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บทความทกรื่องที่ตีพมพ์ได้จะต้องผานการพจารณาจากผู้ทรงคณวฒภายนอกมหาวทยาลัยิจานวนิ2 ทานิทัศนะละข้อคดหในของ
บทความในวารสารฉบับนีๅป็นของผู้ขียนตละทานิไมถือป็นทัศนะละความรับผดชอบของบรรณาธการ
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บทบรรณาธการ
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ ฉบับนีๅ ป็นฉบับประจา ปีทีไ 2
ฉบับทีไ ใ ประจาปี 2559 นืๅอหาบทความ฿หຌความสาคัญกับ ดຌานสังคมละดຌานการศึกษา ประกอบดຌวย
บทความวิจัยจานวน 7 รืไอง 1) การมีสวนรวมทางการมืองของขຌาราชการตารวจ฿นกองบังคับการสืบสวน
สอบสวนตารวจภูธรภาค ้ 2) การศึกษาความพรຌอมพืไอรองรับการทองทีไยวชิงวัฒนธรรมของกลุมชาติ
พันธุ์มຌง บຌานตูบคຌอ ตาบลกกสะทอน จังหวัดลย ใ) ความพึงพอ฿จของประชาชนทีไมีตอครงการพัฒนา
สถานีตารวจพืไอประชาชนของสถานีตารวจภูธรคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไ) ปัจจัยทีไสงผลตอการ
ลือก฿ชຌบริการการจัดประชุมละสัมมนา (MICE) ของธุรกิจรงรมละรีสอร์ท฿นจังหวัดกาญจนบุรี 5) ความ
ป็นธรรมาภิบาลขององค์การบริหารสวนตาบล อาภอมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๆ) ปัจจัยทีไสงผลตอ
การพั ฒนาชุ มชน: กรณี ศึ กษาประชาชน฿นขตพืๅ นทีไ ต าบลคลองลานพั ฒนา อ าภอคลองลาน จั งหวั ด
กาพงพชร 7) ความสัมพันธ์ระหวางภาวะผูຌนาทางวิชาการของผูຌบริหารสถานศึกษากับการดานินการประกัน
คุณภาพภาย฿นสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐานสัง กัดสานักงาน ขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษาขต 13 กระบีไ
สาหรับบทความวิชาการจานวน 4 รืไอง เดຌก 1) การสรຌางสริมการ฿ชຌภาษาบบภาวะผูຌนาดຌวยกิจกรรมกลุม฿น
ชัๅนรียนของนักศึกษาชัๅนปีทีไ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลย 2) นยบายการจด
ทะบี ยนรงงานขຌ ามชาติ ใ) การคลืไ อนเหวทางการมื องของภาคประชาชนสูการจัดตัๅ งพรรคการมื อง
ไ) ตลาดรงงานของเทย฿นอนาคต ซึไ งส วน฿หญ ป็ นผลงานวิ ชาการจากนั กวิ ชาการภายนอกทีไ สน฿จ
นาบทความมาผยพรนืๅอหาของบทความมีความหลากหลายละนาสน฿จสาหรับนักวิชาการ ละผูຌสน฿จ
ทัไวเปทีไจะสามารถนาหลักคิดตางๆเปประยุกต์฿ชຌตามบริบท
กองบรรณาธิการวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ หวังป็นอยางยิไง
วาวารสารฉบับนีๅจะป็นประยชน์สาหรับผูຌอานทุ กทาน ละขอขอบคุณ ผูຌทรงคุณวุฒิทุกทานทีไรวม
฿หຌขຌอคิดละพัฒนาบทความจนป็นฉบับสมบูรณ์พืไอผยพร รวมทัๅงขอขอบคุณทุกทานทีไสงบทความ
วิชาการละบทความวิจัยมาพืไอลงตีพิมพ์ผยพร฿นวารสารฉบับนีๅ
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การมีสวนรวมทางการมืองของข้าราชการตารวจในกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตารวจภูธรภาคิ้
Political Participation of Police Governmental Officers in Investigation Division,
Provincial Police Region 9
1

2

ชยสริิสมบญมาก ิญาณกริิท้ประยูร

บทคัดยอ

การวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอ (1) ศึกษาระดับการมีสวนรวมทางการมืองของขຌาราชการตารวจ฿นกองบังคับการ
สืบสวนสอบสวนตารวจภูธรภาค ้ ละ (2) ศึกษาปรียบทียบการมีสวนรวมทางการมืองของขຌาราชการตารวจ฿นกองบังคับ
การสืบสวนสอบสวนตารวจภูธรภาค ้ จานกตามปัจจัยสวนบุคคล ประชากรทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยครัๅงนีๅคือ ขຌาราชการตารวจ฿นกอง
บังคับการสืบสวนสอบสวนตารวจภูธรภาค ้ มีจานวน 1ไ0 คน ดย฿ชຌบบสอบถามป็นครืไองมือ฿นการวิจัย สถิติทีไ฿ชຌ฿นการ
วิจัย คือ คาความถีไ (frequency) คารຌอยละ (percentage) คาฉลีไย (mean) สวนบีไยงบนมาตรฐาน (standard deviation)
คาที (t-test) ละคาอฟ (F-test) ผลการวิจัยพบวา (1) ระดับการมีสวนรวมทางการมืองของขຌาราชการตารวจ฿นกองบังคับการ
สืบสวนสอบสวนตารวจภูธรภาค ้ อยู฿นระดับสูง ละ (2) เมมีความตกตางอยางมีนัยสาคัญทางสถิติของกลุมตัวอยางตอการ
มีสวนรวมทางการมือง มืไอจ านกตาม อายุ ระดับการศึกษา รายเดຌฉลีไยตอดือน ระดับชัๅน (ยศ) ละระยะวลา฿นการป็น
ขຌาราชการตารวจ
คาสาคัญ:ิการมีสวนรวมุ การมีสวนรวมทางการมืองุ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน

Abstract
This research aimed to (1) study the level of the political participation of Police Governmental Officers
in Investigation Division, Provincial Police Region 9, (2) To compared the political participation of Police
Governmental Officers in Investigation Division, Provincial Police Region 9 by Means of demographic.
The population of this research were the Government Officers attached to the Investigation Division,
Provincial Police Region 9 sampling by means of Yamane of number of the find were as follow 140 persons
using the questionnaire was used as the tools of research. The Statistic used for the research was percentage,
means, standard deviation, Inferential Statistics were T-test and F-test was: (1) The Political Participation of
Police Governmental Officers in Investigation Division, Provincial Police Region 9 were high level, and (2) There
were not significant difference at .05 among the sample toward Political Participation when classifying into
age, level of education, monthly average income, rank level and office term of being the Police
Governmental Officers.
Keywords : participation, political participation, Investigation Division

1
2
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บทนา

การมี ส วนร วมทางการมื องมี ความหมาย
ทีไสะทຌอนการกระทาชิงกิจกรรม ซึไงการมีสวนรวม
ทางการมื องจะสดงออก ดั งนีๅ (1) การกระท า฿น
รูปบบการสนับสนุนหรือป็นการกระทา พืไอรียกรຌอง
ตอรัฐบาล (support and demand) (2) ความพยายาม
พืไอกอ฿หຌกิดสัมฤทธิ์ผล฿นการ฿ชຌอิทธิพล (influence)
ตอการปฏิบัติงานของรัฐบาลหรือการลือกสรรผูຌนา
รั ฐบาล (ใ) การกระท าทีไ ถู กตຌ องตามกฎหมายของ
พลมือง (legitimate) (ไ) การกระทาทีไมีตัวทนทาง
การมื อง (representation) (5) สภาพทีไ บุ คคลเม
ตຌองการทีไจะขຌามามีสวนรวมทางการมือง (alienation)
พราะหในวา การขຌามามีสวนรวมนัๅนเมเดຌ กอ฿หຌกิด
ประยชน์กับตัวอง ซึไงตกตางจากการฉยมยทาง
การมื อ ง (apathy) ป็ น การขาดความสน฿จต อ
การมืองทัๅงสิๅน (6) ผูຌทีไขຌารวมทางการมืองจะหมายถึง
ผูຌกระตือรื อรຌ น (active) หรื อผูຌ ทีไ มี ความตืไ นตั วทาง
การมื องป็ นพิ ศษ (activists) (็) การกระท าทีไ มี
ตอนืไ องอยู ตลอดวลา (persistence continuum)
ซึไงป็นกิจกรรมทีไมีความป็นสถาบัน (institutionalized)
ละมีการจัดตัๅง นอกจากนัๅนยังรวมเปถึงการกระทา
ทีไป็นครัๅงคราว ซึไงกิดขึๅนมาอยางทันทีทัน฿ด ละบีบ
คัๅนความรุนรง (่) การกระทาทีไป็นความพยายาม
฿นการทีไ จะขຌ ามาอิ ทธิ พลหนื อการปฏิ บั ติ การ
ของราชการ (bureaucratic actions) ละนยบาย
สาธารณะ (public policy) (้) การกระทาทีไมีผลตอ
การมือง฿นระดับชัๅน (national politics) ละการมือง
฿นระดับทຌองถิไน ละ (10) การกระทาทางการมือง
(political action)
อยางเรกใตามตละสั งคมยอมมี การกระท า
ทางการมื องตกต างกั นออกเปตามบริ บทของ
สังคมนัๅนๆ ชนวา ฿นสังคมหนึไงถือวาการมีสวนรวม
ทางการมือง ป็นการกระทาทีไกิดจากความสมัคร
฿จเมวาจะประสบผลสารใจหรือเมกใตาม หรืออาจ
กิดขึๅนพียงบางครัๅงคราวหรือตอนืไอง อาจถูกตຌอง

ตามกฎหมายหรื อเม กใ เ ดຌ ดั ง นัๅ นการมี ส วนร ว ม
ทางการมืองจึงป็นการตอตຌาน ชน การดินประทຌวง
การกอจลาจล ละทัๅงทีไป็นการสนับสนุน ชน การ฿หຌ
ความรวมมือกับทางการ฿นการสียภาษี การกณฑ์
ทหาร ป็นตຌน
ส าหรั บประทศเทยกฎหมายรั ฐธรรมนู ญ
2550 ทีไ เดຌ กาหนดบทบาทของประชาชนกีไ ยวกั บ
การมืองซึไงสะทຌอนหตุการณ์ทางการมืองทีไกิดขึๅน
฿นปัจจุบันเดຌอยางชัดจนทีไวา มาตรา ๆใ บุคคลยอม
มีสรีภาพ฿นการชุมชนดยสงบละปราศจากอาวุธ
มาตรา ๆ5 บุ คคลย อมมี สรี ภาพ฿นการวมตั วกั น
จั ด ตัๅ ง พรรคการมื อ งพืไ อ สรຌ า งจตนารมณ์ ท าง
การมืองของประชาชนละพืไอดานินกิจกรรมทาง
การมื อ ง฿หຌ  ป็ น เปตามจตนารมณ์ นัๅ น ตามวิ ถี
ทางการปกครองระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงป็นประมุข มาตรา 1ๆไ ประชาชนผูຌมีสิทธิลือกตัๅง
จานวนเมนຌอยสองหมืไนคน มีสิทธิขຌาชืไอรຌองขอตอ
ประธานวุฒิสภาพืไอมีมติ฿หຌถอดถอนบุคคลออกจาก
ตาหนง มาตรา 1ๆ5 ประชาชนผูຌมีสิทธิลือกตัๅงยอม
มี สิ ท ธิ อ อกสี ย งประชามติ ถึ ง มຌ ฿ นปั จ จุ บั น นีๅ
กฎหมายจะก าหนดบทบาทของประชาชนเวຌ อย าง
ชั ดจนลຌ วกใ ตาม หา฿ช ว าประชาชนส วน฿หญ ของ
ประทศจะขຌา฿จอยางถีไถຌวน฿นบทบาทของตนอง
ทีไขียนเวຌ฿นรัฐธรรมนูญนัๅนๆ การขຌาเปมีสวนรวม
฿นทางการมืองของประชาชนจะมาก หรือนຌอยนัๅน
ยอมสะทຌอนถึงผูຌนาประทศ ผูຌนาทຌองถิไน ผูຌนาชุมชน
รวมถึงปัจจัยตางๆ ชน ดຌานความรูຌ ความขຌา฿จทาง
การมื อง ข าวสาร ละความสน฿จทางการมื อง
ศรษฐกิจละสังคม การอาศัยอยู฿นขตมือง-ชนบท
ละความพอ฿จต อ การท างานของรั ฐ บาลของ
ประชาชนดຌวย
ชนดียวกับขຌาราชการตารวจ฿นกองบังคั บ
การสืบสวนสอบสวนตารวจภูธรภาค ้ ทีไน าสน฿จ
฿นการศึกษาถึงการมีสวนรวมของขຌาราชการตารวจ
฿นทางกรมืองนืไองจากการขຌามามีสวนรวมทางการ
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มื อ งนัๅ น สามารถท าเดຌ ทัๅ ง ทางตรงละทางอຌ อ ม
ซึไงการทีไขຌาราชการตารวจขຌามามีสวนรวมทางการ
มืองมากขึๅน เมเดຌกอ฿หຌกิดประยชน์กขຌาราชการ
ตารวจดຌ วยกั นท านัๅ น ต ยั งป็ นประยชน์ ต อการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของกลุ ม ขຌ า ราชการต ารวจ
ละประชาชนทีไอยู฿กลຌชิดดຌวย
วัตถประสงค์ของการวจัย
1. พืไอศึกษาการมีสวนรวมทางการมืองของ
ขຌาราชการตารวจ฿นกองบังคับการสืบสวนสอบสวน
ตารวจภูธรภาค 9
2. พืไ อปรียบที ยบการมี สวนร วมทางการ
มืองของขຌาราชการตารวจ฿นกองบังคับการสืบสวน
สอบสวนตารวจภูธรภาค ้ จานกตามปัจจัยสวน
บุคคล
ขอบขตของการวจัย
การวิจัยครัๅงนีๅมุงศึกษาการมีสวนรวมทางการ
มืองของขຌาราชการตารวจ฿นกองบังคับการสืบสวน
สอบสวนต ารวจภู ธรภาค ้ ท า นัๅ น ดยปั จ จั ย
ทีไ ท าการศึ กษาคื อ การลงคะนนสี ยงลื อกตัๅ ง
การขຌาเปมีสวนรวมกับกิจกรรมของพรรคการมือง
การติดตามข าวสารการมือง การลกปลีไยนความ
คิ ดหใ น ทางการมื อง ละการ฿หຌ ความรูຌ กีไ ยวกั บ
ประชาธิ ป เตยละกระบวนการลื อ กตัๅ ง ตาม
รัฐธรรมนูญ ทานัๅน
ประชากรทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยครัๅงนีๅ คือ ขຌาราชการ
ตารวจ฿นกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตารวจภูธร
ภาค ้ จานวน 215 คน
กลุมตัวอยางทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยครัๅงนีๅคือ ขຌาราชการ
ตารวจ฿นกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตารวจภูธร
ภาค ้ จานวน 1ไ0 คน

ด้านตัวปรที่ใช้ในการวจัย
1. ตัวปรอิสระ เดຌก ขຌอมูลสวนบุคคล
ประกอบดຌ วย อายุ ระดั บการศึ กษา รายเดຌ ฉลีไ ยต อ
ดื อน ระดั บชัๅ น (ยศ) ละระยะวลา฿นการป็ น
ขຌาราชการตารวจ
2. การมี ส ว นร ว มทางการมื อ งของ
ขຌาราชการตารวจ฿นกองบังคับการสืบสวนสอบสวน
ตารวจภูธรภาค ้ ประกอบดຌวย การลงคะนนสียง
ลือกตัๅง การขຌาเปมีสวนรวมกับกิจกรรมของพรรค
การมืองการติดตามขาวสารการมือง การลกปลีไยน
ความคิดหในทางการมือง ละการ฿หຌความรูຌกีไยวกับ
ประชาธิ ป เตยละกระบวนการลื อ กตัๅ ง ตาม
รัฐธรรมนูญ
วธีดานนการวจัย
ครื่องมือที่ใช้ในการกใบรวบรวมข้อมูล
การวิ จั ยครัๅ ง นีๅ ป็ นการวิ จั ยชิ ง ส ารวจ
ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยครัๅงนีๅคือ บบสอบถามซึไงมี
ลักษณะคาถามบบปลายปຂด ละคาถามปลายปຂด
พืไ อสอบถามขຌ าราชการต ารวจ฿นกองบั ง คั บการ
สืบสวนสอบสวนตารวจภูธรภาค ้ ดยบบสอบถาม
บงออกป็น 2 ตอน ดังนีๅ
สวนทีไ 1 ขຌอมูลสวนบุคคล จานวน 5 ขຌอ
ประกอบดຌวย อายุ ระดับการศึกษา รายเดຌฉลีไยตอ
ดื อน ระดั บชัๅ น (ยศ) ละระยะวลา฿นการป็ น
ขຌาราชการตารวจ
สวนทีไ 2 ขຌ อมู ลกีไ ยวกั บการมี ส วนร วม
ทางการมืองของขຌาราชการตารวจ฿นกองบังคับการ
สืบสวนสอบสวนตารวจภูธรภาค ้ ประกอบเปดຌวย
ดຌานการรวมรณรงค์ทางการมือง ดຌานการ฿ชຌสิทธิ
ลือกตัๅง ดຌานการสดงความสน฿จตอกิจกรรมทาง
การมือง ละดຌานการมีบทบาทความคลืไอนเหวทาง
การมือง
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สถตที่ใช้ในการวคราะห์ข้อมูล
1. หาคาความถีไ ละรຌอยละ ของขຌอมูล
ทัไวเปของขຌอมูลสวนบุคคล
2. หาคาฉลีไย ละสวนบีไยงบนมาตรฐาน
ของคะนน จากการตอบบบสอบถามดยทน
ความหมายของคะนนฉลีไยระดั บการมี สวนร วม
ทางการมืองของขຌาราชการตารวจ฿นกองบังคับการ
สืบสวนสอบสวนตารวจภูธรภาค ้
3. ค า t-test ฿ชຌ วิ คราะห์ ความตกต าง
ระหวางคาฉลีไยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม ทีไ มีระดับ
นัยสาคัญ .05
4. ค า F-test บบการวิ  คราะห์ ค วาม
ปรปรวนทางดียว One-way ANOVA (One-way
Analysis of Variance) หรือ Brown Forsyth ฿ชຌ
ปรี ยบที ยบค าฉลีไ ย ของกลุ ม ตั วอย างมากกว า
2 กลุม
ผลการวจัย
1. ผูຌตอบบบสอบถามสวน฿หญมีอายุ 20-ใ0 ปี
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายเดຌฉลีไยตอดือน
มากกวา 10,000-15,000 บาท สวน฿หญปฏิบัติงาน฿น
ชัๅนประทวน ละมีระยะวลา฿นการป็นขຌาราชการ
ตารวจเมกิน 3 ปี
2. ขຌาราชการตารวจ฿นกองบังคับการสืบสวน
สอบสวนตารวจภูธรภาค ้ มีสวนรวมทางการมือง
ดยรวม อยู฿นระดับมาก มืไอพิจารณาป็นรายดຌาน
พบวา ขຌาราชการตารวจ มีสวนรวมทางการมืองอยู฿น
ระดับมากทัๅง ไ ดຌาน ดังนีๅ (1) ดຌานการรวมรณรงค์ทาง
การมือง ละ (2) ดຌานการ฿ชຌสิทธิลือกตัๅง (ใ) ดຌานการ
มีบทบาทความคลืไอนเหวทางการมือง ละ(ไ) ดຌานการ
สดงความสน฿จตอกิจกรรมทางการมือง ตามลาดับ
มืไอพิจารณาป็นรายดຌานปรากฏผลดังนีๅ
2.1 ดຌ านการร วมรณรงค์ ทางการมื อง
พบวา ขຌ าราชการต ารวจ฿นกองบังคับการสื บสวน
สอบสวนตารวจภูธรภาค ้ มีสวนรวมทางการมือง

ดຌานการรวมรณรงค์ทางการมือง อยู฿นระดับมาก
มืไอพิ จารณาป็นรายขຌ อ พบวา ขຌ าราชการต ารวจ
มีส วนรวมทางการมือง ดຌ านการรวมรณรงค์ ทาง
การมือง อยู฿นระดับมากทัๅง 5 ดังนีๅ (1) การนาขาวสาร
ทางการมืองทีไดูหรือฟังเปวิพากษ์วิจารณ์฿นครอบครัว
หรื อกลุมพืไ อน (2) การชั กชวน฿หຌ พืไ อนบຌานหรื อ
สมาชิก฿นครอบครัวเป฿ชຌสิทธิลือกตัๅง (ใ) การขຌาเป
ช วย฿หຌ ความรูຌ ขຌ อมู ลกีไ ยวกั บการมื องก คนอืไ น
(ไ) ฿หຌคานะนาบุคคล฿นครอบครัว ญาติ ละมิตร
สหายเป฿ชຌ สิ ทธิ ลื อกตัๅ ง ละ (5) การพู ดคุ ยละ
ปลีไยนความคิดหใน฿นรืไองทีไตนเดຌรับขຌอมูลขาวสาร
ทางการมืองกับคนอืไน ตามลาดับ
2.2 ดຌ า นการ฿ชຌ สิ ท ธิ ลื อ กตัๅ ง พบว า
ขຌาราชการตารวจ฿นกองบังคับการสืบสวนสอบสวน
ตารวจภูธรภาค ้ มีสวนรวมทางการมือง ดຌานการ
฿ชຌสิทธิลือกตัๅง อยู฿นระดับมาก มืไอพิจารณาป็น
รายขຌ อ พบว า ขຌ าราชการต ารวจ มี ส วนร วมทาง
การมือง ดຌานการ฿ชຌสิทธิลือกตัๅง อยู฿นระดับมาก
ไ ขຌอ ดังนีๅ (1) การติดตามสอบถามถึงหนวยลือกตัๅง
ทีไจะเปลงคะนนสี ยง (2) การ฿ชຌ สิ ทธิ ลงคะนน
สียงลือกตัๅงสมาชิกวุฒิสภา (ใ) การหในความสาคัญ
ของการเป฿ชຌสิทธิ฿นการลือกตัๅงผูຌทนทางการมือง
ทุ กระดั บ (ไ) การ฿ชຌ สิ ทธิ ลงคะนนสี ยงลื อกตัๅ ง
สมาชิกสภาผูຌทนราษฎร ตามลาดับ นอกจากนีๅพบวา
ขຌาราชการตารวจ มีสวนรวมทางการมือง ดຌานการ฿ชຌ
สิ ทธิ ลื อกตัๅ ง อยู ฿นระดั บปานกลาง ดั งนีๅ (1) การเป
ตรวจสอบรายชืไ อ฿นบั ญชีรายชืไอผูຌมีสิทธิออกสียง
ลือกตัๅง ละ (2) การ฿ชຌดุลพินิจลือกคนดีมีความรูຌ
ความสามารถขຌ าเปป็ น ตั วทน฿นองค์ กรทาง
การมื อ งทัๅ ง ฿นระดั บ ชาติ  ละระดั บ ทຌ อ งถิไ น
ตามลาดับ
2.ใ ดຌานการสดงความสน฿จตอกิจกรรม
ทางการมือง พบวา ขຌาราชการตารวจ฿นกองบังคับ
การสืบสวนสอบสวนตารวจภูธรภาค ้ มีสวนรวม
ทางการมือง ดຌานการสดงความสน฿จตอกิจกรรม
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ทางการมือง อยู฿นระดับมาก มืไอพิจารณาป็นราย
ขຌอ พบวา ขຌาราชการตารวจ มีสวนรวมทางการมือง
ดຌานการสดงความสน฿จตอกิจกรรมทางการมือง
อยู฿นระดับมาก ไ ขຌอ ดังนีๅ (1) เดຌรับความรูຌ/ขຌอมูล
ขาวสารกีไยวกับการลือกตัๅงอยูสมอ (2) ชมหรือฟัง
การถ ายทอดกีไ ยวกั บการมื องป็ นประจ า (ใ) การ
ติ ด ตามข า วสารกีไ ย วกั บสถานการณ์ บຌ า นมื อ ง
ละการบริ หารงานของรั ฐจากการอ านวารสาร
หนังสือพิมพ์ ละอินตอร์นใต (ไ) การติดตามขຌอมูล
ข าวสารกีไ ยวกั บสถานการณ์ บຌ านมื อ งละการ
บริหารงานของรัฐ จากการดูทีวี ทรทัศน์ ละฟังวิทยุ
ตามลาดับ นอกจากนีๅพบวา ขຌาราชการตารวจมีสวน
รวมทางการมือง ดຌานการสดงความสน฿จตอกิจกรรม
ทางการมื องอยู ฿นระดั บปานกลาง ดั งนีๅ (1) อ าน
หนั งสื อพิมพ์ ขาวสาร บทวิคราะห์ ทางการมื อง
ป็นประจา ละ (2) ติดตามขาวสารการประชาสัมพันธ์
ดຌานการมืองป็นประจา ตามลาดับ
2.ไ ดຌานการมีบทบาทความคลืไอนเหว
ทางการมือง พบวา ขຌาราชการตารวจ฿นกองบังคับ
การสืบสวนสอบสวนตารวจภูธรภาค ้ มีสวนรวม
ทางการมื อง ดຌานการมีบทบาทความคลืไ อนเหว
ทางการมือง อยู฿นระดับมาก มืไอพิจารณาป็นราย
ขຌอ พบวา ขຌาราชการตารวจ มีสวนรวมทางการมือง
ดຌ านการมี บทบาทความคลืไ อนเหวทางการมื อง
อยู฿นระดับมากทัๅง 5 ขຌอ ดังนีๅ (1) ฿หຌความชวยหลือ
สนับสนุน ละอานวยความสะดวก รวมทัๅงรักษา
ความสงบรี ยบรຌ อย฿นการลื อกตัๅ ง (2) การชิ ญ
จຌ าหนຌ าทีไ ของส านั กงานการลื อกตัๅ งมา฿หຌ ความรูຌ
กีไยวกับการ฿ชຌสิทธิออกสียงลือกตัๅง (ใ) รักษาความ
สงบรียบรຌอยละการจัดการจราจรตามอานาจหนຌาทีไ
฿นบริ วณ฿กลຌ คี ยงกั บหน วยลื อกตัๅ ง (ไ) ฿หຌ ความ
รวมมื อกั บจຌ าหนຌ าทีไ ฿นการขຌ าร วมประชุ มอบรม
ความรูຌ  กีไ ยวกั บการลื อกตัๅ ง พืไ อท าความขຌ า฿จ
ละนาความรูຌเปผยพรละ (5) มีสวน฿นการปฏิบัติ

ตามผน/มาตรการของ ตร. กีไยวกับการรักษาความ
สงบรียบรຌอย฿นการลือกตัๅง ตามลาดับ
ใ. ผลการทดสอบสมมติฐาน
3.1 ขຌ าราชการต ารวจ฿นกองบั งคั บการ
สืบสวนสอบสวนตารวจภูธรภาค ้ ทีไมีอายุตางกัน
มีสวนรวมทางการมือง ดยรวมเมตกตางกัน
มืไอพิจารณารายละอียดต ละดຌาน
ปรากฏดังนีๅ
ใ.1.1 ขຌาราชการตารวจ฿นกองบังคับ
การสื บสวนสอบสวนต ารวจภู ธรภาค ้ ทีไ มี อายุ
ตางกัน มีสวนรวมทางการมือง ดຌานการรวมรณรงค์
ทางการมือง เมตกตางกัน
ใ.1.2 ขຌาราชการตารวจ฿นกองบังคับ
การสื บสวนสอบสวนต ารวจภู ธรภาค ้ ทีไ มี อายุ
ต างกั น มี ส วนร วมทางการมื อง ดຌ านการ฿ชຌ สิ ทธิ
ลือกตัๅง เมตกตางกัน
ใ.1.ใ ขຌาราชการตารวจ฿นกองบังคับ
การสื บสวนสอบสวนต ารวจภู ธรภาค ้ ทีไ มี อายุ
ตางกัน มีสวนรวมทางการมือง ดຌานการสดงความ
สน฿จตอกิจกรรมทางการมือง เมตกตางกัน
ใ.1.ไ ขຌาราชการตารวจ฿นกองบังคับ
การสื บสวนสอบสวนต ารวจภู ธรภาค ้ ทีไ มี อายุ
ตางกัน มีสวนรวมทางการมือง ดຌานการมีบทบาท
ความคลืไอนเหวทางการมือง เมตกตางกัน
ใ.2 ขຌาราชการตารวจ฿นกองบั งคั บการ
สื บ สวนสอบสวนต ารวจภู ธ รภาค ้ ทีไ มี ร ะดั บ
การศึกษาตางกัน มีสวนรวมทางการมือง ดยรวมเม
ตกตางกัน
มืไอพิจารณารายละอียดต ละดຌาน
ปรากฏดังนีๅ
ใ.2.1 ขຌาราชการตารวจ฿นกองบังคับ
การสื บสวนสอบสวนต ารวจภู ธรภาค ้ ทีไมี ระดั บ
การศึกษาตางกัน มีสวนร วมทางการมือง ดຌานการ
รวมรณรงค์ทางการมือง เมตกตางกัน
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ใ.2.2 ขຌาราชการตารวจ฿นกองบังคับ
การสื บสวนสอบสวนต ารวจภู ธรภาค ้ ทีไมี ระดั บ
การศึกษาตางกัน มีสวนรวมทางการมือง ดຌานการ฿ชຌ
สิทธิลือกตัๅง เมตกตางกัน
ใ.2.ใ ขຌาราชการตารวจ฿นกองบังคับ
การสื บสวนสอบสวนต ารวจภู ธรภาค ้ ทีไมี ระดั บ
การศึกษาตางกัน มีสวนร วมทางการมือง ดຌานการ
สดงความสน฿จต อ กิ จ กรรมทางการมื อ ง
เมตกตางกัน
ใ.2.ไ ขຌาราชการตารวจ฿นกองบังคับ
การสื บสวนสอบสวนต ารวจภู ธรภาค ้ ทีไมี ระดั บ
การศึกษาตางกัน มีสวนรวมทางการมือง ดຌานการมี
บทบาทความคลืไอนเหวทางการมือง เมตกตาง
กัน
3.3 ขຌ าราชการต ารวจ฿นกองบั งคั บการ
สืบสวนสอบสวนตารวจภูธรภาค ้ ทีไมีรายเดຌฉลีไย
ตอดือนตางกัน มีสวนรวมทางการมือง ดยรวมเม
ตกตางกัน
มืไอพิจารณารายละอียดต ละดຌาน
ปรากฏดังนีๅ
ใ.ใ.1 ขຌาราชการตารวจ฿นกองบังคับ
การสืบสวนสอบสวนตารวจภูธรภาค ้ ทีไ มีรายเดຌ
ฉลีไ ย ต อ ดื อนต า งกั น มี ส วนร ว มทางการมื อ ง
ดຌานการรวมรณรงค์ทางการมือง เมตกตางกัน
ใ.2.2 ขຌาราชการตารวจ฿นกองบังคับ
การสืบสวนสอบสวนตารวจภูธรภาค ้ ทีไ มีรายเดຌ
ฉลีไ ย ต อ ดื อนต า งกั น มี ส วนร ว มทางการมื อ ง
ดຌานการ฿ชຌสิทธิลือกตัๅง เมตกตางกัน
ใ.2.ใ ขຌาราชการตารวจ฿นกองบังคับ
การสืบสวนสอบสวนตารวจภูธ รภาค ้ ทีไ มีรายเดຌ
ฉลีไ ย ต อ ดื อนต า งกั น มี ส ว นร ว มทางการมื อ ง
ดຌานการสดงความสน฿จต อกิ จกรรมทางการมื อง
เมตกตางกัน
ใ.2.ไ ขຌาราชการตารวจ฿นกองบังคับ
การสืบสวนสอบสวนตารวจภูธรภาค ้ ทีไ มีรายเดຌ

ฉลีไ ย ต อ ดื อนต า งกั น มี ส ว นร ว มทางการมื อ ง
ดຌ านการมี บทบาทความคลืไ อนเหวทางการมื อง
ตกตางกัน อยางมีนัยสาคัญทางสถิติทีไระดับ 0.05
ดย (1) ขຌาราชการตารวจทีไมีรายเดຌฉลีไยตอดือน
มากกวา 10ุ000-15ุ000 บาท มีทัศนะตอการมีสวน
รวมทางการมือง ดຌานการมีบทบาทความคลืไอนเหว
ทางการมือง มากกวา ขຌาราชการตารวจทีไมีรายเดຌ
ฉลีไยตอดือนมากกวา 20ุ000-25ุ000 บาท ดยมี
ค า ฉลีไ ย ความตกต า งท า กั บ 0.5ๆ้ใใ ละ
(2) ขຌ า ราชการต ารวจทีไ มี ร ายเดຌ ฉลีไ ย ต อ ดื อ น
มากกวา 15,000-20,000 บาท มีทัศนะตอการมีสวน
รวมทางการมือง ดຌานการมีบทบาทความคลืไอนเหว
ทางการมือง มากกวา ขຌาราชการตารวจทีไมีรายเดຌ
ฉลีไยตอดือนมากกวา 20ุ000-25ุ000 บาท ดยมี
คาฉลีไยความตกตางทากับ 0.ใ่5้ๆ
ใ.ไ ขຌ าราชการต ารวจ฿นกองบั งคั บการ
สื บสวนสอบสวนต ารวจภู ธรภาค ้ ทีไ มี ระดั บชัๅ น
(ยศ) ต างกั น มี ส วนร วมทางการมื อง ดยรวมเม
ตกตางกัน
มืไอพิจารณารายละอียดต ละดຌาน
ปรากฏดังนีๅ
ใ.ไ.1 ขຌาราชการตารวจ฿นกองบังคับ
การสืบสวนสอบสวนตารวจภูธรภาค ้ ทีไมีระดับชัๅน
(ยศ) ตางกัน มีสวนรวมทางการมือง ดຌานการรวม
รณรงค์ทางการมือง เมตกตางกัน
3.4.2 ขຌาราชการตารวจ฿นกองบังคับ
การสืบสวนสอบสวนตารวจภูธรภาค ้ ทีไมีระดับชัๅน
(ยศ) ต างกั น มี สวนรวมทางการมื อง ดຌ านการ฿ชຌ
สิทธิลือกตัๅง เมตกตางกัน
3.4.3 ขຌาราชการตารวจ฿นกองบังคับ
การสืบสวนสอบสวนตารวจภูธรภาค ้ ทีไมีระดับชัๅน
(ยศ) ตางกัน มีสวนรวมทางการมือง ดຌานการสดง
ความสน฿จตอกิจกรรมทางการมือง เมตกตางกัน
3.4.4 ขຌาราชการตารวจ฿นกองบังคับ
การสืบสวนสอบสวนตารวจภูธรภาค ้ ทีไมีระดับชัๅน
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(ยศ) ต างกั น มี ส วนร วมทางการมื อง ดຌ านการ
มีบทบาทความคลืไอนเหวทางการมือง เมตกตาง
กัน
ใ.5 ขຌ าราชการต ารวจ฿นกองบั งคั บการ
สืบสวนสอบสวนต ารวจภูธรภาค ้ ทีไ มีระยะวลา
฿นการป็ นขຌ าราชการต ารวจต างกั น มี ส วนร วม
ทางการมือง ดยรวม เมตกตางกัน
มืไอพิจารณารายละอียดต ละดຌาน
ปรากฏดังนีๅ
ใ.5.1 ขຌาราชการตารวจ฿นกองบังคับ
การสืบสวนสอบสวนตารวจภูธรภาค ้ ทีไมีระยะวลา
฿นการป็ นขຌ าราชการต ารวจต างกั น มี ส วนร วม
ทางการมื องดຌ านการร วมรณรงค์ ทางการมื อ ง
เมตกตางกัน
3.5.2 ขຌาราชการตารวจ฿นกองบังคับ
การสืบสวนสอบสวนตารวจภูธรภาค ้ ทีไมีระยะวลา
฿นการป็ น ขຌ า ราชการต ารวจต างกั น มี ส วนร ว ม
ทางการมือง ดຌานการ฿ชຌสิทธิลือกตัๅงเมตกตางกัน
3.5.3 ขຌาราชการตารวจ฿นกองบังคับ
การสืบสวนสอบสวนตารวจภูธรภาค ้ ทีไมีระยะวลา
฿นการป็ น ขຌ า ราชการต ารวจต างกั น มี ส วนร ว ม
ทางการมื อง ดຌ านการมี บทบาทความคลืไ อนเหว
ทางการมือง เมตกตางกัน
3.5.4 ขຌาราชการตารวจ฿นกองบังคับ
การสืบสวนสอบสวนตารวจภูธรภาค ้ ทีไมีระยะวลา
฿นการป็ นขຌ าราชการต ารวจต างกั น มี ส วนร วม
ทางการมื อ ง ดຌ า นการมี ค วามคลืไ อ นเหวทาง
การมือง เมตกตางกัน
อภปรายผล
ขຌาราชการต ารวจ฿นกองบั งคั บการสื บสวน
สอบสวนตารวจภูธรภาค ้ มีสวนรวมทางการมือง
ดยรวม อยู฿นระดับมาก สอดคลຌองกับผลงานวิจัยของ
สุทพ ยอดยิไง (25ไ้) ศึกษารืไอง พัฒนากระบวนการการ
มีสวนรวมทางการมืองของประชาชน฿นชุมชนมนๅา

฿นขตทศบาลตาบลกาะสมุย พบวา การมีสวนรวม
ของประชาชน ฿นดຌานการกาหนดตัวผูຌปกครองอยู฿น
ระดับมาก ละสอดคลຌองกับผลงานวิจัยของปรารถนา
เวมงคุ ณ (2552) ศึ กษารืไ อ งการมี ส ว นร ว มทาง
การมื อง ละการปกครองทຌ องถิไ นของประชาชน
฿นขตองค์ ก ารบริ หารส ว นต าบลมื อ งฝก
อาภอลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ พบวา การมีสวน
รวมทางการมืองละการมืองทຌองถิไนของประชาชน
฿นขตองค์การบริหารสวนตาบลมืองฝก อ าภอ
ลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ดยภาพรวมอยู฿นระดับ
มาก
ขຌาราชการต ารวจ฿นกองบั งคั บการสื บสวน
สอบสวนตารวจภูธรภาค ้ มีสวนรวมทางการมือง
ดຌานการรวมรณรงค์ทางการมือง อยู฿นระดับมาก
ป็นเปตามนวคิดของ Dewey (1967, pp. 81-99)
กลาววา การมีส วนรวมทางการมืองทางอຌอมดຌวย
คือป็นลักษณะของการปຂดอกาส฿หຌมีการสดงออก
สดงความคิดหใน
ขຌาราชการต ารวจ฿นกองบั งคั บการสื บสวน
สอบสวนตารวจภูธรภาค ้ มีสวนรวมทางการมือง
ดຌานการ฿ชຌสิทธิลือกตัๅง อยู฿นระดับมาก ป็นเปตาม
นวคิดของ Herbert Mc Closky (1968, pp. 252253) กลาววา บุคคลทีไมี สวนร วมทางการมื องนัๅ น
เดຌก บุคคลทีไขຌากีไยวขຌองกับการ฿ชຌสิทธิออกสียง
ลือกตัๅง ละป็นเปตามนวคิดของ Geoffrey K.
Robert (1971, p. 145) กลาววา การมีสวนรวม
ทางการมืองป็นกิจกรรมการลงคะนนสียง
ขຌาราชการต ารวจ฿นกองบั งคั บการสื บสวน
สอบสวนตารวจภูธรภาค ้ มีสวนรวมทางการมือง
ดຌานการสดงความสน฿จตอกิจกรรมทางการมือง
อยู฿นระดับมากป็นเปตามนวคิดของ Wiener (1971,
p. 161-163) กลาววา การมีส วนร วมทางการมือง
หมายถึ ง ผูຌ ทีไ กระตื อรื อรຌ นทีไ จะขຌ ากีไ ยวขຌ องทาง
การมื อง ละมี การติดตามขาวสารทางการมื อง
ถกถี ยงสดงความคิดหในตอปัญหาทางการมือง
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ละป็นเปตามนวคิดของ Herbert Mc Closky
(1968, pp. 252-253) กลาววา บุคคลทีไมีสวนรวม
ทางการมืองนัๅนเดຌก บุคคลทีไขຌากีไยวขຌองกับการ
ติดตามขาวสารทางการมือง
ขຌาราชการต ารวจ฿นกองบั งคั บการสื บสวน
สอบสวนตารวจภูธรภาค ้ ทีไมีอายุตางกัน มีสวนรวม
ทางการมือง ดยรวม เมตกตางกัน สอดคลຌองกับ
ผลงานวิจัยของ ปรารถนา เวมงคุณ (2552) ศึกษา
รืไอง การมีสวนรวมทางการมืองละการปกครอง
ทຌองถิไนของประชาชน฿นขตองค์การบริหารสวนตา
มืองฝก อาภอลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ผลการ
ปรี ยบที ยบระดั บการมี ส ว นร วมทางการมื อ ง
ละการปกครองทຌ อ งถิไ น ของประชาชน฿นขต
องค์การบริหารสวนตาบลมืองฝก
ขຌาราชการต ารวจ฿นกองบั งคั บการสื บสวน
สอบสวนต ารวจภู ธรภาค ้ ทีไ มี ระดั บการศึ กษา
ตางกัน มีสวนรวมทางการมือง ดยรวมเมตกตาง
กัน สอดคลຌองกับผลงานวิจัยของ มหาชาติ สริม฿หม
(25ไ้) ศึกษารืไองการมีสวนรวมทางการมืองทຌองถิไน
ของประชาชน฿นขตทศบาลมื องบุ รี รั มย์ พบว า
ประชาชน฿นขตทศบาลมื องบุ รี รั มย์ ทีไ มี ระดั บ
การศึกษาตางกัน มีสวนรวมทางการมืองทຌองถิไนเม
ตกตางกันอยางมีนัยสาคัญทีไระดับ .05
ขຌาราชการต ารวจ฿นกองบั งคั บการสื บสวน
สอบสวนตารวจภูธรภาค ้ ทีไมีรายเดຌฉลีไยตอดือน
ต างกั น มี ส วนร วมทางการมื อง ดยรวม เม ตก
ต างกั น สอดคลຌ องกั บผลงานวิ จั ยของ จวนอรุ ณ
อักษรสื อ (25ไ้) เดຌ ทาการศึ กษาการมี สวนร วม
ทางการมื องของนิ สิต มหาวิ ทยาลั ยมหาสารคาม
พบว า รายเดຌ ของผูຌ ปกครองทีไ ต างกั นมี ส วนร วม
ทางการมืองเมตกตางกัน

