแมนํ้าชี สรางรูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีชลประทาน และทดลองใช  

รวมทั้งประเมินรูปแบบการพัฒนา เพื่อใหไดรูปแบบการพัฒนาเจาหนาท่ีชลประทาน ใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท่ี

เหมาะสมและมีคุณภาพ เปนที่พึงพอใจของประชาชนสอดคลองกับความตองการของผูมีสวนเก่ียวของใหมากยิ่งข้ึน และใหเกิด

ประโยชนสูงสุดแกประชาชนผูที่อาศัยอยูในลุมแมน้ําชี 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของเจาหนาท่ีชลประทานในลุมน้ําชี  

 2. เพื่อสรางรูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของเจาหนาท่ีชลประทานในลุมนํ้าชี 

 3. เพื่อทดลองใช และประเมินผลรูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีชลประทานในลุมน้ําชี 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยน้ี เปนการวิจัยเปนแบบผสมผสานระหวางเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (Mixed Methods) โดยมีวิธีการ

ดําเนินการวิจัย ดังนี้  

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก ประกอบดวย  

  1.1 ประชากร ไดแก เจาหนาที่ชลประทานในลุมน้ําชี จํานวน 1,208 คน 

  1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก จํานวน 300 คน โดยใชวิธีกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามสูตรของ Taro Yamane (1973)  

      2. เครื่องมือในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) ตลอดจน ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามมาหาคุณภาพภาพ

ของเครื่องมือ ไดแก 1) นําแบบสอบถามพบท่ีปรึกษาและดําเนินการปรังปรุงแกไขตามคําแนะนํา 2) นําแบบสอบถามท่ี

ปรับปรุงแกไขแลวเสนอนําเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบความสอดคลองของเนื้อหาโดยหาคาความสอดคลอง

ของวัตถุประสงคกับขอคําถาม (Index of Item–Objective Congruence: IOC)     
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 3. การเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก การรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 300 คน   

 4. การวิเคราะหขอมูล ไดแก การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยการนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหโดยใช

โปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเชิงพรรณนาและการวิเคราะหขอมูล (Analysis of Data) 

 5. สถิติท่ีใชในการวิจัย ไดแก โปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเชิงพรรณนา ประกอบดวย คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 

(Mean) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการใชสถิติวิเคราะหสมการเชิงโครงสราง(Structural Equation 

Model: SEM) โดยใชโปรแกรมลิสเรล (LISREL for Windows) เพ่ืออธิบายอิทธิพลเสนทาง(Path Analysis) หรือปจจัยเชิง

สาเหตุที่มีอิทธิพลทัง้โดยตรงและโดยออมตอ ตัวแปรตาม โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
  

ผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีชลประทานในลุมน้ําชี มีผลการวิจัยได ดังนี้ 

 1. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ชลประทานในลุมนํ้าชี พบวา ปจจัยท่ี

อิทธิพลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของเจาหนาที่ชลประทาน ในลุมนํ้าชี ที่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ประกอบดวย เรียง

ตามลําดับอิทธิพล ดังน้ี การทํางานเปนทีม (β=0.64) ดานภาวะผูนํา (β=0.45) ความเชื่อมั่นในตนเอง(β=0.30) แรงจูงใจ (β=

0.20) และการรับรูบทบาท (β=0.15)   

 2. เพ่ือสรางรูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของเจาหนาที่ชลประทานในลุมนํ้าชี พบวา รูปแบบการ

พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ชลประทานในลุมน้ําชี ประกอบดวย 16 กิจกรรม ไดแก ความรูเกี่ยวผูนํา การ

สรางวิสัยทัศน การรูจักตัวเอง การพัฒนาอารมณ แตงกายดี หนาตางโจฮารี บทบาทและหนาที่ คนหาผูนํา การเสริมสรางภาวะ

ผูนํา การทํางานเปนทีม เรียนรูการพัฒนาบุคคลและทีมงาน การพัฒนาการพูด ความประทับใจของฉัน การสรางขวัญกําลังใจ วจี

ไพเราะ และการแสดงบทบาทสมมติ   

 3. เพ่ือทดลองใชและประเมินผลรูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ชลประทานในลุมน้ําชี 

พบวา ผลการทดลองใชและประเมินผลการใชรูปแบบการพัฒนาหลังการทดลอง กลุมทดลองมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

แตกตางกับกอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ชลประทานในลุม

น้ําชี ดีขึ้นกวากอนการทดลอง 
 

สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีชลประทานในลุมน้ําชี สรุปผลการวิจัยได ดังนี้ 

 1) ปจจัยท่ีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ชลประทานในลุมน้ําชี ท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ประกอบดวย เรียงตามลําดับอิทธิพล ไดแก การทํางานเปนทีม (β=0.64) ดานภาวะผูนํา (β=0.45) ความเชื่อม่ันในตนเอง

(β=0.30) แรงจูงใจ(β=0.20) และการรับรูบทบาท (β=0.15) 2) รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี

ชลประทานในลุมนํ้าชี ประกอบดวย 16 กิจกรรม ไดแก ความรูเกี่ยวผูนํา การสรางวิสัยทัศน การรูจักตัวเอง การพัฒนาอารมณ 

แตงกายดี หนาตาง โจฮารี บทบาทและหนาท่ี คนหาผูนํา การเสริมสรางภาวะผูนํา การทํางานเปนทีม เรียนรูการพัฒนาบุคคล 

และทีมงาน การพัฒนาการพูด ความประทับใจของฉัน การสรางขวัญกําลังใจ วจีไพเราะ และการแสดงบทบาทสมมติ และ 3) 

ผลการทดลองใชและประเมินผลการใชรูปแบบการพัฒนา พบวา หลังการทดลอง กลุมทดลองมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

แตกตางกับกอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีชลประทาน

ในลุมน้ําชี ดีขึ้นกวากอนการทดลอง 
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การอภิปรายผล 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีชลประทานในลุมนํ้าชี อภิปรายผลการวิจัยได ดังนี้ 

 1. ผลการศึกษาแบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเจาหนาท่ีชลประทานใน

ลุมน้ําชี ประกอบดวย 7 ปจจัย ไดแก 1) ปจจัยดานการทํางานเปนทีม สอดคลองกับงานวิจัยของสุนันท  สาคร (2556) ที่พบวา 

ปจจัยความสามารถในการทํางานเปนทีมมีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในการ

ควบคุมและปองกันโรคเลบโตสไปโรซีส จังหวัดบึงกาฬ และการทํางานรวมกันเปนทีมท่ีดีควรจะมีองคประกอบในการทํางาน 

2) ปจจัยดานภาวะผูนํา สอดคลองกับการวิจัยของประพนธ  ผาสุกยืด (2547) ไดศึกษาเก่ียวกัความสามารถในการนําหรือ

ภาวะผูนําวา เปนคุณสมบัติหรือทักษะสวนตัวของแตละบุคคลท่ีสามารถสรางขึ้นได หากไดรับการพัฒนาฝกฝน ผูนําท่ีเราพบ

เห็นกันอยูทุกวันนี้อาจจะไมมีความสามารถในการนําที่ดีพอก็ได จึงทําใหเกิดปญหาขึ้นมากมายทั้งในระดับองคการและใน

ระดับประเทศ กลาวคือ คนที่ทําหนาที่เปนผูนํา (Leader) นั้นไมไดหมายความวาจะเพียบพรอมซึ่งคุณสมบัติและความสามารถ

ในการนํา (Leadership) เสมอไปแตในทางตรงกันขามใครก็ตามท่ีมีภาวะผูนํา (Leadership) ก็แสดงวาผูน้ันมีความพรอม 

และเหมาะสมอยางยิ่งท่ีจะทําหนาท่ีเปนผูนํา (Leader) 3) ปจจัยดานความเช่ือมั่นในตนเอง สอดคลองกับรังสรรค  สิงหเลิศ 

(2548) ไดศึกษาการปรับตัวทางเศรษฐกิจของผูยายถิ่นกลับหลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจไทย พบวา กอนการยายถ่ินกลุมตัวอยาง

สวนใหญมีความเชื่อม่ันในตนเองอยูในระดับนอย ถึงระดับปานกลางในสัดสวนที่ใกลเคียงกันแตภายหลังการยายถิ่นกลับสู

หมูบานความเชื่อมั่นในตนเองไดสูงขึ้นกวาเดิม โดยผูยายถิ่นกลับสวนใหญมีความเชื่อม่ันในตนเองอยูในระดับมาก และมีการ

เปลี่ยนแปลงดานความเชื่อมั่นในตนเองของผูยายถิ่นระหวางกอนการยายถิ่นและหลังการยายถิ่น แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังการยายถิ่นผูยายถิ่นกลับมีความเชื่อมั่นในตนเองมากกวากอนการยายถิ่น 4) ปจจัยดานแรงจูงใจ  

สอดคลองกับแนวคิดของ McClelland and Winter (1969) ที่มีความเชื่อวาแรงจูงใจท่ีสําคัญท่ีสุดของมนุษยก็คือแรงจูงใจใฝ

สัมฤทธ์ิ จึงใหความสําคัญมากกวาแรงจูงใจชนิดอ่ืน ๆ ผูท่ีจะทํางานไดอยางประสบความสําเร็จจะตองมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิใน

ระดับสูงความสําเร็จของงานจะทําไดโดยการกระตุนใหเกิดแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิเปนสําคัญเม่ือแตละบุคคลมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ

สูงก็จะทํางานไดสําเร็จและชวยใหผลการปฏิบัติงานท่ีไดออกมานั้นมีประสิทธิผลเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด       5) ปจจัย

การรับรูบทบาท สอดคลองกับแนวคิดของ ยศวรรณ พิพัฒนศิริผล (2541) กลาววา การรับรูบทบาทเปนตัวแปรท่ีสงผลตอ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หากบุคคลขาดความชัดเจนในการรับรูบทบาท ก็จะสงผลตอสภาพจิตใจของตนเองในการ

ปฏิบัติงาน ทําใหไมสามารถปฏิบัติงานไดอยางมั่นใจ ดวยขาดความเชื่อมั่นวาพฤติกรรมท่ีตนแสดงออกมาน้ันเปนไปตามความ

คาดหวังหรือไม ซึ่งอาจจะกอใหเกิดความเครียดทอแท เบื่อหนายได ซ่ึงเปนผลใหบุคคลมีความพึงพอใจในงานลดลงในที่สุดก็

เบื่อหนายในการปฏิบัติงาน 

 2. ผลการทดลองใชและประเมินผลการใชรูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีชลประทาน ใน

ลุมน้ําชี โดยการเปรียบเทียบผลการทดลอง ระหวางกอนการทดลองและหลังการทดลองใชรูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ชลประทาน ในลุมนํ้าชีของกลุมทดลองดวยสถิติการวิเคราะหความแปรปรวน หลายตัวแปร(แบบ

วัดซํ้า) MANOVA (Repeated Measure) โดยกําหนดคาระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 พบวา หลังการทดลองใชรูปแบบ

การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ชลประทานในลุมน้ําชี ประกอบดวย 1) การพัฒนาการทํางานเปนทีม 

วิชัย  โถสุวรรณจินดา (2535) ไดแสดงทัศนะวา ทีมงานนั้นกินความหมายมากกวากลุมคนที่มารวมกันเฉย ๆ เพราะทีมงานจะ

รวมความถึงความเปนผูนํากลุม กระบวนการตัดสินใจของกลุมการใชทรัพยากรของกลุมใหเกิดประโยชนสูง สุดและการ

ผสมผสานสมาชิกของกลุม ใหมุงสูเปาหมายที่ต้ังไวรวมกัน 2) การพัฒนาภาวะผูนํา สมยศ  นาวีการ (2540) ไดกลาวถึง ทฤษฎี

ภาวะผูนําภายใตการศึกษาความเปนผู นํา โดยทั่วไปทฤษฎีความเปนผูนําจะมุ งที่เปาหมายอยางเดียวกันคือ การระบุ

องคประกอบหรือปจจัยที่ทําใหผูนํามีประสิทธิภาพ ซึ่งวิธีการศึกษาความเปนผูนําที่สําคัญสามอยางที่ถูกนําเสนอ คือ (1) ทฤษฎี
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คุณลักษณะ (2) ทฤษฎีเชิงพฤติกรรม และ (3) ทฤษฎีเชิงสถานการณ วิธีการศึกษาแตละอยางจะมีแนวทางท่ีแตกตางกันตอ

การทําความเขาใจการคาดคะเนความสําเร็จของการเปนผูนําและการพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําท่ีกําลังไดรับความสนใจ

ในชางเวลาน้ี คือ ความเปนผูนําเชิงปฏิรูป (Transformation Leadership) 3) การพัฒนาความเชื่อม่ันในตนเอง รังสรรค  

สิงหเลิศ (2548) ไดใหความหมายของความเช่ือมั่น หมายถึง ความกลา ความเชื่อ ความมั่นอกมั่นใจท่ีเกิดข้ึนในบุคคล จนทําให

บุคคลสามารถกรทําสิ่งตาง ๆ ตามความตองการได เชน การยกมือแสดงความคิดเห็นในการประชุมตาง ๆ ของหมูบาน  การไป

ติดตอประสานงาน พูดคุยหรือขอความชวยเหลือจากหนวยงานท้ังทางราชการ ในระดับหมูบาน ตําบล อําเภอ และจังหวัด 

การไปขอกูยืมเงินจากธนาคารหรือเอกชนเพ่ือลงทุนประกอบอาชีพ การรับอาสาเปนหัวหนากลุม หัวหนาคุมในหมูบาน การ

โตแยงแสดงความคิดเห็นหรือแสดงจุดยืนของตนกับบุคคลตาง ๆ ในเรื่องตาง ๆ การกลาวปราศรัยตอหนาฝูงชนในหมูบาน การ

เปนผูนําชุมชน เชน เปนคณะกรรมการหมูบานคณะกรรมการโรงเรียน อบต. และผูใหญบาน หรือผูนําชุมชน 4) การพัฒนา

แรงจูงใจ Gibson et al. (1982) ไดสรุปจุดสําคัญของทฤษฎีแรงจูงใจของ McClelland เอาไววาแรงจูงใจของบุคคลสามารถ

ใหการเรียนรูหรือกระตุนใหเกิดขึ้นไดโดยเฉพาะแรงจูงใจ (Nach) นั่นคือบุคคลที่มีแรงจูงใจต่ําสามารถใชประสบการณการ

เรียนรูจนทําใหแรงจูงใจสูงขึ้นไดสังคมหรือประเทศที่จะประสบความสําเร็จหรือมีความเจริญทางเศรษฐกิจมาก ๆ บุคคลที่อยู

ในสังคมหรือประเทศน้ันจะตองมีแรงจูงใจสูง และการที่จะทําใหบุคคลมีแรงจูงใจไดนั้นขึ้นกับการอบรมเลี้ยงดูตั้งแตวัยเยาว

เพื่อใหเด็กเกิดแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิและพัฒนาจนกลายเปนบุคคลท่ีมีแรงจูงใจสูงซึ่งบุคคลท่ีมีแรงจูงใจสูงจะสามารถทํางานได

สําเร็จมีพฤติกรรมความเปนผูนําสามารถจัดการงานตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและนําความสําเร็จมาสูสังคมหรือประเทศ

ตอไป 5) การพัฒนาการรับรูบทบาท ธงชัย  สันติวงษ (2542) บทบาทหนาท่ีตามตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งไดถูกคาดหวังจาก

สังคมรอบดาน เชน จากผูอยูในตําแหนงอ่ืน ๆ รอบตัว(ผูรวมงาน) รวมทั้งตัวเราเองดวย ซ่ึงสิ่งเหลานี้เกิดจากกระบวนการซ่ึง

เรียกวา “กระบวนการทางสังคม” (Socialization) ถาความคาดหวังจากทุกฝายไมตรงกันและผูดํารงตําแหนงอยูในบทบาทไม

สามารถปรับใหมีความพอดีจะเกิดปญหาตอดานขัดแยงในบทบาทหรือความลมเหลวในบทบาทได และผลที่ตามมาคือความ

ลมเหลวของงาน ดังน้ัน การแสดงบทบาทของบุคคลตามตําแหนงหนาท่ีจะเปนไปไดอยางถูกตอง เหมาะสมเพียงใดขึ้นอยูกับ

ปจจัยหลายอยางและท่ีสําคัญ ไดแก (1) ความเขาใจในบทบาทที่ตนตองแสดงหรือปฏิบัติ (2) ประสบการณของผูที่แสดง

บทบาท  และ (3) บุคลิกภาพของผูท่ีแสดงบทบาทนั้นตามคํากําจัดความของ “บทบาท” 
  

ขอเสนอแนะการวิจัย 

 1. ขอเสนอแนะเพ่ือนําผลการวิจัยไปใช 

  1.1 จากการวิจัยในคร้ังนี้ พบวา ภาวะผูนํา มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีชลประทานในลุม

น้ําชีมากที่สุด ซึ่งเจาหนาท่ีชลประทาน ในลุมนํ้าชีมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองเขาใจส่ิงที่สําคัญเปนที่สุดคือ การมีภาวะผูนํา 

ซึ่งจะตองรวมกันปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ ดวยบทบาทหนาที่ท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จ เพื่อลดความเสี่ยง และความ

เสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกับองคกร   

  1.2 การรับรูบทบาท และการทํางานเปนทีม เปนตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี

ชลประทาน ในลุมนํ้าชีท่ีสําคัญ การกําหนดบทบาทหนาที่ในการปฏิบัติงานที่ถูกตองเหมาะสมจะทําใหเกิดประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานสูงสุด การดําเนินการตามกิจกรรมการสรางบทบาทสมมติในทีมเปนกิจกรรมที่สําคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ชลประทาน การกําหนดใหเจาหนาที่ชลประทานมีการเรียนรูบทบาทของกันและกันในทีม จะ

สามารถทําใหเจาหนาที่ชลประทานแสดงบทบาทท่ีเหมาะสมตามสถานภาพหรือตําแหนงที่ไดรับและสามารถปรับตัวรับ

สถานการณเม่ือตําแหนงเปลี่ยนบทบาทก็จะเปลี่ยนแปลงไปดวยเชนกัน 
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  1.3 ขวัญกําลังใจของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานเปนแรงจูงใจท่ีจะทําใหตํารวจเกิดความกระตือรือรนเกิดความ

ทะเยอทะยานอยากจะปฏิบัติหนาท่ีดวยความเต็มใจ กรมชลประทานควรมีหลักเกณฑและเงื่อนไขใหกับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน

ที่อยูในเกณฑที่ดีเย่ียมไดรับการยกยองตามความเหมาะสม 

  1.4 รูปแบบการพัฒนารูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ชลประทานในลุมน้ําชีที่ดีที่สุด

จะตองพัฒนาควบคูกันไประหวางการพัฒนาปจจัยภายในบุคคล คือ การพัฒนาความเช่ือม่ันในตนเอง ภาวะผูนํากับการพัฒนา

ปจจัยภายนอก คือ การพัฒนาการทํางานเปนทีมและการรับรูบทบาทหนาที่พรอมไปกับการสรางแรงจูงใจจะทําใหเกิด

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ชลประทานในลุมน้ําชีอยางสูงสุด 

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

  2.1 ควร มีการวิจัยเปรียบเทียบพฤติกรรมการปฏิบัติงานในดานภาวะผูนํา การทํางานเปนทีม ความเชื่อม่ันในตนเอง 

แรงจูงใจ และการรับรูบทบาท ระหวางองคกรภาครัฐและภาคเอกชนเนื่องจากทั้งสองประเภทมีลักษณะและวัตถุประสงค

นโยบายในการบริหารและการดําเนินงานแตกตางกัน 

  2.2 เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในผลการวิจัย จึงควรมีการศึกษาในลักษณะท่ีตัวแปรแตละตัวสามารถสงผลซึ่งกันและกัน

ได หรือมีอิทธิพลยอนกลับไดจะเปนการศึกษาที่สอดคลองกับสภาพความเปนจริงมากที่สุด 
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บทคัดยอ              

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1. การดําเนินงานเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีทองถิ่นขององคการ

ปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดรอยเอ็ด 2. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการดําเนินงานเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ีทองถิ่นขององคการปกครองสวน

ทองถิ่นในจังหวัดรอยเอ็ด และ 3. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาพื้นที่ทองถิ่นขององคการปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดรอยเอ็ด 

มีกลุมตัวอยางในการวิจัยไดแก นายกองคการปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 135 แหง ซ่ึงกําหนดขนาดดวย

สูตรของ ทาโร ยามาเน และสุมจากองคการปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดรอยเอ็ดจํานวนท้ังสิ้น 203 แหง เครื่องมือที่ใชใน

การวิจัย ไดแก แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ซ่ึงมีคาความเช่ือม่ันเทากับ .97 สถิติท่ีใชในการวิเคราะห

ขอมูลไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ และการถดถอยพหุคูณเชิงเสนตรง 

ผลการวิจัยพบวา การดําเนินงานเพ่ือพัฒนาพื้นที่ทองถ่ินขององคการปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดรอยเอ็ดโดยรวมอยู ใน

ระดับปานกลาง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการดําเนินงานเพื่อพัฒนาพื้นที่ทองถิ่นขององคการปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดรอยเอ็ด 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01 มีจํานวนปจจัย 5 ปจจัย ไดแก ปจจัยบุคลากร ปจจัยงบประมาณ ปจจัยการ

ประชาสัมพันธเทคโนโลยีสารสนเทศ และปจจัยการสนับสนุนจากชุมชน โดยมีสมการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน Z =  

.22Z2+.21Z3+.30Z5+.49Z8+.13Z10 สวนขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีทองถ่ินขององคการปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด

รอยเอ็ด ประกอบดวย การกําหนดยุทธศาสตรการวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ การสงเสริมและผลักดันใน

เรื่องการฝกอบรมและพัฒนาของบุคลากร การพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารทองถิ่น การพัฒนาความเปนเอกภาพของบุคลากร 

และการพัฒนาวัฒนธรรมการทํางานท่ีเนนการมืสวนรวม 
 

คําสําคัญ: การพัฒนา, องคการปกครองสวนทองถ่ิน, ทองถิ่น, จังหวัดรอยเอ็ด 
 

Abstract            

 This research was a quantitative research which aimed to study 1.  the local development operations 

of local administrative organizations in Roi- et Province.  2.  Factors affecting the local development 

operations of local administrative organizations in Roi- et Province and 3.  Suggestions in developing local 

administrative organizations in Roi- et Province.  Samples were presidents of the local administrative 

organization in Roi-et Province, 135 samples which were sized by Taro Yamane’s formulation and obtained 
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from 203 local administrative organizations in Roi- et Province.  Instruments used was a 5- rating scale 

questionnaire with reliability of . 97.  Statistics used in data analyzing were frequency, percentage, mean, 

standard deviation, correlation, and multiple linear regression analysis.  Research findings were:  The local 

development operation level of local administrative organizations in Roi-et Province, in overall was in 

medium level. Factors statistically affected the local development operation level of local administrative 

organizations in Roi-et Province at the significant level of .01 were found in 5 factors which were; personnel 

factor, budgeting factor, public relation and information technology factor and community support factor 

which the standardized regression equation was formed as  Z =   . 2 2 Z2+ .2 1 Z3+ .30 Z5+ .4 9 Z8+ .13 Z1 0 .  

Suggestions in developing local administrative organizations in Roi-et Province were sstrategy formulation 

for integrated public administration, Promoting and driving personnel training and development, Leadership 

development of local administrators, Unity development of personnel and the development of 

participative work culture. 
 

Keywords: Development, Local Administrative Organization, Local, Roi-et Province 
 

บทนํา             

 ในการบริหารงานระดับประเทศไมวาประเทศเล็กหรือใหญ ลําพังเพียงรัฐบาลกลางท่ีมีหนาท่ีใหบริการประซาซนโดยรวม 

คงไมสามารถตอบสนองความตองการของประซาซนไดอยางแทจริง และอยางทั่วถึง ดังนั้นประเทศที่อยูภายใตการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยไดมีการบริหารแบบกระจายอํานาจมากขึ้น เพ่ือใหสิทธิแกชุมชนในการตัดสินใจดําเนินภารกิจซองตนเอง 

โดยนําการปกครองทองถิ่นมาใช ท้ังนี้เพราะรูปแบบการปกครองทองถิ่นเปนพื้นฐานซองระบอบประชาธิปไตย และสงเสริมการ

มีสวนรวมซองชุมซนทองถิ่นที่จะตอบสนองความตองการซองประชาชนไดเปนอยางดี สามารถนํามาสูการไขปญหา รวมถึงการ

ใชทรัพยากรธรรมซาติซองชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ จึงอาจกลาวไดวาการปกครองทองถิ่นสามารถใชเปนรากฐานในการ

พัฒนาประเทศไดเปนอยางดี (โกวิทย  พวงงาม, 2550) 

 การพัฒนาทองถิ่นนั้นมีความสําคัญดังจะเห็นไดจากการท่ีประเทศไทยไดมีการวางแผนการกระจายอํานาจการปกครอง

ทองถิ่นมานานแลวจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 ที่มุงพัฒนาคุณภาพของคน พัฒนาชุมชน และ

แกปญหาความยากจน (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12) โดยความสําคัญของการพัฒนาทองถิ่นน้ันยัง

สะทอนใหเห็นไดจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่ไดบัญญัติไวโดยใหความสําคัญตอคนคุณภาพ

ชีวิตคนในชุมชน และสังคม ทุกคนยอมไดรับความคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเท ากันทั่ว

ราชอาณาจักรไทย (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น, 2563) โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินถือไดวาเปนหนวยงานภาครัฐที่มี

ความใกลชิดกับประชาชนในฐานะที่เปนองคการหลักในการพัฒนาคนและพัฒนาทองถิ่น อันมีหนาท่ีโดยตรงในการบริหาร

จัดการรับผิดชอบในการอยูดี กินดีมีสุขของประชาชน ซ่ึงรัฐคาดหวังวาจะสามารถทําหนาท่ีในการบริหารพัฒนาทองถิ่นไดอยาง

มีประสิทธิภาพ และตรงตอความตองการของประชาชนในทองถิ่นมากที่สุด (เฉลิมวุฒิ  อุตโน, 2558) อยางไรก็ตาม จากการ

วิจัยที่ผานมาน้ันไดพบวาในทางปฏิบัติการพัฒนาทองถิ่นกลับไมไดดําเนินไปไดอยางเต็มที่ตามท่ีกําหนด โดยผลสําเร็จของงาน

ยังมีประสิทธิภาพนอย โดยเฉพาะในพ้ืนที่แถบภาคอีสานตอนบน เชน จังหวัดรอยเอ็ด อํานาจเจริญ อุบลราชธานี ขอนแกน 

และพ้ืนท่ีใกลเคียงอีกหลายแหง ยังพบวาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการพัฒนาดานความเปนอยูของคนชุมชนทองถิ่น

ทุรกันดารยังทําไดไมท่ัวถึง (เฉลิมวุฒิ  อุตโน, 2558) ซ่ึงสภาพปญหาสําคัญในทองถิ่นท่ีพบประกอบดวย ดานโครงสรางพื้นฐาน 

เสนทางการคมนาคมไมสะดวก ถนนขรุขระเปนหลุมเปนบอ ประชาชนไมมีที่ดินทํากินเปนของตนเอง ประชาชนไมมีเอกสาร



 

 

              

 
วารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปท่ี 4 ฉบับท่ี 3 กรกฎาคม-กันยายน 2563 

(JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE FOR LOCAL RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY Vol.4, No.3 July- September 2020) 

  

190 

สิทธิในท่ีดินทํากิน ผลผลิตทางการเกษตรตกตํ่า ขาดการจัดการ และการวางแผนการผลิตทําใหผลผลิตเกินความตองการของ

ตลาดสงผลใหราคาตกตํ่า และตนทุนการผลิตสูง เปนตน (นคร  มูลงาม, 2552) อีกท้ังจากการศึกษาที่ผานมานั้น ยังไมปรากฏ

ชัดเจนถึงการวิจัยท่ีแสดงถึงการพัฒนาพื้นท่ีทองถิ่นขององคการปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดรอยเอ็ด อันจะแสดงถึงผล

สะทอนของการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาทองถิ่นที่เปนรูปธรรมขององคการปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดรอยเอ็ด 

 ดังนั้น จากความเปนมาของสถานการณดังกลาว ผูวิจัยจึงเห็นวาเปนการสําคัญและจําเปนท่ีจะตองมีการวิจัยเรื่อง การ

พัฒนาพื้นที่ทองถ่ินขององคการปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดรอยเอ็ด โดยการศึกษาถึงสภาพปจจุบันของการดําเนินงานเพื่อ

พัฒนาพ้ืนท่ีทองถิ่นขององคการปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดรอยเอ็ด ตลอดจนตัวแปรปจจัยตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอการ

ดําเนินงานเพ่ือพัฒนาพื้นที่ทองถิ่นขององคการปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดรอยเอ็ด อันจะเปนฐานคติตอการกําหนด

แนวทางในการพัฒนาพ้ืนท่ีทองถิ่นขององคการปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดรอยเอ็ดใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก

ยิ่งข้ึนในอนาคตตอไป 
 

วัตถุประสงคการวิจัย  

 1. เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันของการดําเนินงานเพื่อพัฒนาพื้นที่ทองถ่ินขององคการปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดรอยเอ็ด  

 2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาพื้นที่ทองถ่ินขององคการปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด

รอยเอ็ด  

 3. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะในการพัฒนาพ้ืนท่ีทองถิ่นขององคการปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดรอยเอ็ด 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย  

 การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังน้ี 

 1. ประชากรและกลุมเปาหมาย ประกอบดวย 

  1.1 ประชากร ไดแก นายกองคการปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดรอยเอ็ด จํานวนท้ังสิ้น 203 แหง ซ่ึงแบงเปน

องคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 1 แหง เทศบาลเมือง จํานวน 1 แหง เทศบาลตําบล จํานวน 72 แหง และองคการบริหาร

สวนตําบล จํานวน 129 แหง (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น, 2563) 

  1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก นายกองคการปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดรอยเอ็ด จํานวนท้ังสิ้น 135 แหง 

ซึ่งกําหนดขนาดดวยสูตรของ ทาโร ยามาเน (Yamane, 1973) และใชการสุมแบบแบงชั้นภูมิอยางเปนสัดสวนจําแนกตาม

ประเภทองคการปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดรอยเอ็ด ซึ่งประกอบดวย นกยกองคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 1 แหง 

นายกเทศบาลเมือง จํานวน 1 แหง นายกเทศบาลตําบล จํานวน 48 แหง และนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 85 

แหง จากน้ันใชการสุมแบบงายจนครบตามจํานวนท่ีไดกําหนดไว 

  2. เครื่องมือในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามเชิงปริมาณซึ่งประกอบดวยขอคําถามเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ

สงเสริมความเปนพลเมืองตามแนวทางประชาธิปไตยในทองถิ่นพื้นที่เขตจังหวัดรอยแกนสารสินธุ โดยลักษณะของเคร่ืองมือ

เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ อีกท้ังผูวิจัยไดมีการหาคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย โดยการวิเคราะหคาความ

สอดคลอง (IOC) ของผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน ซึ่งประกอบดวยผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา ดานภาษา ดานการวัดและประเมินผล 

(Rovinelli and Hambleton, 1977) รวมกับการวิเคราะหคาความเชื่อม่ันของเครื่องมือดวยสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค 

(Cronbach, 1990) โดยผลการวิเคราะหคาความสอดคลองของเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี พบวา มีคาความสอดคลองอยู

ระหวาง .80-1.00 ทุกขอคําถาม และมีคาความเชื่อมั่นของเครื่องมีอท้ังฉบับเทากับ .97 

  3. การเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ตามจํานวน และสัดสวนท่ี

ไดกําหนดไวจํานวนท้ังสิ้น 135 แหง 
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  4. การวิเคราะหขอมูล ไดแก การวิเคราะหขอมูลที่ไดรับจากการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูล โดยใช

วิธีการสถิติ เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันของการดําเนินงานเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ีทองถิ่นขององคการปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด

รอยเอ็ด ตลอดจนการคนหาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีทองถิ่นขององคการปกครองสวนทองถ่ินใน

จังหวัดรอยเอ็ด สวนการวิเคราะหขอเสนอแนะในการพัฒนาพ้ืนท่ีทองถิ่นขององคการปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดรอยเอ็ด 

ผูวิจัยจะใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) รวมกับจัดกลุมเนื้อหา (Text Grouping) และทําการสรุปขอสนเทศท่ี

ไดรับในเชิงพรรณนา (Narration) 

  5. สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก สถิติท่ีใชในการศึกษาสภาพปจจุบันของการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีทองถิ่นของ

องคการปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดรอยเอ็ด ไดแก คาเฉลี่ย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติท่ีใชในการศึกษาปจจัย

ที่มีอิทธิพลตอการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ทองถ่ินขององคการปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดรอยเอ็ด ไดแก สัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ (Correlation) และการถดถอยพหุคูณเชิงเสนตรง (MLRA) โดยใชการกําหนดตัวแปรเขาสูสมการแบบเปนข้ันตอน 

(Stepwise Method) 
 

ผลการวิจัย       

 การวิจัยเรื่องการพัฒนาพ้ืนท่ีทองถิ่นขององคการปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดรอยเอ็ด มีผลการวิจัย ดังน้ี 

 1. ผลการวิเคราะหสภาพปจจุบันของการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีทองถ่ินขององคการปกครองสวนทองถิ่นใน

จังหวัดรอยเอ็ด            

 ผลการวิจัยพบวา การวิเคราะหขอมูลสภาพปจจุบันของการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีทองถิ่นขององคการปกครองสวน

ทองถิ่นในจังหวัดรอยเอ็ด สามารถแสดงไดดังตารางที่ 1 ดังนี้  

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหสภาพปจจุบันของการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีทองถิ่นขององคการปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัด

รอยเอ็ด ท้ังโดยรวมและในรายดาน 

สภาพปจจุบันของการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ทองถิ่นขององคการ

ปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดรอยเอ็ด 7 ดาน 
ที่ x ̅ S.D. 

ระดับการ

พัฒนา 

1. การพัฒนาทองถิ่นดานโครงสรางพื้นฐาน 1 3.41 0.85 มาก 

2. การพัฒนาทองถิ่นดานคุณภาพชีวิต 2 3.28 0.81 ปานกลาง 

3. การพัฒนาทองถิ่นดานจัดระเบียบชุมชน และรักษาความสงบ 6 3.10 0.77 ปานกลาง 

4. การพัฒนาทองถิ่นดานเศรษฐกิจ และการทองเท่ียว 3 3.21 0.65 ปานกลาง 

5. การพัฒนาทองถิ่นดานการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญญา

ทองถิ่น 

4 3.16 

 

0.71 ปานกลาง 

 

6. การพัฒนาทองถิ่นดานการอนุรักษธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 5 3.12 0.47 ปานกลาง 

7. การพัฒนาทองถิ่นดานการพัฒนาองคการ 7 3.04 0.59 ปานกลาง 

การดําเนินงานเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีทองถิ่นฯ โดยรวม 3.19 0.74 ปานกลาง 

 จากตารางที่ 1 พบวา สภาพปจจุบันของการดําเนินงานเพ่ือขององคการปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดรอยเอ็ด มีระดับ

การดําเนินงานเพื่อพัฒนาพื้นที่ทองถ่ินโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.19 เมื่อพิจารณาในรายดานพบวา 

องคการปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดรอยเอ็ดมีระดับการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีทองถิ่นอยูในระดับมากจํานวน 1 ดาน 

ไดแก การพัฒนาทองถิ่นดานโครงสรางพื้นฐาน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.41 และระดับการดําเนินงานเพื่อพัฒนาพื้นที่ทองถิ่นอยู

ในระดับปานกลาง จํานวน 6 ดาน ไดแก การพัฒนาทองถิ่นดานคุณภาพชีวิต โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.28 การพัฒนาทองถิ่น
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ดานเศรษฐกิจ และการทองเท่ียว โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.21 การพัฒนาทองถิ่นดานการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี และภูมิ

ปญญาทองถิ่น โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.16 การพัฒนาทองถิ่นดานการอนุรักษธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.12 การพัฒนาทองถ่ินดานจัดระเบียบชุมชน และรักษาความสงบ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.10 และการพัฒนาทองถิ่นดานการ

พัฒนาองคการ โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.04 

 2. การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ทองถิ่นขององคการปกครองสวนทองถิ่นใน

จังหวัดรอยเอ็ด            

 ผลการวิจัยพบวา การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม (X*Y Correlation) โดยการใช

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบ Pearson’s Product Moment Correlation สามารถแสดงไดดังตารางท่ี 2 ดังนี้ 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม (X*Y Correlation)  

Y ตัวแปรตาม X ตัวแปรอิสระ R Sig. 
ระดับ 

ความสัมพันธ 

การ ดําเนินงานเพื่ อ

พัฒนาพ้ืนที่ท องถิ่น

ขององคการปกครอง

สวนทองถ่ินในจังหวัด

รอยเอ็ด 

X1 

X2 

X3 

X4 

 

X5 

 

X6 

X7 

X8 

 

X9 

X10 

 

ปจจัยดานนโยบาย                                                         

ปจจัยดานบุคลากร                                                         

ปจจัยดานงบประมาณ                                                   

ปจจัยดานวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช            

 

ปจ จัยด าน ทัศนค ติและความร วม มือข อ ง

ผูปฏิบัติงาน     

ปจจัยดานการวางแผน และการควบคุม                        

ปจจัยดานการกําหนดภารกิจและมอบหมายงาน          

ปจ จัยด านการประชาสั มพันธ และการ ใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ    

ปจจัยดานการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ   

 ปจจัยดานการสนับสนุนจากชุมชนและสังคม 

รวมปจจัย X1- X10                                

.66 

.63 

.58 

.57 

 

.70 

 

.67 

.69 

.78 

 

.53 

.71 

.77 

.00** 

.00** 

.00** 

.00** 

 

.00** 

 

.00** 

.00** 

.00** 

 

.00** 

.00** 

.00** 

 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

สูง 

 

ปานกลาง 

สูง 

สูง 

หมายเหตุ:  ** = Correlation is significant at the .01 level (2-tailed). 

 จากตารางที่ 2 พบวา  ตัวแปรอิสระ (X) จํานวนท้ัง 10 ตัวแปรรวมกัน มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับสูงกับตัวแปรตาม

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (R) เทากับ .77 ท้ังนี้ เมื่อพิจารณาในรายปจจัย พบวา 

ตัวแปรอิสระท้ัง 10 ตัวแปรมีความสัมพันธเชิงบวกกับตัวแปรตามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกตัวแปร โดยตัวแปร

อิสระท่ีมีความสัมพันธในระดับสูง มีจํานวน 2 ตัวแปร และมีความสัมพันธในระดับปานกลางมีจํานวน 8 ตัวแปร ตลอดจน     

ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณเชิงเสนตรงของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีทองถิ่นขององคการ

ปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดรอยเอ็ด โดยใชการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณเชิงเสนตรง (Multiple Linear Regression 

Analysis: MLRA) แบบ Stepwise Method ซ่ึงเปนการวิเคราะหหาผลหรืออิทธิพลของตัวแปรอิสระหลาย ๆ ตัวท่ีมีตอตัว

แปรตามหน่ึงตัวเพื่อที่จะทําใหสามารถนําผลของตัวแปรอิสระแตละตัวท่ีมีผลตอตัวแปรตามมารวมกันได (Additivity) สามารถ

แสดงไดดังตารางท่ี 3 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการดําเนินงานเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ีทองถิ่นขององคการปกครองสวนทองถ่ินใน

จังหวัดรอยเอ็ด 

Coefficientsa 

Method: Stepwise 
UnStd. Std.Z 

t Sig. R R2   R2
Adj. 

b S.E. Beta 

Model 

1 

(Constant) .94 .11 - 8.86 .00** 

.78** .61 .61 
X8 .74 .03 .78 22.59 .00** 

Model 

2 

(Constant) .65 .10 - 6.24 .00** .82** 

 

 

.67 

 

 

.67 

 

 

X8 .54 .04 .57 13.47 .00** 

X5 .28 .04 .33 7.72 .00** 

Model 

3 

(Constant) .50 .11 - 4.57 .00** .83** 

 

 

 

.69 

 

 

 

.68 

 

 

 

X8 .50 .04 .53 12.31 .00** 

X5 .21 .04 .25 5.36 .00** 

X2 .16 .04 .16 3.85 .00** 

Model 

4 

(Constant) .58 .11 - 5.25 .00**  .84**       .70       69 

 

 

 

 

X8 .51 .04 .54 12.86 .00** 

 X5 .28 .04 .33 6.48 .00** 

 X2 .24 .05 .25 5.17 .00** 

 X3 .22 .06 .20 3.52 .00** 

Model 

5 

(Constant) .61 .11 - 5.56 .00**  .84**     .70      .70 

 

 

 

 

X8 .46 .04 .49 10.24 .00** 

 X5 .26 .04 .30 5.81 .00** 

 X2 .21 .05 .22 4.45 .00** 

 X3 .22 .06 .21 3.65 .00** 

 X10 .11 .04 .13 2.62 .01**  

Dependent: การดําเนินงานเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ทองถิ่นขององคการปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดรอยเอ็ด 
**= มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 จากตารางท่ี 3 พบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการดําเนินงานเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ีทองถิ่นขององคการปกครองสวนทองถ่ินใน

จังหวัดรอยเอ็ดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีจํานวน 5 ตัวแปร โดยปจจัยดานการประชาสัมพันธและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ (X8) เปนตัวแปรที่สามารถพยากรณการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ทองถิ่นขององคการปกครองสวน

ทองถิ่นในจังหวัดรอยเอ็ดไดดีท่ีสุด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธในระดับสูง (R = .78) 

และสามารถพยากรณการเปลี่ยนแปลงของการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีทองถิ่นขององคการปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด

รอยเอ็ดไดอยางถูกตองรอยละ 61 (R2 = 61) ทั้งน้ีเม่ือเพิ่มปจจัยดานทัศนคติและความรวมมือของผูปฏิบัติงาน (X5) เพ่ิมปจจัย

ดานบุคลากร (X2) เพ่ิมปจจัยดานงบประมาณ (X3) และเพ่ิมปจจัยดานการสนับสนุนจากชุมชน (X10) พบวา ตัวแปรทั้ง 5 

ปจจัยสามารถรวมกันพยากรณการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีทองถิ่นขององคการปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดรอยเอ็ดได
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธในระดับสูง (R = 84) และสามารถพยากรณการ

เปล่ียนแปลงของการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาพื้นที่ทองถ่ินขององคการปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดรอยเอ็ดไดอยางถูกตอง

เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 70 (R2 = .70) ท้ังนี้ สามารถสรางสมการถดถอยเชิงเสนตรงในรูปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐานไดดังน้ี 

Y


= .61 + (.21X2 ) + (.22X3) + (.26X5) + (.46X8) + (.11X10) และ Z


= .22Z2 + .21Z3 + .30Z5 + .49Z8 + .13Z10   

 3. ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะในการพัฒนาพ้ืนท่ีทองถ่ินขององคการปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดรอยเอ็ด 

 ผลการวิจัยพบวา ประกอบดวย การพัฒนาการสนับสนุนจากพรรคการเมืองระดับชาติ และการเพ่ิมแรงกดดันทาง

การเมืองจากภาคประชาซน โดยกําหนดยุทธศาสตรการวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ และการพัฒนาระบบ

การเมืองการปกครองใหเปนระบอบ ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม ซึ่งจะนํามาสูการพัฒนากระบวนการบริหารภายในเพ่ือให

เกิดกิจกรรมการดําเนินงาน ซ่ึงจะมุงเนนการสงเสริมและผลักดันในเร่ืองการฝกอบรมและพัฒนาของบุคลากร การพัฒนาภาวะ

ผูนําของผูบริหารทองถ่ิน การพัฒนาความ เปนเอกภาพของบุคลากร และการพัฒนาวัฒนธรรมการทํางานเนนการมืสวนรวม 

โดยกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพ การเสริมสรางภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง และการบริหาร

จัดการแบบมีสวนรวม นอกจากนี้ยังจะตองมืการพิจารณาแนวทางการแกใฃปญหาการดําเนินงานขององคการปกครองสวน

ทองถิ่นในจังหวัดรอยเอ็ด โดยกําหนดยุทธศาสตรการสรางความเปนเลิศในการใหบริการประชาซน และยุทธศาสตรการ

พัฒนาการมืสวนรวมของภาคประซาชน เพื่อใหการพัฒนาประสิทธิผลการดําเนินงานมุงไปสูผลลัพธ (Output) ที่พึงประสงค 

และมุงไปสูเปาหมายขององคการภาครัฐซึ่งเปนตัวซ้ีวัดผลสําเร็จระดับประเทศ (Ultimate Outcome) คือ ความกินดีอยูดีมีสุข

ของประชาชนในทองถิ่นตอไป 
 

สรุปผลการวิจัย       

 การวิจัยเรื่องการพัฒนาพ้ืนท่ีทองถิ่นขององคการปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดรอยเอ็ด สรุปผลการวิจัย ดังนี้ 

 1. ผลการวิเคราะหสภาพปจจุบันของการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีทองถ่ินขององคการปกครองสวนทองถิ่นใน

จังหวัดรอยเอ็ด พบวา ขอมูลสภาพปจจุบันของการดําเนินงานเพื่อพัฒนาพื้นท่ีทองถิ่นขององคการปกครองสวนทองถ่ินใน

จังหวัดรอยเอ็ด มีระดับการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีทองถิ่นโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.19 เมื ่อ

พิจารณาในรายดานพบวา องคการปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดรอยเอ็ดมีระดับการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีทองถิ่นอยูใน

ระดับมากจํานวน 1 ดาน ไดแก การพัฒนาทองถิ่นดานโครงสรางพ้ืนฐาน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.41 และระดับการดําเนินงาน

เพื่อพัฒนาพ้ืนที่ทองถิ่นอยูในระดับปานกลาง จํานวน 6 ดาน ไดแก การพัฒนาทองถิ่นดานคุณภาพชีวิต โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.28 การพัฒนาทองถ่ินดานเศรษฐกิจ และการทองเท่ียว โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.21 การพัฒนาทองถ่ินดานการอนุรักษ

วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.16 การพัฒนาทองถ่ินดานการอนุรักษธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอม โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.12 การพัฒนาทองถ่ินดานจัดระเบียบชุมชน และรักษาความสงบ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.10 และการพัฒนาทองถ่ินดานการพัฒนาองคการ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.04 

 2. การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ทองถิ่นขององคการปกครองสวนทองถิ่นใน

จังหวัดรอยเอ็ด พบวา ตัวแปรอิสระ (X) จํานวนท้ัง 10 ตัวแปร รวมกัน มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับสูงกับตัวแปรตามอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (R) เทากับ .77 ตลอดจน ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการดําเนินงาน

เพื่อพัฒนาพื้นที่ทองถ่ินขององคการปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดรอยเอ็ดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 มีจํานวน 5 

ตัวแปร โดยปจจัยดานการประชาสัมพันธและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (X8) เปนตัวแปรที่สามารถพยากรณการดําเนินงาน

เพื่อพัฒนาพ้ืนท่ีทองถิ่นขององคการปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดรอยเอ็ดไดดีที่สุด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งมี

คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธในระดับสูง (R = .78)  
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 3. ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะในการพัฒนาพ้ืนท่ีทองถ่ินขององคการปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดรอยเอ็ด 

 พบวา ประกอบดวย การพัฒนาการสนับสนุนจากพรรคการเมืองระดับชาติ และการเพ่ิมแรงกดดันทางการเมืองจากภาค

ประชาซน โดยกําหนดยุทธศาสตรการวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ และการพัฒนาระบบการเมืองการ

ปกครองใหเปนระบอบ ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม ซึ่งจะนํามาสูการพัฒนากระบวนการบริหารภายในเพ่ือใหเกิดกิจกรรม

การดําเนินงาน ซึ่งจะมุงเนนการสงเสริมและผลักดันในเรื่องการฝกอบรมและพัฒนาของบุคลากร การพัฒนาภาวะผู นําของ

ผูบริหารทองถิ่น การพัฒนาความ เปนเอกภาพของบุคลากร และการพัฒนาวัฒนธรรมการทํางานเนนการมืสวนรวม โดย

กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพ การเสริมสรางภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง และการบริหาร

จัดการแบบมีสวนรวม นอกจากนี้ยังจะตองมืการพิจารณาแนวทางการแกใฃปญหาการดําเนินงานขององคการปกครองสวน

ทองถิ่นในจังหวัดรอยเอ็ด โดยกําหนดยุทธศาสตรการสรางความเปนเลิศในการใหบริการประชาซน และยุทธศาสตรการ

พัฒนาการมืสวนรวมของภาคประซาชน เพื่อใหการพัฒนาประสิทธิผลการดําเนินงานมุงไปสูผลลัพธ (Output) ที่พึงประสงค 

และมุงไปสูเปาหมายขององคการภาครัฐซึ่งเปนตัวซ้ีวัดผลสําเร็จระดับประเทศ (Ultimate Outcome) คือ ความกินดีอยูดีมีสุข

ของประชาชนในทองถิ่นตอไป 
 

อภิปรายผล  

 การวิจัยเรื่องการพัฒนาพ้ืนที่ทองถิ่นขององคการปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดรอยเอ็ด มีผลการวิจัยซ่ึงสามารถนําไปสู

การอภิปรายผลการวิจัยท่ีเกิดขึ้นได ดังนี้  

 1. ปจจัยดานการประชาสัมพันธและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (X8) จากผลการวิจัยซ่ึงพบวา ปจจัยดานการ

ประชาสัมพันธและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (X8 Beta = 49) เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการดําเนินงานเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ี

ทองถิ่นขององคการปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดรอยเอ็ดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สอดคลองกับสมมติฐานของ

การวิจัยที่ตั้งไว ทั้งนี้เปนเพราะการประชาสัมพันธและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนสิ่งที่มีความเกี่ยวของกับการสื่อ

ความหมาย และการใหขอมูลขาวสาร และการใหขาวสารประชาสัมพันธ โดยเปนการติดตอสื่อสารจากภายนอกเปนสิ่งจําเปน 

ซึ่งตองใหบริการไดอยางรวดเร็ว สะดวก และเพียงพอ โดยผลการวิจัยดังกลาว สอดคลองกับผลการวิจัยของประสูตร  เหลือง

สมานกุล และพิเชษฐ  วงศเกียรติขจร (2559) ท่ีไดวิจัยเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอความเขมแข็งขององคการบริหารสวนตําบลใน

จังหวัดนนทบุรี โดยผลการวิจัยพบวา การติดตอส่ือสารกับชาวบานโดยการประชาสัมพันธและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เปนปจจัยท่ีผลตอความเขมแข็งขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดนนทบุรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เน่ืองจากหากการ

ติดตอสื่อสารกับชาวบานไมไดผลดีเทาท่ีควร จะสงผลใหไมสามารถส่ือสารขอมูลใหประชาชนทราบและเขาใจ ซึ่งอาจเกิด

ปญหาการส่ือสารไมชัดเจนหรือเกิดจากการปดกั้นการเขาถึงของประชาชน ดังน้ันเทคโนโลยีการสื่อสารจึงมีสวนสําคัญในเรื่อง

การประชาสัมพันธวาองคการบริหารสวนตําบลทํา อะไรบาง และสามารถเขาถึงประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 2. ปจจัยดานทัศนคติและความรวมมือของผูปฏิบัติงาน (X5) จากผลการวิจัยซึ่งพบวา ปจจัยดานทัศนคติและความ

รวมมือของผูปฏิบัติงาน (X5 Beta = 30) เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีทองถิ่นขององคการปกครอง

สวนทองถิ่นในจังหวัดรอยเอ็ดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับสมมติฐานของการวิจัยท่ีตั้งไว ท้ังนี้เปนเพราะ

จุดยืนหรือทัศนคติของผูปฏิบัติงาน เปนปจจัยท่ีมีความสําคัญตอความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติอยางย่ิง ทั้งน้ีเพราะ

นโยบายอาจจะขัดแยงกับทัศนคติของผูปฏิบัติหรือขัดแยงกับผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนขององคการ ดังน้ัน จุดยืน

หรือทัศนคติของผูปฏิบัติ จึงสงผลกระทบตอการนํานโยบายไปปฏิบัติความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ โดยผลการวิจัย

ดังกลาวสอดคลองกับผลการวิจัยของราเชนทร  นพณัฐวงศกร (2556) ท่ีไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการ
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นํานโยบายเรียนฟรี 15 ปสูการปฏิบัติในสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา โดยผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานด าน

ทัศนคติของบุคลากรเปนปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 3. ปจจัยดานบุคลากร (X2) จากผลการวิจัยซึ่งพบวา ปจจัยดานบุคลากร (X2 Beta = 22) เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ

ดําเนินงานเพื่อพัฒนาพื้นที่ทองถ่ินขององคการปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดรอยเอ็ดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

สอดคลองกับสมมติฐานของการวิจัยท่ีตั้งไว ท้ังนี้เปนเพราะปจจัยดานบุคลากรเปนปจจัยที่เกี่ยวกับความสามารถในการทํางาน

ของกลไกที่สําคัญท้ังหมดใหสามารถบรรลุผลลัพธท่ีไดต้ังเปาหมายเอาไว อันจะมีผลกระทบตอความสําเร็จในการดําเนินงาน 

โดยผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับผลการวิจัยของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2553) ที่ไดทําการวิจัยเรื่องปจจัย

แหงความสําเร็จในการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานบุคลากรขององคการเปน

ปจจัยแหงความสําเร็จในการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองมีการสงเสริมให

บุคลากรในองคกรไดเขารับการอบรมและศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น เน่ืองจากจะทําใหบุคลากรสามารถนําความรู ทีไดรับมา

พัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 4. ปจจัยดานงบประมาณ (X3) จากผลการวิจัยซึ่งพบวา ปจจัยดานงบประมาณ (X3 Beta = 21) เปนปจจัยที่มีอิทธิพล

ตอการดําเนินงานเพื่อพัฒนาพื้นที่ทองถ่ินขององคการปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดรอยเอ็ดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 สอดคลองกับสมมติฐานของการวิจัยท่ีตั้งไว ท้ังนี้เปนเพราะปจจัยดานงบประมาณเปนทรัพยากรท่ีอํานวยความสะดวกตอ

การบริหารนโยบาย และประสิทธิผลของนโยบาย โดยผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับทฤษฎีตัวแบบการนํานโยบายไปปฏิบัติ

ตามแนวคิดของวรเดช  จันทรศร (2552) ที่ไดอธิบายวาปจจัยดานงบประมาณน้ัน เปนตัวแปรสําคัญที่จะสงผลตอความสําเร็จ

ในการดําเนินงานขององคกรภาครัฐ เน่ืองจากเปนตัวแปรท่ีเกี่ยวของกับทรัพยากรในการปฏิบัติงานขององคกรในการ

ขับเคลื่อนนโยบายตาง ๆ ใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายท่ีไดวางไว 

 5. ปจจัยดานการสนับสนุนจากชุมชน (X10) จากผลการวิจัยซึ่งพบวา ปจจัยดานการสนับสนุนจากชุมชน (X10 Beta = 

.13) เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีทองถิ่นขององคการปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดรอยเอ็ดอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับสมมติฐานของการวิจัยที่ต้ังไว ท้ังนี้เปนเพราะการมีสวนรวมจะทําใหเกิดการ

ทํางานท่ีมีประสิทธิภาพตอการนํานโยบายมาปฏิบัติ ซึ่งการนํานโยบายไปปฏิบัติจะสําเร็จไมได หากประชาชนในทองถ่ินหรือใน

ชุมชนไมรวมมือกันปฏิบัติตามแนวทางของนโยบาย หรืออีกนัยหนึ่ง ปญหาของการนํานโยบายไปปฏิบัติจะมีมากข้ึน ถา

ประชาชนขาดการมีสวนรวมหรือมีการตอตานการเปล่ียนแปลงที่เปนผลมาจากนโยบาย โดยผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับ

ผลการวิจัยของปณัยกร  บุญกอบ (2555) ที่ไดวิจัยเรื่องปญหาในการปฏิบัติงานของคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล 

โดยผลการวิจัยพบวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีปญหาในการกําหนดนโยบายและการไมไดรับความรวมมือจากประชาซน 

จะสงผลใหเกิดปญหาการจัดทําแผนเพี่อการพัฒนาและโครงการปญหาการจัดซื้อจัดจางท่ีราคาไมสอดคลองกับราคามาตรฐาน 

เนื่องจากประชาซนไมใหความสําคัญในการเขามามีสวนรวมในการพัฒนากับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย  

 1. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 

  องคกรปกครองสวนทองถ่ินควร มีการกําหนดหนวยงานผูรับผิดชอบในการดําเนินการในการเพ่ิมพูนความรู  

(Training Center) ใหแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางจริงจัง โดยหนวยงานดังกลาวตองจัดทําการฝกอบรม 

เริ่มตั้งแตการจัดฝกอบรม การประเมินผลการฝกอบรม การทดสอบภายหลังการฝกอบรม และการฝกอบรมภาคปฏิบัติภายใน

องคกรปกครองสวนทองถิ่น     

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป         
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  ควร มีการศึกษาหรือวิจัยเกี่ยวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบของงานวิจัยเชิงบูรณาการ (Integrated 

Research) โดยหนวยงานตาง ๆ  ท่ีสังกัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุขไดเชามามีสวน

รวมในการวิจัยรวมกัน ทั้งน้ีเพ่ือนําผลการวิจัยไปใชจัดทํานโยบาย กํากับ ตรวจลอบ และสงเสริมใหมีการนํากิจกรรม/โครงการ

ตาง ๆ ไปไปดําเนินตามวัตถุประสงค โดยมีเปาหมายสําคัญคือใหประชาชนในเขตบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับ

ผลประโยซนํตรงตามความตองการแบบบูรณาการไปพรอม ๆ กัน 
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การสงเสริมความเปนพลเมืองตามแนวทางประชาธิปไตยในทองถิ่นจังหวัดรอยแกนสารสินธุ 
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บทคัดยอ              

 การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยแบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (Mixed Methods) มี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการสงเสริมความเปนพลเมืองตามแนวทางประชาธิปไตยในทองถิ่นพื้นที่เขต

จังหวัดรอยแกนสารสินธุ และ 2. แนวทางการสงเสริมความเปนพลเมืองตามแนวทางประชาธิปไตยในทองถ่ินพ้ืนท่ีเขตจังหวัด

รอยแกนสารสินธุ มีกลุมตัวอยางในการวิจัยไดแก กรรมการศูนยสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตําบลในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดรอยเอ็ด 

ขอนแกน มหาสารคาม และกาฬสินธุ จํานวน 146 ตัวอยาง และมีกลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัย คือ ผูอํานวยการศูนยสงเสริม

พัฒนาประชาธิปไตยตําบลจํานวน 8 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามและแบบบันทึกการสนทนากลุม แลวนํา

ขอมูลท่ีรวบรวมไดมาวิเคราะหถดถอยพหุคูณเชิงเสนตรง ผลการวิจัยพบวา 1) ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการสงเสริมความเปน

พลเมืองฯ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีจํานวนปจจัย 6 ปจจัย ไดแก ปจจัยการกําหนดกิจกรรม ปจจัยภายในบุคคล 

ปจจัยการกําหนดเวลาท่ีแนชัด ปจจัยที่เปนสวนประกอบ ปจจัยท่ีมาจากทางราชการ และปจจัยการเปดโอกาสในการเขารวม 

2) แนวทางการสงเสริมความเปนพลเมืองตามแนวทางประชาธิปไตยในทองถิ่นพื้นที่เขตจังหวัดรอยแกนสารสินธุ ประกอบดวย 

แนวทางสงเสริมความเปนพลเมืองใน 3 ดาน ไดแก ดานความรูความเขาใจทางการเมือง ประชาธิปไตย และบทบาทความเปน

พลเมือง ดานความชัดเจนของนโยบายและการมีสวนรวม และดานความเพียงพอของทรัพยากรในการดําเนินงาน 
 

คําสําคัญ: ความเปนพลเมือง, ประชาธิปไตยตําบล, รอยแกนสารสินธุ 
 

Abstract            

 This research was a mixed methodology of qualitative and quantitative research, aimed to study 1) to 

study the factors influencing the citizenship promotion by the democratic approach in the local of Roi-

Kean- Sara- Sin Province and 2)  Approaches of citizenship promotion by the democratic approach in the 

local of Roi-Kean-Sara-Sin Province. Samples were committees of the district democracy promotion center 

in Roi- Kean- Sara- Sin Province, 146 samples and the target group were directors of democracy promotion 

center in Roi-Kean-Sara-Sin Province, 8 subjects. Instruments used were questionnaire and focus group form 

and were analyzed by using multiple linear regression analysis. Research findings were: Factors statistically 
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affected the citizenship promotion at the level of . 01 were found in 6 factors which were Activity factor, 

Person Internal factor, Timing factor, Component factor, Government factor and Participation Opportunity 

factor. The Approaches of citizenship promotion by the democratic approach in the local of Roi-Kean-Sara-

Sin Province were consisted of citizenship promotion aapproaches in 3 aspects which were; Political, 

democracy and citizenship knowledge comprehension aspect, Policy clearness and participation aspect and 

Sufficient operation resources aspect. 
 