ข้อสนอนะ
1. หนวยงานทีไกีไยวขຌองควรวางผนรณรงค์
กระตุຌ น฿หຌ ขຌ าราชการต ารวจขຌ าร วม฿นกิ จกรรม
ทีไกีไยวนืไองกันตอเป พืไอชวยองค์กรกลางตรวจสอบ
การลื อกตัๅ ง ทัๅ ง นีๅ พืไ อป็ นการพั ฒนาระบบการ
มืองเทย฿หຌขຌมขใงขึๅนตอเป
2. หนวยงานทีไกีไยวขຌองควรวางผน฿นระยะ
ยาวพืไอ฿ชຌสืไออินตอร์นใต฿นการรณรงค์ทางการมือง
฿นประดในอืไนๆตอเป
ใ. ควรมี การก าหนดบทบาท฿นการวางตั ว
ป็ น กลางอย างชั ด จนว า กรณี ฿ ดบຌ างทีไ ส ามารถ
กระทาเดຌ ละกรณี ฿ดบຌ างทีไ เมสามารถกระท าเดຌ
พืไ อ ฿หຌ ขຌ า ราชการต ารวจเดຌ ฿ ชຌ ดุ ล ยพิ นิ จ฿นการ
ตั ดสิ น฿จว าจะขຌ าร วมมี บทบาททางการมื องเดຌ
ดีกวาทีไป็นอยู฿นปัจจุบัน
ไ. การวิจัยครัๅงตอเปการวิจัยครัๅงนีๅป็นการ
วิจัยชิงปริมาณ ดังนัๅนการวิจัยครัๅงตอเปควรมีการ
วิจัยชิงคุณภาพ (Qualitative Study) ควบคูกับ
การวิจัยชิงปริมาณ (Quantitative Study)
5. การวิจัยครัๅงนีๅป็นการวิจัยดย฿ชຌบบสอบถาม
ป็นครืไองมือ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูล ดังนัๅน฿นการ
วิจัยครัๅงตอเปควรทาการศึกษา฿นรูปบบของการ
จัดกิจกรรม฿หมๆ ทีไหลากหลายมากขึๅน อาจจะ฿ชຌ
ความกຌ าวหนຌ าทางทคนลยี สารสนทศมาป็ น
ครืไองมือ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูลมากขึๅน
ๆ. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการสืไอสารทาง
การมืองละทัศนคติทางการมืองบบประชาธิปเตย
กับความรูຌ ทัศนคติ ละการมีสวนรวมทางการมือง
฿นการลื อกตัๅ ง ระบบ฿หม ของขຌ าราชการต ารวจ
฿นขอบขตทีไ ก วຌ า งขึๅ น ช น ศึ กษาปรี ย บที ย บ
ระหว า งขຌ าราชการต ารวจ฿นสั งกั ดอืไ นๆ หรื อ฿น
กรุงทพมหานครกับตางจังหวัด
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การศึกษาความพร้อมพื่อรองรับการทองที่ยวชงวัฒนธรรมของกลมชาตพันธ์ม้งิ
บ้านตูบค้อิตาบลกกสะทอนิจังหวัดลย
The study of preparing for the cultural tourism of ethnic Mong in Ban Toobkho
Tambon Kok Sathon, Loei.
1

2

ชัยศนันท์ิิสมปัญญาธวงศ์ ิอืๅองไพริิวัลลภาชัย

บทคัดยอ

บทความนีๅ พืไอศึกษาขຌอทใจจริง฿นดຌานความพรຌอมของการรองรับการทองทีไยวชิงวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุ์มຌง บຌานตูบคຌอ
ตาบล ตาบลกกสะทอน อาภอดานซຌาย จังหวัดลย ซึไงป็นกลุมชาติพันธุ์ทีไมีภาษาละวัฒนธรรมป็นของตนอง มีความสวยงาม
ตามทຌองถิไน ละภูมิประทศทีไหมาะสมกับการทองทีไยว ผลการศึกษาพบวา กลุมชาวบຌานนัๅนมีวัฒนธรรมทีไสวยงามหมาะสม฿หຌ
นักทองทีไยวขຌาเปศึกษา ตยังคงขาดการ฿หຌการสนับสนุนดຌานการทองทีไยวชิงวัฒนธรรม ต฿นพืๅนทีไมีการสนับสนุนการทองทีไยว
ชิงนิวศน์฿นสวนของการทองทีไยวทศกาลชมทุงดอกนางพญาสือครงป็นประจาทุกปี ตระยะวลาการทองทีไยวสัๅนมากละป็น
การทองทีไยวบบจุดดียว ดยกลุม ชาวบຌานหในวาตนองมีความพรຌอมทีไจะ฿หຌบริการ฿นการผยพรวัฒนธรรมของตนพืไอปຂด
ตนอง฿หຌกับกลุมนักทองทีไยวขຌามาทีไยวชมเดຌตลอดปี ตอยางเรกใตามความพรຌอมของชาวบຌานยังเมสามารถดานินเปเดຌหากเมเดຌ
รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐบาล พราะชาวบຌานยังเมขຌา฿จระบบการจัดการอยางป็นระบบ อีกทัๅงนักวิชาการยังหในวาควร฿หຌ
ความรูຌดຌานการอนุรักษ์เปพรຌอมกันพราะหากมุงพียงตการทองทีไ ยวชิงวัฒนธรรมลຌว อาจทา฿หຌชาวบຌานมีการสรຌางรืไองราว
ละปลีไยนวิถีชีวิตพืไอตอบรับการทองทีไยวจนวิถีชีวิตความป็นอยูบบดัๅงดิมนัๅนปลีไยนเป
คาสาคัญิ: ทองทีไยว, วัฒนธรรม, กลุมชาติพันธุ์มຌง

Abstract
This article was to study the facts in the availability of support for cultural tourism of ethnic Hmong at
Ban Kok Sathon Dan Sai district in Loei, The ethnic group has their own language and culture, they are good
and suited for tourism. The study indicated that the villagers had a lot of beautiful cultures and ready to show
to the tourist but they lack support for cultural tourism. Tambon Kok Sathon was supported with ecotourism
in the tourism Wild Himalayan Cherry Festival annually but it was very short-term travel and it was an only a
single point, that the villagers were ready to serve the culture of their own to turned a group of tourists to
visit them throughout the year. However, the villagers still could not get carry away if they are not backed by
the government. The people did not understand the system and tourism management og cultural tourism.
The scholars also agree that to give knowledge of Thai and English language to use in conservation along the
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way for tourism and also need to studied the ecotourism to maintain the regular lifestyle of living, because if
they only focus on tourism and culture, the villagers may change their lifestyle.
Keywords : tourism, cultural, ethnic Mong

ซึไง หมาะกการชักชวนนักทองทีไยว฿หຌขຌามาสัมผัส
วิถีชีวิตบบภูลมลอยางมาก
ภูลมลสามารถทีไยวเดຌทุกฤดูกาลต฿นปั จ จุ บั น
นักทองทีไยวจะนิยมมาทองทีไยวพืไอชมดอกนางพญา
สือครงจะบาน฿นชวงดือน ม.ค. ของทุกปี อีกยังพบวา
นอกจากการท อ งทีไ ย วชมนางพญาสื อ คร ง ลຌ ว
นักทองทีไยวยัง เดຌรียนรูຌ วัฒนธรรมมຌง ฿นพืๅนทีไ ตาบล
กกสะทอนเปเดຌพรຌอมๆกัน ละหากมีความสน฿จพิไมติม
กลุมมຌง฿นตาบลกกสะทอนยังมีวัฒนธรรมอืไนๆ฿นชวงปีทีไ
นาสน฿จละสามารถกลับมาทีไยวชมเดຌตลอดปีอีกดຌวย
เกรฤกษ์ ปຂດนกຌว (2556) เดຌ฿หຌความหมายของ
การทองทีไยวชิงวัฒนธรรมเวຌวา ป็นการศึกษาหาความรูຌ
฿นพืๅ นทีไ ห รื อบริ วณทีไ มี คุ ณ ลั ก ษณะทีไ ส าคั ญทาง
ประวัติศาสตร์ละวัฒนธรรม มีการบอกลารืไองราว
฿นการพัฒนาทางสังคมละมนุษย์ผานทางประวัติศาสตร์
อันป็นผลกีไยวนืไองกับวัฒนธรรม องค์ความรูຌ ละการ฿หຌ
คุ ณค าของสั งคมดยสถาปั ตยกรรมทีไ มี คุ ณค า
หรือสภาพวดลຌอมอยางธรรมชาติ ทีไสามารถสดงออก
฿หຌหในถึงความสวยงามละประยชน์ทีไเดຌรับจากธรรมชาติ
สามารถสะทຌอน฿หຌหในถึงสภาพชีวิต ความป็นอยูของคน
฿นต ละยุ ค สมั ยเดຌ  ป็ น อย างดี เม ว า จะป็ นสภาพ
ทางศรษฐกิจ สังคม หรือขนบธรรมนียมประพณี
วิรจน์ อรุณมานะกุล: ทฤษฎีภาษาศาสตร์ (2552)
กล าวว า หากเม มี ภาษา กิ จกรรมมากมายทีไ คนราท า฿น
ตละวันกใทบป็นเปเมเดຌ รา฿ชຌภาษาพืไอถายทอด
ความคิ ด จากการถอดรหั ส ภาพต า งๆป็ นสั ญลั กษณ์

บทนา

฿นปั จ จุ บั น ประทศเทยมี ก ารอุ ต สาหกรรม
การทองทีไยวป็นกลุมผูຌขับคลืไอนระบบศรษฐกิจทีไ ป็น
กาลั งหลั ก฿นการพั ฒนาศรษฐกิ จของประทศ ละการ
ท อ งทีไ ย วกใ  ป็ น ทีไ ม าส าคั ญ ของรายเดຌ ประชากร
฿นทຌ องถิไ นต างๆ ละสดงถึ ง ความจริ ญกຌ าวหนຌ า฿น
อุ ต สาหกรรมการท อ งทีไ ย ว฿นถิไ น ต า งๆมากยิไ ง ขึๅ น
การท องทีไ ยวห ง ประทศเทย เดຌ จั ดปรคมปญน์
พืไ อส งสริ มการท องทีไ ยว฿นรู ปบบต างๆหนึไ ง฿นนัๅ น
มีครงการทีไรียกวา มืองตຌองหຌาม (พลาด)” ละตอนืไอง
มาถึง มืองตຌองหຌาม (พลาด) Plus” ซึไง฿นครงการนีๅมีพืๅนทีไ
จั งหวั ดลยทีไ เดຌ รวมอยู ฿นกลุ มดຌ วยพราะจั งหวั ดลย
มี สถานทีไ ท องทีไ ยวชิ งธรรมชาติ ชิ ง ประวั ติ ศ าสตร์
ชิงอนุรักษ์ ละชิงวัฒนธรรมหลายทຌองถิไน
ภูลมล ตัๅงอยู฿นตาบลกกสะทอน อาภอดานซຌาย
จังหวัดลย ฿นขตอุทยานหงชาติภูหินรองกลຌา ภูลมล
ป็นภูขาทีไตัๅงอยูบนรอยตอ ของสามจังหวัด คือ พิษณุลก
พชรบู ร ณ์ ละลย สิไ ง ทีไ ท า฿หຌ ภู ล มลป็ นสถานทีไ
ท องทีไ ยวทีไ เดຌ รั บความสน฿จจากนั ก ท อ งทีไ ย ว฿นช วง
ทีไผานมา คือ ดอกนางพญาสือครงทีไบานสะพรัไงบนพืๅนทีไ
นับ 1000 เรซึไ งป็นทีไตืไ นตาตืไน฿จของนั กท องทีไ ยวป็ น
อย างมากอี กทัๅ งภู ลมลยั งมี อากาศทีไ หนาวยใ นหมาะ
ส าหรั บนั กดิ นทางทีไ ชอบ การพั กผ อน฿นมื องหนาว
มี ชาวบຌ านทຌ องถิไ นปั กทอผลิ ตภั ณฑ์ ครืไ องนุ งห ม บบ
ชาวขา อาหารทຌองถิไนทีไอรอย ประพณีทຌองถิไนทีไนาสน฿จ
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ทางสียง ความหมาย ระบบคา ป็นตຌน นอกจากนีๅยังกลาว
อี กว าการทีไ คนราจะลื อกพู ดภาษา฿ดภาษาหนึไ ง รา
จะตຌองรียนรูຌกีไยวกับวัฒนธรรมของสังคมนัๅนๆดຌวย
ละวั ฒ นธรรมของจຌ า ของภาษาจะป็ นตั ว กระตุຌ น
การรียนรูຌของผูຌ฿ชຌภาษา฿นครัๅงนัๅน ฿นทางภาษาศาสตร์
มองว าภาษามี เวຌ พืไ อการสืไ อสารลกปลีไ ย นความคิ ด
ละ ภาษาต ล ะสั ง คมวั ฒ นธรรมต า งกใ มี คุ ณ ค า
฿นดຌ านความสั ม พั น ธ์ ข องภาษาจะป็ น ครืไ อ งมี ทีไ ฿ ชຌ
บอกล า ว า พั ฒ นาการของภาษาละวั ฒ นธรรมนัๅ น
คี ย งคู กั น เปอย างเร อี กทัๅ งกลุ มชาติ พั นธุ์ ยั งสามารถ
฿ชຌภาษา ละวัฒนธรรมอันป็นอัตลักษณ์นีๅพืไอสดง
ตัวตนของกลุมชาติพันธุ์ละสงสริมป็นหลงรียนรูຌ
หรือพัฒนาป็นหลงทองทีไยวเปเดຌอีกดຌวย
ดังนัๅนการทีไกลุมชาติพันธุ์มຌง ฿นพืๅนทีไบຌานตูบคຌอ
ตาบลกกสะทอน อาภอดานซຌาย จังหวัดลย กใมีภาษา
ละวัฒนธรรมของตนอง ละนาจะเดຌรับการสงสริม
฿หຌป็นหลงทองทีไยวชิงวัฒนธรรมเดຌ
หลักการละหตผล
การสรຌางกลุมตางๆพืไอสง สริมการทองทีไยว
ชิ ง วั ฒ นธรรมเปสู บ ริ ก ารทีไ มี มู ล ค า ผูຌ ฿ หຌ บ ริ ก ารการ
ทองทีไยวมีความรูຌละสามารถนาความรูຌเปประยุกต์฿ชຌ฿น
การประกอบกิจการ นักท องทีไยวสามารถนาขຌอมู ล
เป฿ชຌเ ดຌอยางหมาะสมตามสถานการณ์ มีการรียนรูຌ
องค์ ความรูຌ ฿หม จากการท องทีไ ยว อี กทัๅ งจะท า฿หຌ กลุ ม
กษตรกรทຌ องถิไนมีร ายเดຌ จากกิ จกรรมการทอ งทีไย ว
ชิ ง วั ฒ นธรรมเปอี ก ทางหนึไ ง ส ง ผล฿หຌ กิ ด อาชี พ
ทีไ หลากหลาย หวงหนทรั พ ยากรของตนละท า฿หຌ
ระบบศรษฐกิ จ ของครั ว รื อ นดี ขึๅ น ละป็ น ตั ว
ขับคลืไอนระบบศรษฐกิจ฿นระดับประทศตอเป

จะหใ น เดຌ ว า กลุ ม ชาติ พั น ธุ์  ป็ น กลุ ม ทีไ เ ดຌ รั บ
การส งสริ ม฿นหลายๆดຌ าน ทัๅ งดຌ านการศึ กษา
ดຌ านการกษตร ดຌ านสาธารณู ปภค ดຌ า นสุ ข อนามั ย
ละ฿นปั จ จุ บั น ยั ง ส ง สริ ม ฿หຌ  กิ ด การท อ งทีไ ย ว
฿นรู ปบบการท องทีไ ยวชิง วั ฒ นธรรมกั บ กลุม ชาติ
พันธุ์มากขึๅนอีกดຌวย
พืๅ น ทีไ จั ง หวั ด ลยมี พืๅ น ทีไ บ างส ว นป็ น หุ บ ขา
หางเกลจากตัวจังหวัดจึงทา฿หຌกิดลักษณะความตกตาง
ทางดຌานวัฒนธรรม฿นหลายรูปบบ ทัๅงภาษา ประพณี
ละวิถีความป็นอยู ดยตละทຌองถิไนนัๅนตางกใมีความ
น า สน฿จตกต า งกั น เป ต  ดยส ว น฿หญ ยั ง มี ค วาม
คลຌายคลึง กันตามรูปบบกลุมคน฿นภาคอีสานซึไงป็น
ลักษณะทีไพบเดຌดยทัไวเป บຌานตูบคຌอ ตาบลกกสะทอน
อาภอดานซຌาย จังหวัดลย ป็นพืๅนทีไหนึไงทีไอยูหางเกล
จากตัวจัง หวัด ลยละมีพืๅนทีไติดกับจังหวัดพิษณุลก
ละพชรบู รณ์ การขຌ าถึ ง พืๅน ทีไตຌอ ง฿ชຌวลาดิน ทาง
ดยรถยนต์สวนตัวจากตัว จัง หวัดป็นวลาประมาณ
3-4 ชัไ วมงขึๅนอยู กับสภาพอากาศ฿นขณะนัๅนชาวบຌ าน
บริ  วณนีๅ  ป็ น ชาวมຌ ง ทีไ มี ค วามผู ก พั น ธุ์ กั บ ชาวมຌ ง
ทางบຌ านร องกลຌ า จั งหวั ดพิ ษณุ ลก ละบຌ านทั บบิ ก
จังหวั ดพชรบู รณ์ มี วั ฒนธรรมป็ นของตนองมี อ าชี พ
กษตรกรรมป็นหลัก ละ฿นฤดูการทองทีไยวบางสวน
จะมาทาหนຌาทีไป็นคนขับรถ฿หຌกับนักทองทีไยวทีไตຌองการ
ขึๅนเปยังภูลมล
จากการศึกษาพฤติกรรมนักทองทีไยวทีไมาทีไยว
ภูลมล฿นชวงปลายดือนมกราคมของทุกปี นักทองทีไยว
นอกจากจะมี ค วามสน฿จธรรมชาติ ข องพืๅ น ทีไ  ลຌ ว
นักทองทีไยวองยังสน฿จ฿นวิถีชีวิตของชาวมຌง฿นพืๅนทีไ
บຌ า นตู บ คຌ อ มั ก จะถามถึ ง ความป็ น อยู ข องชาวมຌ ง
ชน มีลูกกีไคน อยูกันอยางเร ปลูกพืชพรรณอะเรบຌาง
ขายทีไ เหนอย า งเร ละชาวมຌ ง บางคนกใ มี  อกาส
พานักทองทีไยวบางสวนขຌาเปยีไยมชมบຌานพักของตน
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จะหใน เดຌวากลุมชาติ พันธุ์ป็ นกลุมทีไ น าสน฿จ
มากกั บ บกลุ ม นั ก ท อ งทีไ ย วละ฿นหลายๆจั ง หวั ด
ทางภาคหนือกใเ ดຌปรับพืๅนทีไ฿นกลุมชาติพันธุ์ของตน
พืไอการทองทีไยวเปหลายหลงลຌว ต฿นพืๅนทีไ จัง หวัด
ลยนีๅยัง เมมีการทองทีไยวชิง วัฒนธรรมกับกลุมชาติ
พันธุ์ ซึไงสิไงนีๅอาจจะป็นสิไง฿หมทีไขຌามาพืไอสรຌางรายเดຌ
฿หຌ กั บชุ มชนต กใ ยั งคงตຌ องการการจั ดระบบอย างป็ น
รูปธรรม
วัตถประสงค์
1. พืไ อศึ กษาขຌ อทใ จจริ ง ดຌ านความพรຌ อมพืไ อ
การทองทีไยวชิงวัฒนธรรมบຌานตูบคຌอ
2. พืไอสนอนวคิดดຌานการทองทีไยวกับกลุมชาติ
พั นธุ์ มຌ ง บຌ านตู บคຌ อ ต าบลกกสะทอน อ าภอด านซຌ าย
จังหวัดลย
3. พืไ อ สดงความคิ ด หใ น ฿นการสนั บ สนุ น
การทองทีไยวชิงวัฒนธรรมกับกลุมชาติพันธุ์
วรรณกรรมที่กี่ยวข้อง
สมทรง บุ รุ ษ พั ฒ น์ ละ คณะ (2554) เดຌ ท า
ครงการศึ กษารืไ องชาติ พั นธุ์ ภาษา วั ฒนธรรมละ
การพัฒนาการทองทีไยวชิงชาติพันธุ์ ดยมี จุดมุง หมาย
พืไอสดงอัตลักษณ์ของกลุมชาติพันธุ์ทีไมีความดดดน
ละมี ค วามน า สน฿จส าหรั บ นั ก ดิ น ทางผูຌ  สวงหา
ประสบการณ์฿นการท องทีไ ยว฿นรู ปบบต างๆ ดยนຌ น
สรຌางความดดดนดຌานภาษาละวัฒนธรรมของชาติ
พันธุ์
นิ ธิ ปรี ยา จั นทวงษ์ (2553) กล าว฿นตามรอย
ภาษาศาสตร์ ภาษากะหรีไยงบຌานเร เวຌวา ศ.ดร.ธีระพันธ์
ละคณะ เดຌ ท าการศึ กษางานดຌ านภาษาศาสตร์ พืไ อ
การทองทีไยว฿นครงการความหลากหลายทางภาษา฿น
จังหวั ดนาน: ความรูຌ พืๅนฐานพืไอพั ฒนาการท องทีไ ยว”

พืไ อ บู ร ณาการความรูຌ ต า งศาสตร์ (ภาษาศาสตร์ ภูมิศาสตร์) สาหรับการสวงหาความรูຌพืๅนฐานกีไยวกั บ
จังหวัดนานทีไป็นความรูຌ฿หมดยรวมมือกับผูຌรูຌ฿นทຌองถิไน
พืไ อป็ นผลงานศึ กษาทีไ จะกิ ดประยชน์ ตอการพั ฒ นา
การทองทีไยวของจัง หวัดนานอยางป็นระบบตຌยຌง
ขຌอทใจจริง฿ชຌหตุผลหลักฐานพืไอ฿หຌขຌอมูลกผูຌอาน
ประพัทธ์ชัย เชยนอก (255ใ) ทาการวิจัยรืไอง
นวทางการพั ฒ นาการท อ งทีไ ย วชิ ง วั ฒ นธรรม:
กรณี ศึ กษาบຌ านด านซຌ าย อ าภอด านซຌ าย จั งหวั ดลย
มี วั ต ถุ ประสงค์  พืไ อ 1) พืไ อศึ กษาสภาพละปั ญ หา
การทองทีไยวชิง วัฒนธรรม฿นชุมชนบຌานดานซຌาย อาภอ
ด านซຌ าย จั งหวั ดลย 2) พืไ อหานวทางพั ฒ นาการ
ทองทีไยวชิงวั ฒนธรรมทีไสอดคลຌองหมาะสมกับบริบ ท
บຌ านด านซຌ าย อ าภอด านซຌ าย จั งหวั ดลย ประชากร
กลุมป้าหมายทีไ฿ชຌ฿นการศึกษา ประกอบดຌวย 1) กลุมผูຌนา
อย างป็ นทางการ 2) กลุ มผูຌ น าอย างเม ป็ นทางการ
ใ) จຌาหนຌาทีไภาครัฐทีไรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ฿นพืๅนทีไ
บຌานดานซຌาย ไ) กลุมผูຌประกอบกิจการรຌานคຌา 5) ตัวทน
ของชาวบຌ านด านซຌ าย ๆ) นั กท องทีไ ยวชาวเทยทีไ มา
ท อ งทีไ ย วตามสถานทีไ ท อ งทีไ ย วชิ ง วั ฒ นธรรม
฿นขตบຌ า นด า นซຌ า ย อ าภอด า นซຌ า ย จั ง หวั ด ลย
รวมกลุมป้าหมายครัๅงนีๅ จานวน ่0 คน ดย฿ชຌครืไองมือ
฿นการกใ บ รวบรวมขຌ อ มู ล เดຌ ก บบสั ม ภาษณ์ กึไ ง
ครงสรຌางกีไยวกับสภาพ ปัญหา ละประดในการประชุม
ชิงปฏิบัติการละทาการวิคราะห์นืๅอหา
ผลการศึกษาสภาพการทองทีไยวชิงวัฒนธรรม
฿นบຌานดานซຌาย อาภอดานซຌายจังหวัดลย ทัๅง ใ ดຌาน
ของประพัทธ์ชัย พบวา
1) ดຌานสิไงดึงดูด฿จทางการทองทีไยว บຌานดานซຌาย
อาภอดานซຌาย มีความป็นอกลักษณ์ฉพาะของตนอง
มีทัๅ งหล งท องทีไ ยวทางธรรมชาติ ละสถานทีไ ส าคั ญ
ต า งๆทางประวั ติ ศ าสตร์ ซึไ ง มี ป ระวั ติ ค วามป็ น มา
ทีไกากสืบตอกันมา
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2) ดຌ านสิไ ง อ านวยความสะดวก สิไ ง บริ การ
ขัๅ นพืๅ นฐานทางการท องทีไ ยว ดຌ านทีไ พั ก รຌ านอาหาร
รงพยาบาล เปรษณีย์ สถานีตารวจ สถานบริการขຌอมูล
ทางการทองทีไยว ระบบสาธารณูปภคตางๆ รวมเปถึ ง
ระบบคมนาคมขนสง การรักษาความปลอดภัยสวน฿หญ
มี พียงพอตอการรองรับนักทองทีไยว
ใ) ดຌ านการขຌ าถึ ง ระบบการคมนาคมขนส ง
พืไอขຌาถึงยังหลง ทองทีไยวดຌานวัฒนธรรมของบຌาน
ดานซຌาย อาภอดานซຌาย จังหวัดลย มีพียงพอก ความ
ตຌองการของนักทองทีไยว ละสຌนทางสวน฿หญปลอดภัย
อี ก ทัๅ ง ผลการศึ ก ษาปั ญ หาการท อ งทีไ ย ว
ชิงวัฒนธรรม฿นบຌานดานซຌาย อาภอดานซຌาย จังหวัดลย
ทัๅง ใ ดຌาน ประพัทธ์ชัย พบวา
1) ดຌานสิไงดึงดูด฿จทางการทองทีไยวปัญหาดຌาน
ความสะอาดของหลงทองทีไยว ความปลอดภัยภาย฿น
หลงทองทีไยว
2) ดຌานสิไงอานวยความสะดวกปัญหาดຌานทีไพัก
ราคาทีไพักทีไควรมีความหมาะสม รຌานอาหารควรจะ
ค านึ ง ถึ ง คุ ณ ภาพ สุ ข ลั ก ษณะละราคาทีไ  หมาะสม
ความสะอาดบริวณทีไพัก มีบริการทีไจอดรถ฿หຌพียงพอ
ละควรจะมี วรยามดู ลรั กษา ดຌ านรຌ านจ าหน ายของ
ทีไระลึก พบการปัญหาการคลืไอนยຌายสินคຌาทีไกิดความ
เมสะดวกละบางอยางมีราคาสูงกินเปดຌานสาธารณูปภค
ขัๅนพืๅนฐาน ฿นดຌานความสะอาดละความปลอดภั ย
ของการ฿ชຌหຌองนๅาสาธารณะ
ใ) ดຌานการขຌาถึงหลงทองทีไยวชน สຌนทาง
บางสຌนทางชารุด ถนนมีเหลทางคอนขຌางคบ สຌนทาง
มีคຌ ง ยอะ ละนั กท องทีไ ยวบางส วนทีไยั ง คงสั บสน
สຌ น ทางพราะส วนมากป็ นนั ก ทอ งทีไ ย วทีไ  ดิน ทาง
มาจากต างจั งหวัดละ ผลการศึกษานวทางการพั ฒ นา
การท องทีไ ยวชิ งวั ฒนธรรม฿นบຌ านด านซຌ าย อ าภอ
ดานซຌาย จังหวัดลย ทัๅง ใ ดຌาน ประพัทธ์ชัย พบวา
1) ดຌานสิไงดึงดูด฿จทางการทองทีไยว

(1) จຌาหนຌาทีไทีไกีไยวขຌองจัดทาหนังสือขอ
ความรวมมือจากหนวยงาน฿นทຌองถิไนพืไอชวยหลือ
฿หຌ ค านะน าละ฿หຌ ค วามก นั ก ท อ งทีไ ย วทีไ  ขຌ า
มาทองทีไยว
(2) หนวยงานของภาครัฐทีไมีสวนกีไยวขຌอง
กับการทองทีไยวรวมกับประชาชน฿นพืๅนทีไทองทีไยว
รวมกันสนับ สนุ น วัฒ นธรรมทีไป็ นอกลั กษณ์ฉพาะ
ของชุมชน พรຌอมทัๅงปรับปรุง฿หຌดีขึๅนกวาทีไป็นอยูพืไอ
ป็นการดึงดูด฿จนักทองทีไยวทัๅงชาวเทยละชาวตางชาติ
2) ดຌานสิไงอานวยความสะดวก (Amenities)
(1) ฿หຌองค์การบริหารสวนตาบลหมูบຌาน
จัดตัๅงศูนย์บริการคอย฿หຌคานะนาชวยหลือนักทองทีไยว
฿นดຌานตางๆ
(2) ฿หຌห น วยงานทีไ รับ ผิ ดชอบดຌ า นการ
ทองทีไยว฿นหมูบຌานจัดสถานทีไเ วຌคอยบริการตຌอนรับ
นั กท องทีไ ยว฿หຌ พี ยงพอ ช น ศาลาพั กผ อน ทีไ จอดรถ
หຌองนๅา฿นระหวางการทองทีไยวชมกิจกรรมงานประพณี
ใ) ดຌานการขຌาถึงหลงทองทีไยว (Accessibility)
(1) ฿หຌหนวยงานทีไกีไยวขຌอง฿นชวยกัน฿น
การปรั บ ปรุ ง สຌ น ทางการดิ น ทาง฿หຌ มี สะดวกละ
ความปลอดภัยมากขึๅน มีการจัดทาป้ายบอกระยะทาง
ทีไมองหในเดຌชัดจนขຌา฿จงาย
(2) ฿หຌ อ งค์ ก ารบริ ห ารส ว นต าบล฿น
ทຌองถิไนละประชาชน฿นชุมชนป็นกนนาสาคัญ ฿น
การจัดอานวยความสะดวกตอการดินทางขຌาถึง ยัง
หลงทองทีไยวชิงวัฒนธรรม฿หຌกนักทองทีไยว
รัตนา สงสวาง (255่) กลาววา ประพณีบุญ
หลวงของอ าภอด านซຌ ายจัง หวัด ลย ป็ นประพณี
ดัๅง ดิมทีไมีมาตดัๅง ดิมกวา ไไ2 ปี ดยความรวมมือ
ระหวางครือขายทางสังคมทา฿หຌประพณีนีๅ มีความยัไงยืน
ละปรั บตั ว สู ก ารป็ น ประพณี  พืไ อ การท อ งทีไ ย ว
ชิ ง วั ฒ นธรรม ละ รั ต นา เดຌ ก าหนดประดใ น วิ จั ย
พืไ อคຌน หาครื อ ขา ยทางสั ง คม฿นประพณี บุ ญ หลวง
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กั บ กลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นาการท อ งทีไ ย วชิ ง วั ฒ นธรรม
ดยมี วัตถุป ระสงค์พืไ อ (1) ศึ กษาลั กษณะครื อขา ย
ทางสังคม฿นประพณีบุญหลวง (2) วิคราะห์รูปบบ
ชิง กลยุทธ์฿นการพัฒนาการทองทีไยวชิง วัฒนธรรม
ของครื อข ายทางสั งคม฿นประพณี บุ ญหลวง
ละ (ใ) คຌ น หานวทางพิไ ม ศั ก ยภาพครื อ ข า ยทาง
สังคม฿นประพณีบุญหลวง฿นการสงสริมการทองทีไยว
ชิ ง วั ฒนธรรม ดย฿ชຌ รู ปบบการวิ จั ย ชิ ง คุ ณ ภาพ
มีก ารกใ บ รวบรวมขຌ อ มู ล ดยการสั ม ภาษณ์  จาะลึ ก
การประชุมชิงปฏิบัติการ ละการสนทนากลุม การรวบรวม
ขຌอมูลจากอกสาร ละการสังกต การวิคราะห์อกสาร
ละการสังกตบบเมมีสวนรวม ดยมีกลุมป้าหมาย
฿นการกใบรวบรวมขຌอมูล เดຌก ผูຌนาหลักทางวัฒนธรรม
ผูຌนาองค์กร ภาครัฐ ภาคอกชน ละภาคีทัๅง฿น ละนอก
พืๅนทีไ การวิคราะห์ขຌอมูล฿ชຌการวิคราะห์นืๅอหา
ดยผลการวิจัยของ รัตนา สรุปเดຌ ดังนีๅ
1. ลักษณะครือขายทางสังคม฿นประพณี
บุญ หลวง มีลักษณะป็นครือขายรวมระหวางชุมชน
วั ด ละราชการ ดย฿ชຌ ระบบศรั ทธา ระบบสัไ ง การ
มีครือขายทัๅงระดับปัจจกชน องค์กรละภาคีทัๅงภาย฿น
ละภายนอกชุมชน มีการประสานความรวมมือตามกลเก
ของครือข ายทางสังคม ละมีค วามสัมพัน ธ์ทางสัง คม
บบหลวมดยการรวมมือกันของผูຌนาหลักทางวัฒนธรรม
ละมีผูຌนาหลักดຌานการทองทีไยว
2. รูปบบชิงกลยุทธ์฿นการพัฒนาการทองทีไยว
ชิ ง วั ฒ นธรรมของครื อ ข า ยทางสั ง คม฿นประพณี
บุ ญ หลวง฿ชຌ ร ะบบศรั ทธาน าดยกลุ มผูຌ น าหลั ก
฿นวัฒนธรรมประพณีบุญหลวง ละระบบสัไงการป็น
ระบบหนุ น สริ มดยองค์ กรราชการ ระดั บทศบาล
ละอาภอ ฿นการจัดประพณีบุญหลวงละการทองทีไยว
ชิงวัฒนธรรม
ใ. นวทางพิไ มศักยภาพครื อข ายทางสั งคม
฿นประพณีบุ ญ หลวง ควรขยายครือข ายทางสัง คม

ละสื บ ทอดสู ค นรุ น ฿หม พั ฒ นาสู ชุ ม ชนละมื อ ง
วัฒนธรรมพืไอการทองทีไยว จัด฿หຌมีสຌนทางทองทีไยว
ชิงวัฒนธรรมทีไหลากหลาย ก าหนดบทบาทหนຌ าทีไ ละ
กฎกณฑ์ของครือขายทางสังคม฿นประพณีบุญหลวง
฿หຌชัดจนละกิดพลังรวมมากยิไงขึๅน
ดัง นัๅน รูปบบความสัมพันธ์ของครือขาย
ทางสังคม฿นการดานินกลยุทธ์การพัฒนาการทองทีไยว
ชิงวัฒนธรรมจึงป็นครงสรຌางความสัมพันธ์ทีไ฿ชຌระบบ
ศรัทธาป็นระบบน าละ฿ชຌระบบสัไงการป็นระบบหนุ น
สริม฿หຌอยูบนฐานของพลังรวมทางสังคม
วรั ชชา ศรี พุ ท ธา (2556) ท าการวิ จั ยพืไ อ
1) ศึกษาการมีสวนรวมของชุมชน฿นการพัฒนาหลง
ทองทีไยวชิงนิวศ฿นตาบลกกสะทอน อาภอดานซຌาย
จังหวัดลย 2) ปรียบทียบระดับการมีสวนรวมของชุมชน
฿นการพัฒนาหลงทองทีไยวชิงนิวศ฿นตาบลกกสะทอน
อาภอดานซຌาย จังหวัดลย ใ) ศึกษาปัญหาละนวทาง
พัฒนาการมี สวนร วมของชุม ชน฿นการจั ดการหล ง
ทองทีไยว (ชน ประชุม, สัมภาษณ์กลุม) กลุมตัวอยาง
เดຌก หนวยงานภาครัฐ฿นพืๅนทีไทีไกีไยวขຌอง จานวน 50 คน
ผูຌนาชุมชนของตาบลกกสะทอน มี 10 หมูบຌาน หมูบຌาน ละ
2 คน จานวน 20 คน ชาวบຌาน฿นตาบลกกสะทอน จานวน
ใๆ็ คน จาก 10 หมูบຌาน ละกลุมตัวอยางนีๅเดຌมาดยการ
สุ มบบสั ดส วนตามขนาดของต ละหมู บຌ า น ดย฿ชຌ
ตารางของ Krejcie & Morgan ละสถิติทีไ฿ชຌ฿นการ
วิ คราะห์ ขຌ อมู ลคื อ รຌ อยละ ค าฉลีไ ย ส วนบีไ ยงบน
มาตรฐาน (t-test) ละ (F – test)
ผลการวจัยพบวา
1. การมีสวนรวมของชุมชน฿นการพัฒนาหลง
ทองทีไยวชิงนิวศ ฿นตาบลกกสะทอนอาภอดานซຌาย
จังหวัดลย ดยภาพรวมอยู฿นระดับมาก มืไอพิจารณา
ป็นรายดຌานพบวาดຌานทีไมีคาฉลีไยสูงสุด คือ ดຌานติดตาม
ละการประมิ น ผล฿นการจั ด การหล ง ท อ งทีไ ย ว
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ชิงนิวศ รองลงมา คือ ดຌานจัดการบงปันผลประยชน์
สวนดຌานทีไมีคาฉลีไยตไาสุด คือ ดຌานตัดสิน฿จละวาง
ผนการดานินงาน
2. ผลการปรี ย บที ย บระดั บ การมี ส ว นร ว ม
ของชุมชน฿นการพัฒนาหลงทองทีไยวชิงวศ ฿นตาบล
กกสะทอน อาภอดานซຌาย จังหวัดลย จานกตามระดับ
การมีสวนรวมของชุมชน อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายเดຌตอดือน สถานภาพทางสังคม ละภูมิลานา
ตกตางกันอยางมีนัยสาคัญทีไระดับ .05
ใ. นวทางสรຌ า งการมี ส ว นร ว มของชุ ม ชน
฿นการพัฒนาหลงทองทีไยวชิงนิวศ฿นตาบลกกสะทอน
อาภอดานซຌาย จังหวัดลย เดຌก การปรับปรุง สຌนทาง
฿หຌ ดี ยิไ งขึๅ นปรั บปรุ งทีไ พั ก฿หຌ พี ยงพอ ละหมาะสม
กับนักทองทีไยวปรับปรุงอาหาร ครืไองดืไม ฿หຌ สอดคลຌอง
กับสังคมของทຌองถิไน ปรับปรุงความสะอาดของหลง
ทองทีไยว ชน สถานทีไทองทีไยว ทีไพัก ละปรับปรุงป้าย
บอกระยะทาง ประชาสัมพันธ์ การขຌาถึงหลงทองทีไยว
อีก ทัๅ ง สรຌ างความรว มมือ กั บชุ ม ชนดยการ฿หຌชุ ม ชน
มีสวนรวมดຌวยการชีๅ฿หຌหในถึงความสาคัญของสิไงวดลຌอม
พืไอสรຌางความรักความหวงหนทຌองถิไนของตนองชวยกัน
อนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ ทีไ มี อ ยู ฿หຌ ขຌ อ มู ล ละการปฏิ บั ติ
ทีไถูกตຌองของหลงทองทีไยวชิงนิวศกนักทองทีไยว
ละปลูกฝัง฿หຌกับคนรุนหลังตอเป

ดานซຌาย จัง หวัดลย นีๅพืไอป็นการสดงขຌอทใจจริง
ละสนอนวคิดพืไอการพัฒนาชุมชน฿นการรองรับ
การทองทีไยวอยางยัไงยืน ดยมีวัตถุประสงค์฿หຌชาวบຌาน
มีรายเดຌจากการทองทีไยวชิ งวัฒนธรรมพรຌอมเปกับ
การ฿ชຌ วิ ถี ชี วิ ต ปกติ ข องตน ดั ง นัๅ น ผูຌ ศึ ก ษาจึ ง เดຌ ว าง
กรอบนวคิด฿นการหาขຌอมูลพืไอป็นนวทาง฿นการ
สรຌางชุมนพืไอการทองทีไยวชิงวัฒนธรรมดังภาพ

กรอบนวคด
การศึ ก ษาความพรຌ อมพืไ อ การท อ งทีไ ย วชิ ง
วั ฒนธรรมของกลุ มชาติ พั นธุ์ มຌ ง บຌ า นตู บคຌ อ อ าภอ
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กรอบนวคดการวจัย

กระทรวงการทองทีไยวละกีฬา (2558) เดຌจัดทา
อกสารการจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ การท อ งทีไ ย วเทย
พ.ศ. 2558-2560 ฿นครัๅงนีๅ พืไอการพัฒนาการทองทีไยว
เทย฿นระยะ 2-3 ปีถัดจากนีๅเป ดยคาดหวังวาประดใน
ชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ทีไ ก าหนดเวຌ จ ะสามารถตอบจทย์
ทิ ศ ทางการพั ฒ นาการท อ งทีไ ย วของประทศเทย
เดຌ จุดออนละขຌอจากัดทีไกิดขึๅนจะตຌองมีการพิจารณา
ละเดຌรับการกຌเขอยางรงดวน ควบคูเปกับการสงสริม
พัฒนาสินคຌาละบริการ฿หຌตใมตามศักยภาพพืไอสรຌาง
รายเดຌอยางมัไนคง ยัไงยืน ละมีการกระจายอยางทัไวถึง
ดยมีจุดมุงหมายทีไสาคัญ 3 ประการ ประการรกเดຌก
การจัดทายุทธศาสตร์ป็นการวางรากฐานการพัฒนา
฿นระยะสัๅน ระยะกลาง ละระยะยาว ซึไงจะป็นชวง

รอยตอพืไอปูพืๅนฐานเปสูการจัดทาผนพัฒนาการทองทีไยว
หงชาติ฿นปี 2560-2564 ตอเปละตຌองการ฿หຌป็นวาระ
ห ง ชาติ ทีไ เ ดຌรั บ การผลั ก ดัน ฿หຌ กิ ด ผล฿นทางปฏิ บั ติ
อยางทຌจริง ประการทีไสอง มุงนຌนกิจกรรมทีไมีความ
จ าป็ น ร ง ด ว นทีไ จ ะตຌ อ งด านิ น การพืไ อ ขั บ คลืไ อ น
การพัฒนาการทองทีไยวเทย฿หຌหในป็นรูปธรรม฿นระยะ
3 ปี ถัดจากนีๅ ละประการทีไสามพืไอ฿หຌความสาคัญกับ
การปรับปรุงกลเกการขับคลืไอนสูหลงทองทีไยวคุณภาพ
ดยกาหนดบทบาทของกลเกการขับคลืไอนการทองทีไยว
ทุกระดับ฿หຌ มีความชืไอมยงกัน ตัๅงตระดับนยบาย
ซึไ ง มี ค ณะกรรมการนยบายการท อ งทีไ ย วห งชาติ
ระดับกลุมจังหวัดคือคณะกรรมการพัฒนาการทองทีไยว
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ทัๅงดຌานศรษฐกิจ สังคม การมือง ละสิไงวดลຌอมพืไอ
ป้าหมายสุดทຌายคือ การพัฒนาอยางยัไงยืน
4. การกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจะตຌอง฿ชຌตลาด
ป็นตัวนาหรือ Demand Drive พืไอ฿หຌสามารถกาหนด
ป้าหมายเดຌชัดจน สอดคลຌองกับระยะวลาทีไ ตຌองการ
ปรั บ ปรุ ง กຌ เ ขปั ญ หาส าคั ญ ฿นภาคอุ ต สาหกรรม
ทองทีไยว ภาย฿นปี 2560
5. การขั บคลืไ อนยุ ทธศาสตร์ การท องทีไ ยวเทย
พ.ศ.2558-2560 จ าป็ นตຌ องเดຌ รั บการสนั บส นุ น
งบประมาณ฿นระยะยาวทัๅงงบประมาณจากสวนกลาง
งบประมาณกลุมจังหวัด งบประมาณของจังหวัด องค์กร
ปกครองส ว นทຌ อ งถิไ น ละงบประมาณทีไ ส นั บ สนุ น
ผานกองทุนพืไอสงสริมการทองทีไยวเทยพืไอ฿หຌหนวยงาน
มีงบประมาณ฿นการบูรณาการการพัฒนาการทองทีไยว
ของประทศ ฿หຌมีความสอดคลຌองละป็นเป฿นทิศทาง
ดียวกัน

ประจาขตพัฒนาการทองทีไ ยว ละระดับจัง หวัดคื อ
คณะกรรมการทองทีไยวจังหวัด
นวคิ ด การจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ มี ป้ า หมาย
การพั ฒนาการท องทีไ ยวของประทศ฿นระยะต อเป
จะเมมุงนຌนฉพาะการพิไมขึๅนของจานวนนักทองทีไยว
ตจะ฿หຌความสาคัญกับการพัฒนาพืไอมุงสูป้าหมาย
การป็นหลงทองทีไยวทีไมีคุณภาพมากขึๅน ทัๅง฿นรืไอง
การพิไมระยะวลาพานักของนักทองทีไยว คา฿ชຌจายฉลีไย
ต อ หั ว ต อ วั น หรื อ ต อ ครัๅ ง การพั ฒ นา฿นระดั บ พืๅ น ทีไ
การชืไ อ มยงการท อ งทีไ ย วภาย฿นกลุ ม ท อ งทีไ ย ว
ละระหวางกลุมทองทีไยวการกระจายตัวของนักทองทีไยว
ละกระจายรายเดຌเปสูทຌองถิไนมากขึๅน คานึงถึงผลกระทบ
ทีไจะกิดขึๅนตอชุมชนสังคม วัฒนธรรม ละสิไงวดลຌอม
พืไ อสรຌ าง฿หຌ กิ ดความสมดุ ลละการพั ฒนาทีไ ยัไ ง ยื น
ดังนัๅน ยุทธศาสตร์การทองทีไยวเทย พ.ศ. 2558-2560
จึงเดຌนานวคิดการพัฒนา฿หมๆ มาจัดทายุทธศาสตร์
การพัฒนา ดังนีๅ
1. การปรั บปลีไ ยนวิ ธี คิ ด฿นการวางรากฐานการ
พัฒนาการทองทีไยวเทย ดยนຌนความป็นอกภาพรวม
คิด รวมทา รวมรับผิดชอบของทุกภาคสวน ละตຌองป็น
การบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงานทีไมีบทบาทสาคัญ
฿นการพัฒนาการทองทีไยวของประทศ
2. การบูรณาการระหวางภาครัฐ ภาคอกชน ละ
ภาคประชาคมนั บป็ นสิไ งส าคั ญทีไจะ฿หຌ มี การขั บ คลืไ อ น
ยุทธศาสตร์การทองทีไยวเทยป็นเปอยางตอนืไอง ถึงมຌ
จะมีการปลีไยนปลงครงสรຌางการบริหารหรือตัวบุคคล
ทัๅง฿นระดับนยบายละระดับปฏิบัติ
3. ปรั บปลีไ ยนนวคิ ดการวั ดความส ารใ จของ
การพัฒนา ซึไงทีไผานมาการพัฒนาการทองทีไยวมุงนຌน
ผลสารใจ฿นชิงปริมาณ เดຌก จานวนนักทองทีไยว ละรายเดຌ
จากการท องทีไ ยวต การวั ดผลการพั ฒนา การท อ งทีไ ย ว
฿นระยะตอเปจาป็นจะตຌองมอง฿นหลายมิติทีไสมดุลกัน

ครื่องมือละวธีการกใบรวบรวมข้อมูล
ครืไองมือทีไ฿ ชຌ฿นการกใบ รวบรวมขຌอมู ลครัๅง นีๅ
เดຌก ผูຌศึกษา บบการสังกต บบสัมภาษณ์ บบการ
สนทนากลุม การสั งกต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ ม
ประชุมชิงปฏิบัติการ
วธีการดานนการศึกษาละสถานที่ทาการกใบข้อมูล
การศึ กษานีๅ ป็ นการศึ กษาชิ งคุ ณภาพ ดย฿ชຌ
ครืไ องมื อการสั มภาษณ์ บบมี ครงสรຌ าง การสั งกต
การสั ม ภาษณ์ ก ลุ ม การจั ด ประชุ ม บบมี ส ว นร ว ม
พืไอสนับสนุนการทองทีไยวชิงวัฒนธรรม อาภอดานซຌาย
จังหวัดลย
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ประชากรละกลมป้าหมาย
ตัวทนผูຌประกอบการการทองทีไยวบຌานตูบคຌอ
ต าบลกกสะทอน อ าภอด านซຌ าย จั งหวั ดลย จ านวน
30 คน ละ กลุ มบริ หารจั ดการการท องทีไ ยวภู ลมล
ตาบลกกสะทอน
ระบียบวธีการศึกษา
การศึกษานีๅป็นการศึกษาชิงคุณภาพดຌวยครืไองมือ
การสัมภาษณ์บบมีครงสรຌาง การสังกต การสัมภาษณ์
กลุมการจัดประชุมบบมีสวนรวม ดังนีๅ
ระยะที่ิ1 พืไอสังคราะห์หานวทางการจัดสรร
ทัพยากรบุคคลละขຌ อมูล ดຌานภาษาละวั ฒนธรรม
ประพณี฿น 12 ดือน ฿นพืๅนทีไบຌานตูบคຌอ ตาบลกกสะ
ทอนิ
ระยะที่ิโิลงพืๅนทีไพืไอขຌาศึกษาขຌอมูลประพณี
ละกใ บขຌ อมู ลดຌ านภาษา ช น ค าศั พท์ วลี ประยค
พืไอสนับสนุนการทองทีไยวชิงวัฒนธรรม ดยวิธีการ
สัมภาษณ์บบมีครงสรຌาง การสัง กต การสัมภาษณ์
กลุมการจัดประชุมบบมีสวนรวมกับกลุมป้าหมาย
ดยวิธีการตรวจสอบขຌอมูลสามสຌา (ดือนทีไ 2-3)
ระยะที่ิใิรวบรวบขຌอมูลพืไอจัดระบบรูปบบ
ภาษาทีไ ฿ชຌ ฿นการสืไอ พืไ อสนับ สนุ นการท องทีไ ยวชิ ง
วั ฒ นธรรม ดยบ ง ตามสถานการณ์ ทีไ  กิ ด ขึๅ น ฿น
ชีวิตประจาวัน ละรียงลาดับตามประพณีประจาปี
ระยะที่ ิ ไิวิ  คราะห์ ขຌ อ มู ล สั ง คราะห์ ละ
ขียนสรุป
ระยะที่ิ5ิรายงานผลฉบับสมบูรณ์
การวคราะห์ข้อมูล
การตรวจสอบคณภาพของข้อมูล
การตรวจสอบคุ ณ ภาพขຌ อ มู ล ดย฿ชຌ วิ ธี
การตรวจสอบสามสຌ า (Triangulation) ดຌ านวิ ธี การ

ดຌานหลง ขຌอมูล ลຌ วนาขຌอมูล ทีไเ ดຌคืนขຌอ มูลสูชุมชน
พืไอตรวจสอบขຌอมูล ขຌอทใจจริงกีไยวกับขຌอคຌนพบ
ผลการพสูจน์ข้อทใจจรง
ประวั ติ บຌ านตู บ คຌ อ ตัๅ ง อยู หมู ทีไ 6 ต าบล
กกสะทอน อ าภอด านซຌ าย จั งหวั ดลย ชืไ อหมู บຌ าน
บຌานตูบคຌอตัๅง ชืไอ ตามลักษณะกระทอมทีไมุงดຌวย฿บเมຌ
จากตຌนคຌอป็นพืชตระกูลปาล์ม มีลักษณะคลຌายตຌนตาล
มี ลั กษณะช อดอกตาลทัไ วเป ต ผลจะมี ลั กษณะคลຌ าย
ผลมะกอก ผลมืไอกจัดจะมีสีนๅางินขຌม รับประทานเดຌ
ป็นทีไนิยมบริภค ของทຌองถิไนมาก สามารถรับประทาน
กั บขຌ าวเดຌ ลู กคຌ อมี ลั กษณะกลมคลຌ ายเข เก ต มี ขนาด
ทากับผลมะปราง
ความป็ น มาของหมู บຌ า นตู บ คຌ อ ดิ ม ป็ น
หมู บຌ า นของชุ ม ชนผ า มຌ ง ริไ ม ตัๅ ง หมู บຌ า นป็ น ทาง
การมืไอ ปีพ.ศ. 2525 หลังจากสงครามคอมมิวนิสต์สิๅนสุด
เดຌขຌาป็นผูຌรวมพัฒนาชาติเทย ดิมจริงๆ ชาวบຌานตูบคຌอ
ป็ นบຌ านของชาวเทยภู ขาผ ามຌ ง บຌ านขีๅ ถຌ า หมู ทีไ 8
ของต าบลกกสะทอน ต ห ลงผิ ด ขຌ า ร ว มกั บ พรรค
คอมมิวนิสต์ ตอสูຌกับกองทัพรัฐบาล มืไอปี พ.ศ.2511
จน฿นทีไสุด เดຌขຌามอบตัวพืไอป็นผูຌรวมพัฒนาชาติเทย
ตามผนนยบายทีไ 25/2525 ดยการนาของพลท ปรม
ตินสูลานนท์ มทั พภาคทีไ 2 ฿นขณะนัๅน ดยนยบาย
฿ชຌการมืองนาการทหารจึงทา฿หຌสงครามคอมมิวนิสต์
฿นประทศเทยสิๅนสุดลง ชาวบຌานขีๅถຌาจึงเดຌมารวมตัว
กัน฿นทีไหง฿หม ทีไชืไอวาบຌานตูบคຌอ฿นปัจจุบัน
จากขຌอมูลดัง กลาวจะหในเดຌวาบຌานตูบคຌ อ
มีค วามป็ นมาทีไ นา สน฿จทัๅ ง ทางรืไอ งประวั ติศ าสตร์
ประพณี วัฒนธรรม อีกทัๅง กลุมชาติพันธุ์บຌานตูบคຌอ
ยัง มี ลั กษณะดดดน ฿นดຌ านวิ ถี ชีวิ ต ละมี ค วามชืไ อ
ทีไป็นลักษณะฉพาะพืๅนทีไ ดยผูຌสน฿จสามารถขຌาเป
ศึก ษาละสามารถพลิ ด พลิ นเปกั บ กิ จ กรรมต า งๆ
฿นบຌ า นตู บคຌ อ เดຌ หลายรู ป บบ฿นชิ ง การท อ งทีไ ย ว
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รถยนต์สามารถวิไงเดຌสะดวกตลอดสຌนทาง ดยสຌนทาง
จากตัวจังหวัดลยถึงบຌานตูบคຌอนักทองทีไยวสามารถ
ทองทีไยวเดຌตลอดสຌนทาง ดยหากดินทางจากสนามบิน
จัง หวัดลยกใ฿ชຌสຌนทางภูรือลຌวลีๅยวซຌายลงมาทาง
จังหวัดพชรบูรณ์ ระหวางทางจะมีสวนงาะ สวนกຌว
มังกร ละภูขาสลับซับซຌอนสวยงาม จนกระทัไงถึงทาง
ยกบຌานกกจาน จึง ลีๅยวขวาพืไอขຌาบຌานกกสะทอน
ละบຌ า นตู บ คຌ อ ต ห ากมาจากทางอ าภอหล ม ก า
นักทองทีไยวกใสามารถทองทีไยวจากสຌนทางพชรบูรณ์
หลมสัก ซึไง จะผา นสຌนทางจากภู ทั บบิก ละสถานทีไ
ทองทีไยวอืไนๆ฿นจังหวัดพชรบูรณ์ ละหากนักทองทีไยว
มาจากสຌ น ทางพิ ษ ณุ  ลก จะผ า นอ าภอด า นซຌ า ย
ซึไงจะมีสถานทีไทองทีไยวสาคัญหลายหง ชน พระธาตุ
ศรีสองรัก วัดนรมิตวิปัสสนา ป็นตຌน
การดินทางมาบຌานตูบคຌอนีๅหาก฿ชຌสຌนทาง
ปกติ นักท องทีไยวจะสามารถท องทีไยววะรายทาง
มาเดຌจนถึงบຌานตูบคຌอ ตหากตຌองการ฿ชຌทางลัดดยผาน
สຌนทางของอุทยานหงชาติภูหินรองกลຌาจะเมสะดวก
นั ก มຌ ระยะทางจะสัๅ นต รถลใ กเม สามารถผ านเดຌ
นืไองจากป็นสຌนทางนๅาหลากตຌอง฿ชຌรถกระบะชนิด
ขั บ คลืไ อ นสีไ ลຌ อ จึ ง จะปลอดภั ย ต กใ เ ม  ป็ น สຌ น ทาง
ทีไนิยม
3. ความพรຌอมดຌานสาธารณูปภค บຌานตูบคຌอ
ป็ น พืๅ น ทีไ ห า งเกลต กใ มี เ ฟฟ้ า ฿ชຌ ทุ ก หลั ง คารื อ น
มีรงพยาบาลชุมชน฿นการ฿หຌบริการดຌานสาธารณสุข
มีรงรียนดใกลใก ตระบบนๅาจะ฿ชຌป็นนๅาภูขา ดยจะมี
หลงนๅาชุมชนลຌวตอมา฿ชຌ฿นบຌานตละหลัง รຌานอาหาร
เมมี ละเมสะดวกสาหรับการนัไงรับประทาน ตมีรຌานคຌา
พืไ อ จ าหน า ยของลใ ก ๆนຌ อ ยๆ฿หຌ กั บ คน฿นชุ ม ชน
฿นราคาประหยัด เมมีทีไพักสาหรับนักทองทีไยวมีพียง
ลานกวຌา งบริ วณรงรีย นดใก ลใ กทีไ จ ะสามารถกาง
ตในท์เดຌทานัๅน

ชิงวัฒนธรรม ดยผูຌศึกษาเดຌบง รูปบบความพรຌอม
พืไ อ รองรั บ การท องทีไ ยวชิ งวั ฒนธรรมของกลุ มชาติ
พั น ธุ์ มຌ ง บຌ า นตู บ คຌ อ ต าบลกกสะทอน จั ง หวั ด ลย
เดຌดังตอเปนีๅ
1. ความพรຌอมดຌานบุคลากร ฿นพืๅนทีไบຌานตูบ
คຌอมี ลัก ษณะป็น ชุ มชนเม ฿ หญ นั ก มี การอยู ร วมกั น
ป็นครอบครัวประกอบเปดຌวย พอ ม ละบุตรจานวน
มาก บางครอบครัวมีบุตรมากกวา 10 คน ละอาศัยอยู
รวมกัน จนกระทัไงตพอทีไจะเปศึกษาต อ฿นสถานศึกษา
฿นระดับทีไสูงขึๅนละกลับมาพัฒนาพืๅนทีไของตนหลัง จาก
จบการศึ กษาลຌ ว นัไ นหมายความว าชาวบຌ านตู บคຌ อ
มีความรูຌละพรຌอมทีไจะพัฒนาทຌองถิไนของตน฿หຌมีความ
จริ ญ กຌ าวหนຌ า ดยสั ง กตจากการ฿หຌ ความรูຌ ทีไ ป็ น
อกลั ก ษณ์ ฿ นชุ ม ชนของตน฿นช ว งวลาหนึไ ง ก อ น
ทีไจะสงบุตรหลานเปรี ยนรูຌวัฒนธรรม฿หม สดงถึงการ
ยอมรั บ นวคิ ด ทีไ จ ะพั ฒ นาพืๅ น ทีไ  ละคุ ณ ภาพชี วิ ต
ของตน฿หຌดียิไงขึๅน
฿นดຌา นบุ ค ลากรนีๅ ผูຌ ศึก ษาจึง เดຌ หใ น ความ
สอดคลຌองกับยุทธศาสตร์การทองทีไยวพืไอป้าหมาย
สุดทຌายคือการพัฒนาอยางยัไงยืน ดยชาวบຌานจะสามารถ
฿ชຌความรูຌของตนองทีไป็นลักษณะฉพาะ฿นชุมชน ชน
พืชพรรณ อาหาร ประพณี มาประยุกต์พืไอการทองทีไยว
ชิงวัฒนธรรมเดຌอยางป็นระบบ พราะกลุมชาวบຌาน
รุน฿หมมีการเดຌรบการศึกษาละรียน฿นระดับทีไสูงขึๅน
จนสามารถสรຌ างระบบการจั ดการต างๆ ฿นชุ มชนเดຌ
ป็นอยางดี มีรูปบบการบันทึกขຌอมูลละทาการศึกษา
ความรูຌ ดิ มทีไ มี อยู ฿นทຌ องถิไ นของตน น ามาวิ คราะห์
ละปรผลอย า งป็ นระบบ ทา฿หຌ กิ ดความชั ดจน
฿นตรี ย มความพรຌ อ มพืไ อ พั ฒ นาชุ ม ชนของตนพืไ อ
การทองทีไยวชิงวัฒนธรรมเดຌป็นอยางดี
2. ความพรຌอมดຌานพืๅนทีไ บຌานตูบคຌอ ตัๅงอยูบน
ภู สู งห างจากตั วจั งหวั ดลยประมาณ 114 กิ ลมตร
การดิ น ทางตຌ อ ง฿ชຌ ร ถยนต์ ส ว นตั ว สຌ น ทางสะดวก
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ทานัๅน ดยทางองค์การบริหารสวนตาบลกกสะทอน
4. ความพรຌอมดຌานศิลปวัฒนธรรม ผูຌอยูอาศัย
เดຌจัดกลุมผูຌ฿หຌบริการการทองทีไยวภูลมล พืไออานวย
฿นบຌ า นตู บ คຌ อป็ น กลุ ม ชาติ พั น ธุ์มຌ ง มี วัฒ นธรรมป็ น
ความสะดวกกนักทองทีไยวป็นประจาทุกปี ตหาก
ของตนอง ดยจะมีวิถีชีวิตละวัฒนธรรมป็นของตนอง
สริ ม ดຌ ว ยการท อ งทีไ ย วชิ ง วั ฒ นธรรมบຌ า นตู บ คຌ อ
ภาษา อาหาร ละการ฿ชຌชีวิตทีไนาสน฿จสาหรับผูຌทีไตຌองการ
กใ จ ะสามารถขยายวลาการท อ งทีไ ย วละส ง สริ ม
มีประสบการณ์฿หมๆ฿นการดินทาง
฿หຌชาวบຌานมีรายเดຌมากขึๅน
ดัง นัๅ นการท อ งทีไ ยวชิง วั ฒนธรรมจึง ป็ น
จากการศึ ก ษาขຌ อ มู ล ฿นดຌ า นขຌ อ ทใ จ จริ ง
รูปบบการทองทีไยวทีไหมาะสมกับพืๅนทีไบຌานตูบคຌอ
กีไยวกับความพรຌอม฿นการสนับสุนนการทองทีไยวของ
ละสามารถทองทีไยวเดຌทุกฤดูกาล นักทองทีไยวทีไมี
บຌานตูบคຌอทีไจะทาการทองทีไยวชิง วัฒนธรรมอยาง
ความสน฿จสามารถรี ย นรูຌ วิ ถี ชี วิ ต ละวั ฒ นธรรม
ยัไงยืนนัๅนมีความป็นเปมากนຌอยพียง฿ด ดยผูຌศึกษา
ภาษา กั บ กลุ ม ชาติ พั น ธุ์ มຌ ง บຌ า นตู บ คຌ อ เดຌ ต ลอดปี
เดຌนาขຌ อมูลมาวิคราะห์จุดขใง ละจุดออนพืไอป็ น
5. ดຌานการสนับสนุนการทองทีไยวจากภาครัฐ
นวทาง฿นการปรับปรุง จุดอ อนละสง สริ มจุดขใ ง
ละอกชน บຌานตูบคຌอยังเมเดຌมีการจัดการทองทีไยว
฿หຌกิดความพรຌอมมากยิไงขึๅนป็นตารางดังตอเปนีๅ
อยางป็นรูปบบ พราะการทองทีไยวจะนຌนเปทีไทุง
ดอกนางพญาสื อ คร ง ต  ป็ น พี ย งช ว งวลาสัๅ น ๆ
ตารางที่ิ1 จดออนละจดขใงพื่อรองรับการทองที่ยวชงวัฒนธรรมของกลมชาตพันธ์ม้งิบ้านตูบค้อิ
ตาบลกกสะทอนิจังหวัดลย
ความพรຌอม

ดຌานบุคลากร
ดຌานพืๅนทีไการทองทีไยว
ดຌานสาธารณูปภค

ขຌอคิดหใน

ขຌอดี

อัตลักษณ์
การศึกษา
ความหลากหลายของอายุ
฿กลຌสถานทีไทองทีไยวหลายหลง
ภูมิอากาศดี
ภูมิประทศสวยงาม
รงพยาบาลชุมชน
เฟฟ้าทุกครัวรือน

ดຌานศิลปวัฒนธรรม

ขຌอสีย

พูดภาษาเทยเมชัด
฿ชຌภาษาเทยเดຌเมดีทาทีไควร
การดินทางเมสะดวก
เกลหลงชุมชน
เมมีรຌานอาหาร
ระบบนๅาภูขา
ทีไพักเมหมาะกับการทองทีไยว
เมมีผูຌนาการทองทีไยวดຌานวัฒนธรรม

ประพณีสวยงาม
ภาษาถิไน
การตงกายตามบบชาวขาสวยงาม
ดຌานสนับสนุนการทองทีไยวจาก อบต.กกสะทอน
ขຌาพัฒนาพืๅนทีไฉพาะฤดูกาลทองทีไยวภูมล
ภาครัฐละอกชน
องค์การบริหารการพัฒนาพืๅนทีไพิศษพืไอ
การทองทีไยวอยางยัไงยืน
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อภปรายผล
฿นการศึกษาครัๅงนีๅพบวาการทองทีไยวชิงวัฒนธรรม
กลุ มลาติ พั นธุ์ มຌ ง บຌ านตู บคຌ อ ต าบลกกสะทอน อาภอ
ดานซຌาย จังหวัดลย สามารถกิดขึๅนเดຌพราะชาวตูบคຌอ
มีภ าษาละวั ฒ นธรรมของตนองทีไ  ป็น อกลัก ษณ์
นักทองทีไยวทีไตຌองการขຌ าเปศึ กษาสามารถขຌาพืๅ น
ทอ งทีไ ย วเดຌ ต ลอดปี หากต ทางหน ว ยงานรัฐ บาล
ยังเมเดຌสนับสนุนการทองทีไยวชิงวัฒนธรรม฿นพืๅนทีไ
พี ย งต ฿ หຌ ก ารสนั บ สนุ น การท อ งทีไ ย วชิ ง นิ  วศน์
฿นชวงทศกาลภูลมลทานัๅน
หาก การ ท อ ง ทีไ ย วชิ ง วั ฒ นธร รมเ ดຌ รั บ
การสนั บสนุ น฿นพืๅน ทีไ บຌา นตูบ คຌ อ ต าบลกกสะทอน
อาภอดานซຌาย จังหวัดลย พืๅนทีไนีๅจะป็นพืๅนทีไ สาหรับ
การตຌอนรับนักทองทีไยวอยางยัไงยืนละสอดคลຌองกับ
ป้าหมายยุธศาสตร์ก ารทองทีไยว พ.ศ.2558-2560
ทีไวา การสรຌางกลุมตางๆ พืไอสงสริมการทองทีไยว
ชิ งวั ฒนธรรม เปสู บริ การทีไ มี มู ลค า ผูຌ ฿หຌ บริ การการ
ทองทีไยวมีความรูຌละสามารถนาความรูຌเปประยุกต์฿ชຌ
฿นการประกอบกิจการ นักทองทีไยวสามารถนาขຌอมูล
เป฿ชຌเดຌอยางหมาะสมตามสถานการณ์ มีการรียนรูຌ
องค์ค วามรูຌ฿ หมจ ากการทอ งทีไ ยว ดยยุ ท ธศาสตร์
การทองทีไยวเทย พ.ศ. 255่– 25ๆ0 เดຌกาหนดเวຌ
3 ยุทธศาสตร์ ดังตอเปนีๅ ยุทธศาสตร์ทีไ 1 การสงสริม
ตลาดท องทีไยว ยุท ธศาสตร์ ทีไ 2 การพั ฒนาสินคຌาละ
บริการทองทีไยว ละ ยุทธศาสตร์ทีไ ใ การบริหารจัดการ
การทองทีไยว

สรปผล
จากการศึกษาความพรຌอมดຌานภาษาละวัฒนธรรม
บຌานตูบคຌอ พืไอสนับสนุนการทองทีไยวชิงวัฒนธรรม
พบวา ฿นพืๅนทีไดัง กลาวมีกลุมชาติพันธุ์มຌงทีไมีวิถีชีวิต
ทีไนาสน฿จ ตกใมีจุดออนทีไจะตຌองทาการสริมสรຌาง
฿หຌกิดความพรຌอมมากขึๅนละจุดขใงทีไพรຌอมจะรองรับ
การทองทีไยวชิงวัฒนธรรม ดยสามารถอภิปรายป็น
ขຌอเดຌดังตอเปนีๅ
1. การทองทีไยวชิงวัฒนธรรม฿นพืๅนทีไภูลมล
บຌานตูบคຌอ ตาบลกกสะทอน จะสามารถทาการทองทีไยว
เดຌ฿นทุกฤดูกาล ทา฿หຌชาวบຌาน฿นพืๅนทีไมีรายเดຌมากขึๅน
ละสามารถสงสริม฿หຌชาวบຌานมีอาชีพทีไหลากหลาย
มากขึๅน ดยบຌานตูบคຌอมีจุดขใง ทางดຌานวัฒนธรรม
ทีไหลากหลาย ชน ภาษา ประพณีประจาถิไน การตงกาย
อาการการกิน ป็นตຌน ดยหลานีๅชุมชนบຌานตูบคຌอ
฿ชຌป็นการดานินชีวิต฿นตละวัน ละนักทองทีไยว
สามารถขຌาเปศึกษารียนรูຌละรวมสนุกกับกิจกรรม
ตางๆเดຌ
2. ฿นพืๅนทีไบຌานตูบตຌอ ตาบลกกสะทอน อาภอ
ด านซຌ าย จั งหวั ดลย ป็ นพืๅ นทีไ ห างเกล การดิ น ทาง
เมสะดวกนัก สามารถดินทางดຌวยรถยนต์สวนบุคคล
ละขั บ ขึๅน ขาเป฿นสຌ น ทางทีไ ค ดคีๅ ย วเดຌ พี ย งเม กีไ
สຌนทาง ละตຌอง฿ชຌผูຌขับทีไมีความชานาญ฿นการขับขีไ
คอนขຌางสูง ดยสຌนทางหลานีๅบางครัๅงอาจจะถูกตัด
ขาด฿นหนຌาฝนนืไองจากนๅาทวมละดินถลมอยูสมอ
3. การ฿หຌ ความส าคั ญ กั บพืๅ นทีไ บຌ านตู บคຌ อ
ต าบลกกสะทอน อ าภอด านซຌ าย จั งหวั ดลย ฿นการ
สนับสนุน฿หຌป็นพืๅนทีไพืไอการทองทีไยวนัๅนทางหนวยงาน
ราชการ฿หຌความสน฿จละจัดงบประมาณสนับสนุน
อยางตอนืไอง ตป็นเปพืไอการทองทีไยวชิงนิวศน์
฿นทศกาลการทองทีไยวภูลมล พืไ อชมทุงดอกนางพญา
สือครง฿นชวงปลายดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ หากต
ยังเมมีการสงสริม฿นมีการทองทีไยวชิงวัฒนธรรม

ข้อสนอนะ
การศึก ษาชิๅนนีๅ ป็ นการศึ กษาชิง ส ารวจจาก
การขຌาพืๅนทีไมืไอดือนมกราคม 2559 ซึไงป็นชวงของ
การทองทีไยวภูลมล พืไอศึกษาความพรຌอมของกลุม
ชาติ พั น ธุ์ มຌ ง ละความพรຌ อ มของพืๅ น ทีไ ฿ นดຌ า น
การทองทีไยว ดย฿ชຌการศึกษาจากลุมผูຌนา฿นชุมชน
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ดยผูຌศึกษาเดຌรวบรวมขຌอคิดหในกีไยวกับการศึกษา
ครัๅงเดຌ 3 มิติ ดังตอเปนีๅ
ข้อคดหในจากชมชน
1. สาธารณูปภคประภคตางๆ ฿นชุมชนยังเม
พรຌอมนักพืไอจะรองรับการทองทีไยวอยางตใมรูปบบ
พราะยัง฿ชຌนๅาภูขา ละถนนทีไขຌาสูหมูบຌานนัๅนยังเมเ ดຌ
รับการซอมซมทีไดีพอ มีพียงรถกระบะขนาด฿หญ
ทีไสามารถดินทางเดຌสะดวก ซึไง หากนักทองทีไยว฿ชຌ
รถยนต์ขับคลืไอนบบ 2 ลຌอ อาจจะกิดความสียหายเดຌ
2. กลุมชาวบຌานมีความพรຌอมทีไจะ฿หຌบริการ
ดຌานการทองทีไ ยวชิงวั ฒนธรรม ตยังขาดผูຌน า฿นการ
บริหารจัดการ นืไองจากการทองทีไยวชิงวัฒนธรรม
ยังป็นรืไอง฿หม฿นพืๅนทีไ ละชาวบຌานยังมีความสับสน
฿นรืไ อ งของความตกต า งระหว า งการท อ งทีไ ย ว
ชิงนิวศน์ละการทองทีไยวชิงวัฒนธรรม
3. หนวยงานภาครัฐอาจจาป็นตຌองขຌาพืๅนทีไ
พืไ อ ฿หຌ ค วามรูຌ ต อ ชุ ม ชน฿นการ฿หຌ บ ริ ก ารนืไ อ งจาก
ชาวบຌานเมมีความขຌา฿จ฿นภาษา ละนักทองทีไยว
อาจจะกิดความสับสน฿นการสืไ อสารเดຌ พราะ฿นพืๅน ทีไ
ภูลมลป็ นกลุม ชาติ พัน ธุ์มຌ ง มี ภาษาละวัฒ นธรรม
ป็นของตนอง
ข้อคดหในจากนักทองที่ยว
1. การทองทีไยวชิงวัฒนธรรม฿นพืๅนทีไ บຌ า น
ตูบคຌอป็นสิไง ทีไนาสน฿จ ตการขຌาถึงพืๅนทีไป็นเปเดຌ
ยากละเมสามารถขຌาถึงเดຌตามวิถีปกติของชาวบຌาน
ทางหมู บຌ า นจจะสดงป็ น ศู น ย์ ก ารรี ย นรูຌ  ลใ ก ๆ

พืไ อ ฿หຌ นั ก ท อ งทีไ ย วเดຌ  ขຌ า ชมละมี กิ จ กรรมต า งๆ
ช น การปั ก ผຌ า มຌ ง การรั บ ประทานอาหารพืๅ น บຌ า น
ปลงกษตรจาลอง ป็นตຌน
2. การบริการอาหารละหຌองนๅาเมสะดวกเมมี
หຌองนๅาสาหรับนักทีไยวตຌองขຌาเป฿ชຌหຌองนๅาของชาวบຌาน
฿นชุมชน ทา฿หຌกิ ดความขินอายของนักทองทีไยวละ
เมหมาะ฿นการ฿ชຌบริการ
3. คา฿ชຌจาย฿นการดินทางสู งพราะตຌองชาทีไ
พัก ฿นบຌ า นกกจานละดิ น ทางตอ มายั ง บຌา นตูบ คຌ อ
ดยตຌองชารถพืไอขຌามาทองทีไยว นืไองจากเม ชานาญ
สຌนทางละถนนเมดี
ข้อคดหในจากนักวชาการ
1. บຌานตู บคຌ อมี ความนาสน฿จละหมาะทีไ
จะ฿หຌการสนับสนุน฿หຌกิดป็นหมูบຌานพืไอการทองทีไยว
ชิ ง วั ฒนธรรม หากต ยั ง ขาดการจั ดการระบบทีไ ดี
ละการ฿หຌค วามรูຌ ดຌา นการ฿หຌ บริ การการทอ งทีไย ว
ทีไหมาะสม
2. ตຌ อง฿หຌ ความส าคั ญกั บการท องทีไ ยวชิ ง
อนุรักษ์เปดຌวยพรຌอมๆกัน พราะหากผูຌ฿หຌบริการมองหใน
พียงคการสรຌางรายเดຌจากการทองทีไยวชิงวัฒนธรรม
ลຌ วนัๅ น วิ ธี วั ฒ นธรรมดิ ม อาจจะถู กดั ดปลงละ
ปลีไยนเป฿นทีไสุด
3. การบริการ฿หຌความรูຌดຌานภาษาทัๅงชาวบຌาน
ละนักทองทีไยวป็นสวนสาคัญ พราะหากยังสืไอสาร
กันเดຌเมชัดจน การทองทีไยวจะเมราบรืไนละสงผล
฿หຌกิดปัญหาเดຌ฿นทีไสุด
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ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอครงการพัฒนาสถานีตารวจพื่อประชาชน
ของสถานีตารวจภูธรคลองหลวงิจังหวัดปทมธานี
People’sิSatisfactionิtowardsิtheิdevelopmentิprojectิofิtheิpoliceิstationิ
for people of Khlong Luang Police Station, Pathum Thani Province
1

2

ประหยัดิิฮ้ารัง วราภรณ์ิิทรัพย์รวงทอง

บทคัดยอ

การวิจัยครัๅงนีๅมีความมุงหมายพืไอ (1) ความพึงพอ฿จของประชาชนทีไมีตอครงการพัฒนาสถานีตารวจพืไอประชาชน
ของสถานีตารวจภูธรคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ละ (2) พืไอปรียบทียบความพึงพอ฿จของประชาชนทีไมีตอครงการพัฒนา
สถานีตารวจพืไอประชาชนของสถานีตารวจภูธรคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ดยจานกตามปัจจัยสวนบุคคล กลุมตัวอยาง
เดຌก ประชาชนทีไมา฿ชຌบริการของสถานีตารวจภูธรคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จานวน 200 คน ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย
ป็นบบสอบถามทีไมีคาความชืไอมัไน 0.984 วิคราะห์ขຌอมูล ดยการจกจงความถีไ (frequency) รຌอยละ (percentage)
คาฉลีไย(mean) สวนบีไยงบนมาตรฐาน (standard deviation) ละทดสอบสมมติฐานการวิจัยดยการทดสอบที (t - test)
ละวิคราะห์ความปรปรวนทางดียว (one – way ANOVA) มืไอมีนัยสาคัญทางสถิติ ทาการทดสอบ ความตกตางรายคู
ดຌวยวิธีการของชฟฟຆ (Scheffe’s method) ผลการวิจัยพบวา1.ความพึงพอ฿จของประชาชนทีไมีตอครงการพัฒนาสถานี
ตารวจพืไอประชาชนของสถานีตารวจภูธรคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ภาพรวมละทุกรายดຌานอยู฿นระดับพึงพอ฿จนຌอย
รียงลาดับคาฉลีไยจากมากเปหานຌอยคือ ดຌานการบริการทัไวเป ดຌานการอานวยความยุติธรรมทางอาญา ดຌานการควบคุมละ
จัดการจราจร ดຌานการรักษาความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน ตามลาดับ 2. ปรียบทียบความพึงพอ฿จของประชาชนทีไมี
ตอครงการพัฒนาสถานีตารวจพืไอประชาชนของสถานีตารวจภูธรคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จานกตามพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายเดຌฉลีไยตอดือน พบวา฿นภาพรวมเมตกตางกัน ละมืไอพิจารณาป็นรายดຌาน ดຌานการบริการทัไวเป
ดຌานการอานวยความยุติธรรมทางอาญา ดຌานการรักษาความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน ดຌานการควบคุมละจัดการจราจร
พบวา฿นภาพรวมเมตกตางกัน
คาสาคัญิ: ความพึงพอ฿จของประชาชนุ ครงการพัฒนาสถานีตารวจพืไอประชาชนุ การรักษาความปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน

Abstract
This research is aimed: (1) to study satisfaction of the people towards the development of Khlong
Luang Police Station, Pathum Thani Province and (2) to compare satisfaction of the people towards the
development of Khlong Luang Police Station, Pathum Thani Province by personal factors. Samples
include people who use the services of the police station in Khlong Luang Police Station, Pathum Thani
Province 200 person. The tools used in this research was a questionnaire with the reliability 0.984. Data analysis by
frequencies, percentageุ mean, standard deviation, t – test and one – way ANOVA. When a statistically
significant then test different pairs of Scheffe’s method. The research found that: 1. The satisfaction of the people
towards the development of Khlong Luang Police Station, Pathum Thani Province in overall and in all
1
2

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏทพสตรี
อาจารย์ประจา มหาวิทยาลัยราชภัฎทพสตรี
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aspects in less satisfied. Sorting is descending from the top of General Services, the Director of Criminal
Justice, the control and traffic management, and security of life and property, respectively. 2. compare
satisfaction of the people towards the development of Khlong Luang Police Station, Pathum Thani
Province by gender, age, education, occupation, income per month found no difference in overall. When
considering aspects of general services, the director of criminal justice, the security of life and property,
control and traffic management found that overall not different.
Keywords: People’s Satisfactionุ development project of the police station for peopleุ the security of life
and property

บทนา

การวิคราะห์สถานการณ์สังคมเทยตามผนพัฒนา
ศรษฐกิจละสังคมหงชาติฉบับทีไ1 0 (2550–2554)
พบว า ปั จจุ บั นกระสวั ตถุ นิ ยมจากยุ คลกาภิ วั ตน์
เดຌ  ขຌ า มามี อิ ท ธิ พ ลต อ สั ง คมเทยท า฿หຌ  กิ ด ปั ญ หา
ทางศีลธรรม วัฒนธรรม ปัญหาความยากจน ปัญหายา
สพติ ด ปั ญหารงงาน ปั ญหาสุ ขภาพส งผลต อการ
ดารงชีวิตของคนเทย ปัญหาการรับรูຌขຌอมูลขาวสาร
ทีไจาป็น ปัญหาการบริหารจัดการขององค์กร฿นระดับ
ทຌองถิไน ปัญหาความขัดยຌงทางสังคมสืบนืไองมาจาก
ปั ญหาทีไ รืๅ อรั งทัๅ งดຌ านทีไ ท ากิ น ทรั พยากรธรรมชาติ
ราคาผลผลิตตกตไา รวมถึงการบังคับ฿ชຌก ฎหมายอยาง
คร ง ครั ด ของจຌ า หนຌ า ทีไ รั ฐ ท า฿หຌ ผูຌ มี ร ายเดຌ นຌ อ ย
ดื อ ดรຌ อ นลุ ก ขึๅ น มารี ย กรຌ อ งขอความป็ น ธรรม
วิ ธี ก ารทีไ ค นส ว น฿หญ ฿ ชຌ จ ะขั ด ต อ กฎหมายดຌ ว ย
วิธีการบุกรุกสถานทีไราชการ ขัดขวางการปฏิบัติงาน
ของจຌาหนຌาทีไ ละกลาวหาบุคคลละองค์การผาน
สืไอตางๆทา฿หຌกิดความสียหาย ปัญหาหลานีๅมีนวนຌม
พิไมสูงขึๅนรืไอยๆ ปຂดถนน นืไองจากประชาชนทีไเดຌรับ
ความดือดรຌอนจะออกมารียกรຌองขอความชวยหลือ
ขอความป็นธรรม ละรักษาผลประยชน์ของตนมาก
ขึๅน ดยการสนั บ สนุน จากองค์ กรอกชนต างๆทีไ มี
นยบายสนับสนุนความป็ นธรรม ละสิทธิ มนุษยชน
฿นทุ กรู ปบบ ดั งนัๅ นหน วยงานต ารวจจั ดตัๅ งขึๅ นพืไ อ
รักษาความสงบสุขรียบรຌอยทัไวราชอาณาจั กร ป็ น
หนวยงานหลัก฿นการ฿หຌความคุຌมครองสิทธิ สรีภาพ

฿นชีวิต ละทรัพย์สินของประชาชนละความรับผิดชอบ
ของตารวจมีตัๅงตรักษาความสงบรียบรຌอย ทัๅงภาย฿น
ละภายนอกประทศพืไอประยชน์ สุขของประชาชน
(สานักงานตารวจหงขาติ. 2545: 2)
สานักงานตารวจหงชาติจึง เดຌกาหนดผน
มบทการพัฒนาสถานีตารวจพืไอประชาชน ระยะทีไ 3
(พ.ศ.2554-2558) ดยยึดหลักการตามรัฐธรรมนูญ
หงราชอาณาจักรเทย พ.ศ.2550 ตลอดจนหลักการ
ละวิธีการปรับปรุงระบบการทางานของหนวยงาน
ภาครัฐมาผสมผสานป็นนวทางการดานินการปรับปรุง
พัฒนาสถานีตารวจ ดยดานินครงการพัฒนาสถานี
ต ารวจพืไ อ ประชาชนพืไ อ นຌ น การปรั บ ปรุ ง การ
ปฏิบัติงาน฿นระดับสถานีตารวจ ทัๅง฿นดຌานการบริหารงาน
ละวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ต า งๆพืไ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพ
ละมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานีตารวจ฿หຌพิไม
มากขึๅน ตลอดจนการบริการประชาชน฿หຌมีความสะดวก
รวดรใ ว สมอภาค ป็ นธรรม ประชาชนพอ฿จละ
มี มาตรฐานที ยบท าระดั บสากล รวมทัๅ งส งสริ ม฿หຌ
ประชาชนมี ส ว นร ว มป็ น นวนยบายทีไ  กิ ด จาก
สวนกลางกระจายเปสูสถานีตารวจระดับ ทຌองถิไ น
ดย฿หຌจຌาหนຌาทีไตารวจเดຌปฏิบัติหนຌาทีไ 5 ดຌาน คือ ดຌาน
การบริหารทัไวเป ดຌวยการอานวยความยุติธรรมทางอาญา
ดຌานการรั กษาความปลอดภั ย฿นชีวิ ต ละทรั พย์ สิ น
ของประชาชน ดຌ านการควบคุ มละจั ดการจราจร
ละการบริหารละพัฒนาบุคลากร
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สถานีตารวจป็นหนวยงานรกทีไสาคัญทีไสุด
ของสานักงานตารวจหงชาติ นืไองจากป็นหนวยงาน
ระดับยุทธศาสตร์฿นการทาหนຌาทีไรักษาความปลอดภัย
฿นชีวิตละทรัพย์สินของประชาชน ซึไงป็นภารกิจ
หลั กของส านั ก งานต ารวจห ง ชาติ ความส ารใ จ
หรื อ ความลຌ มหลวของงานต ารวจจะอยู ทีไ ผลการ
ปฏิบัติงานของสถานีตารวจป็นสวน฿หญประชาชน
฿นพืๅ น ทีไ ย อมจะเดຌ รั บผลดยตรงจากการปฏิ บั ติ งาน
กอ฿หຌกิดความพึงพอ฿จละชืไ อถือศรัทธาจຌาหนຌาทีไ
ตารวจมากขึๅน฿นขณะดี ยวกันผลการปฏิบั ติงานทีไ มี
ประสิทธิภาพทุกสถานีตารวจกใจะสงผล฿หຌ ภาพลักษณ์
ส วนรวมทีไ ดี ของส านั กงานต ารวจห ง ชาติ อ ย า งเร
กใตามการปฏิบัติงานของจຌาหนຌาทีไตารวจ ฿นปัจจุบัน
ยังคงมีปัญหาอยูหลายประการทีไจะกຌเข฿หຌสารใจ
เปเดຌรใววัน หากปลอยเวຌดยเมมีการกຌเขลຌวปัญหา
ยิไงจะมี มากขึๅ นรืไอยๆละป็ นผลกระทบทีไจะท า฿หຌ
กิ ดปั ญหาอืไ นๆตามมา ส านั กงานต ารวจห งชาติ เดຌ
ด านิ นการปรั บปรุ งสถานี ต ารวจมาอย า งต อนืไ อง
ดย฿นปี พ.ศ. 2537 สานักงานตารวจหงชาติ (กรมตารวจ)
เดຌ ก าหนดนวนยบายการบริ หารละทิ ศ ทางการ
ปฏิบัติราชการของหน วยงาน฿นสังกัด ซึไง฿นสวนของ
สถานีตารวจนัๅนเดຌกาหนด฿หຌปรับปรุง สถานีตารวจ
ทัไ วประทศ฿หຌ ป็ น รงพั กของรา”พืไ อปรั บ ปรุ ง
คุณภาพการปฏิบัติของสถานีตารวจทัไวประทศ฿หຌ มี
คุ ณภาพสู ง ขึๅ น ละป็ นทีไ พึ ง พอ฿จของประชาชน
ทัๅง฿นดຌานบุคลากร อุปกรณ์ครืไองมือ ครืไอง฿ชຌ การจัด
สานักงานละระบบวิธีปฏิบัติงาน ดยเดຌกาหนดนว
ทางการดานินการเวຌ 6 ดຌาน เดຌก ดຌานการจัดสถานทีไ
ราชการ ดຌานการบริการ ดຌานการป้องกันละปราบปราม
อาชญากรรม ดຌานการบริห ารงานละการปกครอง
บังคับบัญชา ละดຌานการประชาสัมพันธ์ ฿นปี พ.ศ.
2540 สานักงานตารวจหงชาติเดຌประกาศ฿ชຌนยบาย
นຌนหนักพืไอป็นนวทาง฿นการบริหารงานดยนຌน
การพัฒนาสถานีตารวจละหนวยปฏิบัติงานหลัก฿หຌมี
ความพรຌ อม฿นการบริ การประชาชนการกระจาย