Keywords: Citizenship, Democratic Local, Roi-Kean-Sara-Sin  
 

บทนํา             

 การสงเสริมประชาธิปไตยเพ่ือใหเกิดการพัฒนาประชาธิปไตย นับไดวามีความสําคัญตอชีวิตและความเปนอยูชองประซา

ซน ไมวาประเทศน้ันจะปกครองประเทศในรูปแบบใดก็ตาม สําหรับประเทศไทยก็ไดตระหนักถึงความสําคัญชองการพัฒนา

ประชาธิปไตย วาจะทําอยางไรใหมีเสถียรภาพ มีความสงบเรียบรอย ไมมีความชัดแยงเกิดข้ึน ตามขอเท็จจริงการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยชองไทยเปนการปกครองท่ีไทยรับเอามาจากประเทศตะวันตก แตการปกครองระบอบดังกลาวก็ยังไม

สามารถประสานเขากันไดดีกับวิถีชีวิตคนไทยอยางสนิทแนบแนนนัก เนื่องจากคนไทยสวนใหญโดยเฉพาะประซาซนในหองถิ่น 

ซนบท ยังไมมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย หรือมีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอยางแทจริง ท้ังนี้เปนเพราะมีเงื่อน

ไชสําคัญที่เก่ียวของหลายประการ อันเปนอุปสรรคสําคัญยิ่งตอการพัฒนาประชาธิปไตยไทย อีกทั้งลักษณะพฤติกรรมและ

วัฒนธรรมทางการเมืองไทยน้ัน มีเนื้อหาสาระแตกตางกันอยางสิ้นเซิงกับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยในโลก

ตะวันตก รวมถึงการสงเสริมประชาธิปไตยมาจนถึงปจจุบันก็ยังไมสามารถบอกไดวาเปนแนวทางสูการพัฒนาประชาธิปไตยท่ี

ซัดเจนมากนัก ซึ่งแสดงใหเห็นวาการพัฒนาประชาธิปไตยชองไทยยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร อันเนื่องจากผูปกครอง

หรือผูนําการเมืองไทยมักเนนสงเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย โดยการพัฒนาสถาบันทางการเมืองแตเพียงอยางเดียว คือการ

รางรัฐธรรมนูญ การพัฒนาความเขมแข็งพรรคการเมือง การกระจายอํานาจ ระหวางสถาบันการเมือง และการพัฒนาองคกร

อิสระขึ้นมาควบคุมตรวจสอบการใชอํานาจของสถาบันทางการเมืองตาง ๆ แตละเลยการพัฒนาปจจัยดานการสรางท่ีมีความ

เปนภาวะผูนําหรือมีความเปนพลเมือง อันเปนแบบแผนความคิดความเชื่อทัศนคติ คานิยม และพฤติกรรมทางการเมืองใน

สังคมประชาธิปไตยท่ีตองการ เราจึงอาจกลาวไดวาการเมืองแบบประชาธิปไตยชองไทยสนใจแตเพียงรูปแบบหรือโครงสราง

ทางการเมืองมากกวาสวนท่ีเปนเน้ือหาสาระอันไดแก ปรัชญาพ้ืนฐาน อุดมการณ และจิตวิญญาณชองประชาธิปไตยที่แทจริง 

(ปรมต วรรณบวร, สุรพร สุยะพรหม และบุษกร วัฒนบุตร, 2560) 

 อยางไรก็ตาม ประเทศไทยจัดไดวามีการพัฒนากระบวนการประชาธิปไตยมารวม 80 ป แตยังคงมีปญหาของการถอย

กลับไปสูยุคท่ีเรียกวา ขาดความเปนประชาธิปไตยดวยเหตุผลมากมาย โดยเฉพาะประเด็นสําคัญของการขาดภาวะความเปน

พลเมืองของประชากรไทย เน่ืองจากเมื่อไมมี “พลเมือง” ประชาธิปไตยของประเทศไทยจึงลมเหลวมาโดยตลอด เพราะ

ประชาชนสวนใหญมิไดเปน “พลเมือง” ที่มีอิสรภาพ หากอยูภายใต “ระบบอุปถัมภ” ของนักการเมืองที่มาจากการเลือกต้ัง 

ความสัมพันธระหวางประชาชนกับนักการเมืองเปนแนวด่ิง มิใชแนวระนาบ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะใหการอุปถัมภและ

ประโยชนแกประชาชน ประชาชนก็เลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรคนน้ันเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพ่ือใหความอุปถัมภแก

ตนเองตอไป “พรรคการเมือง” จึงมักจะมิใชเครื่องมือของประชาชนในการสรางเจตนารมณทางการเมืองดังท่ีควรจะเปน หาก

เปนที่รวมกันของ “ผูอุปถัมภ” ที่มาจากการเลือกต้ัง การจัดตั้งรัฐบาลเปนเร่ืองของการจัดสรรผลประโยชน และตามมาดวย

เรื่องการถอนทุนและคอรรัปชัน สุดทายก็จบดวยการรัฐประหารและฉีกรัฐธรรมนูญ ถึงแมจะมีความพยายามแกปญหาดวยการ

ไป “เผยแพรประชาธิปไตย” หรือ “สรางจิตสํานึกประชาธิปไตย” ใหกับประชาชนในตางจังหวัด แตก็ลมเหลวมาโดยตลอด 
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เพราะผูที่ไปเผยแพรก็ไมรูวาอะไรคือประชาธิปไตย และไมเขาใจวา “จิตสํานึกประชาธิปไตย” คืออะไร ซึ่งหากประชาธิปไตยมื

ความเปนพลเมืองในแนวคิดท่ีจะชวยใหประเทศพัฒนาประชาธิปไตยไปอยางสันติไดนาจะกอผลตอการเสริมสราง

ความกาวหนาของกระบวนการประชาธิปไตยมากข้ึน (ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล, 2555) จะเห็นไดวาการศึกษาเพื่อสรางความ

เปนพลเมืองน้ัน (Civic Education) ถือเปนเครื่องมือสําคัญ และเปนปจจัยความสําเร็จในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ของประเทศตาง ๆ ทั่วโลก สํานักงาน เลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะหนวยงานท่ีมีภารกิจในการจัดทําขอเสนอนโยบายและ

แผน เพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติในทุกดาน รวมถึงการสงเสริมความเปนพลเมืองของคนไทยท่ีเปน ประเด็นสําคัญท่ีตอง

ดําเนินการ ไดจัดทํายุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาเพื่อสรางความเปนพลเมือง พ.ศ. 2553-2561 อันประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร 

ไดแก 1) การศึกษาเพื่อความเปนพลเมืองสําหรับเด็ก และเยาวชน 2) การศึกษาเพื่อความเปนพลเมืองสําหรับผูใหญ ครอบครัว 

และชุมชน 3) การสรางพลเมืองในวงกวางและการสรางความตระหนักในสังคมโดยใชส่ือมวลซน และ 4) การเชื่อมประสาน

เครือขายภาครัฐและเอกซน (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2559) 

 ดังนั้น ทั้งนี้ จากความเปนมาของสถานการณดังกลาว ผูวิจัยจึงเห็นวาเปนการสําคัญและจําเปนท่ีจะตองมีการวิจัยเรื่อง 

การสงเสริมความเปนพลเมืองตามแนวทางประชาธิปไตยในทองถิ่นพื้นที่เขตจังหวัดรอยแกนสารสินธุ โดยมุงหวังวาจะทําให

ทราบสถานการณในการสงเสริมความเปนพลเมืองตามแนวทางประชาธิปไตยในทองถิ่นพื้นที่เขตจังหวัดรอยแกนสารสินธุของ

ศูนยสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตําบลในพ้ืนที่ดังกลาว อันจะนําไปสูการเสริมสรางความเปนพลเมืองดวยกระบวนการศึกษา

ของความเปนพลเมือง (Civic Education) ไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป 
 

วัตถุประสงคการวิจัย  

 1. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการสงเสริมความเปนพลเมืองตามแนวทางประชาธิปไตยในทองถิ่นพ้ืนท่ีเขตจังหวัดรอย

แกนสารสินธุ 

 2. เพื่อศึกษาแนวทางการสงเสริมความเปนพลเมืองตามแนวทางประชาธิปไตยในทองถิ่นพื้นที่เขตจังหวัดรอยแกนสาร

สินธุ 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย  

 เปนการวิจัยแบบผสมผสานระหวางเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (Mixed Methods) มีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

 1. ประชากร กลุมตัวอยาง และกลุมเปาหมาย ประกอบดวย 

  1.1 ประชากร ไดแก กรรมการศูนยสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตําบลในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดรอยเอ็ด ขอนแกน 

มหาสารคาม และกาฬสินธุที่เขารับการอบรมจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดในปงบประมาณ 2562 

จํานวน 413 คน (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดขอนแกน, 2562)  

  1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ตัวแทนประชากรท่ีใชในการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางดวยโปรแกรม 

G*Power 3.1.9.2 (Faul, F., Erdfelder, E., Lang, A.-G. and Buchner, A., 2009) โดยไดกําหนด ตัวแปรพยากรณที่ใชใน

การวิจัย = 6, คาขนาดอิทธิพลท่ีไดจากการประมาณคา (ระดับปานกลาง) = 0.15 และคาความคลาดเคลื่อนเทากับ 0.05 ท่ี

ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 ไดกลุมตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น 146 ตัวอยาง จากน้ันผูวิจัยทําการสุมตัวอยางโดยใชการสุม

ตัวอยางแบบช้ันภูมิอยางไมเปนสัดสวน (Non-Stratified Proportional Random Sampling)  

  1.3 กลุมเปาหมาย ไดแก ผูอํานวยการศูนยสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตําบลในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดรอยเอ็ด ขอนแกน 

มหาสารคาม และกาฬสินธุ จํานวน 8 คน  

 2. เครื่องมือในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และแบบสอบถาม (Questionnaire) 
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 3. การเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก การรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) กลุมตัวอยางจํานวนท้ังสิ้น 

146 ตัวอยาง และกลุมเปาหมาย จํานวน 8 คน  

 4. การวิเคราะหขอมูล ไดแก การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยการนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหโดยใช

โปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเชิงพรรณนา และการวิเคราะหแบบเชิงเนื้อหา (Content Analysis) 

 5. สถิติท่ีใชในการวิจัย ไดแก โปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเชิงพรรณนา ประกอบดวย คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 

(Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 

ผลการวิจัย             

 การวิจัยเรื่องการสงเสริมความเปนพลเมืองตามแนวทางประชาธิปไตยในทองถ่ินพ้ืนท่ีเขตจังหวัดรอยแกนสารสินธุครั้งน้ี 

ผูวิจัยสามารถจําแนกผลการวิจัยไดตามวัตถุประสงค ดังนี้ 

 1. ปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอการสงเสริมความเปนพลเมืองตามแนวทางประชาธิปไตยในทองถ่ินพ้ืนท่ีเขตจังหวัดรอยแกน

สารสินธุ 

 ผลการวิจัยพบวา ผลทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม (X*Y Correlation) โดยการใช

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบ Pearson’s Product Moment Correlation สามารถแสดงไดดังตารางท่ี 1 ดังนี้ 

ตารางที่ 1 ผลทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม (X*Y Correlation)  

ตัวแปรตาม X ชื่อตัวแปรอิสระ R Sig. 
ระดับ

ความสัมพันธ 

การสงเสริมความเปน

พลเมือง 

X1 

X2 

X3 

X4 

X5 

X6 

X7 

X8 

ปจจัยรางวัลและประโยชนตอบแทน 

ปจจัยภายในบุคคล 

ปจจัยผลักดันจากผูอ่ืน 

ปจจัยท่ีมาจากทางราชการ 

ปจจัยท่ีเปนสวนประกอบ 

ปจจัยการเปดโอกาสในการเขารวม 

ปจจัยการกําหนดเวลาที่แนชัด 

ปจจัยการกําหนดกิจกรรม 

.65 

.76 

.72 

.77 

.75 

.78 

.80 

.71 

.00** 

.00** 

.00** 

.00** 

.00** 

.00** 

.00** 

.00** 

สูง 

สูง 

สูง 

สูง 

สูง 

สูง 

สูงมาก 

สูง 

 จากตารางท่ี 1 สามารถอธิบายไดวา ตัวแปรอิสระจํานวนทั้ง 8 ตัวแปร (X1-X6) มีความสัมพันธเชิงบวกกับตัวแปรตาม 

โดยตัวแปรอิสระทั้ง 8 ตัวแปร มีความสัมพันธกับตัวแปรตาม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .00 ท้ังน้ีตัวแปรอิสระที่มี

ความสัมพันธในระดับสูงมาก มีจํานวน 1 ตัวแปร และตัวแปรอิสระท่ีมีความสัมพันธในระดับสูงมีจํานวน 7 ตัวแปร โดย

สามารถเรียงลําดับคาความสัมพันธ (R) จากมากไปหานอย ไดแก 1) ปจจัยการกําหนดเวลาที่แนชัด (X7 , R = .80, ระดับ

ความสัมพันธ = สูงมาก) 2) ปจจัยการเปดโอกาสในการเขารวม (X6 , R = .78, ระดับความสัมพันธ = สูง) 3) ปจจัยที่มาจาก

ทางราชการ (X4 , R = .77, ระดับความสัมพันธ = สูง) 4) ปจจัยภายในบุคคล (X2 , R = .76, ระดับความสัมพันธ = สูง) 5) 

ปจจัยที่เปนสวนประกอบ (X5 , R = .75, ระดับความสัมพันธ = สูง) 6) ปจจัยผลักดันจากผู อ่ืน (X3 , R = .72, ระดับ

ความสัมพันธ = สูง) 7) ปจจัยการกําหนดกิจกรรม  (X8 , R = .71, ระดับความสัมพันธ = สูง) 8) ปจจัยรางวัลและประโยชน

ตอบแทน (X1 , R = .65, ระดับความสัมพันธ = สูง) ตลอดจน ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการสงเสริมความเปน

พลเมืองตามแนวทางประชาธิปไตยในทองถิ่นพื้นที่เขตจังหวัดรอยแกนสารสินธุ โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณเชิง

เสนตรง แบบกําหนดตัวแปรเขาไปในสมการท้ังหมด สามารถแสดงไดดังตารางที่ 2 ดังนี้ 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการสงเสริมความเปนพลเมืองตามแนวทางประชาธิปไตยในทองถิ่นจังหวัดรอย

แกนสารสินธุ 

การสงเสริมความเปนพลเมือง 
Unstandardized  Standardized  

t Sig. 
b S.E. β (Beta) 

Constant .31 .11 - 2.72 .00** 

ปจจัยการกําหนดกิจกรรม .48 .05 .53 9.23 .00** 

ปจจัยภายในบุคคล .31 .04 .30 7.30 .00** 

ปจจัยการกําหนดเวลาที่แนชัด .25 .05 .27 4.64 .00** 

ปจจัยท่ีเปนสวนประกอบ .18 .05 .20 3.91 .00** 

ปจจัยการเปดโอกาสในการเขารวม .15 .05 .15 2.96 .00** 

ปจจัยท่ีมาจากทางราชการ .16 .07 .16 2.42 .00** 

  R = 0.94 R2 = 0.88 Adjusted R2 = 0.88   

 จากตารางที่ 2 พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสงเสริมความเปนพลเมืองตามแนวทางประชาธิปไตยในทองถิ่นพื้นที่เขต

จังหวัดรอยแกนสารสินธุอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 มีจํานวนรวม 6 ปจจัย สอดคลองกับสมมติฐานของการวิจัยท่ีตั้งไว

เรียงลําดับจากตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการผันแปรกับตัวแปรตามในแบบคะแนนมาตรฐานมากท่ีสุดไปหานอย ไดแก ปจจัยการ

กําหนดกิจกรรม (X8 Beta = 0.53) ปจจัยภายในบุคคล (X2 Beta = .30) ปจจัยการกําหนดเวลาท่ีแนชัด (X7 Beta = .27)  

ปจจัยท่ีเปนสวนประกอบ (X5 Beta = .20) ปจจัยท่ีมาจากทางราชการ (X4 Beta = .16) ปจจัยการเปดโอกาสในการเขารวม 

(X6 Beta = .15) โดยปจจัยทั้ง 6 ตัวแปรนี้มีความสัมพันธพหุคูณกับการสงเสริมความเปนพลเมืองตามแนวทางประชาธิปไตย

ในทองถิ่นพื้นที่เขตจังหวัดรอยแกนสารสินธุในระดับสูงมาก โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ .94 (R = .94) อีกทั้งปจจัย

ทั้ง 6 ตัวแปรน้ีสามารถอธิบายการผันแปรหรือการเปลี่ยนแปลงการสงเสริมความเปนพลเมืองตามแนวทางประชาธิปไตยใน

ทองถิ่นพื้นที่เขตจังหวัดรอยแกนสารสินธุไดอยางถูกตองรอยละ 88.00 (R2 = .88) ซึ่งสามารถอธิบายไดวา เมื่อปจจัยการ

กําหนดกิจกรรม (X8 Beta = .53) ปจจัยภายในบุคคล (X2 Beta = .30) และปจจัยการกําหนดเวลาที่แนชัด (X7 Beta = .27) 

มีการเปลี่ยนไป 1 หนวย จะทําใหการมีการการสงเสริมความเปนพลเมืองตามแนวทางประชาธิปไตยในทองถ่ินพ้ืนท่ีเขตจังหวัด

รอยแกนสารสินธุเปลี่ยนแปลงไป .53 หนวย, .30 หนวย และ .27 หนวยในทิศทางเดียวกัน โดยมีสมการถดถอยในรูปคะแนน

ดิบ (Unstandardized) และคะแนนมาตรฐาน (Standardized) ดังน้ี Y


= 0.30 + (0.31X2 ) + (0.16X4 ) + (0.18X5 ) + 

(0.15X6 ) + (0.25X7) + (0.48X8), Z


=  0.30Z2 + 0.16Z4 + 0.20Z5 + 0.15Z6 + 0.25Z7 + 0.53Z8  

 2. แนวทางการสงเสริมความเปนพลเมืองตามแนวทางประชาธิปไตยในทองถิ่นพ้ืนที่ เขตจังหวัดรอยแกนสารสินธุ 

 ผลการวิจัยพบวา กลุมผูใหขอมูลสําคัญทั้ง 8 คน ไดใหขอสนเทศเก่ียวกับแนวทางในการสงเสริมความเปนพลเมืองตาม

แนวทางประชาธิปไตยในทองถิ่นพื้นที่เขตจังหวัดรอยแกนสารสินธุ ซึ่งสามารถสรุปไดดังตารางท่ี 3 ดังน้ี 

ตารางท่ี 3 สรุปผลแนวทางการสงเสริมความเปนพลเมืองตามแนวทางประชาธิปไตยในทองถิ่นพื้นที่เขตจังหวัดรอยแกนสาร

สินธุ 

แนวทางการสงเสริมความเปนพลเมืองฯ แนวทางในการสงเสริมฯ ประกอบดวยกิจกรรม ดังน้ี 

ดานการสงเสริมความรู และความเขาใจ

บทบาทหนาที่ในการความเปนพลเมืองที่ดี

ฯ 

1. กิจกรรมอบรมใหความรูทางการเมือง ประชาธิปไตย และบทบาทหนาที่ของ

ความเปนพลเมือง  
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ตารางที่ 3 (ตอ) 

แนวทางการสงเสริมความเปนพลเมืองฯ แนวทางในการสงเสริมฯ ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี้ 

ด านการส ง เสริมความรู  และความเข าใจ

บทบาทหนาที่ในการความเปนพลเมืองท่ีดีตาม

แนวทางประชาธิปไตยในทองถิ่น 

2. กิจกรรมการเสวนากลุมระหวางกรรมการศูนยสงเสริมประชาธิปไตย

ตําบล 

3. สรางเครือขายความรวมมือระหวางศูนยสงเสริมประชาธิปไตยตําบลใน

พ้ืนท่ี 

ดานความชัดเจนของนโยบาย 

และการสงเสริมการมีสวนรวม 

1. กําหนดแผนการดําเนินงาน ทรัพยากรท่ีใช เปาหมายและตัวชี้วัดการ

ดําเนินงานที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม 

2. กําหนดสถานที่สาธารณะเพื่อประชาสัมพันธแผนการดําเนิ นงาน 

ทรัพยากรท่ีใช เปาหมายและตัวช้ีวัดการดําเนินงาน และผลการดําเนินงาน

ท่ีผานมา ตามนโยบาย 

3. ผูบริหารฯ กรรมการฯ และตัวแทนประชาชน ตองมีสวนรวมในการ

กําหนดและตัดสินใจนโยบาย 

ดานความเพียงพอของทรัพยากรท่ีใชในการ

ดําเนินงาน 

1. จัดสรรทรัพยากรการดําเนินงานใหมีความรัดกุมมากข้ึน  

2. จัดทํารายงานถึงสภาพปญหาและความขาดแคลนของทรัพยากรใหมี

ความชัดเจน 

3. จัดสรรคาตอบแทน เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะแกกรรมการฯ 4. จัดทําระบบ

การจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนงานวิชาการของศูนยสงเสริมประชาธิปไตย

ตําบล 

5. สํารวจถึงความจําเปนและความตองการในการพัฒนาทางเทคโนโลยีทั้ง

ในระดับผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน และกรรมการศูนยสงเสริมประชาธิปไตย

ตําบล 
 

สรุปผลการวิจัย             

 การวิจัยเรื่องการสงเสริมความเปนพลเมืองตามแนวทางประชาธิปไตยในทองถิ่นพื้นที่เขตจังหวัดรอยแกนสารสินธุ ผูวิจัย

สามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้ 

 1. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการสงเสริมความเปนพลเมืองตามแนวทางประชาธิปไตยในทองถ่ินพ้ืนท่ีเขตจังหวัดรอยแกน

สารสินธุ พบวา ตัวแปรอิสระจํานวนทั้ง 8 ตัวแปร (X1-X6) มีความสัมพันธเชิงบวกกับตัวแปรตาม โดยตัวแปรอิสระทั้ง 8 ตัว

แปร มีความสัมพันธกับตัวแปรตาม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .00 ท้ังนี้ตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธในระดับสูงมาก มี

จํานวน 1 ตัวแปร และตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธในระดับสูงมีจํานวน 7 ตัวแปร ตลอดจน การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ

เชิงเสนตรง แบบกําหนดตัวแปรเขาไปในสมการท้ังหมด พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสงเสริมความเปนพลเมืองตามแนวทาง

ประชาธิปไตยในทองถ่ินพ้ืนท่ีเขตจังหวัดรอยแกนสารสินธุอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 มีจํานวนรวม 6 ปจจัย   

 2. แนวทางการสงเสริมความเปนพลเมืองตามแนวทางประชาธิปไตยในทองถิ่นพ้ืนที่เขตจังหวัดรอยแกนสารสินธุ 

พบวา แนวทางการสงเสริมความเปนพลเมืองตามแนวทางประชาธิปไตยในทองถิ่นพ้ืนท่ีเขตจังหวัดรอยแกนสารสินธุ  

ประกอบดวย แนวทางสงเสริมความเปนพลเมืองใน 3 ดาน ไดแก ดานความรูความเขาใจทางการเมือง ประชาธิปไตย และ
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บทบาทความเปนพลเมือง ดานความชัดเจนของนโยบายและการมีสวนรวม และดานความเพียงพอของทรัพยากรในการ

ดําเนินงาน 
 

การอภิปรายผล  

 การวิจัยเรื่องการสงเสริมความเปนพลเมืองตามแนวทางประชาธิปไตยในทองถิ่นพ้ืนท่ีเขตจังหวัดรอยแกนสารสินธุ        

ซึ่งสามารถอภิปรายผลได ดังนี้ 

 1. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสงเสริมความเปนพลเมืองกับการสงเสริมความเปน

พลเมืองตามแนวทางประชาธิปไตยในทองถ่ินพ้ืนท่ีเขตจังหวัดรอยแกนสารสินธุ ซึ่งพบวา ตัวแปรปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ

สงเสริมความเปนพลเมืองมีความสัมพันธกับกับตัวแปรการสงเสริมความเปนพลเมืองตามแนวทางประชาธิปไตยในทองถ่ินพ้ืนท่ี

เขตจังหวัดรอยแกนสารสินธุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ในระดับสูงมาก ท้ังนี้เนื่องจากบุคคลที่มีคุณลักษณะความ

เปนพลเมืองท่ีดีน้ัน จะมีความเขาใจและตระหนักถึงสถานภาพและบทบาทของตนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งสถานภาพและ

บทบาทของพลเมือง มีความเขาใจและตระหนักถึงสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผูอ่ืนใชสิทธิและเสรีภาพของตนเองอยางมี

ความรับผิดชอบ ซ่ึงจะสงผลใหเกิดความกระตือรือรนในการเขาไปใชสิทธิและเสรีภาพของตนเอง อันจะนําไปสูการมีสวนรวม

ในกิจกรรมการดําเนินงานตาง ๆ อันมีลักษณะท่ีเปนกิจกรรมสาธารณะทางสังคมหรือชุมชน ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ

ระหวางความเปนพลเมืองกับการมีสวนรวมในกิจกรรมสาธารณประโยชนของบุคคล โดยผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับ

แนวคิดการมีสวนรวมของประชาชนของถวิลวดี บุรีกุล และคณะ (Bureekul, et. al, 2012) ซ่ึงไดอธิบายถึงความสัมพันธ

ระหวางปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการสงเสริมความเปนพลเมืองกับการสงเสริมความเปนพลเมืองของประชาชนไววา ในประเทศใดท่ี

ประชาชนมีความเปนพลเมืองสูง จะมีระดับของการมีสวนรวมทางการเมืองและกิจกรรมสาธารณประโยชนตาง ๆ สูงดวย 

นอกจากนี้ ผลการวิจัยดังกลาวยังสอดคลองกับแนวคิดการเปนพลเมืองของ Abowitz and Harnis (2006) ซึ่งไดอธิบายถึง

องคประกอบของการเปนพลเมืองที่สําคัญวา จะตองมีสวนรวมทางการเมือง ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางการเปน

พลเมืองกับการมีสวนรวมในกิจกรรมสาธารณประโยชนของประชาชน 

 2. ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสงเสริมความเปนพลเมืองตามแนวทางประชาธิปไตยในทองถ่ินพ้ืนที่ เขต

จังหวัดรอยแกนสารสินธุ ซึ่งพบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสงเสริมความเปนพลเมืองตามแนวทางประชาธิปไตยในทองถิ่นพ้ืนท่ี

เขตจังหวัดรอยแกนสารสินธุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีจํานวน 6 ตัวแปร สอดคลองกับสมมติฐานของการวิจัย

ที่ต้ังไว ซึ่งสามารถอภิปรายผลการวิจัยจําแนกตามตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการสงเสริมความเปนพลเมืองฯ อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติได ดังน้ี  

  2.1 ปจจัยที่มาจากทางราชการ และปจจัยท่ีเปนสวนประกอบ เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการสงเสริมความเปนพลเมือง

ตามแนวทางประชาธิปไตยในทองถ่ินพ้ืนท่ีเขตจังหวัดรอยแกนสารสินธุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับ

สมมติฐานของการวิจัยท่ีตั้งไว ทั้งน้ีเปนเพราะปจจัยดังกลาวเปนปจจัยสนับสนุนซ่ึงเปนผลท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติตามระเบียบ

ราชการหรือองคกรพัฒนาเอกชน ควรนํามาใชใหมีความยืดหยุนในการปฏิบัติพอสมควร เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมของ

ประชาชนท่ีคอนขางเปนอิสระและไมผูกพันกับระเบียบราชการมากเกินไป และมีสวนชวยทําใหประชาชนสนใจประเด็น

สาธารณะมากขึ้นเปนการเพิ่มทุนทางสังคมและชวยเสริมสรางใหประชาชนเปนพลเมืองที่กระตือรือรน สอดคลองกับการ

ปกครองตามหลักประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม โดยผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของของถวิลวดี บุรีกุล และคณะ 

(Bureekul, et. al, 2012) ท่ีไดกลาวถึงปจจัยที่มีความสําคัญและสงผลตอการมีสวนรวมในกิจกรรมที่ไดดําเนินการอยูในชุมชน 

ซึ่งความสําเร็จของโครงการพัฒนาชุมชนขึ้นอยูกับปจจัยที่มาจากทางราชการ และปจจัยท่ีเปนสวนประกอบ  
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  2.2 ปจจัยการกําหนดกิจกรรม ปจจัยการกําหนดเวลาที่แนชัด และปจจัยการเปดโอกาสในการเขารวม เปนปจจัยที่มี

อิทธิพลตอการสงเสริมความเปนพลเมืองตามแนวทางประชาธิปไตยในทองถิ่นพ้ืนที่เขตจังหวัดรอยแกนสารสินธุ  อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับสมมติฐานของการวิจัยท่ีตั้งไว ท้ังนี้เปนเพราะนโยบายการมีสวนรวมของประชาชน

สวนใหญตองขึ้นอยูกับระบบราชการ ซึ่งหากนโยบายการมีสวนรวมของประชาชนมีความเปดกวางจะชวยสนับสนุนให

ประชาชนเขามามีสวนรวมไดมากขึ้น นอกจากนี้ ปจจัยการกําหนดกิจกรรมและปจจัยการกําหนดเวลาท่ีแนชัด เป นปจจัยท่ี

สงผลตอการมีสวนรวมเนื่องจากสามารถกําหนดเงื่อนไข/เวลาในการทํางานเองได และสงผลใหการรวมกิจกรรมของ ศส.ปชต.

ไมกระทบตอการประกอบอาชีพของกรรมการศูนยสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตําบล รวมถึงสามารถกําหนดเปาหมาย วิธีการ

ทํางาน และผลประโยชนท่ีจะไดรับใหสอดคลองกับความตองการชุมชน/หมูบานได ซึ่งจะชวยสรางแรงจูงใจในการมีสวนรวม

ของกรรมการศูนยสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตําบล โดยผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของศรัณยู หมั้นทร ัพย 

(2555) ซ่ึงไดสรุปถึงปจจัยของการสรางความเปนพลเมืองใหแกประชาชนวาประกอบดวย ปจจัยโครงสรางของโอกาสหรือ

ชองทางในการเขารวม และปจจัยดานอํานาจในการสงเสริมกิจกรรมของการมีสวนรวม และสอดคลองกับแนวคิดของ

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร (2555) ท่ีไดกลาวถึงปจจัยโครงสรางของชองทางในการเขามามีสวนรวมวา ชาวชนบท

เปนจํานวนมากจะเห็นประโยชนของการเขามามีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาแตก็ไมอาจเขารวมกิจกรรมได เน่ืองจากไมเห็น

ชองทางของการมีสวนรวม หรือเขารวมแลวก็ไมไดรับดังที่คาดคิดเอาไว เน่ืองจากการเขามามีสวนรวมนั ้นมิไดจัดรูปแบบ

ความสัมพันธท่ีเหมาะสม เชน ภาวะผูนํา ลักษณะการทํางาน กฎระเบียบ แบบแผน เปนตน ดังนั้นปจจัยพื้นฐานทางดาน

โครงสรางของชองทางในการเขามามีสวนรวมจึงควรมีลักษณะในการเปดโอกาสใหทุกคนและทุกกลุมในชุมชนมีโอกาสเขารวม 

โดยมีการกําหนดเวลาท่ีแนชัด และมีการกําหนดลักษณะกิจกรรมที่แนนอน      

  2.3 ปจจัยภายในบุคคล เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสงเสริมความเปนพลเมืองตามแนวทางประชาธิปไตยในทองถิ่น

พื้นที่เขตจังหวัดรอยแกนสารสินธุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สอดคลองกับสมมติฐานของการวิจัยที่ต้ังไว ท้ังนี้เปน

เพราะปจจัยดังกลาว เปนแรงขับเคล่ือนท่ีเกิดจากแรงจูงใจหรือความตองการในดานตาง ๆ ของบุคคล ซ่ึงเม่ือพิจารณากันในแง

ของจิตวิทยาแลว การเขามีสวนรวมก็เพ่ือตอบสนองความตองการตาง ๆ ซึ่งจะสงผลใหบุคคลเกิดความคิดริเริ่มในการกระตุน

ใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาใหมีบทบาทในการพัฒนาอยางเต็มตามความสามารถ โดยผลการวิจัยดังกลาวสอดคลอง

กับแนวคิดปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนของ McClosky (1968) ที่ไดอธิบายถึงปจจัยทางดานจิต วิทยา 

(Psychological Variables) วาเปนปจจัยภายในท่ีมีมีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนเพ่ือตอบสนองความตองการในดาน

ตาง ๆ ของตนเอง อาทิ เชน ตองการมีอํานาจตองการแขงขัน ตองการความสําเร็จ ตองการไปสัมพันธกับผูอ่ืน ตองการเงินทอง

ศักดิ์ศรี ตองการสถานภาพที่สูงขึ้น ตองการการยอมรับจากสังคมเหลาน้ี เปนตน และสอดคลองกับผลการวิจัยของศรัณยู หมั้น

ทรัพย (2555) ซ่ึงไดสรุปถึงปจจัยของการสรางความเปนพลเมืองใหแกประชาชนวาประกอบดวย ตัวแปรแรงจูงใจภายใจบุคคล

เปนตัวแปรที่เปนปจจัยทํานายการมีสวนรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย  

 1. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 

  ในเชิงนโยบาย (Policy) ควรใหความสําคัญกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการสงเสริมความเปนพลเมืองตามแนวทาง

ประชาธิปไตยในทองถ่ินพ้ืนท่ีเขตจังหวัดรอยแกนสารสินธุ จํานวน 6 ตัวแปร ซึ่งประกอบดวย ปจจัยท่ีมาจากทางราชการ 

ปจจัยท่ีเปนสวนประกอบ ปจจัยการกําหนดกิจกรรม ปจจัยการกําหนดเวลาท่ีแนชัด ปจจัยการเปดโอกาสในการเขารวม และ

ปจจัยภายในบุคคล ไปใชในการพัฒนาและสงเสริมความเปนพลเมืองตามแนวทางประชาธิปไตยในทองถิ่นพ้ืนท่ีเขตจังหวัดรอย

แกนสารสินธุตอไป 
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 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป        

  ควร มีการวิจัยเพ่ือติดตามและประเมินผลสําเร็จในการนําแนวทางการสงเสริมความเปนพลเมืองของศูนยสงเสริม

พัฒนาประชาธิปไตยตําบลที่ไดรับจากการวิจัยครั้ง น้ี ไปใชในการพัฒนาและสงเสริมความเปนพลเมืองตามแนวทาง

ประชาธิปไตยในทองถ่ินพ้ืนท่ีเขตจังหวัดรอยแกนสารสินธุ 
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ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

Effecting to Performance of Sub-District Health Promotion Hospital. 
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บทคัดยอ  

  การวิจัยครั้งน้ี มีวุตถุประสงค เพ่ือศึกษาปจจัยทีมีตอสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและมีคุณคาของโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบล เปนการวิจัยแบบผสมผสานระหวางเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (Mixed Methods) มีเครื่องมือในการ

วิจัย ไดแก แบบสัมภาษณเชิงลึกและแบบสอบถาม โดยมีกลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัย คือ ผูรับบริการสุขภาพที่โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบล เขตสุขภาพท่ี 8 จํานวน 315 คน โดยใชวิธีการสุมแบบเจาะจงและคํานวณขนาดตัวอยางโดยวิธีของ 

Alabama Richard G. Lomax (2010, p.42) แลวนําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหโดยใชสถิติ เชิงพรรณนา 

ประกอบดวย คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 

Stepwise Method) เพื่อวิเคราะหอิทธิพลของตัวแปรพยากรณ และการทดสอบสมมุติฐาน วิเคราะหแบบเชิงเนื้อหา 

(Content Analysis) ผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีมีตอการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในภาพรวมมี

ความสัมพันธระดับสูงทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพและมีคุณคาตอชุมชนของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (r=0.770 p-value<0.01) และผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณปจจัยที่มีอิทธิพล

ตอสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพและมีคุณคาตอชุมชนของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล พบวามีตัวแปร 7 ปจจัย

ไดแก  (1) พฤติกรรมการใชบริการสุขภาพ (2) การรับรูคุณภาพการบริการ (3) การจัดการองคกร (4) จิตวิทยาสังคม (5) 

เทคโนโลยีการแพทย (6)การปฏิบัติงานตามภาระกิจหลัก และ (7) เศรษฐกิจ- สังคม รวมกันทํานายระดับสัมฤทธิผลการ

ปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพและมีคุณคาตอชุมชนของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลภาพรวมตัวแปรตน ไดอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ (p value < 0.05) ตัวแปรทั้ง 7 สามารถอธิบายการผันแปรของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ

และมีคุณคาตอชุมชนของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลภาพรวมตัวแปรตน ไดรอยละ 84.4 (R2 = 0.844) 
 

คําสําคัญ: ปจจัยท่ีมีผลตอผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงาน, โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
 

Abtract 

 Well being of people who living in the country is very important That administrators must provide 

public services that can truly meet the health needs of people Any public service from the government 

will be successful.  And has a truly valuable performance for service user. This Research aims to study the 

factors that have an effect on the performance Quality and valuable to the community of Tambon Health 

Promotion Hospital in Region 8 is a quantitative research for population studies, including people who 

receive services at the Tambon Health Promotion Hospital.  Using a random sampling method specifying 
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the sample size by the method (Alabama Richard G.  Lomax, 2010:  42)  calculated from the number of 

research variables, 21 variables X 15 times of variables The sample size is 315.Sample The level of statistical 

significance 0. 05 The study found that a variant of 7 variants from 11 variables such as behavioral health 

care utilization, the Quality services awareness, Social Psychology, Economic–society, management, medical 

technology and operating workload to predict the achievement of performance quality to the community 

of Tambon Health Promotion Hospital.  The statistically significant p value <0. 05)  of the 7 variables can 

explain the variation of factors that influence the quality and performance of the community of the Tambon 

Health Promotion Hospital, 81.5 %. (R 2 = 0.815)   
 

Keyword: Achievement, Tambon Health Promotion Hospital  
 

บทนํา  

 ในยุคแหงการเปลี่ยนแปลงที่มนุษยตองเผชิญกับความเปล่ียนแปลงในทุกดานทั้งทางดานสภาพแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง นโยบายใหม ๆ โดยเฉพาะอยางย่ิง การเปลี่ยนแปลงที่ตองเกี่ยวของกับชีวิตและสุขภาพของมวลมนุษย การดํารงอยู

ของประชากรที่อยูภายใตการบริหารจัดการภาครัฐ ทั้งดานการบริหาร การใหบริการ การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รวมถึงการบริหารกระบวนการดําเนินงาน การกําหนดกลยุทธ เปาหมาย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย รวมถึงการสรรหา

บุคคลากรท่ีจะเขารวมองคกร การรักษากําลังบุคลากรในองคกรของตนไว การสรางแรงจูงใจเพื่อใหผูท่ีรับผิดชอบงานในองคกร

ทํางานใหองคกรไดอยางเต็มประสิทธิภาพการที่องคกรตาง ๆ ระดมหาเทคนิคที่จะชวยใหการปฏิบัติงานเหลาน้ีมาพัฒนา

องคกรเพื่อจุดหมายเดียวกันคือ มุงสูผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานเพื่อใหเปนไปตามนโยบายขององคกรที่เนนผลสัมฤทธ์ิท่ีแตกตาง

กัน ทั้งนี้นอกจากวิธีการหรือกลยุทธตาง ๆ ที่องคกรนํามาใชน้ัน ยังมีปจจัยอ่ืนๆอีกท่ีอาจสงผลตอผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานของ

องคกรตาง ๆ อีกดวย ปจจัยท่ีมีผลตอผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกรน้ันพบวามีท้ังทางดานกระบวนบริหาร 

ดานสมรรถนะ ดานแรงจูงใจ ดานบุคคลากร ดานความผูกพันกับองคกร  ดานความกาวหนา และดานการทํางานเปนทีม 

(ฐิติวรดา  อัครภานุวัฒน, ชอทิพย  บรมธนรัตน และวรางคณา  จันทรคง, 2555; อางในบุบผชาติ  อุไรรักษและสัญญา  สัญญา

วิวัฒน, 2557) นอกจากน้ี Takalani Rhoda Luhalima (2014) กลาวถึงปจจัยจูงใจที่สงผลตอการทํางานของพนักงานใน

โรงพยาบาลวามีท้ังปจจัยภายนอกไดแกสภาพแวดลอมในที่ทํางานและบริเวณสําหรับพักผอนระหวางการทํางาน และปจจัย

ภายใน ไดแก ความตองการเรียนรูในสายงานของตนและความกาวหนาในตําแหนงงาน Mohanty R.P.Santhi K.and 

Haripriya C. (1996) ไดนําเสนอแบบจําลองในการประเมินประสิทธิภาพของการจัดการระบบบริหารคุณภาพ ใน health 

care systems (Total Qaulity Management: TQM) พบวา ปจจัยที่ มีผลตอการจัดการระบบคุณภาพ TQM ใหเกิด

ผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานไดแก ปจจัยดานองคกร ดานปฏิสัมพันธระหวางบุคคล ดานสิ่งแวดลอม ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

และทางดานเศรษฐศาสตร เปนตน นอกจากน้ี การท่ีจะทําใหคนพัฒนาในอาชีพของตนไดน้ัน การจัดการในองคกรมีสวนสําคัญ

ของการกาวหนาในอาชีพ (C. Holtschlag, A. Masuda, B.S. Reiche, et al., 2019)   

 เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายรัฐบาลในการยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน  การ

วางรากฐานใหระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคสวนอยางมีคุณภาพ บูรณาการขอมูลระหวางทุกระบบ

หลักประกันสุขภาพเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดานบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข โดยเนนการ

ปองกันโรค และการสรางกลไกการจัดการสุขภาพในระดับเขตใหมากขึ้น (กระทรวงสาธารณสุข, 2558) กระทรวงสาธารณสุข

จึงมีแผนการปฏิบัติงานที่มีการจัดบริการเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุมแบบผสมผสานเปนองครวมอยางใกลชิดและ

ตอเน่ืองตั้งแตระดับบุคคลครอบครัวและชุมชน อาจกลาวไดวาการมุงผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
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ตําบล ประกอบดวยปจจัยหลายดานเพ่ือลดการเขาไปใชบริการจากโรงพยาบาลในอําเภอ หรือโรงพยาบาลจังหวัด ซึ่ งการ

เขาถึงบริการเปนไปดวยความลําบากสรางภาระใหกับประชาชนที่อยูหางไกลจากโรงพยาบาลที่ตองการเขารับการรักษาอีกดวย 

(พิมพขวัญ  บุญกลอม, 2557) 

 ดังนั้น การปฏิบัติงานของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลที่ผานมามีการติดตามประเมินผลโดยใชเกณฑการประเมิน 

ดานสมรรถนะองคกร การบริหารองคกร การมีสวนรวมของภาคีเครือขายและดานสุขภาพประชาชน เปนหลัก (กระทรวง

สาธารณสุข, 2558) การพัฒนาหนวยงานดานสาธารณสุขดําเนินการตอเน่ืองมาเปนระยะ ตลอดจนการสรางการยอมรับจาก

บุคคลภายนอกจุดเนนหนักองคการประกันคุณภาพอยูที่กระบวนการปฏิบัติงานและผลผลิต (เรืองวิทย  เกษสุวรรณ,2545, น.

6-9) ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเองไดปฏิบัติตามเกณฑคุณภาพเครือขายบริการปฐมภูมิ มาอยางตอเนื่อง ตามขอกําหนด ของ

กระทรวงสาธารณสุขนั้น ผลประโยชนท่ีประชาชนจะไดรับจากการใหบริการสาธารณะ เปนสิ่งท่ีองคกรท่ีใหบริการสาธารณะ

ดานสุขภาพคํานึงถึงมากที่สุด เพื่อที่จะใหการบริการท่ีมีคุณคาตอประชาชน และเพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา  

จุดประสงคเพื่อมุงผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานขององคกรที่มีการยกระดับดานการบริหารและการบริการ วาเปนไปตามเปาหมาย

หลักของกระทรวงสาธารณสุขหรือไม ในภาพรวมของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เขตสุขภาพท่ี 8 มีผลการประเมินสูง

กวาภาพรวมทั้งประเทศ ผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานน้ันมีคุณภาพและมีคุณคาตอชุมชน เพียงไร บริการสาธารณะที่รัฐจัดให

สอดคลองกับความตองการของประชาชนหรือไม เพื่อที่จะนําผลการวิจัยน้ีมาพัฒนาการใหบริการท่ีมีคุณภาพและมีคุณคาตอ

ชุมชนของ รพ.สต. และขยายผลไปยังเขตสุขภาพอ่ืน ๆ เพ่ือสุขภาพที่ดีของคนไทยทั้งประเทศ 
 

วัตถุประสงคการวิจัย  

 เพ่ือศึกษาปจจัยทีมีตอสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพและมีคุณคาของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล   
  

วิธีการดําเนินการวิจัย  

     การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังน้ี  

 1. กลุมเปาหมายในการวิจัย ไดแก ผูรับบริการสุขภาพที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เขตสุขภาพท่ี 8 จํานวน 315 

คน โดยใชวิธีการสุมแบบเจาะจงและคํานวณขนาดตัวอยางโดยวิธีของ Alabama Richard G. Lomax (2010, p.42) 

 2. เครื่องมือในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบดวย 3 ตอน ตลอดจน ผู วิจัยไดนํา

แบบสอบถามมาหาคุณภาพภาพของเครื่องมือ ไดแก 1) นําแบบสอบถามพบท่ีปรึกษาและดําเนินการปรังปรุงแกไขตาม

คําแนะนํา 2) นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวเสนอนําเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน เพ่ือตรวจสอบความสอดคลองของ

เนื้อหาโดยหาคาความสอดคลองของวัตถุประสงคกับขอคําถาม (Index of Item–Objective Congruence: IOC 

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก การรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีไดจากกลุมเปาหมาย จํานวน 

315 คน  

 4. การวิเคราะหขอมูล ไดแก การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยการนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหโดยใช

โปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเชิงพรรณนา  

 5. สถิติท่ีใชในการวิจัย ไดแก โปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเชิงพรรณนา ประกอบดวย คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 

(Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
   

ผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล สามารถจําแนกผลการวิจัยได ดังน้ี

 ผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีมีตอการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในภาพรวมมีความสัมพันธระดับสูง
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ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและมีคุณคาตอชุมชนของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r=0.770 p-value<0.01) เม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานการรับรูคุณภาพการบริการ (X10) (r=

0.828 p-value<0.01) ดานเศรษฐกิจ- สังคม (X7) (r=0.823 p-value<0.01) ดานพฤติกรรมการใชบริการสุขภาพ (X9) (r=

0.814 p-value<0.01) ดานจิตวิทยาสังคม (X11) (r=0.810 p-value<0.01) ดานการมีสวนรวมของเจาหนาที่ (X4) (r=0.797 

p-value<0.01) ดานภาวะสุขภาพ (X8) (r=0.796 p-value<0.01) ดานหลักการใหบริการสาธารณะ (X5) (r=0.790 p-

value<0.01) ดานเทคโนโลยีการแพทย (X6) (r=0.720 p-value<0.01) ดานการปฏิบัติงานตามภาระกิจหลัก (X2) (r=0.716 

p-value<0.01) และดานทักษะเจาหนาที่ (X3) (r=0.711 p-value<0.01) มีความสัมพันธระดับสูงทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิการ

ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและมีคุณคาตอชุมชนของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

สําหรับดานการจัดการองคกร (X1) (r=0.669 p-value<0.01) มีความสัมพันธระดับปานกลางทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิการ

ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและมีคุณคาตอชุมชนของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

ตามลําดับ ดังตารางที่ 1  

ตารางท่ี 1 ความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีตอการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและมีคุณคาตอชุมชน

ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

ปจจัยท่ีมีตอการปฏิบัติงานของโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบล 

ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและมีคุณคาตอชุมชนของ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ

เพียรสัน (r) 
P - value 

ระดับ

ความสัมพันธ 

ปจจัยโนมนํา    

1) ดานการจัดการองคกร (X1) 0.669** <0.01 ปานกลาง 

2) ดานการปฏิบัติงานตามภาระกิจหลัก (X2) 0.716** <0.01 สูง 

3) ดานทักษะเจาหนาที่ (X3) 0.711** <0.01 สูง 

4) ดานการมีสวนรวมของเจาหนาท่ี (X4) 0.797** <0.01 สูง 

5) ดานหลักการใหบริการสาธารณะ (X5) 0.790** <0.01 สูง 

6) ดานเทคโนโลยีการแพทย (X6) 0.720** <0.01 สูง 

ปจจัยสนับสนุน    

7) ดานเศรษฐกิจ- สังคม (X7) 0.823** <0.01 สูง 

8) ดานภาวะสุขภาพ (X8) 0.796** <0.01 สูง 

9) ดานพฤติกรรมการใชบริการสุขภาพ (X9) 0.814** <0.01 สูง 

10) ดานการรับรูคุณภาพการบริการ (X10) 0.828** <0.01 สูง 

11) ดานจิตวิทยาสังคม (X11) 0.810** <0.01 สูง 

รวม 0.770** <0.01 สูง 

 ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพและมีคุณคาตอชุมชนของ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล พบวามีตัวแปร 7 ปจจัยไดแก  (1) พฤติกรรมการใชบริการสุขภาพ (2) การรับรูคุณภาพการ

บริการ (3) การจัดการองคกร (4) จิตวิทยาสังคม (5) เทคโนโลยีการแพทย (6) การปฏิบัติงานตามภาระกิจหลัก และ (7) 

เศรษฐกิจ- สังคม รวมกันทํานายระดับสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและมีคุณคาตอชุมชนของโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลภาพรวมตัวแปรตน ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p value < 0.05) ตัวแปรท้ัง 7 สามารถอธิบายการผันแปรของ
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ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและมีคุณคาตอชุมชนของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลภาพรวม

ตัวแปรตน ไดรอยละ 84.4 (R2 = 0.844)  
 

สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล สามารถสรุปผลการวิจัยได ดังน้ี

 ผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีมีตอการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในภาพรวมมีความสัมพันธระดับสูง

ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและมีคุณคาตอชุมชนของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r=0.770 p-value<0.01) และผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณปจจัยที่มีอิทธิพลตอสัมฤทธิผลการ

ปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพและมีคุณคาตอชุมชนของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล พบวามีตัวแปร 7 ปจจัยไดแก  (1) 

พฤติกรรมการใชบริการสุขภาพ (2) การรับรูคุณภาพการบริการ (3) การจัดการองคกร (4) จิตวิทยาสังคม (5) เทคโนโลยี

การแพทย (6)การปฏิบัติงานตามภาระกิจหลัก และ (7) เศรษฐกิจ- สังคม รวมกันทํานายระดับสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานท่ีมี

คุณภาพและมีคุณคาตอชุมชนของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลภาพรวมตัวแปรตน ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p value 

< 0.05) ตัวแปรท้ัง 7 สามารถอธิบายการผันแปรของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพและมีคุณคาตอ

ชุมชนของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลภาพรวมตัวแปรตน ไดรอยละ 84.4 (R2 = 0.844)  
 

การอภิปรายผล  

 การวิจัยเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล สามารถอภิปรายผลการวิจัยได ดังนี้ 

 1. พฤติกรรมการใชบริการสุขภาพ (Behavior) พฤติกรรมการใชบริการสุขภาพคือการเปลี่ยนแปลงแหลงบริการสุขภาพ

จากแหลงหน่ึงไปอีกแหลงหน่ึง โดยมีหลักวา แหลงบริการใดจะเสียคาใชจายท้ังท่ีเปนเชิงสังคมและเศรษฐกิจนอยที่สุด  

นอกจากนี้พฤติกรรมการใชแหลงสุขภาพของรัฐจะมีมากขึ้นเม่ือการเจ็บปวยมีระยะเวลายาวนานออกไปเนื่องจากทราบดีวา

คาใชจายดานสุขภาพของโรงพยาบาลภาครัฐ เสียนอยกวาเอกชน การศึกษา อาชีพ และชั้นทางสังคมท้ังสามมีอิทธิพลตอการ

เลือกใชบริการสุขภาพ สอดคลองกับอติญาณ  ศรเกษตร และเพ็ญศรี  ทองเพชร (2559) ปจจัยภายในตัวบุคคลปจจัยระหวาง

บุคคล ส่ิงแวดลอมระดับองคกร ปจจัยดานชุมชน การคมนาคม การขนสง รวมถึงนโยบายเก่ียวกับสุขภาพ (Brown SL., 2011) 

การออกกําลังในสถานที่ทํางาน การสงเสริมการออกกําลังกายในผูสูงวัย เหลานี้มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการสุขภาพท้ังสิ้น 

 2. การรับรูคุณภาพการบริการ (Perception) การรับรูคุณภาพการบริการจะเกิดข้ึนเมื่อมีการเขาไปรับบริการไมวาจะ

เปนบริการดานสุขภาพ บริการความสะดวกอ่ืน ๆ  ที่จัดใหประชาชนจะดวยการจัดหาใหจากหนวยงานภาครัฐหรือหนวยงาน

เอกชน ความสัมพันธระหวางการปฏิบัติดานคุณภาพและผลกระทบตอผลลัพธคุณภาพดานการดูแลสุขภาพขององคกรและ

ความพึงพอใจของผูรับบริการ (Mahour Mellat Parasta, Davood Golmohammadib, 2019) บริการสุขภาพลักษณะการ

ใหบริการหากเปรียบเปนสินคา ก็เปนสินคาท่ีมีลักษณะมีรูปธรรมและนามธรรม รูปธรรมของสินคาบริการสุขภาพ ไดแก 

รูปลักษณะท่ีมองเห็นไดจากภายนอก ซึ่ง การใหบริการท่ีมีคุณภาพ จะตองประกอบดวยสิ่งท่ีสําคัญท่ีผูใหบริการและสถานท่ี

ใหบริการพึงมีไวเปนหลักการเบื้องตน (ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ, 2541, น.216)  ความสําคัญกับการรับรูคุณภาพการ

บริการเชนเดียวกันกับ การวัดคุณภาพบริการท่ีไดรับความนิยมในการนํามาใชอยางกันอยางแพรหลาย การพัฒนาในการ

ประเมินคุณภาพของการใหบริการ จากการรับรูของผูเขารับบริการ สามารถพัฒนาตัวแบบ SERVQUAL (ซีแทมล  พาราซุรา

มาน และคณะ, 1985) เพ่ือวัดความคาดหวังและการรับรูของผูใหบริการและหาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการสรางคุณภาพการ

ใหบริการรวมดวย 

  3. การจัดการองคกร (Management) ในงานวิจัยนี้พบวาการจัดองคกรมีผลตอสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานระดับปานกลาง 

การขับเคลื่อนองคการใหมีการเคล่ือนไหวอยูตลอดเวลา ไมมีภาวะหยุดนิ่ง (Dynamic) มีการพัฒนาอยางตอเน่ือง โดยมีการ
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จัดสรรทรัพยากรท้ังทางดานบุคลากร การเงิน โครงสรางกายภาพ รวมถึงการประสานงานในองคการ Bateman and Snell 

(2009, p. 290) ทั้งน้ีเพื่อที่จะสนับสนุนการทํางานใหบรรลุเปาหมายองคการ การจัดการงานตามตําแหนงที่ไดรับมอบหมาย 

(Antonia Lampaki, Vassilis Papadakis, 2018) การมอบหมายงาน และการรายงานรวมดวย การประสานระหวางองคกร 

ขององคกรที่เปนหนวยงานวิชาชีพใด ๆ จะสงผลถึงการปฏิบัติงานรวมดวย (Ping Lu a, Xiangyang Cai a, Zhuping Wei b, 

Yinqiu Song c, Jianlin Wu. (2019) ในสวนของการจัดองคการของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล หากมีการจัดโครงสราง

องคกรท่ีสอดคลองกับทรัพยากรที่มีอยูในองคกรและเปนไปตามกระบวนการการจัดองคกร ยอมสงผลถึงการบริการท่ีเปน

หนาที่หลักขององคการที่มีหนาที่ใหบริการสาธารณะดานสุขภาพประชาชนไดดวยเชนกัน สัมฤทธ์ิ          ยศสมศักดิ์ (2548) 

ไดกลาวถึงทฤษฏีองคการวาเปนการศึกษาถึงวิธีการกําหนดหนาท่ีขององคการวาสงผลกระทบตอบุคลากรที่ทํางานในองคการ

อยางไร และสงผลกระทบตอสังคมอยางไรในระหวางการดําเนินงานในองคการเหลานั้น นอกจากน้ีมีงานวิจัยท่ีสนับสนุน

ผลการวิจัยในคร้ังนี้ ไดแก งานวิจัยของ C. Holtschlag, A. Masuda, B.S. Reiche, et al. (2019) ท่ีไดศึกษาความสําคัญของ

การจัดการองคกรตอผลการปฏิบัติงานซ่ึง ซึ่งพบวาการจัดการองคกรและการปฐมนิเทศผูท่ีรับเขามาทํางานในครั้งแรกเริ่มตนดี 

ยอมสงผลถึงการลาออกของพนักงานลดลงและการทํางานไดผลงานมากขึ้น นอกจากน้ี วิโรจน  ตั้งเจริญเสถียร และคณะ 

(2560) ไดศึกษาภาระงานและผลิตภาพกําลังคนในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล พบวา ในภาพรวมการทํางานของ

บุคลากรใน รพ.สต. ใชเวลาสวนใหญกับงานรักษาพยาบาลอยูท่ีรอยละ 60-70 มากกวางานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคซ่ึง

เปนภารกิจหลักของรพ.สต. และยังมีความขาดแคลนกําลังคนเมื่อเทียบกับภาระงาน อัตรากําลังบุคลากรที่มีในปจจุบัน ไม

สอดคลองกับกรอบอัตรากําลังอีกดวย ซ่ึงเปนผลมาจากการจัดองคกรนั่นเอง 
        
ขอเสนอแนะการวิจัย 

 1. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 

  ควร กําหนดกรอบและภารกิจหลักแก รพ.สต. ใหชัดเจนการจัดสรรอัตรากําลังเจาหนาท่ีใหเพียงพอและมอบหมาย

งานที่เกี่ยวของกับสุขภาพประชาชนอยางแทจริง โดยผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการกําหนดนโยบายในการยกระดับจากสถานี

อนามัยมาเปนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ควรคํานึงถึงความเขาใจในความหมายของคําท่ีใชแทน สวนใหญประชาชน

เขาใจคําวา โรงพยาบาล คือหนวยงานที่ตองมีแพทยประจํา มีเครื่องมือแพทยครบตามตองการสามารถเขารับการรักษาไดทันที 

โดยไมตองไปรอคิวที่โรงพยาบาลศูนย แตการเขารับบริการท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสวนใหญเขาไปร ับบริการ

สุขภาพเบ้ืองตน และเพ่ือการสงตอเทาน้ัน 

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป   

  ควร มีนโยบายในการนํานวัตกรรมใหม เชน “Telecare Clinic” หรือ เทเลเมดิซีน เขามาใชในการบริการสุขภาพกับ

ประชาชนที่อยูหางไกล หรือผูปวยที่ตองเดินทางมาเพื่อรับการรักษาท่ีโรงพยาบาลศูนย เพ่ือลดจํานวนการเดินทางของ

ประชาชนเพื่อการเขามารับบริการ และเพ่ือลดความแออัดของจํานวนผูปวยท่ีเขามารับการรักษาที่โรงพยาบาลศูนย 
 

กิตติกรรมประกาศ  

 ผูวิจัยขอขอบคุณ ผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญทุกทานที่ไดกรุณาตรวจสอบเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยใหค ําแนะนํา 

ขอสังเกตตาง ๆ แกไขและปรับปรุงงานวิจัยต้ังแตเริ่มจนสิ้นสุดกระบวนการวิจัย ทําใหเกิดการนําไปประยุกตใชตอยอดองค

ความรูตอไป ผูวิจัยขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตและคณะศึกษาศาสตรท่ีใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกใน

การเก็บรวบรวมขอมูล และขอขอบคุณกลุมตัวอยางทุกทานที่ใหความรวมมือในการใหขอมูลเพ่ือพัฒนาการจัดการสอนและ

หลักสูตรใหมีประสิทธิภาพตอไป 
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บทคัดยอ             

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาสมรรถนะการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

2. เพ่ือการสํารวจลําดับของความตองการไดรับการพัฒนาจากบุคลาการสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม      

3. เพ่ือจัดอบรมสายสนับสนุนตามหลักสูตรฝกอบรม เพ่ิมสมรรถนะการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม และ 4. เพื่อศึกษาติดตามและประเมินผลตามหลักสูตรฝกอบรมการเพ่ิมสมรรถนะการปฏิบัติงานของสาย

สนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จํานวน 3 หลักสูตร เปนการวิจัยแบบผสมผสานระหวางเชิงคุณภาพและเชิง

ปริมาณ (Mixed Methods) มีเครื่องมือในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณเชิงลึกและแบบสอบถาม โดยมีกลุมเปาหมายในการ

วิจัย คือ บุคลากรสายสนับสนุนท่ีปฏิบัติงานในสํานักงาน สังกัดคณะ สํานัก สถาบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จํานวน    

261 คน ท่ีมาจากวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แลวนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหโดย

ใชสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย คารอยละ คาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และขอมูลจากแบบสัมภาษณเชิง ลึกมา

วิเคราะหแบบเชิงเน้ือหา (Content Analysis) ผลการวิจัยพบวา 1) สมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x̅=4.14) 2) ความตองการไดรับการพัฒนาจากบุคลาการสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกอบดวย 2.1) ดานงานวิจัย 2.2) ดานการวางแผนงาน 2.3) ดานการประสานงาน 2.4) 

ดานการคิดวิเคราะห ลําดับของความตองการพัฒนา 2.5) ดานการปฏิบัติการ 2.6) ดานการบริการ 3) การจัดอบรมสาย

สนับสนุนตามหลักสูตรฝกอบรมเพ่ิมสมรรถนะการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน จํานวน 3 หลักสูตร ไดแก 3.1) หลักสูตรการ

พัฒนาสมรรถนะดานการวิจัยแบบ R to R (Routine to Research) 3.2) หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะดานการวางแผนการ

ปฏิบัติเชิงกลยุทธ 3.3) หลักสูตรการพัฒนาศิลปะการประสานงานแบบสามรอยหกสิบองศา และ 4) การประเมินผลตาม

หลักสูตรฝกอบรม ประกอบดวย 4.1) การพัฒนางานประจําสายสนับสนุนวิชาการ สูงานวิจัย โดยรวมทุกดานอยูในระดับมาก

ที่สุด (x ̅=4.29) 4.2) การพัฒนาสมรรถนะดานการวางแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (x ̅=4.36) 

และ 4.3) การพัฒนาศิลปะการประสานงานแบบสามรอยหกสิบองศา โดยภาพรวมทุกดานอยูในระดับมากท่ีสุด (x ̅=4.48)  
 

คําสําคัญ: รูปแบบ, การพัฒนาสมรรถนะ, บุคลากรสายสนับสนุน 
 

ABSTRACT 

 The purposes of this study were 1) to study the condition and development desire of competency of 

the support line personnel of Rajabhat Mahasarakham University The sample was 261 support line persons. 