ทรัพยากรทางการบริหารเปยังสถานีตารวจ฿หຌมากขึๅน
ละพิไ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านของสถานี
ตารวจดยนຌนการพัฒนางานบริการสถานีตารวจ
งานอ านวยความยุ ติ ธรรม งานสื บสวนสอบสวน ละ
ขຌ อมู ลทຌ องถิไ น งานสายตรวจป้ อ งกั นปราบปราม
อาชญากรรม งานประชาสัมพั นธ์ ชุมชน ละมวลชน
สัมพันธ์ งานจราจร ตลอดทัๅงกระจายกาลังตารวจ
ออกปฏิบัติงาน฿นพืๅนทีไ฿นรูปบบตางๆ฿หຌมากทีไสุด
ละ฿หຌดຌานการปรับปรุงระบบการบริการสถานีตารวจ
มีป้าหมาย฿นการบริการประชาชน 2 ลักษณะ คือ การบริการ
ประชาชนบนสถานี ตารวจ ละการบริการประชาชน
นอกสถานีตารวจ กาหนดมาตรการ฿หຌบริการประชาชน
฿นดຌานตางๆ เดຌก ดຌานการบริการทัไวเปดຌานการรักษา
ความปลอดภัย฿นชีวิ ต ละทรัพย์ สิน ดຌ านการอ านวย
ความยุติธรรมทางอาญา ดຌานการควบคุมละจัดการ
จราจร ดຌ านการประชาสั มพั นธ์ ละการมี ส วนร วม
ของประชาชน ละดຌ านการปรั บปรุ งสถานทีไ ท าการ
ละสภาพวดลຌอม การพัฒนาสถานีตารวจ ป็นการจัดทา
ครงการตามนวคิดคณะอนุกรรมการฉพาะพิจารณา
ปรั บปรุ งระบบการบริ หารงานละการจัด การทัไว เป
ของสถานี ต ารวจซึไ งสานั กงานต ารวจห งชาติเดຌ ยึด ถื อ
หลัก การตามรัฐธรรมนูญ พระราชบัญ ญั ติ วิ ธีการ
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ละระบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีวาดຌวยการปฏิบัติราชการ พืไอประชาชน
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2540 ตลอดจนหลักการ ละวิธีการ
ปรับปรุงการทางานของหนวยงานของรัฐ (ผนมบท
การปฏิบัติระบบราชการ พ.ศ. 2540-2544) สานักงาน
ตารวจหงชาติ เดຌนานวคิดดังกลาวขຌางตຌนมาผสมผสาน
ขຌากับหลักการละนวทางการดานินการปรับปรุ ง
ประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บั ติ ง านของสถานี ต ารวจตาม
ครงการรงพักของรา
นวทางการป้องกันละปราบปรามอาชญากรรม
สมั ย ฿หม ของตารวจมุ ง นຌ น เปสู ก ารดึ ง ประชาชน
฿หຌขຌามามีสวนรวมละกระจายกาลัง ตารวจสว น
ปฏิบัติการเปยังพืๅนทีไ฿หຌมากทีไสุดพืไอสรຌางความคุຌนคย
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ผลการปฏิ บัติ หนຌ าทีไ มี ประสิ ท ธิภ าพของทุก สถานี
ตารวจกใจะสงผล฿หຌกิดภาพลักษณ์ สวนรวมทีไดีของ
สานักงานตารวจหงชาติ ละรัฐบาล อยางเรกใตาม
การปฏิบัติหนຌาทีไตารวจ฿นปัจจุบันยั ง คงมีปัญ หาอยู
หลายประการยากทีไจะกຌเ ข฿หຌสารใจเดຌ฿นรใววัน
ตถຌาหากปลอยเวຌดยเมจัดการกຌเขปัญหาหลานัๅนกใยิไง
จะมี ม ากขึๅ น รืไ อยๆ ละป็ นผลกระทบทีไ ก อ฿หຌ กิ ด
ปัญหาอืไนตามมา ผูຌศึกษาจึง สน฿จทีไจะศึกษาความ
พรຌอ มการด านิ นครงการพัฒ นาสถานี ตารวจพืไ อ
ประชาชนของสถานีตารวจภูธรคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ความเวຌวาง฿จ ละความศรัทธา (วิรุฬ ฟื้นสงุ 2540:
10) ตอ ยางเรกใตามการปฏิ บัติง านของจຌ าหนຌาทีไ
ต ารวจยั งมี ปั ญหาหลายประการ ดยพบว าต ารวจมี
ปั ญหาการปฏิ บั ติ งานดຌ านงบประมาณ วั สดุ อุ ปกรณ์
อาคารสถานทีไ ละบุ ค ลากรเม พี ยงพอ (สุ วั ฒน์ ชั ย
มะลิทองุ 2537: 79) ปัญหาการปฏิบัติงานของตารวจ
ขาดการสนั บสนุ น ละการเดຌ รั บ ความร วมมื อจาก
ประชาชนนຌอยลง งินดือนละผลประยชน์ตไา ทา฿หຌการ
ดานินการรักษาความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน
ของประชาชนยังเมดีทาทีไควร (พรหมขต ฮามคาเปุ
2537: 49)
ปั ญ หาดั ง กล า วอยู ฿ นความรั บ ผิ ด ชอบของ
สานักงานตารวจหงชาติทีไจะตຌองหานวทางป้องกัน
ปราบปรามละกຌเขปัญหาตางๆ ดยปรับปลีไยน
ยุท ธวิ ธี จากชิ ง รับ มาป็ นชิ ง รุ กดยการ฿หຌ ส ถาน
ต ารวจทุ ก สถานี ฿ ชຌ วิ ธี ก ารด านิ น งานดຌ า นชุ ม ชน
ละมวลชนสัมพันธ์ป็นการสวงหาความรวมมือ
กับประชาชนทีไมุงนຌน฿หຌประชาชนละชุมชนขຌามา
มีสวนรวม฿นการทางานของจຌาหนຌาทีไตารวจอยาง
ป็นระบบละตอนืไอง การปฏิบัติหนຌาทีไของจຌาหนຌาทีไ
ต ารวจมี ค วามส าคั ญ ทีไ จ ะก อ ฿หຌ  กิ ด ความชืไ อ ถื อ
ศรัทธาจากประชาชน ประชาชนเดຌรับผลดยตรง
จากการปฏิ บั ติ หนຌ าทีไ ของต ารวจการปฏิ บั ติ หนຌ าทีไ
ป็นตัวชีๅวัดประสิทธิภาพของตารวจ ถຌาประชาชนเดຌรับ
ผลจาการปฏิบัติหนຌาทีไ฿นทางทีไดีประชาชนกใจะชืไอถือ
ละศรัทธาจຌาหนຌาทีไตารวจมากยิไงขึๅนสงผล฿หຌกิด
ภาพลักษณ์สวนรวมทีไดีของสานักงานตารวจหง ชาติ
(วิสุทธิ์ กิตติวัฒน์ุ 2528: 25)
ความสารใจหรือความลຌมหลวของงานตารวจ
ส ว น฿หญ จ ะอยู ทีไ ผ ลการปฏิ บั ติ ข องสถานี ต ารวจ
ประชาชนละสั ง คมจะ฿ชຌ ก ารปฏิ บั ติ ห นຌ า ทีไ ข อง
สถานีตารวจป็นตัวชีๅวัดประสิทธิภาพงานของตารวจ
หากสามารถพิไม ประสิ ทธิ ภ าพ฿นการปฏิ บั ติ ง าน
เดຌมาก ประชาชน฿นพืๅนทีไยอมจะพึงพอ฿จชืไอถือศรัทธา
฿นการปฏิบัติหนຌาทีไของตารวจมากขึๅน฿นขณะดียวกัน

วัตถประสงค์ของการวจัย
1. พืไอศึกษาความพึงพอ฿จของประชาชนทีไ มี
ตอครงการพัฒนาสถานีตารวจพืไอประชาชนของ
สถานีตารวจภูธรคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
2. พืไอปรียบทียบความพึงพอ฿จของประชาชน
ทีไมีตอครงการพัฒนาสถานีตารวจพืไอประชาชน
ของสถานี ต ารวจภู ธรคลองหลวง จั งหวั ดปทุ มธานี
ดยจานกตามพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ละ
รายเดຌฉลีไยตอดือน
ความสาคัญของการวจัย
พืไอ฿หຌทราบถึงความพึงพอ฿จของประชาชน
ทีไมีตอครงการพัฒนาสถานีตารวจพืไอประชาชน
สาหรับ฿ชຌป็นนวทาง฿นการปรับปรุงกຌเขสงสริม
ละพัฒนาประสิทธิภาพการบริการของขຌาราชการ
ตารวจ สถานีตารวจภูธรคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
฿หຌมีประสิทธิภาพยิไงขึๅน
ขอบขตของการวจัย
1. ประชาการละกลมตัวอยาง
1.1 ประชากรทีไศึกษาครัๅงนีๅ เดຌก ประชาชน
ทีไมา฿ชຌบริการทีไสถานีตารวจภูธร คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ตนืไ องจากกลุมประชากรมี ป็นจ านวนมากการกใ บ
ขຌอมูลยอมกระทาเดຌยากละสียวลาจึงตຌองกาหนด
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1.ขຌอมูลพืๅนฐานของสถานีตารวจภูธร
คลองหลวง
1.1 ประวัติสถานีตารวจ
1.2 สภาพพืๅนทีไรับผิดชอบ
1.3 สถานทีไสาคัญ
1.4 สภาพสังคมละศรษฐกิจ
2.นวคิ ดครงการพั ฒนาสถานี ต ารวจพืไ อ
ประชาชน
2.1 ครงการพัฒนาสถานีตารวจพืไอประชาชน
2.2 การดานินครงการพัฒนาสถานีตารวจ
พืไอประชาชน
3. นวคิด ทฤษฎีกีไยวกับความพึงพอ฿จ
3.1 ความหมายของความพึงพอ฿จ
3.2 องค์ประกอบของความพึงพอ฿จ
3.3 การวัดความพึงพอ฿จ
4.งานวิจัยทีไกีไยวขຌอง
4.1 งานวิจัย฿นประทศ
4.2 งานวิจัยตางประทศ

กลุมตัวประชากรทีไมา฿ชຌบริการทีไสถานีตารวจภูธร
คลองหลวง ซึไง มีจานวนประมาณ 400 คนตอดือน
(สถานีตารวจภูธรคลองหลวงุ 2554:5)
1.2 กลุมตัวอยางทีไ฿ชຌ฿นการศึกษาครัๅงนีๅ เดຌก
ประชาชนทีไ ม า฿ชຌ บ ริ ก ารของสถานี ต ารวจภู ธ ร
คลองหลวง จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ผูຌ วิ จั ย ก าหนดกลุ ม
ตัวอยางจากการสุมกลุมตัวอยางบบบังอิญ จานวน
200 คน เดຌจากการคานวณขนาดของกลุมตัวอยาง
ดยการ฿ชຌ สู ต รค านวณของยามาน ( YamaNe)
(สุวรีย์ ศิริภคาภิรมย์ุ 2546: 244)
2.ตัวปรที่ใช้ในการศึกษา
ิ2.1 ตั วปรอิ สระ เดຌ ก พศ อายุ ระดั บ
การศึกษา อาชีพ รายเดຌฉลีไยตอดือน
ิ2.2 ตั วปรตาม เดຌ ก การดานิ นครงการ
พั ฒ นาสถานี ต ารวจพืไ อ ประชาชนของสถานี
ตารวจภูธรคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จานวน 4 ดຌาน
ประกอบดຌวย ดຌ านการบริ การทัไวเป ดຌ านการอ านวย
ความยุติธรรมทางอาญา ดຌานการรักษาความปลอดภัย
฿นชีวิตละทรัพย์สิน ละดຌานการควบคุมละจัดการ
จราจร

วธีดานนการวจัยิ
การด านิ นการวิ จั ยครัๅ ง นีๅ ผูຌ วิ จั ยมี วิ ธี การ
ดานินการวิจัย สรุปเดຌดังนีๅ
1. ประชากรทีไศึกษาครัๅงนีๅ เดຌก ประชาชน
ทีไมา฿ชຌ บริ การทีไ สถานี ตารวจภูธรคลองหลวง จังหวั ด
ปทุมธานี ตนืไองจากกลุมประชากรมีป็นจานวนมาก
การกใบขຌอมูลยอมกระทาเดຌยากละสียวลามาก
จึ ง ตຌ อ งก าหนดกลุ ม ตั ว ประชากรทีไ ม า฿ชຌ บ ริ ก าร
ทีไสถานีตารวจภูธรคลองหลวง ซึไงมีจานวนประมาณ
400 คนตอดือน
2. กลุ มตั วอย างทีไ ฿ชຌ ฿นการศึ ก ษาครัๅ ง นีๅ
เดຌกประชาชนทีไมา฿ชຌบริการของสถานีตารวจภูธร
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผูຌวิจัยกาหนดกลุมตัวอยาง
จากการสุมกลุมตัวอยางบบบังอิญ จานวน 200 คน

สมมตฐานการวจัย
ความพึงพอ฿จของประชาชนทีไมีตอครงการ
พัฒนาสถานีตารวจพืไอประชาชนของสถานีตารวจภูธร
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตกตางกัน มืไอจานก
ตาม พศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพละรายเดຌฉลีไย
ตอดือน
การทบทวนวรรณกรรม
฿นการศึกษารืไอง ความพึงพอ฿จของประชาชน
ทีไมีตอครงการพัฒนาสถานีตารวจพืไอประชาชน
ของสถานีตารวจภูธรคลองหลวง จัง หวัดปทุมธานี
ผูຌวิจัยเดຌรวบรวมนวคิดละงาวิจัยทีไกีไยวขຌองมา฿ชຌ
฿นกรอบศึกษาดังตอเปนีๅ
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ครื่องมือที่ใช้ในการกใบรวบรวมข้อมูล
การศึก ษาครัๅ ง นีๅ  ครืไ อ งมือ ทีไ ฿ชຌ ก ารการกใ บ
รวบรวมขຌอมูล เดຌก บบสอบถามทีไสรຌางขึๅนจาก
กรอบนวคิดซึไงศึกษาจากทฤษฏีละอกสารตารา
รียนตลอดจนงานวิจัยทีไกีไยวขຌองละกาหนดเวຌ฿น
งานวิ จั ย ทัๅง นีๅ  บบสอบถามบ ง ออกป็ น 2 ส ว น
ดังนีๅ
ตอนทีไ 1 ป็ น คาถามขຌ อ มู ล ทัไ ว เปของ
ประชาชนทีไ มี ต อ ครงการพั ฒ นาสถานี ต ารวจ
พืไ อ ประชาชนของสถานี ต ารวจภู ธ รคลองหลวง
จั ง หวั ดปทุ มธานี ดยจ านกตามพศ อายุ ระดั บ
การศึกษา อาชีพ ละรายเดຌฉลีไยตอดือน
ตอนทีไ 2 ป็นคาถามกีไยวกับความพึงพอ฿จ
ของประชาชนทีไมีต อครงการพัฒนาสถานีตารวจ
พืไ อ ประชาชนของสถานี ต ารวจภู ธ รคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี ดยเดຌกาหนดระดับความพึงพอ฿จ
฿นการดานินครงการ เวຌ 5 ระดับ คือ มากทีไสุด มาก
ปานกลาง นຌอย นຌอยทีไสุด

ปทุมธานี มืไอจานกตามพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพละรายเดຌฉลีไยตอดือน นามาทดสอบคาที
(t-test) สาหรับกลุมตัวอยาง 2 กลุม ละการวิคราะห์
ความปรปรวนบบจานกทางดียว (One - way
ANOVA) ดยการทดสอบคาอฟ (F - test) สาหรับ
กลุมตัวอยาง 3 กลุมขึๅนเป มืไอพบความตกตาง
ของนัยสาคัญทางสถิติจะ฿ชຌการทดสอบป็นรายคู
ดย฿ชຌวิธีของชฟฟຆ (Scheffe’s method)
สรปผลการวจัย
การวิจัยรืไอง ความพึ งพอ฿จของประชาชนทีไ มี
ตอครงการพัฒนาสถานีตารวจพืไอประชาชนของ
สถานีตารวจภูธรคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผูຌวิจัยเดຌ
สรุปผลเวຌดังตอเปนีๅ
ตอนทีไ 1 สรุปตามสถานภาพสวนบุคคลของ
ผูຌตอบบบสอบถาม
ผูຌตอบบบสอบถามทัๅงหมด จานวน 200 คน
กลุมตัวอยางสวน฿หญป็น พศชาย มีอายุ 20-30 ปี
รองลงมาอายุ 31-40 ปี ระดับการศึกษามัธยมศึกษา/
ปวช. รองลงมาระดับปริญญาตรี กลุมตัวอยางสวน฿หญ
มีอาชีพ รับจຌ าง/พนักงานบริ ษัทอกชน รองลงมา
คื อขຌ าราชการ/รั ฐวิ สาหกิ จ รายเดຌ ฉลีไ ยต อดื อน
5,000-15,000-บาท รองลงมารายเดຌ ฉลีไ ย 15,00125,000บาท
ตอนทีไ 2 ความพึงพอ฿จของประชาชนทีไมี
ตอครงการพัฒนาสถานีตารวจพืไอประชาชนของ
สถานีตารวจภูธรคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ผูຌวิจัยศึกษาจากระดับความคิ ดหในของ
กลุมตัวอยางตอปัจจัย 4 ดຌาน คือ 1) ดຌานการบริการ
ทัไวเป 2) ดຌานการอานวยความยุติธรรมทางอาญา
3) ดຌานการรักษาความปลอดภั ย฿นชีวิตละทรัพย์สิน
4) ดຌานการควบคุมละจัดการจราจร พบวาความพึง
พอ฿จของประชาชนทีไมี ต อครงการพั ฒ นาสถานี
ตารวจพืไอประชาชนของสถานีตารวจภูธร คลองหลวง

การวคราะห์ข้อมูลิ
การวิคราะห์ขຌอมูลบงออกป็น 3 ตอน พืไอ฿หຌ
เดຌผลการศึกษาตามความมุงหมายละ การทดสอบ
สมมติฐานของการวิจัย ดังนีๅ
ตอนทีไ 1 ขຌอมูลสถานภาพสวนบุคคลของ
กลุมตัวอยาง วิคราะห์ดยการจกจงความถีไละ
หาคารຌอยละ
ตอนทีไ 2 ผลการศึกษาความพึงพอ฿จของ
ประชาชนทีไ มี ต อ ครงการพั ฒ นาสถานี ต ารวจ
พืไ อ ประชาชนของสถานี ต ารวจภู ธ รคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี ดยการวิคราะห์หาคาฉลีไย ( X )
คาส วนบีไย งบนมาตรฐาน(S.D.)ละปลผลตาม
กณฑ์ทีไกาหนดเวຌ
ตอนทีไ 3 ปรียบทียบความพึงพอ฿จของ
ประชาชนทีไ มี ต อครงการพั ฒนาสถานี ต ารวจพืไ อ
ประชาชนของสถานี ต ารวจภู ธรคลองหลวง จั งหวั ด
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ปทุ ม ธานี มืไ อ จ านกตามสถานภาพส ว นบุ ค คล
สรุปเดຌวา
การจ านกตามพศ อายุ ระดั บการศึกษา
อาชีพ รายเดຌฉลีไยตอดือน พบวา฿นภาพรวมเมตกตาง
กั น ส วนนีๅ เม ป็ นเปตามสมมติ ฐานทีไ ตัๅ งเวຌ ละมืไ อ
พิจารณาป็นรายดຌาน ดຌานการบริการทัไวเป ดຌานการ
อานวยความยุติธรรมทางอาญา ดຌ านการรั กษาความ
ปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน ดຌานการควบคุมละ
จัดการจราจร สาหรั บการจานกตามอาชีพพบวา฿น
ภาพรวมเม  ตกต า งกั น ฿นส ว นนีๅ เ ม  ป็ น เปตาม
สมมติฐานทีไตัๅงเวຌ

จังหวัดปทุมธานี ภาพรวมอยู฿นระดับพึงพอ฿จนຌ อ ย
มืไ อ พิ จ ารณายก฿นต ล ะดຌ า นมี รายละอียดดังนีๅ
2.1 ดຌานการบริการทัไวเป พบวา ฿นภาพรวม
อยู฿ นระดับนຌ อย ละมืไอ พิจารณาตล ะรายการ
ดยรียงลาดับคาฉลีไยสูง สุดคือ จຌาหนຌาทีไตารวจ
มีกิริยามารยาททีไป็นมิตรตอประชาชนผูຌมาติดตอ
รับบริการ ละจัดจຌาหนຌ าทีไคอย฿หຌคานะนาละ฿หຌ
คาปรึกษา฿นการบริการบนสถานีตารวจ รองลงมาคือ
มีป้ายสดงทีไตัๅง ละสຌนทางการดินทางเปสถานี
ตารวจทีไชัดจนละขຌา฿จงายละจຌาหนຌาทีไตารวจ
อา฿จ฿ส  ละกระตื อ รื อ รຌ น ฿นการ฿หຌ บ ริ ก ารก
ประชาชน
2.2 ดຌานการอานวยความยุติธรรมทางอาญา
พบวา ฿นภาพรวมอยู฿นระดับนຌอย ละมืไอพิจารณา
ต ล ะรายการดยรี ย งล าดั บ ค า ฉลีไ ย สู ง สุ ด คื อ
การจຌงความคืบหนຌาทางคดี฿หຌผูຌสียหายหรือญาติ
ทราบป็นระยะ รองลงมาคือ จัด฿หຌมีพนักงานสอบสวน
พียงพอตอการรับจຌงความ
2.3 ดຌานการรักษาความปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน พบวา ฿นภาพรวมอยู฿นระดับนຌอย ละมืไอ
พิจารณาตละรายการดยรียงลาดับคาฉลีไยสูงสุด
คือ ความรวดรใว฿นการดินทางมายั ง สถานทีไ กิ ด
หตุ ของจຌ าหนຌ าทีไต ารวจ รองลงมาคื อ จั ดจຌ า หนຌ า ทีไ
ตารวจสายตรวจอยางพียงพอคลอบคลุมทุกพืๅนทีไ
2.4 ดຌานการควบคุมละจัดการจราจร พบวา
฿นภาพรวมอยู฿นระดับนຌอย ละมืไอพิจารณาตละ
รายการดยรี ย งล าดั บ ค า ฉลีไ ย สู ง สุ ด คื อ อบรม
ผยพรความรูຌ ความขຌา฿จละปลูกฝังวินัยการจราจร
รองลงมาคือ ปຂดอกาส฿หຌประชาชนมีสวนรวมละ
นะนา฿นการกຌเขปัญหาการจราจร ละอานวยความ
สะดวกดຌานการปรียบทียบปรับคดีจราจร
ตอนทีไ 3 การปรียบทียบความพึงพอ฿จของ
ประชาชนทีไมีตอครงการพัฒนาสถานีตารวจพืไอ
ประชาชนของสถานี ต ารวจภู ธรคลองหลวง จั งหวั ด

อภปรายผล
ผลการศึกษาวิจัย ความพึงพอ฿จของประชาชน
ทีไมีตอครงการพัฒนาสถานีตารวจพืไอประชาชน
ของสถานี ต ารวจภู ธรคลองหลวง จั งหวั ดปทุ มธานี
ผูຌวิจัยเดຌอภิปรายผลเวຌดังตอเปนีๅ
1. ดຌานการบริการทัไวเป฿นภาพรวมมีคาฉลีไย
อยู฿นระดับนຌอย เมสอดคลຌองกับงานวิจัยของ กนกศรี
ธุระทอง (2545ุ บทคั ดย อ) ศึก ษาการประมิ นผล
ครงการรงพักพืไอประชาชน : ศึกษาฉพาะกรณีสถานี
ตารวจนครบาลลุ ม พิ นี พบว า ประชาชนผูຌ ข อรั บ
บริการมีความพึงพอ฿จกับการปฏิบัติงานตามครงการ
฿นระดั บค อนขຌ างมากละประชาชนประมิ นผลการ
ปฏิบัติงานดຌาน การบริการทัไวเป ดຌานการอานวยความ
ยุ ติ ธรรมทางอาญา การรั กษาความปลอดภั ย฿นชี วิ ต
ละทรัพย์สิน ดຌานการจัดการละควบคุมการจราจร
ดຌานการประชาสัมพันธ์ละสวงหาความรวมมือจาก
ประชาชน ดຌานการปรับปรุงสถานทีไทาการ ละสภาพวดลຌอม
มีคาฉลีไยอยู฿นระดับดี จຌาหนຌาทีไตารวจมีความพึงพอ฿จ฿น
การปฏิบัติงานตามครงการคอนขຌางมาก
2. ดຌานการอานวยความยุติธรรมทางอาญา
฿นภาพรวมมีคาฉลีไยอยู฿นระดับนຌอย เมสอดคลຌอง
กับงานวิจัยของ กิตติพล จงอยูสุข(2552,บทคัดยอ)
ศึ ก ษาการด านิ น งานตามครงการรงพั ก พืไ อ
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ประชาชน”ของจຌาหนຌาทีไ ตารวจ สถานีตารวจภูธร
อิ นทร์ บุ รี อ าภออิ นทร์ บุ รี จั งหวั ดสิ งห์ บุ รี พบว า
ประชาชนมีความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมาก รียงลาดับ
จากมากเปหานຌอย คือ ดຌานการรักษาความปลอดภัย
฿นชีวิตละทรัพย์สิน รองลงมาคือดຌานการบริการ
ทัไ วเป ดຌ านการควบคุ มละจั ดการจราจร ดຌ า นการ
อานวยความยุติธรรมทางอาญา ซึไงดຌานการอานวย
ความยุ ติ ธ รรมพิ จ ารณาต ล ะรายการดยรี ย ง
ตามลาดับคาฉลีไยสูงสุดคือ จัดวรพนักงานสอบสวน
เวຌรับจຌงความ฿นตละผลัดหมาะสม พียงพอกับ
ปริมาณงานละจานวนประชาชนทีไมารับ฿ชຌบริการ
สง สริม฿หຌ฿ชຌคอมพิวตอร์฿นการทาสานวน ละมี
คาฉลีไยตไาสุดคือ พัฒนาขຌาราชการตารวจสายงาน
อืไน฿หຌมีความรูຌความสามารถทางการสอบสวน
3. ดຌานการรักษาความปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรั พ ย์ สิ น ฿นภาพรวมมี ค า ฉลีไ ย อยู ฿ นระดั บ นຌ อ ย
เมสอดคลຌองกับงานวิจัยของ พีรดช ขอนดอก (2550ุ
บทคัดยอ) ศึกษาความพึ ง พอ฿จของประชาชนต อ
การปฏิ บัติง านของจຌ าหนຌา ทีไตารวจตามนยบาย
สถานีตารวจพืไอประชาชน” : ศึกษาฉพาะกรณีสถานี
ตารวจภูธรอาภอบางระจัน จัง หวัดสิงห์บุรี พบวา
ดຌานการรักษาความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน
ดยภาพรวมมี คาฉลีไยอยู฿นระดับปานกลาง ละมืไ อ
พิจารณารายขຌอ พบวามีระดับความพึงพอ฿จอยูระดับมาก
฿นดຌานจຌาหนຌาทีไตารวจละประชาชน มีการลกปลีไยน
ขຌอมูล฿นการป้องกันละปราบปราม รองลงมาป็นมืไอ
มีหตุกิดขึๅน จຌาหนຌาทีไตารวจดินทางเปถึงสถานทีไ กิด
หตุสวน฿นดຌานมีการจัดกิจกรรม฿หຌประชาชนขຌารวม
฿นการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม กับกาลังสาย
ตรวจพี ยงพอหมาะสมกั บ สภาพพืๅ น ทีไมี ค าฉลีไ ย
ตไาสุด
4. ดຌ า นการควบคุ ม ละจั ด การจราจร
฿นภาพรวมมีคาฉลีไยอยู฿นระดับนຌอย เมสอดคลຌอง
กับงานวิจัยของ สมกียรติ สมบูรณ์บริรักษ์ (2546ุ
บทคั ดย อ) ศึ กษาการน านยบาย ครงการพั ฒนา

สถานีตารวจพืไอประชาชน” เปปฏิบัติ : ศึกษากรณี
สถานีตารวจนครบาลบางนา พบวาจຌาหนຌาทีไตารวจ
สวน฿หญหในดຌวยวานยบายดังกลาวมีวัตถุประสงค์
พืไอ พิไม ประสิท ธิภาพ฿นการ฿หຌ บริก ารประชาชน
อยางมาก มีความชัดจน ละสามารถกຌเขปัญหาเดຌ
ปานกลาง การนานยบายเปปฏิบัติสวน฿หญ ประสบ
ปัญหางบประมาณ ละการขาดคลนวัสดุอุปกรณ์
ทีไมีคุณภาพอยางมาก สวนปัญหาขาดคลนทรัพยากร
บุคลากรอยู฿นระดับปานกลาง ดຌานผลสารใจของ
การนานยบายเปปฏิบัติ พบวา สวน฿หญหในวาประสบ
ผลส ารใ จ฿นการน าครงการเปปฏิ บั ติ ฿นระดั บ ปาน
กลางทัๅง฿นมิติกิจกรรมทีไตຌองปฏิบัติละประสิทธิผลของ
ครงการ ดยกิ จกรรมทีไ ประสบผลสารใจมากทีไสุ ด
เดຌก การประชุมชีๅจงขຌาราชการทุกระดับ การทาป้าย
ผนผั ง ผนภู มิ ละการพั ฒ นาระบบสายตรวจ
สวนประสิทธิผลของครงการทีไ ประสบผลสารใจมาก
ทีไสุด เดຌก สภาพวดลຌอมทีไสะอาดละป็นระบียบ
ขึๅน มีประสิทธิภาพการบริการปะชาชนดีขึๅน ละกຌเข
ปัญหาจราจร฿นพืๅนทีไทีไมีปัญหา
จากการศึกษาความพึงพอ฿จของประชาชน
มี ต อ ครงการพั ฒ นาสถานี ต ารวจพืไ อ ประชาชน
ของสถานี ต ารวจภู ธรคลองหลวง จั งหวั ดปทุ มธานี
ผลการศึกษาพบวาภาพรวมมีคาฉลีไ ยอยู฿นระดั บ
นຌอย เมสอดคลຌองกับงานวิจัยของผูຌทีไคยศึกษาวิจัย
รืไองความพึงพอ฿จ฿นลักษณะดียวกัน ซึไงผลวิจัยสวน
฿หญมีคาฉลีไยอยู฿นระดับปานกลาง อาจป็นเดຌวาสถานี
ตารวจภูธรคลองหลวง ป็นสถานีตารวจขนาด฿หญ
มีพืๅนทีไรับผิดชอบ 190 ตารางกิลมตร ตัๅงอยู฿กลຌกับ
กรุงทพมหานคร ดยป็นยานอุตสาหกรรมตลาดคຌาสง
ทีไ พั กอาศั ยละสถานศึ กษาระดั บอุ ดมศึ กษา
จึงมีประชากรฝงป็นจานวนมากทา฿หຌมีถนนคับ
คบละมีการขยายถนน กอ฿หຌกิดการจราจรติดขัด฿น
การดินทางเปทางานละกลับจากทางาน ประกอบ
กับมีพืๅนทีไรับผิดชอบป็นบริวณกวຌาง เมสอดคลຌอง
กับจานวนจຌาหนຌาทีไตารวจ จึงป็นสาหตุ฿หຌจຌาหนຌาทีไ
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3) ดຌ า นการรั ก ษาความปลอดภั ย ฿น
ชีวิตละทรัพย์สิน ประดในทีไพบวา ประชาชนมี ความ
พึ ง พอ฿จ฿นล าดั บสุ ดทຌ ายคื อ จຌ าหนຌ าทีไ ต ารวจน า
ทคนลยี ส มั ย ฿หม ม าประยุ ก ต์ ฿ชຌ ฿ นการติ ด ตาม
จับกุมคนรຌ าย ดัง นัๅน สถานีตารวจภูธรคลองหลวง
ควรด านิ น การอบรมพั ฒ นาพิไ ม ติ ม ความรูຌ ฿ หຌ
จຌาหนຌาทีไตารวจสายงานสืบสวนมีความรูຌพรຌอมทัๅงมี
อุปกรณ์ละทคนลยีทีไทันสมัยเวຌ฿ชຌ฿นการทางาน
พืไอ฿ชຌ฿นการทางาน
4) ดຌานการควบคุมละจัดการจราจร
ประดในทีไพบวา ประชาชนมีความพึงพอ฿จ฿นลาดับ
สุดทຌายคือ จຌาหนຌาทีไตารวจจราจรปฏิบัติหนຌาทีไตอ
ผูຌกระทาผิดกฎจราจรอยางสมอภาคทาทียมกัน
ดังนัๅนสถานีตารวจภูธรคลองหลวง ควรดานินการ
฿หຌมีการบัตรคิวพืไอจัดลาดับ฿นการมา฿ชຌบริการ฿น
การปรียบทียบปรับคดีจราจร สงสริมละอบรม
฿หຌจຌาหนຌาทีไตารวจจราจรดานินการตอผูຌกระทาผิด
อยางสมอภาคละทาทียมกัน
โ.ิข้อสนอนะในงานวจัยครัๅงตอไป
2.1 ควรทาการศึกษาความพึงพอ฿จของ
จຌาหนຌาทีไตารวจทีไมีตอครงการพัฒนาสถานีตารวจ
พืไอประชาชน พืไอนาเปสูการศึกษาวาจຌาหนຌาทีไ
ต ารวจมี ค วามพึ ง พอ฿จละความพรຌ อ มต อ การ
ปฏิบัติตามครงการดังกลาวหรือเม
2.2 ควรทาการศึกษารืไองความพึงพอ฿จ
ของประชาชนผูຌ รั บ บริ ก ารจากสถานี ต ารวจป็ น
ประจ าอย า งต อ นืไ อ ง พืไ อ น าเปสู ก ารปรั บ ปรุ ง
คุณภาพของการ฿หຌบริการ
2.ใ ควรทาการศึกษารืไองนวทางสง สริม
บทบาทการมี ส ว นร ว มของประชาชน฿นการ
บริหารงานของสถานีตารวจ

ตารวจเมสามารถดูลเดຌอยางทัไวถึงละตลอดวลา
จึง฿หຌทา฿หຌมีการกออาชญากรรมกิดขึๅนจานวนมาก
ซึไงปัญหาดังกลาวอาจจะป็นสาหตุ฿หຌประชาชน฿น
ขตพืๅนทีไเมพึงพอ฿จตอการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ
ตารวจ ผลการศึกษาวิจัยจึง เดຌผลลัพธ์อยู฿นระดับ
นຌอย
ข้อสนอนะ
จากการศึกษาวิจัย ความพึงพอ฿จของประชาชน
ทีไมีตอครงการพัฒนาสถานีตารวจพืไอประชาชน
ของสถานีตารวจภูธรคลองหลวง จัง หวัดปทุมธานี
ผูຌวิจัยมีขຌอสนอนะทัไวเปละขຌอสนอนะพืไอการ
วิจัยครัๅงตอเป ดังนีๅ
1.ข้อสนอนะทั่วไป
จากผลการศึกษาวิจัยครัๅงนีๅพบวาภาพรวม
ความพึงพอ฿จอยู฿นระดับนຌอย ทัๅง 4 ดຌาน ซึไงผูຌวิจัยหใน
ควรกຌเขปรับปรุง฿หຌดีขึๅน จึงขอสนอนะพิไมติมดังนีๅ
1) ดຌ า นการบริ ก ารทัไ ว เปประดใ น ทีไ
พบวา ประชาชนมีความพึงพอ฿จ฿นลาดับสุดทຌายคือ
การรวมการบริการประชาชนดຌานตางๆเวຌ ณ จุดดียว
(one stop service) พืไอ฿หຌกิดความสะดวกละรวดรใว
ก ประชาชนผูຌ ฿ชຌ บริ การ ดังนัๅนสถานี ตารวจภู ธรคลอง
หลวง ควรดานินการ฿หຌงานบริการประชาชนทุกสาย
งานขຌามารวมเวຌ ณ จุดดียวกัน
2) ดຌ านการอ านวยความยุ ติ ธรรมทาง
อาญา ประดในทีไพบวา ประชาชนมีความพึง พอ฿จ
฿นลาดับสุด ทຌายคื อ พนั กงานสอบสวน฿ชຌ อุปกรณ์
ละทคนลยี ส มั ย ฿หม ม าช ว ย฿นการสอบสวน
ดังนัๅนสถานีตารวจภูธรคลองหลวง ควรดานินการ
อบรมพัฒนาพิไมติมความรูຌ฿หຌพนักงานสอบสวนมี
ความรูຌพรຌอมทัๅงมีอุปกรณ์ละทคนลยีทีไทันสมัย
เวຌ฿ชຌ฿นการทางาน
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ปัจจัยที่สงผลตอการลือกใช้บรการการจัดประชมละสัมมนาิ(MICE)
ของธรกจรงรมละรีสอร์ทในจังหวัดกาญจนบรี
Factors affecting the selection service of MICE for
Hotels and Resorts in Kanchanaburi Province
1

พนตาิิก้วจตคงทอง ิยาวลักษณ์ิิชาวบ้านพธ์

2

บทคัดยอ

การวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอ (1) ศึกษาปัจจัยทีไสงผลตอการลือก฿ชຌบริการการจัดประชุมละสัมมนา฿นจังหวัด
กาญจนบุรี ละ (2) ปรียบทียบความส าคัญของปัจจัยทีไสงผลตอการลือก฿ชຌบริการการจัดประชุมละสัมมนา฿นจังหวัด
กาญจนบุรี จานกตามลักษณะของทัไวเปผูຌรับบริการสถานทีไจัดงาน กลุมตัวอยางคือ ผูຌรับบริการซึไงป็นกลุมทีไป็นจຌาภาพจัด
งานทีไป็นกิจกรรมอันกีไยวขຌองกับอุตสาหกรรมการจัดประชุมละสัมมนา จานวน 225 คน ผลการศึกษาพบวา (1) สวน฿หญ
ป็นพศหญิง มีอายุ ใๆ-ไ5 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายเดຌฉลีไยตอดือน 20,001-ใ0,000 บาท มีประสบการณ์การ
ทางาน฿นดຌานการจัดประชุม ไ-ๆ ปี ละสวน฿หญป็นองค์กรของรัฐ/สถาบันการศึกษา/องค์กรรัฐวิสาหกิ จ ละ (2) ปัจจัยทีไ
สงผลตอการลือก฿ชຌบริการการจัดประชุมละสัมมนา ฿นภาพรวม มีความสาคัญอยู฿นระดับมาก ดยปัจจัยทีไมีความสาคัญอยู
฿นระดับมากมี 5 ดຌาน ดังนีๅ (1) ดຌานปรกรมการจัดงานส ารใจรูป (2) ดຌานผลิตภัณฑ์/บริการ (ใ) ดຌานกระบวนการบริการ
(ไ) ดຌานพนักงาน ละ (5) ดຌานสิไงวดลຌอมทางกายภาพ ตามลาดับ ปัจจัยทีไมี ความสาคัญอยู฿นระดั บปานกลางมี ใ ดຌาน
คือ (1) ดຌานการสงสริมการตลาด (2) ดຌานชองทางการจัดจาหนาย ละ (ใ) ดຌานราคา ตามลาดับ ละ (ใ) ผูຌรับบริการสถานทีไ
จัดงานทีไมีประสบการณ์การทางาน฿นดຌานการจัดประชุ ม ละประภทขององค์กรทีไสั งกัดหรือปฏิบัติงานอยู ตางกัน฿หຌ
ความสาคัญของปัจจัยทีไสงผลตอการลือก฿ชຌบริการการจัดประชุมละสัมมนา ตกตางกัน สวนพศ อายุ ระดับการศึกษา
ละรายเดຌฉลีไยตอดือน เมตกตางกัน
คาสาคัญิ:ิการจัดประชุมละสัมนาุ การลือก฿ชຌบริการุ ธุรกิจรงรมละรีสอร์ท

Abstract
This research aims to (1) study the factors that affect the selection services of MICE in Kanchanaburi
Province and (2) Comparison of key factors influencing the selection services of MICE in Kanchanaburi
Province by type of general service venues. The samples: service Receiver, a group that hosts a variety of
activities related to the MICE of 225 people. The study indicated that: (1) Most are female, 36-45 years old, A
bachelor's degree, The average income per month 20,001-30,000 baht, worked in the field of MICE 4-6 years,
and Most of the state organizations / institutions / corporate enterprises, and (2) Factors affecting the
selection of MICE services in general are important at the high level. The factors that are important in many
aspects as a fifth: (1) package (2) product/service (ใ) process of service (ไ) people and (5) physical
evidence respectivelyุ Factors that are important in the middle third of the field: (1) promotion (2) place
and (ใ) price respectivelyุ and (ใ) Service receiver venue with experience in the conference and the type of
1

2

นักศึกษาครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการมือง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาหง
นักศึกษาครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการมือง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาหง
ปีทีไ 2 ฉบับทีไ ใ ดือนกันยายน–ธันวาคม 2559 | Vol2,No.3 September- December 2016: ISSN 2465-3578
35

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์
Western University Research Journal of Humanities and Social Science

affiliation or practice is different given the importance of the factors that affect the selection of service MICE
different. The gender, age, education and average revenue per month not different.
Keywords: MICE, selection service, Hotels and Resorts