The instrument was the five- rating scale questionnaire 2)  To make the curriculums for developing the 

performance competency.  3)  To organize and evaluate the project of developing the performance 

competency The statistics were frequency, percentage, mean, standard deviation.  The quality data was 
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analyzed by content analysis.The research results were found as follows; 1. The performance competency 

of support line persons as overall was at high level, ranking mean from highest to lowest namely; the 

service, the critical thinking, the coordinating, the planning and the research respectively 2.  The 

development desire of competency of the support line personnel was ranking from highest to lowest; the 

research, the planning, the coordinating, the critical thinking, the operating, and the service respectively 3. 

The development curriculum of performance competency of the support line personnel were 3 curriculums 

were; ( 1)  the competency development in the line of Routine to Research, ( 2)  the competency 

development on the strategy operating planning, ( 3)  the competency development on the coordination 

arts of 360 degrees.  4.  The operation results of developing the performance competency project found 

overall was high level, ranking mean highest to lowest (1) the competency development on the coordination arts 

of 360 degrees (x ̅=4.48) (2) The competency development on the strategy operating planning (x ̅=4.36) (3) 

The competency development in the line of Routine to Research (x ̅=4.29).  
 

Keywords: Model, Competency development, Support Personnel 
 

 บทนํา 

  ปจจุบัน การบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษา มีการเปล่ียนแปลงการบริหารจัดการโดยออกนอกระบบราชการ

หลายสถาบัน และหัวใจสําคัญที่จะชวยใหองคกรอยูรอดคือทรัพยากรบุคคล ที่จะนําพานโยบายไปสูการปฏิบัติใหบังเกิดผล

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สถาบันอุดมศึกษาเปนหนวยงานท่ีมีภารกิจโดยรวม ในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากร

มนุษยของประเทศใหมีความรู ทักษะ ความสามารถและบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการเปนคนท่ีสมบูรณท้ังรางกายและจิตใจ         

(นิสดารก  เวชยานนท, 2549) การบริหารทรัพยากรมนุษยที่ดําเนินการอยางเปนระบบ จึงสามารถเชื่อมโยงการจัดการผลการ

ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ (จิระเสกข  ตรีเมธสุนทร และณัฐวุฒิ  โรจนนิรุตติกุล, 2550) การเปลี่ยนแปลงในยุคกระแส

โลกาภิวัตน และสภาพการแขงขันท่ีมีความรุนแรงทําใหองคกรตาง ๆ ตองเผชิญปญหาและอุปสรรคท่ีมีความเสี่ยงสูงข้ึนและ

ขณะเดียวกันสามารถมองเห็นโอกาสท่ีดีขึ้น ผลจากกระแสโลกาภิวัตน (Globalization) ทําใหทุกองคกรจะตองมีการปรับตัว

และสรางภูมิคุมกันการเปล่ียนแปลง โดยการมองหาแนวทางในการพัฒนาที่จะสามารถรับมือกับปญหาตาง ๆ ที่จะเกิดข้ึนไดใน

ปจจุบันการบริหารจัดการภาครัฐ ไดใหความสําคัญในการพัฒนาคนที่เรียกวา “ทุนมนุษย” (Human Capital) เพราะมนุษย

เปนทรัพยากรท่ีมีความสําคัญท่ีสุดในบรรดาทรัพยากรในกระบวนการผลิต เพราะมนุษยเปนทรัพยากรท่ีไปควบคุมและใช

ทรัพยากรตัวอ่ืน ๆ ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังน้ัน ทรัพยากรมนุษยตองไดรับการพัฒนาดานความรู ทักษะ 

ความสามารถที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานใหเกิดความเชี่ยวชาญและตอเน่ือง สงผลให

องคกรมีความสามารถในการแขงขันและทันตอการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเรียกคุณลักษณะท่ีเหมาะสมวาสมรรถนะ (Competency) 

องคกรใดที่มีทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพ มีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และสามารถพัฒนาสมรรถนะใหไดผล

งานที่โดดเดน ยอมทําใหองคกรประสบความสําเร็จตามเปาหมายและบรรลุวัตถุประสงค เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐปฏิบัติงาน

บรรลุวัตถุประสงค สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) จึงไดปรับปรุงระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทน

ใหม แลวจัดตําแหนงตาง ๆ รวมเปนกลุมงาน แลวกําหนดคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม (สมรรถนะ) ประจํากลุมงานตาง ๆ เพื่อใช

คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม (สมรรถนะ) ในการบริหารงานบุคคลใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งประกอบดวยสมรรถนะหลัก 

(Core Competency) และสมรรถนะประจํากลุมงาน (Functional Competency) เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหขาราชการ
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ปฏิบัติงานในหนาที่ไดดียิ่งขึ้น จึงทําใหสมรรถนะเขามามีบทบาทในการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลในระบบราชการมาก

ขึ้น (สุมาลี  แสงสวาง, 2550) นอกจากนี้การพัฒนาบุคลากร จะตองคํานึงถึงกรอบพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

พ.ศ. 2551 มาตรา 72 ที่บัญญัติไววา “ใหสวนราชการมีหนาที่ดําเนินการใหมีการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจ

แกขาราชการพลเรือน เพ่ือใหขาราชการพลเรือนสามัญ มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญกําลังใจในการ

ปฏิบัติราชการใหเกิด ผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐทั้งน้ีตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.พ. กําหนดเปนหนาท่ีขององคกรที่จะตอง

พัฒนาบุคลากร ใหมีคุณภาพและศักยภาพ ใหทันตอสถานการณของ” ดังน้ันสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

เพื่อใหองคการสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (พิมพลักษณ  อยูวัฒนา, 2556)  

 ขอมูลจากแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ป พ.ศ. 2555–2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สรุปผลการวิเคราะห

สภาพแวดลอมขององคกรและการประเมินคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารบุคลากร พบวามหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคามมี จุดออน ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยให มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะท่ีเหมาะสมหรือสมรรถนะ 

(Competency) ขั้นพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน คือ ความรู ทักษะและความสามารถ ที่นํามาใชในการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบให

บรรลุวัตถุประสงค ซ่ึงสมรรถนะดังกลาวเปนสมรรถนะพ้ืนฐานของทุกกลุมงาน ดังจะเห็นไดจาก การเสนอแนะใหมีการพัฒนา

ทักษะ และความเขาใจในการจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล และการวางแผนใน

การพัฒนาตนเอง ผูบังคับบัญชาไมใหความสําคัญการนําผลการปฏิบัติงาน มาใชในการประเมินผลเทาที่ควร ทําใหบุคลากร

ไมใหความสําคัญ จึงเปนสาเหตุทําใหไมเขาใจระบบประเมิน แนวทางสงเสริมและแผนพัฒนาบุคลากร ในระดับคณะและ

หนวยงาน ทิศทางยังไมชัดเจนและเอ้ือตอการพัฒนาบุคลากรใหตรงตามคุณลักษณะงาน และการรองรับการเปลี่ยนแปลง ขาด

ทักษะและความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ขาดทักษะและความสามารถในการส่ือสาร เปนตน (กองบริหารงาน

บุคคล, 2556) 

 ดังนั้นจะเห็นไดวาการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยี สงผลใหบุคลากรสายสนับสนุนจะตองมี

การพัฒนาศักยภาพของตนเอง และปรับปรุงกระบวนการทํางาน ตลอดจน การพัฒนาองคความรูใหสอดคลองกับการ

ปฏิบัติงานในการสถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย 

อีกทั้ง เพื่อใหมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามไดมีขอมูลรูปแบบพัฒนาสมรรถนะของสายสนับสนุนใหเกิดความเหมาะสมและ

มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาสมรรถนะการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 2. เพื่อการสํารวจลําดับของความตองการไดรับการพัฒนาจากบุคลาการสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 3. เพื่อจัดอบรมสายสนับสนุนตามหลักสูตรฝกอบรม เพ่ิมสมรรถนะการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราช

ภัฏมหาสารคาม 

 4. เพื่อศึกษาติดตามและประเมินผลตามหลักสูตรฝกอบรมการเพ่ิมสมรรถนะการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จํานวน 3 หลักสูตร 
 

วิธีดําเนินการการวิจัย  

 การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยแบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (Mixed Methods) โดยมีวิธีการ

ดําเนินการวิจัย ดังนี้          

 1. กลุมเปาหมายในการวิจัย ไดแก บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานในสํานักงาน สังกัดคณะ สํานัก สถาบันของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม 22 หนวยงาน 261 คน ที่มาจากวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
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 2. เครื่องมือในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และแบบสอบถาม (Questionnaire) 

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก การเก็บรวบรวมขอมูลจาก 1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ เปนขอมูลท่ีไดจาก

การสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมเปาหมายและการใชแบบสอบถาม 2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ เปนขอมูลที่ไดจาก

การรวบขอมูลเอกสารตาง ๆ (Document  Research) อาทิ หนังสือ ตํารา เอกสารวิชาการ งานวิจัย และสื่ออิเล็กทรอนิกสท่ี

เกี่ยวของ เปนตน 

 4. การวิเคราะหขอมูล ไดแก การวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 2 สวน คือ 1) การนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึก

กับกลุมเปาหมายและการรวบขอมูลเอกสารตาง ๆ มาวิเคราะหแบบเชิงเนื้อหา (Content Analysis) 2) การนําขอมูลท่ีไดจาก

แบบสอบถามมาวิเคราะหกับโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเชิงพรรณนา และการหาคาสัมประสิทธ์ิ Cronbach’s Alpha โดยใช

เกณฑสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามที่ Nunnally (1978) ไดทําการทดสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 

ซึ่งมีคาความเชื่อม่ัน (Reliability) เทากับ 0.977 และการวิเคราะหแบบเชิงเน้ือหา (Content Analysis)  

 5. สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย คารอยละ (Frequency) คาเฉล่ีย (Mean) และคา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

ผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผูวิจัยจําแนกผลการวิจัย 

ดังน้ี 

 1. เพ่ือศึกษาสมรรถนะการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

 ผลการวิจัยพบวา สมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

(x ̅=4.14) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากที่สุด จํานวน 4 ดาน และอยูในระดับมากจํานวน 2 ดาน โดยเรียง

คาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก ดานการบริการ (x ̅=4.28) ดานการปฏิบัติการ (x ̅=4.25) ดานการคิดวิเคราะห (x̅=4.24) ดาน

การประสานงาน (x ̅=4.21) ดานการวางแผนงาน (x ̅=4.13) และ ดานงานวิจัย (x̅=3.73) ตามลําดับ 

 2. เพ่ือการสํารวจลําดับของความตองการไดรับการพัฒนาจากบุคลาการสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม             

 ผลการวิจัยพบวา ผูวิจัยสามรถเรียงลําดับของสมรรถนะท่ีสมควรไดรับการพัฒนาพรอมกับลําดับของความตองการไดรับ

การพัฒนา ดังนี้  

  2.1 ดานงานวิจัย ลําดับของความตองการพัฒนา ไดแก ความรูความเขาใจระเบียบวิธีวิจัยโดยกําหนดประเด็นปญหา

การวิจัยได (x ̅=6.20) การพัฒนาความรูที่เกิดจากการวิจัยมาพัฒนาองคกร (x ̅=5.32) การดําเนินการวิจัยไดตามหลักวิชาการ 

(x ̅=5.30) การนําผลการวิจัยมาปรับปรุงพัฒนาการทํางานในองคกร (x̅=4.53) การถายทอดความรูและทักษะดานการวิจัยให

ผูอ่ืนได (x ̅=4.49) การตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (x ̅=4.08) การพัฒนาผลการวิจัยไดรับการ

อางอิงในฐานขอมูลระดับชาติหรือนานาชาติ (x ̅=3.62) การพัฒนางานวิจัย จนเกิดเปนนวัตกรรมใหมจนไดรับรางวัล (x ̅=2.93)  

  2.2 ดานการวางแผนงาน ลําดับของความตองการพัฒนา ไดแก ความรูความเขาใจเก่ียวกับการวางแผน (x ̅=5.94) 

การใช SWOT เพื่อวิเคราะหสภาพแวดลอมของหนวยงาน (x ̅=5.34) การวางแผนเชิงกลยุทธอยางมีประสิทธิภาพ (x ̅=5.22) 

การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการเพ่ือปรับปรุงงานของตนใหดีขึ้น (x ̅=5.10) การออกแบบระบบการบริหารจัดการท่ีเปน

ประโยชนตอมหาวิทยาลัย (x̅=4.70) การพัฒนาระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานใหทั่วถึง (x ̅=4.30) การถายทอดความรู/

ทักษะการบริหารจัดการองคกรไปสูผูอ่ืนได (x̅=3.37) การเปนแบบอยางของการจัดการเชิงกลยุทธไดเปนอยางดี (x ̅=2.82)  
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  2.3 ดานการประสานงาน ลําดับของความตองการพัฒนา ไดแก การวิเคราะหปญหาของผูรับบริการไดเปนอยางดี 

(x ̅=6.16) ความเขาใจถึงขอมูลประเด็นปญหาการประสานงาน (x ̅=5.93) การกระตุนสงเสริมระบบการสื่อสารใหมี

ประสิทธิภาพ (x ̅=5.38) ความสามารถสรางสัมพันธท่ีดีระหวางหนวยงาน (x ̅=4.25) การปรับเปลี่ยนวิธีการประสานงานได

อยางเหมาะสมจนเกิดผลดีกับทุกฝาย (x ̅=4.15) การติดตามผลการสื่อสารภายในองคกรและระหวางองคกร (x ̅=3.90) ความ

ยืดหยุนผอนปรนในการประสานงาน (x ̅=3.82) การถายทอดหรือเปนแบบอยางการประสานงานไดเปนอยางดี (x ̅=3.28)  

  2.4 ดานการคิดวิเคราะห ลําดับของความตองการพัฒนา ไดแก การวิเคราะหประเด็นปญหาเพื่อปรับปรุงการ

ปฏิบัติงาน (x ̅=4.66) การวิเคราะหสืบเสาะหาขอมูลอยางเปนระบบ (x ̅=4.65) การวิเคราะหเพื่อพัฒนาระบบงานที่ดีตอองคกร 

(x ̅=4.56) การริเริ่มสรางสรรคในงานท่ีรับผิดชอบ (x ̅=4.48) แนวทางนําผลการวิเคราะหมาพัฒนางานของตนเองหรือหนวยงาน

ใหดีขึ้น (x ̅=4.01) การพัฒนาระบบการวิเคราะห/การสืบเสาะหาขอมูลจนเปนประโยชนแกมหาวิทยาลัย (x ̅=3.37) การให

คําแนะนําหรือถายทอดทอดทักษะการวิเคราะหใหผูรวมงานได (x ̅=.80)  

  2.5 ดานการปฏิบัติการ ลําดับของความตองการพัฒนา ไดแก ความรูความเขาใจในระบบงานขององคกร (x ̅=4.94) 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมอยางมีประสิทธิภาพ (x ̅=4.54) การพัฒนาระบบงานเพื่อเปล่ียนแปลงแบบมุง

ผลสัมฤทธ์ิ (x ̅=4.31) การนําวิทยาการสมัยใหมมาพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ (x ̅=4.24) การปฏิบัติงานในหนาที่ท่ีรับผิดชอบ

จนเปนที่ยอมรับของบุคลากรในหนวยงาน การคิดคนนวัตกรรมเพื่อเปลี่ยนระบบงานของมหาวิทยาลัย (x ̅=3.53) การเปน

ตัวอยางการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ (x ̅=2.93)  

  2.6 ดานการบริการ ลําดับของความตองการพัฒนา ไดแก การใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพจนผูรับบริการมี

ความพึงพอใจ (x ̅=5.22) ความรู/ความเขาใจในบทบาทที่ครบทุกเปนอยางดี (x ̅=5.19) การใชศิลปะและทักษะการ

ติดตอสื่อสารอยางดี (x ̅=4.22) การคิดพัฒนารูปแบบการบริการใหม ๆ ท่ีเปนประโยชน (x ̅=4.13) การนําผลการประเมินมา

ปรับปรุงการใหบริการใหดีขึ้น (x ̅=3.54) การถายทอดความรูและเทคนิคการใหบริการแกผู อ่ืนได (x ̅=3.33) การนําพา

หนวยงานไปสูการเปนตัวอยางดานบริการท่ีเปนเลิศระดับมหาวิทยาลัย (x̅=2.92)  

 3. เพ่ือจัดอบรมสายสนับสนุนตามหลักสูตรฝกอบรม เพ่ิมสมรรถนะการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม          

 ผลการวิจัยพบวา หลักสูตรการฝกอบรมเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงานของสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

จํานวน 3 หลักสูตร ไดแก 1) หลักสูตรฝกอบรมที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะดานการวิจัยแบบ R to R (Routine to research) 

2) หลักสูตรฝกอบรมท่ี 2 การพัฒนาสมรรถนะดานการวางแผนการปฏิบัติเชิงกลยุทธ และ 3) หลักสูตรฝกอบรมที่ 3 การ

พัฒนาศิลปะการประสานงานแบบสามรอยหกสิบองศา  

 4. เพ่ือศึกษาติดตามและประเมินผลตามหลักสูตรฝกอบรมการเพ่ิมสมรรถนะการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จํานวน 3 หลักสูตร       

 ผลการวิจัยพบวา ประกอบดวย         

  4.1 การพัฒนางานประจําสายสนับสนุนวิชาการ สูงานวิจัย โดยรวมทุกดานอยูในระดับมากท่ีสุด (x ̅=4.29) พิจารณา

เปนรายดานพบวาอยูในระดับมากท่ีสุดจํานวน 4 ดาน อยูในระดับมาก จํานวน 2 ดาน เรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย ดังน้ี 

ดานคุณภาพหลักสูตร (x ̅=4.45) ดานวิทยากร (x ̅=4.44) ดานการนําความรูไปใช (x ̅=4.30) การใหบริการของเจาหนาท่ี 

(x ̅=4.27) สถานท่ีฝกอบรม (x ̅=4.16) และดานความรูความเขาใจ (x ̅=4.15) ตามลําดับ  
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  4.2 การพัฒนาสมรรถนะดานการวางแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (x ̅=4.36) เมื่อ

พิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากที่สุดจํานวน 5 ดาน และระดับมาก จํานวน 1 ดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไป

นอย ดังนี้ ดานวิทยากร (x̅=4.58) ดานคุณภาพหลักสูตร (x ̅=4.47) ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี (x ̅=4.36) ดานการนํา

ความรูไปใช (x ̅=4.35) ดานความรูความเขาใจ (x ̅=4.25) และดานสถานที่ฝกอบรม (x ̅= 4.17) ตามลําดับ  

  4.3 การพัฒนาศิลปะการประสานงานแบบสามรอยหกสิบองศา โดยภาพรวมทุกดาน อยูในระดับมากท่ีสุด (x ̅=4.48) 

พิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากท่ีสุดทั้งหมด เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังนี้ ดานคุณภาพหลักสูตร 

(x ̅=4.58) ดานวิทยากร (x ̅=4.57) ดานการนําความรูไปใช (x ̅=4.48) ดานการใหบริการของเจาหนาที่ (x ̅=4.45) ดานความรู

ความเขาใจ (x ̅=4.44) ดานสถานท่ีฝกอบรม (x ̅=4.34) ตามลําดับ  
 

สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผูวิจัยสรุปผลการวิจัย ดังน้ี 

 1. เพ่ือศึกษาสมรรถนะการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  พบว า  สมร รถนะของ

บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x ̅=4.14) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน

พบวา อยูในระดับมากท่ีสุด จํานวน 4 ดาน และอยูในระดับมากจํานวน 2 ดาน โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก ดาน

การบริการ (x ̅=4.28) ดานการปฏิบัติการ (x ̅=4.25) ดานการคิดวิเคราะห (x̅=4.24) ดานการประสานงาน (x ̅=4.21) ดานการ

วางแผนงาน (x ̅=4.13) และ ดานงานวิจัย (x ̅=3.73) ตามลําดับ 

 2. เพ่ือการสํารวจลําดับของความตองการไดรับการพัฒนาจากบุคลาการสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม พบวา ผูวิจัยสามรถเรียงลําดับของสมรรถนะท่ีสมควรไดรับการพัฒนาพรอมกับลําดับของความตองการไดรับ

การพัฒนา ไดแก 2.1 ดานงานวิจัย ลําดับของความตองการพัฒนา ไดแก ความรูความเขาใจระเบียบวิธีวิจัยโดยกําหนด

ประเด็นปญหาการวิจัยได (x̅=6.20) การพัฒนาความรูท่ีเกิดจากการวิจัยมาพัฒนาองคกร (x ̅=5.32) การดําเนินการวิจัยไดตาม

หลักวิชาการ (x ̅=5.30) การนําผลการวิจัยมาปรับปรุงพัฒนาการทํางานในองคกร (x ̅=4.53) การถายทอดความรูและทักษะ

ดานการวิจัยใหผู อ่ืนได (x ̅=4.49) การตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (x ̅=4.08) การพัฒนา

ผลการวิจัยไดรับการอางอิงในฐานขอมูลระดับชาติหรือนานาชาติ (x ̅=3.62) การพัฒนางานวิจัย จนเกิดเปนนวัตกรรมใหมจน

ไดรับรางวัล (x ̅=2.93) 2.2 ดานการวางแผนงาน ลําดับของความตองการพัฒนา ไดแก ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวางแผน 

(x ̅=5.94) การใช SWOT เพื่อวิเคราะหสภาพแวดลอมของหนวยงาน (x ̅=5.34) การวางแผนเชิงกลยุทธอยางมีประสิทธิภาพ 

(x ̅=5.22) การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการเพ่ือปรับปรุงงานของตนใหดีขึ้น (x ̅=5.10) การออกแบบระบบการบริหารจัดการ

ที่เปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย (x ̅=4.70) การพัฒนาระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานใหท่ัวถึง (x ̅=4.30) การถายทอด

ความรู/ทักษะการบริหารจัดการองคกรไปสูผูอ่ืนได (x ̅=3.37) การเปนแบบอยางของการจัดการเชิงกลยุทธไดเปนอยางดี 

(x ̅=2.82) 2.3 ดานการประสานงาน ลําดับของความตองการพัฒนา ไดแก การวิเคราะหปญหาของผูรับบริการไดเปนอยางดี 

(x ̅=6.16) ความเขาใจถึงขอมูลประเด็นปญหาการประสานงาน (x ̅=5.93) การกระตุนสงเสริมระบบการสื่อสารใหมี

ประสิทธิภาพ (x ̅=5.38) ความสามารถสรางสัมพันธท่ีดีระหวางหนวยงาน (x ̅=4.25) การปรับเปลี่ยนวิธีการประสานงานได

อยางเหมาะสมจนเกิดผลดีกับทุกฝาย (x ̅=4.15) การติดตามผลการสื่อสารภายในองคกรและระหวางองคกร (x ̅=3.90) ความ

ยืดหยุนผอนปรนในการประสานงาน (x ̅=3.82) การถายทอดหรือเปนแบบอยางการประสานงานไดเปนอยางดี (x ̅=3.28)       

2.4 ดานการคิดวิเคราะห ลําดับของความตองการพัฒนา ไดแก การวิเคราะหประเด็นปญหาเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
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(x ̅=4.66) การวิเคราะหสืบเสาะหาขอมูลอยางเปนระบบ (x ̅=4.65) การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาระบบงานท่ีดีตอองคกร (x ̅=4.56) 

การริเริ่มสรางสรรคในงานท่ีรับผิดชอบ (x ̅=4.48) แนวทางนําผลการวิเคราะหมาพัฒนางานของตนเองหรือหนวยงานใหดีขึ้น 

(x ̅=4.01) การพัฒนาระบบการวิเคราะห/การสืบเสาะหาขอมูลจนเปนประโยชนแกมหาวิทยาลัย (x ̅=3.37) การใหคําแนะนํา

หรือถายทอดทอดทักษะการวิเคราะหใหผูรวมงานได (x ̅=.80) 2.5 ดานการปฏิบัติการ ลําดับของความตองการพัฒนา ไดแก 

ความรูความเขาใจในระบบงานขององคกร (x ̅=4.94) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมอยางมีประสิทธิภาพ (x ̅=4.54) 

การพัฒนาระบบงานเพื่อเปลี่ยนแปลงแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ (x ̅=4.31) การนําวิทยาการสมัยใหมมาพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ 

(x ̅=4.24) การปฏิบัติงานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบจนเปนท่ียอมรับของบุคลากรในหนวยงาน การคิดคนนวัตกรรมเพื่อเปล่ียน

ระบบงานของมหาวิทยาลัย (x ̅=3.53) การเปนตัวอยางการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ (x ̅=2.93) และ      

2.6 ดานการบริการ ลําดับของความตองการพัฒนา ไดแก การใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพจนผูรับบริการมีความพึงพอใจ 

(x ̅=5.22) ความรู/ความเขาใจในบทบาทที่ครบทุกเปนอยางดี (x ̅=5.19) การใชศิลปะและทักษะการติดตอส่ือสารอยางดี 

(x ̅=4.22) การคิดพัฒนารูปแบบการบริการใหม ๆ ท่ีเปนประโยชน (x ̅=4.13) การนําผลการประเมินมาปรับปรุงการใหบริการ

ใหดีขึ้น (x ̅=3.54) การถายทอดความรูและเทคนิคการใหบริการแกผูอ่ืนได (x ̅=3.33) การนําพาหนวยงานไปสูการเปนตัวอยาง

ดานบริการที่เปนเลิศระดับมหาวิทยาลัย (x ̅=2.92)  

 3. เพ่ือจัดอบรมสายสนับสนุนตามหลักสูตรฝกอบรม เพ่ิมสมรรถนะการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม พบวา หลักสูตรการฝกอบรมเพ่ิมสมรรถนะการปฏิบัติงานของสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม จํานวน 3 หลักสูตร ไดแก 1) หลักสูตรฝกอบรมท่ี 1 การพัฒนาสมรรถนะดานการวิจัยแบบ R to R (Routine to 

research) 2) หลักสูตรฝกอบรมที่ 2 การพัฒนาสมรรถนะดานการวางแผนการปฏิบัติเชิงกลยุทธ และ 3) หลักสูตรฝกอบรมท่ี 

3 การพัฒนาศิลปะการประสานงานแบบสามรอยหกสิบองศา  

 4. เพ่ือศึกษาติดตามและประเมินผลตามหลักสูตรฝกอบรมการเพ่ิมสมรรถนะการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จํานวน 3 หลักสูตร พบวา ประกอบดวย 4.1 การพัฒนางานประจําสายสนับสนุนวิชาการ 

สูงานวิจัย โดยรวมทุกดานอยูในระดับมากท่ีสุด (x ̅=4.29) 4.2 การพัฒนาสมรรถนะดานการวางแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ โดย

ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (x̅=4.36) 4.3 การพัฒนาศิลปะการประสานงานแบบสามรอยหกสิบองศา โดยภาพรวมทุกดาน 

อยูในระดับมากที่สุด (x ̅=4.48)  
 

การอภิปรายผล 

 การวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีประเด็นการอภิปราย

ผลการวิจัยได ดังน้ี  

 1. หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะดานการวิจัยแบบ R to R (Routine to research) ท้ังนี้ R2R (Routine to Research 

– Research to Routine) 2R ชื่อเต็ม คือ “Routine to Research” R2R คือ “การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย” ผลลัพธของ 

R2R ไมไดมุงหวังเพียงแคไดผลงานวิจัยเทาน้ัน แตมีเปาหมายท่ีจะนําผลงานวิจัย R2R ไปใชพัฒนางานประจําน้ัน ๆ ดวย เชน 

(สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556) พัฒนางานประจําที่ทําทุกวันใหเปนผลงานวิจัย เปลี่ยนปญหาหนางาน ใหเปน

ผลงานวิจัย R2R จึงเปนเครื่องมือในการพัฒนาคน เพ่ือพัฒนางานขับเคลื่อนองคกร สูองคกรแหงการเรียนรู (Learning 

Organization) โดย R2R มีองคประกอบที่สําคัญ 4 อยาง คือ (1) โจทยวิจัย R2R: ตองมาจากปญหาหนางาน มาจากงาน

ประจําท่ีทํากันอยูและตองการพัฒนาใหดีขึ้น (2) ผูวิจัย: ตองเปนผูทํางานประจําน้ันเอง และตองทําหนาที่ หลักในการวิจัยดวย 

(3) ผลลัพธของงานวิจัย: ตองวัดผลไดจากตัวผูรับบริการจากเรา หรือผูปวยโดยตรง เชน ดานการทํางานบริการ จะชวยลด
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ขั้นตอนการทํางาน, การบริการดีขึ้น, แกปญหาภาระงานท่ีทําอยู ได สวนดานการดูแลผูปวย ผลการรักษาจะดี ข้ึน , 

ภาวะแทรกซอนหรือระยะเวลาในการพักรักษาตัวท่ีโรงพยาบาลลดลง เปนตน (4) การนําผลการวิจัยไปใช: สามารถนําไป

ปรับปรุงการทํางานและการบริการใหดีขึ้นในบริบทของแตละองคกร  

 2. หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะดานการวางแผนการปฏิบัติเชิงกลยุทธ การวางแผนกลยุทธหรือการวางแผนเชิงกลยุทธ

นี้มีสวนเปนอยางมากตอการสรางความเปนผูนํา (Leadership) หรือในการสรางภาพลักษณ (Image) ท่ีแสดงถึงจุดเดนของ

หนวยงาน ขององคการหรือของธุรกิจในการวางแผนกลยุทธนั้น จะมีการกําหนดเปาหมายรวมขององคการ สําหรับการดําเนิน

ในอนาคต ท่ีเรียกวา วิสัยทัศน มีการคิดในเชิงรุก มุงเอาดี เอาเดน เอากาวหนา กาวไกล มุงเอาชนะ เอาความย่ิงใหญ เนน

คุณภาพ เอาความเปนเลิศ ทั้งน้ีเพราะการวางแผน (Planning) หมายถึงกระบวนการวิเคราะหและการตัดสินใจ ของผูบริหาร

ที่จะกําหนดวิธีการไวลวงหนาอยางเปนระบบเพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติใหบรรลุผลตามเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว

อยางมีประสิทธิภาพ โดยนําเอาขอมูลขาวสาร (Information) ในอดีตมากําหนดหรือพยากรณอนาคต ดังนั้นแนวคิดของการ

วางแผนจึงมีลักษณะเปน “ศาสตร” ท่ีตองใชขอมูลเชิงประจักษ (Empirical Information) ท่ีมีความแมนตรง และเชื่อถือได 

และจะตองประกอบดวยองคประกอบท่ีชัดเจน และมีความตอเน่ืองกันตามลําดับ ทั้งน้ีเพื่อใหผู ใชแผน มีความรู และความ

เขาใจท่ีจะสามารถนําแผนไปปฏิบัติ ใหบรรลุผลสําเร็จได (สมบัติ  ธํารงธัญวงศ, 2540, น.48) ทั้งนี้การวางแผนเชิงกลยุทธมี

ประโยชนทุกระดับทั้งตอผูบริหาร และผูปฏิบัติดังน้ี (1) ปองกันมิใหเกิดปญหาและความผิดพลาด หรือลดความเสี่ยงที่อาจจะ

เกิดข้ึนในการปฏิบัติงานในอนาคต (2) ทําใหองคการมีกรอบหรือทิศทางในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนวาจะทําอะไร ท่ีไหน เมื่อไร 

อยางไร และใครทํา ทําใหนักบริหารมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จไดงาย (3) ชวยใหเกิดการประหยัด

ทรัพยากรทางการบริหาร เชน คน เงิน วัสดุอุปกรณ เวลา ฯลฯ (4) ชวยใหการปฏิบัติงานรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เพราะมีแผน

เปนแนวทาง “เปรียบเสมือนเรือที่มีหางเสือ” และ (5) ชวยใหการปฏิบัติงานเปนระบบ นักบริหารสามารถควบคุม ติดตามการ

ปฏิบัติงานไดงาย 

 3. หลักสูตรการพัฒนาศิลปะการประสานงานแบบสามรอยหกสิบองศา ท้ังนี้ทักษะในการเปนผูจัดการ หรือหัวหนางานท่ี

สําคัญท่ีสุดคือ การบริหารคน เดิมทีในการใหความสําคัญในเรื่องการบริหารคนน้ัน เรามักแตคิดถึงเร่ืองการบริหารลูกนองหรือ

ทีมงานเราเปนสําคัญ แตแทจริงแลว ในฐานะที่เราเปนผูบริหารระดับตนหรือระดับกลางในองคกร เราจะตองมีปฏิสัมพันธกับ

คนในทุก ๆ ระดับขององคกร ไมวาจะเปนหัวหนางานเราหรือผูบริหารในระดับที่สูงกวาท่ีเราจะตองรูจักการวางตัวการทํางาน

ใหไดตามนโยบาย อีกสวนที่สําคัญอยางย่ิงก็คือ เพ่ือนรวมงาน ผูบริหารในระดับเดียวกันท่ีเราจะตองเรียนรูวาจะทํางาน

ประสานงานกับเขาอยางไร เพื่อจะกอใหเกิดผลสัมฤทธ์ิแกงานของเราใหไดมากที่สูด ซึ่งหลักสูตรน้ีจะไดตอบครอบคลุมในการ

บริหารคนในทุก ๆ ทิศทางดังกลาวซึ่งจะทําใหผูเขาฝกอบรมไดเพ่ิมพูนทักษะในการบริหาร โดยเฉพาะอยางย่ิงในการบริหารคน 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย  

 1. ขอเสนอแนะในการการวิจัยครั้งน้ี  

  จากการดําเนินการท้ังสามหลักสูตรการอบรม ไดแก หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะดานการวิจัยแบบ R to R 

(Routine to Research) หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะดานการวางแผนการปฏิบัติเชิงกลยุทธและหลักสูตรการพัฒนาศิลปะ

การประสานงานแบบสามรอยหกสิบองศา แตความตองการการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน

ยังจําเปนตองพัฒนาอีกหลายประการ ไดแก ดานงานวิจัย ดานการวางแผนงาน ดานการประสานงาน ดานการคิดวิเคราะห  

ดานการปฏิบัติการ ดานการบริการ เปนตน 

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  
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Abstract 

 This research aimed at exploring the effect of the classroom management of teachers on school 

facilities.  A survey was administered to 317 teachers who work at elementary school in Vientiane city, Lao 

PDR.  Taro Yamane’ s calculation was applied to determine sample size and using the Stratified Random 

Sampling method. The 5-rating scale was distributed to the sample. To examine the relationships between 

the variables, inferential statistics (Pearson’s correlation coefficient and stepwise multiple regression) were 

used in this research. The results found that The highest mean score of independent variables of classroom 

management was namely setting up rules and procedures ( x̅= 4. 12)  followed by managing instruction 

(x ̅=4.10)building a positive interrelationship (x ̅=4.09) and organizing physical environment (x ̅=4.05) .  The 

lowest mean score was namely managing behaviors ( x ̅= 4. 04) .  The overall mean score for classroom 

management was at a high average ( x ̅=4.08) .  Meanwhile, the highest mean score of the component of 

school facilities was namely related to student learning ( x ̅=4.13) , followed by the quality is a conducive 

environment to student behaviors ( x ̅=4.07) , Facilities are maintained is related to student performance 

(x ̅=4.02), and The quality of school facilities is related to teacher motivation to teach (x ̅=4.01). The overall 

mean score for school facilities was high ( x ̅= 4. 05) .  The Effect of Classroom Management Practice on 

Managing School Facilities in Vientiane City, Lao PDR was at a strong and positive correlation with statistically 

significant at the level of .01 with a very strong correlation (r=.85). In the context, the Setting up rules and 

procedures (β= .46)  was the most important predictor, followed by Building a positive interrelationship 

(β=.29), Managing instruction (β=.13), and Managing behaviors (β=.10), respectively. The summary statistics 

of the estimated regression equation showed the variables for which the coefficients are statistically 

significant.  These four independent variables of classroom management practice were successfully 

contributing 79.6 percent of the variance towards school facilities.  
 

Keywords: Classroom Management, School Facilities, Multiple Regression 
 

Introduction 

 Although a variety of factors influence student success in school, teachers still have a major impact 

on the probability of that success (Stronge, Ward, & Grant, 2011) .  However, the teachers nowadays are 
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facing different challenges with what they used to heading since the emerging of smartphone connected 

to the internet massively (Wagner, 2008) .  For instance, reveals that the matter most is currently what 

student can do with what they know is more important.  This can be identified that teaching competency 

of teachers needs to be developed from time to time as students require more adequate approach to 

learn.  It is not relevant to teach them by implementing one-way learning process in where students just 

listen to the teachers’ instruction and memorize only to the text. In other words, teacher-centered against 

the opportunity for students to learn something individually. 

 Teaching and learning process that is very conducive for student to do is closely to the teacher’ s 

competency in managing classroom.  According to Pitsoe & Letseka (2013) , classroom management refers 

to the methods or system used to organize classroom activities, instruction, physical structure and other 

features time, to create a conducive and productive environment, and to minimize the behavioral problems 

and disruption to maximize effective teaching and learning. According to Sieberer-Nagler (2016) classroom 

management is intended to provide students with opportunities to learn all the things that a teacher does 

to organize students, space, time, and materials so that students´ learning can take place. Students should 

be able to carry out their maximum potential, which allows students to develop appropriate behavior 

patterns. Teachers must deal with unexpected moment occurring during instructional time and can control 

student behavior, using effective classroom management strategies.  That crucial moment requires 

classroom management skills.  The Effective classroom management and positive classroom climate 

construction are essential goals for all teachers.  Teachers are supposed to be having such a professional 

teaching.  In the ASEAN educational context, since early 2000s, each member countries started to develop 

professional teacher.  Including Lao PDR found out itself into two reform policies that relate to teaching 

competencies:  First, The Teacher Education Strategy for 2006-2015 and the second, an action plan called 

Teacher Education Strategy and Action Plan ( TESAP)  that included teachers’  teaching competence in 

managing classroom.  As Keoviphone & Wibowo (2015)  studied, instructional issue was based on teaching 

method which emphasis on memorization was heavily applied.  Teachers tended to give lecturing on the 

content rather than the active participation from students. Child-centered approach was not well-organized 

among teachers.  Accordingly, Students were found limited ability in problem solving skills, analytical 

thinking, and synthetic skills (Keoviphone et al., 2015). It was concluded that the quality of learning outcome 

is involved with the quality of teachers who are managing learning process in classroom (Sulisworo, Sulistyo, 

& Akhsan, 2017) 

 It is important that teachers have an in-depth understanding of the subjects that they teach.  But the 

knowledge of subject matter alone is not sufficient to ensure that teachers will be significantly influencing 

and that students succeed in their learning. To be effective, teachers also must understand their students´ 

interests and styles of learning. The knowledge base of motivation is so extensive that the crucial factor is 

making the best choice for a problem (Alderman, 2013) .  All those agenda are immediately inside the 

competence that is in managing classroom. As it covers elements that influence student achievement and 
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vice versa as teachers’  performance.  In addition, R.  J.  Marzano & Pickering ( 2010)  mentioned that 

instructional roles, curriculum and classroom management as the three roles of effective and highlights 

that no single role by itself is sufficient to guarantee student learning.  However, R. J. Marzano & Pickering 

( 2010)  pointed out that good teaching refers to a blending of classroom management strategies and 

interesting teaching approaches that can function and motivate students to enhance the achievement of 

teaching objectives. 

 The against background, it was a student- centered, students do not depend on their teacher all the 

time, the students become active participants in the learning process and the teachers must guide students, 

manage their activities, and direct their learning. To support that R. Marzano (2006) exclaims that effective 

teaching and learning cannot take place in a poorly managed classroom.  Therefore, it is needed to 

understand that by having school facilities, teachers’  classroom management determined quality of 

teaching and learning. This research is intended to find out the effect of classroom management on school 

facilities in Lao PDR. 
 

Purposes 

 The main aim of this research was to explore the effect of Classroom management of teachers on 

school facilities In Vientiane. More specifically the research sought: 

To identify the perceptions of classroom management practice and school facilities level. 

To study the relationship between the perceptions of classroom management practice and school facilities 

level. 
 

Research Methodology 

 The researchers utilized a survey questionnaire as a method to collect quantitative data.  The target 

group was 1528 elementary teachers who worked in elementary schools in Laos. According to Taro Yamane 

calculation at the 95 percent confident level, the sample size was 317 elementary school teachers in 

Vientiane city, Laos. The samples were randomly selected as a stratified random sampling was administered 

to select samples size. 

 Survey questions in the form of a questionnaire were distributed to the 317 teachers to collect 

information on their perceptions on classroom management and school facilities.  This method benefits in 

terms of describing phenomena, objects, beings, and various fields (Kaptan, 1998) .  Hence, it is easier to 

comprehend and associate concepts by dividing them into groups. Survey model is ideal for studies aiming 

to describe phenomena as they are (Karasar, 2007). Moreover, providing an excellent means of measuring 

attitudes and orientations in a large population which can, therefore, be generalized to a larger population 

(De Lisle, 2011). 

 The survey questionnaire instrument was administered in Lao language to ensure that the respondents 

were clear about the statements. There were 77 questions in three sections in this instrument. 
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 Section A of the questionnaire was intended to gather information regarding demographic factors of 

the respondents which included information pertaining to their personal background such as age, gender, 

level of education, and working experience. 

 Section B was particularly designed by the researchers to assess the frequency of the classroom 

management practice.  There were five components of classroom management, namely Setting up rules 

and procedures (8 items), building a positive interrelationship (7 items), organizing physical environment (10 

items) , managing instruction (8 items) , and managing behaviors (12 items) , giving a total of 45 items.  To 

measure the respondents’ responses toward classroom management practice, a five-point Likert scale was 

applied. 

 Section C of the instrument was used to gain information about school facilities. Four criteria of school 

facilities were assessed, giving a total of 32 items in Section C.  This section was used to measure the 

conditions of school facilities such as school facilities are related to student learning, (8 items), the quality 

of school facilities creates an atmosphere that is related to student behavior ( 8 items)  facilities are 

maintained is related to student performance (10 items), and quality of school facilities is related to teacher 

motivation to teach (6 items). Section C was scored using a five-point Likert scale. 

 This questionnaire was evaluated by several experts for comment and feedback for validation 

contents.  The experts were selected using the criteria based on their expertise.  The five experts were a 

professor in educational administration, two excellent teachers from elementary schools.  The feedback 

gathered by the experts concluded that some modifications were made to the original instrument. 

 Pilot testing of the instrument was conducted using 25 teachers, but they were not included as part 

of the actual study.  They were elective so that their structure and population representation were the 

same as in the actual study.  To improve the quality of the items in the instrument, they were also asked 

to give suggestions and comments on the items in the instrument.  Revisions were made based on the 

suggestions and feedback from the 25 participants. It could be concluded that the instruments were reliable 

and valid to use as the Cronbach alpha values indicated that all the research variables had high values 

ranging from .87 for classroom management and to .89 school facilities, respectively. 

 Descriptive statistics were determined based on the mean score and standard deviation. Furthermore, 

inferential statistics (Pearson’s correlation coefficient and multiple regression analysis) were used to explain 

the relationships between classroom management practice and the school facilities. 
 

Results 

 The perceptions of classroom management practice and school facilities level Table 1 shows the mean 

scores and standard deviations of the components of classroom management including setting up rules 

and procedures, building a positive interrelationship, organizing physical environment, managing instruction, 

and managing behaviors.  As indicated in Table 1, the mean score for the five components of classroom 

management ranged from 4. 08 to 4. 32.  The identification of the level of variables based on mean score 
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used the interpretation criteria proposed by Srisa-ard (2003) 4.51 to 5.00 refers to the highest level, 3.51 to 

4.50 refers to the high level, 2.51 to 3. 50 refers to the medium level, 1.51 to 2.50 refers to the low level, 

and 1.00 to 1.50 refers to lowest level. 

 The results of the study revealed that all the components of classroom management were at high 

level.  Considering the first three orders, the highest was setting up rules and procedures ( x ̅=4.12)  The 

second order was managing instruction (x ̅=4.10) followed by building a positive interrelationship (x ̅=4.09) 

and organizing physical environment ( x ̅=4.05)  The lowest mean score was managing behaviors ( x ̅= 4.04, 

SD= .70) .  The overall mean score for classroom management was high (x ̅=4.08)  Furthermore, the overall 

average mean score of school facilities was high.  Considering each component of school facilities, the 

ranking in order from high to low was school facilities were namely related to student learning ( x ̅=4.13) 

followed by conducive environment to student behavior (x̅=4.07) related to student performance (x ̅=4.02), 

and related to teacher motivation to teach (x ̅=4.01) The mean scores ranged from 4.01 to 4.13, indicating 

that all four components were highly practiced. The overall mean score of school facilities was high (x ̅=4.05). 

The Relationship between the perceptions of classroom management practice and school facilities level. 

 Based the interpretation of correlation coefficients by De Vaus (2002) , he suggested for the absolute 

value of r = .00-.19 referred to relationship between classroom management and school facilities was “very 

weak” , . 20- . 39 “weak” , . 40- . 59 “moderate” , . 60- . 79 “strong” , . 80- 1. 0 “very strong” .  The Pearson’ s 

correlation coefficients between the five independents variables of classroom management and school 

facilities showed a significant relationship at the . 01 level, with the association being strong and positive. 

Considering the strength of the correlation results, the ranking in order from high to low was managing 

instruction, setting up rules and procedures, organizing physical environment, managing behaviors, and 

building a positive interrelationship. The following table shows the r value and p.  

Table 2 Correlation coefficient between classroom management with school facilities 

Table 1 Mean and Standard Deviation of Independent variables (Classroom Management Practices) 

No. 

Independent Variables 

( Classroom Management 

Practices) 

Descriptive 

No. 
Dependent Variable 

(School Facilities) 

Descriptive 

 S.D.  S.D. 

 Setting up rules and procedures 4.12 .62 1. related to student learning 4.13 .60 

 Building a positive 

interrelationship 
4.09 .67 

2. conducive environment to 

student behavior 
4.07 .59 

 Organizing physical environment 4.05 .56 3. related to student performance 4.02 .53 

 
Managing instruction 4.10 .58 

4. related to teacher motivation to 

teach 
4.01 .52 

 Managing behaviors 4.04 .70  
Overal 4.05 .56 

 Overall 4.08 .63 
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 As indicated in Table 2, the independent variables of classroom management were significant, positive, 

and very strongly correlated with all components of school facilities. The strongest strength was managing 

instruction (r= 0.85; p<.00), followed by setting up rules and procedures (r=0.82; p<.00), organizing physical 

environment (r=0.74; p<.03), Managing behaviors (r=0.71; p<.01), respectively. The only variable of building 

a positive interrelationship with the weakest association strength (r=0.68; p<.00), but it still had a moderate 

correlation. To identify the significant predictor for school facilities, Multiple Regression Analysis was 

calculated.  In this analysis, the five components of classroom management were treated as predictor 

variables, while school facilities were treated as the dependent variable.  The result of ANOVA calculation 

was significant with the sig value .00 as know that .00<.05 intepreted as significant. Based on SPSS 24, the 

score of R2 was . 796.  This indicated that the independent variables of classroom management practice 

were 79% influencing on managing school facilities. The purpose of calculating multiple regression was to 

identify the independent variables of classroom management practice that have a significant impact on 

managing school facilities, that is, the components which constitute the predictors for school facilities. The 

estimated regression equation was significant at .01 (p<.01), implying that from the five predictor variables, 

four variables (Setting up rules and procedures, Building a positive interrelationship, Managing instruction, 

and Managing behaviors)  had an impact on school facilities, thereby qualifying these to be the predictors 

for the latter.  In light, these four variables had a linear relationship with school facilities.  The adjusted R2 

of . 796 shows that the impact of the four significant predictors accounted for 79. 6 percent of variation in 

the dependent variable. The adjusted R2 of .796 in Table 3 shows that the impact of Setting up rules and 

procedures was 74.9 percent, building a positive interrelationship was 3.4 percent, managing instruction was 

1. 0 percent, and the managing behaviors was 0. 3 percent.  In conclusion, the four variables accounted for 

79.6 percent of variation in the dependent variable. 

 In this analysis, the size of the standardized coefficient (β) directly indicated the importance of these 

predictors relative to one another.  In this context, the Setting up rules and procedures (β= .46)  was the 

most important predictor, followed by Building a positive interrelationship (β= .29) , Managing instruction 

(β=.13), and Managing behaviors (β=.10), respectively. As shown in Table 3, the summary statistics of the 

estimated regression equation showed the variables for which the coefficients are statistically significant 

Table 3 Multiple Regression analysis results of classroom management on school facilities 

No. Independent Variables of Classroom Management Practice r value p 

1. Setting up rules and procedures (X5) 0.82 .00 

2. Building a positive interrelationship (X4) 0.68  .00 

3. Organizing physical environment (X3) 0.74  .03 

4. Managing instruction (X2) 0.85  .00 

5. Managing behaviors (X1) 0.71  .01 
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 For the independent variables of classroom management practices, the results of data analysis showed 

that only four out of five predictor variables were significantly correlated (p<.01) and thus included in the 

regression model. This means that only four of these predictor variables are the factors of school facilitators. 

Table 3 shows the regression analysis results obtained. In conclusion, the four variables accounted for 79.6 

percent of variation in the dependent variable.  The following multivariate linear regression model shows 

the relationship between the predictor variables on the dependent variable. The following multiple linear 

regression model shows the relationship between the predictor variables on the dependent 

variable.Unstandardized score: Ŷ = 1.103 + 0.43(X5) + 0.26(X4) + 0.10(X2) + 0.08(X1) 

Standardized score: Ŷ=0.46(X5) + 0.29(X4) + 0.13(X2) + 0.10(X1) 
  

Discussion 

 This study was conducted to examine teachers’  practice of classroom management.  The result 

revealed that the teachers were rated high in the frequency of implementation of the five components of 

classroom management.  Thus, the results indicated that the highest level of average value was setting up 

rules and procedures which means that the school administrators and teachers were emphasized on setting 

up regulation for conducting conducive to teaching and learning (Emmer et al. , 2003) .  Furthermore, the 

results indicated that the components of school facilities were high especially the School facilities are 

related to student learning.  This finding was in line with the result of research conducted by Sulisworo et 

al. (2017). This research showed that managing behavior is the key to creating conducive place to teaching 

and learning. As the learning climate occurring, the meaningful learning will take place during the students 

and teachers agree to add and replace knowledge and information. 

 The results of the present study indicated that the correlation between school facilities and all five 

components of classroom management was significant, positive, and strong.  The evidence from this study 

shows that teachers’  performance is related to their mindset to present and provide students with 

meaningful learning process.  Similarly, the positive relationship between school facilities and all five 

components of classroom management emphasize the importance of teachers’  creative thinking practice 

to their competencies in managing classroom.  Among the five components of classroom management, 

setting up rules and procedures was found to be the strongest related to school facilities.  This result was 

in line with Merchant et al. (2014) who found that teachers’ ability to obey procedure and rules needed to 

No.  Independent variables of Classroom 

Management Practice 

B β t R2 Change in 

R2 

p 

 constant 1.103 - 11.960 - - - 

1. Setting up rules and procedures (X5) 0.43 0.46 8.35 .749 - .00 

2. Building a positive interrelationship (X4) 0.26 0.29 6.40 .783 .040 .00 

3. Managing instruction (X2) 0.10 0.13 2.84 .793 .010 .00 

4. Managing behaviors (X1) 0.08 0.10 2.45 .796 .007 .01 
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be included in teacher competence as well as being an important skills of the teaching and learning process 

in order to promote and support teachers development. 

 In addition, the findings of this study indicated that setting up rules and procedures, building a positive 

interrelationship, organizing physical environment, managing behaviors were the four significant predictors 

for classroom management in managing school facilities. 
 

Conclusions   

 This study concluded that all the components of classroom management and the overall average 

mean score of school facilities were at high level.  This indicated that the gap between what teachers can 

do with all school facilities required a new development. This means that teachers needed to be upgraded 

regarding perception that learning process does not need all learning equipment provided to take place. It 

is rather to be more aware of that teachers are challenged to present creative ways to provide students 

with the best quality of learning even though environment is less than effectiveness.  Therefore, teachers 

must be provided with professional development that is stimulating teachers to open up mindset and 

becoming more creative.  The independent variables of classroom management were significant, positive, 

and very strongly correlated with all components of school facilities. The strongest strength was managing 

instruction (r= 0.85; p<.00), followed by setting up rules and procedures (r=0.82; p<.00), organizing physical 

environment (r=0.74; p<.03), Managing behaviors (r=0.71; p<.01), respectively. The only variable of building 

a positive interrelationship with the weakest association strength (r=0.68; p<.00), but it still had a moderate 

correlation.  This means that instruction process was the most important that teacher must put a lot of 

effort. However, the instruction nowadays is most likely shifting the role of teacher to become facilitator in 

which guide students to develop their own potential and intelectual.  In addition, the size of the 

standardized coefficient (β)  directly indicated the importance of these predictors relative to one another. 

In this context, the Setting up rules and procedures (β=.46) was the most important predictor, followed by 

Building a positive interrelationship (β=.29), Managing instruction (β=.13), and Managing behaviors (β=.10), 

respectively. This means that the mindset of teachers tend to choose that setting up rules and procedures 

will affect the learning process. One of teaching beliefs that they have is too conservative in which wishing 

for the adequate and complete school facilities can be happened with the setting up rules and procedures.  
 

Recommendations 

 From the findings of this study, the researchers recommend that teachers’  performance and beliefs 

should affirm on the four significant predictors—  setting up rules and procedures, building a positive 

interrelationship, organizing physical environment, managing behaviors — so that teachers will be able to 

manage classroom in an innovative way using proper school facilities.  Therefore, teachers should apply 

classroom management effectively and provide student with learning material and tools that are present 

already in school not to ask for the best quality and complete one.  Additionally, school administrators 
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should recognize all the five components of classroom management appropriately which would result in 

its student learning effectiveness. Hence, school administrator must have intention for teachers to open up 

about learning process by providing them with professional development that stimulates teachers to 

upgrade instruction and mindset.  
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Abstact  

 The purposes of the current study were 1)  to investigate the effects of task sequencing in the SSARC 

model on EFL students’  lexical diversity and 2)  to investigate the effects of task sequencing in the SSARC 

model on EFL students’  lexical sophistication.  The participants were 90 English majored students in a 

university in Thailand selected by the purposive sampling method.  The participants were divided into 3 

groups –  the experimental group 1 performing tasks in the SSARC model, the experimental group 2 

performing tasks in the reverse SSARC model, and a control group.   The instruments were a set of writing 

tests, tasks designed in the SSARC model, and a lexical complexity evaluation form.  The statistics used in 

data analysis were mean score, standard deviation, t- test, and one-way ANOVA.  The results of the study 

indicated that task sequencing could develop learners’  lexical complexity in written output production in 

the lexical sophistication indicator while there is no significant difference between learners’ lexical diversity 

before and after performing tasks in the SSARC model.  The results of the study could be beneficial for 

course designers in terms of task designing that could drive a more complex lexical output in learners’ 

written output production. 
 

Keywords: Writtten output production, Lexical complexity, SSARC Simple 
 

Introduction  

 Lexical complexity is one of the components contributing to the quality of output production. Leaners 

with the capability to write and speak English using a variety of complex lexical units could be considered 

to be at a high level of proficiency ( Norris & Orterga, 2009) .  Moreover, the uses of lexical complexity in 

language production are also a sign of language acquisition.  Comparing to the processes of L1 language 

acquisition, a child starts from acquiring basic words and develop their uses of lexical units throughout the 

ages of their life.  Eventually, an adult L1 could speak and write with more complex and sophisticated 

vocabulary (Bui & Skehan, 2018) .  In other words, lexical diversity and lexical sophistication are two main 

components leading to the state of lexical complexity (Malvern et’ al, 2004) .  To explain learners need to 

create output using diverse lexical units to increase their lexical complexity.  For example, repetition of 

vocabulary in a writing composition makes it tedious; therefore, the uses of synonyms, pronouns, and 

replacing words would show vocabulary knowledge of writers and create cohesion in the composition 

(Norris & Orterga, 2009). Moreover, the depth of vocabulary uses could also contribute to lexical complexity. 

Nation (2001)  classified vocabulary into 4 leagues according to the frequency of the words to be used in 

Received: 14 July 2020                   

Revised: 21 July 2020                    

Accepted: 31 July 2020                 



 

 

              

 
วารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปท่ี 4 ฉบับท่ี 3 กรกฎาคม-กันยายน 2563 

(JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE FOR LOCAL RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY Vol.4, No.3 July- September 2020) 

  

234 

the real world.  According to Morris and Cobb (2004) , K1 and K2 refer to first and second one thousand 

words in the General Service List (West, 1953). Another group consists of words in the Academic Word List 

(AWL) (Coxhead, 2000), and the last category is words that do not belong to the three mentioned groups.  

At this point, a piece of writing that has a greater proportion of K2 and AWL would be considered more 

lexically sophisticated. It seems that lexical diversity and lexical sophistication could indicate both linguistic 

ability and stage of language acquisition of an individual. However, these qualifications could not be simply 

developed.  Especially in the EFL context where learners face difficulties in learning English.  According to 

Webb (2007), learners need times and constant exposure to develop vocabulary knowledge. However, EFL 

learners including those in Thailand seem not to be in a supportive environment as they rarely expose to 

English outside classrooms ( Kweon & Spolsky, 2019) .  Together with questionable teaching methods 

practiced in the county (Kweon & Spolsky, 2019) , it is not a surprise that EFL learners in Thailand have 

problems in vocabulary knowledge in terms of both quality and quantity.One of the approaches in solving 

problems in English language teaching is using tasks to generate an inductive learning environment and 

assist learners to pass through authentic processes of language acquisition (Skehan, 2003) .  Task-based 

Language Teaching (TBLT) was originated from such an idea, and it has played an important role in language 

learning and teaching.  One of the issues discussed in the area is how to benefit learners’  language skills 

using task sequencing.  According to Eliis (2003), task sequences should be designed to have tasks that are 

sequenced in order of complexity. To explain, learners should start from the simplest task then move to a 

task that is neither too easy nor too difficult than the previous one. By this principle, learners could use the 

knowledge used in performing the first task, learn while performing the subsequent task, and eventually 

develop their language skills.  The idea of task sequencing led to solutions in solving language learning 

problems including the use of vocabulary in language production.  

 Cognition hypothesis (Robinson, 2001a, 2001b, 2005, 2008, Robinson & Gilabert, 2007)  is an idea of 

task sequencing that impacts the area of TBLT.  According to Robinson putting learners to pass through a 

sequence of tasks at different levels of cognitive demand could drive learners to produce output that is 

more complex in terms of both grammar and vocabulary. The author introduced the Triadic Componentail 

Framework (TCF)  to be a guideline for choosing task conditions to form task sequences consisting of tasks 

with different cognitive demands.  Robinson later introduced the SSARC model using the conditions in TCF 

to from a sequence that could develop learners’ language skills. The current study utilized the principle of 

the SSARC model in task sequencing design to develop Thai EFL learners’  lexical complexity in terms of 

both lexical diversity and lexical sophistication. The purposes of the study were 1) to investigate the effects 

of task sequencing in the SSARC model on EFL students’ lexical diversity and 2)  to investigate the effects 

of task sequencing in the SSARC model on EFL students’ lexical sophistication.     
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Literature Review  

 Lexical Diversity and Lexical Sophistication in Written Output Production Lexical diversity and Lexical 

Sophistication are two main components making the written output more complex. According to McNamara 

et al 2010)and Skehan (2009), learners showing the uses of diverse and sophisticated vocabulary could be 

considered to be in the more advanced stage of the language his/her is learning. In detail, lexical diversity 

refers to the ability to create written output that consists of a variety of word choices (Yu, 2008) .  Lexical 

diversity could be created by the uses of synonyms, substituted words, and pronouns.  The quality could 

be assessed by calculating the type/ token ratio (TTR)  and D- value which are the assessment that could 

illustrate how diverse the learners select vocabulary to produce written output (Skehan, 2009) Meanwhile, 

learners also need to create written output using the vocabulary in the more sophisticated league to 

illustrate how well he/ she learns the skill (Norris & Orterga, 2009) .  The greater proportion of K2 and AWL 

vocabulary could be an indicator showing that learners have rich vocabulary knowledge and could use it 

to express their ideas in writing. The lexical sophistication could be measured by calculating the proportion 

of K1, K2, AWL, and off- list vocabulary (West, 1953; Coxhead, 2000) .  Cognition Hypothesis and Lexical 

Diversity and Lexical Sophistication in Writing  

Cognition Hypothesis (Robinson, 2001a, 2001b, 2005, 2008, Robinson & Gilabert, 2007)  was presented as a 

task designing principle that utilizes the benefits of task cognitive demand to develop learners’  language 

skills.According to the authors, the cognitive demand of tasks would drive learners to generate more working 

memory in the processes of output production. By this principle, the learners would focus more attention 

on the knowledge in the long term memory and create more accurate and complex written output. Robison 

also presented the Triadic Componential Framework ( TCF)  as the guideline for task design.  The task 

conditions that could be used in the task design could be seen below.  

          
Figure 1 Triadic Componential Framework (Robinson & Gilabert, 2007) 
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According to the figure, task conditions in the cognitive factor utilize the benefit of task cognitive demand 

in learners’  skill development.  Task conditions in the resource directing dimension are designed to put 

learners through a sequence that starts from the less cognitive demanding one (e.g. – causal reasoning ) to 

one that is more cognitive demanding (e. g.  +  causal reasoning) .  On the other hand, tasks in resource 

dispersing dimension focus on the procedural factor of tasks (e.g. +/- planing time). According to Robinson, 

task conditions in the resource directing dimension could drive learners to create more complex output in 

terms of both grammar and vocabulary. The author later introduced the SSARC model as the guideline for 

using task conditions in both dimensions to form a sequence that could develop learners to create more 

accurate, complex, and fluent output.  
 

Previous studies  

 Cognition Hypothesis (Robinson, 2001a, 2001b, 2005, 2008, Robinson & Gilabert, 2007)  has played an 

important role in the area of the TBLT.  Scholars in the area adopt Robinson’ s principle to design tasks in 

their studies (E.G. , Frear, & Bitchener; 2015, Kuiken & Vedder; 2008; Shajeri & Izadpanah, 2016; Kuiken & 

Vedder, 2007; Révész,  Kourtali,  & Mazgutova, 2016) .  The results of the previous studies indicated the 

positive effects of the SSARC model on learners’ lexical complexity in writing. For example, Frear & Bitchener 

(2015) studied the effects of the cognition hypothesis on 34 L2 writers in New Zealand. The causal reasoning 

condition in the resource directing dimension was selected.  The result of the study indicated that the 

participants created more complex written output in terms of lexical complexity performing the complex 

task in the sequence. Likewise, Révész, Kourtali,  & Mazgutova  (2017) used the task structure condition in 

resource dispersing dimension with 72 L2 students with different L1 backgrounds.  The result of the study 

indicated the significant difference between students performing different versions of tasks in the sequence. 

Consequently, the Cognition hypothesis is a principle of task design that is promising in terms of developing 

learners’  lexical complexity in written output production.  The current study aimed to utilize the SSARC 

model –  a task designing principle in the cognition hypothesis to design a task sequence leading to the 

development of Thai EFL learners’ lexical complexity in written output production. The research questions 

were “what are the effects of task sequencing in the SSRAC model on EFL learners’  lexical diversity in 

written output production?”  and “what are the effects of task sequencing in the SSRAC model on EFL 

learners’ lexical sophistication in written output production?”.                      
 

Methodology  

 The participants were 90 English majored students in a university in Thailand selected by the purposive 

sampling method.  They passed through stages of English learning in the general EFL context in Thailand 

which means none of the participants were in bilingual schools or international programs. Therefore, despite 

the fact that the sample size seemed small, the participants faced the common difficulties and should 

represent the population of EFL learners.  The participants were divided into 3 groups (30 each)  -  the 
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experimental group 1 performing tasks in the SSARC model, the experimental group 2 performing tasks in 

reverse the SSARC model, and the control group. The participants were treated anonymously.     
 

Research instruments  

 Writing tests:  Three writing tests were employed to assess the development of learners’  lexical 

complexity in written output production. The writing test topics were “Reasons to Visit Thailand” for pretest, 

“Best Tourist Attractions” for posttest, and “Best Tourist Attractions in Isan Region” for delayed posttest.  

 Tasks:  The task sequence used in the current study was designed by the SSARC model. Therefore, 3 

tasks were included in the sequence, and the conditions in the TCF were used to design each task.  The 

summary of task sequencing design could be seen below.  

Table 1 The Design of Task Sequence in the SSARC Model 

Task 1 

Simple (S) Stable  (S) 

Task 2 

Automatization (A) 

Task3 

Restructuring (R) 

Complexity (C) 

+ Resource dispersing (task 

structure)  

(Paragraph structure and 

guideline were given) 

-Resource directing (causal 

reasoning)    

(No reasoning demand was 

needed) 

- Resource dispersing 

(task structure)   

(Paragraph structure and 

guideline were not given) 

- Resource directing 

(causal reasoning)    

 (No reasoning demand was 

needed) 

- Resource dispersing  

(task structure) 

(Paragraph structure and 

guideline were not given) 

+ Resource directing  

(causal reasoning)    

(Reasoning demand was 

needed) 

      According to the table, -/+ causal reasoning in resource directing dimension and +/- task structures in 

resource dispersing dimension were selected.  Task 1 was designed to be the simplest one.   Therefore, + 

task structure and – causal reasoning were selected. The participants were asked to describe a picture of a 

beautiful garden in this task, and they were given a guideline to complete the task. In task 2, the participants 

still needed to describe a picture.  A beautiful beach picture was given to the learners; however, this time 

they had to describe it without task guidelines.  In task 3, the participants were asked to write a persuasive 

composition to convince people to visit Thailand. They were not given the task structure in this task.  

 The lexical complexity evaluation form:  The lexical complexity evaluation form was used to assess 

the participants’ lexical diversity and lexical sophistication. The lexical diversity was calculated by the type 

per token ratio.  The lexical sophistication (LPF)  was calculated by the proportion of K1, K2, AWL, and off-

list vocabulary.  The measurements were used in the studies in the TLBT area (e. g. , Vasylets, Gilabert, & 

Manchon, 2017). The formula used in calculating LPF could be seen below. 
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Data analysis  

 The data were analyzed using mean score, standard deviation, t-test for dependent sample, and one-

way ANOVA.  30 percent of the data were also checked by a co- rater.  Cronbach alpha coefficient was 

employed to provide the reliability of the data.  
 

Results  

 The effects of task sequencing in the SSARC model on EFL learners’ lexical diversity in written  output 

production  

 The data were gathered from the test scores prior, after, and 2 weeks after the participants perform 

tasks. Learners’ lexical diversity in written output production was indicated by the ratio of types per tokens 

of the written text. The result of the study could be seen below.  

Table 2 Descriptive statistic of learners’ lexical diversity  

 Experimental 

group 1 (x̄, S.D) 

Experimental 

group 2 (x̄, S.D) 

Control group  ( x̄, 

S.D) 

Pretest 0.556, 0.116 0.562,0.137 0.566,0.120 

Posttest  0.566, 0.072 0.565,0.096 0.568,0.125 

Delayed postest  0.568, 0.053 0.564,0.058 0.559,0.119 

   The results of the study showed that none of the students seemed to improve much quality of written 

output production in terms of lexical diversity. The experimental group 1 students’ scores were 0.556 (S.D 

= 0.116) in pretest, 0.566 (S.D = 0.072) in posttest, and 0.568 (S.D = 0.053) in delayed posttest. Similarly, 

the experimental group 2 students’scores were 0.562 (S.D = 0.137) in pretest, 0.565 (S.D = 0.096) in posttest, 

and 0.564 (S.D = 0.058) in delayed posttest. Lastly, the control group 2 students’scores were 0.566 (S.D = 

0.120) in pretest, 0.568 (S.D = 0.125) in posttest, and 0.559 (S.D = 0.119) in delayed posttest. 

Table 3 comparative statistic of learners’ lexical diversity  

 Pretest-Posttest (p)   Pretest-Delayed Posttest 

(p)   

Experimental group 1 0.318 0.296 

Experimental group 2 0.466 0.465 

Control group 0.280 0.127 

    

 According to the table, there was no significant difference found between the participants’ 

performances in the pretest and posttest in experimental group 1 (p=0.318), experimental group 2 (p=0.466), 

and control group ( p= 0. 280) .  Likewise, there was also no significant difference found between the 

participants’  performances in the pretest and delayed posttest in experimental group 1 ( p= 0. 296) , 

experimental group 2 (p=0.465), and control group (p=0.127). It could be concluded that the task sequence 

in the SSARC model did not affect the participants’  lexical complexity in written output production. The 
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effects of task sequencing in the SSARC model on EFL learners’  lexical sophistication in written  output 

production Learners’  lexical sophistication in written output production was indicated by the LPF of the 

written text. The LPF was calculated by the propotion of K1, K2 AWL, and off-list vocabulary. The result of 

the study could be seen below.  

Table 4 Descriptive statistic of learners’ lexical sophistication  

 Experimental 

group 1 (x̄, S.D) 

Experimental 

group 2 (x̄, S.D) 

Control group  ( x̄, 

S.D) 

Pretest 1.316, 0.153 1.328,0.125 1.320, 0.153 

Posttest  1.416, 0.141 1.336, 0.123 1.318, 0.152 

Delayed postest  1.534,0.153 1.332, 0.142 1.309, 0.153 

 The result of the study seemed to contradict to the performances of the participants in terms of lexical 

diversity. The experimental group 1 students’ scores were 1.316 (S.D = 0.153) in pretest, 1.416 (S.D = 0.141) 

in posttest, and 1.534 (S.D = 0.153) in delayed posttest. The experimental group 2 students’scores were 

1.328 (S.D = 0.125) in pretest, 1.336 (S.D = 0.123) in posttest, and 1.332 (S.D = 0.142) in delayed posttest. 

Lastly, the control group 2 students’ scores were 1. 3201 (S.D =  0. 153)  in pretest,1. 318 (S. D =  0. 152)  in 

posttest, and 1.309 (S.D = 0.153) in delayed posttest. 

Table 5 Comparative statistic of learners’ lexical sophistication   

 Pretest-Posttest (p)   Pretest- Delayed 

Posttest (p)   

Between- group 

Comparison ( one- way 

ANOVA) 

Experimental group 1 0.0005* 0.000* Pretest = 0.994 

Experimental group 2 0.269 0.387 Postest =0.017* 

Control group 0.047* 0.033* Delayed posttest = 

0.00* 

           *=p<0.05 

 The result of the study indicated the improvement of lexical sophistication in written output 

production of the participants in the experimental group 1 who performed a task sequence in the SSARC 

model. Comparing to the pretest, there were significant differences between the participants’ performances 

both in the posttest (p=0.0005) and in the delayed posttest (p=0.000). Meanwhile, there was no significant 

difference between the participants’ performances in pretest and posttest (p= 0.269) and delayed posttest 

(p=0.387). In the control group, there were significant differences between the participants’ performances 

in pretest and posttest (p=0. 047) , and pretest and delayed posttest (p=0. 033) .  However, the students’ 

average scores reduced.  Therefore, it could be summarized that only the task sequence in the SSARC 

model positively affected the participants’ performances while the reverse SSARC model did not affect the 

participants’ performances, and not doing any tasks negatively affected the participants’ performances.  
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 Moreover, comparative statistics between groups also indicated the positive effects of tasks in the 

SSARC model on the improvement of lexical sophistication in written output production. In the pretest, the 

participants started from the comparative ability as there was no significant difference between the 

students’  performances.  However, there were significant differences between the participants’  lexical 

sophistication in written output production in the posttest (p=0.017) and delayed posttest (p=0.00). It could 

be concluded that the participants in the experimental group 1 outperformed those in the experimental 

group 2 and the control group.    
 

Discussions & Conclusions 

 The results of the study indicated the different effects of the task sequencing in the SSARC model on 

the participants’  lexical complexity in written output production.  The model seemed to drive learners to 

create more sophisticated lexical units in written output production while lexical diversity seemed not to 

be affected. The results of the study led to the following discussion. 

 The effects of task sequencing in the SSARC model on learners’ lexical diversity 

 The study used types per tokens ratio (TTR) to be the indicator of lexical diversity. Therefore, learners 

need to avoid using repeated vocabulary in order to boost up their TTR. The results of the study indicated 

that the TTR of the participants’  written texts did not increase in any groups.  It could be explained that 

even though the participants were driven to create more diverse lexical units to complete the tasks, they 

have limited vocabulary knowledge and could not use them.  Therefore, the participants kept repeatedly 

using words in their vocabulary sizes.  According to Gonzalez (2013) , vocabulary size is a major factor that 

could indicate learners’  lexical diversity.  Consequently, it could explain why the SSARC model failed to 

drive learners to develop their lexical diversity in written output production. The results of the study went 

along with the studies of Shajeri & Izadpanah (2016)  Ishikawa, (2007) , and Kuiken, Mos & Vedder (2005) 

which also indicated non- significant differences between learners’  performances before and after 

performing tasks in the cognition hypothesis.  

 The effects of task sequencing in the SSARC model on learners’ lexical sophistication  

 On the other hand, it seemed that the SSARC model could drive learners to create written output 

with more lexical sophistication as there were significant differences between the participants’  LFP in 

pretest, posttest, and delayed posttest. Even though the participants did create more diverse out put,  task 

conditions in the SSARC model could drive them to use more sophisticated groups of lexical units.  The 

results of the studies were related to Vasylets, Gilabert, & Manchón (2017) , Frear, & Bitchener (2015) , and 

Kuiken & Vedder (2008) who found the benefit of task conditions in the cognition hypothesis in developing 

learners’ choices of words in written output production.  

 In conclusion, the SSARC model is a principle of task sequencing design in the cognition hypothesis  

(Robinson, 2001a, 2001b, 2005, 2008, Robinson & Gilabert, 2007) utilizing the cognitive demand of tasks to 

benefit language learning. It was claimed that putting learners to task sequencing in the SSARC model could 
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result in the development of lexical complexity in written output production.  The results of the current 

study partially supported Robinson’s idea of task sequencing as the SSARC model seemed to improve only 

participants’  lexical sophistication, a component of lexical complexity.  The results of the study could be 

implicated in the pedagogical context as instructors should sequence tasks to be in an order of complexity 

to let learners develop uses of vocabulary in their writing. However, there should also be prompts in classes 

such as dictionaries or other vocabulary learning activities to help students with limited vocabulary size 

develop their lexical diversity. The study could also be used in the academic area as it provided evidence 

of the effects of the SSARC model in the processes of EFL learners’ writing development.  
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Abstract           

 The purposes of this study were to: 1) study the effectiveness index (E.I.) of task-based learning (TBL) 

activities for developing English reading comprehension abilities of Matthayomsueksa 3 (9th grade) students 

2)  compare the English reading comprehension abilities before and after learning by using task-based 

learning activities 3) study the retention of Matthayomsueksa 3 students after learning by using task-based 

learning activities. The target group is Matthayomsueksa 3 students at Rongkhamwittayanukul School, under 

Roi Et Primary Educational Service Area Office 1, obtained through the purposive sampling technique, The 

research instruments were:  1)  English lesson plans; 2)  English reading comprehension exercises; and 3) 

pretest and posttest. The results reveal that: 1) the effectiveness index (E. I. ) of using task-based learning 

activities was positive interprets as the students developed at 0. 51 or 51 percent, 2)  the posttest score of 

English reading comprehension was higher than pretest scores at the 0. 05 level of significance; and 3)  the 

result of testing the retention after two weeks of learning was higher at the .05 level of significance. 
 

Keywords: Reading ability, English reading comprehension, Task-based learning (TBL) 
 

Introduction 

 English is regarded as universal language and as a key tool accessing information to all people around 

the world.  Besides, currently world society is in the information age and technology is changing, including 

education, economy, industry, science, and technology; thus, it becomes important to Thai society.  As a 

result, people have to use English language for constructing good relationship to all people in the other 

countries in various ways. As known, The Thai Basic Education Core Curriculum A.D.2008 (B.E. 2551) requires 

learners to have a good attitude to the English language, and be able to use English to communicate in 

such situations as finding advanced knowledge for careers and having knowledge and understanding about 

the diverse cultures of the world community, and being able to transfer the thought of Thai culture into 

world society creatively ( Ministry of Education 2008, p. 221) .  Therefore, the approach to teaching 

management should be consistent with the course objectives.  Students should be able to use listening, 

speaking, reading and writing, the four basic skills of English in real situations. The skills of reading and writing 

are strongly related to each other.  They are tools for achieving an effective written communication. 

However, the reading skill is most important and is absolutely necessary for education. Reading can develop 

life with fun and enjoyment and promote creativity. Besides, reading helps to develop various thinking skills 
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( Phatip, 2006) .  Even though the reading skill is important, research studies related to reading English have 

found that students’  reading achievement is very poor, and students still have reading problems (Visa, 

2000) .  As for the teachers, many still teach reading using translation techniques and they are not using 

teaching equipment or interesting materials in the process of reading. Students will take turns reading and 

answering questions at the end of the chapter making them unable to comprehend or analyze readable 

stories (Phachongkan (1997, p. 8). Moreover, most Thai learners are uninterested in reading English and lack 

the motivation to study English.  According to reading background and significance of learning English 

problem as the mentioned earlier, there are many ways to solve reading comprehension problems, e. g. 

Jigsaw cooperative learning, SQ4R technique, KWL Plus, and content-based instruction (Department of 

Academic Affairs, 2002). However, Task-based learning is seen as one of the techniques to solve, or develop 

reading problems.  It is a teaching method in which learners learn English from actual practice and the 

language use is close to real situations and also focuses on the meaning in the reading comprehension 

rather than language form. When learning by using task-based learning (TBL) activities; learners 1) learn to 

use language, 2) are more confident in practice which is related to real-life situations, 3) use language forms 

correctly and also participate more in learning activities, and 4)  use analytical thinking and the problem 

solving from their practice that follows the teacher’s guidance (Ellis, 2003). Rongkhamwittayanukul School, 

which is located in Ban Rongkham, Pa- Sang sub-  district, Chaturaphakphiman District, Roi Et Province, 

students under Rongkhamwittayanukul School have been studied English from Pratomsueksa 1 to 

Matthayomsueksa 3.  According to the report of Ordinary National Educational Test ( O- NET) , 

Matthayomsueksa 3 students at Rongkhamwittayanukul School had a low reading ability when considering 

mean score and standard deviation (S.D. )  level and was lower than the Roi Et Educational Area Office 1 

level and national level. It was found that in the 2018 academic year in the 2017 academic year 24.66 and 

in the 2016 academic year (National Institute of Educational Testing Service, 2019). Similarly, in the school 

context, mean score and the standard deviation of the learners’ learning achievement of foreign language 

was low as well (SAR 2019). The results of the two tests indicated that the students’ reading ability needed 

to improve as well.  Taking into account the related literature, school context, student reading problems 

and the benefits of task-based learning, the researcher for the present study considers that task-based 

learning activities will help students to improve reading comprehension abilities and the students will be 

more confident in communicating with others.  Moreover students will have fun and be challenged in the 

learning process in the further. 

Research Objectives           

 1. To study the effectiveness index (E.I.) of task-based learning activities (TBL) for developing English 

reading comprehension abilities of Matthayomsueksa 3 (9th grade) students.    

 2. To compare the English reading comprehension abilities before and after using task-based learning 

activities.           
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 3.  To study the retention of Matthayomsueksa 3 students after learning by using task-based learning 

activities. 

Scope of the study 

 1. Research Target Group 

  1. 1 The target group was the students for trying out of the research instruments to evaluate the 

efficiency of using TBL via students’ English reading comprehension.The target group for trying out research 

instruments was 13 Matthayomsueksa 3 (9th grade) students at Bandongklang School, under Roi Et Primary 

Educational Service Area Office 1, in the 1st semester of academic year 2019. 

  1.2 The target group in the experiment to determine the efficiency of using TBL via students’ English 

reading comprehension.  The target group in this study consisted of 18 Matthayomsueksa 3 (9th grade) 

students at Rongkhamwitthayanukul School, under Roi Et Primary Educational Service Area Office 1, who 

are studying in the 1st semester of academic year 2019, obtain through the purposive sampling technique. 

 2. Variables of the Study  

  Two main issues of variables in this study included:  independent variable which was TBL; and 

dependent variables which are English reading comprehension and the students’  retention after learning 

by using TBL after two weeks.  

 3. Contents of the Study 

  The contents in this study were selected from various media based on interest and need.  They 

included: City life – country life, Brain drain, Tsunami- True story, Safe surfing and The Flying Dutchman. 

 4. Research Instruments 

  4.1 English reading texts The English reading texts which were selected from student’s books and 

various media based on students’  interest and needs.  The contents are suitable for students’  age which 

related to the basic education core curriculum B.E. 2551 (A.D. 2008). The content consists of the specified 

in English course E31101 of Matthayomsueksa 3 students which include; City life - Country life, Brain drain, 

Tsunami-True story, Safe surfing, and The Flying Dutchman.      

  4. 2 Lesson Plans The lesson plans containing five lessons plans were displayed the processes of 

reading skill instruction together with using TBL which were constructed by the researcher then presented 

to the specialists in the field of English Language, Teaching English as Foreign Language related to Core 

curriculum and instruction to examine and measure their correctness, appropriateness and relevance. 

  4.3 Pretest and Posttest The pretest and the posttest containing the 35 test items were constructed 

for the students; English reading comprehension measurement and evaluation both before and after 

learning by using TBL. The specialists in the field of English Language, Teaching English as Foreign Language 

proved and examined the correctness, appropriateness, and relevance.  After two weeks, the posttest has 

been administered to define the students’ retention.  
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 5. Data Collection          

  5.1 The pretest step, the researcher measured the students' English reading for comprehension by 

using the pretest which was based on the researcher constructed test. The duration for doing pretest lasted 

for sixty minutes.  After that, the students had completed doing the pretest; students corrected and took 

note their scores.          

  5.2 The experiment step, the researcher instructed the students who took the fundamental English 

subject (E 32101) in the first semester of academic year 2019 she used the English reading texts which were 

based on the theme of the five topics in total; one topic was instructed for fifty minutes, lasting for three 

periods per week. The learning processes were organized based on the lesson plans. The learning processes 

were divided into three stages:         

  5. 3 The posttest step, the researcher measured and evaluated the students' English reading for 

comprehension by using TBL based on the research constructed test. The duration for doing posttest lasted 

for sixty minutes. Then, the students completed the posttest, the researcher corrected and took note their 

scores. The students' pretest and posttest scores were compared for finding the differences of the students' 

learning efficiency before and after learning by using TBL via English reading for comprehension. 

  5. 4 The retention step, the researcher measured and evaluated English reading comprehension 

ability improvement by using TBL. The students did the posttest over again after two weeks. The retention 

in learning is based on 70 percent criteria. 

Conclusion 

 The study of the development of English reading comprehension ability by using TBL activity, it can 

be concluded as follows:  1.  The result of effectiveness index (E. I. )  was positive interprets as the student 

developed at 0.51 or 51 percentage.2.  The result of the students’  posttest scores when they have learnt 

by using TBL and the improved scores after the exam were at the .05 level of significance 3.  The result of 

testing the retention after two weeks of learning was higher at the .05 level of significance. 
 

Discussion            

 1.  The effectiveness index (E. I. )  of using task-based learning activities was positive interprets as the 

students developed at 0. 51 or 51 percent.  This indicates that the effectiveness of students' reading 

comprehension after studied by using task-based learning (TBL)  activities was higher because it helps to 

enhance students' reading comprehension ability according to the hypothesis.  The results are as follows:

  1. 1 Task-based learning (TBL)  activities help learners to develop reading comprehension ability, 

solving problems, practice thinking systematically and work together with an emphasis on learners. 

  1. 2 The research instruments were based on theories of related literature review and they were 

presented to the advisors, and the specialists in the related field also improve the weak points of the 

pretest and posttest for trying out with the tryout of research instrument group and the target group. 

 2. English reading texts were selected based on the scholars’ theories and the Basic Educational Core 



 

 

              

 
วารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปท่ี 4 ฉบับท่ี 3 กรกฎาคม-กันยายน 2563 

(JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE FOR LOCAL RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY Vol.4, No.3 July- September 2020) 

  

247 

Curriculum B.E. 2551 (A.D.  2008) .TBL focused on cooperative language learning, since it is an instructional 

method gives the students’  chances to have meaningful interaction and they can also learn social skill 

through cooperative learning (Richard and Rodgers, 2001). This is consistent with Wanpen, (2006) who has 

studied the use of task-based learning to develop English writing ability of Mattayomsuksa 1 students at 

Benchama Rach Rungsarit 4th School in Chachoengsao Province and the results of her study indicated that 

the English writing ability of Mattayomsuksa 1 students through task-based learning after the experiment 

was significantly higher at the .01 level.  Likewise, Suphannee (2014)  has studies improving English reading 

achievement through task-based reading activities model.  The result of the research found that; 1)  The 

average score of formative test of the five lesson plans and the supplementary reading activities is 77. 17 

percent and the average score of summative test is 73. 04 percent (77. 17/73. 04)  which is higher than the 

expected criterion; 2)The effectiveness of students’  reading ability after doing the activities is significantly 

higher than that before studying the supplementary at the 0. 05 level of significance, and 3)  The students 

retention on reading comprehension that were 70 percent. Similarly, Atchara and Thanachart (2017) studied 

task-based learning focusing on daily news to promote English reading comprehension of eleventh grade 

students and the findings of their studied revealed that the students’ English reading comprehension post-

test mean score was higher than the pre- test mean score at the 0. 05 level of significance.  The students’ 

English reading comprehension post-test mean score was higher than the criterion score of 60% at the 0.05 

level of significance, and the students’ opinion towards learning English through task-based learning focusing 

on daily news, as a whole, was agreed with this instruction.      

 3.  The English reading texts were about the situation in the city and the countries’  daily life, brain 

drain, Tsunami the natural disaster, how to surfing safely and the mystery of The flying Dutchman.  The 

variety of the activities types involve social science, technology, history helps students to have opportunity 

to learn what they are interested and needs. Also, the students capitalize their previous knowledge about 

the selected themes.  

Recommendations 

  1.1 The target group consisted of Matthayomsueksa 3 (9th grade) students who had different knowledge 

background as a result, they are not familiar with reading texts so this is hard for them to comprehend. 

 1.2 The present study was conducted in the first semester of the academic year 2019, and there were 

many school activities in the duration of the data collection. 
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Abstract 

 The early risk warning system, including three subsystems: risk identification, early risk warning and risk 

response, is considered as an efficient approach to identify, prevent, and resolve any risks found in the 

International Capacity Cooperation (ICC) project. Based on the identification and possibilities of risk factors 

in the ICC project, this paper developed an early risk warning indicator and an evaluation model for the ICC 

project.  As seen in the Xelanong 2 hydropower station in Laos, the country carried out early risk warning 

system and put forward risk response measures according to the early warning results. 
 

Keyword: The International Capacity Cooperation (ICC), risk identification, the Belt and Road initiative 
 

Introduction 

 Each country involved in the BRI has distinctive environments, regulations, and conditions.   These 

factors tend to influence the international capacity cooperation.  The risk factors that affect the ICC were 

the followings:  political risk, economic risk, cultural risk, and environmental risk ( Farzin, 1998) .  The 

quantitative data for developing risk indicator derived from the present study's findings. The gathered data 

were reviewed by specialists, some of whom were from different disciplines, to verify if the data were 

reliable.  The obtained quantitative data were calculated to find an expected range where all risks can be 

found (Xiao Limin, 2006). The risk indicator illustrated each risk factors, found in the ICC, and described the 

degree levels of each in detail.  Eventually, an early risk warning system was determined from the risk-

indicating system below.  (Yang Wu, 2018).After the risk factors were found, they needed to be evaluated 

each. Therefore, fuzzy mathematics was an essential mathematical tool for risk evaluation in the ICC (Song 

Lin, 2017) .  This paper constructed a comprehensive risk evaluation model using the multi- objective 

decision-making method. Risk indicator weights determination Because of the vagueness and complexity of 

the ICC, the main factors analyzing method and the expert scoring method are combined to obtain the 

early risk warning weight. First, use the expert scoring method to obtain the necessary range of weights, and 

secondly, use the entropy weight method (EWM) to determine the final indicator weights. (1 ) The Expert 

scoring Experts, related to the risk assessment and prediction in the ICC projects, were formed to conduct 

a study to examine the relative importance of each risk factor in the ICC.  (2 )  Entropy Weight Method 

(EWM)The Entropy Weight Method is a method to give weight to indicators in an objective way.  Using the 

entropy weight method can avoid the deviation caused by subjective factors to a certain extent.  There 
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were six steps to determine the weights of risk indicators as follows:  Construct a judgment matrix for each 

expert and each risk category. If there were experts and b risk categories, the original matrix would be 

= ( ) ∗  
The data needs to be standardized to eliminate the dimension relationship between dimensions.  For this 

reason, this article uses the power function to normalize the data. The power function calculation formula 

was as follows: 

=
−

−
 

The result was = ( ) ∗  

The ratio  of the calculation of the index  and : 

= ∑  

The information entropy  of the calculation of : 

=-
1
 

( ) 

The coefficient of variance  of the calculation of : 

= 1 −  
Amongst these findings, it is found that the minimum the differences between indicators, the minimal the 

coefficient of variance. 

The weights of the index ′ of the calculation of : 

′ = ∑  

The weights of each type of projects in the ICC 

The International Capacity Cooperation projects can be divided into domestic foreign- funded projects, 

overseas aid projects, overseas investment projects, and overseas contracted projects.  The aims of this 

present study were mainly the latter three.  Overseas aid projects, overseas investment projects, and 

overseas contracted projects had all the risk factors listed above to a certain extent, but the weights of risk 

factors in different projects were different.  The government paid the price of overseas assistance projects 

in a home country.  When compared with the other projects, the economic risk was lower.  The relatively 

essential risk factor was the project management risk, while the overseas investment projects and overseas 

contracted projects faced more of political risks, economic risks, and project financing risks (Guo Jianluan, 

2017), so the weight of systemic risks of these projects should be set relatively high. 
 

The Xelanong 2 hydropower station analysis 

 The overview of the Xelanong 2 Hydropower Project 
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In August 2016, China Gezhouba Group Co., Ltd., and the Lao government formally signed the construction 

agreement of the Xelanong 2 hydropower station project.  This is the first hydropower project invested by 

Gezhouba Group in Laos.  The Xelanong 2 Hydropower Station is located in the upper reaches of the 

Xelanong River, a secondary tributary of the Mekong River. This 55-meter-high dam is foreseen to generate 

35 megawatts of power or 140,700 of electricity annually.  It took 41 months in construction with the cost 

up to 70 million US dollars. The project is a hydroelectric power station focusing on power generation. After 

the project is completed, it will provide irrigation guarantee for residents on both sides of the river and 

bring social and economic benefits to the local government and people. 

Risk identification in the Xelanong 2 Hydropower Project 

 1. Political risk 

 Laos is a socialist country with low- security risks, social stability, and political stability.  The main 

political risk lies in the approval procedures during the construction of hydropower station; the approval 

process took longer than expected.  The low administrative efficiency of the Lao government combined 

with creeping approval process increases the cost of foreign investment and project risks. The legal system 

of Laos function tardily and is relatively imperfect.  Therefore, It is difficult for the project to be exempted 

or approved by the government. 

 2. Interest rate risk 

 The Lao Kip is considered to be a soft currency, and its circulation has certain limitations.  In recent 

years, due to the US dollar depreciation, the exchange rate of the Kip against the US dollar has shown an 

upward trend.  From a long- term perspective, the exchange rate risk of the Kip is relatively high; China 

implements a floating exchange rate for the RMB. The exchange rate of the RMB against the US dollar is in 

a moderate upward trend. It is believed that there is a more significant pressure for the RMB to appreciate. 

Therefore, this project faces the risk of financial loss caused by currency exchange due to exchange rate 

changes. 

 3. Operational risk 

 On the one hand, the impact of climate change causes Laos to face severe droughts, which affect 

hydropower and other projects.  Additionally, Laos also has to deal with an insufficient power generation 

and a considerable project cost. This will reduce the Lao government's fiscal revenue and increase the Lao 

government's default risk in debt funds. On the other hand, hydropower productivity has increased year by 

year due to the accelerated development of hydropower resources.  Even though there are high in the 

number of electricity production, Laos lacks high-electricity-consuming industries. This results in short-term 

imbalances in Laos' power supply, and of the mid-term, Laos faces risks in the marketing field. 

 4. Project management risk 

 The employees hired for the Xelanong 2 Hydropower project are from two countries; that is to say, 

there are differences in labor cost, cultures, and whatnots.  Besides, a communication problem between 
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the government, the Laos government, and the Chinese investor will cause the two parties to face huge 

management risks. This leads to an irreparable loss of the China-Laos capacity cooperation. 

 6. Environmental risks 

 An environmental-friendly operation plays a crucial role in international cooperation. In establishing a 

hydropower station, it needs quite several workforce and material resources.  At the same time, the Lao 

government also places importance on environment protection.  Once the investor fails to meet the 

environmental conservation standard, the project will be suspended on the spot. 

The early risk warning system of the Xelanong 2 hydropower station 

The Xelanong 2 hydropower station showed a different level of each risk, and the Entropy Weight Method 

was employed to calculate the weights of each index, as seen in Table 2 below: 

Table 2: Early risk warning system of Xelanong 2 Hydropower Station 

 7. Data collection 

 The data was collected from the Xelanong 2 Hydropower Station based on the early risk warning 

system of the project.  The risk- rating data was issued by official agencies and relevant departments, 

institutions in China and Laos.  The data taken into consideration were Laos' politics, economy, ecology, 

social and cultural environment, and economic environment as well as climate condition and corporate 

cultures.  The researcher analyzed changes and development of each factor during the investigation.  The 

adverse effects were predicted if the hydropower projects were studied using the Build– Operate– Transfer 

(BOT) and the Engineering-Procurement-Construction (EPC) models, or other methods. 

 8. Early risk warning system analysis 

The data collected from the Xelanong 2 hydropower project was used as a concept in developing an early 

risk warning system. The numerical data were accurately calculated, and the before-and-after comparison 

of the project was drawn to see the differences and development in the project. 

 9. Risk warning system 

 The Chinese investor set up risk response measures and responsive management based on various 

signals reflected by risk warning indexes.  Responsive measures include four categories:  organizational 

measures, technical measures, economic measures, and contract measures.  The warning signals issued by 

the risk warning indexes are controlled accordingly to reduce risks occurred in the project.  An effective 

organizational measure is an important means for companies to respond to early warning signals actively. 

The investor can divide the risk- responding measures by formulating hierarchical measures.  Responsive 

measures can be divided into:  If the early risk warning index has exceeded and reached a higher level for 

three years, the project management department will propose a preliminary response plan to superiors. 

The plan will be verified to see whether the plan should be formed If the early risk warning index has 

exceeded and reached a higher level for two years, the project management department will adjust a plan 

to solve the corresponding risks. 
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If the early risk warning index has exceeded and reached a higher level for one year, the project 

management department has the authority to formulate a reparation plan.  That is, eliminating risks, 

monitoring the risks, and updating the data for better risk protection in the future. 
 

Conclusion and Limitation 

 Nowadays, Chinese companies actively participate in the Belt and Road initiative and carry out 

international cooperation in countries involved in the BRI, focusing on investing and infrastructure 

contracting projects. Risks can inevitably occur anytime in international capacity cooperation. However, it is 

possible to avoid risks through a risk indicating system, or an early risk warning system. This paper developed 

a risk-indicating system and a risk evaluation model for the ICC projects, using the Xelanong 2 Hydropower 

Station as an example. The limitation of this study was that the risks are different among different countries. 

Further studies need to discuss different risks in a specific country.  Besides, the early risk warning system 

developed in this study mainly identifies some universal risk factors. The specific risk factors faced in other 

projects have not been included and need to be accurately analyzed. 
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Abstract            

 This research aimed to study the English language learning style level of undergraduate students at 

Rajapruk University and compare the English language learning style level of undergraduate students at 

Rajapruk University. The sample used in the research consisted of Rajapruk University students of the 2019 

academic year under six faculties, selected through G*Power 3.1.9.2 sample size calculation program totally 

120 students. The instrument used in the research was a quantitative research questionnaire and data were 

analyzed by statistical method using frequency, percentage, mean, standard deviation, and Multivariate 

Analysis of Variance (one-way MANOVA). The results of the research were as follows: The English language 

learning style level of undergraduate students at Rajapruk University was rated at a high level ( X =  3. 84, 

S.D.  = .90)  as a whole and when defined by English language learning styles, the results indicated that all 

six styles were rated at a high level.The comparison of English language learning style level of undergraduate 

students at Rajapruk University, classified by personal factors which was found that undergraduate students 

with different faculties and university year levels, had overall statistical English language learning style 

difference with significant level at . 01 which undergraduate students in the Law Faculty and  the fourth 

year level had higher level usage of English language learning style as a whole and in all styles than students 

in other groups. 
 

Keywords: English Language Learning Style, English Instruction, Undergraduate Students, Rajapruk University 
 

Introduction            

 English is an internationally and officially communicative language in today's world society, learning a 

foreign language is a paramount importance and need in everyday life of developing person to enhance 

the ability and with a better vision of life and can also be in developing the country in terms of economy, 

society, politics, technology, and education.  As well as the opportunities that benefits those who can 

communicate competently in English given that the use of English has become a prerequisite to achieve 

educational, professional as well as target goals.  ( Komartat and Dechawong, 2 0 1 6 )  Past educational 

researches had found that the skills and capabilities of students were achieved only in quantitative results 

rather than qualitatively achieved by the skills and abilities of students. The English proficiency level is still 

low and problematic, based on the ability assessment in using English, whether in speaking, reading and 

writing which the average of Thais was ranked at 53th of 80 countries around the world. (National Educational 

Testing Institute, 2018). 
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 Thailand has therefore defined both government policy, the National 2 0 years Strategic Framework 

(2017-2036) and the National Security Policy (2015-2021). The direction of the 12th National Economic, the 

Social Development Plan (2017-2021) and the National Education Plan Direction (2017-2031) (Office of the 

National Economic and Social Development Board: 2018) in focusing on improving the quality of education’s 

policies to teach English by raising the level of English under various projects which are supported by the 

government and agencies such as English boot camp, English for many projects in both public and private 

training programs so that students can communicate using all four macro skills: listening, speaking, reading 

and writing English effectively at all levels (Ministry of Education, 201 7 )  for the preparation of English in 

higher education or university, many strategies were aimed in studying to develop numbers of foreign 

language teaching styles, especially English, by focusing on the development of curriculum issues, content, 

educational environment and the use of technology media computer-assisted instruction in accordance 

with Thailand policy 4 . 0  but themain point for the English learning process is developing learners to 

participate and an outstanding role in the development  of their own language.  This important issue must 

lead to practice during English language teaching.  Teachers therefore have to constantly improvise 

techniques and experiment teaching methods that have not been scientifically proven to yield positive 

results. It can be said that the development of teaching and learning English and foreign language needs to 

change the development directions by focusing more on students themselves (Munsakorn, 2010).  

 In addition, the past operations of Rajapruk University, there are still needs for systematic research on 

English learning styles of undergraduate students in order to explain the English learning styles that are 

suitable for university students.  In this regard, the researcher believes that in the development of English 

teaching to meet the students' ability and potential.  This should focus on the learners' English learning 

process (Cohen, 1990) or learning styles of learners before by studying the English language learning styles 

which allow teachers to know and understand the characteristics and learners' English learning styles.  It is 

to be able to use educational results to improve and develop classroom activities, teaching techniques, 

teaching materials assignments, the atmosphere, the environment, the media, as well as the change of 

teaching methods in accordance with the learning style of the learners who were able to enhance the 

effectiveness of learning English by considering the differences among individuals which make learners have 

the ability of self-learning improvement and increase their capacity in their careers and entry into the ASEAN 

community at presence (Arunruangwina, Sanguanphong and Wichiranon, 2013). 

 There are also scholars who studied learning strategies of students in order to succeed in learning in 

various ways. As Block (1986) stated that students who choose the learning style that is right for themselves 

tend to experience language learning success.  Therefore, learning a language will be successful, learners 

must have a learning style and a use of the learning style appropriately and consistently from the concept 

of Oxford (1990) who stated that good learning styles and met their own needs. There was a correlation 

between learning achievement in a second language, according to Oxford’s research (19 89 ) , stated that 

language learning styles are a tool to encourage learners to be responsible for their own learning and to 
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use different learning strategies and also Felder ( 1 9 9 3 )  found that learning styles refered to the 

characteristics and methods that each learner uses in learning, thinking, and problem solving. Each person's 

learning style is different so learning is not the same. The study of the learning styles helps the instructors 

to understand the differences of each learner, to learn the learning styles that each learner likes and has 

the aptitude for using language which will enable foreign language teachers to organize activities to suit the 

needs of the learners to make the student successful in their studies and lead to future careers upon 

graduation (Phosuk, 200 9 ) .  Rajapruk University is a higher education institution, established as a private 

higher education institution.  It is a new-age higher education institution that is committed to producing 

talented graduates with knowledge, skills and expertise in each program.  The university is producing good 

people, morality and ethics and being able to live in  the society happily.  However, based on the past 

research indicated that the majority of English student’s proficiency has remained low grade (C level) . 

( Sitanont, 201 0 ) .  It was also indicated that systematic research into the learning style of undergraduate 

English classes was needed to describe the appropriate English learning style for the university's students. 

For decades now, it has been a challenge for developing English teaching to meet the skills and potential 

of the learners and should focus on the learners' English learning process (Cohen, 1990).The English learning 

styles should be emphasized as an interesting way to understand the characteristics and styles of English 

learning.  The results of the study can be used to improve and develop classroom activities, teaching 

techniques, teaching materials assignments, working atmosphere, learning environment and adaptation of 

teaching methods in line with the learning style of the learners which is believed to be able to enhance 

the effectiveness of learning English by considering the differences between individuals in making  learners 

to have the ability to improve self-  learning and increase their capacity to pursue careers and entry the 

ASEAN ( Association of South East Asian Nations) .  English language is used to communicate today. 

(Arunruangwina, Sanguanphong and Wichiranon, 2013) 

  Based on the aforementioned above, the researcher, as an English teacher, deems that it is necessary 

to conduct research studies on English learning styles of undergraduate students in Rajapruk University in 

order to analyze the learning styles in English and compare the level of differences in gender, faculties and 

university year levels in learning English which will lead to basic information on developing an appropriate 

English learning style and it is a guideline for English language preparation of Rajapruk University in achieving 

better results further. 
 

Research Objectives 

 1. To study the English language learning style level of undergraduate students at Rajapruk University.  

 2.  To compare the English language learning style level of undergraduate students at Rajapruk 

University. 
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Research Methodology  

 This research was conducted through a quantitative research which research methods were as follows.

 1. Population and Sample Groups. The population in this research were students at Rajapruk University, 

Nonthaburi, in 2019 of academic year.  The student status consisted of six faculties: 1) Faculty of Business 

Administration, 2) Faculty of Accounting, 3) Faculty of Law, 4) Faculty of Communication Arts, 5) Faculty of 

Science and Public Health and 6)  Faculty of Liberal Arts, totally 2,231 students.  The sample group in this 

study were students of Rajapruk University, Nonthaburi, in the academic year 2019, having student status 

of six faculties, totally 120 students which was calculated by the G * Power sample calculation program by 

assigning; Number of groups =  4, Response variables =  6, Effect size =  . 068 and the tolerance is equal to 

.05 at the 95% confidence level (Faul, Erdfelder, Lang and Buchner, 2009)  

 2. Research Instrument.  

  2. 1 Research General Characteristic.  The general characteristic of the research instrument was a 

quantitative questionnaire which was divided into 2 parts with the details of each part as follows. 

   Part 1, it was a questionnaire about general information of the respondents, consisted of three 

items: 1) gender 2) faculty and 3) year level which was a check-list questionnaire. 

   Part 2, it was a wide range questionnaire about six of English learning styles of undergraduate 

students at Rajapruk University, Nonthaburi: 1) competitive learning style 2) collaborative learning style, 3) 

avoidant learning style, 4)  participative learning style, 5)  dependent learning style and 6)  independent 

learning style by using Likert’s 5 rating scale questionnaire. 

  2. 2 Instrument Processes.  The instrument processes were; 1)  studying relevant concepts and 

theories, 2) synthesize definitions and meanings, 3) synthesize measurement components and 4) perform 

integrations of definitions and questions.  

  2.3 Instrument Quality Method. Instrument quality method was carried out in two steps as follows: 

   1)  Assessing the consistency of the question items by having five experts in checking the 

consistency of the question items. 

        2) Experiment the instrument to analyze the sentiment of the entire research instrument with 

alpha coefficient by accepting overall confidence value of 0.80 or more and accepting an item confidence 

value of 0.20 or more. The confidence value of this instrument was found of .99. 

  2. 4 Data collection.  The researcher appointed one research assistant to collect and analyze the 

data. The research assistant collected the data from the research samples by himself. 

  2.5 Data Analysis and Statistics Used. The research data were analyzed by using computer programs 

for data processing and analysis which are statistical packages for social science research and data analyzing 

procedure were: 1) the researcher divides the grade level from the number of layers into five layers (scores 

from 1 to 5)  in which each grade of the inter- level grade is equal to . 80, as the criterion in dividing each 

grade level scores.  
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Results  

 1.  The level of using English learning styles of undergraduate students at Rajapruk University were 

analyzed and classified in all six aspects of English learning styles which can be concluded that student’ s 

English learning style was rated at a high level with an average of 3. 84 as a whole.  Considering in each 

aspect, it was shown that all six aspects were rated at a high level difference from high to low: independent 

learning style with an average of 3. 89, followed by competitive learning style with an average of 3. 88, 

participative learning style with an average of 3. 87, avoidant learning style with an average of 3. 83, 

collaborative learning style with an average of 3.82 and independent learning style with an average of 3.76 

as shown in Table 3 as follows: 

Table 1 Data Analysis Results of English Learning Styles of Undergraduate Students in Overall and Classified 

in Aspects. 

English Learning Styles of Undergraduate Students No. X  S.D. Level 

1) Competitive Learning Style 2 3.88 .86 High 

2) Collaborative Learning Style 5 3.82 .86 High 

3) Avoidant Learning Style 4 3.83 .85 High 

4) Participative Learning Style   3 3.87 1.01 High 

5) Dependent Learning Style 1 3.89 1.04 High 

6) Independent Learning Style 6 3.76 1.06 High 

Overall English Learning Style Mean 3.84 .90 High 

 The results from this analysis of the English learning style indicated that the highest mean score was 

dependent learning style and the lowest was independent learning style. 

 2. The comparison of English learning style classified by personal factors of undergraduate students 

at Rajapruk University can be summarized as follows:  

  2.1 The comparison of English learning style classified by gender indicated that undergraduate 

students at Rajapruk University with different gender was not statistically significant difference at .05 level 

in overall and in all aspects as shown in Table 4 below. 

Table 2 The Comparison of English Learning Style Classified by Student’s Gender.  

Tests of Between-Subjects Effects 

Source Dependent Variable 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Gender Y1 Competitive Learning Style .23 1 .23 .30 .58 

 Y2 Collaborative Learning Style .33 1 .33 .44 .51 

Y3 Avoidant Learning Style .21 1 .21 .29 .59 

Y4 Participative Learning Style   .00 1 .00 .00 .97 

Y5 Dependent Learning Style .03 1 .03 .03 .87 

Y6 Independent Learning Style .04 1 .04 .04 .85 



 

 

              

 
วารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปท่ี 4 ฉบับท่ี 3 กรกฎาคม-กันยายน 2563 

(JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE FOR LOCAL RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY Vol.4, No.3 July- September 2020) 

  

259 

Overall Language Learning Style  .09 1 .09 .11 .74 

 Note: Y = Dependent Variable: Student’s English Learning Styles 

  2.2 The comparison of English learning style classified by faculties indicated that undergraduate 

students at Rajapruk University with different faculties was significant difference at .01 level. The students 

in Faculty of Law had overall English learning style usage higher than students in Faculty of Accounting, 

Faculty of Business Administration, Faculty of Communication Arts.  Faculty of Science and Public Health, 

and Faculty of Liberal Arts with statistically significant difference at .01 level as shown in Table 5 below. 