บทนา

อุ ต สาหกรรมการจั ด ประชุ ม ละสั ม มนา
ป็นอุตสาหกรรมทีไมีกลุมป้าหมายป็นกลุมลูกคຌา
จากธุรกิจการจัดประชุม ธุรกิจการจัดการทองทีไยว
พืไอป็นรางวัล ละธุรกิจการจัดการสดงสินคຌา/
นิทรรศการ กอ฿หຌกิดรายเดຌจากผูຌขຌารวมงานทีไ
ดินทางมาจากตางประทศป็น ใ ทาของกลุม
นักทองทีไยวดยทัไวเป (รชพร จันทร์สวาง, 25ไๆุ
หนຌา18) ละรายเดຌของธุรกิจการจัดประชุมนานาชาติ
฿นประทศเทยจานวน 1,551 ครัๅง ฿นปี พ.ศ. 25ไ5
จากผูຌรวมประชุมจานวน 1ไ1,2ไไ คน ละผูຌติดตาม
จานวน ใใ,่้้ คน คิ ด ป็ นมู ลค ารายเดຌ ทัๅง สิๅ น
1ใ,่่้ ลຌานบาท (ทวีป ศิริรัศมี, 25ไุ่ หนຌา 125)
จากการสารวจของสมาคม ICCA (International
Congress & Convention Association) ฿นปี พ.ศ.
25ไๆ พบว า ประทศเทยเดຌ  ป็ น จຌ า ภาพการ
จัดประชุมนานาชาติสาหรับสมาคมฯ จานวน 5็ ครัๅง
คิดป็นจานวนผูຌขຌารวมประชุมทัๅงสิๅน ใไ,2ๆ็ คน
ละป็นการประชุม฿นกรุงทพมหานคร ใไ ครัๅง
คิดป็นจานวนผูຌขຌารวมประชุมทัๅงสิๅน 21,็ๆ0 คน
ทัๅงนีๅ ICCA เดຌคานวณคา฿ชຌจายดยฉลีไยทีไกิดขึๅน
ของผูຌ ขຌ า รว มประชุ ม ไ10 หรี ย ญสหรั ฐต อ คน
ตอวัน (ประมาณ 12,ใ00 บาท ตอคนตอวัน) ละ
จากการประมินของบริษั ทจัดประชุม (corporate
meeting planners) ทัไวลกจานวน 5ๆใ ห ง
พบวา ประทศเทยยังเดຌรับการจัดอั นดับ฿นการจั ด
ประชุ มนานาชาติ ป็ นอั นดั บทีไ 5 ของลกรองจาก
ฮองกง สิงคปร์ สหราชอาณาจักร ละฝรัไงศส ละ
World Tourism Organization

คาดการณ์ ว า ธุ ร กิ จ การจั ด ประชุ ม ละสั ม มนา
฿นประทศเทยจะมีอัตราการพิไมขึๅนอยางมัไนคง
ดยท านายว า จะพิไ มประมาณ 5ั ต อปี ถึ ง ปี
พ.ศ. 255็ จึ งหใ นเดຌ ว า ประทศเทยมี ศั กยภาพทีไ
จะป็นประทศสาคัญ฿นกลุมอุตสาหกรรมการจัด
ประชุมละสัมมนา ซึไงทารายเดຌขຌาประทศจานวน
มหาศาลตอปี
จากความตຌองการของตลาด฿นอุตสาหกรรม
การจัดประชุมละสัมมนาทีไพิไมมากขึๅนทา฿หຌ ธุรกิจ
รงรมละศูนย์ประชุมซึไงป็นธุรกิจหลักทีไกีไยวขຌอง
กับอุตสาหกรรมดังกลาวมองหในอกาสทางธุรกิจ
จึงพิไมการลงทุนดຌวยการพิไมจานวนพืๅนทีไ฿ชຌสอย฿หຌ
มากขึๅน ทา฿หຌ฿นอนาคตประทศเทยจะมีพืๅนทีไของ
สถานทีไ จัดงานมากขึๅ น ทา฿หຌประทศเทยขຌาสูยุ ค
ของการขงขัน฿นรืไองของ The Space Race”
ทัๅ ง ภาย฿นประทศละการข ง ขั น฿นรืไ อ งนีๅ กั บ
ประทศพืไอนบຌานละประทศทีไสงสริมธุรกิจการ
จัดประชุมละสัมมนา ชน วียดนาม จีน อินดีย
ญีไปุຆน ฮองกง ละกาหลี ตนวนຌมอุตสาหกรรม
การจั ดประชุ มละสั มมนา฿นประทศเทยกลั บมี
ขนาดการประชุมลใกลง ละมีระยะวลาพานักฉลีไย
ลดลง (สุประภา มลีรตานนท์, 25ไ้, หนຌา 2) ดังนัๅน
สถานทีไ จั ด งาน (venue) ซึไ ง ถื อ เดຌ ว า ป็ น ปั จ จั ย
สาคัญ ฿นการสรຌางความสารใจของอุตสาหกรรม
การจัดประชุ มละสัม มนา ควรมี การพัฒนากล
ยุทธ์การตลาด฿หຌหมาะสมตอการตอบสนองตอ
ความตຌองการละการพิไมความพึงพอ฿จสูงสุดของ
ลู กคຌ า฿นอุ ตสาหกรรมการจั ดประชุ ม ละสั ม มนา
คือ ผูຌวางผนงานประชุมขององค์กรตางๆตลอดจน
ผูຌขຌารวมประชุม พืไอป็นการพิไมความมัไนคงของ
ธุ ร กิ จ สถานทีไ จั ด งาน฿หຌ ส ามารถข งขั นเดຌ ทัๅ ง฿น
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ตลาดภาย฿นประทศละตางประทศ ดังนัๅน การพัฒนา
ละการศึ ก ษากลยุ ท ธ์ ทางการตลาดทีไ ชั ด จน
พืไ อ ความอยู ร อดภาย฿ตຌ ก ารข ง ขั น ฿นอนาคต
ละนามาปรับป็นรูปบบการตลาดทีไหมาะสม
กั บ อุ ต สาหกรรมการจั ด ประชุ ม ละสั ม มนา
จนกลายป็นบรรทัดฐาน (norm) เดຌ จึงนับป็นรืไอง
สาคัญยิไง
อุ ต สาหกรรมการจั ด ประชุ ม ละสั ม มนา
จะตຌ อ งมี ค วามสามารถ฿นการขง ขั น เดຌ ดั ง นัๅ น
สถานทีไ จั ดงาน (venue) ฿นฐานะองค์ ป ระกอบ
หลักของอุตสาหกรรมการจัดประชุมละสัมมนา
ซึไ ง จ าป็ น ตຌ อ งร ง พั ฒ นากลยุ ท ธ์ ท างการตลาด
พืไ อ ก าหนดส ว นประสมการตลาดของธุ ร กิ จ ฿หຌ
ชัดจน ละมองหาจุดขใงจุดออน฿หຌพบ นืไองจาก
สถานทีไจัดงานป็นการบริการฉพาะทาง จึงควรมี
การกาหนดสวนประสมการตลาดทีไมีลักษณะฉพาะ
ละตางจากธุรกิจบริการอืไนๆ การศึกษากลยุทธ์
ทางการตลาด ควรทาความขຌา฿จความตຌองการ
ของลูกคຌา พราะความตຌองการของลูกคຌามี อิทธิพ ล
ต อ การตั ด สิ น ฿จของผูຌ บ ริ ห าร฿นการก าหนดกล
ยุ ท ธ์ ส ว นประสมการตลาด ทัๅ ง นีๅ ผูຌ บ ริ ห ารควร
ขຌา ฿จละสามารถบ ง ส วนการตลาด (market
segmentation) ละการก าหนดลู ก คຌ า ตลาด
ป้าหมาย (target market) ตลอดจนการกาหนด
ตาหนงทางการตลาด (market positioning) เดຌ
ทัๅง หมดนีๅควรเดຌรั บการพิ จารณาอย างรอบคอบ
พืไ อ น ามาพั ฒ นาส ว นประสมการตลาดส าหรั บ
ตลาดป้ า หมายต อ เป จึ ง มี ค วามจ าป็ น ฿น
การศึกษาคຌนหารูปบบของสวนประสมการตลาด
ของสถานทีไจัดงาน฿นประทศเทยวาควรจะป็น
อยางเร ละสามารถนาเป฿ชຌประยชน์ตอธุรกิจ
สถานทีไจัดงานเดຌอยางเร
จากความจาป็น฿นการศึกษาผูຌวิจัยจึงสน฿จ
ศึกษาปัจจัยทีไสง ผลตอการลือก฿ชຌบริการการจัด
ประชุมละสัมมนา (MICE) ของธุรกิจรงรมละ

รี ส อร์ ท ฿นจั ง หวั ด กาญจนบุ รี พืไ อ ฿หຌ  กิ ด ความ
ขຌา฿จทีไทຌจริงละพืไอการพัฒนาสวนประสมทาง
การตลาดทีไถูกตຌอง ละผูຌบริหารจะเดຌกิดความ
ขຌ า ฿จละ฿หຌ ค วามส าคั ญ ต อ ป้ า ประสงค์ ข อง
องค์ ก รตนอง พืไ อ น ามาก าหนดส ว นประสม
การตลาดของสถานทีไจัดงาน฿หຌหมาะสมกับกลุม
ลูกคຌา ละ฿ชຌป็นนวทาง฿นการลงทุนดຌานสถานทีไ
฿หຌ  หมาะสมกั บ ความตຌ อ งการของกลุ ม ลู ก คຌ า
อุตสาหกรรมการจัดประชุมละสัมมนา ตลอดจน
พิไมขีดความสามารถ฿นการขง ขันละสง สริม
กิ จ กรรมทางการตลาดละประชาสั ม พั น ธ์
อุ ต สาหกรรมการจั ด ประชุ ม ละสั ม มนา฿น
ประทศเทยเดຌอยางถูกทิศทาง
วัตถประสงค์ของการวจัย
1. พืไ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ทีไ ส ง ผลต อ การลื อ ก
฿ชຌ บ ริ ก ารการจั ด ประชุ ม ละสั ม มนา฿นจั ง หวั ด
กาญจนบุรี
2. พืไอปรียบทียบความส าคั ญของปั จจั ย
ทีไ ส งผลต อการลื อก฿ชຌ บริ การการจั ดประชุ มละ
สัมมนา฿นจั งหวัดกาญจนบุ รี จานกตามลักษณะ
ของทัไวเปผูຌรับบริการสถานทีไจัดงาน
ขอบขตของการวจัย
แ.ิด้านนืๅอหาิ
฿นการวิ จัย ครัๅง นีๅมุ ง ศึก ษาผลิต ภัณ ฑ์
ทางการท อ งทีไ ย วพืไ อ ตอบสนองนั ก ท อ งทีไ ย ว
กลุม MICE ซึไงประกอบดຌวย ่ ดຌานดังนีๅ ดຌานผลิตภัณฑ์/
บริการ (product/service) ดຌานราคา (price) ดຌาน
ชองทางการจั ดจาหนาย (place) ดຌ านการสงสริ ม
การตลาด (promotion) ดຌ านสิไ ง วดลຌ อ มทางกาย
ภาย(physical evidence) ดຌานกระบวนการบริการ
(process of service) ดຌานพนักงาน (people) ละ
ดຌ า นปรกรมการจั ด งานส ารใ จ รู ป (package)
ทานัๅน
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โ.ิด้านประชากรที่ใช้ในการวจัยิ
ประชากรทีไ ฿ ชຌ ฿ นการวิ จั ย ครัๅ ง นีๅ คื อ
ผูຌรับบริการซึไงป็นกลุมทีไป็นจຌาภาพจัดงานทีไป็น
กิ จ กรรมอั น กีไ ย วขຌ อ งกั บ อุ ต สาหกรรมการจั ด
ประชุมละสัมมนา ดยพิจารณาตามบัญชีรายชืไอ
จากปฏิทินการจัดงานทีไป็นขຌอมูลยຌอนหลัง ละ
ล ว งหนຌ า ของการท อ งทีไ ย วห ง ประทศเทย
สมาคมสง สริมการประชุมนานาชาติ (เทย) ละ
สามาคมการสดงสินคຌา (เทย) ดยพิจารณาจาก
ความถีไ฿นการจัดงาน (frequency judgment)
ตัๅงต ใ ครัๅงขึๅนเป ซึไงมีองค์กรทีไจัดงานทีไ กีไยวขຌอง
กับอุตสาหกรรมการจัดประชุมละสัมมนาจานวน
ทัๅงหมด 515 องค์กริ
กลุ ม ตัว อยา งทีไ฿ ชຌ ฿นการวิ จัย ครัๅ ง นีๅ คื อ
ผูຌรับบริการซึไงป็นกลุมทีไป็นจຌาภาพจัดงานทีไป็น
กิ จ กรรมอั น กีไ ย วขຌ อ งกั บ อุ ต สาหกรรมการจั ด
ประชุมละสัมมนา จานวน 225 องค์กร
3. ด้านระยะวลาิ
กใบรวบรวมขຌอมูล฿นดือนกุมภาพันธ์
ถึงมีนาคม พ.ศ. 255่
4. ด้านตัวปร
4.1 ตัวปรอิสระ เดຌก ลักษณะของทัไวเป
ผูຌรับบริการสถานทีไจัดงาน ประกอบดຌวย พศ อายุ
ระดับการศึกษา รายเดຌฉลีไยตอดือน ประสบการณ์
การทางาน฿นดຌานการจัดประชุม ละประภทของ
องค์กรทีไสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู
ไ.2 ตัวปรตาม เดຌก ความสาคัญของ
ปัจจัยทีไสงผลตอการลือก฿ชຌบริการการจัดประชุม
ละสั มมนา฿นจั ง หวั ดกาญจนบุ รี ประกอบดຌว ย
ดຌานผลิตภัณฑ์/บริการ (product/service) ดຌานราคา
(price) ดຌ านช องทางการจั ดจาหน าย (place) ดຌ า น
การสงสริมการตลาด (promotion) ดຌานสิไงวดลຌอม
ทางกายภาย (physical evidence) ดຌานกระบวนการ
บริการ (process of service) ดຌานพนักงาน (people)
ละดຌานปรกรมการจัดงานสารใจรูป (package)

สมมตฐานของการวจัย
ผูຌรับบริการสถานทีไจัดงานทีไมีลักษณะของ
ทัไ ว เปผูຌ รั บบริ การสถานทีไ จั ด งานต า งกั น ฿หຌ
ความส าคั ญ กั บ ปั จ จั ย ทีไ ส ง ผลต อ การลื อ ก฿ชຌ
บริการการจัดประชุมละสัมมนาตกตางกัน
วธีดานนการวจัย
ครื่องมือที่ใช้ในการกใบรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครัๅงนีๅป็นการศึกษาชิงปริมาณ
(Quantitative Research) งานวิจัยครัๅงนีๅป็น
งานวิจัยชิงสารวจ ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยครัๅงนีๅ
คือ บบสอบถามซึไงมีลักษณะคาถามบบปลาย
ปຂด (Close - ended question) พืไอสอบถามผูຌรับบริการ
สถานทีไจัดประชุมละสัมมนา ดยบบสอบถาม
บงออกป็น 2 ตอน ดังนีๅ
ตอนทีไ 1 ลักษณะของทัไวเปผูຌรับบริการ
สถานทีไ จั ด งาน ประกอบดຌ วย พศ อายุ ระดั บ
การศึกษา รายเดຌฉลีไยตอดือน ประสบการณ์การ
ทางาน฿นดຌ านการจั ดประชุม ละประภทของ
องค์กรทีไสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู
ตอนทีไ 2 ปัจจัยทีไสง ผลตอการลือก฿ชຌ
บริการการจัดประชุมละสัมมนา ประกอบดຌวย
ดຌ า น ผ ลิ ตภั ณ ฑ์ / บริ ก า ร (product/service)
ดຌ า นราคา (price) ดຌ านช อ งทางการจั ดจ าหน า ย
(place) ดຌานการสงสริมการตลาด (promotion)
ดຌานสิไงวดลຌอมทางกายภาย (physical evidence)
ดຌานกระบวนการบริการ (process of service)
ดຌานพนักงาน (people) ละดຌานปรกรมการ
จัดงานสารใจรูป (package)
การวคราะห์ข้อมูล
1. นาบบสอบถามทัๅง หมดมาตรวจความ
สมบู ร ณ์ ถู ก ตຌ อ ง ฿นการตอบบบสอบถามลຌ ว
นามาคัดลือกฉบับทีไสมบูรณ์ละมีความถูกตຌอง
พืไอนามาวิคราะห์ขຌอมูล
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2. การวิคราะห์ขຌอมูล฿ชຌสถิติชิงพรรณนา
วิ  คราะห์ ดຌ ว ยปรกรมส ารใ จ รู ป มี ขัๅ น ตอน
ดานินการดังนีๅ
2.1 คาความถีไ (frequency) ละรຌอยละ
(percentage) ของลั กษณะของทัไ วเปผูຌ รั บ บริ ก าร
สถานทีไจัดงาน
2.2 หาคาฉลีไย (mean) ละสวนบีไยงบน
มาตรฐาน (standard deviation) ของคะนนจาก
การตอบบบสอบถามดยทนความหมายของ
คะนนฉลีไยระดับความสาคัญของปัจจัยทีไสงผล
ตอการลือก฿ชຌบริการการจัดประชุมละสัมมนา
2.3 สถิติทีไ฿ชຌ฿นการทดสอบสมมติฐาน
1. คา t-test (Independent t-test)
฿ชຌวิคราะห์ความตกตางระหวางคาฉลีไยของกลุ ม
ตัวอยาง 2 กลุม ทีไมีระดับนัยสาคัญ .05
2. ฿ชຌสถิติวิคราะห์ F-test
(Independent sample F-test) บบการวิคราะห์
ความปรปรวนทางดียว One-way ANOVA (Oneway Analysis of Variance) ฿ชຌปรียบทียบคาฉลีไย
ของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม
ผลการวจัย
1. ส วน฿หญ ป็ นพศหญิ ง มี อายุ ใๆ-ไ5 ปี
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายเดຌฉลีไยตอดือน
20,001-ใ0,000 บาท มี ประสบการณ์ การท างาน
฿นดຌ านการจั ดประชุ ม ไ-ๆ ปี ละส วน฿หญ ป็ น
องค์กรของรัฐ/สถาบันการศึกษา/องค์กรรัฐวิสาหกิจ
2. ผูຌรับบริการสถานทีไจัดงาน หในวาปัจจัย
ทีไสง ผลตอการลือก฿ชຌบริการการจัดประชุมละ
สัม มนาดยรวม มี ค วามส าคั ญอยู ฿ นระดั บ มาก
มืไ อ พิ จ ารณาป็ น รายดຌ า น พบว า ผูຌ รั บ บริ ก าร
สถานทีไจัดงาน หในวาปัจจัยทีไสงผลตอการลือก฿ชຌ
บริการการจัดประชุมละสัมมนามีความสาคัญอยู฿น
ระดับมาก 5 ดຌาน ดังนีๅ (1) ดຌานปรกรมการจัดงาน
ส ารใ จรู ป (2) ดຌ านผลิ ตภั ณฑ์ /บริ การ (ใ) ดຌ า น

กระบวนการบริการ (ไ) ดຌานพนักงาน ละ (5) ดຌาน
สิไง วดลຌอมทางกายภาพ ตามลาดับ นอกจากนีๅ
พบวา ผูຌรับบริการสถานทีไจัดงานหในวาปัจจัยทีไ
สง ผลตอ การลื อ ก฿ชຌบ ริ การการจั ดประชุ มละ
สัมมนามีความสาคัญอยู฿นระดับปานกลาง ใ ดຌาน
ดังนีๅ (1) ดຌานการสงสริมการตลาด (2) ดຌานชองทาง
การจั ดจ าหน าย ละ (ใ) ดຌ านราคา ตามล าดั บ
มืไอพิจารณาป็นรายดຌานปรากฏผลดังนีๅ
2.1 ดຌ านผลิ ตภั ณฑ์ /บริ การ พบว า
ผูຌรับบริการสถานทีไจัดงาน หในวาปัจจัยทีไสงผลตอ
การลื อ ก฿ชຌ บ ริ ก ารการจั ด ประชุ ม ละสั ม มนา
ดຌานผลิตภัณฑ์/บริการ มีความสาคัญอยู฿นระดับ
มาก มืไ อพิ จารณาป็ นรายขຌ อ พบว า ผูຌ รั บบริ การ
สถานทีไจัดงาน หในวาปัจจัยทีไสงผลตอการลือก฿ชຌ
บริการการจัดประชุมละสัมมนามี ความสาคัญอยู
฿นระดับมากทัๅง 10 ขຌอ ดังนีๅ (1) ขนาดของพืๅนทีไ฿น
การจัดนิทรรศการละจัดลีๅยง (2) คุณภาพของหຌอง
ประชุ มมี สภาพรี ยบรຌ อยพรຌ อม฿ชຌ เม มี ส วนช ารุ ด
สียหาย (ใ) คุณภาพของพืๅนทีไ฿นการจัดนิทรรศการฯ
(ไ) คุ ณภาพของอาหารละครืไ อ งดืไ มทีไ มี ค วาม
สะอาด ปลอดภัย รสชาติ ดี (5) ปริมาณของอาหาร
ละครืไองดืไมมีพียงพอ (ๆ) จานวนของครืไองมือ
ละอุ ป กรณ์ ทีไ ฿ชຌ ฿นการประชุ ม (็) คุ ณภาพของ
ครืไองมือละอุปกรณ์ทีไ฿ชຌ฿นการประชุมฯ (่) ขนาด
ของหຌองประชุม (้) ความหลากหลายของอาหาร
ละครืไ องดืไ ม ละ (10) จ านวนของหຌ องประชุ ม
ตามลาดับ
2.2 ดຌานราคา พบวา พบวา ผูຌรับบริการ
สถานทีไ จั ด งาน หใ น ว า ปั จ จั ย ทีไ ส ง ผลต อ การ
ลื อ ก฿ชຌ บ ริ ก ารการจั ด ประชุ ม ละสั ม มนาดຌ า น
ราคา มี ค วามส าคั ญ อยู ฿ นระดั บ ปานกลาง
มืไอพิจารณาป็นรายขຌอ พบวา ผูຌรับบริการสถานทีไ
จัดงาน หในวาปัจจัยทีไสงผลตอการลือก฿ชຌบริการ
การจั ด ประชุ ม ละสั ม มนามี ค วามส าคั ญ อยู ฿ น
ระดับมาก 1 ขຌอ ดังนีๅ ราคาทีไหมาะสมกับสิไงอานวย
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ความสะดวกของสถานทีไ จัดงาน นอกจากนีๅ พบว า
ผูຌรับบริการสถานทีไจัดงาน หในวาปัจจัยทีไสงผลตอ
การลื อ ก฿ชຌ บ ริ ก ารการจั ด ประชุ ม ละสั ม มนา
มีค วามส าคั ญอยู฿ นระดั บปานกลาง ใ ขຌ อ ดัง นีๅ
(1) ขัๅ น ตอนการตรวจสอบค า ฿ชຌ จ า ยทีไ ง า ยละ
สะดวก (2) ประสิทธิภาพของขัๅนตอนการรียนกใบ
ค า฿ชຌ จ าย ละ (ใ) ราคาทีไ มี ความยื ด หยุ น ละ
สามารถตอรองเดຌ ตามลาดับ
2.ใ ดຌานชองทางการจัดจาหนาย พบวา
ผูຌรับบริการสถานทีไจัดงาน หในวาปัจจัยทีไสงผลตอ
การลือก฿ชຌบริการการจัดประชุมละสัมมนาดຌาน
ชองทางการจัดจาหนาย มีความสาคัญอยู฿นระดับ
ปานกลาง มืไอพิจารณาป็นรายขຌอ พบวา ผูຌรับบริการ
สถานทีไจัดงาน หในวาปัจจัยทีไสงผลตอการลือก฿ชຌ
บริการการจัดประชุมละสัม มนามี ความสาคั ญ
อยู฿นระดับมาก 2 ขຌอ ดังนีๅ (1) ชองทางการติดตอ
฿นการจองสถานทีไจัดงานทางทรศัพท์ ละ (2) ความ
ปลอดภัยของสถานทีไจัดงาน ตามลาดับ นอกจากนีๅ
พบว า ผูຌ รั บบริ การสถานทีไ จั ดงาน หใ นว าปั จจั ยทีไ
สง ผลตอ การลื อ ก฿ชຌบ ริ การการจั ดประชุ มละ
สัมมนามีความส าคัญอยู฿นระดับปานกลาง ใ ขຌ อ
ดังนีๅ (1) ชองทางการติดตอ฿นการจองสถานทีไจัดงาน
ทางวใบเซต์ (2) ชองทางการติดตอ฿นการจองสถานทีไ
จัดงานฯ ละ (ใ) ช องทางการติ ด ต อ ฿นการจอง
สถานทีไจัดงานทางอินตอร์นใต ตามลาดับ
2.ไ ดຌานการสง สริม การตลาด พบว า
ผูຌรับบริการสถานทีไจัดงาน หในวาปัจจัยทีไสงผลตอ
การลือก฿ชຌบริการการจัดประชุมละสัมมนาดຌาน
การสง สริมการตลาด มีความสาคัญอยู฿นระดับ
ปานกลาง มืไอพิจารณาป็นรายขຌอ พบวา ผูຌรับบริการ
สถานทีไ จั ดงาน หใ นว าปั จจั ยทีไ ส งผลต อการลื อ ก฿ชຌ
บริ การการจั ดประชุ มละสั มมนามี ค วามส าคั ญ
อยู ฿นระดั บมาก ไ ขຌ อ ดั งนีๅ (1) การขຌ า ร วมงาน
Road Show (2) การขຌ าร วมงาน Trade Show
(ใ) การประชาสัมพันธ์ทีไขຌาถึงสาธารณะ ละ (ไ) การ

ขายดยพนักงานขาย ตามลาดับ นอกจากนีๅพบวา
ผูຌรับบริการสถานทีไจัดงานหในวาปัจจัยทีไสงผลตอการ
ลือก฿ชຌบริการการจัดประชุมละสัมมนามีความสาคัญ
อยู ฿ นระดั บ ปานกลาง ไ ขຌ อ ดั งนีๅ (1) ปรกรม
สงสริมการขายทีไตอนืไอง (2) การประชาสัมพันธ์ทีไ
สรຌางภาพลักษณ์ทีไดี฿หຌกับสถานทีไจัดงาน (ใ) การ฿ชຌ
สืไอฆษณาทีไมีประสิทธิภาพ ละ (ไ) การ฿ชຌสืไอฆษณา
ทีไขຌาถึงกลุมป้าหมาย ตามลาดับ
2.5 ดຌ า นสิไ ง วดลຌ อ มทางกายภาพ
พบวา ผูຌรับบริการสถานทีไจัดงาน หในวาปัจจัยทีไ
สง ผลตอ การลื อ ก฿ชຌบ ริ การการจั ดประชุ มละ
สัมมนาดຌานสิไงวดลຌอมทางกายภาพ มีความสาคัญ
อยู ฿นระดั บมาก มืไ อพิ จารณาป็ นรายขຌ อ พบว า
ผูຌรับบริ การสถานทีไจั ดงาน หในว าปัจจัย ทีไสง ผล
ตอการลือก฿ชຌบริการการจัดประชุมละสัมมนา
มีความสาคัญอยู฿นระดับมาก ็ ขຌอ ดังนีๅ (1) สถานทีไ
จัด งานละบริ  วณหຌอ งรั บขกมี บรรยากาศทีไ ดี
มีอุณหภูมิหมาะสม (2) สิไงอานวยความสะดวก
ต า งๆ฿นศู น ย์ บ ริ ก ารธุ รกิ จ มี บ ริ ก ารครบครั น
(ใ) สถานทีไจัดงานละบริวณหຌองรับขกสะอาด
เดຌรับการดูลอยางดี (ไ) ครืไองมือละสัญลักษณ์
บอกทิ ศทางทีไ มี ประสิ ทธิภาพ (5) หຌ องประชุมตกต ง
อย างทั นสมั ย (ๆ) ครืไ องหมายละสั ญลั กษณ์ บอก
ทิศทางทีไ ละ (็) หຌองประชุมสะดวกสบาย ตามลาดับ
นอกจากนีๅพบวา ผูຌรับบริการสถานทีไจัดงาน หในวา
ปัจจัยทีไสงผลตอการลือก฿ชຌบริการการจัดประชุม
ละสัมมนามีความสาคั ญ อยู฿นระดับปานกลาง
ใ ขຌอ ดังนีๅ (1) หຌองประชุมมีสงสวางทีไหมาะสม
ละ(2) หຌองประชุมมีอุณหภูมิทีไหมาะสม ตามลาดับ
2.ๆ ดຌ า นกระบวนการบริ ก าร พบว า
ผูຌรับบริการสถานทีไจัดงาน หในวาปัจจัยทีไสงผลตอ
การลือก฿ชຌบริการการจัดประชุมละสัมมนาดຌาน
กระบวนการบริการ มีความสาคัญอยู฿นระดับมาก
มืไอพิจารณาป็นรายขຌอ พบวา ผูຌรับบริการสถานทีไ
จัดงาน หในวาปัจจัยทีไสงผลตอการลือก฿ชຌบริการ
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การจั ด ประชุ ม ละสั ม มนามี ค วามส าคั ญ อยู ฿ น
ระดับมาก 1ไ ขຌอ ดัง นีๅ (1) การจัดการดຌานการ
บริการอาหารละครืไองดืไม (2) การจัดการดຌาน
ขัๅนตอนละออกสารการจอง (ใ) การจัดการดຌาน
ความรียบรຌอยของอุปกรณ์ละสิไง อานวยความ
สะดวก (ไ) การจัดการดຌานความพรຌอมของอุปกรณ์
ละสิไง อานวยความสะดวก (5) การจัดการดຌาน
ความรียบรຌอยของหຌองประชุม ละสถานทีไ (ๆ) การ
จั ด การดຌ า นความพรຌ อ มของหຌ อ งประชุ ม ละ
สถานทีไ (็) การจัดการดຌานการประสานงานระหวาง
ลูกคຌาละฝຆายขาย (่) การจัดการดຌานหตุการณ์
ฉุกฉิน (้) การจัดการ฿นการขอบคุณลูกคຌาทีไมา
จัด งาน (10) การจั ด การดຌ า นการจຌ ง ยอดละ
รียกกใบคา฿ชຌจาย (11) การจัดการดຌานการบริการ
พิศษอืไนๆ ทีไมีการรຌองขอ (12) การจัดการดຌานการ
ประสานงานระหวางฝຆายขายละฝຆายจัดสถานทีไ
(1ใ) การบันทึกขຌอมูลของลูกคຌาพืไอการบริการ฿น
ครัๅงตอเป ละ (1ไ) การประมินการบริการหลังการ
จัดงานละการติดตามผล ตามลาดับ นอกจากนีๅ
พบวา ผูຌรับบริการสถานทีไจัดงาน หในวาปัจจัยทีไ
สง ผลตอ การลื อ ก฿ชຌบ ริ การการจั ดประชุ มละ
สัมมนามีความสาคัญอยู฿นระดับปานกลาง 1 ขຌอ
ดังนีๅ การจัดการดຌานการจายงินทีไงายละสะดวก
2.็ ดຌานพนักงาน พบวา ผูຌรับบริการ
สถานทีไ จั ด งาน หใ น ว า ปั จ จั ย ทีไ ส ง ผลต อ การ
ลื อ ก฿ชຌ บ ริ ก ารการจั ด ประชุ ม ละสั ม มนาดຌ า น
พนักงาน มีความสาคัญอยู฿นระดับมาก มืไอพิจารณา
ป็นรายขຌอ พบวา ผูຌรับบริการสถานทีไจัดงาน หในวา
ปัจจัยทีไสงผลตอการลือก฿ชຌบริการการจัดประชุม
ละสั มมนามี ความส าคั ญอยู ฿นระดั บมาก 5 ขຌ อ
ดั งนีๅ (1) ความสามารถ฿นการประสานงานกั บทุ ก
หน วยงานทีไ กีไ ยวขຌ อง฿นการจั ดงาน (2) ความมี
ประสิ ทธิ ภาพ฿นการท างาน (ใ) ความตใ ม ฿จละ
ความตัๅง฿จ฿นการทางาน (฿จรัก฿นงานบริการ) (ไ) ความ
อา฿จ฿สละความตใม฿จ฿นการชวยหลือ ละ (5) ความ

มี มารยาทละความสุ ภาพ ตามล าดั บ นอกจากนีๅ
พบวา ผูຌรับบริการสถานทีไจัดงาน หในวาปัจจัยทีไ
สงผลตอการลือก฿ชຌบริการการจัดประชุมละสัมมนา
มีความสาคัญอยู฿นระดับปานกลาง ไ ขຌอ ดังนีๅ (1) ความ
ป็นมืออาชีพละความสามารถ฿นการกຌปัญหา
(2) บุคลิกภาพทีไดี (ใ) การมีอัธยาศัยทีไ ดีละมีความ
ป็นมิตรละ (ไ) ตงกายทีไหมาะสม ตามลาดับ
2.่ ดຌ าน ปร ก ร ม ก าร จั ด ง า น
สารใจรูป พบวา ผูຌรับบริ การสถานทีไจัดงาน หในว า
ปัจจัยทีไสงผลตอการลือก฿ชຌบริการการจัดประชุม
ละสั ม มนาดຌ า นปรกรมการจัด งานส ารใ จรู ป
มีความสาคัญอยู฿นระดับมากมืไอพิจารณาป็นราย
ขຌอ พบวา ผูຌรับบริการสถานทีไจัดงาน หในวาปัจจั ย
ทีไสง ผลตอการลือก฿ชຌบริการการจัดประชุมละ
สั ม มนามี ค วามส าคั ญ อยู ฿ นระดั บ มากทัๅ ง ไ ขຌ อ
ดังนีๅ (1) การจัดรวมสินคຌาฯ รวมกับธุรกิจอืไน (2) การ
จัดรวมสินคຌาละบริการของสถานทีไจัดงานรวมกับ
การประชาสัมพันธ์ฯ (ใ) การจัด ปรกรมการจั ด
งานสารใจรูปสาหรับงาน ตัๅงต 2 อยาง (ละ (ไ) การ
จัดรวมสินคຌาฯ ดยนาสนอขายบบหมาจาย฿นราคา
ดียว ตามลาดับ
ใ. ผลการทดสอบสมมติฐาน
3.1 ผูຌ รั บบริ การสถานทีไ จั ดงานทีไ มี พศ
ตางกัน ฿หຌความสาคัญ ของปัจจัยทีไสง ผลตอการ
ลือก฿ชຌบริการการจัดประชุมละสัมมนาดยภาพรวม
ละรายดຌานทุกดຌานเมตกตางกัน
3.2 ผูຌรับบริการสถานทีไจัดงานทีไมีอายุตางกัน
฿หຌความสาคัญ ของปัจจั ยทีไสง ผลตอการลือก฿ชຌ
บริ ก ารการจั ด ประชุ ม ละสั ม มนา฿นดຌ า นราคา
ตกตางกัน สวน ฿นภาพรวม ละรายดຌาน เดຌก ดຌาน
ผลิตภัณ ฑ์/บริก าร ดຌ านชองทางการจัด จ าหนาย
ดຌ านการส งสริ มการตลาด ดຌ านสิไ ง วดลຌ อ มทาง
กายภาพ ดຌ านกระบวนการบริ การ ดຌ านพนั ก งาน
ละดຌานปรกรมการจัดงานสารใจรูป เมตกตาง
กัน
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3.3 ผูຌ รั บบริ การสถานทีไ จั ดงานทีไ มี ระดั บ
การศึกษาตางกัน ฿หຌความสาคัญของปัจจัยทีไสงผล
ตอการลือก฿ชຌบริการการจัดประชุมละสัมมนา
ดຌานชองทางการจัดจาหนาย ตกต างกั น สวน฿น
ภาพรวม ละรายดຌาน เดຌก ดຌานผลิตภัณฑ์/บริการ
ดຌานราคา ดຌานการสงสริมการตลาด ดຌานสิไงวดลຌอม
ทางกายภาพ ดຌานกระบวนการบริการ ดຌานพนักงาน
ละดຌานปรกรมการจัดงานสารใจรูป เมตกตาง
กัน
3.4 ผูຌ รั บบริ การสถานทีไ จั ดงานทีไ มี รายเดຌ
ฉลีไยตอดือนตางกัน ฿หຌความสาคัญของปัจจัยทีไ
สง ผลตอ การลื อ ก฿ชຌบ ริ การการจั ดประชุ มละ
สั ม มนา ฿นดຌ า นปรกรมการจั ด งานส ารใ จ รู ป
ตกตางกัน สวน ฿นภาพรวม ละรายดຌาน เดຌก
ดຌานผลิตภัณฑ์/บริการ ดຌานราคา ดຌานชองทางการ
จัดจาหนาย ดຌานการสงสริมการตลาด ดຌานสิไงวดลຌอม
ทางกายภาพ ดຌ านกระบวนการ ละดຌ านพนั กงาน
เมตกตางกัน
3.5 ผูຌ รั บบริ การสถานทีไ จั ดงานทีไ มี
ประสบการณ์ ก ารท างาน฿นดຌ านการจั ด ประชุ ม
ตางกัน ฿หຌความสาคัญของปัจจัยทีไสง ผลตอการ
ลือก฿ชຌบริการการจัดประชุมละสัมมนา ฿นดຌาน
ราคา ละดຌานพนักงาน ตกตางกัน สวน฿นภาพรวม
ละรายดຌ าน เดຌ ก ดຌ านผลิ ตภั ณฑ์ /บริ การ ดຌ าน
ชองทางการจัดจาหนาย ดຌานการสงสริมการตลาด
ดຌานสิไง วดลຌอมทางกายภาพ ดຌานกระบวนการ
บริการ ละดຌา นปรกรมการจัดงานสารใจรู ป
เมตกตางกัน
3.6 ผูຌรับบริการสถานทีไจัดงานทีไมีประภท
ขององค์ ก รทีไ สั ง กั ด หรื อ ปฏิ บั ติ ง านอยู ต า งกั น
฿หຌความสาคัญของปัจจั ยทีไสง ผลตอการลือก฿ชຌ
บริ ก ารการจั ด ประชุ ม ละสั ม มนา ฿นภาพรวม
ละรายดຌาน เดຌก ดຌานผลิตภัณฑ์/บริการ ดຌานราคา
ดຌ านช องทางการจั ดจ าหน าย ดຌ านการส ง สริ ม
การตลาด ดຌ า นสิไ ง วดลຌ อ มทางกายภาพ ดຌ า น

กระบวนการบริ ก าร ดຌ า นพนั ก งาน ละดຌ า น
ปรกรมการจัดงานสารใจรูป เมตกตางกัน
อภปรายผล
ผูຌรับบริการสถานทีไจัดงาน หในวาปัจจัย
ทีไสง ผลตอการลือก฿ชຌบริการการจัดประชุมละ
สัม มนาดยรวม มี ค วามส าคั ญ อยู ฿ นระดั บ มาก
สอดคลຌ อ งกั บ ผลงานวิ จั ย ของ นิ ภ าพรณ์ ชู ข า
(2551) การศึกษาปัจจัยทีไมีอิทธิพลตอนักทองทีไยว
฿นการลื อ ก฿ชຌ บ ริ ก ารรงรม ฿นขตอ าภอ
กาะสมุ ย จั งหวั ดสุ ราษฎร์ ธานี พบว า ปั จจั ยทีไ มี
อิ ท ธิ พ ลต อ นั ก ท อ งทีไ ย ว฿นการลื อ ก฿ชຌ บ ริ ก าร
รงรม฿นอาภอกาะสมุย จัง หวัดสุราษฎร์ธานี
พบวา นักทองทีไยว฿หຌระดับความสาคัญกับปัจจัย
ทางการตลาด฿นการลื อ ก฿ชຌ บ ริ ก ารรงรม
฿นอาภอกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดຌานผลิตภัณฑ์
ของรงรมอยู฿นระดับมาก ดຌานราคาของรงรม
อยู ฿ นระดั บ มาก ดຌ า นช อ งทางการจั ด จ าหน า ย
อยู฿นระดับมาก ดຌานสงสริมการตลาด อยู฿นระดับ
มาก (ดຌา นการบริ ก ารของพนัก งานอยู฿ นระดั บ
มาก ดຌานกระบวนการ฿หຌบริการอยู฿นระดับมาก
ดຌานสิไงวดลຌอมทางกายภาพอยู฿นระดับมาก
ผูຌรับบริการสถานทีไจัดงาน หในวาปัจจัย
ทีไ ส ง ผลต อ การลื อ ก฿ชຌ บ ริ ก ารการจั ด ประชุ ม
ละสัมมนาดຌานผลิตภัณฑ์/บริการ มีความสาคัญ
อยู ฿ นระดั บ มาก สอดคลຌ อ งกั บ ผลงานวิ จั ย ของ
กันตภพ บัวทอง (255ไ) ศึกษารืไอง กลยุทธ์การ
พัฒนาตลาด MICE ของจังหวัดชายดนริมมนๅา
ขง พบว า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องอุ ต สาหกรรม MICE
เดຌก สถานทีไจัดประชุมสัมมนา฿น ระดับภูมิภาค
ระดับชาติหรือนานาชาติ มีการจัดการทองทีไยว
พืไ อ ป็ น รางวั ล รวมเปถึ ง การจั ด สดงสิ น คຌ า /
นิทรรศการ ตความสามารถ฿นการรองรับของ
ทัๅงสองจังหวัด฿นปัจจุบันสามารถรองรับการจัดเดຌ
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ดี฿นระดับ ภูมิภาค ละระดับชาติทีไมีขนาดผูຌขຌารวม
เมกิน 1,000 คนทานัๅน
ผูຌรั บ บริ ก ารสถานทีไ จัด งาน หใน ว า ปั จ จั ย
ทีไสง ผลตอการลือก฿ชຌบริการการจัดประชุมละ
สัมมนาดຌานผลิตภัณฑ์/บริการ มีความสาคัญอยู฿น
ระดับมาก สอดคลຌองกับผลงานวิจัยของกันตภพ
บัว ทอง (255ไ) ศึก ษารืไ อง กลยุท ธ์ก ารพัฒ นา
ตลาด MICE ของจังหวัดชายดนริมมนๅาขง พบวา
ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรม MICE เดຌก สถานทีไจัด
ประชุมสัมมนา฿น ระดับภูมิภาค ระดับชาติหรือ
นานาชาติ มีการจัดการทองทีไยวพืไอป็นรางวัล
รวมเปถึ ง การจั ด สดงสิ น คຌ า /นิ ท รรศการต
ความสามารถ฿นการรองรั บ ของทัๅ ง สองจั ง หวั ด
฿นปั จ จุ บั น สามารถรองรั บ การจั ด เดຌ ดี ฿ นระดั บ
ภูมิภาค ละระดับชาติทีไมีขนาดผูຌขຌาร วมเมกิน
1,000 คนทานัๅน
ผูຌรั บ บริ ก ารสถานทีไ จัด งาน หใน ว า ปั จ จั ย
ทีไสง ผลตอการลือก฿ชຌบริการการจัดประชุมละ
สัมมนาดຌานราคา มีความสาคัญ อยู฿นระดับปาน
กลาง สอดคลຌองกับผลงานวิจัยของ นิภาพรณ์ ชู ข า
(2551) การศึกษาปัจจัยทีไมีอิทธิพลตอนักทองทีไยว
฿นการลือก฿ชຌบริการรงรม ฿นขตอาภอกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบวา ดຌานราคาของรงรม
พบวา นักทองทีไยว฿หຌระดับความสาคัญกับปัจจัย
ทางการตลาด฿นการลื อ ก฿ชຌ บ ริก ารรงรม฿น
อาภอกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดຌานราคา
ของรงรม ดยรวมอยู฿นระดับมาก มืไอพิจารณา
รายขຌ อพบว า นั กท องทีไ ยว฿หຌ ค วามส าคั ญ อยู ฿ น
ระดั บ มากื อ บทุ ก ขຌ อ ดยรืไ อ งทีไ นั ก ท อ งทีไ ย ว
฿หຌความสาคัญมากทีไสุด คือ รืไองการลดราคาของ
หຌองพัก อยู฿นระดับมาก รืไองถูกกวารงรมอืไนทีไ
ระดั บ คุ ณ ภาพ฿กลຌ  คี ย งกั น อยู ฿ นระดั บ มาก
ละรืไอ งราคาหຌอ งพัก ทีไระบุชัด จนอยู ฿นระดั บ
มาก ส ว นรืไ อ งราคาปลีไ ย นปลงตามฤดู ก าล
ทองทีไยว อยู฿นระดับปานกลาง