Table 3 The Comparison of English Learning Style Classified by Student’s Faculties 

Tests of Between-Subjects Effects 

Source Dependent Variable 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Faculties Y1  Competitive Learning 

Style 

35.81 5.00 7.16 15.43 .00** 

 Y2  Cooperative Learning 

Style 

38.51 5.00 7.70 17.60 .00** 

 Y3 Avoidant Learning Style 40.23 5.00 8.05 20.03 .00** 

Y4  Participatory Learning 

Style 

65.56 5.00 13.11 27.21 .00** 

Y5  Dependent Learning 

Style 

65.67 5.00 13.13 23.81 .00** 

Y6  Independent Learning 

Style 

71.75 5.00 14.35 26.70 .00** 

Overall Lang. Learning Style51.40 5.00 10.28 25.57 .00** 

Note: ** Significant difference at .01 level 

 2. 3 The comparison of English learning style classified by university year levels indicated t h a t 

undergraduate students with different university year levels was statistically significant difference at .01 

level. Considering in each aspect, it was indicated that students with different university year levels was 

significant difference in the competitive learning style and in the collaborative learning style at .01 level. 

The fourth year students were statistical higher English learning style usage than the second year students 

at the level of .01. However, there were no statistical differences found in the avoidant, participative, 

dependent and independent learning styles as in Table 6 below: 
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Table 5 The Comparison of English Learning Style Classified by Student’s Grade level 

Tests of Between-Subjects Effects 

Source Dependent Variable 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

 

University 

year levels 

Y1  Competitive Learning 

Style 

14.82 3.00 4.94 7.75 .00** 

Y2  Collaborative Learning 

Style 

16.49 3.00 5.50 8.87 .00** 

Y3 Avoidant Learning Style .00 1.00 .00 .00 .97 

Y4  Participatory Learning 

Style 

.03 1.00 .03 .03 .87 

Y5  Dependent Learning 

Style 

.09 1.00 .09 .11 .74 

Y6  Independent Learning 

Style 

.23 1.00 .23 .30 .58 

Overall Lang. Learning Style20.22 3.00 6.74 10.15 .00** 

Note: ** Significant difference at .01 level 
 

Discussion  

 From the results of the research, it was indicated that the level of English learning styles of 

undergraduate students at Rajapruk University was rated at a high level as a whole and classified according 

to English learning styles of all six types of students’ usage, the average value was also rated at a high level. 

This is because undergraduate students at Rajapruk University used English each learning style is diverse by 

ensuring that they are able to study the content in important subjects and satisfied to listen and follow 

their friends.  They like to share opinions as a small group activity with other students, including trying to 

attend as much as possible due to the belief that studying English is still important to compete with others. 

However, students themselves believe that the teachers should determine what they want from students 

due to the opinion that the teachers can decide the students to choose what they should study the best 

which the results of English learning styles usage of undergraduate students at Rajapruk University and in 

all aspects were rated at a high level. The research results were found in line with the findings of Wandee 

Wongratana and Kulrudee Jittayabant (Wongrattana and Jittiyanun, 2019)  which found that students can 

learn English in which teachers give teaching points clearly and  summarize the teaching content like 

attending class, working and classroom activities with friends as a group rather than working alone.  The 

students would like to cooperate with teachers, but they rarely show their knowledge and skills fully like 

working and classroom activities with friends as a group rather than working alone. 
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 Based on the findings, it revealed that the undergraduate students at Rajapruk University were different 

faculties, the use of English language learning style was statistically significant difference at .01 level. It may 

be due to the fact that the faculties of the undergraduate students of Rajapruk University have different 

plans and guidelines of the English language learning for the students in each program.  It was in line with 

the findings of Natthaninuch Munsakorn ( Munsakorn, 2010)  who researched different backgrounds of 

students and styles of English learning from Bangkok University students, the results showed that students 

with different faculties were statistically significant difference in English learning styles at .05 level.  

 According to the research:  students who were different university year levels, English learning style 

usage had statistically significant differences at . 01 level as a whole.  This was because the students with 

upper university year levels were enthusiastic to learn and self- thinking including participation in building 

confidence in the ability to work more independently and notived the needs for learning English in leading 

to the creation of success in the future career after graduation. This was different from lower levels students 

who lack awareness and foresee the necessity of studying English that will affect themselves after 

graduation.  The results of the students with different university year levels had English learning style 

differences at . 01 level as a whole.  The findings were consistent with the research results of Arunee 

Arunruang, Wina Sanguapong and Songsiri Wichiranon, Arunruangwina, Sanguanphong and Wichiranon, 

(2013)  who researched the learning styles of English students of the Faculty of Liberal Arts, Rajamangala 

University of Technology Phra Nakhon which found that undergraduate students with different university 

year levels had significant difference of English learning styles usage. 
 

Suggestions 

 The research revealed that the independent English learning styles had the lowest mean scores which 

indicated that undergraduate students with different faculties and different university year levels was 

statistically significant difference.  Therefore, Rajapruk University should learn the needs of the learners in 

order to choose a suitable learning style in order to meet the needs of learners with different faculties and 

university year levesl of study.  The learners who are affiliated with different faculties and university year 

levels will inevitably have different needs for learning English.  Rajapruk University should select a 

dependent learning style to apply in teaching in order to meet the students’  needs.  The participative 

learning style which students can interact with friends and instructors with active learning by emphasizing 

that the instructor must conduct teaching-oriented learning, active in teaching and learning in the form of 

discussion activities that encourage learners to use language in all skills for students in order to be successful 

in learning English.  The students’  expectation from university can be able to communicate in English 

effectively and will lead to further development of students in English learning styles in the future. 
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บทคัดยอ   

 บทความเรื่องนี้ มีขึ้นเพ่ืออธิบายและแสดงใหเห็นถึงปญหาและความทาทายใหม ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับกระบวนการตอสูเพื่อ

ความเทาเทียมทางเพศของเพศหญิงในปจจุบัน โดยแบงเนื้อหาเปน 3 สวนคือ 1) แนวคิดทางสังคมและการปกครองที่เพศชาย

เปนใหญ 2) ขบวนการเรียกรองสิทธิสตรีและขอถกเถียงที่เกิดขึ้นในปจจุบัน และ 3) ความทาทายใหมที่เกิดขึ้นตอเพศหญิง 

บทความเร่ืองน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอใหเห็นถึงวิวัฒนาการของกระบวนการตอสูเพ่ือความเทาเทียมของเพศหญิง 

โดยเฉพาะอยางยิ่งทามกลางรูปแบบทางสังคมแบบปตาธิปไตย หรือสังคมที่เพศชายเปนใหญ และแมในปจจุบันความเทาเทียม

ของเพศหญิงจะไดรับการยอมรับมากขึ้น เมื่อเทียบกับในอดีตที่ผานมา อยางไรก็ดี ในกระบวนการตอสูเพ่ือความเทาเทียมของ

เพศหญิงน้ัน แมในดานหนึ่งจะดูเหมือนวามีพลังมากพอที่จะสามารถนําไปสูความเปลี่ยนแปลงในสังคมได แตก็ยังไดรับการ

วิพากษวา กระบวนการตอสูหรือขบวนการเรียกรองสิทธิสตรี ไดเพ่ิมชองวางทางสังคมและความแตกตางทางเพศ ดังนั้น 

กระบวนการตอสูเพ่ือความเทาเทียมของเพศหญิง จึงตองเปนไปดวยความระมัดระวัง เพ่ือไมใหการเดินหนากลับกลายเปนการ

กาวถอยหลังน่ันเอง 
 

คําสําคัญ: ความเทาเทียมทางเพศ, ปตาธิปไตย, สิทธิสตรี 
 

Abstract 

 The article aims to explain and demonstrate problems and new challenges of the fight for women’ s 

gender equality in present days by dividing into 3 parts; 1)  social and political thought on Patriarchy 2) 

women’s rights movement and its criticisms and 3) new challenges on women’s gender equality. The main 

objective of this article is to illustrate the social evolution of the fight for women’ s gender equality, 

especially under the patriarchy system of the society, where male is the superior gender.  Even though 

women’ s equality has been increasingly accepted, the fight for women’ s gender equality in present days 

still faces some difficulties.  On the one hand, women’ s power seems to be strong enough to bring about 

positive change in a society.  On the other hand, women’ s rights movements are criticized that the 

movements may widen and intensify gender inequality. So, the article expresses a concern on the fight for 

Received: 6 July 2020                    

Revised: 19 July 2020                    

Accepted: 31 July 2020                    



 

 

              

 
วารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปท่ี 4 ฉบับท่ี 3 กรกฎาคม-กันยายน 2563 

(JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE FOR LOCAL RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY Vol.4, No.3 July – September 2020) 

  

265 

women’ s gender equality in order to be certain that their movements are moving forward, not 

backwardness. 
 

Keyword: Gender equality, Patriarchy, Women’s rights 
 

บทนํา 

 ในตํารา บทเรียน บทความทางประวัติศาสตร สารคดี ภาพยนตร การตูนสําหรับเด็ก หรือละครสําหรับผูใหญ เราจะ

สามารถพบเห็น ซึมซับ และรับรูไดเปนการท่ัวไป (ไมวาเราจะสังเกตหรือรูสึกหรือไมก็ตาม) วาในสังคมมนุษยนั้นเพศชายมักจะ

เปนใหญ (หรือแสดงออกวาเปนใหญ) กวาเพศอ่ืนเสมอ ซ่ึงความเปนใหญเหลานั้นสามารถรับรูไดผานตําแหนง หนาท่ี หรือ

บทบาททางสังคมที่เพศชายไดรับ (หรือชวงชิงมา) ในชวงเวลาสวนใหญในประวัติศาสตร ไมวาจะเปนหัวหนาชนเผา ผูอาวุโส 

ผูนํากลุมตาง ๆ กษัตริย ผูนํากองทัพ ผูนําพรรค ผูนําทางจิตวิญญาณ ผูท่ีคอยปกปองคุมครองเพศหญิงหรือครอบครัว ผูท่ี

แข็งแรงกวา รวมถึงผูนําในระบอบประชาธิปไตย ที่สวนใหญมักจะเปนเพศชาย ในทางตรงกันขามเพศหญิงจะถูกถายทอดให

เห็นในลักษณะของแม ภรรยา แมบาน ผูทําอาหาร ผูที่ออนแอกวา ผูที่ตองไดรับการปกปองคุมครองจากเพศชาย หรือเหย่ือท่ี

ถูกกระทําจากเพศชายเสียเปนสวนใหญ คําถามท่ีนาสนใจคําถามหน่ึงก็คือ มีนิทาน เรื่องเลาหรือภาพยนตรจํานวนกี่เรื่องท่ีเพศ

หญิงเปนผูที่เขาไปชวยเพศชายจากการถูกคุมขังหรือจากอสูรราย สิ่งเหลานี้มีทั้งท่ีเกิดขึ้นจริงตามประวัติศาสตร หรือเปน

เรื่องราวท่ีถูกสรางขึ้นมาจากความคิดสรางสรรคของมนุษย ซึ่งสะทอนไมเพียงแตความคิดและทัศนคติของผูแตง ผูเขียน หรือผู

บันทึกประวัติศาสตร ที่มองวาเพศชายเปนเพศท่ีเหมาะสมสําหรับการปกครอง มีความแข็งแรงมากกวา และมีความเปนผูนํา

มากกวา (จึงเปนผูท่ีปกปองเพศที่ออนแอกวาอยางเพศหญิง) ในขณะท่ีเพศหญิงมักจะถูกมองอยางมีอคติ (Bias) และแสดงภาพ

วาเปนผูออนแอ ไมมีความสามารถในการตัดสินใจ ไมเขมแข็งและไมเหมาะสมจะเปนผูนํา (จึงเปนเพศที่ตองมีผูปกปองอยาง

เพศชาย) แตภาพเหลาน้ียังสะทอนสภาพความเปนจริงท่ีเกิดขึ้น วาเพศชายมักจะมีบทบาทนําในสังคมเสมอมา ถึงแมในความ

เปนจริงแลว เพศหญิงไมใชเพศที่ออนแอและไมเหมาะสมจะเปนผูปกครอง ดวยเหตุนี้ บทความชิ้นนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อ

นําเสนอใหเห็นถึงวิวัฒนาการของกระบวนการตอสูเพื่อความเทาเทียมของเพศหญิง โดยเฉพาะอยางย่ิงทามกลางรูปแบบทาง

สังคมแบบปตาธิปไตย หรือสังคมท่ีเพศชายเปนใหญ รวมถึงความทาทายตางๆ ในกระบวนการตอสูเพื่อสิทธิเทาเทียมทางเพศท่ี

ผูตอสูตองเผชิญ โดยใชระเบียบวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ผานกระบวนการศึกษาและวิเคราะหเอกสาร บทความ

วิชาการ หนังสือ รวมถึงขาว และบทวิพากษที่เกี่ยวของ เพ่ือนํามาวิเคราะหถึงวิวัฒนาการของกระบวนการตอสูเพ่ือสิทธิเทา

เทียมของเพศหญิงจากอดีตถึงปจจุบัน  
 

บทวิเคราะห 

 1. สังคมและการปกครองที่เพศชายเปนใหญ 

รูปแบบความคิดและสังคมที่เกิดขึ้นนี้เรียกวา ปตาธิปไตย (Patriarchy) หรือระบบสังคมท่ีพอ (เพศชาย) ทําหนาที่หลักในการ

ควบคุมสั่งการ และเปนตัวแทนของคนในชุมชน ซ่ึงมีรากศัพทมาจากภาษากรีกโบราณวา Patria ซึ่งหมายถึง ผูเปนพอ และ 

Arche ซึ่งหมายถึง การปกครองหรือกฎเกณฑ เกือบทุกยุคทุกสมัยนับต้ังแตสมัยโบราณมาจนถึงปจจุบัน เราจะสามารถพบ

เห็นหลักฐานถึงรูปแบบการปกครองและรูปแบบสังคมที่เพศชายเปนใหญอยูเสมอ ซ่ึงเกอรดา เลอเนอร (Gerda Lerner) 

วิเคราะหเอาไววาระบบความเชื่อแบบปตาธิปไตยน้ัน ไดถูกสงผานมาจากรุนสูรุนซ่ึงสรางใหเกิดความเช่ือวาเพศชายเหนือกวา

เพศหญิง และเด็กรุนใหมก็ถูกสอนใหเชื่อตามแนวทางดังกลาวและปฏิบัติเชนเดียวกันสืบตอมา (Lerner, 1986) ซึ่งวงจรของ

ปตาธิปไตยนี้ไดถูกถายทอดไปยังยุคสมัยตาง ๆ นับแตสมัยกรีกโบราณ ซ่ึงในสมัยดังกลาวไดมีการบันทึกไวถึงความไมเทาเทียม

ระหวางเพศหญิงและเพศชาย โดยเพศหญิงถือวาเปนสมบัติของเพศชาย หนาท่ีของเพศหญิงคือการขยายเผาพันธุ ทํางานบาน 
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และการถูกควบคุมครอบงําโดยเพศชายถูกมองวาเปนสิ่งท่ีชอบธรรมและเปนเรื่องธรรมชาติ (Fishbein, 2002) ประเทศจีนใน

สมัยโบราณก็ไดมีการสั่งสอนใหเพศหญิงรูจักสถานะของตนในสังคมท่ีมีเพศชายเปนใหญ กลาวคือกอนแตงงานเพศหญิงจะตอง

เชื่อฟงพอ หลังแตงงานเพศหญิงจะตองเชื่อฟงสามี และเม่ือเปนมายเพศหญิงจะตองเช่ือฟงบุตรชายคนโต นอกจากนั้นเพศ

หญิงยังมีหนาที่ในเรื่องทางเพศอยางเหมาะสม พูดจาและแตงตัวอยางถูกกาลเทศะ และทํางานหนัก (Waltner, 1981)  

 สังคมท่ีเพศชายเปนใหญไมไดมีท่ีมาจากวัฒนธรรม หรือขนบธรรมเนียมของแตละสังคมเทานั้น บอยคร้ังที่หลักการทาง

ศาสนาเขามามีบทบาทในการสรางความชอบธรรมใหแกการครอบงําทางเพศ ดังท่ี โรเบิรต ฟลมเมอร (Sir Robert Filmer) 

อธิบายไววาอํานาจของกษัตริย (เพศชาย) น้ัน มีความชอบธรรมเน่ืองจากเปนผูสืบเช้ือสายมาจากอดัม (Adam) หรือผูชายคน

แรกตามหลักการของศาสนาคริสต (Gordon, 2020) หรือการหามไมใหเพศหญิงเปนนักบวช (หากมีการอนุญาตก็มักจะมีศักด์ิ

ที่ดอยกวาเพศชาย) อยางไรก็ตาม แนวคิดปตาธิปไตยน้ีมีอิทธิพลตอความคิดของเพศอ่ืน ๆ  ดวยเชนกัน ซึ่งสงผลใหเพศหญิง

บางสวนไมคิดท่ีจะเปลี่ยนแปลงสถานะของตนเองและยอมรับกับสภาพเชนน้ัน เพศหญิงจํานวนไมนอยถูกกลอมเกลาใหคิดวา

ตนเองไมสามารถทํางานที่เหนือกวาหรือมีลักษณะเดียวกันกับผูชายได ถูกกลอมเกลาใหจํากัดตนเองไวที่งานบานหรือการดูแล

ครอบครัว ในทางตรงกันขามเพศชายจะถูกคาดหวังและส่ังสอนใหเปนชางเทาหนา หัวหนาครอบครัว ทํางานที่ใชกําลัง เปน

ทหารหรือตํารวจ หรือทําหนาท่ีสืบทอดวงศตระกูล (ผานการแตงงานและมีบุตร) ในสวนของการเมืองและการปกครอง อาจ

กลาวไดวาพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยในประเทศตาง ๆ เองก็ไมไดคํานึงถึงสิทธิของเพศหญิงไวตั้งแตตน แมแตในกรุง

เอเธนส (Athens) สมัยโบราณ ที่ซ่ึงอาจกลาวไดวาเปนตนกําเนิดประชาธิปไตยของโลก ก็ไมไดใหสิทธิในการเลือกตั้งกับเพศ

หญิง (Robinson, 2004) จึงไมนาแปลกใจที่การพัฒนารูปแบบการปกครองแบบตาง ๆ รวมถึงการปกครองแบบประชาธิปไตย

จะถูกชี้นําโดยเพศชายเสมอมา ถึงแมในบางชวงของประวัติศาสตร เราสามารถท่ีจะพบสังคมท่ีมีเพศหญิงเปนผูนําในสังคม (มา

ตาธิปไตย หรือ Matriarchy) แตก็อาจกลาวไดวามีเปนเพียงแคสวนนอยในประวัติศาสตรมนุษยท่ีเรารับรูกัน และในบางครั้ง

การท่ีเพศหญิงขึ้นมามีบทบาทนํา หรือแสดงถึงความสามารถของตนเองกลับกลายเปนการสรางอันตรายใหแกเพศหญิงเองเสีย

ดวยซ้ํา ยกตัวอยางเชน กรณีของ โจนออฟอารก (ฌาน ดารก หรือ Jeanne d'Arc) นักรบหญิงผูมีสวนสําคัญและมีบทบาทนํา

ในการตอสูของกองทัพฝรั่งเศสในสงครามรอยปกับประเทศอังกฤษ แตตอมาในภายหลังกลับถูกเผาท้ังเปนในขอหาวาเปนพวก

นอกรีตหรือ กรณีการลาแมมดอีกมากมายในยุคกลาง ท่ีเพศหญิงที่มีความสามารถหรือแสดงออกถึงความสามารถของตน ไมวา

จะเปนดานดาราศาสตร วิทยาศาสตร หรือแพทยศาสตร มักจะถูกกลาวหาวาเปนแมมดและตองจบชีวิตลงดวยการเผาท้ังเปน 

(Ehrenreich and English, 2004) ส่ิงเหลาน้ีไดสะทอนใหเห็นวา สังคมในบางยุคสมัยไมยอมรับการมีบทบาทนําเพศชายของ

เพศหญิงและถือวาเพศหญิงเหลานั้นเปน “ภัยคุกคาม” ตอท้ังเพศชาย และระบบสังคมที่ดําเนินอยูในขณะน้ัน ๆ ซ่ึงเปนที่นา

เสียใจวาแมกระทั่งปจจุบัน “การกดขี่” และการมองเพศหญิงเปน “ภัยคุกคาม” น้ันยังคงมีอยู ดังท่ีกลาวมาแลววาความไมเทา

เทียมในสังคมและการเมืองการปกครองอันเกิดมาจากความแตกตางทางเพศสภาพน้ันไมใช เรื่องใหม ประเทศอยาง

ซาอุดิอาระเบียเพ่ิงจะอนุญาตใหผูหญิงไดรับสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งสวนทองถิ่น หรือลงสมัครรับเลือกตั้งสวนทองถ่ินได

เมื่อป พ.ศ. 2558 และเพ่ิงจะอนุญาตใหขับรถไดเม่ือป พ.ศ. 2561 (Bleiker, 2019) แตอยางไรก็ตาม เพศหญิงยังคงไมมีสิทธิ

เทาเทียมเพศชาย ประเทศซาอุดิอาระเบียมีระบบที่เรียกวา “ระบบผูพิทักษชาย” (Human Right Watch, 2017) ซึ่งใหอํานาจ

เพศชายในครอบครัว เชน พอ สามี พี่ชาย หรือแมกระท่ังลูกชาย มีอํานาจเหนือเพศหญิง โดยที่เพศหญิงตองไดรับคําอนุญาต

จากผูพิทักษตามที่กําหนด กอนที่จะมีสิทธิไดรับพาสปอรต เดินทางออกนอกประเทศ แตงงาน หรือแมกระทั่งออกจากเรือนจํา  

แมกระท่ังในระบอบประชาธิปไตยเองท่ีหลักการสําคัญประการหนึ่งอยางการเลือกต้ังนั้นก็ใชวาจะดําเนินไปอยางเทาเทียมและ

เคารพซึ่งความแตกตางทางเพศ จะเห็นไดวาเพศหญิงน้ันไดรับสิทธิในการเลือกตั้งชากวาเพศชาย ยกตัวอยางเชน ประเทศ

อยางนิวซีแลนดไดรับการบันทึกวา เปนประเทศแรกท่ีอนุญาตใหเพศหญิงออกเสียงเลือกตั้งไดในป พ.ศ. 2436ในขณะท่ี

ประเทศอยางสวิสเซอรแลนดเพิ่งจะใหสิทธิเพศหญิงในการเลือกตั้งระดับชาติเม่ือป พ.ศ. 2514 (Gatten, 2015) ซึ่งในกรณี
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ของประเทศสวิสเซอรแลนดนั้น มีระบอบการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยทางตรง ดังนั้น เม่ือผูมีสิทธิเลือกตั ้งน้ันมีแต

ผูชายจึงไมมีใครยอมลงคะแนนใหผูหญิงมีสิทธิในการเลือกต้ัง ซึ่งแสดงใหเห็นวาการท่ีไมไดมีตัวแทนอยางชัดเจนของกลุมตนอยู

ในการเมือง สิทธิตาง ๆ ของกลุมน้ัน ๆ อาจถูกลิดรอนลง 

 2. ขบวนการเรียกรองสิทธิสตรีและขอถกเถียงที่เกิดขึ้นในปจจุบัน 

 ถึงแมการเรียกรองความเทาเทียมและสิทธิของเพศหญิง จะมีมาโดยตลอดเปนระยะเวลานาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในชวง

คริสตศตวรรษท่ี 19 ถึงชวงแรกของคริสตศตวรรษท่ี 20 ท่ีการเรียกรองสิทธิและสิทธิในการเลือกต้ังของเพศหญิง เปนท่ี

แพรหลายและไดรับความสนใจจากสังคมเปนวงกวาง ดังท่ี มารธา แรมปตัน (Martha Rampton) เชื่อวาชวงระยะเวลา

ดังกลาวถือเปนจุดเริ่มตนของกระแสสิทธิสตรีนิยม (Waves of Feminism) ซ่ึงอาจแบงไดเปน 4 ชวงสมัย (Rampton, 2015) 

(อยางไรก็ดี การแบงแตละชวงสมัยมีความแตกตางกันไปตามความเขาใจท่ีแตกตางกัน ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาไมมีชวงเวลาท่ี

แนนอนของแตละชวงสมัย หรือแมกระทั่งจํานวนชวงสมัยเอง นักวิชาการบางทานไดแบงกระแสสิทธิสตรีนิยมออกเปน 3 ชวง

สมัย (Bailey, 1997) แตเนื้อหาของ 3 ชวงสมัยแรกจะมีความคลายคลึงกัน)  

 ชวงสมัยแรก (First-wave Feminism) เกิดข้ึนในชวงประมาณป ค.ศ. 1940 โดยเนนไปที่สิทธิในการเลือกต้ัง การมีสวน

รวมทางการเมืองโดยการลงสมัครรับเลือกต้ัง และสิทธิเหนือทรัพยสิน 

 ชวงสมัยที่สอง (Second-wave Feminism) เกิดขึ้นในชวงป ค.ศ. 1960 – 1990 เนนไปท่ีความเทาเทียมกันระหวางเพศ

ในประเด็นตาง ๆ ท่ีนอกเหนือจากสิทธิในการเลือกตั้ง เชน ความเทาเทียมภายใตกฎหมาย เปนตน โดยอาจกลาวไดวาชวงสมัย

นี้เปนชวงสมัยเดียวกันกับการเคล่ือนไหวตอตานสงคราม 

 ชวงสมัยท่ีสาม (Third-wave Feminism) เกิดขึ้นในชวงป ค.ศ.1990 โดยเนนไปที่ความหลากหลาย ความเปนปจเจก

นิยม (Individualism) และความตองการท่ีจะเปลี่ยนแปลงทัศนคติทางลบที่มีตอเพศหญิง นอกจากน้ัน ยังเปนชวงที่กลุมสิทธิ

สตรีนิยมใหความสําคัญกับบุคคลเพศที่สาม  

 ชวงสมัยที่ส่ี (Fourth-wave Feminism) เกิดขึ้นในชวงปใดไมแนชัด (และบางคร้ังไมไดแยกออกจากชวงสมัยท่ีสาม) โดย

เนนไปยังการตอสูกับการคุกคามทางเพศเปนสําคัญ (Sheber, 2017) 

 อยางไรก็ตาม การตอสูของเพศหญิงเพ่ือใหเกิดความเทาเทียมกันระหวางเพศในชวงหลังกลับกอใหเกิดขอถกเถียงถึง

ความเหมาะสม วิธีการ และคําถามวาการกระทําเหลานั้นจะชวยใหเกิดความเทาเทียมกันทางเพศไดจริงหรือไม โดยเฉพาะ

อยางยิ่งการติดตอสื่อสารที่กาวหนา ทําใหขาวสารสามารถไหลไปยังสวนตาง ๆ ของโลกไดงายยิ่งข้ึน ทําใหกระบวนการ

เรียกรองสามารถสรางความสนใจและสงผลกระทบตอคนและสังคมวงกวางมากขึ้น แตในขณะเดียวกันก็นําไปสูการกอใหเกิด

คําถามและขอถกเถียงมากข้ึนดวยเชนกัน 

 3. กลุมฟเมน (FEMEN) 

 เปนองคกรที่ถือวาตนเองเปน ‘กลุมสิทธิสตรีหัวรุนแรง’ (Radical Feminist) โดยมีเปาหมายเพื่อปกปองและเรียกรอง

สิทธิและความเทาเทียมของเพศหญิง  โดยอธิบายวา กลุมของตนเองตอสูกับแนวคิดปตาธิปไตยโดยเนนไปที่ประเด็นการใช

ประโยชนทางเพศ (หญิง) เผด็จการ และศาสนา (Zychowicz, 2015) อยางไรก็ดี ชื่อเสียงหรือการเปนท่ีรูจักของกลุมน้ี เกิดขึ้น

จากการประทวงประเด็นตาง ๆ โดยใชสตรีท่ีไมใสเสื้อผา เสื้อช้ันในหรือเปลือยอกเปนผูประทวง และในบางครั้งใชการ ‘บุกรุก’ 

เขาไปในขณะที่บุคคลสําคัญตางๆ กําลังประชุมหรือใหสัมภาษณ ซึ่งการกระทําดังกลาวยังสงผลใหกลุมฟเมนไดรับคําวิจารณใน

เชิงลบคอนขางมาก เนื่องจากวิธีการเรียกรองความสนใจที่สุมเสี่ยงและการใชรางกายของสตรีเพื่อเรียกรองความสนใจน้ัน ถูก

มองวาเปนการใชรางกายของเพศหญิงเปนเคร่ืองมือ ซึ่งไมตางกับหน่ึงในขอเรียกรองหรือประเด็นที่กลุมเองตองการตอสู โดย

สําหรับกลุมเรียกรองสิทธิสตรีหลายกลุมและกลุมฟเมนเอง ถือวาการใชสรีระของเพศหญิงเปนเครื่องมือทางการตลาด ทาง

การคา หรือทางเพศ ถูกมองวาเปนการลดทอนคุณคาหรือศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของเพศหญิง ซ่ึงทําใหการแสดงออกหรือการ
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เรียกรองของกลุมฟเมนนั้น บอยคร้ังไมไดรับการยอมรับจากเพศหญิงบางสวนเอง ซึ่งมองวากลุมฟเมนสรางภาพลักษณเชิงลบ

ใหกับเพศหญิง มากกวาท่ีจะชวยใหเกิดความเทาเทียมทางเพศอยางแทจริง 

มีสถิติท่ีนาสนใจชิ้นหน่ึงที่เกิดจากการสอบถามประชาชนในประเทศฝรั่งเศส ถึงความคิดเห็นที่มีตอกลุมฟเมนเมื่อป พ.ศ. 2556 

โดยในการสอบถามถึงความคิดเห็นท่ีมีตอหลักการของกลุมฟเมนและวิธีการเรียกรองของกลุมฟเมน โดยมีการแบงคําตอบ

ออกเปน 4 ประเภท คือ เห็นดวยทั้งหลักการและวิธีการของกลุมฟเมน เห็นดวยกับหลักการแตไมเห็นดวยกับวิธีการของกลุมฟ

เมน ไมเห็นดวยทั้งหลักการและวิธีการของกลุมฟเมน และไมมีความคิดเห็น 

 
 รูปภาพที่ 1 ผลสํารวจความคิดเห็นท่ีมีตอกลุมฟเมนในประเทศฝรั่งเศส พ.ศ. 2556 

       จะเห็นไดวาผลลัพธจากการสอบถามความคิดเห็นขางตน แสดงใหเห็นถึงความไมเห็นดวยกับกลุมฟเมนเสียเปนสวนใหญ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งวิธีการเรียกรองสิทธิสตรีของกลุมดังกลาวท่ีมากถึงรอยละ 82 ของผูแสดงความคิดเห็น ไมเห็นดวยกับวิธีการ

เรียกรอง ซึ่งแสดงใหเห็นวาการสนับสนุนของประชาชนทั่วไปที่มีตอกลุมดังกลาวมีปริมาณที่นอยมากเมื่อเทียบกับประชาชนท่ี

ตอตาน อยางไรก็ดี ประเด็นหนึ่งที่กลุมสิทธิสตรีหลายๆ กลุม (รวมทั้งกลุมฟเมน) ไดจุดประเด็นขึ้นก็คือ การสรางใหเกิด

ประเด็นการถกเถียงถึงสิทธิในรางกายของเพศหญิงท่ีถูกมองวาไมเทาเทียมกับเพศชาย ยกตัวอยางเชน กรณีของการเปลือยอก 

(ซึ่งเปนเหตุผลหนึ่งของการเปลือยอกเรียกรองของกลุมฟเมน) ท่ีหลายๆ สังคมเห็นวาการเปลือยอก (หรือเผยใหเห็นหัวนม) 

ของเพศหญิงเปนเรื่องที่ไมเหมาะสมและไมสมควรกระทําในท่ีสาธารณะ (Kolsy, 2013) แตในทางตรงกันขาม การเปลือยอก

ของเพศชายดูจะเปนสิ่งท่ียอมรับไดในทุกสังคม ซ่ึงความคิดเห็นดังกลาวมีท้ังมาจากเพศชายและเพศหญิงเองท่ีอาจจะมาจาก

การกลอมเกลาทางสังคมในสังคมใดสังคมหน่ึง ที่แนวคิดปตาธิปไตยถูกสั่งสอนและถายทอด ทําใหการเปดเผยหัวนมเปนสิ่งท่ี 

“ผิด” ทั้ง ๆ ท่ีในความเปนจริงแลวมีหลายสังคมที่การเปลือยอกของทุกเพศเปนเรื่องปกติและไดรับการยอมรับ เชน เผาตาง ๆ 

ในทวีปแอฟริกา หรือ อเมริกาใต 

 4. ขบวนการเคล่ือนไหวมีทู (Me Too หรือ #metoo) 

 ขบวนการทางสังคมที่เกิดขึ้นในยุคหลังๆ มักจะเติบโตไปพรอมกับสื่อทางสังคมออนไลนรูปแบบตาง ๆ ขบวนการมีทูก็

เชนกันท่ีเติบโตข้ึนไปพรอม ๆ กันกับความเจริญเติบโตอยางรวดเร็วของสื่อทางสังคมออนไลน โดยมีเปาหมายคือการชวยเหลือ

เพศหญิงท่ีตกเปนเหยื่อของการลวงละเมิดหรือความรุนแรงทางเพศ ความสําเร็จของขบวนการน้ีสงผลใหผูหญิงจํานวนมาก

ออกมาเลาเรื่องราว แลกเปล่ียนประสบการณ และแสวงหาความยุติธรรมใหกับตนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งจากการถูกลวง

ละเมิดหรือความรุนแรงทางเพศท่ีเกิดข้ึนเมื่อนานมาแลว เนื่องจากการเปดเผยเรื่องเหลานั้นในสมัยกอนนับวาเปนส่ิงที่นาอับ

อายสําหรับเพศหญิง และการเรียกรองในสมัยกอนก็ไมมีอะไรที่จะรับประกันวาความยุติธรรมจะเกิดข้ึน แมในปจจุบันอาจ

กลาวไดวาไมไดมีการพัฒนาไปในทิศทางท่ีดีขึ้นเสียเทาไหร ตัวอยางท่ีโดงดังของการเรียกรองความยุติธรรมของเพศหญิง ท่ี

ไดรับการสนับสนุนหรือมีแรงบันดาลใจมาจากกลุมมีทู ก็คือกรณีของผูกํากับภาพยนตรฮอลลีวูดชื่อดังและนักธุรกิจใน

อุตสาหกรรมบันเทิงอยาง ฮารวีย ไวนสตีน (Harvey Weinstein) ท่ีในป พ.ศ. 2560 ถูกกลาวหาวาลวงละเมิดทางเพศตอ

14%

38%
44%

4%
ความคิดเห็นท่ีมีตอกลุมฟเมน

เห็นดวยทั้งหลักการและวิธีการของกลุมฟเมน

เห็นดวยกับหลักการแตไมเห็นดวยกับวิธีการของกลุมฟเมน

ไมเห็นดวยทั้งหลักการและวิธีการของกลุมฟเมน

ไมมีความคิดเห็น



 

 

              

 
วารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปท่ี 4 ฉบับท่ี 3 กรกฎาคม-กันยายน 2563 

(JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE FOR LOCAL RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY Vol.4, No.3 July – September 2020) 

  

269 

ผูหญิงในวงการบันเทิงหลายสิบราย (BBC News, 12 May 2020) ในชวงเวลาสามสิบปที่ผานมาและถูกตัดสินวามีความผิด

สองคดีและถูกตัดสินจําคุกเปนเวลา 23 ป (The New York Times, 12 March 2020) อยางไรก็ตาม ถึงแมขบวนการมีทูจะมี

สวนชวยลดการลวงละเมิดหรือความรุนแรงทางเพศ และนําความยุติธรรมมาสูเพสหญิงจํานวนมาก แตขบวนการนี้ก็เต็มไป

ดวยขอถกเถียงเชนกัน ประเด็นแรกก็คือ การเปดเผย (หรือกลาวหา) ในเร่ืองที่เกิดขึ้นมานานซ่ึงหลายๆ ครั้งไมมีหลักฐานหลง

เหลืออยูอยางชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่งหลักฐานทางกายภาพ ดังน้ันหลักฐานท่ีมีก็คือคําเปดเผยของผูถูกกระทําหรือผูถูกลวง

ละเมิด (โดยมากเปนเพศหญิง) ที่มีตอผูกระทําหรือผูลวงละเมิด (โดยมากเปนเพศชาย) เทานั้น หรือพยานบุคคลที่ใหขอมูลจาก

เหตุการณที่เกิดขึ้นมานานแลว (หลายสิบปในบางกรณี) ซ่ึงนําไปสูคําถามท่ีสําคัญก็คือ การเปดเผยหรือคํากลาวหาเหลานั้นจะ

มีความนาเช่ือถือมากหรือนอยขนาดไหนในเชิงกฎหมาย (BBC News, 12 May 2020) ประเด็นท่ีสอง ก็คือ การถูกตราหนาวา

ผิดทั้งท่ียังไมมีการตัดสิน (Prejudgment) โดยสังคม ในหลายๆ ครั้งการออกมาเปดเผยของเพศหญิงวาถูกลวงละเมิดทางเพศ

ในอดีต กลับกลายเปนการกลาวหาและเกิดการตัดสินวาผิดโดยสังคม ท้ัง ๆ ท่ีผูถูกกลาวหายังไมไดรับการไตสวนท่ียุติธรรม 

เปนที่แนนอนวาความรุนแรงและการลวงละเมิดทางเพศนั้น เปนความผิดและผูกระทําผิดสมควรไดรับโทษไมวาจะผานพน

เวลาท่ีกระทําความผิดมานานเพียงใด แตอยางไรก็ตาม การตัดสินวาการกระทําเหลานั้นไดเกิดขึ้นจริงหรือไมน้ันเปนเรื่อง

สําคัญ ไมตางกับการเขาสูกระบวนการยุติธรรมตามปกติที่ยึดถือเปนหลัก วาผูถูกกลาวหายังคงเปนผูบริสุทธ์ิจนกวาจะไดรับ

การพิสูจนวามีความผิด (Presumption of Innocence) แตกระบวนการตัดสินโดยสังคมนั้น อาจกลาวไดวามีความรวดเร็ว 

เต็มไปดวยอคติ และบอยครั้งท่ีไมสนใจถึงกระบวนการพิสูจนความผิด ประเด็นท่ีสาม ก็คือ ขบวนการเคล่ือนไหวถูกทําใหเปน

เครื่องมือทางการเมือง (Politicalized) เปนส่ิงที่ตอเนื่องมาจากประเด็นกอนหนาซ่ึงก็คือ การตราหนาวาผิดกอนท่ีจะมีการ

ตัดสิน กระบวนการดังกลาวทําใหผูถูกกลาวหาจํานวนหน่ึงถูกใหออกจากงานประจําท่ีทําอยู ทําใหไมไดรับเขาทํางาน ทําใหเสีย

ชื่อเสียง ทําใหถูกรังเกียจจากสังคมและคนรอบขาง ทําใหเสียคะแนนเสียง และหลายครั้งทําใหหมดอนาคตทางการเมือง 

เพราะความรวดเร็วของส่ือทางสังคมออนไลนที่ทําใหการกลาวหาน้ันถูกตัดสินโดยสังคมในเวลาอันรวดเร็ว และเกิดเสียง

เรียกรองใหเกิดการลงโทษ หรือตัดสิทธิท่ีจะเขาไปสูตําแหนงใดตําแหนงหน่ึง ทั้ง ๆ ที่ผูถูกกลาวหานั้นยังคงเปนผูบริสุทธ์ิอยู 

ยกตัวอยางเชน กรณีของ เบรทท คาวานอ ท่ีถูกเสนอช่ือใหเปนผูพิพากษาของศาลสูงแหงประเทศสหรัฐอเมริกา แตถูกกลาวหา

วาลวงละเมิดทางเพศสตรีในสมัยมัธยมปลาย และกลายเปนขอกลาวหาถึงความเหมาะสมของการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

(BBC News, 17 September 2018) จนมีการเรียกรองไมใหมีการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงดังกลาวจากสังคม ผูสนับสนุนพรรค

เดโมแครต และผูที่ไมสนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป (Donald Trump) แตอยางไรก็ตาม โดยคนสวนหน่ึงมองวาเปน

ความพยายามท่ีจะทําลายชื่อเสียง และความนาเช่ือถือของประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป (Waldman, 2018) ผานทางการนํา

ขอกลาวหาดังกลาวมาเปนเครื่องมือทางการเมือง ส่ิงเหลาน้ีทําใหกระบวนการในการตอสูของเพศหญิง ถูกลดทอนความ

นาเช่ือถือลงและกลับกลายเปนการสงผลราย (backfire) แกเพศหญิงเองดวยซํ้า และเกิดขอถกเถียงของการใชกระบวนการ

ตอสูท้ังหลาย เปนเพียงเครื่องมือในการหาประโยชนทางการเมืองหรือแกคนบางกลุม ซึ่งสงผลใหความสําคัญของความเทา

เทียมระหวางเพศหญิงและชายถูกลดทอนลงจนเสมือนเปนการกาวถอยหลัง 

 5. ความทาทายใหมที่เกิดขึ้นตอเพศหญิง 

 ถึงแมการเรียกรองสิทธิและความเทาเทียมของเพศหญิง จะมีมาอยางยาวนาน แตจะเห็นไดวาเพศหญิงจํานวนไมนอย 

ยังคงตกเปนเหยื่อของความรุนแรงและการลวงละเมิดทางเพศจากเพศชายในปจจุบัน ทําใหปลายทางของการตอสูของเพศ

หญิงน้ันยังอีกยาวไกลย่ิงนัก นอกเหนือจากการเคล่ือนไหวท่ีสรางคําถามและขอถกเถียงของกลุมเรียกรองสิทธิสตรีบางกลุม ท่ี

ทําใหกระบวนการเรียกรองความเทาเทียมระหวางเพศตองดูเหมือนเปนการกาวถอยหลัง เพศหญิงในปจจุบันยังตองเผชิญกับ

ความทาทายใหมๆ ท่ีเกิดข้ึนโดยท่ีไมไดมีสาเหตุมาจากเพศชายหรือเพศหญิงเองแตกลับมาจากเพศท่ีสามบางสวน 
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ในปจจุบันกลับกลายเปนวา การตอสูเพื่อความเทาเทียมทางเพศไดกาวขามความเปนคูขัดแยงระหวางเพศชายและเพศหญิงไป

เสียแลว โดยความขัดแยงนั้นไมไดลดลงแตกลับเพ่ิมมากขึ้นและคูขัดแยงไดเพ่ิมจํานวนมากขึ้นตามไปดวย จนกลายเปนการตอ

สูกันระหวางเพศชาย เพศหญิง และเพศอ่ืน ๆ ซึ่งท้ังสามกลุมเกิดความขัดแยงซึ่งกันและกัน จนไมสามารถจับคูของความ

ขัดแยงท่ีแทจริงระหวางเพศไดอีกตอไป ในทางหนึ่งการตอสูของเพศหญิงเพื่อสิทธิและความเสมอภาคยังคงดําเนินตอไป แตอีก

ทางหนึ่งเพศอ่ืน ๆ หรือเพศที่สามถึงแมจะมีการรวมมือกันเพ่ือตอสูถึงสิทธิและความเทาเทียม ก็กลับกลายเปนภัยคุกคามตอ

เพศหญิงในหลายๆ ประเด็นเสียเอง และเปนที่แนนอนวาเพศชายยังคงความไดเปรียบในฐานะที่ครอบงําสังคมมาเปนเวลานาน 

ขอเรียกรองประการหน่ึงของเพศที่สาม ก็คือตองการไดรับสิทธิที่เทาเทียมกับเพศอ่ืน ในขณะท่ีบางสวนตองการการยอมรับ

และปฏิบัติเสมือนวาตนเองเปนเพศชายหรือเพศหญิง 

 6. ประเด็นเก่ียวกับการแขงขันกีฬา 

 มีการเรียกรองและอนุญาตใหนักกีฬาขามเพศ หรือ บุคคลเพศชายที่ทําการแปลงเพศหรือรับฮอรโมนเพศหญิงถึงปริมาณ

ที่กําหนด (เพ่ือความเฉพาะเจาะจง) สามารถเขาแขงขันกีฬาในฐานะเพศหญิงไดในการจัดแขงกีฬาบางรายการ (Sykes, 2006) 

ซึ่งเปนที่คาดหมายไดไมยากนักวานักกีฬาขามเพศเหลาน้ัน สวนใหญจะไดรับชัยชนะเหนือนักกีฬาเพศหญิง และบางครั้งสราง

ความไมพอใจใหกับนักกีฬาเพศหญิงเองท่ีคิดวาเปนสิ่งไมยุติธรรมท่ีตนเองตองแขงขันกับนักกีฬาที่มีรางกายเปนผูชาย (Jones, 

2019) ในขณะเดียวกัน นักกีฬาเพศหญิงบางสวนก็ออกมายอมรับและไมปฏิเสธท่ีจะแขงขันกับนักกีฬาขามเพศเหลาน้ัน โดย

มองวาเปนสิ่งท่ีดีและยอมรับได (Bianchi, 2017) เราจําเปนท่ีจะตองทําความเขาใจกอนวา ทําไมถึงตองมีการแบงเพศในการ

แขงขันกีฬา คําตอบหน่ึงก็คือความแตกตางเชิงสรีระระหวางเพศชายและเพศหญิง (Reeser, 2005) โดยที่ความแตกตาง

ดังกลาวน้ันไมไดเกิดมาจากความแตกตางในการฝกฝนหรือความพยายามของแตละบุคคล หากแตเปนเรื่องทางกายภาพที่ทํา

ใหเกิดความไดเปรียบหรือเสียเปรียบในการแขงขันกีฬาระหวางเพศ ดังนั้นการใหท้ังสองเพศแขงขันกีฬาดวยกันยอมจะมีขอ

โตเถียงในเรื่องความเปนธรรม อยางไรก็ดีในฝงของนักเคลื่อนไหวสิทธิสตรีบางรายเห็นวาการแบงเพศในการแขงขันกีฬานั้น 

สะทอนใหเห็นถึงทัศนคติแงลบท่ีมีตอเพศหญิงวาเปนเพศที่ออนแอกวา และไมสามารถแขงขันกับผูชายได โดยนักสิทธิสตรีบาง

ทานไดเรียกรองใหการแขงขันกีฬาตาง ๆ เชน โอลิมปค ควรจะยกเลิกการแบงผูเขาแขงขันตามเพศ โดยใหเหตุผลวาเปนการ

ลิดรอนสิทธิของสตรีและกีดกันไมใหมีการแขงขันกันอยางเปนธรรม ทั้ง ๆ ที่นักกีฬาเพศหญิงแสดงความสามารถไดดีกวา

นักกีฬาเพศชายในกีฬาบางชนิดดวยซํ้า (The New York Times, 2019) อยางไรก็ตาม การแบงเพศในการแขงขันกีฬากลับ

กอใหเกิดการปลอมแปลงเพศตนเองของนักกีฬา เพื่อใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขันอยูบอยครั้งจนทําใหการตรวจสอบ

เพศของนักกีฬานั้น จําเปนตองมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นและใชวิทยาศาสตรเขามาเก่ียวของมากข้ึนกวาการตรวจสอบทาง

กายภาพ เชน การตรวจสอบการเยื่อบุชองปาก (จินตนา, 2553) เปนตน แตวิธีการเหลาน้ันกลับสงผลยอนกลับในเชิงลบเพราะ

ทําใหนักกีฬาท่ีมีสรีระของเพศชาย ท่ีสามารถตรวจผานวาเปนเพศหญิงมีสิทธิท่ีจะแขงขันกับเพศหญิงได โดยมีกรณีตัวอยางที่มี

นักกีฬาแปลงเพศจากชายเปนหญิงและเขารวมแขงขันกีฬาในฐานะเพศหญิงและแขงขันกับนักกีฬาเพศหญิงคนอ่ืน ๆ ซึ่งผล

การแขงขันปรากฏวา นักกีฬาแปลงเพศไดรางวัลท่ีหน่ึงและนักกีฬาเพศหญิงไดรางวัลรองลงมา ภายหลังจากการแขงขันมี

นักกีฬาเพศหญิงจํานวนหน่ึงออกมาแสดงความไมพึงพอใจ ไมเห็นดวย และคิดวาไมยุติธรรมสําหรับนักกีฬาเพศหญิงท่ีตอง

แขงขันกับนักกีฬาแปลงเพศ (BBC News, 18 December 2018) ถึงแมจะมีการเสนอใหเกิดการแบงเพศในการแขงขันกีฬา

ใหมแตก็ยังไมเปนท่ียอมรับทั้งจากฝายจัดการแขงขันและนักกีฬาขามเพศเอง อีกท้ังคําถามท่ีจะตามมาก็คือจะมีการกําหนด

อยางไรวาใครเปนเพศไหน ประเด็นเหลานี้แสดงใหเห็นถึงความขัดแยงในตัวเอง ของประเด็นเรื่องความเทาเทียมทางเพศท่ี

ยังคงตั้งอยูบนความแตกตาง และเปนการเนนยํ้าวาไมใชเพศชายทุกคนจะตอตานความเทาเทียมทางเพศในทุกประเด็น ไมใช

เพศหญิงทุกคนจะเห็นดวยกับความเทาเทียมทางเพศในทุกประเด็น และไมใชเพศท่ีสามทุกคนจะใชสิทธิของตนเองอยาง

ยุติธรรม ในกรณีเชนน้ียังสรางคําถามถึงขอบเขตของความเทาเทียมอันตั้งอยูบนความหลากหลายทางเพศดวยเชนกัน 
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บทสรุป 

 จะเห็นไดวา เพศหญิงไดมีการตอสูเรียกรองความเทาเทียมและสิทธิของตนมาโดยตลอดซึ่งประสบความสําเร็จบางไม

ประสบความสําเร็จบาง แตอยางไรก็ดีการเดินทางไปสูเปาหมายทางความเทาเทียมของเพศหญิงน้ัน อาจกลาวไดวายังมีหนทาง

อีกยาวไกล อีกท้ังในปจจุบันการตอสูเรียกรองของเพศหญิงในบางครั้งบางโอกาสกลับทําใหเปนเสมือนการกาวถอยหลัง และ

ทําใหเกิดคําถามหรือขอถกเถียงถึงประเด็นเรื่องความเทาเทียมและสิทธิ นอกจากนั้นยังเกิดความทาทายใหมๆ สําหรับเพศ

หญิงซึ่งทําใหการเรียกรองสิทธิและความเสมอภาคมีความยุงยากมากข้ึนไปอีก อยางไรก็ตาม การตอสูเรียกรองในปจจุบันน้ันมี

องคประกอบหลายประการท่ีเก้ือหนุนความสําเร็จของการเรียกรองดังกลาวของเพศหญิง โดยเฉพาะอยางย่ิงการเชื่อมตอกัน

ของคนท้ังโลกผานระบบอินเตอรเนท ซ่ึงทําใหหลักการของการตอสูแพรกระจาย และสามารถสรางความเขาใจใหกับทุกเพศ

ทั่วทุกมุมโลกไดโดยใชเพียงปลายนิ้วสัมผัส กระบวนการหรือวิธีการเรียกรองสามารถเชื่อมตอเพศหญิงและผูสนับสนุนจาก

ประเทศหรือทวีปอ่ืน ๆ ท่ีจะเขารวมแสดงออกไดอยางเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน การล่ืนไหลของขอมูลขาวสารสงผลใหการปดกั้น 

การปกปด และการซุกซอนความผิดเปนไปไดยาก ซึ่งสงผลใหการตรวจสอบและการไดรับความยุติธรรมของเพศหญิงมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากน้ันกระแสสังคมยังเปนอาวุธช้ันดีในการเรียกรองสิทธิและความเทาเทียม โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อ

กระแสสังคมน้ันไมไดจํากัดแตเพียงสังคมใดสังคมหน่ึงหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง แตสามารถสรางกระแส (Viral) ไปไดท่ัวท้ัง

โลก ดังนั้นการตอสูเรียกรองสิทธิและความเทาเทียมของเพศหญิงในยุคปจจุบันอาจกลาวไดวาเปนชวงท่ีมีความเหมาะสม 

เอ้ืออํานวย และมีความสําคัญของตอเพศหญิงเปนอยางมาก หากแตการตอสูเหลาน้ันจะประสบความสําเร็จไดก็ตอเมื่อมีการ

ระมัดระวังไมใหการเดินหนากลับกลายเปนการกาวถอยหลังน่ันเอง 
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บทคัดยอ             

 ผลวิจัยพบวา ในการขับพวนของไทพวนบานผือนั้น ใชภาษาพวนในการขับจะมีอยู 2 ลักษณะ คือ ขับพวนชา และ ขับ

พวนเร็ว ในการขับพวนทั้งท่ีเปนขับพวนชา และขับพวนเร็ว มีองคประกอบตาง ๆ ที่ใชในการขับพวน ไดแก คนขับพวน กลอน

ที่ใชในการขับพวน นักดนตรี และเครื่องดนตรี ซึ่งเปนเอกลักษณะของการขับพวนของไทพวนบานผือ จําใชแสดงในโอกาสตาง 

ๆ เชน การแสดงพิธีเปดงานตาง ๆ การแสดงในงานเผยแพรวัฒนธรรมชนเผา งานสงกรานต เนื้อหาในการขับพวนชา จะเปน

การเกริ่น ในทางภาษาดนตรีเรียกวา “ลําลอง” โดยจะเลาถึงประวัติความเปนมา การอพยพยายถิ่นฐาน ลักษณะของภาษา

พวนของชาวไทพวน การปฏิบัติตามจารีตประเพณีที่มีมาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันตอนทายจะเปนการกลาวขอพร จากพระพุทธ 

พระธรรม ใหกับชาวพ่ีนองไทพวน และกลาวอวยพรใหกับคนท่ีมารับชมรับฟงการขับพวน นอกจากน้ันเนื้อหาในการขับพวน

เร็ว จะเปนการพูดถึงการยายถ่ินฐานมาอยูในที่แหงใหม แตยังก็มีการรักษาไวซึ่ง ความเปนอยู ขนบธรรมเนียม ความเช่ือ วิถี

ชีวิตของขาวพวน นอกจากนี้การขับพวนเร็วยังใชเปนการเกี้ยวพาราสีหญิงสาว ซึ่งจะเปนการเปรียบธรรมชาติกับหญิงสาวที่รัก 

ความรัก ความผิดหวัง การเปลี่ยนแปลงของการขับพวนของชาติพันธุไทพวนบานผือ ไดปรับใหเขากับสภาพสังคม และการ

พัฒนาทางเทคโนโลยี เพ่ือใหการขับพวน อันเปนเอกลักษณของชาวไทพวนบานผือ สามารถคงอยูคูกับการดํารงวิธีชีวิตของ

ชาวไทพวนในปจจุบันไดสืบตอไป 
 

คําสําคัญ: การเปลี่ยนแปลงทางดนตรี, การขับพวน, กลุมชาติพันธุไทพวน 
 

ABSTRACT 

  The study results were found that there are two styles of Thai Phuan singing in Ban Phue; slow singing 

and fast singing style.  In both styles consisted of singer, lyrics, music player, and music instrument which 

are characteristics of Phuan singing.  Phuan singing usually appeared in various occasions such as open 

ceremonies, ethnic and cultural exhibition, and Songkran festival. For the Phuan slow style was about the 

introduction in musical way called “ Lam Long”  to illustrated historical background, immigration, 

characteristic of Phuan language, and traditions succeeding from then and now.  At the end, was about 

benediction from Triratna for Thai Phuan and people who attend the ceremony. For the Phuan fast style 

was about immigration to the new place but the living, culture, and lifestyle were still remained as the 

same. Furthermore, Phuan fast style was used in flirting women by describing about nature and the beloved 
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one, romantic love, and disappointment. The changes in Phuan singing of Thai Phuan ethnic group in Ban 

Phue was the adjustment of Phuan singing in order to get along with the society and technology which 

have been developed all the time.  Thus, Phuan singing was their unique characteristics and would always 

be lifelong with Thai Phuan people 
 

Keywords: Adjustment of Music, Phuan singing, Thai Phuan ethnic group 
 

บทนํา 

  ภายใตสังคมโลกที่เปล่ียนแปลงไปในดานตาง ๆ ทั้งชวงสงครามโลก ปญหาเศรษฐกิจ การพัฒนาเทคโนโลยี ระบบทุน

นิยม ฯลฯ ยอมสงผลตอการดํารงชีวิตของมนุษย ไมวาจะเปนมนุษยในประเทศใด ภูมิภาคไหน ทวีปอะไร มนุษยชาติยอมอยู

ภายใตโลกเดียวกัน ปรากฏการณตาง ๆ อะไรก็แลวแตที่เกิดข้ึนในโลกใบน้ีก็ยอมสงผลท้ังทางตรงและทางออมตอทุก ๆ ชีวิตใน

โลกใบนี้ ดนตรีรวมถึงศิลปะทุก ๆ แขนงยอมไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเชนกัน การขับพวนของชาวกลุม

ชาติพันธุไทพวนบานผือ จังหวัดอุดรธานี ไดรับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษท่ีอพยพมาจากเชียงขวาง ประเทศลาว โดยมีแคน

เปนเครื่องหลักในการแสดง ซึ่งเนื้อหาของการขับพวนจะเปนไปในเนื้อหาท่ีเก่ียวกับการเลาเรื่องประวัติความเปนมาของกลุม

ชาติพันธุไทพวน และการเก๊ียวพาราสีกันระหวางชายหญิง ซึ่งจะมีอัตราจังหวะของการบรรเลงท่ีชา ตอมาเม่ือเกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมจากปจจัยตาง ๆ ทําใหกลุมชาติพันธุไทพวนบางกลุมไดอพยพเขามาตั้งถ่ินฐานใหมในประเทศไทยในท่ี

ตาง ๆ รวมถึงบางกลุมท่ีไดเขามาอาศัยในบริเวณบานผือ จังหวัดอุดรธานี เน่ืองจากการยายถ่ินฐานของกลุมชาติพันธุจึงทําให

เกิดปจจัยตาง ๆ ท่ียึดโยงกับบริบททางสังคม ซึ่งสงผลตอการเปล่ียนแปลงทางสังคมได จึงเปนอีกปจจัยที่ทําใหการขับพวนของ

กลุมชาติพันธุไทพวนบานผือไดเปลี่ยนแปลงไปท้ังทางดานรูปแบบทางดนตรี และองคประกอบตาง ๆ ของดนตรีในการบรรเลง