ผูຌ รั บบริ การสถานทีไ จั ดงาน หใ นว าปั จจั ย ทีไ
สง ผลตอ การลื อ ก฿ชຌบ ริ การการจั ดประชุ มละ
สัมมนาดຌานชองทางการจัดจาหนาย มี ความสาคัญ
อยู฿นระดับปานกลาง สอดคลຌองกับผลงานวิ จั ย
ของ นิภาพรณ์ ชูขา (2551) การศึกษาปัจจัยทีไมี
อิ ท ธิ พ ลต อ นั ก ท อ งทีไ ย ว฿นการลื อ ก฿ชຌ บ ริ ก าร
รงรม ฿นขตอ าภอกาะสมุ ย จั งหวั ดสุ ราษฎร์ ธ านี
พบวา ดຌานชองทางการจัดจาหนายพบวา นักทองทีไยว
฿หຌ ร ะดั บ ความส าคั ญ กั บ ปั จ จั ย ทางการตลาด
฿นการลือก฿ชຌบริก ารรงรม฿นอาภอกาะสมุ ย
จังหวั ดสุราษฎร์ธานี ดຌานชอ งทางการจั ดจ าหน าย
ดยรวมอยู ฿นระดั บมาก มืไ อพิ จารณารายขຌ อพบว า
นักทองทีไยว฿หຌความสาคัญอยู฿นระดับมากกือบทุก
ขຌอ ดยรืไองทีไนักทองทีไยว฿หຌความสาคัญมากทีไสุด
คือ รืไ อง จองผ านอิ น ตอร์  นใ ต อยู ฿ นระดั บ มาก
รืไองการขายตรง ละรืไองบริษัทนาทีไยว มี คาฉลีไย
ทากัน อยู฿นระดับมาก สวนรืไองผานครือขายรงรม
อยู฿นระดับปานกลาง
ผูຌรั บ บริ ก ารสถานทีไ จัด งาน หใน ว า ปั จ จั ย
ทีไสง ผลตอการลือก฿ชຌบริการการจัดประชุมละ
สัมมนาดຌานการสงสริมการตลาด มีความสาคัญ
อยู฿นระดับปานกลาง สอดคลຌองกับผลงานวิจั ย
ของนิภาพรณ์ ชูขา (2551) การศึกษาปัจจัยทีไมี
อิ ท ธิ พ ลต อ นั ก ท อ งทีไ ย ว฿นการลื อ ก฿ชຌ บ ริ ก าร
รงรม ฿นขตอาภอกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์
ธานี พบว า ดຌ า นการส ง สริ ม การตลาดพบว า
นักทองทีไยว฿หຌระดับความสาคัญกับปัจจัยทางการ
ตลาด฿นการลื อ ก฿ชຌ บ ริ ก ารรงรม฿นอ าภอ
กาะสมุย จัง หวัดสุราษฎร์ธานี ดຌานการสงสริ ม
การตลาด ดยรวมอยู฿นระดับมาก มืไอพิจารณาราย
ขຌอพบวา นักทองทีไ ยว฿หຌ ความส าคั ญ อยู ฿นระดั บ
มากกื อ บทุ ก ขຌ อ ดยรืไ องทีไ นั ก ท อ งทีไ ย ว฿หຌ
ความส าคั ญ มากทีไ สุ ด คื อ รืไ อ ง การฆษณาทาง
อินตอร์นใต อยู฿นระดับมาก รืไองการสนอขาย
ผานพนักงาน อยู฿นระดับมากละรืไองมีการจัด
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รายการรพิศษ (คูปองสวนลด) อยู฿นระดับมาก
รืไองการประชาสัมพันธ์ดยผานการรวมกิจกรรม
ทางสั ง คมละทศกาลต า งๆอยู ฿ นระดั บ มาก
ละรืไองทีไ฿หຌความสาคัญลาดับสุดทຌาย คือรืไอง
การฆษณาทางสืไอสิไงพิมพ์ ชน บชัวร์ นิตยสาร
หนังสือนาทีไยว อยู฿นระดับปานกลาง
ผูຌรั บ บริ ก ารสถานทีไ จัด งาน หใน ว า ปั จ จั ย
ทีไสง ผลตอการลือก฿ชຌบริการการจัดประชุมละ
สัมมนาดຌานสิไงวดลຌอมทางกายภาพ มีความสาคัญ
อยู ฿ นระดั บ มาก สอดคลຌ อ งกั บ ผลงานวิ จั ย ของ
นิภาพรณ์ ชูขา (2551) การศึกษาปัจจัยทีไมีอิทธิพล
ต อ นั ก ท อ งทีไ ย ว฿นการลื อ ก฿ชຌ บ ริ ก ารรงรม
฿นขตอ าภอกาะสมุ ย จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี
พบว า ดຌ า นสิไ ง วดลຌ อ มทางกายภาพ พบว า
นั ก ท อ งทีไ ย ว฿หຌ ร ะดั บ ความส าคั ญ กั บ ปั จ จั ย
ทางการตลาด฿นการลื อ ก฿ชຌ บ ริ ก ารรงรม
฿นอ าภอกาะสมุ ย จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี ดຌ า น
สิไงวดลຌอมทางกายภาพ ดยรวมอยู฿นระดับมาก
มืไอพิจารณารายขຌอพบวา รืไองการออกบบ฿น
ภาพรวมนຌนอกลักษณ์ความป็นเทย อยู฿นระดับ
มาก รองลงมาคื อ รืไ อ งท าลทีไ ตัๅ ง หຌ อ งพั ก ฿กลຌ
จุดชมวิว อยู฿นระดับมาก ละรืไองมีลานจอดรถ
ทีไส ะดวกละขຌ า ถึ ง หຌ อ งพั กเดຌ ง าย อยู ฿นระดั บ
ปานกลาง ละรืไองเดຌรับรางวัลดຌานสิไงวดลຌอม
จากหนวยงานของภาครัฐ อยู฿นระดับปานกลาง
ป็นลาดับสุดทຌาย
ผูຌรั บ บริ ก ารสถานทีไ จัด งาน หใน ว า ปั จ จั ย
ทีไสง ผลตอการลือก฿ชຌบริการการจัดประชุมละ
สัมมนาดຌานกระบวนการบริการ มีความสาคัญอยู
฿นระดับมาก สอดคลຌองกับผลงานวิจัยของ นิภาพรณ์
ชู ข า (2551) การศึ กษาปั จ จั ยทีไ มี อิ ท ธิ พลต อ
นักทองทีไยว฿นการลือก฿ชຌบริการรงรม ฿นขต
อาภอกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบวา ดຌาน
การบริการของพนักงานพบวา นักทองทีไยว฿หຌระดับ
ความส าคั ญกั บปั จจั ยทางการตลาด฿นการลื อก฿ชຌ

บริการรงรม ฿นอาภอกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ดຌานการบริการของพนักงาน ดยรวมอยู฿นระดับ
มาก (มืไอพิจารณารายขຌอพบวา นักทองทีไยว฿หຌ
ความสาคัญอยู฿นระดับมากกือบทุกขຌอ ดยรืไองทีไ
นั กท องทีไ ยว฿หຌ ความส าคั ญ มากทีไ สุ ด คื อ รืไ อง
พนักงานยิๅมยຌมจม฿สมีมารยาทสุภาพออนยน
อยู ฿ นระดั บ มาก รืไ อ งมี ค วามสามารถ฿นการ
ติดต อสืไอสาร อยู ฿นระดั บมาก ละรืไองมีความรูຌ
รืไองภาย฿นจังหวัด อยู฿นระดับมาก สวนรืไองชุด
ครืไองบบ฿นการปฏิบัติงานมี อยู฿นระดับปานกลาง
ผูຌรับบริการสถานทีไจัดงาน หในวาปัจจัยทีไ
สง ผลตอ การลื อ ก฿ชຌบ ริ การการจั ดประชุ มละ
สัมมนาดຌานพนักงาน มีความสาคั ญ อยู฿ นระดั บ
มาก สอดคลຌองกับผลงานวิจัยของ วิรจน์ ระจิตดารง
(255ไ) ศึกษารืไอง ความพรຌอมดຌานบุคลากรของศูนย์
ประชุม฿นขตกรุงทพมหานครละปริมณฑลตอ
การรองรั บ งาน฿นอุ ต สาหกรรมเมซ์ พ บว า
ดຌานบุคลากร฿นศูนย์ประชุมยัง มีความสัมพันธ์กับ
กระบวนการบริหารงานทรัพยากรบุคคล฿นตละ
ขัๅนตอน฿นระดับทีไตกตางกันเป ดยกระบวนการ
สรรหาละการคั ด ลื อ กป็น หั ว฿จสาคัญ ฿นการ
เดຌ ม าซึไ ง บุ ค ลากรทีไ มี คุ ณ สมบั ติ  หมาะสมกั บ
ตาหนงงาน สวนกระบวนการฝຄกอบรม ละพัฒนา
ป็นการสริมสรຌางความพรຌอม฿นทุกๆ ดຌานของ
บุคลากร฿นศูนย์ประชุมพืไอ฿หຌสามารถรองรับงาน
฿นอุ ต สาหกรรมเมซ์ เ ดຌ อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ความพรຌ อ มดຌ า นบุ ค ลากรป็ น ตั ว ชีๅ วั ด ตั ว หนึไ ง ทีไ
บงบอกถึง คุณภาพการ฿หຌบริการของศูนย์ประชุม
ตละหง ซึไงมีผลดยตรงตอความพึง พอ฿จของ
ผูຌ฿ชຌบริการละป็นตัวปรสาคัญ฿นการตัดสิน฿จ
ลือก฿ชຌบริการจัดกิจกรรมเมซ์฿นศูนย์ประชุม
ข้อสนอนะ
1. ประทศเทยตຌองทาการวิจัยตรียมผนงาน
ผนสง สริมปรมชัไนดຌวยการป็นผูຌนาดຌานการ
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จัด ประชุม ละสัม มนา ดยกลยุ ท ธ์ ก ารตลาดทีไ
นามา฿ชຌพืไอดึงดูดกลุมป้าหมายจะตຌองสรຌางความ
มัไน฿จละความพึงพอ฿จ฿หຌกับกลุมป้าหมายอยาง
สูงสุดพืไอสรຌางรายเดຌ฿หຌกับประทศ฿หຌมากขึๅน
2. องค์กรทีไกีไยวขຌองจะตຌองรวบรวมละ
พัฒนาขຌอมูล฿หຌมากทีไสุดพืไอนามา฿ชຌป็นประยชน์
พืไ อ การพั ฒ นากลุ ม ป้ า หมายละธุ ร กิ จบริ ก าร
มีขຌอมูลขาวสารทีไทันสมัยจะสามารถชวยป้องกัน
เม฿หຌกิดขຌอผิดพลาดตางๆ เดຌ นอกจากนีๅระบบ
ทคนลยี ส ารสนทศทีไ ทั น สมั ย ป็ น ครืไ อ งมื อ
สาคัญ฿นการ฿หຌขຌอมูล ละการติดตอธุรกิจป็นเป
อยางคลองตัวละรวดรใว
3. ฿นอุตสาหกรรมการจัดประชุมละสัมมนา
นัๅน หากมีครือขายทางดຌานการสืไอสารทีไปຂดถึง
กั น ตลอดวลาละสามารถน าขຌ อ มู ล มา฿ชຌ  พืไ อ
ผยพร ฿หຌกนั กทองทีไยวละนักธุรกิ จการจั ด
ประชุ ม ละสั ม มนาเดຌ รั บ ทราบ จะท า฿หຌ ก าร
พัฒนาอุตสาหกรรมการจัดประชุมละสัมมนามี
ประสิทธิภาพมากขึๅน
ไ. อุ ตสาหกรรมการจั ดประชุ มละสั ม มนา
จะตຌองหาวิธีทางานทีไหลากหลาย ฿นการดึงกลุม
ตลาดพืไ อ ฿หຌ อุ ต สาหกรรมการจั ด ประชุ ม ละ
สั ม มนากิ ด การจริ ญ ติ บ ต ซึไ ง จะตຌ อ งมี ก าร
ท างานร ว มเปกั บ การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมการ
ทองทีไยวทีไป็นตัวดึง ดู ดตลาดฉพาะกลุมนัๅน฿หຌ
ขຌามา฿นประทศ
5. ควรมี การจั ดสิไ ง จู ง ฿จ฿หຌ คนขຌ ามาร ว ม
กิ จ กรรมการจั ด ประชุ ม ละสั ม มนา ดຌ ว ยการ
ประสานงานกับสวนราชการ รงรม ตลอดจน
องค์ กรระหวางประทศ ฿นรู ปของการลดราคา
พิศษ บริการพิศษ หรือการสรຌางสรรค์กิจกรรม
ทีไปลก฿หมอืไนๆพิไมขึๅน

6. ควรมี การวางนวทางหรือกลยุทธ์ ฿นการ
สง สริ มดຌา นธุร กิจการจัด ประชุ มละสัมมนา฿หຌ
ชั ด จน ช น การจั ด ตัๅ ง หน ว ยงานประสานงาน
กีไ ย วกั บ ธุ ร กิ จ การจั ด ประชุ ม ละสั ม มนาขึๅ น
การฝຄ ก อบรมบุ ค ลากรทางดຌ า นธุ ร กิ จ การจั ด
ประชุ ม ละสั มมนาอย างสมไ าสมอ พืไ อพิไ มขี ด
ความสามารถของบุคลากร฿นการรองรับการขยายตัว
ของธุ ร กิ จ การจั ด ประชุ ม ละสั ม มนา การพิไ ม
มาตรการ฿นดຌ า นการรั ก ษาความปลอดภั ย ของ
นั ก ท อ งทีไ ย วกลุ ม การจั ด ประชุ ม ละสั ม มนา
ป็นตຌน
็. ควร฿หຌความสาคัญกับการรวมกันสงสริม
การขาย หรือการฆษณาถึง หลงทรัพยากรการ
ท อ งทีไ ย วทีไ ส ามารถดึ ง ดู ด ฿จละรองรั บ ความ
ตຌองการของนักทองทีไยวกลุมประชุมละสัมมนา
พรຌอมทัๅงพัฒนาองค์ประกอบดຌานการทองทีไยว฿หຌ
พรຌอมรองรับความตຌองการของนักทองทีไยวกลุม
การจัดประชุมละสัมมนาควบคูกัน
่. ควรร ง พั ฒ นาความรูຌ ความสามารถ
ทีไกีไยวขຌองกับการจัดงาน การจัดประชุม การจัด
สดงสินคຌาละนิทรรศการ รวมถึงการทองทีไยว
พืไ อ ป็ น รางวั ล ฿หຌ ส ามารถขຌ า ฿จบทบาทละ
หนຌาทีไพรຌอมทัๅงตระหนักถึงความป็นมืออาชีพ฿น
การจั ด หา ประสานงานติ ด ต อ ละสรຌ า งสรรค์
ผลงาน฿หຌกินคาดหมายของนักทองทีไยวกลุมการ
จัดประชุมละสัมมนา ดยอาศัยความพรຌอม฿น
การป็นมืองธุรกิจมาป็นปัจจัย฿นการคຌนหากล
ยุทธ์฿นการ฿หຌบริการของตนอง
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ความป็นธรรมาภบาลขององค์การบรหารสวนตาบลิอาภอมืองสพรรณบรีิ
จังหวัดสพรรณบรี
Good Governance Principle doctrine Conducted by the Tambon
Administrative Organization in Amphoe Muang Suphan Buri
Districtrict, Suphanburi Province
ยาวลักษณ์ิิชาวบ้านพธ์

1

บทคัดยอ

การวิจัยครัๅงนีๅ มีวัตถุประสงค์พืไอ (1) ประสิทธิผลความป็นธรรมาภิบาลขององค์การบริหารสวนตาบล อาภอมือง
สุพรรณบุรี จั งหวัดสุพรรณบุรี ละ (2) ปรียบทียบความป็นธรรมาภิ บาลขององค์ การบริหารสวนตาบล฿นอาภอมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จานกตามปัจจัยสวนบุคคล ประชากรทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยครัๅงนีๅคือ ประชาชนภาย฿นขตองค์การ
บริหารสวนตาบล อาภอมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุ พรรณบุรี จานวน 396 คน ดย฿ชຌบบสอบถามป็นครืไองมือ฿นการวิจัย
สถิติทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย คือ คาความถีไ คารຌอยละ คาฉลีไย สวนบีไยงบนมาตรฐาน คาที ละคาอฟ ผลการวิจัยพบวา (1) ผูຌตอบ
บบสอบถามสวน฿หญป็นพศชาย มีอายุ ใ1-ไ0 ปีิมีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับจຌาง ละมีรายเดຌฉลีไยตอ
ดือนมากกวา 10ุ000-20ุ000 บาท (2) ประชาชน มีความคิดหในตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
สวนตาบล อาภอมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ฿นภาพรวม มีคาฉลีไยอยู฿นระดับมาก มีความคิดหในอยู฿นระดับมาก
ใ ดຌาน เดຌก ดຌานหลักความคุຌมคา ดຌานหลักคุณธรรม ดຌานหลักความปรง฿ส ตามลาดับ ละมีความคิดหในอยู฿นระดับปาน
กลาง ใ ดຌาน เดຌก ดຌานหลักความรับผิดชอบ ดຌานหลักการมีสวนรวม ละดຌานหลักนิติธรรม ตามลาดับ ละ (3) ประชาชนทีไมี
พศ อายุ ละระดับการศึกษา ตางกัน มีความคิดหในตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารสวนตาบล
อาภอมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ตกตางกัน สวนอาชีพ ละรายเดຌฉลีไยตอดือน เมตกตาง
คาสาคัญิ:ิธรรมาภิบาลุ ประสิทธิผลุ ความคุຌมคา

Abstract
The conduct of this research aimed to (1) studied the effectiveness of Good Governance conducted
by the Tambon Administrative Organization in Amphoe Muang Suphan Buri Districtrict, Suphanburi Province,
(2) to compared of Good Governance doctrine had been conducted by the Tambon Administrative
Organization in Amphoe Muang Suphan Buri Districtrict, Suphanburi Province, and (3) to identified
improvement for Good Governance conducted by the Tambon Administrative Organization in Amphoe
Muang Suphan Buri Districtrict, Suphanburi Province. Population of this study was residents of every Tambon
in Amphoe Muang Suphan Buri Districtrict, Suphanburi Province. Survey samples consist of 396 residents of
the Tambon Adminstrative Organization in Amphoe Muang Suphan Buri Districtrict, Suphanburi Province.
Questionnaires were used as data gathering. Statistical techniques adopted for this research include
frequency, percentage, mean, standard deviation, T-test, and F-test The Finding were as follow: (1) The majority of
the respondents were male, aged between 31-ไ0 years oldุ graduate with a bachelor’s degreeุ work as
1

นักวิชาการอิสะ
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employees, and have an average monthly income of 10,000-20,000 baht. (2) Residents contain extensive
attitude toward Good Governance conducted by the Tambon Administrative Organization in Amphoe Muang
Suphan Buri Districtrict, Suphanburi Province. Three areas that score highest attitude include worthiness
principle, moral principle, and transparency principle, in that order. Three areas that score moderate attitude
include responsibility principle, participation principle, and legal principle, in that order. (3) Residents with
different gender, age, and education hold different attitude toward the Good Governance conducted by
the Tambon Administrative Organization in Amphoe Muang Suphan Buri Districtrict, Suphanburi Province.
However, occupation and average monthly income do not influence different understanding.
Key word : Good Governance, Effectiveness, Worthiness Principle

บทนา

การปลีไ ยนปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาป็นระบอบประชาธิปเตย
อั นมี พระมหากษั ตริ ย์ ป็ นพระประมุ ขมืไ อวั นทีไ
2ไ มิถุนายน พ.ศ. 2ไ็5 ดยคณะราษฎร ซึไงนาดย
พั น อกพระยาพหลพลพยุ ห สนานั บ ป็ น การ
ปลีไยนปลงครัๅงสาคัญทีไสุด฿นการมืองการปกครอง
ของเทยพราะป็ น การปลีไ ย นจากระบอบการ
ปกครองบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาป็นระบอบ
การปกครองดยรัฐธรรมนูญมีป้าหมายจะสถาปนา
ระบอบประชาธิ ป เตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์
ป็นประมุขป็นหลัก฿นการปกครอง มืไอคณะราษฎร
ท าการปลีไ ย นปลงการปกครองเดຌ ส ารใ จ ลຌ ว
กใ มี การประกาศ฿ชຌ พระราชบั ญญั ติ ธรรมนู ญการ
ปกครองผนดินสยามชัไวคราว พ.ศ. 2ไ็5 มืไอวันทีไ
2็ มิถุนายน พ.ศ. 2ไ็5 ซึไงอาจถือเดຌวาป็นรัฐธรรมนูญ
ฉบั บรกมຌ จะป็ นกฎหมายทีไ ฿ชຌ ชัไ วคราวกใ ตาม
ละหลั ง จากนัๅ น ประทศเทยกใ ป กครองดยมี
รัฐธรรมนูญป็นหลักมาดยตลอดมຌจะมีการยุบลิก
รัฐธรรมนูญบຌางกใป็นการชัไวครัๅงชัไวคราว฿นทีไสุดกใจะตຌอง
มีรัฐธรรมนูญฉบับ฿หมขึๅนมาทดทนสมอเป คงกลาวเดຌ
ว าการปกครองของเทยนัๅ นพยายามทีไ จะยึ ด หลั ก
การปกครอง ดยกฎหมาย คือ฿หຌมีบทบัญญัติกฎกณฑ์
กติกาทีไนนอนป็นนวทาง฿นการปกครองการปกครอง
ทຌองถิไน คือ รากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปเตย
(Basic Democracy) พราะการปกครองทຌองถิไ น

จะป็นสถาบันฝຄกสอนการมืองการปกครอง฿หຌก
ประชาชน฿หຌ ประชาชนรูຌ สึ ก ว าตนมี ความกีไ ยวพั น
กับการปกครอง การบริหารทຌองถิไนกิดความรับผิดชอบ
ละหวงหนตอประยชน์อันพึงมีตอทຌองถิไนทีไตนอยู
อาศัย อันจะนามาซึไงความศรัทธาลืไอม฿ส฿นระบอบ
การปกครองประชาธิปเตย฿นทีไสุดดยประชาชนจะมี
อกาสลือกตัๅงฝຆายนิติบัญญัติ (สภาองค์การบริหารสวน
ตาบล) ฝຆายบริหาร (นายกองค์การบริหารสวนตาบล)
การลือกตัๅงจะป็นการฝຄกฝน฿หຌประชาชน฿ชຌดุลพินิจ
ลื อกผูຌ ทนทีไ หมาะสมส าหรั บผูຌ ทีไ เ ดຌ รั บลื อกตัๅ ง
ขຌาเปบริหารกิจการของทຌองถิไน นับเดຌวาป็นผูຌนา฿น
ทຌองถิไนจะเดຌ฿ชຌความรูຌความสามารถบริหารงานทຌองถิไน
กิดความคุຌนคยมีความชานิชานาญ฿นการ฿ชຌสิทธิ
ละหนຌาทีไของพลมือง ซึไงจะนาเปสูการมีสวนรวม
ทางการมือง฿นระดับชาติตอเป กลาวเดຌวาองค์การ
บริหารสวนตาบลถือวาป็นหนวยการปกครองสวน
ทຌ อ งถิไ น ทีไ จั ด ตัๅ ง ขึๅ น ฿นขตชุ ม ชนทีไ มี ค วามจริ ญ
ละ฿ชຌ฿นการบริหารมืองป็นหลักซึไงหลายประทศ
ประสบความสารใจ฿นการ฿ชຌ องค์การบริหารสวน
ตาบล” ป็นครืไองมือทีไสาคัญ฿นการปกครองประทศ
ดยฉพาะประทศทีไ พั ฒนาลຌ วทัๅ งหลายส าหรั บ
สังคมเทยองค์การบริหารสวนตาบล ป็นรูปบบการ
บริหารราชการสวนทຌ องถิไน฿นขตชุ มชนมื องทีไ฿ชຌ
มาตัๅงต พ.ศ. 2ไ็ๆ จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 255ๆ)
กือบ ่0 ปีลຌว พ.ศ. 2ไ็ๆ เดຌมีการตราพระราชบัญญัติ
ระบี ยบราชการบริ หารห ง ราชอาณาจั กรเทย
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พ.ศ. 2ไ็ๆ ละกาหนด฿หຌองค์การบริหารสวนตาบล
ป็นองค์กรบริหารรูปหนึไ งของราชการบริหารสวน
ทຌองถิไน (ถวิลวดี บุรีกุล ละวิศิษฎ ชัชวาลทิพากรุ
2550: 1)
ตามหลั กการปกครองทຌ อ งถิไ น ฿นรู ปบบ
ขององค์ การบริ หารส วนต าบลมี การปลีไ ยนปลง
ละพัฒนาตลอดมาพืไอ฿หຌหมาะสมกับสภาพการณ์
ของต ละช วงวลาซึไ ง ปั ญหาละอุ ปสรรคหลาย
ประการทีไ ท า฿หຌ การปกครองทຌ องถิไ นเม สามารถ
อ านวยประยชน์ ฿หຌ กั บประชาชนเดຌ อย างตใ มทีไ
ตามวัตถุประสงค์฿นการปกครองประทศดยฉพาะ
วัตถุประสงค์หลัก฿นการปกครองทຌองถิไน คือ การ฿หຌ
ประชาชนเดຌ  ขຌ า มามี ส ว นร ว ม฿นการมื อ งการ
ปกครองดยมี ตั วทนของประชาชน฿นรู ปของ
กรรมการชุ มชน ทีไ ทาหนຌาทีไทนประชาชน฿นการ
บริหารองค์การบริหารสวนตาบล ตามระบียบสานัก
นายกรัฐมนตรี วาดຌวยการสรຌางระบบบริหารกิจการ
บຌานมืองละสังคมทีไดี พ.ศ. 25ไ2 ลงวันทีไ ใ0 มิถุนายน
25ไ2 เดຌ ก ล า วถึ ง การบริ ห ารกิ จ การบຌ า นมื อ ง
ละสังคมทีไดี ควรจัดหรือสงสริม฿หຌสังคมเทยอยูบน
พืๅนฐานของหลักสาคัญ ๆ ประการ คือ หลักนิติธรรม
หลักคุณธรรม หลักความปรง฿ส หลักการมีสวนรวม
หลักความรับผิดชอบ ละหลักความคุຌมคา หรืออาจ
รียกเดຌวา หลักธรรมาภิบาล” ซึไงรารูຌจักกัน฿นนาม
Good Governance” ซึไ งหมายถึ ง การปกครองทีไ
ป็นธรรมนัๅนเม฿ชนวความคิด฿หมทีไกิดขึๅน฿นสังคม
ตป็นการสะสมความรูຌทีไป็นวัฒนธรรม฿นการอยู
รวมกันป็นสังคมของมวลมนุษย์ป็นพันๆปี ซึไงป็น
หลักการพืไอการอยูรวมกัน ฿นบຌานมืองละสังคม
อยางมีความสงบสุข สามารถประสานประยชน์ละ
คลีไ คลายปั ญหาขຌ อขั ดยຌ งดยสั นติ วิ ธี ละพั ฒนา
สังคม฿หຌมีความยัไงยืน
องค์การบริหารสวนตาบล อาภอมืองสุพรรณบุรี
จั ง หวั ดสุ พรรณบุ รี เดຌ มี การพั ฒนา฿นดຌ านต างๆ
ทัๅ ง ทางดຌ านครงสรຌ างพืๅ นฐานละสิไ ง วดลຌ อ ม

ดຌานศรษฐกิจละความมัไนคงของชุมชน ดຌานสังคม
ละคุณภาพชีวิต ดຌานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ละภู มิ ปั ญญาทຌ องถิไ น ละดຌ านการบริ หารจั ดการ
ละการบริการประชน พืไอการบรรลุผลสารใจอยางมี
ประสิทธิภาพการบริหารงาน ขององค์การบริหารสวนตาบล
อ าภอมื องสุ พรรณบุ รี จั งหวั ดสุ พรรณบุ รี จึ งเดຌ ยึ ด
หลั กการบริ ห ารจั ด การทีไ ดี มา฿ชຌ ฿ นการก าหนด
นยบายการพั ฒนาขององค์ การบริ หารส วนต าบล
อาภอมื องสุพรรณบุรี จังหวั ดสุพรรณบุ รี พันธกิ จ
ละจุ ด มุ ง หมาย฿นการ฿หຌ บ ริ การสาธารณะ
ละการพั ฒ นาทຌ องถิไ น ฿หຌ น าอยู  พืไ อตอบสนอง
ตอความตຌองการของประชาชนจากการปลีไยนปลง
สังคมละศรษฐกิจ
ดั ง นัๅ น พืไ อ฿หຌ องค์ การบริ หารส วนต าบล
อาภอมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี บริหารงาน
ป็นเปตามหลั กการบริ หารจัดการทีไ ดี ละพืไอ฿หຌ
ประชาชน฿นทຌ องถิไ นเดຌ รั บประยชน์ สู งสุ ดผูຌ วิ จั ยจึ ง
สน฿จทีไจะศึกษาความคิดหในของประชาชนตอการ
บริ หารงานตามหลั กธรรมาภิ บาลองค์ การบริ หาร
สวนตาบล อาภอมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
นืไองจากผูຌวิจั ยมีความคิดหใ นวาประชาชนภาย฿น
ขตองค์การบริหารสวนตาบล อาภอมืองสุพรรณบุรี
จังหวัดสุ พรรณบุ รี ป็นก าลังสาคัญ฿นการน าหลั ก
ธรรมาภิ บาลมาประยุ กต์ ฿ชຌ ฿ นการปฏิ รู ประบบ
ราชการเปสู การป็ นราชการยุ ค฿หม ทีไ มี ลั กษณะ
ของธรรมาภิ บาลป็ นรากฐาน฿นการปฏิ บั ติ ง าน
อันจะสงผล฿หຌการปฏิบัติงานป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ
วัตถประสงค์ของการวจัย
1. พืไอศึกษาประสิทธิผลความป็นธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารสวนตาบล อาภอมืองสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
2. พืไ อปรี ยบทียบความป็นธรรมาภิบาล
ขององค์ ก ารบริ ห ารส ว นต าบล฿นอ าภอมื อ ง
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สุพรรณบุ รี จั งหวั ดสุ พรรณบุ รี จ านกตามปั จจั ย
สวนบุคคล
ใ. พืไอศึกษานวทางการปรับปรุงความป็น
ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส วนตาบล อาภอ
มืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี พืไอ฿หຌสอดคลຌอง
กับหลักธรรมาภิบาล
ขอบขตของการวจัย
แ.ิด้านนืๅอหาิ
฿นการวิ จั ยความป็ นธรรมาภิ บาลของ
องค์การบริหารสวนตาบล฿นอาภอมืองสุพรรณบุรี
จั ง หวั ดสุ พรรณบุ รี มุ งศึ กษาการบริ หารงานตาม
ความป็ น ธรรมาภิ บ าล฿นรืไ อ งหลั ก นิ ติ ธ รรม
หลักคุณธรรม หลักความปรง฿ส หลักความมีสวนรวม
หลักความรับผิดชอบ ละหลักความคุຌมคา ทานัๅน
โ.ิด้านประชากรที่ใช้ในการวจัยิ
ประชากรทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยครัๅงนีๅ คือ ประชาชน
ภาย฿นขตองค์ การบริ หารส วนต าบล อ าภอมื อง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุ พรรณบุรี ป็นการคั ดลือกกลุ ม
ตัวอยางบบบังอิญ จานวน ใๆุไๆ2 คนิ
กลุ มตั วอย างทีไ ฿ชຌ ฿นการวิ จั ยครัๅ ง นีๅ คื อ
ประชาชนภาย฿นขตองค์ การบริ หารส วนต าบล
อาภอมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จานวน
396 คน
3. ด้านระยะวลาิ
ระหวางดือนกรกฎาคม-กันยายน 255้
4. ด้านตัวปร
4.1 ตัวปรอิสระ เดຌก ขຌอมูลสวนบุคคล
ประกอบดຌวย พศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ละ
รายเดຌฉลีไยตอดือน
ไ.2 ตัวปรตาม เดຌก ความคิดหในของ
ประชาชนตอการบริหารงานตามความป็นธรรมาภิบาล
ของการบริ หารส วนต าบล อ าภอมื องสุ พรรณบุ รี
จั ง หวั ดสุ พรรณบุ รี ประกอบดຌ วย หลั กนิ ติ ธรรม

หลักคุณธรรม หลักความปรง฿ส หลักความมีสวน
รวม หลักความรับผิดชอบ ละหลักความคุຌมคา
วธีดานนการวจัย
ครื่องมือที่ใช้ในการกใบรวบรวมข้อมูล
การวิ จั ยครัๅ ง นีๅ ป็ นการวิ จั ยชิ ง ส ารวจ
ครืไ องมื อทีไ ฿ชຌ ฿นการวิ จั ยครัๅ งนีๅ คื อ บบสอบถาม
ซึไ ง มี ลั ก ษณะค าถามบบปลายปຂ ด ละค าถาม
ปลายปຂ ด พืไ อสอบถามประชาชนภาย฿นขตของ
องค์การบริหารสวนตาบล อาภอมื องสุพรรณบุ รี
จังหวัดสุพรรณบุรี ดยบบสอบถามบงออกป็ น
2 ตอน ดังนีๅ
สวนทีไ 1 ขຌอมูลทัไวเปกีไยวกับขຌอมูลสวน
บุคคล จานวน 5 ขຌอ ประกอบดຌวย พศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ ละรายเดຌฉลีไยตอดือน
สวนทีไ 2 ขຌอมูลกีไยวกับความคิดหในของ
ประชาชนตอการบริหารงานตามความป็นธรรมาภิ บาล
ของการบริ หารส วนต าบล อ าภอมื องสุ พรรณบุ รี
จั ง หวั ดสุ พรรณบุ รี ประกอบดຌ วยหลั กนิ ติ ธรรม
หลั กคุ ณธรรม หลั กความปรง฿ส หลั กความมี ส วน
รวม หลักความรับผิดชอบ ละหลักความคุຌมคา
การวคราะห์ข้อมูล
1. น าบบสอบถามทัๅ งหมดมาตรวจความ
สมบูรณ์ถูกตຌอง ฿นการตอบบบสอบถามลຌวนามา
คัดลือกฉบับทีไสมบูรณ์ละมีความถูกตຌอง พืไอนามา
วิคราะห์ขຌอมูล
2. การวิ คราะห์ ขຌอมูล฿ชຌสถิติ ชิ งพรรณนา
วิคราะห์ดຌวยปรกรมสารใจรูป มีขัๅนตอนดานินการ
ดังนีๅ
2.1 หาค าความถีไ ละรຌอยละของขຌอมู ล
ทัไวเปของขຌอมูลสวนบุคคล
2.2 หาคาฉลีไย ละสวนบีไยงบนมาตรฐาน
ของคะนน จากการตอบบบสอบถามดยทน
ความหมายของคะนนฉลีไ ยระดั บ ความคิ ดหใ น
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กีไยวกับความป็นธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส วนต าบล฿นอ าภอมื อ งสุ พรรณบุ รี จั ง หวั ด
สุพรรณบุรี
2.3 สถิติทีไ฿ชຌ฿นการทดสอบสมมติฐาน
2.ใ.1 คา t-test ฿ชຌ วิคราะห์ความ
ตกตางระหว างคาฉลีไยของกลุมตั วอยาง 2 กลุ ม
ทีไมีระดับนัยสาคัญ .05 พืไอทดสอบสมมติฐานสวน
ทีไ 1 ทีไกีไยวกับ พศ สาหรับสถิติทีไ฿ชຌ฿นการวิคราะห์
฿นขัๅ นรกจะทาการทดสอบความตกต างระหว าง
ความปรปรวนของตั วปรอิ สระกลุ มทัๅ ง 2 กลุ ม
ดย฿ชຌสถิติ Levene’s test ซึไงหากผลการทดสอบ
พบว า ค าความปรปรวนของตั วปรอิ สระกลุ ม
ทัๅง 2 กลุมเมตกตางกัน (คา Sig. มีคามากกวา หรือ
ทากับ 0.05) กใจะ฿ชຌคา Equal Variances Assumed
ตหากผลการทดสอบพบวาความปรปรวนของตัว
ปรอิสระกลุมทัๅง 2 กลุมตกตางกัน (คา Sig. มีคา
นຌอยกวา 0.05) กใจะ฿ชຌคา Equal Variances not
Assumed
2.ใ.2 ฿ชຌ สถิ ติ วิ คราะห์ F-test บบ
การวิคราะห์ความปรปรวนทางดียว One-way
ANOVA (One-way Analysis of Variance) หรือ
Brown Forsyth ฿ชຌปรียบทียบคาฉลีไยของกลุ ม
ตัวอยางมากกวา 2 กลุม พืไอทดสอบสมมติฐานดຌาน
อายุ ระดั บการศึ กษา อาชี พ ละรายเดຌ ฉลีไ ยต อ
ดือน ละถຌาผลการทดสอบมีความตกตางอยางมี
นัยสาคัญทางสถิติลຌว ตຌองทาการทดสอบป็นรายคู
ตอเป พืไอดูวามีคู฿ดทีไตกตางกันดย฿ชຌวิธี Fisher’s
Least Significant Difference (LSD) หรือ Dennett’s
T3
ผลการวจัย
1. ผูຌตอบบบสอบถามสวน฿หญป็นพศชาย
มี อ ายุ ใ1-ไ0 ปี ิ มี การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ประกอบอาชีพรั บจຌาง ละมีรายเดຌฉลีไยตอดือน
มากกวา 10ุ000-20ุ000 บาท

2. ประชาชน มี ความคิ ดหใ นต อการบริ หาร
งานตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลขององค์ ก ารบริ ห าร
สวนตาบล อาภอมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
฿นภาพรวม มีคาฉลีไยอยู฿นระดับมาก มืไอพิจารณา
ป็นรายดຌาน พบวา มีความคิดหในอยู฿นระดับมาก
ใ ดຌาน เดຌก ดຌานหลักความคุຌมคา ดຌานหลักคุณธรรม
ดຌานหลักความปรง฿ส ตามลาดับ นอกจากนีๅพบวา
มีความคิ ดหใ นอยู ฿นระดั บปานกลาง ใ ดຌาน เดຌ ก
ดຌานหลั กความรั บผิ ดชอบ ดຌ านหลั กการมี ส วนร วม
ละดຌานหลักนิติธรรม ตามลาดับ มืไอพิจารณาป็น
รายดຌานปรากฏผลดังนีๅ
2.1 ดຌานหลักนิติธรรม พบวา ประชาชน
มี ค วามคิ ด หใ น ต อ การบริ หารงานตามหลั ก
ธรรมาภิ บาล ขององค์ การบริ หารส วนต าบล อ าภอ
มื องสุ พรรณบุ รี จั งหวั ดสุ พรรณบุ รี ดຌ านหลั กนิ ติ
ธรรมมีคาฉลีไยอยู฿นระดับปานกลาง มืไอพิจารณา
ป็ นรายขຌ อ พบว า มี ความคิ ดหใ นอยู ฿นระดั บมาก
2 ขຌอ เดຌก กฎระบียบทีไองค์การบริหารสวนตาบล
กาหนดขึๅนเดຌรับการยอมรับจากประชาชน ละสรຌาง
จิตสานึกกพนักงาน฿หຌยึดถือปฏิบัติตามกฎระบียบ
ดຌวยความป็นธรรม ตามลาดับ นอกจากนีๅ พบวา มีความ
คิดหในอยู฿นระดับปานกลาง ใ ขຌอ เดຌกการผยพร
ความรูຌ  รืไ อ งกฎระบี ย บของหน ว ยงาน฿หຌ  ก
ผูຌรับบริการละประชาชนทัไวเป การทบทวน ปรับปรุง
กฎ ระบียบละกระบวนการดานินการขององค์การ
บริ หารส วนต าบล ละบริ หารงานดยยึ ดหลั กการ
ละปฏิบัติตามกฎระบียบขององค์การบริหารสวน
ตาบล ตามลาดับ
2.2 ดຌานหลักคุณธรรม พบวา ประชาชน
มีความคิดหในตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารสวนตาบล อาภอมืองสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี ดຌานหลักคุณธรรม มีคาฉลีไยอยู฿น
ระดับมาก มืไ อพิ จารณาป็นรายขຌ อ พบว า มี ความ
คิดหในอยู฿นระดับมาก ใ ขຌอ เดຌก การจัดระบบการ
รຌองรี ยน฿นการ฿หຌ บริ การขององค์ การบริ หารส วน
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ตาบล การรณรงค์฿ชຌหลักคุณธรรมอย างกวຌ างขวาง
ละจริงจัง฿นทุกระดับ ละการสงสริม฿หຌพนักงาน
ประพฤติตน฿หຌอยู฿นกรอบทีไถูกตຌอง ละปฏิบัติหนຌาทีไ
ดยเมมีอคติ ตามลาดับ นอกจากนีๅพบวา มีความคิดหใน
อยู ฿นระดั บปานกลาง 2 ขຌ อ เดຌ ก การส งสริ ม฿หຌ
พนั กงานปฏิ บั ติ หนຌ าทีไ ดຌ วยความสี ยสละอืๅ อฟื้ อ
ละมี นๅ า฿จ ละการส งสริ ม฿หຌ พนั กงานมี ความ
ซืไอสัตย์สุจริต มีหตุผล รับฟังความคิดหในของผูຌอืไน
ตามลาดับ
2.ใ ดຌานหลักความปรง฿สพบวา ประชาชน
มีความคิดหในตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารสวนตาบล อาภอมืองสุพรรณบุรี
จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี มี ค า ฉลีไ ย อยู ฿ นระดั บ มาก
มืไอพิจารณาป็นรายขຌอ พบวา มีความคิดหในอยู฿น
ระดับมาก ใ ขຌอเดຌก การสงสริมละสนับสนุน฿หຌ
พนักงานปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติขຌอมูลขาวสาร
การปຂดผยขຌอมูลการจัดซืๅอจัดจຌาง การรายงานผล
การรั บจ ายงิ นละจั ดท ารายงานผลการจั ดการ
ด านิ น งานประจ าปี  สนอผูຌ ทีไ มี ส ว นกีไ ย วขຌ อ ง
ละปຂดผยตอสาธารณชน ละการสรຌางจิตสานึก
฿หຌ พนั กงานปฏิ บั ติ ง านอย างปร ง ฿ส ตามล าดั บ
นอกจากนีๅพบวา มีความคิดหในอยู฿นระดับปานกลาง
2 ขຌอ เดຌก การดานินงานอยางปຂดผยตรวจสอบ
เดຌ มี ขຌ อมู ลปร ง฿ส ละการติ ดตามตรวจสอบละ
ประมินผลการดานินงานละรับฟังความคิดหใ น
จากประชาชนทัไวเป ตามลาดับ
2.ไ ดຌ า นหลั ก การมี ส ว นร ว มพบว า
ประชาชน มี ความคิ ดหใ นต อการบริ หารงานตาม
หลั กธรรมาภิ บาลขององค์ การบริ หารส วนต าบล
อาภอมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ดຌานหลักการ
มีสวนรวม มีคาฉลีไยอยู฿นระดับปานกลาง มืไอพิจารณา
ป็ นรายขຌ อ พบว า มี ความคิ ดหใ นอยู ฿นระดั บมาก
2 ขຌ อ เดຌ ก การส งสริ มละสนั บสนุ นพืไ อสรຌ าง
จิตสานึกรืไองการมีสวนรวมกพนักงาน฿นหนวยงาน
ละการปຂดอกาส฿หຌบุคลากร ละผูຌทีไมีสวนกีไยวขຌอง