รวมทั้งการแสดงการขับพวน การขับพวนของชาวกลุมชาติพันธุไทพวนบานผือ จะมีลักษณะ 2 ลักษณะ คือ ขับพวนชาและขับ

พวนเร็ว โดยแตเดิมจะมีเพียงแคนเทานั้นที่ใชประกอบการขับพวน ซ่ึงจะใชแคนพวน (แคนเจ็ด) แตในปจจุบันจะพบวาการขับ

พวนบานผือไดมีการใชแคนแปดบรรเลงแทน อีกทั้งยังพบวามีการเพ่ิมเคร่ืองดนตรีพื้นบานชนิดตาง ๆ  เขามาในการบรรเลง 

เชน พิณ ก๊ัปแกป ฉ่ิง ฉาบ และเครื่องดนตรีประเภทเคาะตาง ๆ เปนตน โดยการเพิ่มเครื่องดนตรีเหลาน้ีเขามาจะทําใหการขับ

พวนมีความสนุกสนาน หรือการขับพวนจะมีอัตราจําหวะที่เร็ว ต่ืนเตน สนุกสานมากข้ึน โดยชมรมไทพวนบานผือ ไดอธิบายไว

วาทามกลางการเปล่ียนแปลงทางสังคม การขับไทพวนเริ่มไดรับความนิยมนอยลง ทําใหทางชมรมตองหาวิธีการในการสราง

ความสนใจขึ้นมา จึงไดมีการพัฒนาการขับพวนรูปแบบเดิมเพื่อใหเปนการอนุรักษการขับพวนใหคงอยูสืบไป  
 

บทวิเคราะห 

  บทความฉบับน้ีผูเขียนใชแนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางดนตรีในการอธิบายปรากฏการณตาง ๆ ท่ีมีความสัมพันธกัน

ระหวางดนตรีกับบริบทสังคมท่ีไดมีการเปล่ียนแปลง ดนตรีเปนศิลปะการเรียบเรียงเสียงท่ีเกิดจากมนุษย โดยท่ีรูปแบบทาง

ดนตรี เนื้อหาของเพลงยอมไดรับอิทธิพลมาจากวิถีชิวิตของมนุษย ในการศึกษาดนตรีตองศึกษาองคประกอบทางสังคมที่ดนตรี

ไดเกิดข้ึนดวยเชนกัน เพ่ือใหเขาใจถึงดนตรีมากย่ิงขึ้น สรรพสิ่งตาง ๆ ทั้งสังคมและวัฒนธรรม ไมวาจะอยูสวนใดของโลก ลวน

ไมอาจจะดํารงอยูไดโดยปราศจากการเปล่ียนแปลง ดนตรีเปนผลผลิตท่ีเกิดจากการสรางสรรคของมนุษย ผลงานดนตรีจะมี

ลักษณะรูปแบบเชนไร ยอมขึ้นอยูกับฝมือ รสนิยม และจินตนาการของมนุษย โดยรสนิยมและจินตนาการของมนุษยล วน

เกี่ยวของเชื่อมโยงกับบริบทของสังคม ทั้งในดานเวลา สถานท่ีและสถานการณ (เฉลิมศักด์ิ  พิกุลศร,ี 2560, น.1-2) ดังน้ันเมื่อ

สังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา มนุษยก็เปลี่ยนเชนเดียวกันกับดนตรีก็ตองเปลี่ยนแปลงไป การจะศึกษาทําความ

เขาใจเกี่ยวกับแนวคิดตาง ๆ ในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมยอมจะสงผลใหผูศึกษาเขาใจดนตรีมากยิ่งขึ้น กลุมชาติพันธุไทพวน 
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บานผือ จังหวัดอุดรธานี ผานการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมาอยางยาวนาน ทั้งทางดานการยายถิ่นฐาน การรับเอาวัฒนธรรม

กระแสหลักในชวงเวลานั้น ๆ เขามาจึงทําใหวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของกลุมชาติพันธุไทพวน บานผือ จังหวัดอุดรธานีได

เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการขับไทพวนของกลุมไทพวนบานผือก็ยอมตองมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหสอดรับกับสังคมปจจุบัน 

 1. กลุมชาติพันธุไทยพวนบานผือ 

  “ชาวพวน” เปนกลุมชาติพันธุกลุมหนึ่งท่ีปจจุบันกระจายอยูในหลายจังหวัดของประเทศไทย คนพวนเปนชนกลุมที่มี

ภาษาพูด ภาษาเขียน วัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรม รวมไปถึงการละเลนพ้ืนบานและเพลงพ้ืนบานที่มีเอกลักษณเปนของ

ตัวเอง (วีระพงศ  มีสถาน, 2539, น.7-29) ชาวพวนกอนท่ีจะอพยพเขามาในประเทศไทยไดเคยต้ังถิ่นฐานอยูบริเวณที่ราบสูง

ของเชียงขวางหรือตรันนินช ทางตะวันออกเฉียงใตของหลวงพระบาง ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเวียงจันทน ซ่ึงอยูตอน

เหนือของลาวในปจจุบัน (สุเทพ  พรหมศิลป, 2536, น.1) ชาวพวนบางกลุมไดเขามาจากการถูกกวาดตอนในฐานะเชลยศึก ใน

สมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว ในยุคของสงครามที่สยามไดยกทัพไปทําสงครามกับเจาอนุวงศ เชลยศึกจาก

เหตุการณทําสงครามคร้ังนี้ไดถูกกวาดตอนมาอยูในแถบเมืองลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี และนครไชยศรี (กาญจนรัตน แปลก

วงศ, 2554, น.2-3) การละเลนพื้นบานของชาวพวนสวนใหญจะเลนในประเพณีวันสําคัญของชาวพวน เชน วันสงกรานต วัน

งานกําฟา เปนตน การละเลนมีทั้งท่ีมีเพลงประกอบเรียกวา การเซ้ิง เชน เซิ้งนางกวัก การเล็งกลอง เปนตน มีการละเลนท่ีสืบ

ตอมาจนถึงปจจุบันของไทยพวน ไดแก การเส็งกลอง การเตะหมาเบ้ีย การเลนนางกวัก การลําพวน เปนตน (ตา  จันทโชติ, 

2548, น.61) อําเภอบานผือ หรือที่ชาวอําเภอบานผือจะมีสําเนยีงภาษาทองถิ่นที่เรียกกันวาบานปรือ ชาวบานปรือจะอาศัยอยู

ที่บริเวณหนองน้ําท่ีมีช่ือวา “หนองปรือ” ซึ่งแตเดิมจะเปนแหลงน้ําขนาดใหญ ในปจจุบันหนองปรือก็ยังคงอยู แตพบวามีขนาด

เล็กลง โดยท่ีสําเนียงพูดจากหนองปรือไดเริ่มผิดเพี้ยนตอมาจึงกลายเปนคําวา “บานผือ” ในปจจุบัน ลักษณะภูมิประเทศใน

แถบบานผือมีลักษณะเปนที่ราบสูงในบริเวณเชิงเขาภูพาน ประกอบไปดวย ทุงนา ปาไม ภูเขา ซึ่งเปนพื้นท่ีเหมาะแกการทํา

การเกษตรกรรม มีลําน้ําสําคัญในการหลอเล้ียงชีวิตอยางเชน หวยนํ้าโมง ลําน้ํางาว ลําน้ําฟา หวยคุก ลําน้ําซีด เปนตน ใน

ปจจุบันที่ต้ังของอําเภอบานผือ ต้ังอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี ชาวกลุมชาติพันธุไทพวน เปนกลุมชาติพันธุ

ที่มีความเชื่อที่ยึดมั่นในพุทธศาสนา มีขนบธรรมเนียม ประเพณี และเขารวมวันสําคัญ โอกาสตาง ๆ ท่ีสําคัญทางพุทธศานา

อยางเครงครัด ตามแบบอยางที่บรรรพบุรุษไดปฏิบัติมา นอกจากน้ันยังมีความเชื่อในการนับถือผี คลายกับกลุมชาติพันธุอ่ืน ๆ 

เชน ผีปูยา ผีเสี้ยวบาน เปนตน  

 2. การขับพวนกลุมชาติพันธุไทพวนบานผือ จังหวัดอุดรธานี 

  ลําพวนเปนวัฒนธรรมการละเลนท่ีเกิดจากภูมิปญญาดานภาษาที่ใชส่ือสารกันในหมูคนพวนในอดีต โดยใชปฏิภาณไหว

พริบและประสบการณ ผูกรอยถอยคํา พูดจาโตตอบกันในลักษณะคําคมหรือผญา สุภาษิต คําพังเพยเปรียบเทียบ โดยเฉพาะ

ในระหวางหนุมสาว ซึ่งเปนเรื่องปกติของชาวพวนในยุคนั้น หากไมมีเสียงดนตรีประกอบก็จะเปนเพียงการพูดคุยกันธรรมดา 

ตอมาไดนําเอาอารมณความรูสึกจากเหตุการณตาง ๆ มาบรรยายประกอบเสียงแคนตลอดจนการเลาเรื่อง เลานิทาน จนเปนท่ี

นิยมเรียกกันวา การลํานําของคนพวน ตอมาจึงเหลือเพียง “ลําพวน” (กาญจนรัตน  แปลกวงศ, 2554, น.103) ลําพวน เปน

การละเลนพื้นบานรูปแบบหนึ่งของชาวพวน เปนการแสดงศิลปะการขับรอง ทํานองขับขานหรือท่ีเรียกวา “ลํา” เปนภาษา

พวน ลําพวนมีแคนเปนเครื่องดนตรีหลักในการแสดง การขับพวนของไทพวนบานผือ ไดสืบทอดมาจากบรรพบุรุษที่อพยพมา

จากเชียงขวาง ประเทศลาว โดยมีเครื่องดนตรีที่ใชเปนวัสดุท่ีหาไดจากทองถ่ิน มาจนถึงลูกหลานในปจจุบันการขับพวนต้ังแต

สมัยกอนน้ัน จะเปนการน่ังขับพวนโดยมีแคนเปนเครื่องดนตรีหลักประกอบการแสดง มีจังหวะคอนขางชา ใชเกี้ยวพาราสี

โตตอบกัน ตอมาเม่ือมีการอพยพยายถ่ินฐานของชาวพวน จึงทําใหเกิดการเพิ่มเนื้อหาท่ีเปนการบอกเลาความเปนมา และ

นิทานของชาวพวน นอกจากน้ันเมื่อมีการเปล่ียนแปลงในบริบทตาง ๆ  จึงทําใหเกิดการพัฒนารูปแบบการบรรเลง ทําใหเกิด

จังหวะท่ีมีลักษณะเร็วขึ้น เพ่ือใหเกิดความสนุกสนาน นอกจากนั้นยังไดนําเครื่องดนตรีตาง ๆ เขามาเพ่ิมสีสรรของเสียง อาทิ 
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กั๊ปแกป เขามาบรรเลงเพื่อใหมีจังหวะเร็วขึ้น เปนตน สําหรับการขับพวนของกลุมชาติพันธุไทพวนบานผือ จังหวัดอุดรธานี จะ

มีลักษณะอยู 2 ลักษณะ คือ ขับพวนชา และขับพวนเร็ว  

   1.1 การขับพวนชา ในดานของเน้ือหาของการขับพวนชาน้ันจะเปนการเกริ่น หรือที่เรียกวา “ลําลอง” โดยเปนการ

เลาถึงประวัติความเปนมา การอพยพยายถิ่นฐาน วิถีชีวิตตาง ๆ รวมถึงวัฒนธรรมในดานตาง ๆ ของชาวพวนจากอดีตสูปจจุบัน 

จากนั้นในตอนทายของการลําลองจะเปนการกลาวขอพรจากพระพุทธ พระธรรมและสิ่งศักด์ิสิทธิใหกับชาวพ่ีนองไทพวน 

พรอมท้ังกลาวอวยพรใหกับคนท่ีมารับชมรับฟงการขับพวน การขับพวนชาจะมีเพียงแคนเปนเครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการ

ขับพวนเทานั้น ทํานองแคนในการเปาเรียกวา “ลําลอง” นักดนตรีแคน (หมอแคน) จะบรรเลงวนไปเรื่อย ๆ ในทํานองหลัก

จนกวาผูขับพวนจะขับเนื้อหาจบ ในทอนทายตอนจบโนตตัวรองสุดทายหมอแคนจะทําการสูดลมเขาแลวเปาเสียงที่มีการลาก

โนตยาวออกมา การขับพวนชามีเน้ือรองตัวอยางดังนี้ (1) โอ โอ โอยนอ คันแมนโอจ่ังซี้ กะแมนโอลําพวนพ่ีนองเอย มาแตเมือง

เชียงขวาง ประเทศลาวพายพุน ฮุนปูทวดตาทวด หนีภัยลงใตตํ่าอพยพทวมน้ํา ขอเฮาสูถิ่นไทย พ่ีนองเอย (2) โอ โอ โอยนอ 

อันวาโตเฮานี้ กะสายเลือดไทพวน พี่นองเอย เฮาอยูเมืองอุดร อําเภอบานผือมาโดนแลว แนวซนเซื่อเปนพวนทุกสิ่งทุกอยาง

ทาทางปะเวา เฮาน้ีกะแมนพวนพ่ีนองเอย (3) โอ โอ โอยนอ เวามาฮอดทายน้ี นางขอกลาวอวยพร ขอวิงวอนองคพุทธ พระ

ธรรมนําเจา ขอใหมานําเขาบรรดาผูยูสง ทุกเผาพวนพ่ีนองยืนมั่นหมื่นป เวามาฮอดทายน้ี เรียมขอกลาวอวยชัย ขอขอบคุณ

พงษา หมูลุงอาวอาปา ที่ไดอุตสาหเยื้อนฟงนางกล้ํากลาว หวังวาคราวหนาพุน คงสิพอพบกันพ่ีนองเอย ทํานองขับพวนชา 

ลักษณะของดนตรีในทอนขับพวนชานั้น เปนการเกริ่นนํากอนท่ีจะเขาทอนขับพวนชา ในภาษาทางดนตรีพ้ืนบานเรียกวา “ลํา

ลอง”  

  1.2 การขับพวนเร็ว ในดานเนื้อหาน้ันการขับพวนเร็วจะมีลักษณะเน้ือหาที่พูดถึงการยายถิ่นฐาน ประเพณีวัฒนธรรม 

บริบทสังคมตาง ๆ และการเก้ียวพาราสีคลายกับการขับพวนชา แตจะตางในลักษณะของการบรรเลงดนตรี โดยจะมีการใช

แคน ฉิ่ง ฉาบ กั๊ปแกป กลองมาบรรเลงรวมดวย จะเปนการบรรเลงในทํานองลําเพลิน หรือลําเซิ้ง บรรเลงวนไปเรื่อย ๆ จนผู

ขับพวนจะขับจบแลวดนตรีจะบรรเลงตอไปเล็กนอยโดยการบรรเลงจะคอย ๆ  ชาลงจนจบ โนตสุดทายหมอแคนจะลากยาว

เชนเดียวกับการขับพวนชา การขับพวนเร็วมีเนื้อรองตัวอยางดังนี้ (1) โอนอ สาวเมืองพวน ซวนย้ิม ยามมายาม โอย มาแว 

คิดถึงแตนําอาย ฮอมฮอม ผูอยูไกล สาวฮองไห คนน้ี ถานั่งทุกเซาคํ่า ยามลมหนาว พัดตอง ใจนองหวงหา แตใด พี่ชายเอย (2) 

โอนอ นองไดจากเมืองเชียงมาอยูเวียงโดนแลว หลายปก็พนผาน ยายถิ่นฐานจากเจาคนเวาแมนตอกัน ยังผูกพันลุงปาอาวอา

และเพ่ือหมู ยังคอยอยูสืบสราง เมืองบานแมนถิ่นเดิมมา บเดนอ (3) โอนอ คันอายยังคึดพอ ใหฟาวอวยมาขอ พอแมนองยังรอ 

มาขอไวๆ อายอยาใหกายปน้ี คนดีใหมาแตง ใจนองคอยทาแปง รอแตงอายแตผูเดี่ยว เดออายเอย สวนของทํานองเร็วน้ัน จะ

พบวามีลักษณะการบรรเลงทํานองลําเพลิน หรือลําเซิ้ง จะบรรเลงวนไปเรื่อย ๆ จนกวาผูขับพวนจะลงจบ เน่ือจากการเกิดขึ้น

ของดนตรีในแตละวัฒนธรรมนั้นมีพ้ืนฐานมาจากกระบวนการเรียนรู คติความเชื่อและบทบาทหนาที่ท่ีแตกตางกัน จึงกอใหเกิด

รูปแบบของดนตรีที่หลากหลาย โดยรูปแบบที่หลากหลายเหลาน้ันไดถูกสรางสรรคขึ้นโดยมีเปาหมายเพ่ือตอบสนองภารกิจใด

ภารกิจหนึ่ง เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไปกระบวนการเรียนรู คติความเชื่อและบทบาทที่เปนสภาพที่เคยดํารงอยูในอดีต ยอมถูก

ตัดลดขั้นตอนหรือเพิ่ม ปรับประยุกตเพื่อใหเหมาะสมกับกาลเวลา เปนสาเหตุที่ทําใหดนตรีจําเปนตองเปล่ียนแปลงไปดวย 

(เฉลิมศักดิ์  พิกุลศรี, 2560, น.4-5) เม่ือบริบทของสังคม ทั้งคติความเชื่อบทบาทหนาท่ีไดเปลี่ยนแปลงไปยอมสงผลตอดนตรี 

ดนตรีพ้ืนบานจะเกิดขึ้นและพัฒนาในสังคมเกษตรกรรมท่ีมีลักษณะเศรษฐกิจแบบเล้ียงตัวเองได (self-sufficiency) สภาพ

สังคม จะไมใชสังคมที่อยูอยางโดดเดี่ยวหรือแยกออกจากสังคมอ่ืน ขบวนการถายทอดศิลปะ ดนตรี จะอาศัยการบอกดวยปาก 

และจดจําเปนหลัก ลักษณะท่ีกลาวมาแลวเปนเพียงการสะทอน ภาพของดนตรีพ้ืนบานโดยอาศัยบริบททางสังคม เศรษฐกิจ

และวัฒนธรรม (เฉลิมศักดิ์  พิกุลศรี, 2561, น.148-149) ดนตรีพ้ืนบานแตเดิมเปนลักษณะดนตรีที่เรียบงาย มุงเนนไปที่ความ

สนุกสนาน มิไดมุงเนนไปที่ความซับซอนทางดนตรี ประกอบกับรูปแบบการถายทอดแบบมุขปาฐะ ไมไดมีการจดบันทึกแบบ
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เปนเอกสาร ดังน้ันจึงสงผลใหเพลงพ้ืนบานมีลักษณะท่ีไมยาวมากหนัก มีลักษณะที่ส้ัน วนไปวนมา โดยในลักษระดังกลาวจึง

สงผลใหงายในการรองตาม เขาใจ ตลอดจนสามารถบรรเลงตามไดงาย ทําใหดนตรีพ้ืนบานเปนดนตรีท่ีสามารถทําใหผูฟงมี

สวนรวมไดมากกวาดนตรีที่มีรูปแบบซับซอน กลาวไดวาลักษณะเดนของดนตรีพ้ืนบานน้ันจะพบไดวาเมื่อมีการแสดงหรือ

บรรเลงตอสาธารณชนแลวจะพบวาผูฟงน้ันสามารถมีสวนรวมไดงาย เชน การขยับรางกายตามจังหวะ รองตาม หรือแมกระท้ัง

อาจเขารวมบรรเลงได ลําพวนเปนการละเลนพ้ืนบานอยางหนึ่งของชาวพวน เปนการแสดงศิลปะการขับรอง ทํานองขับขาน

หรือที่เรียกวา ลํา เปนภาษาพวน ลําพวนเปนท้ังศาสตรและศิลปมาผสมผสานกันใหคลองจองเปนทํานองและเสียงที่นาฟง มี

เสียงแคนเปนดนตรีประกอบทวงทํานองและลีลาการขับรอง (สภาวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี, 2549, น.3) ลําพวนเปนศิลปะและ

วรรณคดีพ้ืนบานที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของชาวพวนแตบรรพกาล เชนเดียวกับท่ีภาคใตมี มโนราห หนังตะลุง ภาคกลางมี 

ลิเก ลําตัด ภาคเหนือมี ฟอนเล็บ และภาคอีสานมี หมอลํา เปนตน การขับลําพวนมีทํานองครํ่าควญออดออน นุมนวลและ

ออนหวานนาฟง เสียงคนและแคนจะหยุดหายไปเมื่อสิ้นสุดในแตละวรรค การแสดงลําพวนสามารถแสดงไดเกือบทุกโอกาส 

ทุกงาน หากเปนงานบุญตาง ๆ ในเทศกาลตาง ๆ คํารองหรือเน้ือหาของลําพวนจะมีเกี่ยวกับการเกี้ยวพาราสี จึงทําใหสามารถ

เรียกเสียงครึกครื้นเฮฮา เปนที่สนุกสนานครื้นเครง เปนการลํารองโตตอบกัน (กาญจนรัตน  แปลกวงศ, 2554, น.4) จะเห็นได

วาลําพวนนั้นถือไดวาเปนการละเลนพ้ืนบานรูปแบบหนึ่ง ซ่ึงไดเกิดขึ้นทามกลางสังคมเกษตรกรรม นอกจากนั้นเม่ือพิจารณาลง

ไปในถิ่นที่อาศัยของกลุมชาติพันธุไทพวนบานผือ จังหวัดอุดรธานี ก็จะพบวาเปนสังคมเกษตรกรรมเชนกัน โดยในบริบท

โดยรอบของบานผือ เปนสังคมเกษตรกรรมท่ีมีความอุดมสมบูรณ ติดแหลงน้ํา ดวยความเปนสังคมเกษตรกรรมเม่ือมีการ

เปลี่ยนแปลงสังคมจากสังคมเกษตรกรรมที่ผลิตเพ่ือใช เพ่ือแลกเปล่ียนสิ่งของกันในการดํารงชีวิต ตอมาเม่ือสังคมอุสาหกรรม

เขามายังประเทศไทย สงผลใหสภาพสังคมในประเทศเปลี่ยนแปลงไป การจางงานในลักษณะสังคมทุนนิยมไดเขามายัง

สังคมไทย ทําใหความตองการในการบริโภคไดเริ่มเขามาเปลี่ยนแปลงการดํารงชีวิตอยูของผูคนในสังคม ไมเวนแมแตในกลุม

ชาวบานผือ จังหวัดอุดรธานี การเขามาของระบบทุนนิยม ไมไดเพียงเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตในดานการทํางาน การดํารงชีวิตอยู 

การใชอัตราการแลกเปล่ียนดวยเงินเทานั้น ยังสงผลใหเกิดการรับเขามาของเทคโนโลยีตาง ๆ จากชาติมหาอํานาจทาง

เศรษฐกิจตาง ๆ จึงสงผลใหวัฒนธรรม ประเพณี รวมถึงการละเลนพื้นบานไดรับผลกระทบทั้งหมด  ลําพวนนับไดวาคงรูป

แบบเดิมไวจากการท่ีลําในหมูชาวพวนดวยกันเอง ไมไดนําออกเผยแพรในรูปแบบของการแสดงสูสาธารณชน อีกประการหน่ึง 

ภาษาท่ีใชลําน้ันฟงยากเพราะตองประสมอิงเขากับทํานองลํา ทําใหผูฟงที่ไมเขาใจภาษาพวน เม่ือไมทราบความหมายในภาษา 

และเมื่อไมมีการปรับเปลี่ยนเพื่อจะส่ือความหมายตอคนในสังคมดวยภาษาอ่ืน ๆ จึงทําใหผูที่จะสืบทอดและสดใจลดนอยลง

เปนลําดับ จากการสอบถามขอมูลในหลายภาคท่ีมีกลุมชาติพันธุพวนอาศัยอยู ปรากฏวาไมมีแหลงการสอนลําพวน หรือการ

ถายทอดขับพวนเลย (วีระพงศ มีสถาน, 2536: 29) ในขณะเดียวกันวงหมอลําของภาคอีสานไดขยายตัวและพัฒนารูปแบบการ

แสดงอยูตลอด สงผลใหรูปแบบการแสดงไดพัฒนาและเพ่ิมความนาสนใจ ทําใหไดรับความนิยมมากย่ิงขึ้นแมผูที่รับฟงรับชม

การแสดงจะไมเขาใจในภาษา แตดวยรูปแบบตาง ๆ ที่สรางความสนใจทั้งเนื้อหาและรูปแบบการแสดงท่ีรวมสมัยยิ่งขึ้น จึงทํา

ใหหมอลําซึ่งเปนวัฒนธรรมท่ีคลายกับการลําพวนไดรับความนิยมมาก จนทําใหหมอลํารูปแบบตาง ๆ ไดเขามาแทนท่ีการ

ลําพวน จากการเก็บขอมูลภาคสนามในพ้ืนท่ีชมรมไทพวน อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี พบวาชาวบานเปนปจจัยสําคัญที่ทํา

ใหการขับพวนมีการเปลี่ยนแปลง สภาพสังคมในปจจุบันท่ีมีความเจริญมากยิ่งข้ึน ทําใหบุคคลมีสวนใหรูปแบบของการขับพวน

เปลี่ยนแปลงไป โดยเมื่อมีการขับพวนขึ้น ดวยลักษณะของการขับพวนที่คอยขางชา ไมตื่นเตน ทําใหไมคอยไดรับความสนใจ

จากผูชมทั่วไปที่ตางวัฒนธรรม อีกทั้งเมื่อมีการแสดงการขับพวนผานไปก็อาจทําใหมีการเริ่มเบื่อ หรืองวงนอน ตอมาผูแสดงจึง

ไดนํากั๊ปแก็ป กลองและอุปกรณอ่ืน ๆ เขามารวมในการบรรเลง เพื่อใหจังหวะเร็ว กระชับ นาสนใจยิ่งข้ึน เมื่อสภาพสังคม

เปล่ียนแปลงไปก็ยอมทําให เด็ก เยาวชน ชาวพวนรุนใหมไมคอยใหความสนใจ กลับหันไปสนใจในวัฒนธรรมดนตรีรวมสมัย

รูปแบบตาง ๆ ท่ีกําลังไดรับความนิยม อีกท้ังเมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไปการบันทึก สืบทอดยอมจางหายไปเพราะเน่ืองจากการขับ
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พวนไมไดมีการบันทึกในลักษณะลายลักษณอักษรเพื่อสืบทอด เปนปญหาเชนเดียวกันกับดนตรีพ้ืนบานท่ัวไป ดังนั้นเม่ือเวลา

เปลี่ยนแปลงไป บริบทสังคมเปล่ียนไป ดนตรีก็ยอมเปลี่ยนไป อีกทั้งเมื่อเกิดวัฒนธรรมท่ีออนแอลดนอยลง ก็ยอมถูกแทนท่ีจาก

วัฒนธรรมกระแสหลัก จนสุดทายวัฒนธรรมน้ัน ๆ ท่ีออนแอก็คอย ๆ หายไป  
 

บทสรุป 

   ปรากฏการณตาง ๆ ของสังคมโลกสงผลตอสังคมไทยทั้งทางตรงและทางออม อีกท้ังเม่ือสังคมไทยไดเขาสูภายใตระบบ

ทุนนิยม สงผลใหการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยไดมีการเปล่ียนแปลงในดานตาง ๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ระบบ

การศึกษา เปนตน ทําใหดนตรีพ้ืนบานเองก็ยอมตองมีการพัฒนา เปลี่ยนแปลงรูปแบบของดนตรี นอกจากการจัดการประกวด

แลวเมื่อสังคมในระบบทุนนิยมท่ีทําใหเกิดสังคมแรงงาน และการจางงาน สงผลใหวิถีชีวิตของมนุษยเปลี่ยนแปลงไป และได

กระทบตอวัฒนธรรมของดนตรีพ้ืนบานดวย จากเดิมท่ีการบรรเลงดนตรีเพื่อการมีสวนรวมของคนในชุมชน แตดวยระบบทุน

นิยมทําใหคนในสังคมตองมีคาใชจายในการดํารงชีวิต สงผลใหแมกระทั่งปจจัยตาง ๆ ของดนตรียอมเกิดคาใชจาย ดังนั้นทําให

การรักษาสถานะของวงดนตรีใหอยูรอดจําเปนตองสรางอัตลักษณของข้ึนมา ทั้งทางดานการพัฒนาฝมือดานดนตรี และพัฒนา

รูปแบบการแสดงใหออกมาดึงดูดและเพ่ือใหไดรับความนิยม การเปล่ียนแปลงของการขับพวนของชาติพันธุไทพวนบานผือ 

จากที่ผูเขียนไดลงพื้นดําเนินการสัมภาษณสมาชิกไทพวนบานผือและผูรูเก่ียวของ ในการขับพวนแบบดั้งเดิมจะเปนการขับพวน

ประกอบกับการบรรเลงแคนเจ็ด และปจจุบันเปนการขับพวนประกอบกับเครื่องดนตรีพ้ืนบานอีสาน เชน แคนแปด พิณ กั๊ป

แกป ฉิ่ง ฉาบ เครื่องดนตรีประเภทเคาะจังหวะที่ทําจากไมไผ เลยเปนปจจัยอีกอยางหน่ึงในการปรับเปลี่ยนการขับพวน เพื่อให

ดํารงอยูและเขากับยุคสมัยปจจุบัน สาเหตุอ่ืนๆ ท่ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงการขับพวน จากสภาพสังคม ในปจจุบันมีการ

เปลี่ยนไปอยางมาก ทําใหวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตความเปนอยูมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม เมื่อชุมชนเปดรับส่ิงใหมเขามาทํา

ใหกลุมเยาวชนท่ีมีเชื้อสายไทพวน ไมคอยใหความสนใจในการขับพวน สงผลใหการขับพวนน้ีเร่ิมจะเรือนหายไป จึงทําใหชาว

ไทพวนบานผือน้ัน มีการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมในปจจุบันเปนอยางดี ท้ังนี้เพื่อไมใหส่ิงตางๆ ที่เปน

เอกลักษณเหลาน้ีสูญหายไป นอกจากน้ันเม่ือพัฒนาทางเทคโนโลยี จากสภาพสังคมท่ีมีการพัฒนาเปล่ียนแปลงไปเรื่อยๆ นั้น 

เทคโนโลยีก็มีการพัฒนาไปเร่ือยๆ เชนกัน ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใหเทคโนโลยีที่ทันสมัยข้ึน ซ่ึงเทคโนโลยีเหลาน้ีมนุษย

สามารถนํามาปรับเขาใชกับชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี ไมวาจะเปน การทํางาน การสื่อสาร การจดบันทึกขอมูล ฯลฯ และ

เทคโนโลยีสามารถทําใหมนุษยรับขาวสารดานตางๆ ไดท่ัวโลก เชน วัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี การเมือง เปนต น                

ในขณะเดียวกันนั้น เทคโนโลยีทางการส่ือสารไดรับพัฒนามากข้ึนอยางตอเน่ือง ทําใหคนสามารถติดตอสื่อสารกันไดอยางกวาง

ขาง หรือรับฟงขาวสารจากท่ีอ่ืนๆ จากทั่วโลกไดเปนอยางดี เกิดการรับเอาวัฒนธรรมจากชาติอ่ืนๆ คนจึงหันไปนิยมวัฒนธรรม

ของชาติอ่ืนๆ แลวนําเอาวัฒนธรรมอ่ืนๆ เขามาปรับใชในชีวิตประจําวันมากขึ้น สงผลใหวัฒนธรรมในทองถิ่นเริ่มเลือนหายไป

ตามเวลา อาจกลาวไดวา สภาพสังคม และการพัฒนาทางเทคโนโลยี เปนปจจัยที่ทําใหสงผลตอการเปล่ียนแปลงการขับพวน 

ดังน้ันชาวไทพวนบานผือ จึงไดมีการพัฒนา และการเปลี่ยนแปลง ทางดานความเปนอยู อาชีพ ใหทันกับยุคสมัยปจจุบัน จึงได

มีการกอต้ังชมรมไทพวนบานผือขึ้น เพ่ือสืบสาน อนุรักษ เผยแพร ประเพณี วัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณของชาวไทพวน ไมให

สูญหายโดยการเผยแพรใหกับเยาวชนในทองถ่ิน และการแสดงในงานเทศการตางๆ มีการปรับการแสดงใหเขากับยุคสมัยเพื่อ

ไมใหผูชมเกิดอาการเบ่ือ เพ่ือสามารถใหคงอยูกับวิถีชีวิต อันเปนเอกลักษณของชาวไทพวนบานผือสืบตอไป 
 

กิตติกรรมประกาศ 

   ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย นักวิชาการ ท่ีไดใหคําแนะนําคําปรึกษา จนทําใหผูเขียนสามารถผลิตงานบทความ

วิชาการฉบับน้ี สําเร็จลุลวงไปดวยดี ตลอดจนกราบขอบพระคุณบุพการีทั้งสองทานท่ีไดใหการสนับสนุนมาโดยตลอด ผูเขียน

หวังเปนอยางยิ่งวาบทความฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอผูท่ีสนใจเพ่ือเปนประโยชนแกสังคมตอไป 
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บทคัดยอ             

 การปฏิบัติตนของพระภิกษุสงฆมีกฎเกณฑท่ีพิเศษและมากกวาบุคคลธรรมดา โดยตองปฏิบัติตามพระธรรมวินัย และ

ตองอยูภายใตกฎหมายของบานเมืองดวย ในกรณีที่พระภิกษุถูกกลาวหาวากระทําความผิดทางอาญา มีกระบวนการสําคัญท่ี

แตกตางจากผูตองหาหรือจําเลยทั่วไปคือ การไมนําพระภิกษุผูถูกกลาวหาวากระทําความผิดเขาหองขังหรือเรือนจําในขณะท่ี

ยังครองสมณเพศหรือหมจีวรอยู ดังน้ันในมาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2505 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.

2535 ใหอํานาจพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการจัดดําเนินการใหพระภิกษุผูถูกจับขอหาวากระทําผิดอาญาใหสละสมณ

เพศได แมพระภิกษุเพียงแตถูกกลาวหาวากระทําความผิดน้ันยังไมมีคําพิพากษาท้ังจากศาลยุติธรรม และคําวินิจฉัยจากคณะ

สงฆผูปกครอง จึงตองถือวาพระภิกษุรูปน้ันยังเปนผูบริสุทธ์ิอยู การที่พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ มีอํานาจจัดการให

พระภิกษุน้ันสละสมณเพศไดก็เทากับไดตัดสินวาพระภิกษุรูปน้ันกระทําความผิดจริงตากลาวหานับวาเปนข้ันตอนการปฏิบัติท่ี

ไมเปนธรรมตอพระภิกษุซึ่งปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบอยางรายแรงทั้งยังเปนการขัดรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ท่ีไดบัญญัติ

คุมครองผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา วาตองสันนิษฐานไวกอนวาผูน้ันยังไมมีความผิด และกอนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดจะ

ปฏิบัติตอบุคคลนั้นอยางเปนผูกระทําความผิดมิได เมื่อเปรียบเทียบการกระทําความผิดตามพระธรรมวินัยพบวา ลักษณะของ

ความรายแรงการกระทําความผิดสามารถแบงไดเปน 2 ประเภทคือ 1) ความผิดท่ีตองอาบัติปาราชิกและ 2)ความผิดที่ไมตอง

อาบัติปาราชิก การตองอาบัติปาราชิกน้ัน ถือเปนความผิดท่ีรายแรงตามหลักพระพุทธศาสนาซ่ึงถาพระภิกษุรูปใดละเมิด

ปาราชิกสิกขาบทดังกลาว ก็จะขาดจากความเปนพระภิกษุทันที ผูเขียนจึงมีขอเสนอแนะใหมีการปรับปรุงแกไขมาตรา 29 โดย

ใหเพิ่มเติมรายละเอียดท่ีชัดเจนและสอดคลองกับพระธรรมวินัย ในการใหอํานาจพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการบังคับ

พระภิกษุใหสละสมณเพศรวมถึงใหความรูเพ่ิมเติมในดานพระธรรมวินัยแกพนักงานสอบสวนและอัยการหรือเจาหนาท่ีอ่ืนท่ี

เกี่ยวของเพื่อใหมีความใจในการปฏิบัติตอพระภิกษุท่ีถูกกลาวหาวากระทําความผิดอาญา ไดอยางถูกตอง 

 

คําสําคัญ: มาตรา 29, พระราชบัญญัติคณะสงฆ, สละสมณเพศ, พระพุทธศาสนา, พระภิกษุกระทําผิดอาญา 
 

 Abstract 

 The Buddhist monks have special rules which have more provisions than the rules used with ordinary 

persons.  Buddhist monks shall comply with the Doctrine and the Discipline. Furthermore, Buddhist monks 

shallbe under the country laws. In caseBuddhist monks are alleged that they commit criminal offence, they 
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will be under important process which is different from alleged offenders or general accused person,as 

Buddhist monks who are alleged of committing offence will not be brought to be put in jail or prison while 

the Buddhist monk is still in monkhood or wears yellow robe.  There fore , in section 29 of Sangha Act 

B. E. 2505 ,amended by the Sangha Act (No 2)  B. E. 2535,investigator is given with authority to manage for 

Buddhist monks who are arrested because of allegation of committing criminal offense to quit from 

monkhood. However,in this case,such Buddhist monk is only alleged committing offence,there is no 

appearance of judgment of justice court and decision of the ruling Sangha,then such Buddhist monk is 

deemed that he is still an innocent person. The fact that the investigator or public prosecutor has authority 

to manage for that monk to quit from monkhood is equal to decision that such monk commits offence 

actually as alleged.  The step is considered as practice that is severely not fair to Buddhist monk who 

practices well correctly. It is also contrary to the Constitution of The kingdom of Thailand which prescribed 

and that it would protect alleged offender ,or accused person in criminal cases that there should be 

presumption that the person does not have offence. Before the court judged that the case came to the 

end,that person would not be treated as if he committed offence.When compared committing offence 

against the Discipline,found that severity of offence committing could the be divided in to two types, 

including offence of grave sin and offence which is not grave sin.Offence of grave sin is considered as severe 

offence as per Buddhism.  If any Buddhist monk breaches such provisions, he shall quit from monkhood 

immediately.  Therefor,the researcher recommended for improving and modifying Section 29 ,by adding 

clear criteria and detail and corresponding to the Discipline on granting of authority to investigators and 

public prosecutors to enforce Buddhist monks to quit from monkhood. The writer recommended that 

investigators and public prosecutors or other relevant officers should be given with additional knowledge 

in the Discipline so that they had correct and properunderstanding about treatment towards Buddhist 

monks who were alleged that they committed criminal offence. 

Keywords: Section 29,  Sangha Act, enforcing monks, Buddhism.Criminal. 
 

บทนํา 

 พระพุทธศาสนาเปนสถาบันหลักของประเทศไทยมีความเกี่ยวของกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชนชาติไทยมาเปนเวลา

ชานาน ประชากรสวนใหญในประเทศไทยนับถือศาสนาพุทธลัทธิเถรวาทวิถีชีวิตของคนในสังคมไทย ผูกพันกับประเพณีมี

พื้นฐานจากศาสนาพุทธเชนงานบวช งานแตงงาน งานศพ งานทําบุญขึ้นบานใหมฯลฯ อีกท้ังสังคมไทยยังใหความสําคัญกับวัน

สําคัญทางพุทธศาสนา โดยถือเปนวันหยุดของทางราชการและภาคเอกชนเพื่อใหพุทธศาสนิกชนไดมีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมทาง

ศาสนา เชนวันวิสาขบูชา วันมาฆะบูชาและวันอาสาฬหบูชา เปนตน พระภิกษุสงฆ เปนองคประกอบสําคัญของ

พระพุทธศาสนาท่ีเรียกวา พระรัตนตรัย ประกอบดวย พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ พระภิกษุสงฆอยูในสถานะอันเปนท่ี

เคารพกราบไหว เชื่อถือศรัทธา เปนศูนยรวมทางจิตใจของพุทธศาสนิกชน พระภิกษุสงฆที่มีวัตรปฏิบัติท่ีเครงครัดมักจะไดรับ

การยอมรับนับถือจากคนในสังคมอยางย่ิง พระภิกษุสงฆมีฐานะและความเปนอยูที่ตางออกไปจากประชาชนโดยท่ัวไป มี

วัตถุประสงคในการดํารงเพศบรรพชิตโดยสมณสารูปเฉพาะ มีระเบียบวินัยสําหรับกําหนดความเปนอยูตางออกไป เรียกไดวา

เปนอีกสังคมหนึ่งตางหากทําใหการปฏิบัติตอพระภิกษุในเรื่องตาง ๆ มีความแตกตางจากบุคคลทั่วไป แมแตถอยคําที่ใชก็เปน
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คําเฉพาะเชนคําวารับประทานอาหาร สําหรับพระภิกษุใชคําวา “ฉันภัตตาหาร” รวมถึงการประพฤติตนของพระภิกษุก็มีความ

แตกตางจากบุคคลธรรมดา เพราะพระภิกษุมีศีลเปนอาภรณถึง 227 ขอ ตองปฏิบัติตนตามพระธรรมวินัยโดยพระธรรมวินัย

นั้นไดกําหนดหลักเกณฑและขอหามตาง ๆ วาส่ิงใดท่ีสมควรปฏิบัติหรือสิ่งใดไมสมควรปฏิบัติ โดยมีบทบัญญัติและวิธีระงับ

อธิกรณเม่ือมีการทําละเมิดพระธรรมวินัยเปนขั้นตอนฝายสงฆโดยเฉพาะสถาบันสงฆจึงอยูในสถานะอันสําคัญยิ่งของชาติไทย

โดยรัฐไดบัญญัติกฎหมายยอมรับและรับรองสถานะของสงฆและรับรองอุปถัมภหลักพระธรรมวินัยหลายประการเชนตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 106/1 มีหลักวาหามมิใหออกหมายเรียกพระภิกษุและสามเณรในพุทธศาสนา

ไปเปนพยานศาลโดยใหออกเปนคําบอกกลาวแทน ซ่ึงพระภิกษุและสามเณรนั้นไมจําตองไปศาล มาตรา 112 วางหลักยกเวน

แกพระภิกษุและสามเณรในพุทธศาสนาไมตองสาบานตนกอนเบิกความ เน่ืองจากเช่ือวาพระภิกษุและสามเณรมีศีลไมพูดเท็จ 

ในมาตรา 115 วางหลักวา พระภิกษุและสามเณรในพุทธศาสนาแมจะมาเปนพยานศาลจะไมยอมเบิกความหรือตอบคําถาม

ใดๆ ก็ไดเปนตน จะเห็นไดวากฎหมายไทยไดยอมรับวาพระภิกษุสงฆเปนเพศท่ีบริสุทธ์ิปราศจากการเบียดเบียน กฎหมายได

แยกการปกครองของคณะสงฆออกมาตางหากจากฝายอาณาจักร ในปจจุบันกฎหมายปกครองคณะสงฆที่ใชบังคับคือ

พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2505 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน

พระภิกษุสงฆตองเก่ียวของสัมพันธกับประชาชนมากขึ้น ไมวาจะเปนนิติสัมพันธดานกฎหมาย หรือดานอ่ืนๆทําใหมีโอกาสที่จะ

เกิดปญหาขอขัดแยงหรือกระทําความผิดทางอาญาได เชนความผิดเก่ียวกับชีวิตรางกาย ความผิดเกี่ยวกับเพศ ยาเสพติด 

ความผิดเก่ียวกับทรัพยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค เปนตน โดยเมื่อพระภิกษุถูกกลาวหาวากระทําความผิดทางอาญาแลว 

กระบวนการยุติธรรมของรัฐก็จําเปนตองดําเนินกระบวนการพิจารณากับพระภิกษุที่ถูกกลาวหานั้นตามกฎหมายดังเฉกเชน

ประชาชนทั่วไป แตในคดีใดพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมีความเห็นไมสมควรปลอยตัวพระภิกษุท่ีตองหาน้ันช่ัวคราว

ในคดีอาญาใด ๆ การจะนําพระภิกษุนั้นเขาท่ีคุมขังท้ังท่ียังครองจีวรก็เปนเรื่องที่ไมสมควรอาจกอใหเกิดความมัวหมองใน

พระพุทธศาสนาและเกิดความเส่ือมศรัทธาของประชาชนโดยท่ัวไป พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2505 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี

2) พ.ศ.2535 มาตรา 29  ไดวางหลักใหพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมีอํานาจดําเนินการใหพระภิกษุท่ีถูกกลาวหาทํา

ผิดคดีอาญารูปน้ันสละสมณเพศเสียได หากไมเห็นสมควรใหปลอยตัวช่ัวคราว 
 

บทวิเคราะห  

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 29 วรรคสอง ไดบัญญัติวา “ในคดีอาญาตองสันนิษฐานไวกอนวา

ผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด และกอนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดยังไมไดกระทําความผิด จะปฏิบัติตอบุคคล

นั้นเสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได” ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2505 มาตรา 29 นั้นจึงมีความเปนไปไดวาเปนการ

ขัดกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เพราะถาพิจารณาตามรัฐธรรมนูญพระภิกษุผูกระทําผิดอาญาแตศาลยังไมตัดสินคดี

ยอมตองไดรับการคุมครองยังไมตองสึก และควรเปนหนาที่ของรัฐในการแยกดูแลพระภิกษุนั้นใหมาศาลตามนัดโดยไมจําตอง

คุมขังปนกับบุคคลธรรมดาก็ได แตการใหสึกจากสถานภาพความเปนพระภิกษุสงฆโดนลงโทษไปกอนแลวนับเปนความไม

ยุติธรรมตอพระภิกษุเปนอยางยิ่งและเกิดความเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนาและคณะสงฆโดยรวมอีกดวย จึงควรศึกษา

ปญหาที่เกิดตามมาตรา 29 ดังกลาวกลาวแลว มาตรการลงโทษพระภิกษุสงฆตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2505 แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2535 การลงโทษตามพระราชบัญญัติคณะสงฆน้ี แบงออกเปน 2 ประเภทคือ การลงโทษตามพระ

ธรรมวินัยหรือนิคหกรรม  และการลงโทษตามกฎหมายบานเมืองเปนบทบัญญัติสภาแหงรัฐนอกเหนือพระธรรมวินัย 

 1. การลงโทษตามพระธรรมวินัย หรือการลงนิคหกรรม      

 ภายใตพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2505 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 นี้ ไดมีการออกกฎมหาเถรสมาคม

เกี่ยวกับวิธีการดําเนินการทางวินัย คือกฎมหาเถรสมาคมฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2521) วาดวยการลงนิคหกรรม ซ่ึงกําหนดวิธีการใน
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การพิจารณาและวินิจฉัยในเรื่องการกระทําผิดพระธรรมวินัยของพระภิกษุตามที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติ “นิคหกรรม” 

หมายถึงการลงโทษตามพระธรรมวินัย สังฆกรรมประเภทลงโทษผูทําความผิด โทษตามที่พระพุทธองคบัญญัติทรงกําหนดใหลง

แกพระภิกษุผูกระทําผิด คือลวงละเมิดพระธรรมวินัยซึ่งเรียกวา “อาบัต”ิ เปนสังฆกรรมอยางหนึ่งในทางพระพุทธศาสนา เปน

สังฆกรรมประเภทที่สงฆใชลงโทษพระภิกษุที่ประพฤติผิดพระธรรมวินัยหรือประพฤติตนไมสมควรแกสมณสารูป นิคหกรรม 

สามารถแบงเปน 3 สถานคือ (1) โทษอยางหนัก ไดแกอาบัติปาราชิก พระภิกษุตองอาบัตินี้จะขาดจากความเปนพระภิกษุสงฆ

ทันท ี(2) โทษอยางกลาง ไดแกอาบัติสังฆาทิเสส พระภิกษุที่ตองอาบัติน้ีตองอยูกรรม คือประพฤติวัตรอยางหนึ่งเพ่ือทรมานตน

โดยเขาปริวาสกรรมประพฤติมานัดและสวดอัมภาณจึงจะพนอาบัติ (3) โทษอยางเบา ไดแกอาบัติถุลลัจจัย ปาจิตติยะ ปฏิ

เทสนียะ ทุกกฎ และทุพภาสิต พระภิกษุตองอาบัตินี้ตองแสดงอาบัติประจานตนตอหนาพระภิกษุดวยกันจึงจะพนโทษ 

 2. การลงโทษตามกฎหมายบัญญัติ นอกเหนือจากพระธรรมวินัย 

 พระพุทธเจาทรงทรงอนุญาตใหการปกครองคณะสงฆอนุวัตรตามการปกครองและกฎหมายแหงรัฐหรือแตละประเทศ

ดวยหลักมัชฌิมาปฏิปทาธรรม ดังสุภาษิตวา อนุชามิ ภิกขเว  ราชูนํ อนุวตติตํ แปลวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหคลอย

ตามพระราชาทําใหพระภิกษุสงฆในประเทศใดตองปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศน้ันดวย สําหรับกรณีท่ีพระภิกษุไดละเมิด

พระธรรมเล็กนอย กฎหมายจึงไดวางหลักคุมครองสงฆไว โดยใหเปนอํานาจของมหาเถรสมาคมในการกําจัดภิกษุที่ไมพึง

ปรารถนาออกจากคณะสงฆซึ่งมิใชการลงโทษตามพระธรรมวินัยไดแกตามมาตรา 27 กรณีท่ีพระภิกษุรูปใดตองคําวินิจฉัยลง

นิคหกรรมไมถึงสึกแตไมยอมรับนิคหกรรมนั้น หรือประพฤติลวงละเมิดพระธรรมวินัยเปนอาจิณ หรือไมสังกัดอยูในวัดใดวัด

หน่ึง หรือไมมีวัดเปนท่ีอยูเปนหลักแหลง ตองสละสมณเพศภายในสามวันนับตั้งแตไดรับทราบคําวินิจฉัยนั้น  มาตรา 28 มี

จุดมุงหมายเพ่ือรักษาความเลื่อมใสศรัทธาของประชาชนไว กลาวคือในทางกฎหมายไมมีบทมาตราใดที่หามพระภิกษุทํานิติ

กรรม แตภายหลังจากถูกฟองเปนคดีลมละลาย และศาลไดพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย จะทําใหภาพลักษณของพระสงฆ

เสื่อมเสีย หรือจะทําใหศาสนาเปนที่อาศัยของผูที่มีหน้ีสินลนพนตัว กฎหมายจึงบัญญัติเชิงกําจัดบุคคลอันไมพึงปรารถนามิให

อยูในคณะสงฆ เปนหน่ึงในอันตรายิกธรรมที่ตองหามบวชเพราะมีหน้ีสิน “อะนะโณสิ” ซ่ึงหากพนจากการมีหนี้สินแลวก็

กลับมาบวชได แตมีพระภิกษุไดแตงกายเลียนแบบสงฆขึ้นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา มา208 เคยมีคําพิพากษาศาล

ฎีกาที่นาสนใจคือ ฎีกาท่ี 6782/2543 พนักงานสอบสวนจัดใหจําเลยลาสิกขาบทตอหนาพระพุทธรูปท่ีอยูบนสถานีตํารวจ 

จําเลยยอมเขาใจวาจําเลยยังไมขาดจากความเปนพระภิกษุ เน่ืองจากจําเลยมาไมไดสมัครใจลาสิกขาบทและการดําเนินการจัด

ใหจําเลยสละสมณเพศกระทําโดยพลการของเจาพนักงานตํารวจ เม่ือจําเลยแตงกายเปนพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเมื่อพน

จากการคุมขังโดยไมไดรับการปลอยชั่วคราวแลวถือวาจําเลยไมมีเจตนากระทําความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 

208 และฎีกาท่ี 1798/2542 การท่ีจําเลยยินยอมเปลี่ยนจีวรออกเพ่ือตอสูคดียอมไมเปนเหตุใหจําเลยกลับมาเปนพระภิกษุอีก 

ดังน้ันการที่ตอมาจําเลยกลับมาแตงกายเปนพระภิกษุเพื่อใหบุคคลอ่ืนเช่ือวาตนเปนพระภิกษุจึงเปนการกระทําท่ีเปนความผิด

ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 208 นอกจากนี้ยังมีความรับผิดอันเก่ียวเนื่องกับคดีอาญา  กฎหมายจึงมีเจตนาที่รักษา

ภาพลักษณของพระภิกษุ ซ่ึงไดบัญญัติไวในมาตรา 29 การใหพระภิกษุสละสมณเพศเพราะถูกจับในคดีอาญา และมาตรา 30 

การใหพระภิกษุสละสมณเพศเพราะมีคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลใหจําคุก กักขังหรือขังจะสังเกตไดวาในกรณีตามมาตรา 

30 เปนกรณีท่ีมีคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลแลว แตในกรณีตามมาตรา 29 นี้ ยังมีขอกังขาวา พระภิกษุเพียงแตถูกกลาวหา

วากระทําความผิดทางอาญาตกอยูในฐานะผูตองหาเทานั้น ยังไมปรากฎคําพิพากษาทั้งจากศาลยุติธรรม และคําวินิจฉัยจาก

คณะสงฆผูปกครอง จึงตองถือวาพระภิกษุรูปนั้นยังเปนผูบริสุทธ์ิอยู การท่ีพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมีอํานาจ

จัดการใหพระภิกษุนั้นสละสมมณเพศไดนั้น ก็เทากับวาพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการเปนผูตัดสินแลววา พระภิกษุรูป

นั้นกระทําความผิดจริงตามท่ีถูกกลาวหาซึ่งหากพระภิกษุรูปน้ันถูกใสรายปายสีโดยที่มิไดกระทําความผิดจริงก็นับวาเปน

ขั้นตอนการปฏิบัติท่ีไมยุติธรรมตอรพระภิกษุซ่ึงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยางรายแรง 
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 3. การสละสมณเพศตามแหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2505 

 คําวา”สละสมณเพศ” หมายถึงการเปล้ืองเครื่องนุงหมของพระภิกษุออก (สบง จีวร อังสะ สังฆาฏิ รัดประคต) ใชกับ

กรณีท่ีไมสมัครใจเพราะมิใชอาบัติปาราชิกหรือมิใชกรณีขาดคุณสมบัติหรือตองหามบวชเปนพระภิกษุสงฆ แตเปนการบังคับฝน

ใจ จึงใชคําวา “ใหสละสมณเพศ” ซึ่งบัญญัติไวในมาตรา 27 กรณีไมใชอาบัติปาราชิกพระภิกษุที่ตองคําวินิจฉัยใหสละสมณ

เพศตามมาตรานี้ ตองสละสมณเพศภายใน 3 วัน นับแตวันท่ีไดรับทราบคําวินิจฉัยน้ัน การสละสมณเพศตามพระราชบัญญัติ

คณะสงฆ พ.ศ.2505 แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2535 มาตรา 29 บัญญัติวา “พระภิกษุรูปใด ถูกจับโดยตองหาวากระทํา

ความผิดอาญา เมื่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการไมเห็นสมควรใหปลอยช่ัวคราว และเจาอาวาสแหงวัดท่ีพระภิกษุรูป

นั้นสังกัดไมรับมอบตัวไวควบคุม หรือพนักงานสอบสวนไมเห็นสมควรใหเจาอาวาสรับตัวไปควบคุมหรือพระภิกษุรูปนั้นมิได

สังกัดในวัดใดวันหน่ึงใหพนักงานสอบสวนมีอํานาจจัดการดําเนินการใหพระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศเสียได” บทบัญญัติตาม

มาตรานี้ไดใหอํานาจพนักงานสอบสวนจัดดําเนินการใหพระภิกษุผูถูกจับโดยตองหาวากระทําผิดอาญาใหสละสมณเพศไดทั้งน้ี

เนื่องจากในการดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายในบางคดี มีความจําเปนตองควบคุมตัวผูตองหาไว เพื่อประโยชนในการสอบสวน

คดีใหเปนไปตามกฎหมาย หากจะตองควบคุมตัวผูตองหานั้นไวท้ังท่ียังอยู ในสมณเพศ ยอมเสียหายแกคณะสงฆ และ

พระพุทธศาสนา หากจะปลอยชั่วคราวไปก็อาจเกิดไปยุงเหยิงกับพยานเกิดความเสียหายแกการดําเนินคดี จึงจําตองให

พระภิกษุน้ันสละสมณเพศ  หลักเกณฑการสละสมณเพศตามมาตรา 29 มีขอพิจารณา (1) พนักงานสอบสวนหรือพนักงาน

อัยการ ไมเห็นสมควรใหปลอยตัวชั่วคราว และเจาอาวาสแหงวัดท่ีพระภิกษุรูปน้ันสังกัดไมรับมอบตัวไวควบคุม(2)พนักงาน

สอบสวนไมเห็นสมควรใหเจาอาวาสรับตัวไปควบคุม (3)พระภิกษุรูปน้ันมิไดสังกัดในวัดใดวัดหน่ึง สวนกรณีท่ีพนักงานสอบสวน

หรือพนักงานอัยการเห็นสมควรใหปลอยตัวชั่วคราวแลว ก็ไมเขาหลักเกณฑที่จะตองใหสละสมณเพศ กรณีท่ีเห็นสมควรให

ปลอยตัวชั่วคราวหรือไมอยางไรนั้นโดยท่ัวไปก็ใชหลักเกณฑตามมาตรา 108 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปน

หลักเกณฑการวินิจฉัยทั้งน้ียอมเปนสิทธิของผูตองหาจะยื่นขอประกันตัวชั่วคราวดวย เจาพนักงานตองพิจารณา คือ (1)ความ

หนักเบาแหงขอหา(2)พยานหลักฐานที่ปรากฏแลวมีเพียงใด (3)พฤติการณตาง ๆ แหงคดีเปนอยางไร(4)เชื่อถือผูรองขอประกัน

หรือหลักประกันไดเพียงใด (5)ผูตองหา หรือจําเลยนาจะหลบหนีหรือไม(6)ภัยอันตราย หรือความเสียหายที่จะเกิดจากการ

ปลอยตัวชั่วคราวมีเพียงใดหรือไม(7)ในกรณีที่ผูตองหาหรือจําเลยตองขังตามหมายศาล ถามีคําคัดคานของพนักงานสอบสวน 

พนักงานอัยการ โจทก หรือผูเสียหายแลวแตกรณี ศาลพึงรับฟงประกอบการวินิจฉัยได การตองสละสมณเพศเพราะถูกจับโดย