มีสวนรวม฿นการดานินงานหรือปฏิบัติงานตามอานาจ
หนຌาทีไอยางครบถຌวนสมบูรณ์ตามลาดับ นอกจากนีๅพบวา
มี ความคิ ดหใ นอยู ฿นระดั บปานกลาง ใ ขຌ อ เดຌ ก
การปรับปรุงกฎระบียบละกระบวนการทางาน฿หຌผูຌ
มี ส วนกีไ ยวขຌ องขຌ ามามี ส วนร วม การส งสริ ม฿หຌ
ประชาชนขຌ ามามี ส วนร วม฿นการจั ดผนพั ฒนา
ทຌองถิไ นละการจั ดซืๅอจัดจຌ าง ละการปຂดอกาส
฿หຌ บุคลากรละผูຌ ทีไมี สวนกีไยวขຌ องมีการรวมกลุ ม
ละร วมด านิ นการจั ดกิ จกรรมต างๆขององค์ การ
บริหารสวนตาบล ตามลาดับ
2.5 ดຌ า นหลั ก ความรั บ ผิ ด ชอบพบว า
ประชาชน มี ความคิ ดหใ นต อการบริ หารงานตาม
หลั กธรรมาภิ บาลขององค์ การบริ หารส วนต าบล
อาภอมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ดຌานหลัก
ความรั บผิ ดชอบ มี ค าฉลีไ ยอยู ฿นระดั บปานกลาง
มืไอพิจารณาป็นรายขຌอ พบวา มีความคิดหในอยู
฿นระดับมาก ใ ขຌอ เดຌก การปฏิบัติหนຌาทีไ฿หຌป็นเปตาม
กฎหมายละระบี ยบทีไ กีไ ยวขຌ องอย างคร ง ครั ด
ถูกตຌองละทันกาหนดวลา การจัดครงสรຌางองค์กร
การบริหารงานระบุภารกิจละวัตถุประสงค์ชัดจน
ละการส งสริม฿หຌ พนักงานตะหนั ก฿นสิทธิ หนຌาทีไ
ละความรับผิดชอบตอสังคม ตามลาดับ นอกจากนีๅ
พบวา มีความคิดหในอยู฿นระดับปานกลาง 2 ขຌอ เดຌก
การสงสริม฿หຌพนักงานมีความมุงมัไน฿นการทางาน
฿หຌประสบความสารใจดยเมทอดทิๅงหรือละทิๅงงาน
ละการสงสริมผูຌมีความรูຌความสามารถ ดย฿ชຌระบบ
การ฿หຌรางวัลละระบบจูง฿จอืไนๆ ตามลาดับ
2.ๆ ดຌานหลักความคุຌมคาพบวา ประชาชน
มีความคิดหในตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารสวนตาบล อาภอมืองสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี ดຌานหลักความคุຌมคา มีคาฉลีไย
อยู฿นระดับมาก มืไอพิจารณาป็นรายขຌอ พบวา มีความ
คิดหในอยู฿นระดับมาก ้ ขຌอ เดຌก ประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน สงสริมละพัฒนาบุคลากร
฿หຌ ปฏิ บั ติ งานอย างตใ มศั กยภาพสามารถพั ฒนา
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ตนองละพั ฒนางานเดຌ อย างต อนืไ องการสรຌ าง
จิ ต ส านึ ก ฿หຌ  ก พ นั ก งาน฿นการประหยั ดการ฿ชຌ
ทรั พยากร ควบคุ มก ากั บการจั ดซืๅ อ จั ดจຌ างมี การ
ตรวจสอบงบประมาณละจั ดท าทะบี ยนการ฿ชຌ
ประยชน์ครุภัณฑ์฿หຌป็นเปอยางถูกตຌองมีการสงสริม
฿หຌ฿ชຌ ทคนลยีทีไ หมาะสมพืไ อลดตຌนทุ นละพิไ ม
ผลผลิต การสงสริมบุคลากร฿หຌ฿ชຌทรัพยากรอยาง
ประหยัดละ฿หຌกิดประยชน์สูงสุดประสิทธิผลการ
฿ชຌทรัพยากรละการปฏิบัติงานขัๅนตอนการปฏิบัติงาน
มุงนຌนคุณภาพละผลของงานป็นสาคัญ ละการ฿ชຌ
หลั กประสิ ทธิ ผล ละประสิ ทธิ ภาพละหลั กการ
ประหยั ด฿นด านิ น การจั ดซืๅ อ จั ด จຌ า งตามล าดั บ
นอกจากนีๅพบวา มีความคิดหในอยู฿นระดับปานกลาง
1 ขຌ อ เดຌ ก การวางผนส งสริ มสนั บสนุ น฿หຌ ฿ชຌ
ทรัพยากรทีไมีอยู฿นทຌองถิไน฿หຌป็นประยชน์สูงสุ ด
฿นการดานินงาน
ใ. ผลการทดสอบสมมติฐาน
3.1 ประชาชนทีไมีพศตางกันมีความคิดหใน
ตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริ หารส วนต าบล อ าภอมื องสุ พรรณบุ รี จั งหวั ด
สุพรรณบุรี ดยรวม ตกตางกัน ดยพศชาย มีความ
คิดหในตอการบริหารงาน มากกวาพศหญิง
ประชาชนทีไมีพศตางกัน มีความคิดหใน
ตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารสวนต าบล อาภอมืองสุพรรณบุรี จังหวั ด
สุ พรรณบุ รี ดຌ านหลั กความปร ง ฿ส ตกต างกั น
ดยพศชาย ความคิดหในตอการบริหารงาน มากกวา
พศหญิง
ประชาชนทีไมีพศตางกัน มีความคิดหใน
ตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริ หารส วนต าบล อ าภอมื องสุ พรรณบุ รี จั งหวั ด
สุ พรรณบุ รี ดຌ านหลั กการมี ส วนร วม ตกต างกั น
ดยพศชาย มี ค วามคิ ดหใ น ต อ การบริ ห ารงาน
มากกวาพศหญิง

ประชาชนทีไมีพศตางกัน มีความคิดหใน
ตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริ หารส วนต าบล อ าภอมื องสุ พรรณบุ รี จั งหวั ด
สุพรรณบุรี ดຌานความรับผิดชอบ ตกตางกัน ดยพศ
ชาย มีความคิดหในต อการบริหารงาน มากกวาพศ
หญิง
ประชาชนทีไมีพศตางกัน มีความคิดหใน
ตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การ
บริหารสวนต าบล อาภอมืองสุพรรณบุรี จังหวั ด
สุพรรณบุรี ดຌานหลักความคุຌมคา ตกตางกัน ดยพศ
ชาย มีความคิดหในตอการบริหารงาน มากกวาพศ
หญิง
ใ.2 ประชาชนทีไ มี อายุ ต างกั น มี ความ
คิ ดหใ นต อการบริ หารงานตามหลั กธรรมาภิ บาล
ขององค์การบริหารสวนตาบล อาภอมืองสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี ดยรวม ตกตางกัน ดย (1) ประชาชน
ทีไมีอายุ 20-ใ0 ปี มีความคิดหในตอการบริหารงาน
นຌอยกวา ประชาชนทีไมีอายุ ไ1-50 ปี ละ (2) ประชาชน
ทีไมีอายุ ไ1-50 ปี มีความคิดหในตอการบริหารงาน
มากกวา ประชาชนทีไมีอายุ 51 ปีขึๅนเป
ประชาชนทีไมีอายุตางกันมีความคิดหใน
ตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริ หารส วนต าบล อ าภอมื องสุ พรรณบุ รี จั งหวั ด
สุ พ รรณบุ รี ดຌ า นหลั ก คุ ณ ธรรม ตกต า งกั น
ดย (1) ประชาชนทีไมีอายุ 20-ใ0 ปี มีความคิดหใน
ตอการบริหารงาน นຌอยกวา ประชาชนทีไมีอายุ ไ1-50 ปี
ละ (2) ประชาชนทีไมีอายุ ไ1-50 ปี มีความคิดหใน
ตอการบริหารงานมากกวา ประชาชนทีไมีอายุ 51 ปี
ขึๅนเป
ประชาชนทีไมี อายุ ตางกั น มี ความคิ ดหใ น
ตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริ หารส วนต าบล อ าภอมื องสุ พรรณบุ รี จั งหวั ด
สุ พรรณบุ รี ดຌ านหลั กการมี ส วนร วม ตกต างกั น
ดยประชาชนทีไ มีอายุ ไ1-50 ปี มี ความคิ ดหใ นต อ
การบริหารงาน มากกวา ประชาชนทีไมีอายุ 51 ปีขึๅนเป
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ใ.ใ ประชาชนทีไมีระดับการศึกษาตางกัน
มีความคิดหในตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารสวนตาบล อาภอมืองสุพรรณบุรี
จั งหวั ดสุ พรรณบุ รี ดยรวมตกต างกั นปรากฏว า
เมพบความตกตางรายคู
ประชาชนทีไ มี ระดั บการศึ กษาต างกั น มี
ความคิดหในตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารสวนตาบล อาภอมืองสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี ดຌานหลักความปรง฿ส ตกตางกัน
ปรากฏวาเมพบความตกตางรายคู
ประชาชนทีไ มี ระดั บการศึ กษาต างกั น มี
ความคิดหในตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารสวนตาบล อาภอมืองสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี ดຌานหลักความคุຌมคา ตกตางกัน
ปรากฏวา เมพบความตกตางรายคู
ใ.ไ ประชาชนทีไ มี อาชี พต างกั น มี ความ
คิ ดหใ นต อการบริ หารงานตามหลั กธรรมาภิ บาล
ขององค์การบริหารสวนตาบล อาภอมืองสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี ดຌานหลักคุณธรรม ตกตางกัน
ดย (1) ประชาชนทีไประกอบธุรกิจสวนตัว มีความ
คิ ดหใ นต อการบริ หารงาน มากกว าประชาชนทีไ
ประกอบอาชี พรั บจຌ าง (2) ประชาชนทีไ ประกอบ
ธุ รกิ จส วนตั ว มี ความคิ ดหใ นต อการบริ หารงาน
มากกวาประชาชนทีไประกอบอาชีพคຌาขาย (ใ) ประชาชน
ทีไป็นพนักงานบริษัทอกชน มีความคิดหในตอการ
บริ หารงาน มากกว า ประชาชนทีไ ประกอบอาชี พ
คຌาขาย (ไ) ประชาชนทีไป็นพนักงานบริษัทอกชน
มีความคิดหในตอการบริหารงาน มากกวา ประชาชน
ทีไประกอบอาชีพอืไนๆ ละ (5) ประชาชนทีไประกอบ
อาชีพกษตรกรรม มีความคิดหในตอการบริหารงาน
มากกวา ประชาชนทีไประกอบอาชีพอืไนๆ
3.5 ประชาชนทีไ มี รายเดຌ ฉลีไ ยต อดื อน
ตางกัน มีความคิดหในตอการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิ บ าลขององค์ ก ารบริ ห ารส ว นต าบล
อาภอมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ดຌานหลักการ

มีสวนรวม ตกตางกัน ปรากฏวา เมพบความตกตาง
รายคู
ประชาชนทีไมีรายเดຌฉลีไยตอดือนตางกัน
มีความคิดหในตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารสวนตาบล อาภอมืองสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี ดຌานหลักความปรง฿ส ตกตางกัน
ดย (1) ประชาชนทีไ มี รายเดຌ ฉลีไ ยต อดื อนเม กิ น
10ุ000 บาท มีความคิดหในตอการบริหารงาน นຌอยกวา
ประชาชนทีไ มี รายเดຌ ฉลีไ ยต อดื อนมากกว า 10ุ00020ุ000 บาท ละ (2) ประชาชนทีไมีรายเดຌฉลีไยตอดือน
มากกวา 10ุ000-20ุ000 บาท มีความคิดหในตอการ
บริหารงาน มากกวาประชาชนทีไมีรายเดຌฉลีไยตอดือน
มากกวา ใ0ุ000 บาท
อภปรายผล
ประชาชนมี ค วามคิ ด หใ น ต อ การบริ ห าร
งานตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลขององค์ ก ารบริ ห าร
ส วนต าบลหนองพลั บ อ าภอมื องสุ พรรณบุ รี จั งหวั ด
สุพรรณบุ รี ฿นภาพรวม มี ค าฉลีไยอยู ฿นระดั บมาก
มืไอพิจารณาป็นรายดຌานพบวา มีความคิดหในอยู
฿นระดั บมาก ใ ดຌ าน เดຌ ก ดຌ านหลั กความคุຌ มค า
ดຌานหลักคุณธรรม ดຌานหลักความปรง฿ส ตามลาดับ
นอกจากนีๅพบวามีความคิดหในอยู฿นระดับปานกลาง
ใ ดຌาน เดຌก ดຌานหลักความรับผิดชอบ ดຌานหลักการ
มีสวนรวม ละดຌานหลักนิติธรรม ตามลาดับ สอดคลຌอง
กับผลงานวิจัยของ อารยา กอบความดี (2552) ศึกษาวิจัย
รืไอง การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล: กรณีศึกษา
วัดสามพรานจังหวั ดนครปฐม พบวา ทุ กมิติ ของการ
บริหารกิจการของวัดสามพราน สามารถกาหนดทคนิค
สาระสาคัญของการ฿ชຌหลักธรรมาภิบาล ตละหัวขຌอ
เดຌ อย างชั ดจนส วนนว ทางวิ ธี การประยุ กต์ ฿ชຌ
หลั กธรรมาภิ บาลกั บการบริ หารวั ดดยทัไ วเปนัๅ น
ละสอดคลຌองกับผลงานวิจัยของสุภัตรา วิมลสมบัติ
(25ไ่) ศึกษาวิจัยรืไองธรรมาภิบาลกับองค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไน: ศึกษากรณีองค์การบริหารสวนตาบล
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กยเชย อาภอชุมสง จังหวัดนครสวรรค์ พบวาปัจจัย
ทีไ ส ง ผล฿หຌ อ งค์ ก ารบริ ห ารส ว นต าบลกยเชย
ประความสารใจเดຌ กิดจากปัจจัย ใ ประการ เดຌก
ปั จจั ยดຌ านผูຌ น าหรื อผูຌ บริ หาร ปั จจั ยดຌ านที มงาน
หรือองค์กร ละปัจจัยดຌานการมีสวนรวมของประชาชน
฿นการทีไ จะร วมมื อรวม฿จพั ฒนาทຌ องถิไ น฿หຌ มีความ
จริญกຌาวหนຌา ทัๅงนีๅ฿นการดานินงานของทัๅง 3 ปัจจัย
นัๅนมีการนาหลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
มากาหนดป็นนวนยบาย฿นการปฏิบัติ อันเดຌก
หลักนิติธรรม คุณธรรม หลักความปรง฿ส หลักการ
มีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ ละหลักความคุຌมคา
ประชาชนมีความคิดหในตอการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารสวนตาบล
หนองพลับ อาภอมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ดຌ านหลั กนิ ติ ธรรม มี ค าฉลีไ ยอยู ฿นระดั บปานกลาง
สอดคลຌ องกั บผลงานวิ จั ยของพระมหาพุ ทธิ วงศ์
นฏฺ ฐญฺ ญู (สุ วรรณรั ตน์ ) (2552) ศึ กษาวิ จั ยรืไ อง
การบริหารงานของวัดตามหลักธรรมาภิบาล: ศึกษา
กรณีวัดชลประทานรังสฤษฏ์ อาภอปากกรใด จังหวัด
นนทบุรี พบวา คณะสงฆ์เทยเดຌบริหารองค์การคณะสงฆ์
บริหารงานตามหลักนิติธรรม ดยคณะสงฆ์เดຌยึดหลัก
พระธรรมวินัย ละ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ป็นหลัก฿นการ
ปกครองคณะสงฆ์
ประชาชนมีความคิดหในตอการบริหารงาน
ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลขององค์ ก ารบริ ห ารส วน
ต าบลหนองพลั บ อ าภอมื องสุ พรรณบุ รี จั งหวั ด
สุพรรณบุรี ดຌานหลักคุณธรรม มีคาฉลีไยอยู฿นระดับ
มาก สอดคลຌองกับผลงานวิจัยของ พระจริญ จิรสุภ
(มืองประทั บ) (2552ุ บทคัดยอ) ศึ กษาวิจั ยรืไอง
การบริหารงานตามหลั กธรรมาภิบาลของทศบาล
มืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบวา
บุคลากรมีความคิดหในวา ทศบาลมืองบางกรวยมีการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ดຌานหลักคุณธรรม
อยู฿นระดับมาก

ข้อสนอนะ
1.1 หน วยงานทีไ กีไ ยวขຌ องควรจั ด฿หຌ มี การ
พิไมพูนความรูຌของนายกองค์การบริหารสวนตาบล
อาภอมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ดยการ
ฝຄกอบรมสัมมนา กีไยวกับองค์การบริหารสวนตาบล
฿นทุกดຌาน พืไอ฿หຌนายกองค์การบริหารสวนตาบลเดຌ
มีความรูຌความขຌา฿จ฿นบทบาทหนຌาทีไของ องค์การบริหาร
สวนตาบลละตนองอยางทຌจริง อันจะสงผลตอการ
พัฒนาการปกครองตนอง ป็นการพัฒนาทຌองถิไ น
ทีไ ขຌ มขใ ง พืไ อ฿หຌ กิ ดผลดี ต อการพั ฒนาประทศ
฿นภาพรวมตอเป
1.2 หน วยงานทีไ กีไ ยวขຌ องทัๅ งภาครั ฐ ละ
อกชนควรส งสริ ม฿หຌประชาคมหมูบຌ านกิ ดความ
ขຌมขใง ดยการปฏิบัติงาน฿นหมูบຌานทุกครัๅงควรจัด
฿หຌมีการประชุมประชาคมหมูบຌานพืไอ฿หຌกิดความ
ตอนืไองละยัไงยืน
1.ใ หน วยงานทีไ กีไ ยวขຌ องทัๅ งภาครั ฐ ละ
อกชนควรส ง สริ ม ฿หຌ มี ก ารลกปลีไ ย นรี ย นรูຌ
ระหว างประชาชนกั บองค์ การบริ หารส วนต าบล
ดยการประชาสัมพันธ์ อานาจหนຌาทีไ ขององค์การ
บริ ห ารส ว นต าบล฿นรู ป บบกระบวนการวที
ประชาคมหรือการจัดวทีชาวบຌาน พืไอ฿หຌขຌา฿จถึง
บทบาทหนຌาทีไ
1.ไ หน วยงานทีไ กีไ ยวขຌ องทัๅ ง ภาครั ฐละ
อกชนควรสงสริมการนาธรรมาภิบาลมา฿ชຌ฿นการ
ติดตามตรวจสอบการทางานขององค์การบริหารสวน
ตาบล อาภอมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
1.5 องค์การบริหารสวนตาบลควรปຂดอกาส
฿หຌ ประชาชน฿นต าบลขຌ าร วมฟั งการประชุ มสภา
องค์การบริหารสวนตาบล ละมีการรายงานผลการ
ประชุ ม ต อสาธารณชนป็ น ประจ าพืไ อ ป็ น การ
ประชาสั ม พั น ธ์ ละส ารวจขຌ อ คิ ด หใ น ต า งๆ
ของประชาชนอั นจะป็ นประยชน์ ฿นการท างาน
พัฒนาทຌองถิไน
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1.ๆ ฿นการวางผนพั ฒนาต าบลองค์ การ
บริหารสวนตาบลควรตຌองรับฟัง ความคิดหในของ
ประชาชนดยการทาประชาคม฿นระดับหมูบຌานละ
ต าบลอย างมี คุ ณภาพพืไ อ฿หຌ การวางผนพั ฒนา
ตาบลตรงกับความตຌองการของประชาชน฿นทຌองถิไน
อยางทຌจริง
1.7 องค์การบริหารสวนตาบลควรรับฟังความ
คิดหใน ละความตຌองการ฿นดຌานตางๆของประชาชน
ทีไสนอดยตรงตอผูຌบริหาร ละสมาชิกสภาองค์การ
บริหารสวนตาบล
1.่ องค์การบริหารสวนตาบลควรปຂดอกาส
฿หຌประชาชน฿นตาบลขຌามามีสวนรวม฿นการจัดซืๅอ
จัดจຌ างขององค์ การบริ หารส วนตาบล พืไอ฿หຌ กิ ด
ความถูกตຌอง ปรง฿สละป็นธรรม
1.้ องค์ การบริหารสวนตาบลควร รณรงค์
ชิ ญชวน฿หຌ ประชาชนเป฿ชຌ สิ ทธิ์ ลื อกตัๅ งกีไ ยวกั บ
องค์การบริหารสวนตาบลทุกครัๅง ชนการลือกตัๅง
สมาชิกสภาองค์การบริหารสวนตาบล ทัๅงนีๅพืไอป็น
การสดงถึงการลือกตัๅงตัวทนขຌ าเปบริ หารงาน
ทຌองถิไนทนตนองละมีสวนรับผิดชอบการบริหาร
ทางอຌอมอีกดຌวย
1.10 กอนมีการประชุมสภาองค์การบริหาร
สวนตาบลทุกครัๅง ควรประชาสัมพันธ์฿หຌประชาชน
ทราบ หรื อ มี การปຂ ด ประชุ ม สภาสั ญ จรเปตาม
หมูบຌานตาง ๆ ดยปຂดอกาส฿หຌประชาชนขຌารวม
รับฟัง

1.11 องค์ การบริ หารส วนต าบลควรตัๅ ง
คณะกรรมการประมิ นผลผนงานดย฿หຌ ตั วทน
ประชาชนป็นกรรมการสวนหนึไง
1.12 องค์ ก ารบริ ห ารส วนต าบลควรปຂ ด
อกาส฿หຌชุมชน สามารถตรวจสอบ การดานินงาน
ขององค์การบริ หารสวนต าบล฿นดຌานงบประมาณ
รายจาย ละงบประมาณรายจายพิไมติมเดຌ
1.1ใ องค์ การบริ หารส วนต าบลควร
ประชาสั มพั นธ์ ปຂ ดผยขຌ อมู ลข าวสารการท างาน
ขององค์ ก ารบริ ห ารส ว นต าบล฿หຌ  ป็ น เปตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ขຌ อ มู ล ข า วสาร ละจั ด ระบบ
สารสนทศ฿หຌประชาชนเดຌรับรูຌอยางทัไวถึงดย฿ชຌสืไอ
ช นการประชาสั มพันธ์ สี ยงตามสายของหมู บຌ าน
หรื อทาป็ นจดหมายขาวขององค์การบริ หารส วน
ตาบล จຌงความคลืไอนเหวขาวสารตางๆ อาจป็น
รายดือน หรือราย 3 ดือน ป็นตຌน
ข้อสนอนะในการวจัยครัๅงตอไป
ควรศึกษาปัญหา การนาหลักธรรมาภิบาล
มา฿ชຌ ฿ นการบริ ห ารองค์ ก ารบริ ห ารส ว นต าบล
อาภอมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี พืไอนามา
ทาการปรียบทียบกับการวิจัยการนาหลักธรรมาภิบาล
มา฿นการบริหาร ซึไงจะสามารถพัฒนาการบริหารงาน
ละการด านิ น งานร ว มกั น ป็ น เป฿นนวทาง
ดียวกัน
ควรศึกษาวิจัย฿นชิงคุณภาพควบคูกันเป
กั บการวิ จั ยชิ ง ปริ มาณ ดยการสั มภาษณ์ บบ
จาะลึก พืไอเดຌทราบถึงรายละอียดระดับความป็น
ธรรมาภิบาล฿หຌดียิไงขึๅน

อกสารอ้างอง
จริญ จิรสุภ (มืองประทับ), พระ. (2552). การบรหารงานตามหลักธรรมาภบาลของทศบาลมืองบางกรวย
จังหวัดนนทบรี.ิวิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.
ถวิลวดี บุรีกุล ละวิศิษฎ ชัชวาลทิพากร. (2550). ตัวชีๅวัดการบรหารกจการบ้านมืองที่ดี. กรุงทพฯ:
สถาบันพระปกกลຌา.

ปีทีไ 2 ฉบับทีไ ใ ดือนกันยายน–ธันวาคม 2559 | Vol2,No.3 September- December 2016: ISSN 2465-3578
56

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์
Western University Research Journal of Humanities and Social Science

พุทธิวงศ์ นฏฺฐญฺญู (สุวรรณรัตน์)ุ พระมหา. (2552). การบรหารงานของวัดตามหลักธรรมาภบาล: ศึกษา
กรณีวัดชลประทานรังสฤษฏ์ อาภอปากกรใด จังหวัดนนทบรี. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต.
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.
สุภัตรา วิมลสมบัติ. (25ไ่). ธรรมาภบาลกับองค์กรปกครองสวนท้องถ่น: ศึกษากรณีองค์การบรหารสวน
ตาบลกยไชย อาภอชมสง จังหวัดนครสวรรค์.ิภาคนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
อารยา กอบความดี. (2552). การบรหารวัดตามหลักธรรมาภบาล: กรณีศึกษาวัดสามพรานจังหวัดนครปฐม.ิ
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.

ปีทีไ 2 ฉบับทีไ ใ ดือนกันยายน–ธันวาคม 2559 | Vol2,No.3 September- December 2016: ISSN 2465-3578
57

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์
Western University Research Journal of Humanities and Social Science

ปัจจัยที่สงผลตอการพัฒนาชมชน: กรณีศึกษาประชาชนในขตพืๅนที่
ตาบลคลองลานพัฒนาิอาภอคลองลานิจังหวัดกาพงพชร
Factors Affecting Community Development:ิA Case Study from the People in
Tambon khlonglanpattana, Amphoe Khlong Lan,
Kamphaeng Phet Province
รัษฎากริิวนจกล

1

บทคัดยอ

การวิจัยรืไองนีๅ มีวัตถุประสงค์พืไอศึกษาปัญหาละนวทางพัฒนาชุมชนของประชาชน ฿นขตพืๅนทีไตาบลคลองลานพัฒนา
จังหวัดกาพงพชร ดยวิธีการวิจัยชิง คุณภาพ ทาการกใบรวบรวมขຌอมูล จากกลุมตั วอยางบบฉพาะจาะจง การสัมภาษณ์
ประชาชนกลุมตัวอยางบบเมป็นทางการ การวิคราะห์ขຌอมูลทีไเดຌจากการภาคสนาม฿นลักษณะบรรยาย ผลการวิจัยพบประดใน
สาคัญวาป็นปัญหาละความตຌองการของชุมชนทีไตຌองเดຌรับการกຌเข พืไอนามาป็นนวทางพัฒนาชุมชนของประชาชน฿นพืๅนทีไ
ประกอบดຌวยหลายปัจจัยหลัก สรุปออกป็นสีไดຌาน เดຌก (1) ดຌานการมือง (2) ดຌานสังคม (ใ) ดຌานศรษฐกิจ ละ (ไ) ดຌานวัฒนธรรม ซึไงทุก
ดຌานลຌวนมีค วามสาคัญเมยิไงหยอนเปกวากัน ิละถือป็นปัจจัยทีไสงผลตอการพัฒนาชุมชนภาพรวมทุกดຌานป็นความตຌองการ
ขัๅนพืๅนฐานทีไประชาชนตຌองการ ละการปຂดอกาส฿หຌประชาชน฿นชุมชนเดຌขຌารวมอยางทຌจ ริง ดยอาศัยความรวมมือของ
ประชาชน฿นพืๅนทีไละหนวยงานทีไกีไยวขຌองทุกฝຆาย พืไอนาเปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน฿หຌดยี ิไงขึๅน
คาสาคัญ: ปัจจัยุ การพัฒนาุ ชุมชน

Abstract
This purpose of this research is to study the quality of life issues in the community development of
people living in Tambon, Khlonglanpattana, and Khampangphet. A qualitative approach was conducted in
this study. Data was collected using an informal interview method, analyzed using the information from the
fieldwork, and explained using descriptive statistics. Results from this research found that the key issue was
a specific community’s needs, which must first be addressed in order to guide that community’s
development. The results showed several contributing factors, which can be divided into four domains:
(1) Political (2) Social (3) Economic and (4) Cultural, which are all equally important to the life of people in
this community. All of these factors affected the overall health and development of each community. A key
requirement for the people in each community, was to have the opportunity to participate with the local
agencies that were responsible for the improvement of the life in that community.
Keywords: Factors, Development, Community

1

อาจารย์ประจาปรกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาพงพชร
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บทนา

ทีไทาการศึกษา฿นทานองนีๅชิงลึกประกอบกับป็นผล
สืบนืไองทีไเดຌจากการลงพืๅนทีไศึกษา มืไอวันทีไ 1ใ พฤศจิกายน
255้ ขຌอมูลอຌางอิงจาก 0่ใ0-1000 หมู รส.ทีไ1 มว.รส.
ทีไ 2 รຌอย.รส.ทีไ 2 อ.คลองลาน กกล.รส.จว.กพ.รวมกับ
อาจารย์ละนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์
ปรกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาพงพชร พรຌอมดຌวยชาวบຌาน บຌานกะหรีไยงนๅาตก หมู 1่
ตาบลคลองลานพัฒนา อาภอคลองลาน จังหวัดกาพงพชร
ร วมปลู กปຆ า ครงการคื นตຌ นสู ปຆ า฿หญ ตามรอยพ อ ดยมี
นายสุ รชั ย ภคมณี หั วหนຌ าอุ ทยานห งชาติ คลองลาน
ป็นประธาน฿นพืๅนทีไปຆาชุมชนของบຌานกะหรีไ ยงนๅาตก
ผูຌวิจัยเดຌลใงหในถึงความสาคัญ ของการพัฒนาชุมชน
ซึไ งเม ฿ช รืไ องทรั พยากรธรรมชาติ ท านัๅ น ดยศึ กษาละ
ทบทวนวรรณกรรมตางๆ฿นรืไองของปัจจัยทีไกีไยวขຌองทีไ
ส ง ผลต อ การพั ฒ นาชุ ม ชนดຌ ว ยการวิ  คราะห์  ละ
สังคราะห์อกสารละการถอดองค์ความรูຌจากการลง
พืๅนทีไศึกษาดย฿ชຌทคนิคการวิจัยชิงคุณภาพดຌวยหตุนีๅ
หในวาผลการศึกษาครัๅงนีๅจะมีคุณคานอกจากตอบจทย์
ตามวัตถุประสงค์ทีไนอกหนื อเปจากการประยุกต์฿นชิง
วิชาการตางๆ ชน ศรษฐศาสตร์การมือง นยบายสาธารณะ
ละการวางผนกลยุทธ์ นวคิดการปกครองของทຌองถิไน
ป็นตຌนลຌวดยผานกระบวนการวิจัยละพัฒนาอยาง
ป็ น ระบบ ดຌ ว ยจากผูຌ  กีไ ยวขຌ อ งทีไ มี ส ว นร วมดยตรง
นอกจากประชาชน รวมทัๅงภาครัฐสามารถขຌา฿จปัญหา
ละความตຌองการของชุมชนจนนาเปสู นวทางพัฒนา
ชุมชน การบริหารจัดการทีไมปี ระสิทธิภาพ พืไอป็นนว
ทางการพัฒนาองค์การภาครัฐ ละการดานินงานพัฒนา
ชุมชนดຌานอืไนๆอยางยัไงยืน

การพั ฒ นาประทศตัๅ ง ต  ริไ ม มี  ผนพั ฒ นา
ศรษฐกิจหงฉบับรกมืไอ พ.ศ. 2504 เดຌ฿หຌความสาคัญ
กับการพัฒนา฿นระดับฐานราก มีการทุมทงบประมาณ
ละบุค คลากร พืไอ กຌ เ ขปั ญหาละความตຌ องการ
ของประชาชน฿หຌมีมาตรฐาน฿นการครองชีพละคุณภาพ
ชีวิตทีไดีขึๅน มืไอปรียบปัญหาละความตຌองการทุกพืๅนทีไ
ลຌ ว ถื อ ว า นຌ อ ยมากละการด านิ น งานของต ล ะ
หนวยงานมีมุมมองของสาหตุของปัญหาฉพาะดຌาน
ของตน ประการสาคัญนวทาง กຌเขป็นลักษณะสัไงการ
จากส วนกลาง รวมทัๅ งขาดการผนึ กก าลั งภาคี ต างๆ
ทัๅงภาคอกชน องค์กร ละประชาชนทา฿หຌกิดการดานินงาน
บางดຌานเมสอดคลຌองกับตຌองการของประชาชนทีไมีความ
หลากหลาย นืไองจากสภาพพืๅนทีไละความตกตาง
ของขนธรรมนียมประพณี ละวัฒนธรรม฿นตละภูมิภาค
สง ผลทา฿หຌประชาชนมีจิตวิญญาณ฿นการพึไง ตนอง
ของชุมชนลดนຌอยลงเปรืไอยๆ (อินทร์ พิชิตตานนท์
ละ ตชะพล ฐิตยารักษ์ุ 2547) ปัญหาละความตຌองการทาง
ศรษฐกิจ สังคมตางๆ สง ผลกระทบตอประชาชนทุก
ชนชัๅนละทุกภาคสวนของสังคม มืไอป็นชนนีๅ฿นการ
พัฒนาชุมชน ทา฿หຌชุมชนมีการปลีไยนปลงเป฿นทิศทาง
ทีไดีหรือจริญขึๅน ซึไงตຌองรวมทัๅงดຌานการมือง ศรษฐกิจ
สังคมละวัฒนธรรมดຌวย ทัๅงนีๅการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน฿นชุมชน฿หຌดี ขึๅน ประชาชน฿นชุมชนตຌอง
รวมกันวางผน ละลงมื อกระทาองความขຌ า฿จของ
ชุมชน฿นการกาหนดปัญหาละความตຌองการพืไอ฿หຌ
เดຌ มา฿นสิไ งทีไ ตຌ องการ ละสามารถกຌ เขปั ญหานัๅ น ดย฿ชຌ
ทรัพยากรภาย฿นชุมชน฿หຌมากทีไสุด ถຌาจาป็นอาจขอ
ความชวยหลือจากรัฐบาลละองค์กรตางๆ สนับสนุน
จากทีไกลาวขຌางตຌน ทา฿หຌผูຌวิจัยมีความสน฿จศึกษาปัจจัยทีไ
สงผลตอการพัฒนาชุมชนของประชาชน฿นขตพืๅนทีไตาบล
คลองลานพั ฒนา อ าภอคลองลาน จั งหวั ดก าพงพชร
พืไอจะเดຌนาผลการวิจัยเป฿ชຌประยชน์ ป็นนวทางการ
พัฒนาชุ มชน ขตต าบลคลองลานพัฒนา อาภอคลองลาน
จั ง หวั ดก าพงพชร ฿หຌ มี คุ ณภาพพืไ อพั ฒนาชุ มชน
หมู บຌ าน฿หຌ ดี ต อเป ละยั งเม มี ปรากฏกีไ ยวกั บรืไ อง

วัตถประสงค์ของการวจัย
1. พืไอศึกษาปัญหาละนวทางพัฒนาชุมชน
ของประชาชน ฿นขตพืๅน ทีไ ต าบลคลองลานพั ฒ นา
อาภอคลองลาน จังหวัดกาพงพชร
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วธีดานนการวจัย
การวิ จั ยครัๅ งนีๅ ป็ นการวิ จั ยชิ งคุ ณภาพ
ละปฏิบัติการ อาศัยวิธีการศึกษาดังนีๅ (1) การศึกษา฿นชิง
อกสาร พืไอคຌนหาขຌอมูลกีไยวกับปัญหาละนวทางพัฒนา
ชุ ม ชน฿หຌ ค รอบคลุ ม ทัๅ ง สีไ ดຌ า นตามกรอบนวคิ ด
(2) การศึกษาภาคสนามดยการสารวจ การสั มภาษณ์ ละ
สังกตการณ์อยางมีสวนรวมกีไยวกับ การศึกษาชิงวิคราะห์
ดยทาการวิคราะห์พืไอหานวทางพัฒนาชุมชน

ขอบขตของการวจัย
1.ิขอบขตด้านนืๅอหา
การวิจัยครัๅง นีๅป็นการศึกษาขຌอมูลฉพาะ
ชุ ม ชน฿นขตพืๅ น ทีไ ต าบลคลองลานพั ฒ นาพั ฒ นา
อ าภอคลองลาน จั ง หวั ด ก าพงพชร ดยศึ ก ษา
นวคิดละทฤษฎีทีไกีไยวขຌองตามนวคิดละทฤษฎี
กีไยวกับความตຌองการ การพัฒนามือง การพัฒนาชุม
ชม จนเดຌ ปั จ จั ย ทีไ ส ง ผลตอ การพั ฒ นาชุ ม ชน฿นขต
ต าบลคลองลานพั ฒ นา อ าภอคลองลาน จั ง หวั ด
กาพงพชร ละนวทางการพั ฒ นา฿นขตต าบล
คลองลานพัฒนา อาภอคลองลาน จังหวัดกาพงพชร
2.ิขอบขตด้านประชากร
ประชากรทีไ฿ชຌ฿นการศึกษาครัๅงนีๅ ป็น บบ
ฉพาะจาะจง คือ กลุมตัวอยางประชาชน฿นขตพืๅนทีไ
ต าบลคลองลานพั ฒนา อ าภอคลองลาน จั ง หวั ด
กาพงพชร จานวน 15 คน
3.ิขอบขตด้านพืๅนที่
พืๅนทีไ หมู 1 หมู 10 หมู 1่ ฿นขตพืๅนทีไตาบล
คลองลานพัฒนา อาภอคลองลาน จังหวัดกาพงพชร
ดยจากการทบทวนวรรณกรรม พบปัจจัยทีไมีผลตอ
การพัฒนาชุมชน฿นขตตาบลคลองลานพัฒนา อาภอ
คลองลาน จังหวัดกาพงพชร มีองค์ประกอบดຌวยกัน
ไ ดຌาน
ดຌ า นทีไ 1 ปั ญ หาละ นวทางพั ฒ น า
ดຌานการมือง
ดຌ า นทีไ 2 ปั ญ หาละ นวทางพั ฒ น า
ดຌานสังคม
ดຌ า นทีไ ใ ปั ญ หาละ นวทางพั ฒ น า
ดຌานศรษฐกิจ
ดຌ า นทีไ ไ ปั ญ หาละ นวทางพั ฒ น า
ดຌานวัฒนธรรม

ประชากรละกลมตัวอยาง
พืๅ นทีไ ท าการวิ จั ย คื อ พืๅ นทีไ หมู 1 กั บหมู 10
ดั ง นัๅ น จึ ง ก าหนดประชากรละกลุ ม ตั ว อย า งบบ
ฉพาะจาะจง (Purposive Sampling) คือประชาชน
จานวน 15 คน ละทาการศึกษาดยการสัมภาษณ์
การวิจัยครัๅง นีๅป็นการวิจัยชิงคุณภาพดย฿ชຌ วิ ธี ก าร
สั ม ภาษณ์ กลุ ม ตั ว อย า งประชากร คื อ ประชาชน
฿นพืๅ นทีไ หมู 1 หมู 10 ละหมู 1่ ฿นขตพืๅ น ทีไ ต าบล
คลองลานพัฒนา อาภอคลองลาน จังหวัดกาพงพชร
ครื่องมือที่ใช้ในการวจัย
บบสัมภาษณ์ดยมีประดใน ปัญหาละความ
ตຌองการทีไมีผลตอการพัฒนาของชุมชน ครืไองมือทีไ฿ชຌ
฿นการรวบรวมการกใ บ ขຌ อ มู ล ป็ น การสั ม ภาษณ์
จาะลึก การกใบขຌอมูลดຌวยวิธีนีๅผูຌศึกษาตຌองเดຌขຌอมูล
ทีไ ปຂ ดกวຌ างตามความรูຌ ความสามารถของผูຌ ตอบการ
สัมภาษณ์ จาะลึ กป็ นวิธี การกใบขຌ อมูลทีไ ตຌองอาศั ย
ความสามารถพิ  ศษของผูຌ สั ม ภาษณ์ ฿ นการซั ก ถาม
ติดตามรายละอียดพืไอ฿หຌเดຌขຌอมูลทีไตຌองการ ละมีการ
ซั ก ถามติ ด ตามประดใ น พืไ อ เดຌ ม าซึไ ง รายละอี ย ด
ทีไลึ กซึๅ ง การกใบ ขຌอ มูล ปຂ ดอกาส฿หຌ ผูຌถู กสั มภาษณ์
สดงความคิดหในหรือ฿หຌขຌอมูลเดຌอยางตใมทีไ ตลอดจน
การสังกต ผูຌศึกษาสังกตพฤติกรรมของประชาชนทีไมี
ตอ การพั ฒนาชุม ชน ดั ง นัๅน ผูຌ ศึก ษาตຌอ ง฿ชຌ  นวทาง
การวิจัยชิงคุณภาพ พืไอ฿หຌเดຌขຌอมูลทีไถูกตຌองละมีความ
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นาชืไอถือ มีความป็นจริง ครอบคลุมละสมบูรณ์ถูกตຌอง
ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

ทีไ฿ชຌละคาตอบพืไอนามาวิคราะห์ดຌวยวิธีวิคราะห์
ชิงคุณภาพ

การกใบรวบรวมข้อมูล
ผูຌวิ จัยเดຌ฿ชຌ วิธี การกใ บรวบรวมขຌอมูล พืไ อ฿หຌ เดຌ
ขຌ อมู ลตามวั ตถุ ประสงค์ การวิ จั ย ละความตระหนั ก
ประดใ นส าคั ญ฿นกระบวนการวิ จั ย พืไ อ฿หຌ เดຌ ขຌ อสรุ ป
ทีไนาชืไอถือ ฉะนัๅนขຌอมูลทีไรวบรวมมาเดຌตຌองมีความ
ชัดจน ครบถຌวน วิธีการจัดกใบขຌอมูลละรวบรวมขຌอมูล
มีดังนีๅ
1. ศึกษาอกสารทีไกีไยวขຌองประกอบดຌวยนวคิด
ละทฤษฎีกีไยวกับความตຌองการ การพัฒนาชุมชน
การพัฒนาดຌานการมือง การพัฒนาดຌานสังคม การพัฒนา
ดຌ านศรษฐกิ จ ดຌ านวั ฒนธรรม บริ บทของพืๅ นทีไ ต าบล
คลองลานพัฒนา อาภอคลองลาน จังหวัดกาพงพชร
ละงานวิจัยทีไกีไยวขຌอง
2. การสั ง กตบบมี ส วนร วม ซึไ ง ป็ นการ
สัง กตพฤติก รรมละการสดงออกของฝຆ า ยต า งๆ
ทีไทาควบคูกับการสัมภาษณ์฿นภาคสนามดยขຌาเปมีสวน
ร วมกั บกลุ มป้ าหมายละขຌ าเปอยู ฿นสถานการณ์
หมือนป็นสมาชิกคนหนึไงตຌองทากิจกรรมรวมเปกับ
กลุ มป้ าหมาย ผูຌ ถู กสั งกตเม รูຌ ตั ว จึ งท า฿หຌ เดຌ ขຌ อมู ลทีไ
ครบถຌ วนป็ นธรรมชาติ ละน ามาวิ คราะห์ ขຌ อมู ลชิ ง
คุณภาพ
ใ. การสัมภาษณ์ชิง ลึก สาหรับประชาชน
ละผูຌทีไ  กีไ ยวขຌ อ งพืไ อ ศึก ษาปั จ จั ยทีไ ส ง สริ ม ตอ การ
พัฒนาชุมชนดานินการกใบรวบรวมขຌอมูลดຌวยตนอง
ดยการสัมภาษณ์ ฿นลักษณะการพูดคุยบบเมป็ น
ทางการ มีการออกบบรางคาถามเวຌลวงหนຌาการกาหนด
คาถามประดในหลัก การสัมภาษณ์ปรับปลีไยน฿หຌหมาะ
กั บ สถานการณ์ ข องผูຌ ต อบการสั ม ภาษณ์ มี ค วาม
ยืดหยุนละปຂดกวຌางพืไอ฿หຌผูຌถามมีอิสระ฿นการถาม
ซึไงจาป็นตຌองมีการสรุปประดในละนืๅอหาของการ
พูดคุย ฿หຌเดຌขຌอมูลทีไป็นจริงมากทีไสุดพืไอ฿หຌเดຌคาตอบ
ตามจุดมุงหมายของการวิจัย ขຌอมูลทีไเดຌรับจากคาถาม