ตองหาในคดีอาญาตามมาตรา 29 นี้เปนกรณีที่บัญญัติขึ้นใหม และยังเปนปญหาในทางปฏิบัติ เพราะการถอดสมณศักด์ิ

พระภิกษุสงฆที่ตองหาคดีอาญาในระหวางการดําเนินคดีอาจสงผลกระทบตอสถานภาพความเปนพระภิกษุสงฆหรือสมณศักดิ์ท่ี

ไดรับพระราชทานมา ดังน้ันการใหสละสมณเพศพระภิกษุสงฆที่ถูกกลาวหาวากระทําความผิดทางอาญา เพื่อใหพนั กงาน

สอบสวนหรือพนักงานอัยการ ไดปฏิบัติไดอยางถูกตองสอดคลองกับพระธรรมวินัยและถูกตองตามหลักของกระบวนการ

ยุติธรรม 

         4. ความผิดตามพระธรรมวินัยกับความผิดทางอาญา 

  4.1 กรณีพระภิกษุสงฆกระทําผิดนั้นตองลักษณะปาราชิก สวนใหญจะเปนความผิดทางอาญาดวยเรียกภาษาลาตินวา

“Mala in See” “ปาราชิก” เปนช่ืออาบัติหนักท่ีภิกษุตองเขาแลวขาดจากความเปนภิกษุ แปลวา บุคคลผูใดพายแพตอ

อุดมการณทางศาสนา เปนความผิดที่รายแรงอยางย่ิงตามพระธรรมวินัย โดยการประพฤติผิดตามพระธรรมวินัยท่ีตองอาบัติ

ปาราชิกมี 4 ประการคือ ปาราชิกสิกขาบทที่ 1 ภิกษุเสพเมถุน คือการรวมประกอบกิจกรรมทางเพศไมวาจะกระทํากับผูหญิง

หรือผูชายหรือกระทํากับสัตวก็ตาม ปาราชิกสิกขาบทที่ 2 ภิกษุถือเอาของที่เจาของเขาไมไดใหราคา 5 มาสก คือการลักทรัพย 

การนําทรัพยของผูอ่ืนไปเปนของตนโดยเจตนา ปาราชิกสิกขาบทที่ 3 ภิกษุแกลงฆามนุษยใหตาย หรือการเจตนาทําใหมนุษย
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ถึงแกความตายไมวาจะดวยวิธีใด ๆ ไมวาจะลงมือฆาเองหรือใชใหคนอ่ืนฆาใหก็ตาม ปาราชิกสิกขาบทที่ 4 ภิกษุอวดอุตริมนุสธ

รรม คือการพูดอวดผูอ่ืนวาตนไดบรรลุธรรมระดับสูงเชนบรรลุโสดาบัน บรรลุอรหันต เปนตน  

  4.2 กรณีความผิดอาญาที่พระภิกษุสงฆกระทําผิดน้ันไมตองลักษณะปาราชิก ในกรณีที่พระภิกษุกระทําความผิดท่ี

เปนความผิดตามพระธรรมวินัยแตไมเขาข้ันอาบัติปาราชิกน้ัน ก็จะตองมีมาตรการลงโทษ หรือการลงนิคหกรรมตามหลักของ

สงฆในลักษณะความผิดตาง ๆ ตามความหนักเบาของอาบัตินั้น ๆ ไมวาจะเปนโทษอยางกลาง ไดแกอาบัติสังฆาทิเสส พระภิกษุ

ที่ตองอาบัติน้ีตองอยูกรรม คือประพฤติวัตรอยางหนึ่งเพ่ือทรมานตนจึงจะพนอาบัติ  สวนโทษอยางเบาไดแกอาบัติถุลสัจจัย ปา

จิตติยะ ทุกกฎ และทุพภาสิต พระภิกษุตองอาบัติน้ีตองแสดงอาบัติประจานตนเองตอหนาพระภิกษุดวยกันจึงจะพนโทษ การ

กระทําความผิดตามพระธรรมวินัยที่ไมตองลักษณะปาราชิกนั้น ในบางกรณีอาจเปนความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมาย

อาญาได เชนตามอาบัติสังฆาทิเสสบทที่ 2ภิกษุเคลาคลึง จับมือ จับชองผม ลูบคลําจับตองอวัยวะอันใดก็ตามของสตรีเพศ ก็จะ

เปนความผิดฐานอนาจาร ซึ่งความผิดตามสังฆาทิเสสบทนี้ มุงคุมครองบุคคลที่ถูกกระทําที่เปนสตรีเพศหรือผูหญิงเทานั้น 

ในขณะที่ความผิดฐานอนาจารผูถูกกระทําอาจเปนหญิงหรือชายก็ได  หรืออาบัติสังฆาทิเสสบทท่ี 8 ภิกษุแกลงใสความภิกษุอ่ืน

วาตองอาบัติดวยปาราชิกโดยไมมีมูล หรืออาบัติสังฆาทิเสสบทท่ี 9 ภิกษุแกลงแตงเรื่องสมมติแลวใสความภิกษุอ่ืนวาตองอาบัติ

ปาราชิกซ่ึงความผิดดังกลาวเปรียบไดกับความผิดฐานหมิ่นประมาท หรือบางกรณีก็เปนความผิดอยางเบาตามพระธรรมวินัยใน

ขอปาจิตตีย แตเปนความผิดตามกฎหมายอาญาที่รายแรงคือกรณีพระภิกษุสงฆทํารายรางกายกันไมวาจะเปนการทําราย

รางกายซ่ึงทําใหเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจ หรือทํารายจนเปนอันตรายสาหัส หรือใชกําลังทํารายโดยไมถึงกับเปนเหตุให

เกิดอันตรายแกกายและจิตใจ เปนตน ในขณะที่ความผิดบางฐานตามกฎหมายอาญานั้น ถือเปนความผิดที่สําคัญและมีอัตรา

โทษตามกฎหมายถึงขั้นจําคุก แตตามพระธรรมวินัยมิไดบัญญัติเอาไววาเปนความผิดแตอยางใดเชนความผิดตอความมั่นคง

ภายในราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ ความผิดเก่ียวกับเช็ค เปนตน 
 

บทสรุป 

 มาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2505 บัญญัติไววา พระภิกษุรูปใดถูกจับโดยตองหาวากระทําความผิด

อาญา เมื่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการไมเห็นสมควรใหปลอยชั่วคราวและเจาอาวาสแหงวัดที่พระภิกษุรูปน้ันสังกัด

ไมรับมอบตัวไวควบคุม หรือพนักงานสอบสวนไมเห็นสมควรใหเจาอาวาสรับตัวไปควบคุม หรือพระภิกษุรูปนั้นมิไดสังกัดในวัด

ใดวัดหนึ่ง ใหพนักงานสอบสวนมีอํานาจจัดดําเนินการใหพระภิกษุรูปน้ันสละสมณเพศเสียได  จึงควรใหมีการแกไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2535  โดยใหอํานาจพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการดําเนินการใหพระภิกษุผู

ถูกกลาวหาวากระทําผิดอาญาใหสละสมณเพศได ในกรณีที่พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการเห็นไมสมควรใหปลอยตัว

ชั่วคราว แตกรณีตามตรา 29 นี้พระภิกษุเพียงแตถูกกลาวหาวากระทําความผิดอาญา ตกอยูในฐานะผูตองหาเทานั้น ยังไม

ปรากฏคําพิพากษาทั้งจากศาลยุติธรรม และคําวินิจฉัยจากคณะสงฆผูปกครอง จึงตองถือวาพระภิกษุนั้นยังเปนผูบริสุทธ์ิอยู  

การที่พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมีอํานาจจัดการใหพระภิกษุนั้นสละสมณเพศไดน้ันก็เทากับวาพนักงานสอบสวน

หรือพนักงานอัยการเปนผูตัดสินแลววา พระภิกษุรูปน้ันไดกระทําผิดจริงตามที่ถูกกลาวหา เพราะการท่ีพระภิกษุถูกใหสละ

สมณเพศน้ันเปรียบไดเสมือนกับการประหารชีวิตจากสถานภาพความเปนพระภิกษุสงฆ ซึ่งหากพระภิกษุรูปนั้นถูกใสรายปายสี

โดยท่ีมิไดกระทําความผิดจริงก็นับวาเปนขั้นตอนการปฏิบัติที่ไมยุติธรรมตอพระภิกษุซึ่งปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยางรายแรง อีกท้ัง

ยังเปนการขัดรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ท่ีไดบัญญัติวา ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมี

ความผิด และกอนมีคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิด จะปฏิบัติตอบุคคลน้ันเสมือนเปนผูกระทํา

ความผิดมิได การที่พระภิกษุกระทําความผิดน้ันเมื่อพิจารณาจากลักษณะของความรายแรงของการกระทําความผิด สามารถ

แยกไดเปน 2 ประเภทคือ ความผิดที่ตองอาบัติปาราชิก และความผิดที่ไมตองอาบัติปาราชิก สําหรับความผิดที่ตองอาบัติ



 

 

              

 
วารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปท่ี 4 ฉบับท่ี 3 กรกฎาคม-กันยายน 2563 

(JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE FOR LOCAL RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY Vol.4, No.3 July – September 2020) 

  

285 

ปาราชิกน้ัน เปนความผิดรายแรงตามพระพุทธศาสนา โดยการประพฤติผิดตามพระธรรมวินัยที่ตองอาบัติปาราชิกมี 4 

ประการคือ  ปาราชิกสิกขาบทท่ี 1 ภิกษุเสพเมถุน ปาราชิกสิกขาบทที่ 2 ภิกษุลักทรัพยปาราชิกสิกขาบทท่ี 3 ภิกษุแกลงฆา

มนุษยใหตายและปาราชิกสิกขาบทที่ 4 ภิกษุอวดอุตริมนุสธรรม ในกรณีความผิดอาญาที่พระภิกษุถูกลาวหาวากระทําผิดนั่น

หากเปนความผิดตามพระธรรมวินัยที่ตองลักษณะปาราชิกหากถูกจับกุมไดในขณะท่ีกระทําความผิดชัดเจน ตามหลักพระธรรม

วินัยถือวา ขาดจากความเปนพระสงฆทันทีโดยไมจําเปนตองมีการลาสิกขาแตอยางใด ดังน้ันพนักงานสอบหรือพนักงานอัยการ 

จึงสามารถดําเนินการใหพระภิกษุสงฆนั้นสละการครองจีวรไดโดยไมตองทําพิธีใด ๆ ตามมาตรา 29 เพราะถือวาไดขาดจาก

การเปนพระภิกษุสงฆแลว แตหากการกระทําความผิดอาญาของพระภิกษุที่ถูกกลาวหานั้นเปนนความผิดที่ไมถึงขั้นอาบัติ

ปาราชิก หรือพระธรรมวินัยมิไดบัญญัติเอาไววาเปนความผิด ตองถือวาพระภิกษุสงฆที่กระทําผิดนั้นยังไมขาดจากความเปน

พระภิกษุ จนกวาจะมีการพิจารณาลงนิคหกรรมตามกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2521 ) วาดวยการลงนิคหกรรม 

ดังน้ันหากพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมีความเห็นไมสมควรปลอยตัวชั่วคราว โดยจะควบคุมตัวเอาไวในหองควบคุม

การจะใชอํานาจบังคับใหพระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศตามมาตรา 29นั้น ก็ควรจะกระทําใหถูกตองตามหลักพระธรรมวินัยดวย 

ซึ่งการลาสิกขาบทหรือสละสมณเพศนั้นตามพระธรรมวินัยถือเอาความสมัครใจของพระภิกษุเปนท่ีตั้ง โดยการปฏิญาณตนเปน

คฤหัสถ การกลาวคําปฏิญาณน้ันตองเด็ดขาดมีความชัดเจนในคําพูดที่แสดงถึงความประสงคท่ีจะลาออกจากสมณเพศ และ

การปฏิญาณตนน้ันเพียงแตทําตอหนาบุคคลใดก็ได เพียงแตขอใหเปนผูมีสติสัมปชัญญะสมบูรณเขาใจถึงความหมายที่ทําการ

ปฏิญาณก็เพียงพอ โดยอาจกลาวเปนภาษาไทยที่เขากันก็ได ท้ังนี้เพื่อจะใหมีพยานรูเห็นแลรับรูถึงการสละสมณเพศดังกลาวได 
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บทคัดยอ 

 การทองเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิงพุทธ เปนการทองเที่ยวเพื่อเรียนรูประวัติศาสตร และศึกษารอยรอยทางประวัติศาสตร

ทางศาสนาท่ียังปรากฏใหเห็นอยูในปจจุบัน เชน โบราณสถาน โบสถ (สิม) พิพิธภัณฑสถานตางๆ สถาปตยกรรมที่มีความ

เกาแกดั้งเดิมในภูมิภาคของทองถ่ินน้ันๆ การศึกษาแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมเชิงพุทธแบง ออกเปน 6 ประเภทดังนี้ 1) 

ประเภทประวัติศาสตร คือโบราณสถาน ปราสาท เจดีย ปรางกู พระพุทธรูปโบราณ 2) ประเภทสถาปตยกรรม คือ การศึกษา

เกี่ยวกับ วัด โบสถ วิหาร สรางเกาและใหมตามที่ปรากฏในภูมิศาสตร 3) ประเภทความเชื่อ คือความเชื่อในเร่ืองประเพณี 

ขนบธรรมเนียมพิธีกรรมตางๆ ในแตละพื้นท่ีชุมชน 4) ประเภทวิถีชีวิต คือ การเปนอยูหรือมีชีวิตอยูของชนเผาพันธุหรือชาติ

พันธุท่ียังคงเอกลักษณมาตั้งแตดั้งเดิมจนถึงปจจุบัน 5) ประเภทศิลปะการแสดง  คือการแสดงศิลปะภาพวาด จิตกรรมบนฝา

ผนัง การแสดงบนเวที การฟอนรํา และ 6) ประเภทหัตถกรรม คือลวดลายตางๆ ของผาที่ทักและทอดวยมือ ภูมิปญญาของ

ชุมชนพ้ืนบาน 
 

คําสําคัญ: แหลงทองเที่ยววัฒนธรรมเชิงพุทธ 
 

Abstract  

 Buddhist cultural tourism It is a journey to learn history.  And study the trace of religious history that 

still appears in the present, such as the Ancient Church (Sim) museum, various places Architecture that is 

pristine in the local region.The Buddhist cultural tourist attractions are divided into 6 categories as follows: 

1) Historical types which are Prasat Chedi Prang Ku Ancient Buddha Statue 2) Architecture type is the study 

of temples, churches, old and new temples as they appear in the geography. 3) Belief types Is the belief in 

tradition Customs and rituals 4)  The way of life is the existence or existence of ethnic groups or ethnic 

groups that have remained unique from the present to the present.  5)  Performing arts category Is the art 

of drawing Karma on the wall Dance performances and 6) handicrafts Are various patterns Of the fabric that 

is sewn and woven by hand Folk wisdom 
 

Keywords: Tourist spots in Buddhist culture 
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บทนํา  

 ปจจุบันการทองเที่ยวนอกจากจะเปนธุรกิจที่นํารายไดมาสูประเทศชาติมากอยางหนึ่งแลวยังมีสวนชวยสงเ สริม

ความสัมพันธระหวางประเทศอีกดวย (วรรณา วงษวานิช,2546) อุตสาหกรรมการทองเท่ียวจึงเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญ

ในหลายๆ ประเทศ เพราะสามารถสรางรายไดและเงินตราตางประเทศไดเปนจํานวนมาก (แผนพัฒนาการทองเท่ียว

แหงชาติ,2555-2559) มีนักปราชญราชบัณฑิตและนักรัฐศาสตรไดกลาวเกี่ยวกับการทองเท่ียวไวดังน้ีวา การทองเที่ยวเพื่อ

ความเขาใจดี เพื่อสันติภาพ และเพ่ือความรวมมือระหวางประเทศ (Tourism  for International Understanding Peace 

Cooperation ) คํากลาวขององคการทองเท่ียวโลก (World Tourism Organization) ซึ่งมีอักษรยอวา UNWTO การเดินทาง

ทองเที่ยวและเปลี่ยนสถานที่ชวยสรางความแข็งแกรงทางจิตใจ (Voyage Travel and Change of Place Impart New 

Vigor…To the mind กลาวโดย ลูซิอูส เซเนคา (Lucius Seneca) ฯพณฯ ประธานาธิบดี กัสตาโว ดิแอช ออรดาส (Gustavo 

Diaz Ordaz) ประธานาธิบดีแหงแม็กซิโก ใหความสําคัญของการทองเที่ยววา โลกของเราไมไดมีความหมายเพ่ือการทองเที่ยว

วาเปนเร่ืองธุรกิจหรือเศรษฐกิจเทานั้น แตมีความหมายรวมถึงมวลมนุษยชาติจะไดเรียนรูและมีความเขาใจลึกซึ่งกันและกันอีก

ดวย การท่ีคนเรามีความเขาใจความเปนอยูของคนอ่ืนๆ นั่นแหละเปนสิ่งสําคัญอยางย่ิงในโลกนี้และในชวงขณะน้ี 

(สมบัติ,2560) ทั้งน้ีอุตสาหกรรมทองเท่ียวเปนอุตสาหกรรมท่ีมีการขยายตัวสูง มีบทบาทความสําคัญตอเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศไทยเปนอยางมาก เปนแหลงรายไดท่ีสําคัญนํามาซึ่งเงินตราตางประเทศการสรางงาน และการกระจายความเจริญ

ไปสูภูมิภาค นอกจากนี้การทองเที่ยวยังมีสวนสําคัญในการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานของการคมนาคมขนสง รวมไปถึง

การคาและการลงทุน เม่ือประเทศไทยประสบภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ การทองเที่ยวมีบทบาทสําคัญในการสรางรายไดใหกับ

ประเทศ สามารถชวยใหเศรษฐกิจฟนตัวไดในเวลาท่ีรวดเร็วกวาภาคผลิตและบริหารอ่ืนๆ (แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ 

พ.ศ. 2555-2559) องคการทองเท่ียวไดคาดคะเนไววาในป พ.ศ. 2563 จะมีนักทองเที่ยวทั่วโลกเพิ่มเปน 1.6 พันลานคน โดย

เอเชียแปซิฟกซึ่งเปนภูมิภาคท่ีมีการขยายตัวดานการทองเท่ียวสูงสุดและเปนภูมิภาคที่มีผูมาเยือนสูงเปนอันดับสองรองจาก

ยุโรปจะมีนักทองเที่ยวมาเยือนถึง 416 ลานคน และจีนจะเปนชาติท่ีมีนักทองเท่ียวมาเยือนสูงสุด คือประมาณ 130 ลานคน ใน

ขณะเดียวกันคนจีนก็จะกลายเปนนักทองเท่ียวกลุมใหญท่ีสุดในโลก ดังนั้นจึงเปนที่แนชัดวา การทองเที่ยวจะเปนภาคเศรษฐกิจ

ที่สําคัญอยางยิ่งยวด ท้ังในระดับโลกและในระดับประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก การทองเท่ียวทางวัฒนธรรมเชิงพุทธ เปน

การทองเที่ยวเพื่อเรียนรูประวัติศาสตร และรอยรอยทางประวัติศาสตรท่ียังปรากฏใหเห็น โบราณสถาน พิพิธภัณฑสถานตางๆ 

สถาปตยกรรมท่ีมีความเกาแกดั้งเดิมในทองถิ่น ซึ่งเปนอีกรูปแบบหนึ่งของการทองเท่ียวที่เกิดขึ้นระหวางเวลาวาง (Leisure 

Time) ที่มีการเดินทาง (Travel) เขามาเกี่ยวของ โดยการเดินทางจากท่ีหน่ึงที่มักหมายถึงที่อยูอาศัยไปยังอีกท่ีหน่ึงที่ถือเปน

แหลงทองเที่ยวเพื่อเปล่ียนบรรยากาศและส่ิงแวดลอม โดยแรงกระตุน (Motivation) จากความตองในดานกายภาพ ดาน

วัฒนธรรม ดานการมีปฏิสัมพันธและดานสถานะหรือเกียรติคุณ (MC Intosh,1990) 

 ดังนั้น ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาคนหาแหลงทรัพยากรการทองเท่ียว ซึ่งทรัพยากรการทองเที่ยวนับเปนสินคา

ทางการทองเที่ยวที่มีความสําคัญอยางมาก หรืออาจกลาวไดวาเปนหัวใจสําคัญของอุตสาหกรรมทองเที่ยวเลยทีเดียว หากไมมี

สินคาทางการทองเที่ยว หรือสินคาทางการทองเท่ียวไมดี ไมมีคุณภาพ หรือไมงดงามสมบูรณ ธุรกิจการเดินทางทองเที่ยวก็คง

จะไมเกิดขึ้น หรือไมมีการเติบโตเชนทุกวันนี้ คําวา “ทรัพยากร” อาจใหความหมายไดวา หมายถึง ส่ิงที่มนุษยสามารถนํามาใช

ประโยชนไดโดยไมจํากัดเฉพาะสิ่งท่ีมีอยูตามธรรมชาติ (การทองเท่ียวแหงประเทศไทย,2554) สําหรับคําวา “ทรัพยากรการ

ทองเท่ียว (Tourism Resource)” หรือ “ทรัพยากรนันทนาการ (Recreation Resource)” นั้นหมายถึง ส่ิงที่เกิดขึ้นเองตาม

ธรรมชาติ และส่ิงที่มนุษยสรางข้ึน และหลักฐานทางโบราณคดีหรือรองรอยของสิ่งมีชีวิตในยุคตางๆ ซึ่งมนุษยสามารถนํามาใช

ประโยชนเพ่ือการพักผอนหยอนใจและประกอบกิจกรรมนันทนาการ อันนํามาซ่ึงความพึงพอใจและความสุขในรูปแบบตาง ๆ

ได (มหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552)  
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บทวิเคราะห 

 การทองเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิงพุทธ เปนการทองเท่ียวเพื่อเรียนรูประวัติศาสตร และรอยรอยทางประวัติศาสตรท่ียัง

ปรากฏใหเห็น โบราณสถาน พิพิธภัณฑสถานตางๆ สถาปตยกรรมที่มีความเกาแกด้ังเดิมในทองถิ่นรวมถึงส่ิงปลูกสราง วัด พระ

อุโบสถ วิหาร ผังเมืองรวมท้ังซากปรักหักพัง  ความเชื่อในเรื่องพญานาคลุมแมนํ้าโขง วิถีชีวิต เสื้อผาเครื่องแตงกาย การ

ทําอาหาร ที่อยูอาศัยของเผาพันธุและชาติพันธที่มีมาต้ังแตด้ังเดิม และศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วัฒนธรรมพื้นบาน ขนมธรรม

เนียมและการแสดงในเทศกาลตางๆ (บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา,2548) กลาววา เปนการทองเท่ียวเพ่ือมุงแสวงหาความรู  ความ

เพลิดเพลิน  และการเคารพวัฒนธรรม องคประกอบในการยกระดับแหลงทองเท่ียววัฒนธรรมเชิงพุทธมี ดังนี้ 

 1. ประเภทประวัติศาสตร (Historical Attraction)      

 ความหมาย การเดินทางทองเที่ยวไปยังแหลงทองเท่ียวทางโบราณสถานหรือสถานที่ท่ีปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร 

ประวัติศาสตรศิลปะและโบราณคดี เปนสิ่งท่ีมีความสําคัญและทรงคุณคาเชิงพุทธทางพระพุทธศาสนา โบราณสถานทาง

ประวัติศาสตรตามท่ีปรากฏในปจจุบัน เมื่อมีเมืองอยูที่ใดก็จะมีวัดอยูท่ีนั่นดวยรวมท้ัง สิม (โบสถ) พระธาตุ เสมา เจดีย ปรางกู 

(ประชิด สกุณะพัฒน,2551)  ซึ่งบางแหงบางแหงที่ก็มีหลักฐานพอจะสืบหาอายุไดวาอยูในสมัยใด แตบางแหงก็ไมปรากฏ

หลักฐานใดๆ มีเพียงซากปรักหักพังใหพอมองเห็นวาเคยเปนธาตุหรือสิมมากอน ตามที่ปรากฏหลักฐานอยูและเปน

โบราณสถานสําคัญ มีดังนี้  ลักษณะโบราณสถาน ประวัติศาสตรศิลปะและโบราณคดีที่ โดดเดน ปรากฏในภูมิภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครพนมคือ พระธาตุพนมมีลักษณะเปนเจดียรูปสี่เหลี่ยมกอสรางดวยอิฐ ซึ่งสลักลวดลายแบบ

โบราณคลายรูปแบบของศิลปะทวารวดี องคพระธาตุแบงเปน 3 ชวงคือ ชวงที่ 1 ฐานรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัส กวางดานละ 16 เมตร 

ฐานสูงจากพ้ืนดินถึงบัวลาง 8 เมตร ประดับดวยแผนอิฐสีแดง จําหลักลวดลายวิจิตรงดงามท้ัง 4 ดาน เปนรูปกษัตริยสมัย

โบราณ รูปสัตวและกนกลายกานขด ลายใบผักกูด ตรงกลางจําหลักประตู ชวงท่ี 2 นับตั้งแตบัวลางขึ้นไปถึงบน ระยะความสูง 

12 เมตร ประดับดวยกระเบื้องถวยชามเปนดอกดวงและมีรองรอยลวดลายเดิมใหเห็นอยูบาง ชวงท่ี 3 นับตั้งแตบัวบนเปนองค

ระฆังสี่เหลี่ยมขึ้นไปถึงยอด ระยะสูง 23 เมตร เปนบัวควํ่าและบัวปากระฆังหัวบัวเปนทรงขวดแกว องคระฆังเรียวรัดขึ้นไป

ตามลําดับรูปทรงสี่เหลี่ยมสวนยอดใหมท่ีกรมศิลปากรเพิ่มเติมอีก 10 เมตร เปนทรงเรียวเหมือนขวดแกวสวมอยูภายนอก

ประดับลวดลายพุมขาวบิณฑเปนชอ ลดหลั่นจนถึงยอดสวนยอดหุมดวยทองคําประดับพลอย เหนือสุดเปนฉัตรทองคําสวม

ยอดไว ความสูงของฉัตร 4.5 เมตร รวม ความสูงตลอดองคพระธาตุพนม 57.50 เมตร องคพระธาตุพนมไดรับการบูรณะ และ

กอสรางเพิ่มเติมใหมีสภาพมั่นคงแข็งแรงมาโดยตลอดหลายครั้ง จนกระทั่ง มีลักษณะเปนตนแบบของพระธาตุในภาคอีสานท่ี

สรางข้ึนในภายหลังหลายองค เชนพระธาตุเรณู จังหวัดนครพนมและพุทธบาทบัวบก จังหวัดอุดรธานี เปนตน 

 2. ประเภทสถาปตยกรรม (Architecture type)        

 ความหมาย ส่ิงกอสรางถาวรวัตถุ ซ่ึงเปนหลักฐานสําคัญที่แสดงถึงสถานภาพของสังคมและชุมชน สถาปตยกรรมบางแหง

มีลักษณะโดดเดนสวยงาม สถาปตยกรรมเชิงพุทธทางพระพุทธศาสนาท่ีปรากฏในภูมิภาคตางๆ ประกอบดวย วัด โบสถ (สิม) 

กุฏิ วิหาร และศาลาการเปรียญ ลักษณะสถาปตยกรรมที่โดดเดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือวัดโพธ์ิชัย เปนสิมทึบกออิฐ

ถือปูน ฐานเต้ียหันหนาไปทางทิศตะวันออกหลังคาทรงจ่ัว เดิมมุงดวยกระเบื้องไม ปจจุบันมุงดวยสังกะสี มีมุขยื่นดานหนา 

หนาบันท้ังดานหนาดานหลังและผนังรอบนอกมีการตกแตงลวดลายตางๆ ซุมมุขเปนรูปวงโคง มีชานยื่นออก เปนบันไดขึ้น

ดานหนา 2 ขาง ราวบันไดเปนปูนปนรูปพญานาค หนาตางดานขางดานละ 2 ชองสภาพอุโบสถไดรับการซอมแซมใหมเมื่อไม

นานมานี้ วัดศรีบุญเรือง สิมรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา กออิฐสอปูน และฉาบดวยปูนชะทายโบราณบริเวณฐานเอวขันสวนที่เปนโบก

ควํ่า-โบกหงาย ใชปาดอิฐใหไดรูปตามความตองการขณะท่ีอิฐยังดิบอยู สัดสวนของฐานไดจังหวะจะโคนสมบูรณครบถวนใน

คุณคาศิลปะอีสานพ้ืนถ่ิน มีสิ่งพิเศษอีกอยางหน่ึงคือ เหนือแอวขันตรงสวนผนังหักมุมทั้งส่ีมุมชางปนปูนเปนกระจังตาออยหัก

ฉาบประดับไว โครงสรางหลังคาใชไมเนื้อแข็งมุงดวยแปนเกล็ด แลวตอมาเปล่ียนเปนสังกะสี บานประตูแกะไมเปนลาย
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พญานาคลําตัวสะดุงโคงออกหันหัวแตะกัน โดยหันหนาออกเปนคูๆ ลักษณะโคงเปนรูปไขท้ังสองบานลายเปนลาย ต้ืนๆ 

หยาบๆ หนาตางก็มีดานละ 2 บาน แทนพระประธานกอยาวตลอดความกวางของสิม สวนที่ชางพื้นบานรุนใหมตอเติมขึ้นคือ

มุขหนายื่นออกมา 4 เมตร ใชเสา 8 ตน ลดมุขเลียนหลังคา จั่วเดิมหนาจั่วตีไมทับแนวทางนอนหยาบๆ เปนการตอเติม เพื่อ

การใชพื้นที่เพ่ิมข้ึนเม่ือมีการอุปสมบท ลักษณะทางโครงสรางไมประสานกลมกลืนกับตัวสิมเกาอาจทําขึ้นตอนรื้อหลังคา 

เปลี่ยนจากแปนเกล็ดเปนสังกะสีก็อาจเปนได 

 3. ประเภทความเช่ือ (Belief type)        

 ความหมาย ความเชื่อในพลังอํานาจเหนือธรรมชาติท่ีมีผลตอสภาพจิตใจและมีบทบาทในการกําหนดพฤติกรรมการ

กระทําตางๆ ในทิศทางของความเช่ือน้ัน เปนสิงท่ีปรากฏอยูในกลุมคน และในกลุมพ้ืนที่ (Meebua,S., Uejitmet, W. and 

Subsin, W., 2017) กลุมเชื่อชาติ ภาษาและขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อจึงมักผูกกับสภาพธรรมชาติที่ถายทอดกันมา

อิงตํานาน (Barry B. Powell, 2003) ความเชื่อจะเปนจุดเริ่มตนของภูมิปญญาในการจัดกิจกรรมตางๆ ท่ีปรากฏในพื้นท่ี

ภูมิศาสตร มีการจัดการ มีระบบ พัฒนากลายเปนวัฒนธรรมความเชื่อที่ถือปฏิบัติท้ังประเทศในทางพุทธศาสนา สืบสาน

ประเพณี พิธีกรรมท่ีสําคัญของคนในทองถิ่นนั้นๆ (Lertkrai,W.,Monliang, J., and Jitkra, S., 2016) ลักษณะพญาศรีสัตต

นาคราช  แลนดมารคแหงใหมของ จ.นครพนม ประดิษฐานบน ริมฝงแมนํ้าโขง บนลานศรีสัตตนาคราช หนาสํานักงาน ปาไม 

ถนนสุนทรวิจิตร ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม  เปนองคพญานาคทองเหลืองท่ีใหญท่ีสุดของภาคอีสาน  มีความสวยงาม โดด

เดน องคพญาศรีสัตตนาคราช หลอดวยทองเหลือง มีน้ําหนักรวม 9,000 กก. เปนรูปพญานาคขดหาง 7 เศียร ประดิษฐานบน

แทนฐานแปด เหลี่ยม กวาง 6 เมตร ความสูงท้ังหมดรวมฐาน 15 เมตร สามารถพนนํ้าได ตามที่ทราบกันวาพี่นองชาวไทย-ลาว 

มีความเช่ือผูกพัน อยูกับองคพญานาค เชนเดียวกับความผูกพันในลํานํ้าโขง ต้ังแตรุนปูยาลวนศรัทธาในความศักด์ิสิทธ์ิของ

พญานาค ในฐานะท่ีเปน ผูดูแลปกปกษรักษาแถบลุมน้ําโขง รักษาพุทธศาสนา รวมถึงองคพระธาตุพนม วัตถุประสงคการ

กอสรางคร้ังนี้เพื่อเปนการอนุรักษ วัฒนธรรมประเพณี และความเชื่อเกี่ยวตอเร่ืองพญานาคของชาวไท และชาวลาวท่ีอาศัยอยู

ริมฝงแมนํ้าโขง อีกทั้งยังตองการยกระดับ แหลงทองเที่ยวของจังหวัดนครพนม เพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางการทองเท่ียวใน

อนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง ซึ่งสถานท่ีแหงนี้จะกลายเปนแลนดมารกแหงใหมอีกจุดหน่ึงของภูมิภาค 

 4. ประเภทวิถีชีวิต (Lifestyle type)        

 ความหมาย วิถีชีวิตวัฒนธรรมเชิงพุทธแนวทางการดําเนินชีวิตของคนไทยต้ังแตเกิดจนกระท่ังตาย รวมถึงปจจัยสี่ ท่ี

จําเปนในการดําเนินชีวิต อันไดแก ที่อยูอาศัย อาหารการกิน เครื่องนุงหม และยารักษาโรค นอกจากนี้วิถีชีวิตยังหมายรวมถึง

ความรูเร่ืองสังคมวัฒนธรรม ภูมิปญญา การประพฤติปฏิบัติการศึกษาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน (กรมสงเสริมวัฒนธรรม 

กระทรวงวัฒนธรรม, 2559) “ชาติไทยเราน้ันไดมีเอกราช มีภาษา ศิลปะ และขนบธรรมเนียมประเพณีเปนของตนเองมาชา

นานหลายศตวรรษแลวท้ังน้ี เพราะบรรพบุรุษของเราไดเสียสละอุทิศชีวิตกําลังกายและใจ สะสมสิ่งเหลาน้ีไวใหพวกเรา จึง

จําเปนอยางยิ่งที่เราจะตองรักษาสิ่งเหลานี้ไวใหคงทนถาวรเปนมรดกของอนุชนรุนหลังตอไป” (พระราชดํารัส พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวในพิธีเปดพิพิธภัณฑแหงชาติ รามคําแหง จังหวัดสุโขทัย วันท่ี 25 มกราคม พุทธศักราช 2507) (คําปรารถ พล

เอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี, 2558) ประเทศไทยเปนประเทศเอกราชท่ีมีความเจริญรุงเรืองมาอยางยาวนาน เรามี

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท่ีบรรพบุรุษไดสรางสรรคไวอยางมีแบบแผนและงดงาม โดยศิลปวัฒนธรรมของไทยน้ีมีความ

หลากหลายและแตกตางกันในแตละทองถ่ิน ท้ังขนบธรรมเนียมประเพณีภาษาพูด ภาษาเขียน การแตงกายอาหาร วิถีชีวิต 

และความเชื่อ ซ่ึงมีเอกลักษณเฉพาะท่ีบงบอกถึงคานิยม ความเชื่อ ศาสนา วิถีชีวิตความเปนอยูตลอดจนสภาพแวดลอมของ

ผูคนในแตละทองถ่ิน และมีการถายทอดสืบตอกันมาจากรุนสูรุน แสดงใหเห็นถึงความเจริญรุงเรืองไพบูลยทางวัฒนธรรมท่ีแฝง

ไปดวยภูมิปญญา และความเปนชาติที่มีอารยธรรมเกาแกมาชานาน จนกลายเปนรากฐานขององคความรูทางศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปญญาในดานตางๆ ที่มีคุณคายิ่งของชนชาติไทยและเปนเอกลักษณทางวัฒนธรรมอันงดงามของชาติโดยเฉพาะเมื่อ
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พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 ที่รัฐบาลผลักดันใหดําเนินการไดมีผลบังคับใช

แลวก็จะเปนเครื่องมือสําคัญในการปกปองคุมครองมรดกภูมิปญญาเหลานี้ นอกเหนือจากการสรางความภาคภูมิใจใหแกคนใน

ชาติแลวยังสามารถนําไปตอยอดใหเกิดมูลคาเพ่ิมท้ังดานการทองเท่ียวทางวัฒนธรรมสินคาและบริการไดอีกดวย (วัฒนธรรม 

วิถีชีวิตและภูมปญญา, 2558)  

 5. ประเภทศิลปการแสดง (Acting type)       

 ความหมายศิลปะการแสดง หมายถึง การแสดงละคร เตน รํา และดนตรีที่แสดงเปนเรื่องราว ทั้งที่เปนการแสดงตาม

ขนบแบบแผน และ/หรือมีการประยุกตเปลี่ยนแปลง การแสดงที่เกิดขึ้นนั้นเปนการแสดงตอหนาผูชมและมีจุดมุงหมายเพื่อ

ความงาม ความบันเทิง หรือเปนการแสดงท่ีกอใหเกิดการคิด วิพากษจนนําไปสู  การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสังคม ซ่ึงเปนได

ทั้งแบบดั้งเดิม หรือประยุกตไดแก การละคร การดนตรีและการแสดงพื้นบาน (วัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมปญญา,2558) 

ศิลปะการแสดงแบงไดเปน 2 ประเภท คือ “ประเภทดนตรีและเพลงรอง” หมายถึง เสียงท่ีเกิดจากเครื่องดนตรีและการขับ

รองที่ประกอบกันเปนทํานองเพลง ทําใหรูสึกเพลิดเพลินหรือเกิดอารมณตางๆ โดยมีบทบาทหนาที่เพ่ือบรรเลงขับกลอม ให

ความบันเทิงประกอบการแสดงและประกอบพิธีกรรม สวนดนตรีแบงออกเปนดนตรีในการแสดงและดนตรีในพิธีกรรม เชน 

การดีดพิณ เปาแคน ตีระนาด เปาขลุยสีซอ และการรองเพลงกลอมเด็ก “ประเภทนาฏศิลปและการละคร” หมายถึง การ

แสดงออกทางรางกายทวงทาการเคล่ือนไหว ทาเตน ทารํา การเชิด การพากยการใชเสียง การขับรองการใชบท การใชอุปกรณ

ฯลฯ ซึ่งสื่อถึงเรื่องราว อารมณความรูสึก อาจแสดงรวมกับดนตรีและการขับรองหรือไมก็ไดการแสดงแบงออกเปนการแสดงใน

พิธีกรรม การแสดงท่ีเปนเรื่องราวและไมเปนเรื่องราวเชน ละครใน ลิเก โขน 

ลําตัด หมอลํา มโนราหรองเง็ง ฟอนรํา เปนตน 

 6. ประเภทศิลปหัตถกรรม (Craft type)        

 ความหมาย การทอผาไหมพื้นเมืองของชาวชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การทอผาไหมสวนมากจะเรียนการทอผามา

จากแม ซ่ึงทอผาไหมเปนอาชีพมาต้ังแตยังสาว เพราะในตระกูลน้ีทําการทอผามาตั้งแตสมัยบรรพบุรุษสืบเน่ืองตอกันมาจนถึง

ปจจุบัน นอกจากน้ีก็มีชาวบานมาขอเรียนดวยเปนจํานวนมาก ซึ่งทําใหอาชีพการทอผาไหม ผาฝาย แพรหลายมากขึ้น เชนการ

ทอผาไหมพื้นเมืองของชาวบานกุดบง ตําบลกุดบง อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ลักษณะ วัสดุที่ใช ไดแก เสนไหม ดาย สี

ยอมผา เหลือง เขียว ขาว เปนตน 
 

บทสรุป 

  พระพุทธศาสนาถือไดวาเปนศาสนาประจําชาติไทยต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ประชาชนชาวไทยสวนใหญ นับถือศาสนา

พุทธ หลักของพระพุทธศาสนาเปนแกนและแกน วัฒนธรรมไทยทุกสาขา โดยมีวัดเปนศูนยกลางในการถายถอดศีลธรรม 

จริยธรรมวัฒนธรรมและ ประเพณีตางๆ ไปสูชุมชนและทองถิ่น การเรียนรูประวัติศาสตร และรอยรอยทางประวัติศาสตรที่ยัง

ปรากฏใหเห็น โบราณสถาน พิพิธภัณฑสถานตางๆ สถาปตยกรรมที่มีความเกาแกด้ังเดิมในทองถิ่นรวมถึงส่ิงปลูกสราง วัด พระ

อุโบสถ วิหาร ผังเมืองรวมท้ังซากปรักหักพัง  ความเชื่อในเรื่องพญานาคลุมแมนํ้าโขง วิถีชีวิต เสื้อผาเครื่องแตงกาย การ

ทําอาหาร ที่อยูอาศัยของเผาพันธุและชาติพันธที่มีมาต้ังแตด้ังเดิม และศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วัฒนธรรมพื้นบาน ขนมธรรม

เนียมและการแสดงในเทศกาลตางๆ มีการพัฒนาและเกิดการสงเสริมการทองเที่ยววัฒนธรรมเชิงพุทธประเภทตางๆตาม

ลักษณะทองถ่ินในภูมิภาคประเทศไทยซึ่งสามารถแยกประเภทออกเปน 6 หมวดไดดังนี้ ประเภทประวัตศาสตร, ประเภท

สถาปตยกรรม, ประเภทความเช่ือ, ประเภทวิถีชีวิต, ประเภทศิลปะการแสดง,ประเภทหัตถกรรม  
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บทคัดยอ  

 ประเพณีทําบุญเดือนสิบ มีชื่อเรียกแตกตางกันออกไป ภาคเหนือ เรียก "งานทานสลากภัต" หรือ "ตานกวยสลาก" ภาค

อีสาน เรียก "ทําบุญขาวสาก" ภาคกลาง เรียกวา "สารทไทย" ภาคใต เรียก "งานบุญเดือนสิบ" หรือ "ประเพณีชิงเปรต" ชาว

ไทยเชื้อสายเขมร เรียกวา “แซนโฎนตา” ซึ่งเปนการเซนสรวงอุทิศสวนบุญกุศลใหกับบรรพบุรุษผูลวงลับ เปนการแสดงความ

กตัญูตอพอแม ปูยาตายาย ที่ลวงลับ อธิฐานใหดวงวิญญาณของผูมีพระคุณไดอยูในภพภูมิที่ดี คุมครองใหลูกหลานสุขภาพ

แข็งแรง ทํามาคาขึ้น มีความสามัคคีในครอบครัวชุมชน โดยมีความเชื่อวาในชวงวันแรม 1 คํ่า เดือน 10 ถึงวันแรม 15 คํ่า 

เดือน 10 ประตูนรกจะถูกเปดออก ยมบาลจะปลดปลอยใหดวงวิญญาณบรรพบุรุษกลับมายังโลกมนุษยเพื่อมารับสวนบุญท่ี

ญาติพ่ีนองอุทิศให บุญเดือนสิบที่ถือปฏิบัติมาแตโบราณ เปนการรักษาไวซึ่งประเพณีท่ีสําคัญ ท่ียังคงปฏิบัติกันมาจนถึงปจจุบัน 

เปนคุณคาในการสงเสริมความผูกพันระหวางครอบครัวและญาติพ่ีนอง และยังเปนการรําลึกถึงบุญคุณของบุพการี แมจะ

ลวงลับไปแลว เปนการแสดงออกถึงความกตัญูกตเวที พิธีกรรมท่ีปรากฏขึ้นเปนปรากฏการณที่สามารถเห็นไดทุก ๆ ปในชวง

เดือนสิบ เชนเดียวกับคนภาคใตของประเทศไทย โดยเฉพาะชาวนครศรีธรรมราช โดยมีจุดมุงหมายสําคัญเพ่ือเปนการอุทิศสวน

กุศล ใหแกดวงวิญญาณของบรรพชนและญาติที่ลวงลับ ไมเพียงแตในประเทศไทยเทานั้นที่มีการทําบุญเดือนสิบ กัมพูชาซึ่งเปน

ประเทศเพ่ือนบานก็มีประเพณีการทําบุญในเดือนสิบเพ่ือเปนการอุทิศสวนกุศลใหกับบรรพบุรุษเชนเดียวกัน เรียกวา พิธีพฺจุม

เบ็ญ   
 

คําสําคัญ: พฺจุมเบ็ญ, บุญเดือนสิบ, วิถีถ่ินเสียมเรียบแหงความกตัญู 
 

Abstract 

 There are different names for the Festival of the Tenth Lunar Month. In the northern region of Thailand 

is called "Lottery Eating Fair" or "Tan Kwai Lottery", "Boon Kwaw Sak” in the northeastern region, “Thai Sart” 

in the central region and “Ching Pred”  in the South.  For Thai- Kmer people, this festival is called “San 

Nonta” which is a sacrifice for their ancestors. It also shows their gratitude and wishes for their health and 

wealth and the harmony in the family and community. They believe that the first day of the tenth waning 

moon to the 15th day of the tenth waning moon, the Hell Gate would be opened.  Their ancestor spirits 

would be released by the Prince of Devils in order to receive the merit their family have made for them. 
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The Festival of the Tenth Lunar Month has been followed since ancient time. It is the important festival to 

keep.  Moreover, this festival encourages the relationship and the gratitude in the family.  This festival is 

occurred in tenth month of Thai calendar every year. This festival can also be seen in the South of Thailand 

especially in Nakhon Si Thammarat province.  Furthermore, this festival is celebrated in Cambodia and 

known as Phum Chuben in order to show their gratitude toward their ancestors. 
 

Keywords: Pham Chuben, Boon Duen Sibhee, Ten Way of Siem Reap of gratitude   
 

บทนํา 
  การถายทอดวัฒนธรรมและภูมิปญญาแหงการดํารงชีวิต ซึ่งบรรพบุรุษไดส่ังสมความรูและประสบการณเพ่ือการ

ดํารงชีวิตมาโดยตลอด การถายทอดวัฒนธรรมจากคนรุนหน่ึงมาสูคนอีกรุนหน่ึงจะมีวิธีการตาง ๆ ที่แตกตางกันไปตามแตละ

ทองถิ่น ซึ่งจะเห็นไดในเรื่องของวิถีชีวิต ประเพณี ภาษา การแตงกาย อาหารการกิน ความเช่ือทางศาสนา ความเช่ือเรื่องผี 

และความเชื่อเร่ืองการนับถือบรรพบุรุษเปนพื้นฐานในการถายทอดหรือใชพิธีกรรมซ่ึงเปนรูปธรรมมาเปนสัญลักษณแทน

แนวความคิดที่เปนนามธรรม เพื่อใหเกิดการรับรูและเขาใจไดงายขึ้น พิธีกรรมเปนองคประกอบทางวัฒนธรรมอยางหนึ่งท่ีคน

ในสังคมสรางข้ึนเพ่ือเปนสิ่งยึดเหน่ียวทางจิตใจ และเปนกลวิธีที่มนุษยคิดขึ้นตามความเชื่อ เชน ความเชื่อเรื่องภูตผีวิญญาณ 

เทวดา และความเช่ือทางศาสนา กลาวคือมนุษยเช่ือวาถาประกอบพิธีกรรมเซนสรวงบูชาส่ิงที่มีอํานาจหรือส่ิงเหนือธรรมชาติ

นั้นยอมจะบันดาลหรือชวยใหมนุษยบรรลุผลหรือวัตถุประสงคตามความเช่ือและความตองการที่ต้ังเอาไว พิธีกรรมจึงเปนแนว

ปฏิบัติที่เปนรูปธรรมของประเพณีที่คนในสังคมสรางข้ึน เพื่อเปนหลักความมั่นคงทางจิตใจ เมื่อประกอบพิธีกรรมใดพิธีกรรม

หน่ึงไปแลว ผูทําพิธีกรรมน้ันยอมมีความสุขใจและมีความหวังในชีวิต เพราะเชื่อวาพิธีกรรมตองนําไปสูผลท่ีคาดหวังไว 

กิจกรรมหรือพิธีกรรมตางๆ ที่เกิดข้ึน สืบเนื่องมาจากธรรมชาติของมนุษยทุกคนยังมีความเชื่อ ซึ่งเปนรากเหงาของความรูสึก

นึกคิด และมีความเก่ียวของกับวิถีชีวิตของมนุษยอยางใดอยางหนึ่งเสมอ เมื่อความเช่ือของมนุษยแตละกลุมชาติพันธุรวมกันได 

จึงทําใหเกิดวัฒนธรรมตามความเช่ือเหลานั้น สมปราชญ อัมมะพันธุ (2536) กลาววาความเชื่อเกิดจากพลังอํานาจเหนือมนุษย 

เชน เชื่อในเรื่องไสยศาสตร อํานาจของดินฟาอากาศ และเหตุการณท่ีเกิดข้ึนโดย ไมทราบสาเหตุ เมื่อเกิดภัยพิบัติข้ึน ก็มีการ

ออนวอน ขอความชวยเหลือตอสิ่งท่ีเรนลับท่ีคิดวา จะชวยได เมื่อส่ิงที่ออนวอนขอสัมฤทธ์ิผลก็เกิดความกลัวในพลังอํานาจ

เหลาน้ันจึงเปนบอเกิดแหงพิธีกรรม เพ่ือเปนการสรางพลังแหงศรัทธา และขจัดความกลัวใหพนไปและคนไทยดั้งเดิมสวนใหญ

มีความเชื่อเก่ียวกับเรื่องผีวา ผีแบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ ผีดีหรือผีใหคุณ เชน ผีบรรพบุรุษ เทวดา อารักษ ฯลฯ กับผี

รายหรือผีใหโทษ เชน ผีปอบ ผีเปรต ผีกระสือ ฯลฯ ดังนั้นพิธีกรรมที่เกี่ยวของกับเรื่องผีจึงปรากฏอยูในทองถิ่นทุกกลุมชาติ

พันธุ เชน พระราชพิธีเซนสรวงพระหลักเมือง การบนบานศาลกลาว การไลผี การปดรังควานสิ่งชั่วราย เปนตน การบูชาหรือ

การเซนสรวงวิญญาณของผีบรรพบุรุษถือเปนความเชื่อด้ังเดิมท่ีทุกคนไดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาตลอด จึงทําใหเกิดพิธีกรรม

เซนไหวดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ ในเดือนตาง ๆ โดยเฉพาะในชวงเดือนสิบ มีการทําบุญเพ่ืออุทิศสวนกุศลใหแกญาติ ผู

ลวงลับไปของชาวไทยทุกกลุมชาติพันธุเปนประจําทุกป พระอริยานุวัตร อารีย เขมจารี (2528) ไดกลาวไววา ในเดือนสิบของ

ทุกปจะมีการทําบุญอุทิศสวนกุศลเพื่อเซนไหววิญญาณผีบรรพบุรุษ แตจะมีเอกลักษณที่แตกตางกันไปตามภูมิภาคหรือตาม

กลุมชาติพันธุ ดังมีการเรียกชื่อท่ีแตกตางกันไปตามภูมิภาคตาง ๆ ดังน้ี ภาคเหนือ เรียกพิธีนี้วาพิธีกิ๋นกวยสลาก ภาคใตเรียกวา 

พิธีสงตายายหรือพิธีชิงเปรต ภาคกลาง เรียกวา วันสารทไทย ภาคอีสานกลุมไทย-ลาว เรียกวา บุญขาวสาก และอีสานกลุม

ไทย-เขมร เรียกวา แซนโฎนตา ซ่ึงพิธีกรรมเหลานี้เปนการแสดงออกถึงความกตัญูตอบรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลว และ

วิญญาณของผูตายท่ีไมใชญาติ สุเมธ เมธาวิทยากุล (2532) กลาววา ความเช่ือของคนไทยเกี่ยวกับวันสารทนี้เปนคติและความ

เชื่อตอกันมา ญาติท่ีลวงลับแลวจะมีโอกาสไดมารับสวนบุญกุศลจากญาติพี่นองที่ยังมีชีวิตอยู เปนประเด็นที่นาสนใจวา กัมพูชา
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ซึ่งเปนประเทศเพ่ือนบานของไทยท่ีมีประเพณีการทําบุญเดือนสิบ เชนเดียวกันกับคนไทยท่ีเรียกวา พฺจุมเบ็ญ โดยชาวกัมพูชา

ไดประกอบพิธีกรรมที่มีอัตลักษณท่ีนาสนใจย่ิง  
 

บทวิเคราะห 

 1. ความหมายของพิธีพฺจุมเบ็ญ 

 พฺจุมเบ็ญ (Pchum Ben) หรือ ภจุมบิณฑ หรือ ประชุมแบน หรือ ประชุมบรรดา หรือ แซนโฎนตา หรือ บ็อนจุมเบ็ณฑ 

ถือเปนงานบุญใหญของชาวกัมพูชา ท้ังนี้ แซนโฎนตา เปนภาษาเขมร แซน หมายถึง การเซนไหว สวนโฎนตา หมายถึง บรรพ

บุรุษ ดังนั้นประเพณีดังกลาวจึงเปนการทําบุญเพื่ออุทิศกุศลใหแกบรรพบุรุษผูลวงลับ ซึ่งมีระยะเวลาการจัดงานถึง 15 วัน 

ตั้งแตวันแรม 1 ค่ํา เดือน 10 จนถึง วันแรม 15 ค่ําเดือน 10 แบงเปน 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 เรียกวา เบ็นตูจ หรือ สารทเล็ก 

สวนระยะที่ 2 เรียกวา เบ็นโท็ม หรือ สารทใหญ ในสวนของเบ็นตูจ คือการนําอาหารไปทําบุญท่ีวัด แตท่ีสําคัญท่ีสุด คือ เบ็น

โท็ม หรือ สารทใหญ เปนชวงเวลาที่สมาชิกในครอบครัวทุกคนตองกลับมารวมตัวกันยังบานเกิดเพื่อรวมกันทําบุญอุทิศกุศล

ใหแกบรรพบุรุษ โดยการท่ีสมาชิกในครอบครัวจะผลัดเปล่ียนกันนําอาหารไปทําบุญท่ีวัดทุกวันตลอดระยะเวลา 14 วัน 

เนื่องจากในชวงเวลาดังกลาวถือเปนขางแรม เชื่อวาเปนชวงที่วิญญาณของบรรพบุรุษกลับมาสูโลกมนุษยอีกคร้ัง ดังน้ันจึง

กอใหเกิดพิธีกันสงฆ หรือ กันซ็อง ข้ึน คําวา “กัน” ในภาษาเขมรแปลวา “ถือ” คําวา “เบ็ญ” (บิณฑ) ตามสําเนียงในภาษา

เขมรแปลวา “กอนขาว” เม่ือรวมทั้ง 2 คํา เปน “กันเบ็ญ” จึงหมายถึง “ถือกอนขาว” คําวา “พฺจุมเบ็ญ” มาจากคําวา “พฺ

จุม” หมายความวา ทําใหชุม ใหชุมนุมกัน ใหประชุมกัน สวนคําวา “เบ็ญ” เปนสําเนียงตามภาษาเขมร หมายถึง “บิณฑะ 

หรือบิณฑ” ในภาษาบาลี แปลวา การทําใหกลม หรือเปนกอน กอน เม่ือรวมทั้ง 2 คําเขาดวยกันไดเปน “พฺจุมเบ็ญ” มี

ความหมายอยู 2 ประการดวยกัน คือ 1) รวมกอนขาว หรือรวมขาวบิณฑ หมายความวา ทายกทายิกานํากอนขาวมารวมกัน

เปนจํานวนมากเพ่ือถวายพระสงฆ และไมไดหมายถึงกอนขาวอยางเดียว แตหมายรวมของคาว ของหวาน ทุกอยางที่จัดเตรียม

มาเพ่ือถวายแกพระสงฆ 2) การรวมตัวกันของผูคน หมายความวา การรวมตัวกันของพุทธบริษัท ณ ท่ีใดที่หนึ่งท่ีเปนศูนยรวม

ของชาวพุทธ เชน โบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ เพ่ือทํานุบํารุงพระสงฆดวยปจจัยสี่ อีกนัยหน่ึง การรวมตัวกันแหงหมูญาติ ก็

ชื่อวา พฺจุมเบ็ญ เชนเดียวกับการรวมกันแหงกอนขาว (ภัตตาหารที่ทายกทายิกานํามาเพ่ือถวายพระสงฆเปนจํานวนมาก) วัน

แรม 15 ค่ํา เดือนภัทรบท (Phutrobut) เรียกวา “พฺจุมเบ็ญ” หรือ “ถฺไงพฺจุมเบ็ญ” บางก็เรียกเต็มคําวา “บุญพฺจุมเบ็ญ” 

 2. พิธีพฺจุมเบ็ญ 

 ครอบครัวชาวกัมพูชาจะไปแสดงความเคารพญาติพ่ีนองที่ลวงลับไปแลวในชวง 15 วันของเทศกาลพฺจุมเบ็ญ เริ่มในวัน

แรมเดือน 10 หรือเดือนภัทรบท (Phutrobut) ตามปฏิทินทางศาสนาเขมรซึ่งมักจะอยูในระหวางเดือนกันยายนถึงเดือน

ตุลาคมของปฏิทินเกรโกเรียน (Gregorian calendar) โดย 14 วันแรกเรียกวาเปนวันกันเบ็ญ หรือถือบิณฑ (Kan Ban) สวน

วันท่ี 15 วันสุดทาย คือการเฉลิมฉลองท่ีใหญที่สุดเรียกวา วันพฺจุมเบ็ญ “พิธีกันเบ็ญ” (ถือบิณฑ) จะจัดติดตอกันตลอดเวลา 14 

วัน เริ่มตั้งแตแรม 1 ค่ํา ถึงวันแรม 14 คํ่า พอถึงวันที่ 15 ซึ่งเปนวันสุดทายแรม 15 ค่ํา เรียกวา “วันพฺจุมเบ็ญ” ชาวบานใน

ทองถิ่นทุกคนจะมารวมพิธีกรรมระลึกถึงบรรพบุรุษและจัดเล้ียงอาหารจํานวนมาก ดังน้ัน ในชวงเทศกาลนี้ชาวกัมพูชาจํานวน

มากจึงพากันเดินทางกลับบานเกิดของตนเองไปรวมงานทําบุญใหญ โดยต่ืนกันตั้งแตเชามืดเพื่อประกอบอาหาร ขนมหวาน จัด

แตงผลไมอยางสวยงามนําไปถวายแกพระสงฆตามวัดใกลบาน ทุกคนแตงตัวงดงามดวยชุดประจําชาติท่ีทําจากผาไหมไปฟง

ธรรมและสวดมนตในตอนกลางคืน เม่ือถึงวันสุดทายของเทศกาลพฺจุมเบ็ญ ชาวบานจะทําขาวปนหอดวยใบตองท่ีมีลักษณะ

คลายขาวตมมัดของไทยวางไวรอบวัด เปนการทําบุญใหกับวิญญาณเรรอนท่ีไมมีญาติถือเปนอาหารพิเศษที่จะหากินไดใน

เทศกาลพฺจุมเบ็ญเทาน้ัน วันแรม 15 คํ่า เดือน 10 เปนวันสุดทายของเทศกาลพฺจุมเบ็ญชาวบานในทองถิ่นทุกคนจะมารวม

พิธีกรรมระลึกถึงบรรพบุรุษและจัดเลี้ยงอาหารจํานวนมาก ซึ่งวันนี้ถือวามีความสําคัญมากเปนพิเศษเพราะถา เหลาดวง
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วิญญาณของบรรพบุรุษโชครายไดรับไปสวนบุญสวนกุศลไมเพียงพอ พวกเขาเหลานั้นจะตองกลายไปเปน "เปรต" มันจึงเปน

เพียงวันเดียวที่ดวงวิญญาณทั้งหลายจะไดรับอาหารและผลบุญจากญาติๆ โดยจะสามารถมารวมตัวกับบุคคลท่ียังมีชีวิตอยูได

เฉพาะในวันพฺจุมเบ็ญในคืนเดือนมืดขางแรมเทานั้น การเขารวมเทศกาล พฺจุมเบ็ญเปนเรื่องสําคัญมากสําหรับวัฒนธรรมของ

กัมพูชา เปนชวงเวลาแหงการพบปะและเฉลิมฉลองรวมกัน เปนชวงเวลาสําหรับแสดงความรักและความกตัญูตอบรรพบุรุษ 

การถวายอาหารและอุทิศสวนกุศลสามารถชวยบรรเทาความทุกขยากของบรรพบุรุษ และนําทางสูการกลับไปเกิดใหมอีกครั้ง  

ในสวนของเครื่องเซนไหวและข้ันตอนของการเซนไหวผีบรรพบุรุษ มีดังน้ี  

  1) ขาวตมมัด จะมีท้ังขาวตมมัดมะพราว ขาวตมมัดกลวย และขาวตมมัดต้ังหรือขาวตมมัดจิ้ม  

  2) ผลไมตางๆ ซึ่งสวนใหญเปนผลไมรสเปรี้ยว ไดแก สม (ใชไดทั้งสมโอหรือสมเขียวหวานหรือสมขี้มา) มะขาม 

มะขามปอม หงอน/กานเหลือง มะยม สมอ ฝรั่ง กลวย สวนผลไมมงคล ไดแก ออย ขิง ตนสาคู มะพราว ฟกทอง ฟกเขียว 

และดอกไมบูชา (อาจจะใชดอกบัวก็ได)  

  3) ขนมหวานตางๆ ไดแกขนมชั้น ขนมกง ขนมนางเล็ด กระยาสารท ขนมฝกบัว ขนมเทียน 

  4) หมาก พลู บุหรี่ ยาสูบ ธูป เทียนจัดเปนสํารับ และเงิน เช่ียนหมาก และดายสําหรับผูกขอมือ  

  5) กระเชอผีบรรพบุรุษ สํารับหรือภาชนะอยางอ่ืนก็ไดที่มีลักษณะคลายกัน  

  6) หมอน เสื่อ ผาโสรง ผาสไบ ผานุงสตรี เสื้อเชิ้ต (ผาตางๆนี้พับจัดในขันหรือวางบนถาด)  

  7) กอนขาวบิณฑ ขาวบิณฑทําจากขาวเหนียวนึ่งสุกแลว ปรุงดวยกะทิและคลุกเคลาดวยงาปนเปนกอนๆวางบนถาด

หรือจาน เน่ืองจากใสขาวค่ัวลงไปดวย) และ ผักดอง มีแตงกวา ถั่วงอก พริกสด และดอกโสน เปนตน 

  8) สํารับกับขาว ประกอบดวยขาว หมูตม ไกตม ปลาทอด ไกทอด หมูทอด ผัดหนอไม ลาบหมู แกงฟกใสเห็ดหอม 

ตมยําไก เกาเหลาหมู  

  9) เหลาขาว น้ําหวาน นํ้า เบียร  

  10) ภาชนะอุปกรณ ไดแก แกว จาน ถาด ขันน้ํา พาน  

  11) ใบตองนํามาทําเปนกรวยฝาชีสูง เรียกวากรวยกระทงดาร หมายถึงเครื่องบูชากรวยกระทงดาร ใชสัญลักษณ

แสดงการเฉลิมฉลองการผานวันสุดทายของพิธีพฺจุมเบ็ญและเครื่องบูชานี้เปนเครื่องพลีกรรมอุทิศและกรวดควํ่าเมื่อเสร็จงาน 

กรวยน้ีจะวางตรงกลางขันเงิน ขางในกรวยใสขาวพลีอุทิศ ขางนอกกรวยใสพืชมงคลพลีอุทิศ ยอดกรวยมีไมแหลมเสียบเงิน

ธนบัตร และยอดไมประดับดวยลูกหมากออนแกะเปนดอกไม เรียกวาดอกขาวบิณฑ เมื่อเตรียมของครบแลว จึงจัดวางส่ิงของ

ไวบนเส่ือผืนใหญท่ีปูเตรียมไว ณ บริเวณที่จะประกบพิธี อาจปูรองดวยผาขาวอีกทีเพ่ือความสวยงาม บนหัวเสื่อจะวางหมอน 

จัดวางเสื้อผาและผานุงหมตาง ๆ ท้ังที่เปนของเกาของบุคคลท่ีลวงลับไปแลวหรือจะเปนของใหมก็ไดเพื่อเปนการอุทิศใหผี

บรรพบุรุษนําไปใช การจัดเรียงขาวของมิไดมีการกําหนดตําแหนงของสิ่งของแตอยางใด โดยจะจัดวางใหสวยงามและหัวเส่ือ

จะตองหันไปทางทิศตะวันออกหรือทิศเหนือ ซึ่งถือกันวาเปนทิศมงคลเสมอ บางบานจะนิมนตพระสงฆมาทําพิธีสวดมนตกอน

ทําการแซนโฎนตาพรอมกับบังสุกุลแลวถวายปจจัยไทยทาน เม่ือเสร็จแลวพระสงฆจะกลับหรืออยูตอก็ไดโดยจะทําพิธีเซนไหว 

ผีบรรพบุรุษตอ ซึ่งพิธีการจะเริ่มดวยการจุดธูปเทียนหนาของท่ีวางกองนั้น ผูอาวุโสสูงสุดของบานจะเปนประธานในพิธี จะ

กลาวนําการเซนไหวผีบรรพบุรุษ โดยรองเรียกเชิญดวยเสียงดังวา โฎนตา “ยาย-ตาบรรพบุรุษ” ญาติพี่นองท่ีนั่งรายรอบจะ

ขานรับ “มาเนอ ยาย-ตา” ผูอาวุโสหรือประธานในพิธีจะขานอีกวา “ลูกหลานเอาขาวปลาอาหารมาสงใหกิน” ในการรองเรียก

นี้อาจเปนขอความอ่ืน ๆแตมีนัยความหมายเชนเดียวกัน มีการรินสุราหรือนํ้าไปพรอมๆ กับการเรียกช่ือของบุคคลผูลวงลับไป

แลวใหมาด่ืมกินเครื่องสังเวยโดยการเรียกชื่อน้ัน ญาติพี่นองที่ รายลอมอยูจะชวยกันเรียกขานชื่อญาติพ่ีนองและบรรพบุรุษของ

ตนที่ลวงลับไปแลวหรือท่ีรูจักมักคุนสมัยที่ยังมีชีวิตใหมารับเครื่องเซนไหวที่ลูกหลานไดบรรจงแตงใสสํารับใสถาด ใสกระเชอ 

หรือภาชนะอ่ืนๆเพ่ือมาเซนไหวน้ี การด่ืมกินของผีจะใชเวลาพอประมาณโดยผูอาวุโสหรือประธานในพิธีจะคาดคะเนจากธูปท่ี
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จุดใกลหมดดอกและจะรินเหลารินน้ําลงแกวแลวเทรดตามพื้นรอบๆ เครื่องเซนไหวไปสองหรือสามรอบก็ได เปนการรินนํ้าริน

เหลาใหผีบรรพบุรุษกะวาพอผีบรรพบุรุษอ่ิมแลวก็จะจุดบุหรี่หรือยาสูบใบตองใหกับผี คลายกับวาเมื่อกินอ่ิมแลวก็สูบบุหรี่สูบ

ยาสูบเหมือนกับคน และถือวาเปนอันเสร็จการเซนไหวผีบรรพบุรุษ เม่ือเสร็จพิธี ผูอาวุโสจะแบงขาวปลา อาหาร หมากพลู 

บุหรี่อยางละเล็กละนอยใสใบตองแลวนําไปวางหรือโยนท้ิงไวรอบๆ บานหรือตามทางเดินเทารอบๆ บาน เปนการใหผีบรรพ

บุรุษนําไปกินระหวางเดินทางกลับหรือนําไปฝากผีตนอ่ืนที่ไมไดรับเครื่องเซนไหวครั้งน้ี หลังจากการเซนไหวผีบรรพบุรุษเสร็จ

สิ้นลง จะมีการแบงขาวปลาอาหารสวนหนึ่งนํามาเล้ียงกันและมีการพูดคุยตางๆ นานา ไถถามสารทุกขสุกดิบพรอมกันนั้นคน

เฒาคนแกจะอวยพรใหลูกหลานที่มารวมงานพอสมควรแกเวลาก็แยกยายกันกลับบาน กิจกรรมสําคัญอีกอยางหนึ่งท่ีชาว

กัมพูชาทําในเทศกาลพฺจุมเบ็ญ คือ “เบาะบาย” คําวา เบาะ หมายถึง ท้ิง, ขวาง, วาง, ปลอยลงไป สวนคําวา บาย หมายถึง 

ขาว รวมความแลวก็คือ ทิ้งขาว หรือวางขาวไว  ถือเปนการทําบุญใหกับคนท่ีลวงลับไปแลว วิธีการคือ นําขาวไปวางไวใหผู

ลวงลับ การวางขาวน้ันทําในชวงเทศกาลพฺจุมเบ็ญ เราเอาขาว กับขาวเหลานั้นไปวางไวตามตนไม หรือที่ไหนก็ได กิจกรรมน้ี

ชาวบานมักพากันไปเวียนเทียนที่วัด วนรอบพระอุโบสถกอน แลวก็วางขาวท่ีเตรียมไว 4 มุมของโบสถ ทําแบบน้ี 15 วัน 

 3. พิธีกรรมเก่ียวกับพิธีพฺจุมเบ็ญ 

 แมวาไทยและกัมพูชาจะมีศาสนาเดียวกันและมีความคลายคลึงกันมากทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี แตเทศกาลพฺจุม

เบ็ญนี้เปนเอกลักษณเฉพาะของประเทศกัมพูชา และมีการเฉลิมฉลองประจําปอยางสม่ําเสมอ นับแตโบราณกาล ชาวกัมพูชา

เชื่อวา เมื่อส่ิงมีชีวิตท้ังหลายตายแลวยอมตองกลับมาเกิดใหมเพื่อชดใชกรรมช่ัวที่ไดเคยทําไว แตยังมีวิญญาณบางดวงท่ี

วนเวียนอยูในโลกแหงวิญญาณเปน "เปรต" (Pret) ดังน้ันในแตละป ดวงวิญญาณเหลานี้จะถูกปลดปลอยใหออกไปเปน

ระยะเวลา 15 วัน เพื่อไปหาญาติมิตรท่ียังมีชีวิตอยู ในขณะเดียวกัน คนบนโลกมนุษยก็จะใชชวงเวลาดังกลาวระลึกถึงบรรพ

บุรุษ และสงมอบอาหารใหแกดวงวิญญาณท่ียังไมไดผุดไดเกิด นอกจากนั้น ยังเปนโอกาสสําหรับผูที่ยังมีชีวิตอยูจะไดชวยอุทิศ

สวนกุศลแกบรรพบุรุษท่ีลวงลับไปแลวดวย เพื่อที่บรรพบุรุษจะไดไปเกิดใหม และหลุดพนจากความทุกขทรมาน และความหด

หูของโลกแหงภูตผี พฺจุมเบ็ญ ของชาวกัมพูชา มีความเชื่อกันวา คนที่เคยทําบาปในระหวางที่ยังมีชีวิต เม่ือตายแลวจะถูกขัง

และถูกทรมานในนรก อยางไรก็ตาม ในชวงระยะเวลา 15 วันที่ดวงจันทรมืดท่ีสุด ผูพิทักษประตูนรกจะอนุญาตใหวิญญาณ

ออกไปรอที่วัด เพื่อรับอาหารจากญาติพี่นองของตนกอนจะกลับไปสูนรก ดวยเหตุน้ีในชวง 15 วันของเทศกาลพฺจุมเบ็ญ ชาว

กัมพูชาจะถวายอาหารแกพระภิกษุท่ีวัดหลายแหง โดยความหวังวาผีบรรพบุรุษของพวกเขาจะไดรับผลบุญ ซึ่งจะชวยลดบาป

ของบรรพบุรุษท่ีลวงลับไปแลว ถาดวงวิญญาณของบรรพบุรุษไดรับสวนบุญ สวนกุศลไมเพียงพอ พวกเขาเหลาน้ันจะตองกลาย

ไปเปนเปรตหรือหากไมทําบุญใหกับบรรพบุรุษในชวงพฺจุมเบ็ญ ก็จะเกิดโชคราย และจะโดนวิญญาณหลอกหลอน ไปตลอดท้ัง

ป ดังนั้น ในแตละปดวงวิญญาณเหลานี้จะถูกปลดปลอยใหออกไปเปนระยะเวลา 15 วัน เพื่อไปหาญาติมิตรที่ยังมีชีวิตอยู นับ

วาพฺจุมเบ็ญเปนอีกเทศกาลหน่ึงท่ีมีชีวิตชีวาและมีความหมายอยางมากตอสังคมครอบครัว ในประเทศกัมพูชาอาหารท่ีขาด

ไมไดสําหรับเทศกาลบุญนี้คือ ส็อมลอรมีซัว (หมี่เสนเล็กๆ ตม) เผื่อญาติหรือเจากรรมนายเวรเกิดเปนเปรต จะไดกินอาหารท่ี

เราทําบุญไปได นอกจากเสนหมี่ส็อมลอรมีซัว แลว มีอาหารท่ีสําคัญอีก 2 อยาง คือ อ็อนซ็อม และ บายเบ็ณฑ ในสวนของ 

อ็อนซ็อม น้ันทําจากขาวเหนียวหอไสหมูหรือไสกลวย ขณะท่ี บายเบ็ณฑ คือกอนขาว ทําข้ึนเพื่ออุทิศใหแกผีไรญาติ หาก

พิจารณาตามความเชื่อของชาวกัมพูชาในจังหวัดสุรินทรน้ันจะพบวา บายเบ็ณฑ มีความเชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนา ในเรื่อง

ของจํานวนกอนขาวท่ีใชในพิธีกรรม ซ่ึงใชเปนจํานวนทั้งส้ิน 49 กอน ตามจํานวนกอนขาวที่พระพุทธเจาหยิบเสวยเมื่อไดรับ

การถวายจากนางวิสาขา ชาวกัมพูชาจึงยึดจํานวนตามน้ีมาจวบจนกระท่ังปจจุบัน นอกจากอาหารท่ีสําคัญในพิธีแลว ยังมี

อาหารคาวที่ใชในพิธี ไดแก ส็อมลอมจูเกรือง (คลายๆ แกงสมของไทย แตรสชาติไมเขมขนเหมือน) ส็อมลอกอโก (กล่ินคลายๆ 

แกงเลียงของไทย แตน้ําแกงขนกวามาก 
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 4. สถานท่ีในการจัดพิธีจุมเบ็ญ 

 ชาวบานจะไปรวมพิธีกรรม ณ วัดประจําทองถิ่น โดยชวง 14 วันกอนหนานั้น แตละครอบครัวในหมูบานจะผลัดกันไป

เปนเจาภาพทําบุญท่ีวัด ซึ่งในระยะนี้รูจักกันวา “กันเบ็ญ” (Kann Ben) หรือ มีความหมายวาการจัดเครื่องเซน ของถวาย 

บรรดาญาติมิตรก็จะมารวมกันจัดเตรียมงานที่วัดนําโกศท่ีเก็บเถาอัฐิของบรรพบุรุษ  มาเช็ดถูทําความสะอาดและนํามาไวท่ี

โบสถวิหารของวัด 
   

บทสรุป 

  ดังที่กลาวมานี้เปนส่ิงที่ช้ีใหเห็นวาพิธีพฺจุมเบ็ญและพิธีชิงเปรต นอกจากจะเปนงานบุญใหญแลวยังสะทอนใหเห็นการ

ผสมผสานระหวางความเช่ือในวิญญาณ บรรพบุรุษกับพระพุทธศาสนา ท้ังยังเปนพิธีกรรมท่ีไดแสดงออกถึงความกตัญุตาตอ

บรรพบุรุษ ถือเปนการสงเสริมสายใยความสัมพันธของคนในครอบครัวท่ีจะไดกลับมาพบกัน อยางนอยปละ 1 ครั้ง ในชวงที่มี

งานประเพณีดังกลาว ความเชื่อเรื่องบุญสารทเดือนสิบ เปนประเพณีที่วิวัฒนาการมาจาก ประเพณี "เปตพลี” ของศาสนา

พราหมณ อันเปนประเพณีที่จัดทําขึ้นเพ่ืออุทิศ  สวนกุศลใหแกผูตาย ปฏิบัติตอเนื่องมาในอินเดียกอนสมัยพุทธกาล พระพุทธ

องคเห็นวาเปนประเพณีท่ีดีงาม จึงอนุญาตใหพุทธบริษัทปฏิบัติสืบเน่ืองตอกันมา จึงกอเกิดประเพณีและพิธีกรรม เพ่ือใหมีพิธี

การปฏิบัติเปนแบบ ยึดถือตามวัฒนธรรมของทองถิ่น ความเช่ือเรื่องบุญสารทเดือนสิบ จึงเปนสื่อใหเกิดการปฏิบัติสืบทอดตอ

กันมาจนกลายเปนประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ทําเพื่ออุทิศสวนกุศลใหแก ผูลวงลับไปแลว ดวยความเชื่อเกี่ยวกับจิตวิญญาณ 

หลังจากท่ีตายไป เชื่อวาผูทํากรรมใดยอมไดรับกรรมน้ัน ทําดีไดข้ึนสวรรค ทําชั่วตกนรก เปนเปรต ตองทนทุกขทรมานเพราะ

ผลแหงบาปท่ีทําไวและ ดํารงชีพอยูดวยการอาศัยสวนบุญจากการ การอุปการะของญาติพ่ีนองหรือผูอ่ืนที่ทําบุญอุทิศสวนกุศล

ไปใหสวนเดียว จึงจะมีความเปนอยูพออยูได ถาไมมีใครอุทิศไปใหก็ไมไดรับบุญ อยางไรก็ตาม แมวาโลกจะวิวัฒนาการไป แต

ในขณะเดียวกันงานพิธีพฺจุมเบ็ญ และพิธีชิงเปรต ยังไดรับการรักษาและมีการปฏิบัติตามประเพณีอยางตอเน่ือง แมวาเหตุผล

ในทางหนึ่งอาจเปนเพราะความหวาดหว่ันวาผีบรรพบุรุษจะสาปแชง หากลูกหลานในสายตระกูลละเลยที่จะปฏิบัติตาม

ประเพณีดังกลาว แตหากมีเหตุผลอีกดานหน่ึงที่อบอวลไปดวยความรูสึกอบอุนที่ทุกคนในบานจะไดกลับมาอยูพรอมหนาพรอม

ตากัน ไดสรางบุญกุศลไดรับประทานอาหารรวมกัน นาจะเปนชวงเวลาแหงความสุขท่ีทุกคนยากจะละเลยและละความสําคัญ

ไปได 
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บทคัดยอ            

 หลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทยมีการนําเสนอการใชสมรรถนะและรูปแบบการใชฐาน

สมรรถนะเพ่ือมาพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ท่ีเนนความรู ความสามารถ และทัศนติ ในการดํารงชีวิตและการ

ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงคในการเขียนบทความครั้งน้ี เพื่อนําเสนอ การเปล่ียนแปลงของสังคมท่ีนําไปสู

แนวคิดการพัฒนาผูเรียนสูฐานสมรรถนะ สมรรถนะที่นําเสนอจากคณะกรรมการปฏิรูป แนวคิดเกี่ยวกับแบบจําลองหลักสูตร

สถานศึกษาของ Skilbeck  และนําเสนอรูปแบบการวางแผนและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะโดยใช

แบบจําลองสถานศึกษาของ Skilbeck ประกอบดวย 2 ระยะคือ ระยะท่ี 1 การวางแผนพัฒนาหลักสูตร ระยะท่ี 2 การสราง

โปรแกรมหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ  
 

คําสําคัญ: แบบจําลอง, หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ, การวางแผนและออกแบบหลักสูตร 
 

Abstract 

 The Basic Education Academy in Thailand curriculum offers the use of competencies and the use of 

competency bases in order to develop learners with skills in the 21st century that emphasize knowledge, 

abilities and attitudes in life and Work efficiently The purpose of this paper is to present the social change 

that leads to the concept of developing learners to base on competency. Competencies proposed by the 

Reform Commission The concept of the Skilbeck School Curriculum Model and the planning and design of 

the Skilbeck Academy Curriculum Model based on the Skilbeck School Curriculum Model.  It consists of 2 

phases: Phase 1 Curriculum Development Planning Phase 2, Building Program Curriculum Performance Base 

Academy 
 

Keywords: model, curriculum, competency-based institution, curriculum planning and design 
 

บทนํา 

     กระทรวงศึกษาธิการไดมีคําสั่งใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 หลักสูตรนี้เปนหลักสูตรท่ี

ใชแนวคิดหลักสูตรอิงมาตรฐาน (Standard-based Curriculum) เพ่ือใหทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของในการจัดการศึกษาไดยึดเปน

แนวทางในการดําเนินการพัฒนาและสงเสริมใหผูเรียนไดบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูดังกลาว (กระทรวงศึกษาธิการ
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, 2553) ตอมาเม่ือมีการใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ก็ไดมีการประเมินการใชหลักสูตร

ดังกลาว ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยมาตรา 258จ. ดานการศึกษาบัญญัติใหมีการปฏิรูปประเทศดานการศึกษาและ

มาตรา 261บัญญัติใหการปฏิรูปตามมาตรา 258จ. ดานการศึกษามีคณะกรรมการท่ีมีความเปนอิสระคณะหน่ึงที่คณะรัฐมนตรี

แตงตั้งดําเนินการศึกษาและจัดทําขอเสนอแนะและรางกฎหมาย โดยคณะอนุกรรมการดานการจัดการเรียนการสอน ไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาใหดําเนินการศึกษาหาแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาดานการ

จัดการเรียนการสอนซ่ึงครอบคลุมประเด็นการปฏิรูปดานหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล ผลการศึกษาและการ

รับฟงความคิดเห็นจากผูเก่ียวของในจังหวัดตาง ๆ ทั่วประเทศรวมท้ังการศึกษาดูงานในโรงเรียนและสถานศึกษาตางๆ มี

ประเด็นปญหาสําคัญสวนหนึ่งท่ีควรมีการดําเนินการดังนี้ 1) ดานหลักสูตร พบวามี 8 กลุมสาระซึ่งมีจํานวนเยอะมากสําหรับ

เด็กระดับประถมศึกษาตอนตน ป.1-3 ควรปรับใหมีความยืดหยุน 2) ดานการเรียนการสอน ครูยังเนนเนื้อหาความรูเปนหลัก 

และ 3) ดานการวัดการประเมินผล ทําใหครูตองเรงสอน ผูเรียนจํานวนไมนอยไมประสบความสําเร็จในการเรียนและขาด

ความสุขในการเรียน รวมทั้งการประเมินโรงเรียนดวย เครื่องมือและมาตรฐานเดียวกันหมด ทําใหเกิดความไมเปนธรรม

โดยเฉพาะกับโรงเรียนที่มีบริบทและปจจัยสนับสนุนที่ไมเอ้ือตอการพัฒนา (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2562.)  

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนดังกลาวจึงรวมกับคณะทํางานและคณะวิจัยซ่ึง

ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา ดําเนินโครงการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะหลักของ

ผูเรียนระดับประถมศึกษาตอนตน เพ่ือนําเสนอแนวทางการนํา 10 สมรรถนะของผูเรียนระดับประถมศึกษาตอนตน (ป.1-3) 

ไปปรับใชในการจัดการเรียนการสอน โดยมีแนวทางในการปรับใชใหศึกษา ซ่ึงประเด็นในการปรับใชน้ันข้ึนอยูกับสถานศึกษา

แตละท่ีนําไปปรับใช สอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของ Skilbeck (1984) ไดกลาววา "คือการวาง

แผนการออกแบบการใชงานและการประเมินผลโปรแกรมหลังนักเรียนในสถานศึกษาไดเรียนรู" และการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาเปนหนึ่งในมาตรฐานทางความรูในวิชาชีพครูและเปนบทบาทหนาท่ีของ ครู ผูบริหารสถานศึกษา และชุมชน เขา

มามีสวนรวมในการพัฒนาดังกลาว ซ่ึงในบทความนี้ผูเขียนจะนําเสนอแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ

โดยใชแบบจําลองการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของ SkilBeck ในการนําหลักสูตรฐานสมรรถนะมาสูระกับการศึกษาขั้น

พื้นฐานในการวางแผนและออกแบบหลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

บทวิเคราะห 

 1. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมสูการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

 วชิระ  ดวงใจดี (2559) กลาวถึงขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรประกอบดวย 1) การเปลี่ยนแปลงทางสังคม: ศึกษา

แนวคิดยุคสมัยสังคมและปรัชญา 2) ดานจิตวิทยา: ศึกษาแนวคิดจิตวิทยาการเรียนรู 3) แนวโนมใหม ๆ ของโลก: ศึกษาจาก

ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สาขาวิชา 4) ความตองการของสังคม: ศึกษาจากแนวคิดมนุษยนิยม คุณธรรม

จริยธรรมประวัติศาสตรชุมชน ซ่ึงในการพัฒนาหลักสูตรส่ิงแรกที่ตองคํานึงถึงคือการเปลี่ยนแปลงของสังคม เมื่อสังคมมีการ

เปลี่ยนแปลง เนื้อหาของหลักสูตรจึงไมใชสิ่งที่ถายทอดแนวคิดหรือปลูกฝงสิ่งใดส่ิงหน่ึง แตหลักสูตรเปนผลิตผลจากวาทกรรมท่ี

ไดรับการคิดคนและนําเสนอเพ่ือเผยแพรในสังคมเพ่ือประโยชนทางเศรษฐกิจและอุดมการณทางการเมืองของคนเฉพาะกลุม 

(Weis, McCarthy & Dimitriadis, 2006; อางถึงในออมสิน จตุพร และอมรรัตน วัฒนาธร, 2557, น.161) นอกจากนั้น 

หลักสูตรยังเปนผลผลิตของกระแสท่ีเรียกวา“โลกาภิวัตน” (Globalization) จากภาวะเศรษฐกิจ การเคลื่อนยายผคน

วัฒนธรรม ขอมูล ขาวสารและการลงทุนขามชาติของตางชาติ ส่ิงตาง ๆ เหลาน้ีไดสรางผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคมวัฒนธรรมไปท่ัวโลก และไดเปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนความรความจริงท่ีเคยรับรู เปลี่ยนแบบแผนการใชชี วิตประจําวันของ

ผูคน รวมถึงการเปลี่ยนแบบแผนวัฒนธรรมประเพณีท่ีแตละ ชุมชนทองถิ่นไดสืบทอดตอกันมาอยางยาวนาน ดวยการ
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เปล่ียนแปลงนี้เองจึงสงผลตอการกําหนดองคความรู ทักษะ และทัศนคติ สําหรับผลิตพลเมืองสูศตวรรษที่ 21 ดังน้ันจึง

หลักสูตรเปนหนึ่งในนโยบายท่ีทรงพลังท่ีจะเปลี่ยนประสิทธิภาพของนักเรียนประสบการณในโรงเรียนและความสัมพันธกับโลก

ภายนอกในระหวางและหลังจากใชเวลาที่โรงเรียน ดังนั้นประเทศตางๆจึงมีการปฏิรูปหลักสูตรอยางสม่ําเสมอและเปนระบบ

เพื่อใหสอดคลองกับนักเรียนรวมถึงโลกภายนอกโรงเรียนในขณะที่วัฏจักรการเปลี่ยนแปลงน้ันแตกตางกันไปในแตละประเทศ

จาก 6 ปถึง 10 ป ประมาณป 2015 ประเทศตางๆเริ่มที่จะทบทวนคําถามเชนความสามารถประเภทใดในปจจุบันที่นักเรียน

ตองการเพ่ือพัฒนาอนาคตของโลกเมื่อพวกเขาเติบโตขึ้นและความสามารถดังกลาวจะสามารถเสริมสรางผานหลักสูตรได

อยางไร (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2562)       

 2. แนวคิดหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

 เมื่อเขาสูศตวรรษท่ี 21 ซึ่งเปนยุคหลังสมัยใหม เริ่มมีคําถามกับเปาหมายคุณภาพของผูเรียน วาแทจริงแลวเราตองการ

ผูเรียนลักษณะอยางไร ความรูในการทองจําจําเปนอีกหรือไมในยุคสังคมฐานความรูที่มีอยูในโลกอินเทอรเนต เพราะเน้ือหา

สามารถเขาถึงไดงายอีกทั้งเน้ือหาก็เปล่ียนแปลงเร็ว แตส่ิงที่ตองการคือสามารถนําความรูบวกกับความสามารถที่เรียกวาทักษะ 

ไปใชประโยชนไดจริงๆ และสามารถทํามูลคาเพิ่มแกสังคมและชีวิตของตน จึงนําไปสูความสนใจเร่ืองสมรรถนะที่ เปน 

“ความสามารถของบุคคลในการใชความรู ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะตาง ๆ ที่ตนมีในการทํางานหรือการแกปญหาตาง ๆ 

จนประสบความสําเร็จในระดับใดระดับหนึ่ง สมรรถนะ แสดงออกทางพฤติกรรมการปฏิบัติท่ีสามารถวัดและประเมินผลได 

สมรรถนะจึงเปนผลรวมของความรู ทักษะ เจตคติ คุณลักษณะ และความสามารถอ่ืน ๆ ท่ีชวยใหบุคคลหรือกลุมบุคคลประสบ

ความสําเร็จใน การทํางาน” (คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา, 2562) ในความคิดเกี่ยวกับการนําสมรรถนะมา

จัดทําหลักสูตรเพื่อใหผูเรียนมีสมรรถนะโดยมีนักการศึกษา ธํารง บัวศรี (2535) ไดกลาวเกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะความ

วา หลักสูตรฐานสมรรถนะยึดความสามารถของผูเรียนเปนหลัก การออกแบบหลักสูตรตามแนวคิดนี้จะมีการกําหนดเกณฑ 

ความสามารถที่ผูเรียนพึงปฏิบัติได หลักสูตรที่เรียกวาหลักสูตรเกณฑความสามารถจัดทําขึ้นเพ่ือประกันวาผูที่จบการศึกษา

ระดับหนึ่ง ๆ จะมีทักษะและความสามารถในดานตาง ๆ ตามที่ตองการ เปนหลักสูตรท่ีไมไดมุงเร่ือง ความรูหรือเนื้อหาวิชาท่ี

อาจมีความ เปลี่ยนแปลงไดตามกาลเวลา แตจะมุงพัฒนา ในดานทักษะความสามารถ เจตคติและคานิยม อันจะมีประโยชนตอ

ชีวิตประจําวัน และอนาคตของผูเรียนในอนาคต หลักสูตรนี้มีโครงสรางใหเห็นถึงเกณฑความสามารถใน ดานตาง ๆ ที่ตองการ

ใหผูเรียนปฏิบัติในแตละระดับการศึกษา และในแตละระดับชั้น ทักษะและความสามารถจะถูกกําหนดใหมีความตอเน่ืองกัน 

โดยใชทักษะและ ความสามารถท่ีมีในแตละระดับเปนฐานสําหรับเพ่ิมพูนทักษะและความสามารถใน ระดับตอไป และ Kenya 

Institute of Curriculum development  (2017) ใหคํานิยามไววา หลักสูตรฐานสมรรถนะ เปนหลักสูตรที่เนนผูเรียนเปน

ศูนยกลาง และตองประยุกตใชความรู ทักษะ คานิยม และ เจตคติในการแกไขสถานการณท่ีผูเรียนไดเผชิญในชีวิตประจําวันได

ตามสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 ในการจัดทําหลักสูตรฐานสมรรถนะ Taguma Miho, (2018) ช้ีใหเห็นแนวคิด 6 ขอเกี่ยวกับ

หลักสูตรสมรรถนะ ดังน้ี 

 แนวคิดที่ 1 มีวิสัยทัศนแบบองครวม หมายถึง ความสามารถในการบรรลุเปาหมายสวนบุคคลและสวนรวม กําหนดความ

ชัดเจนของ“ วิสัยทัศน” หรือเปาหมายของการศึกษาใหชัดเจนยิ่งขึ้นในกรอบหลักสูตรในลักษณะองครวม ความรู

ความสามารถอยางเช่ียวชาญ วิสัยทัศนองครวมน้ีถูกกําหนดไวเปนการตอบสนองทางการศึกษาตอการเปลี่ยนแปลงท่ี

หลากหลายในยุคศตวรรษที่ 21 

 แนวคิดที่ 2  เปล่ียนจาก "การมุงเนนเน้ือหา" เปน "มุงเนนความสามารถ" และออกแบบหลักสูตร ใหมเปน "รวมเน้ือหา

และความสามารถเขาดวยกัน" สมรรถนะคือสิ่งท่ีเช่ือมโยงคุณลักษณะของแตละบุคคล (เชนความรู ทักษะ ทัศนคติ คานิยม) 

กับความตองการและความทาทายที่แตละคนเผชิญในบริบทของการทํางานและในชีวิต ดังน้ันความสามารถที่สําคัญไมควรถูก
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เขาใจวาแยกหรือแตกตางจากความรูวิชาหรือสาขาการเรียนรู ควรเขาใจวาเปนแนวคิดแบบองครวมเชนความสามารถในการ

ตอบสนองความตองการท่ีซับซอนโดยการผสมผสานความรูทักษะทัศนคติและคานิยมในบริบทที่กําหนด 

 แนวคิดท่ี 3 “ความเขาใจเก่ียวกับแนวคิด” ซึ่งนําไปสูรูปแบบ“ เนนแนวคิดรวบยอดและความสามารถในการแขงขัน”   

"แนวคิดหลัก" หรือ "แนวคิดใหญ" จากสาขาวิชาเฉพาะของหลักสูตรจะไมมีการเปลี่ยนแปลง โดยที่แนวคิดหลักคือแนวคิดและ

ความเขาใจท่ีจะยังคงอยูกับนักเรียนไปตลอดหลังจากที่พวกเขาออกจากโรงเรียน ในสวนท่ีเปนรายละเอียดนั้นนักเรียนอาจจะ

จะลืม แตแนวคิดหลักจะไมมีวันท่ีเปลี่ยนแปลง นักเรียนตองใชเวลาในการทําความเขาใจแนวคิดหลักเพ่ือทําการเรียนรู  

 แนวคิดที่ 4 ความตองการที่มากขึ้นเกี่ยวกับความสามารถแบบสหวิทยาการ มีความตองการที่ เพ่ิมข้ึนเก่ียวกับ

ความสามารถในการตอบสนองตอประเด็นทางสหวิทยาการเชนความรูดานไอซีทีความสามารถระดับโลกนวัตกรรมและความ

เปนผูประกอบการ เมื่อแนวคิดถูกนําไปใชในบริบทของการศึกษาจุดเนนของการออกแบบหลักสูตรจะถูกวางลงบนประเภท

ของสมรรถนะ ในการใชความรูทักษะทัศนคติและคุณคาของสถานการณในโลกแหงความเปนจริงและเพื่อแกไขปญหาใหม ๆ 

กําลังเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ 

 แนวคิดท่ี 5 ความตองการสําหรับการเรียนรูตลอดชีวิต และประเมินนักเรียนจากทักษะและทัศนคติ ความสําคัญของ“ 

การเรียนรูตลอดชีวิต” นั้นตองมีความชัดเจนมากขึ้นในกรอบหลักสูตร ที่วางหลักสูตรใหสอดคลองกับชวงอายุตั้งแตระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา เชน หลักสูตรของนิวซีแลนดประกอบดวยในวิสัยทัศนของพวกเขาวาพวกเขา

คาดหวังวาเด็กและนักเรียนของพวกเขาจะเปนผูเรียนตลอดชีวิตโดยมีรายละเอียดคือ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานชวงอายุ

เทาไหรคือ "ผูรูและคิดเลข", "นักคิดเชิงสรางสรรค และผูสรางความรู” และ“ ผูมีอํานาจตัดสินใจอยางชาญฉลาด” อีกทั้งยัง

กระชับกับกรอบหลักสูตรโดยรวมพวกเขาจัดความสามารถที่สําคัญจากปแรกโรงเรียนและการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดย

คํานึงถึงความเหมาะสมกับอายุ โดยเนนความสมรรถนะหลัก สมรรถนะทั่วไปหรือความสมรรถนะดานหลักสูตรซึ่งจะมีบทบาท

สําคัญในการเปนผูเรียนรูตลอดชีวิตโดยเฉพาะทักษะอภิปญญาเชน นักเรียนกําหนดจัดการและสะทอนใหเห็นถึงเปาหมายการ

เรียนรูและกระบวนการ (อภิปญญา) ผานวารสารการเรียนรูออนไลน นักเรียนนําการสนทนากับผูปกครองและครูเกี่ยวกับการ

รายงานความคืบหนา (การประชุม 3 ทาง) และนักเรียนท่ีมีสวนรวมในการตัดสินใจของโรงเรียนและหองเรียนเชน บริบท

สําหรับการเรียนรู 

 แนวคิดที่ 6 หลักสูตรการสอนและการประเมินผล ติดตามผลกระทบของการใชหลักสูตรไมไดจํากัดเฉพาะการ

เปลี่ยนแปลงผลลัพธของนักเรียนแตยังรวมถึงครูโรงเรียนหรือระบบ เชน หลักสูตรนิวซีแลนดเปนตัวอยางที่ดีท่ีชวยใหแนใจวา

หลักสูตรไดวางแผนกําหนดทิศทางสําหรับการเรียนรูของนักเรียนผานการออกแบบหลักสูตรและการทบทวนหลักสูตรที่ดี ใน

ขณะเดียวกันตองคํานึงถึงความสําคัญของการนําหลักสูตรไปใช เพราะมีผลกระทบตอนักเรียนอยางมาก ตองมีการเตรียมความ

พรอมในเรื่อง วิธีการสอนและทิศทางของการเรียนรูโดยมีการแนะแนวสื่อการเรียนการสอนสําหรับครูเพื่อใหสามารถใช

หลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดรวมถึงเคร่ืองมือตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนและผลลัพธของนักเรียนในดานการเรียนรูเฉพาะ  

ลักษณะของหลักสูตรฐานสมรรถนะ สุจิตรา ปทุมลังการ (2009:2) กลาวถึงลักษณะของหลักสูตรฐานสมรรถนะพบวามีขอดี

ดังน้ี 1) กําหนดผลการเรียนรูอยางชัดเจนวาผูเรียนสามารถทําอะไรไดเมื่อจบหลักสูตร (Course Outcomes / Performance 

Outcomes)  2) ใชมาตรฐานสมรรถนะเปนกรอบในการพัฒนาหลักสูตร กําหนดเนื้อหา วางแผน การจัดการเรียนการสอน

และการประเมินผล ทําใหการเรียนการสอนเช่ือมโยงกับการประเมินผล และการรับรองคุณวุฒิ 3) มีเกณฑการปฏิบัติ 

(Performance Criteria) เพ่ือใชในการประเมินผลผูเรียนท่ีแนนอน มาตรฐานสมรรถนะ เปนขอกําหนดความรู และทักษะ 

และนําความรูและทักษะนั้นๆ ไปประยุกตใชในการทํางานโดยปฏิบัติงานใหไดตามเกณฑที่กําหนด  
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 3. องคประกอบสําคัญของหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(2562,:2) ไดกลาวถึง หลักสูตรฐานสมรรถนะนั้นจะกําหนดมาตรฐานสมรรถนะ 

(Competency Standards) ขึ้นเปนสมรรถนะขั้นต่ําท่ีจําเปนสําหรับผูเรียนเพ่ือการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ ดังนั้นสมรรถนะ

ที่กําหนดใหผเรียน โดยทั่วไปมี 2 ลักษณะ คือ  

  1) สมรรถนะหลัก (Core Competency) มีลักษณะเปนสมรรถนะขามวิชาหรือครอมวิชา คือเปนสมรรถนะท่ี

สามารถพัฒนาใหเกิดขึ้นแกผูเรียนไดในสาระการเรียนรตางๆ ที่หลากหลายหรือ   สามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนา

ผูเรียนใหเรียนรสาระตางๆ ไดดีขึ้น ลึกซึ้งข้ึนสมรรถนะในลักษณะน้ีกลาวไดวาเปนสมรรถนะที่มีลักษณะ “content – free” 

คือ ไมเกาะติดเน้ือหาหรือไมขึ้นกับเนื้อหา ตัวอยางสมรรถนะประเภทนี้ เชน สมรรถนะการคิดขั้นสูงสมรรถนะการทํางานแบบ

รวมพลัง สมรรถนะทักษะชีวิต ซ่ึงสมรรถนะเหลาน้ี สามารถใชเนื้อหาสาระใดๆ ก็ไดในการพัฒนา เพียงแตวาสมรรถนะบาง

สมรรถนะ อาจพัฒนาไดดีกวาในเน้ือหาบางเน้ือหา  

  2) สมรรถนะเฉพาะ (Specific Competency) เปนสมรรถนะเฉพาะวิชา/สาขาวิชา  

ซึ่งจําเปนสําหรับวิชานั้นๆ เชน ในกลมสาระการเรียนรภาษาไทย จะมีสมรรถนะเฉพาะของวิชา เชน สมรรถนะดานการพูดใน

โอกาสตางๆ สมรรถนะ ดานการประพันธในกลมสาระการเรียนรูศิลปะ ก็มีสมรรถนะดานการวาดภาพ การปน และการ

ประดิษฐ  สาระวิชาตางๆ จะมีสมรรถนะเฉพาะวิชาของตน ซ่ึงมีลักษณะเปน “ทักษะ” (Skill) หากผูเรียนไดรับการฝกทักษะ

จนสามารถใชงานได และสามารถประยุกตใชทักษะนั้น  

 4. สมรรถนะหลักของผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 ในป 2561 คณะทํางานวางแผนจัดทํากรอบสมรรถนะหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของคณะอนุกรรมการการจัดการ

เรียนการสอนในคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (2561) ไดไดดําเนินการวิจัย โดยการศึกษาเอกสาร งานวิจัย 

และขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของและพัฒนากรอบสมรรถนะหลักของผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานขึ้น การดําเนินการขางตนได

สมรรถนะหลัก 10 สมรรถนะ โดยแบงเปน 4 กลุม ดังน้ี 1) คนไทยฉลาดรู (LiterateThais)มี 4 สมรรถนะหลักคือ (1) 

ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร (ThaiLanguage for Communication) (2) คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน (Mathematics in 

Everyday Life) (3) การสืบสอบทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตร (Scientific Inquiry and Scientific Mind) (4) 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English for Communication) 2) คนไทย อยูดี มีสุข (Happy Thais) มี 2 สมรรถนะหลัก คือ 

(1) ทักษะชีวิตและความเจริญแหงตน (Life Skills and Personal Growth) (2) ทักษะอาชีพและการเปนผูประกอบการ 

(Career Skills and Entrepreneurship) 3) คนไทยสามารถสูง (Smart Thais) มี 2 สมรรถนะหลัก คือ (1) ทักษะการคิดขั้น

สูงและนวัตกรรม (Higher Order Thinking Skills and Innovation) (2) การรูเทาทันส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัล (Media, 

Information and Digital Literacy : MIDL) 4) พลเมืองไทย ใสใจสังคม (Active Thai Citizens) มี 2 สมรรถนะหลัก คือ (1) 

การทํางานแบบรวมพลัง เปนทีม และมีภาวะผูนา (Collaboration Teamwork and Leadership)  (2) การเปนพลเมืองตื่นรู

ที่มีสํานึกสากล (Active Citizens with Global Mindedness) 

 5. แนวทางการนํากรอบสมรรถนะหลักสูการพัฒนาผูเรียน  

 การนํากรอบสมรรถนะหลักมาสการพัฒนาผเรียนในช้ันเรียนและในโรงเรียนทําไดหลายทาง ในท่ีนี้ขอเสนอแนะ 6 

แนวทางสามารถเลือก ใชตามความพรอมและบริบทโรงเรียนและความถนัดของตนดังนี้  

 แนวทางที่ 1 ใชงานเดิม เสริมสมรรถนะ เปนการจัดการเรียนรูที่สอดแทรกสมรรถนะ ซึ่งครูเห็นวาสอดคลองกับ บทเรียน

นั้นเขาไป และคิดกิจกรรมเสริม เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาสมรรถนะนั้นเพ่ิมข้ึนเปนการชวยเพ่ิมการเรียนรของผเรียนใหเขมขนมี

ความหมาย และเกิดสมรรถนะท่ีตองการ  
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 แนวทางที่ 2 ใชงานเดิม ตอเติมสมรรถนะ เปนการจัดการเรียนรท่ีตอยอด เพ่ิมเติมจากงานเดิม ใหตอเน่ืองไปถึงขั้นการ

ฝกฝนการนําความร ทักษะ และเจตคติท่ีไดเรียนรูแลวไปประยุกตใชในสถานการณท่ีหลากหลายเพ่ือพัฒนาผู เรียน ใหมี

สมรรถนะในเรื่องท่ีเรียนรูน้ัน   

 แนวทางท่ี 3 ใชรูปแบบการเรียนรู สูการพัฒนาสมรรถนะ เปนการจัดการเรียนรูที่มีการนํารูปแบบการเรียนรูตางๆ มา

วิเคราะหเชื่อมโยงกับสมรรถนะท่ีสอดคลองกันและเพิ่มเติมกิจกรรมท่ีสามารถชวยพัฒนาสมรรถนะน้ันใหเพิ่มขึ้นอยางชัดเจน

อันจะสง ผลใหการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนรท่ีใชมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นดวย  

 แนวทางท่ี 4 สมรรถนะเปนฐาน ผสานตัวชี้ เปนการจัดการเรียนรูโดยนําสมรรถนะที่ตองการพัฒนาเปนตัวต้ังและนํา

ตัวช้ีวัดท่ีสอดคลองกันมาออกแบบการสอนรวมกัน เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรู ทั้งเน้ือหาสาระและทักษะตามทีต่ัวช้ีวัดกําหนดไป

พรอมๆกันกับการพัฒนาสมรรถนะหลักที่ตองการ  

 แนวทางท่ี 5 บูรณาการ ผสานหลายสมรรถนะ เปนการจัดการเรียนรู โดยนําสมรรถนะหลักหลายสมรรถนะเปนตัวต้ัง

และวิเคราะหตัวช้ีวัดท่ีเกี่ยวของแลวออกแบบการสอนท่ีมีลักษณะเปนหนวยบูรณาการท่ีชวยใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเปน องค

รวมโดยเห็นความสัมพันธระหวางวิชา/กลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ  

 แนวทางที่ 6 สมรรถนะชีวิต ในกิจวัตรประจําวัน การสอดแทรกสมรรถนะที่สงเสริมการทํากิจวัตรประจําวันตาง ๆ ของ

ผูเรียนใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพมากขึ้นเปนการใชกิจกรรมในชีวิตประจําวันที่ทําอยูแลวเปนสถานการณในการฝกฝน

สมรรถนะซ่ึงนอกจากจะชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะที่ตองการแลวยังชวยทําใหการทํากิจวัตรประจําวันของผูเรียนมีคุณภาพ

และประสิทธิภาพมากขึ้นดวย  

 6. ขั้นตอนการวิเคราะหสถานการณ 

 Skilbeck (1984) อธิบายขั้นตอนการวิเคราะหสถานการณท้ังภายนอกและภายในโรงเรียน เพื่อความสะดวกเราจะตอง

จัดการกับการวิเคราะหสถานการณภายนอกเปนอันดับแรก Skilbeck อธิบายส่ิงนี้ที่เกี่ยวของดังน้ี 

  1) การเปล่ียนแปลงและความคาดหวังทางวัฒนธรรมและสังคมรวมถึงความคาดหวังของผูปกครอง ผูประกอบการ 

  2) ชุมชนและคานิยมการเปล่ียนแปลงความสัมพันธ (เชนระหวางผูใหญและเด็ก) และอุดมการณ 

  3) ขอกําหนดและแนวทางของระบบการศึกษา เชน ขอความนโยบาย, ความคาดหวังของหนวยงานทองถิ่นหรือ

ความตองการ ผลของโครงการวิจัยทางการศึกษา และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของเน้ือหาที่จะสอน 

  4) ศักยภาพของระบบสนับสนุนครู เชน มหาวิทยาลัยท่ีฝกอบรมครู สถาบันวิจัย ฯลฯ  

  5) ปจจัยของทรัพยากรที่สนับสนุนในโรงเรียน  

 เกี่ยวกับการวิเคราะหสถานการณของปจจัยภายในโรงเรียน Skilbeck สนับสนุนการวิเคราะหในพื้นที่ตอไปน้ี  

พื้นฐานนักเรียน: ความถนัด, ความสามารถและความตองการดานการศึกษาท่ีกําหนด  

   ครู: คานิยม ทัศนคติ ทักษะ ความรู ประสบการณที่เปนจุดแข็งและจุดออนในการสอน 

   บทบาทโรงเรียนกับโครงสรางทางการบริหาร : เปาหมายของโรงเรียนรวมถึงโครงสรางทางการบริหารความสัมพันธของครู

และผูบริหารและการจัดการอุปสรรคปญหา รวมถึงปจจัยตางๆไมวาจะเปนวัสดุอุปกรณ งบประมาณ ศักยภาพในการจัดการ

เรียนรู การรับรูถึงปญหาและขอบกพรองในหลักสูตรที่มีอยู  

  6.1 ขั้นการกําหนดเปาหมาย นําผลการวิเคราะหจากข้ันตอนท่ี 1 มาทําการกําหนดเปาหมายระยะยาวและระยะสั้น 

รวมถึงวัตถุประสงคและผลลัพธที่คาดหวังจากการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับคานิยม ทิศทางท่ีกําหนดเปาหมายน้ันควรเขียน

ในลักษณะความรูท่ีคาดหวังจากนักเรียนและการจัดการเรียนรูของครูที่จะใหบรรลุวัตถุประสงค การกําหนดเปาหมายจะ

ประกอบดวยวัตถุประสงคท่ัวไปกับวัตถุประสงคเฉพาะ ในการกําหนดวัตถุประสงคตองเกิดจากการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของ

เชน นักเรียน ครู ผูปกครอง ชุมชน และนักวิชาการ แตในขั้นปฏิบัติการ Skilbeck ไมไดระบุระดับการมีสวนรวมของเจาหนาท่ี
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โรงเรียนในระดับตาง ๆ ในองคกรของโรงเรียนอยางแนชัด แตไดชี้ใหเห็นวาครูควรมีบทบาทสําคัญในการตัดสินใจเก่ียวกับการ

พัฒนาวัตถุประสงคเพราะเปนบุคคลท่ีใกลชิดกับเด็กมากที่สุด และมอบหมายบทบาทการตัดสินใจใหกับครู,อาจารย หัวหนา

กลุมสาระ และผูบริหารในการกําหนดเปาหมายสําหรับหลักสูตรของโรงเรียน และเสนอวาควรใชจํานวนของทีมพัฒนาท่ีเปน

ตัวแทนของทีมครู / ฝายบริหาร ประกอบกับนําผลจากการวิจัยในชั้นเรียนมาเปนสิ่งสนับสนุน โดยท่ีหลักฐานสําหรับมุมมองน้ี

มาจากท่ี Skilbeck ระบุ:หลักสูตรควรเปนประสบการณที่มีคุณคาซ่ึงไดรับการพัฒนาโดยครูและผูเรียนดวยกันจากการประเมิน

อยางใกลชิดและเขาใจตอความตองการและคุณลักษณะของผูเรียน  

  6.2 ขั้นการสรางโปรแกรม ในการออกแบบ Skilbeck สนับสนุนการออกแบบของครู ผูบริหารหรือผูเชี่ยวชาญในการ

พัฒนาหลักสูตร โดยใหคํานึงถึงปจจัยภายนอก ไมวาจะเปน วัสดุ อุปกรณ งบประมาณ ฯลฯ การสรางโปรแกรมประกอบดวย 

1) การคัดเลือกเนื้อหาวิชาเพื่อการเรียนรูและการจัดเรียงลําดับ, 2) การออกแบบการเรียนการสอน, 3) มอบหมายการสอน

ใหกับครูและการเลือกสื่อที่เหมาะสมและสื่อที่มีการแนะนําใหใชการแกไขปญหาเก่ียวกับการเรียนการสอน, 4) การออกแบบ

หลักสูตรรายวิชามีคุณสมบัติตรงตามวัตถุประสงคท่ีไดรับการแกไขและตรวจสอบ และ5) การจัดทําแผนงานตารางในการ

ปฏิบัติงาน การวางแผนและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะตามแนวคิด Skilbeck การดําเนินการพัฒนาหลักสูตร

ฐานสมรรถนะในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีรายละเอียดที่สําคัญอยางยิ่งท่ีตองมีความเขาใจในฐานสมรรถนะและการเลือกใช

สมรรถนะที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและผูเรียนในแตละพ้ืนท่ี มีขั้นตอน ดังน้ี 

 ระยะท่ี 1 การวางแผนพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ประกอบดวย  

  ขั้นตอนที่ 1 แตงตั้งคณะกรรมการ แตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ประกอบดวย กําหนด

ผูเกี่ยวของในการดําเนินการพัฒนา หลักสูตรฐานสมรรถนะในกลุมผูมีสวนไดสวนเสียในการพัฒนาหลักสูตร (ในกรณีท่ีเปน

ตัวแทนครูเฉพาะตัวแทนครูควรมีการคัดเลือก)  

  ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะหปจจัยภายในและภายนอกท่ีเก่ียวกับสถานศึกษา 2.1) จัดประชุมและวิเคราะหปจจัยภายนอก

และวิเคราะหกรอบโครงสรางหลักสูตรฐานสมรรถนะ และเลือกรูปแบบสมรรถนะมาใชงานใหเหมาะสมกับบริบทสถานศึกษา 

โดยวิเคราะหจากปจจัยภายในเปนหลัก 2.2) รวมวิเคราะหและกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคการจัดการศึกษาจาก 

มาตรฐานสมรรถนะรวมถึงศึกษาจากผลการวิจัยเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะ  

 ระยะท่ี 2 การสรางโปรแกรมหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ 

             ขั้นตอนที่ 1 ออกแบบและสราง 1.1) ประชุมเพ่ือออกแบบกิจกรรมประสบการณเรียนรูและการวัดการประเมินผล 

ตามรูปแบบการนําสมรรถนะมาใชในสถานศึกษา โดยวิเคราะหสมรรถนะและออกแบบแผนจัดการศึกษาตามขอกําหนดของ

แตละระดับการศึกษา ตามเปาหมายและวัตถุประสงคทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 1.2) จัดทําหนวยประสบการณ

ตามรูปแบบการนําสมรรถนะมาใชในสถานศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนรูและวิธีวัดประเมินผลที่เหมาะสมกับปจจัยภายในของ

สถานศึกษา เชน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ ทรัพยากร ความสามารถของครู 

   ขั้นตอนที่ 2 การประเมินรางหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ 1.1) ประเมินหลักรางหลักสูตรสถานศึกษาฐาน

สมรรถนะจากผูเช่ียวชาญการสอน/นักพัฒนาหลักสูตร/นักวัดผลประเมินผล 1.2) ดําเนินการปรับแกไขตามขอเสนอแนะ

ผูเชี่ยวชาญจากนั้นนําเสนอคณะกรรมการสถานศึกษากอนนําไปใชจริง 
 

บทสรุป  

 ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ ในขั้นตอนการวางแผนและออกแบบหลักสูตรซึ่งถือวาเปนขั้นตอนท่ี

สําคัญในการพัฒนาหลักสูตร จึงมีความจําเปนตองมีหลักการแนวคิดมาสนับสนุนเพื่อเกิดเปนแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกตอง

และเหมาะสม ในการนําแบบจําลองการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของ Skilbeck มาปรับใช เพื่อใหสอดคลองกับบริบท



 

 

              

 
วารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปท่ี 4 ฉบับท่ี 3 กรกฎาคม-กันยายน 2563 

(JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE FOR LOCAL RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY Vol.4, No.3 July – September 2020) 

  

305 

สถานศึกษาในแตละพื้นที่ในการนําสมรรถนะไปปรับใชตามรูปแบบของคณะทํางานวางแผนจัดทํากรอบสมรรถนะหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐานของ คณะอนุกรรมการการจัดการเรียนการสอนในคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา 

ประกอบดวย 2 ระยะ ดังน้ี ระยะท่ี 1 การวางแผนหลักสูตร ประกอบดวย ขั้นตอนท่ี 1 ตั้งคณะกรรมการ ขั้นตอนท่ี 2 

วิเคราะหปจจัยภายในและภายนอกที่เกี่ยวกับสถานศึกษา ระยะที่ 2 การสรางโปรแกรมหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ 

ประกอบดวย ขั้นตอนท่ี 1 ออกแบบและสราง ขั้นตอนท่ี 2 การประเมินรางหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ เมื่อ

สถานศึกษานําไปใชวางแผนและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะของตนเองจะไดมีแนวทางในการนําไปปฏิบัติและ

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งผูเรียนและสถานศึกษาตามเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีแตละสถานศึกษาไดกําหนดไว  
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