การวคราะห์ข้อมูล
ขຌอมูลทีไเดຌจากการกใบรวบรวมทัๅงหมดจากการ
ลงพืๅ นทีไ ดຌ วยวิธี การสั มภาษณ์ ละการสังกต รวมทัๅ ง
หล ง ขຌ อ มูล อืไ นๆขัๅ น ตอน฿นการกใ บรวบรวมขຌ อ มู ล
การวิคราะห์ขຌอมูลจากการสัมภาษณ์กีไยวกับปัญหา
ของประชาชน฿นการพั ฒ นาชุม ชน ละการสั ง กต
พฤติกรรมของกลุมตัวอยางทีไมีตอการพัฒนาชุมชุน
ท าการตรวจสอบขຌ อ มู ล ละวิ  คราะห์ ขຌ อ มู ล ตาม
ลักษณะของการวิ จัยชิง คุณภาพ ดยนาขຌ อมูลทีไเ ดຌ
สัมภาษณ์มาวิคราะห์สรุปตามประดในคาถามตางๆ
สอดคลຌองกับกรอบนวคิดการวิจัย รวมถึงการตรวจสอบ
ความถูกตຌองละสมบูรณ์ของขຌอมูลจากการจดบันทึก
ละการบันทึกสียง ละหลงขຌอมูลอืไนๆ ดย฿ชຌการ
พรรณนา การวิคราะห์ขຌอมูลการวิจัยทีไป็นจริงตรง
ตามความตຌองการของประชาชนอยางทຌจริงนาเปสู
การสรຌางขຌอสรุปพืไอป็นนวทางการพัฒนาชุมชน฿น
ขตพืๅนทีไตาบลคลองลานพัฒนา อาภอคลองลาน จังหวัด
กาพงพชร
ผลการวจัย
1. ปัญหาละนวทางพัฒนาดຌานการมือง
ปั ญ หาดຌ า นผูຌ น าทຌ อ งถิไ น ฿นการกระจาย
ผลประยชน์ละทรัพยากร฿หຌกับประชาชน฿นพืๅนทีไ
ละพฤติ ก รรม฿นอั น ทีไ จ ะจั ด สรรทรั พ ยากรทีไ มี ค า
สาหรับสังคมการจัดสรรดังกลาวทีไตຌอง฿หຌความชวยหลือ
ยั ง เม ทั น ท ว งที  ดยเม อ าศั ย ช อ งว า งของกฎหมาย
กับผูຌบริ หาร ภาครัฐ นักการมืองทຌ องถิไน ละความ
จริง฿จ฿นการ฿หຌความสาคัญ฿นรืไองทีไชุมชนเดຌรับความ
ดือดรຌอน ผูຌบริหารเมคอยลงพืๅนทีไสารวจความป็นอยู
ของประชาชน ปัญหาของประชาชนทีไกาลังประสบอยู
สมควรทีไ จ ะเดຌ รั บ การช ว ยหลื อ ทั น ที ฿ นบางกรณี
ชน กรณีนๅาทวมขຌาวนวทางพัฒนา การสนับสนุนชุมชน
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฿หຌ  หใ น ความส าคั ญ ของการบริ ห ารพั ฒ นาชุ ม ชน
ดยฉพาะการปຂดอกาส฿หຌ ประชาชนทัไวเปขຌามา
มี ส วน ร วม฿นก ารสดงความคิ ดหใ นมากขึๅ น
ละสนั บ สนุ น ฿หຌ ป ระชาชนขຌ า มามี ส ว นร ว มกั บ
กิ จ กรรมต า งๆของรั ฐทีไ จั ด ท าขึๅ น ฿นการพั ฒนา
ปลีไยนปลงชุมชนหมูบຌา น฿หຌมีความสงบรียบรຌอ ย
ละน าอยู ผูຌ น าหรื อผูຌ บริ หารมี ความป็ นธรรม฿นการ
฿หຌ บริ การก ประชาชน การปຂ ดอกาส฿หຌ ประชาชน
สามารถรียกรຌอง สดงความคิดหใน การ฿หຌขຌอสนอนะ
พืไอ฿หຌผูຌบริหารนาเปปรับ฿ชຌกับการบริหารพัฒนาชุมชน
อยางมีประสิทธิภาพมากขึๅน ละทีไสาคัญผูຌบริหารควร
ลงพืๅ นทีไ  พืไ อส ารวจความป็ น อยู ข องประชาชน
ปัญหาของประชาชนทีไกาลังประสบอยูพืไอประชาชน
สมควรทีไ จ ะเดຌ รั บ การช ว ยหลื อ ฿นทั น ที กั บ ปั ญ หา
฿นบางกรณี ช นกรณี นๅ าท วมขຌ าว จึ งสามารถลดความ
สู ญ สี ย ฿หຌ นຌ อ ยลงเดຌ นยบายทีไ รั ฐ กาหนดขึๅ น นัๅ น
ควรจะมาจากปัญหาละความตຌองการของประชาชน
อยางทຌจริง พืไอสามารถตอบจทย์ของการบริหาร
บຌานมืองทีไดี
2. ปัญหาละนวทางพัฒนาดຌานสังคม
ปั ญหายาวชนทีไ ส ารใ จการศึ กษา฿นระดั บ
ชัๅนมัธยมศึกษาตอนตຌนกลุมหนึไง เมศึกษาตอ฿นระดับชัๅน
มัธยมศึก ษาตอนปลาย สาหตุกิ ดจากปัญ หาความ
ยากจนของครอบครัวยาวชน ทา฿หຌเมสามารถศึกษา
ต อ เดຌ  พราะขาดคลนทรั พ ยากรรืไ อ งงิ น จึ ง ป็ น
ปั ญ หาสมควรเดຌ รั บ การกຌ เ ขละ฿หຌ ค วามส าคั ญ
กับยาวชนรุน฿หม พราะยาวชนป็นกาลัง ทีไสาคัญ
ทีไสุดของชาติ฿นอนาคต การทีไยาวชนเมศึกษาหาความรูຌ
พิไมติมหรือเมศึกษาตอ฿นระดับทีไสูงขึๅนทา฿หຌผูຌปกครอง
ของยาวชนกรงวาจะสงผลกระทบ฿นหลายดຌาน ชน
การ฿ชຌ วลาว างทีไ เม ก อกิ ดประยชน์ ดใ กมี ค วามคิ ด
ลຌาสมัยพราะขาดความรูຌ ปัญหาการตงงานกอนวัย
อันควร ละอืไนๆตามมา
นวทางพั ฒ นาการสนั บ สนุ น การศึ ก ษา
฿หຌกั บประชาชน ทัๅงการศึกษา฿นระบบ การศึกษานอก
ระบบละการศึ กษาตามอัธยาศัย ดยมุงนຌน฿หຌทุก

สถาบั น การศึ ก ษา฿หຌ ค วามรูຌ ค วามขຌ า ฿จนะนว
ยาวชน฿หຌมีความขຌา฿จ฿หຌหในความสาคัญ กีไยวกับ
การศึกษาตอ฿นอนาคต การจัดหาทุนการศึกษา฿หຌกับ
ดใกนักรียนละยาวชนทีไยากจนพืไอปຂดอกาส฿หຌ
ยาวชนเดຌ ศึ ก ษาต อ ละรี ย นรูຌ สิไ ง ฿หม ๆ ทีไ ตຌ อ งการ
ศึ ก ษารี ย นรูຌ ท า฿หຌ  ยาวชนมี ค วามสามารถ฿นการ
พัฒนาตนอง พัฒนาชุมชน สังคม ละเปสูการพัฒนา
ประทศชาติ
ใ. ปัญหาละนวทางพัฒนาดຌานศรษฐกิจ
ปั ญ หาสื บ นืไ อ งจากปั ญ หานๅ าท ว มขຌ า ว
ซึไง ป็นปัญ หาสาคัญ ทีไชาวบຌานมีความตຌองการเดຌรับ
การชวยหลือจากหนวยงานภาครั ฐ มืไอกิดปัญ หา
ช น นีๅ ท า฿หຌ  กิ ด ความสี ย หายหลายอย า งตามมา
คือ ปั ญ หาทางดຌ านจิ ต฿จของชาวบຌ านกิ ดความทຌ อทຌ
ความครี ยดทีไ ก าลั ง ผชิ ญ กั บ สภาวะนๅ าท ว มขຌ า ว
ละส ง ผลกระทบต อ ระบบศรษฐกิ จ ของประทศ
ชาวบຌานทีไทานาสวน฿หญ มีฐานะยากจน ละฐานะปาน
กลาง การทานาของชาวบຌานพืไอกใบกีไยวขຌาวเวຌกิน
อง สามารถชวยลดรายจายของครอบครัว฿นการซืๅอ
ขຌาวจากตลาด
นวทางพัฒนา ดยการสงสริมดຌานอาชีพ
฿นครั วรื อน การส งสริ มอาชี พ฿หຌ ก ประชาชนพืไ อ
สามารถสรຌางรายเดຌสริมจากการประกอบอาชีพหลัก
อยางยัไง ยืน ฿หຌรัฐชวยหลือลຌวขຌาเปดูลรืไองของ
ราคาผลผลิต฿นการทาอาชีพกษตรอยา งป็น ธรรม
ทีไ ประสบกั บปั ญ หาราคา ควรจั ด฿หຌ มี การอบรมชิ ง
ปฏิบัติการทาอาชีพสริมละการพัฒนาขีดความสามารถ
ของคน ครอบครั ว ละชุ มชนมี ความสามารถ฿นการ
สริมสรຌางอาชีพ ของตนพืไอสรຌางรายเดຌ฿หຌกตนอง
ครอบครัว ละชุมชน อีกทัๅงการพัฒนาชุมชนดียวกัน
฿หຌมี จิต สานึ กร วมกั น ละรัฐ ควรชว ยหลือ ยีย วยา
ประชาชนทัๅงสภาพทางจิต฿จละชดชยความสียหาย
จากนๅ าท ว มขຌ า ว พืไ อ ฿หຌ ป ระชาชนมี ก าลั ง ฿จละ
มีคุณภาพชีวิตทีไดีขึๅน
ไ. ปัญหาละนวทางพัฒนาดຌานวัฒนธรรม
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ชุ ม ชน ลຌ ว นป็ น ปั จ จั ย ทีไ ส ง ผลต อ การพั ฒ นาชุ ม ชน
ป็นเปตามนวคิดของมาสลว์ กีไยวกับความตຌองการ
ของประชาชนทีไตกตางกัน อยางเรกใดี ดยภาพรวม
มีความตຌองการขัๅนพืๅนฐานทีไประชาชนยัง ตຌองมีการ
พัฒนาพืไ อพัฒนาคุณภาพชีวิต฿หຌดี ขึๅนมาจากปัจจั ย
ความตຌองการของประชาชนอยางทຌจริง จึงนาปัจจัย
ตา งๆ มาวิ  คราะห์ คิ ดหาวิ ธีก ารหรื อนวทางลื อ ก
฿นการกเขหรือพัฒนาชุมชน ลือกวิธีการ฿ดวิธีหนึไง
ทีไพิจารณาวาหมาะสมทีไสุด ดีทีไสุด ละนาออกปฏิบั ติ
ดยก าหนดป็ นนยบาย การพั ฒนาชุ มชนป็ นการ
ดานิ นงานพืไ อการกຌ ปัญ หาความดื อดรຌอ น฿หຌ ก
ประชาชน ซึไง ป็น฿นรูปของการบาบัดทุกข์บารุง สุข
ละยั ง สามารถท า฿หຌ ค น฿นสั ง คมมี ค วามสุ ข เดຌ
การพัฒนาชุมชนนัๅนป็นกระบวนการ สามารถปຂดอกาส
฿หຌประชาชนขຌามามีส วนรว ม฿นดຌานความคิด ริริไ ม
การตัดสิน฿จ ฿นการดานินงานพัฒนาชุมชน
การพัฒนาชุมชนป็นการปຂดอกาส฿หຌประชาชน
฿นชุมชนเดຌขຌามารวมคิด รวมปฏิบัติละรวมรับผิดชอบ
฿นทุกขัๅนตอน ทัๅงรวมคิด รวมวางผนรวมปฏิบัติงาน
ร ว มประมิ น ผลละร ว มรั บ ผลประยชน์ ทีไ  กิ ด ขึๅ น
สอดรับนวคิดทีไสาคัญประการหนึไงของการพัฒนา

ปัญหาดຌานวัฒนธรรมทีไพบ คือ ดຌานทัศนคติ
ของชาวบຌานทีไมีตอบุคคลภายนอกดยคิดวาบุคคลภายนอก
ดูถูกชนผา (หมูบຌานกะหรีไยงนๅาตก) ฿นการ฿ชຌหรือ
พูดภาษาเทยเมชัด ละวิถีชีวิตของชุ มชนทีไมีความ
ตกตางจากคน฿นมือง ซึไงป็นปัญหาทีไสาคัญชนกัน
นวทางพัฒนา การกຌเข฿นการสรຌางทัศนคติ
ทีไดีตอพืไอมนุษย์฿หຌหในถึงคุณคาความป็นมนุษย์อยาง
ทาทียมกัน การอยูรวมกัน฿นสังคมอยางสงบสุขดยเม
บงชืๅอชาติ ศาสนา ละวัฒนธรรมของตละทຌองถิไน
ควรจัด฿หຌการรณรงค์พืไอ฿หຌขຌอมูลสรຌางความรูຌความ
ขຌ า ฿จ฿นการอยู ร ว มกั น บนผ น ดิ น เทยมี  ชืๅ อ ชาติ
วั ฒนธรรม ทศนคติ ทีไ  ตกต า งกั น พืไ อ ปรั บปลีไ ย น
ทั ศ นคติ สรຌ า งวั ฒ นธรรมบบมี ส วนร ว ม฿หຌ กั บ
ประชาชน การปลูกฝัง฿หຌประชาชน฿หຌมีความรักซึไงกัน
ละกั น ดยมี ก ารจัด กิ จกรรมต างๆ ช น กิ จ กรรม
พั ฒ นาชุ ม ชน กิ จ กรรมปลู ก ปຆ า ร ว มกั บ ชุ ม ชนอืไ น
ละจຌาหนຌาทีไรัฐ
ิ
การอภปรายผล
ผลการวิ จั ย มี ค วามสอดคลຌ อ งกั บ ทฤษฎี  ชิ ง
ระบบมา฿ชຌ ฿นการวิ คราะห์ขຌอ มูล วิธีการชิง ระบบ
จัดป็นกรอบนวคิดทีไ฿ชຌ฿นการจัดการสิไงตางๆ฿หຌป็น
ระบีย บพืไ อน าเปสูก ารท างาน฿หຌต รงกั บป้าหมาย
ทีไตຌองการ ดยมีการวิคราะห์องค์ประกอบทีไสาคัญ
พิจารณาเดຌจากปัญหาละความตຌองการของประชาชน
ป็นปั จจัย นาขຌ าทีไตຌ องกเข ฿หຌ เ ดຌรั บการชวยหลื อ
ประชาชนละการพั ฒนาชุมชนซึไ ง สวนประกอบส าคั ญ
ของระบบ (ทิ ศนา ขมมณี , 2545, หนຌ า 197-198)
สอดคลຌองกับ อท วูด (จินดารัตน์ บอร์พันธุ์ , 2544,
หนຌา 5-6 ; อຌางอิงจาก Atwood, 1971, The Systems
Analyst) ละผลทีไ เดຌ ศึ กษาปั ญหาละนวทางพั ฒ นา

ข้อสนอนะ
1. ควรศึกษาปรียบทียบกีไยวกับความคิดหใน
ของประชาชนทีไมีตอการพัฒนาพิไมติม พืไอป็นนวทาง
นาเปสูปัจจัยทีไมีผลตอการพัฒนา฿หຌครอบคลุมยิไงขึๅน
2. การวิจัยครัๅงตอเปควรพิไมพืๅนทีไศึกษากีไยวกับ
ความคิ ด หใ น ของประชาชนทีไ มี ต อ การพั ฒ นาชุ ม
นืไองจากความคิ ดของตล ะคนมี ความตกต างกั น
ซึไง อาจน ามาสู ก ารระดมความคิด พืไ อป็ น นวทาง
฿นการพัฒนาชุมชนทีไดีกวาดิม
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ความสัมพันธ์ระหวางภาวะผู้นาทางวชาการของผู้บรหารสถานศึกษากับการดานนการประกัน
คณภาพภายในสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐานสังกัดสานักงานิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
ขตพืๅนที่การศึกษามัธยมศึกษาขติ13 กระบี่
THE RELATIONSHIP BETWEEN ACADEMIC LEADERSHIP OF SCHOOL
PRINCIPALS AND NATIONAL QUALITY ASSURANCE OPERATION
IN SCHOOLS UNDER THE OFFICE OF KRABI
SECONDARY EDUCATION SERVICE, AREA 13
1

สรชัยิิิผวหลือง

บทคัดยอ

การวิจัยครัๅงนีๅ มีวัตถุประสงค์พืไอศึกษาระดับภาวะผูຌนาทางวิชาการของผูຌบริหารสถานศึกษากับการดานินการประกัน
คุณภาพภาย฿นสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ละศึกษาความสัมพันธ์ระหวางภาวะผูຌนาทางวิชาการกับการประกันคุณภาพภาย฿น
สถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน สังกัดสานักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ขต 13 กระบีไ กลุมตัวอยาง เดຌก ผูຌบริหารสถานศึกษา
ละครูจานวน 276 คน ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยป็นบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติทีไ฿ชຌ฿นการวิคราะห์
ขຌอมูล เดຌก คารຌอยละ คาฉลีไย คาบีไยงบนมาตรฐานละคาสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์บบพียร์สัน ผลการวิจัยพบวาผูຌนาทาง
วิชาการของผูຌบริหารสถานศึกษา สัง กัดสานักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษาขต 13 กระบีไ มีคาฉลีไยดยภาพรวมอยู฿น
ระดับมาก รียงล าดับคาฉลีไยจากมากเปหานຌอย คือ ดຌานการตรวจสอบความกຌาวหนຌาทางการรียน ดຌานการกาหนดภารกิจ
ละดຌานการนิทศติดตามการปฏิบัติงานของครู การดานินการประกันคุณภาพภาย฿นสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน สังกัดสานักงาน
ขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ขต 13 กระบีไ มีคาฉลีไยดยภาพรวมอยู฿นระดับมาก รียงลาดับคาฉลีไยจากมากเปหานຌอย
คือ ดຌานการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดຌานการจัดทาผนพัฒนาสถานศึกษาทีไมุงนຌนคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ละดຌานการจัดทารายงานประจาปีทีไป็นรายงานประมินคุณภาพภาย฿นสวนภาวะผูຌนาทางวิชาการ
ของผูຌบริหารสถานศึกษากับการดานินการประกันคุณภาพภาย฿นสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน สังกัดสานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
มัธยมศึกษา ขต 13 กระบีไ มีความสัมพันธ์กันทางบวก฿นระดับสูง (rxy=.745) อยางมีนัยสาคัญทางสถิติทีไระดับ .01

คาสาคัญ :ิภาวะผูຌนาทางวิชาการุ การประกันคุณภาพภาย฿นสถานศึกษาิ

Abstract
The purposes of this study were to investigate the academic leadership of school principals,
national quality assurance operation in school. And also the relationship between academic leadership of
school principals and national quality assurance operation in schools under the Office of Krabi Secondary
Education Service, Area 13. The sample consisted of 276 teachers and principals. The statistics used for
the data analysis were percentageุ meanุ standard deviation and Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient. The research results were the academic leadership of school principals under the Office of
Krabi Secondary Education Service, Area 13, as a whole, was at a high level, ranking by the mean scores
from high to low; followed by the monitoring of the learning progress, the defining the mission and
1
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monitoring of the teaching performance respectively. The national quality assurance operation in school
under the Office of Krabi Secondary Education Service, Area 13, as a whole, was at a high level, ranking by
the mean scores from high to low; school’s standard educationุ strategic planning and the annual report
and The relationship between academic leadership of school principals and national quality assurance
operation in school under the Office of Krabi Secondary Education Service, Area 13 was high positive
(rxy= .745) significant different at the level of .01

Keywords:ิacademic leadership, quality assurance in school

บทนา

ป็ น เปตามระบบ หลั ก กณฑ์ ละวิ ธี การประกั น
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 255ใ (สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน, 25ใใ : 1)
การประกันคุณภาพภาย฿น (Internal Quality
Assurance) จึงป็นระบบการดานินงานทีไทุกสถานศึกษา
ตຌองดานินการ฿หຌกิดขึๅนพืไอสนองจตนารมณ์ของ
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาห ง ชาติ  ละผลการ
ประมิ นคุ ณ ภาพภาย฿นตามมาตรฐานการศึก ษา
ขัๅนพืๅ นฐานป็นการสะทຌอน฿หຌ หใ นคุ ณภาพ การจัดการ
ศึ ก ษาตามทีไ ส ถานศึ ก ษาเดຌ ก าหนดเวຌ ถຌ า ผลการ
ประมินอยู฿นระดับดียอมป็นการสรຌางความมัไน฿จ
฿หຌกผูຌรับบริการทัๅง฿นสวนผูຌรียน ผูຌปกครอง ชุมชนวา
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาเดຌอย างมี คุ ณ ภาพ
ตรงตามมาตรฐานทีไ ส ถานศึ ก ษาก าหนด ส งผล฿หຌ
ผูຌส ารใ จการศึ กษามีความรูຌ ความสามารถ ทั กษะ ละ
คุณลักษณะทีไพึงประสงค์ตามทีไป้าหมายของหลักสูตร
ละสังคมตຌองการรวมถึงสามารถดารงชีวิตอยู฿นสังคม
เดຌ อย างมี ความสุ ขละสรຌ างประยชน์ ฿หຌ ก ครอบครั ว
ละชุมชน (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน,
2533 : 3)
การดานินงานประกันคุณภาพภาย฿นสถานศึกษา
ขัๅน พืๅ น ฐาน฿หຌ ป ระสบความส ารใ จ ละลดอุ ปสรรค
ตางๆ เดຌ นัๅนปั จจั ยส าคัญประการหนึไง คื อ การบริ หาร
จั ดการซึไ ง ถื อป็ นกระบวนการ฿นการขั บ คลืไ อ น
สถานศึ ก ษา฿หຌ ส ามารถชืไ อ มยงทุ ก ส ว นภาย฿น
สถานศึ ก ษา฿หຌ ป ระสานกั น เปอย า งป็ น ระบบ
ละบรรลุ ตามความนิ ยมชมชอบจากผูຌ รั บ บริ ก าร

การพัฒนาประทศสูความสมดุลละความ
ยัไง ยืน จะตຌอง฿หຌความสาคัญกับการสริมสรຌางทุน
ของประทศทีไมีอ ยู฿หຌ ขຌม ขใง ละมีพลั ง พี ยงพอ
฿นการขั บ คลืไ อ นกระบวนการพั ฒ นาประทศ
ดยฉพาะการพัฒนาคนหรือทุนมนุษย์฿หຌขຌมขใง
พรຌอมรั บการปลีไย นปลงของลก฿นยุคศตวรรษ
ทีไ 21 ละการสริ มสรຌ างปั จจัย วดลຌอมทีไอืๅ อต อ
การพัฒนาคุณภาพของคน ทัๅง฿นชิงสถาบัน ครงสรຌาง
ของสังคม฿หຌขຌมขใงสามารถป็นภูมิคุຌมกันตอการ
ปลีไ ยนปลงต างๆทีไ จะกิ ดขึๅ น฿นอนาคตคุ ณภาพ
นับป็นองค์ประกอบสาคัญของการบริหารทางดຌาน
การศึกษาละการปฏิรูปการศึกษา฿นทศวรรษทีไสอง
(พ.ศ. 2552–2561) ทีไกาหนดกรอบนวทางการปฏิรูป
ป็น 4 ประการ คือ การพัฒนาคนเทยยุค฿หม การพัฒนา
คุณภาพครูยุค฿หม การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ละหลงรียนรูຌยุค฿หม ละการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการ฿หม (สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,
2554 : 1 - 5) การบริหารคุณภาพเดຌขຌามามีบทบาท
อยางมากตอการจัดการศึกษาละพัฒนาการรียนรูຌ
ของคนเทยดัง ปรากฏ฿นพระราชบัญ ญัติการศึกษา
หงชาติ พ.ศ. 25ไ2 ละทีไกຌ เขพิไมติม (ฉบับทีไ 2)
พ.ศ. 25ไ5 ซึไ ง กาหนด฿หຌ ส ถานศึ ก ษาทุ ก ระดั บ
ละทุกประภทตຌองมีมาตรฐานการศึกษา ละมีระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาละ฿หຌมาตรฐาน ละการประกัน
คุณภาพการศึกษาป็นภารกิจสาคัญของสถานศึกษา
ละหน วยงานทีไ กีไ ยวขຌ องตຌ องด านิ น การดยตຌ อ ง
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คุณภาพภาย฿นสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน สังกัดสานักงาน
ขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ขต 13 กระบีไ

ละผูຌมีสวนเดຌสวนสียเปดຌวย (สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ, 2549 : 9)
ผูຌบริหารสถานศึกษาทีไมีภาวะผูຌนาทางวิชาการ
ย อ มด านิ น การ฿หຌ ส ถานศึ ก ษามุ ง เปสู คุ ณ ภาพ
ละเดຌมาตรฐาน พืไอมุงเปสูการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการรียน ละคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูຌรียน
รวมทัๅงดานิ นงานประกันคุณภาพภาย฿นสถานศึกษา
฿หຌป็นเปอยางมีระบบละราบรืไนยิไงผูຌบริหารสถานศึกษา
฿หຌความสาคัญกับการบริหารงานวิชาการละมีภาวะ
ผูຌ น าทางวิ ชาการ฿นระดั บสู งลຌ วกใ จะก อ฿หຌ กิ ดการ
พั ฒ นาคณะครู ฿ หຌ  ป็ น บุ ค ลากรทีไ มี ค วามสามารถ
ทางวิ ชาการ ละมี ภาวะผูຌน าตามเปดຌ วย ซึไงจะท า฿หຌ
การจั ด การรี ย นการสอนมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพน าพา
ผูຌ รี ย นเปสู  ป้ า หมายละเดຌรั บ ความรว มมื อ จาก
ผูຌปกครอง ครอบครัวละชุมชน (สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน, 25ใใ : 15)
จากการตรวจสอบอกสารผลการประมิ น
คุ ณภาพภายนอกของสถานศึ กษา รอบ 3 ระหว างปี
พ.ศ. 2554 – 2558 ของรงรียน฿นสังกัดสานักงานขต
พืๅ นทีไ การศึ กษามั ธยมศึ กษา ขต 13 กระบีไ พบว า
รงรียน฿นสังกัด จานวน 16 รงรียน ผานการรับรอง
มาตรฐานการศึกษา จานวน 8 รงรียน ละเมผานการ
รับรองมาตรฐานการศึกษา จานวน 8 รงรียน ดยทุก
รงรียนเมผานตัวบงชีๅดียวกัน คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
รี ยนของผูຌ รี ยน (ส านั กงานรั บรองมาตรฐานละ
ประมินคุณภาพการศึกษา, 2554 : 1)
จากสภาพปัญหาละสาหตุดังกลาวทีไกลาว
มาขຌ า งตຌ น ท า฿หຌ ผูຌ วิ จั ย มี ค วามสน฿จทีไ จ ะศึ ก ษา
ความสัม พัน ธ์ร ะหวา งภาวะผูຌ นาทางวิ ชาการของ
ผูຌ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษากั บ การด านิ น การประกั น

วัตถประสงค์ของการวจัย
พืไ อศึ กษาระดั บภาวะผูຌ น าทางวิ ชาการของ
ผูຌ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานขตพืๅ น ทีไ
การศึกษามัธยมศึกษา ขต 13 กระบีไ
พืไอศึกษาระดับการดานินการประกันคุณภาพ
ภาย฿นสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน สังกัดสานักงานขต
พืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ขต 13 กระบีไ
พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางภาวะผูຌนาทาง
วิชาการของผูຌบริหารสถานศึกษากับการดานินการ
ประกันคุณภาพภาย฿นสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน สังกัด
ส านั กงานขตพืๅ นทีไ การศึ กษามั ธยมศึ กษา ขต 13
กระบีไ
กรอบนวความคดในการทาการวจัย
฿นการครัๅงนีๅเดຌศึกษาหลักการนวคิด ภาวะผูຌนา
ทางวิชาการของผูຌบริหารสถานศึกษา ซึไงผูຌวิจัยเดຌศึกษา
นวคิดของ ฮอลลิง จอร์ ละมอร์ฟี (Hallinger,
P.,& Murphy, J., 1985 : 217-247) ครุง (Krung, S.E. ,
1992 : 69-82) ละ มคอีวน (McEwan, K. Elain,
1998 : 13) ละการดานินการประกันคุณภาพภาย฿น
สถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ซึไงผูຌวิจัยเดຌศึกษาจากนวทาง
ทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภาย฿นของ
สถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ
หลั กกณฑ ละวิ ธี การประกั นคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขัๅ น พืๅ นฐาน
พ.ศ. 2553 (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน,
25ใใ : 1ไ - ใ0 )
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ตัวปรอสระ

ตัวปรตาม

สถานภาพของผู้ตอบบบสอบถาม
1.
2.
3.
4.
5.

การดานนการประกันคณภาพภายในสถานศึกษา
ขัๅนพืๅนฐาน

พศ
อายุ
ระดับการศึกษา
ตาหนง
ประสบการณ์การทางาน฿น
สถานศึกษาปัจจุบัน

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ภาวะผู้นาทางวชาการของผู้บรหาร
สถานศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.

7.

การกาหนดภารกิจ
การจัดการหลักสูตรละการสอน
การนิทศติดตามการปฏิบัติงาน
ของครู
การกากับ ติดตามความกຌาวหนຌา
ทางการรียน
การสงสริมบรรยากาศการรียนรูຌ

8.

สมมตฐานการวจัย
ภาวะผูຌนาทางวิชาการของผูຌบริหารสถานศึกษา
กับการดานินการประกันคุณภาพภาย฿นสถานศึกษา
ขัๅนพืๅนฐานมีความสัมพันธ์กันทางบวก฿นระดับสูง

การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
จัดทาผนพัฒนาสถานศึกษาทีไมุงนຌนคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
จัดระบบบริหารละสารสนทศ
ดานินงานตามผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
การประมินคุณภาพภาย฿นตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
จัดทารายงานประจาปีทีไป็นรายงานประมิน
คุณภาพภาย฿น
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอนืไอง

สังกัดสานักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ขต 13
กระบีไ ปีการศึกษา 2559 จานวน 795 คน จานกเดຌป็น
ผูຌบริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานขต
พืๅ นทีไ การศึ กษามั ธยมศึ กษา ขต 13 กระบีไ จ านวน
16 คน
ครู ผูຌ สอน ทีไ ท าหนຌ าทีไ ดຌ านวิ ชาการ หรื อ
ระบบประกั น คุ ณ ภาพภาย฿นสถานศึ ก ษา สั ง กั ด
ส านั กงานขตพืๅ นทีไ การศึ กษามั ธยมศึ กษา ขต 13
กระบีไ จานวน 779 คน

วธีการวจัย
ประชากรละกลมตัวอยาง
ประชากรทีไ฿นการวิจัยครัๅงนีๅ คือ ผูຌบริหาร
สถานศึกษาละครูผูຌสอน฿นสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน
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สานักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ขต 13 กระบีไ
จานวน 5 ดຌาน คือ 1) การกาหนดภารกิจ 2) การจัดการ
หลักสูตรละการสอน 3)การนิทศติดตามการปฏิบัติงาน
ของครู 4) การกากับ ติดตามความกຌาวหนຌาทางการรียน
5) การสงสริมบรรยากาศการรียนรูຌ จานวน 30 ขຌอ
ตอนทีไ 3 ป็นบบสอบถามกีไยวกับการ
ด านิ น การประกั น คุ ณ ภาพภาย฿นสถานศึ ก ษา
ขัๅนพืๅนฐาน ทัๅง 8 ดຌาน คือ 1) การกาหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึ กษา 2) การจั ดท าผนพั ฒนาสถานศึ กษา
ทีไมุงนຌนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
3) การจัดระบบบริหารละสารสนทศ 4) การดานินงาน
ตามผนพั ฒ นาการจั ดการศึ กษาของสถานศึ กษา
5) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) การประมิน
คุณภาพภาย฿นตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
7) การจัดทารายงานประจาปีทีไป็นรายงานประมินคุณภาพ
ภาย฿น 8) การพั ฒนาคุ ณภาพการศึ กษาอย างต อนืไ อง
จานวน 40 ขຌอ

กลุ มตั วอย าง เดຌ ก ผูຌ บริ หารสถานศึ กษา
ละครูผูຌสอน฿นสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน สังกัดสานักงาน
ขตพืๅ น ทีไ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา ขต 13 กระบีไ
ปีการศึกษา 2559 รวมกลุมตัวอยาง 276 คน ทีไคัดลือก
จากประชากร ดยมีวิธีการ ดังนีๅ
ขัๅ นทีไ 1 ผูຌ บริ หารสถานศึ กษา ฿ชຌ วิ ธี ลื อก
บบจาะจง (purposive sampling) เดຌกลุมตัวอยาง
จานวน 16 คน
ขัๅนทีไ 2 ครูผูຌสอน ทีไทาหนຌาทีไดຌานวิชาการ
หรือระบบประกันคุณภาพภาย฿นสถานศึกษา สังกัด
ส านั กงานขตพืๅ นทีไ การศึ กษามั ธยมศึ กษา ขต 13
กระบีไ มีวิธีการ ดังนีๅ
1. กาหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางของ
ครจซีไกับมอร์กน (Krejcies & Morgan, 1970:
607 - 610) เดຌกลุมตัวอยาง จานวน 260 คน
2. คานวณหาจานวนกลุมตัวอยาง฿นตละ
อาภอดยการทียบบัญญัติเตรยางศ์ ดยยกตามราย
อาภอ 8 อาภอ คือ อาภอกาะลันตา อาภอขาพนม
อาภอคลองทอม อ าภอล าทั บ อ าภอปลายพระยา
อ าภอหนื อคลอง อ าภออ าวลึ ก ละอ าภอมื อง
มืไอเดຌกลุมตัวอย างลຌว นามาที ยบสัดสวนตามราย
อาภอละ฿ชຌวิธีสุมอยางงายดยวิธีจับฉลาก
ครื่องมือที่ใช้ในการกใบรวบรวมข้อมูล
ครืไองมือทีไ฿ ชຌ฿นการรวบรวมขຌอมูลป็ น
บบสอบถาม กีไยวกับความสัมพันธ์ระหวางภาวะ
ผูຌนาทางวิชาการของผูຌบ ริหารสถานศึกษากับการ
ด านิ น การประกั น คุ ณ ภาพภาย฿นสถานศึ ก ษา
ขัๅ น พืๅ น ฐาน สั ง กั ด ส านั กงานขตพืๅ น ทีไ การศึ กษา
มัธยมศึ กษา ขต 13 กระบีไ บ งออกป็ น 3 ขัๅ นตอน
ดังนีๅ
ตอนทีไ 1 ป็ นบบสอบถามกีไ ยวกั บ
สถานภาพ ของผูຌตอบบบสอบถามป็นบบตรวจ
รายการ (check list) จานวน 5 ขຌอ
ตอนทีไ 2 ป็นบบสอบถามกีไยวกับภาวะ
ผูຌ น าทางวิ ชาการของผูຌ บริ หารสถานศึ กษา สั ง กั ด

การกใบรวบรวมข้อมูล
ขอหนัง สือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหนวยงาน
ทีไ  กีไ ย วขຌ อ งพืไ อ ขอความอนุ  คราะห์ ฿ นการกใ บ ิิ
รวบรวมขຌอมูลผูຌวิจัยรวบรวมขຌอมูลตรวจสอบความ
สมบู ร ณ์ ข องค าตอบจั ด หมว ดหมู ข อง ขຌ อ มู ล
พืไอศึกษาวิคราะห์ตอเป
การวคราะห์ข้อมูล
การวิ  คราะห์ ขຌ อ มู ล ผูຌ วิ จั ย ตรวจสอบความ
ถูกตຌองละประมวลผลขຌอมูล ดังนีๅ
วิ คราะห์ ขຌ อมู ลสถานภาพของผูຌ ตอบ
บบสอบถาม ดย฿ชຌการคานวณความถีไ (frequency)
ละหาคารຌอยละ (ั)
การวิ  คราะห์ ภ าวะผูຌ น าทางวิ ช าการของ
ผูຌ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานขตพืๅ น ทีไ
การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา ขต 13 กระบีไ ซึไ ง ป็ น
บบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (rating scale)
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ทางาน฿นสถานศึ กษาปั จจุ บั น สว น฿หญ 5–8 ปี
จานวน 96 คน
สวนทีไ 2 ผลการวิคราะห์กีไยวกับภาวะผูຌนา
ทางวิชาการของผูຌบริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
ขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ขต 13 กระบีไ พบวา
ภาวะผูຌ น าทางวิ ช าการของผูຌ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
ดยภาพรวมมี ค า ฉลีไ ย ดยรวมอยู ฿ นระดั บ มาก
( X =4.32, S.D.=0.32) มืไอพิจารณารายดຌาน พบวา
ดຌ านทีไ มี ค าฉลีไ ยมากทีไ สุ ด คื อ ดຌ านการตรวจสอบ
ความกຌาวหนຌาทางการรียน ( X =4.32, S.D.=0.43)
ละดຌานทีไมีคาฉลีไยนຌอยทีไสุด คือ ดຌานการสงสริม
บรรยากาศการรียนรูຌ ( X =4.24, S.D.=0.37)
ส ว นทีไ 3 ผลการวิ คราะห์  กีไ ย วกั บ การ
ดานินการประกันคุณภาพภาย฿นของสถานศึกษา
สั ง กั ด ส านั ก งานขตพืๅ น ทีไ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา
ขต 13 กระบีไ พบวา การดานินการประกันคุณภาพ
ภาย฿นสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ดยภาพรวมมีคาฉลีไย
ดยรวมอยู฿นระดับมาก ( X =4.33, S.D.= 0.27)
มืไอพิจารณารายดຌาน พบวา ดຌานทีไมีคาฉลีไยมากทีไสุด
คือ การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
( X =4.45, S.D.=0.32 ละดຌานทีไมีคาฉลีไยนຌอยทีไสุด
คือ ดຌานจัดระบบบริหารละสารสนทศ ( X =4.24,
S.D.=0.36)
สวนทีไ 4 ผลการวิคราะห์ความสัมพันธ์ระหวาง
ภาวะผูຌนาทางวิชาการของผูຌบริหารสถานศึกษากับ
การดานินการประกันคุณภาพภาย฿นของสถานศึกษา
ส านั กงานขตพืๅ นทีไ การศึ กษามั ธยมศึ กษา ขต 13
กระบีไ พบวา ภาวะผูຌนาทางวิชาการของผูຌบริหาร
สถานศึ ก ษากั บ การด านิ น การประกั น คุ ณ ภาพ
ภาย฿นสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน สังกัดสานักงานขต
พืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ขต 13 มีความสัมพันธ์กัน
ทางบวก฿นระดับสูง (rxy = .745) อยางมีนัยสาคัญทาง
สถิติทีไระดับ .01
การวิจัยรืไองความสัมพันธ์ระหวางภาวะผูຌนา
ทางวิ ชาการของผูຌ บริ หารสถานศึ กษากับการด านิ น

มาค านวณพืไ อ วิ  คราะห์  ลຌ วหาค า ฉลีไย ( X ) ค า
ความบีไยงบนมาตรฐาน (S.D.) ป็นรายขຌอลຌว
น ามาปลความหมายของระดั บ ภาวะผูຌ น าทาง
วิชาการของผูຌบริหารสถานศึกษาตามกณฑ์
การวิคราะห์การดานินการประกันคุณภาพ
ภาย฿นสถาน ศึ ก ษาของส านั ก งาน ขตพืๅ น ทีไ
การศึก ษามัธยมศึกษา ขต 13 กระบีไ มาคานวณ
พืไอวิคราะห์ลຌวหาคาฉลีไย ( X ) คาความบีไยงบน
มาตรฐาน (S.D.) ป็นรายขຌอลຌวนามาปลความหมาย
ของระดับ การดานิน การประกัน คุ ณภาพภาย฿น
สถานศึกษา ตามกณฑ์
การวิคราะห์ความสัมพันธ์ระหวางภาวะผูຌนา
ทางวิ ช าการของผูຌ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษากั บ การ
ด านิ นการประกั นคุ ณภาพภาย฿นสถานศึ กษาขัๅ น
พืๅ น ฐาน สั ง กั ด ส านั ก งานขตพืๅ น ทีไ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา ขต 13 กระบีไ จากการหาคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์บบพียร์สัน (Pearson ’s product
moment correlation coefficient) ดย฿ชຌกณฑ์การ
วิคราะห์คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)
สรปผลการวจัย
ผูຌวิจัยบงการนาสนอผลการวิคราะห์ขຌอมูล
ออกป็น 4 สวน ดังนีๅ
สวนทีไ 1 ผลการวิคราะห์ สถานภาพสวนตัว
ของผูຌตอบบบสอบถาม จานกตามตาหนง พศ
อายุ ระดับการศึกษา ละประสบการณ์การทางาน฿น
สถานศึกษาปัจจุบัน พบวาผูຌสอบบบสอบถาม จานวน
276 คน สวน฿หญป็นพศหญิง จานวน 188 คน คิดป็น
รຌ อยละ 68.12 อายุ ข องผูຌ ต อบบบสอบถามส ว น
฿หญ 26–35 ปี จ านวน 95 คน คิ ดป็ นรຌ อยละ 34.42
ระดับการศึ ก ษาของผูຌ ต อบบบสอบถามสว น฿หญ
ระดับปริญญาตรี จานวน 212 คน คิดป็นรຌอยละ 76.81
ดຌานตาหนงสวน฿หญป็นครูผูຌสอน จานวน 260 คน คิดป็น
รຌอยละ 94.20 ผูຌตอบบบสอบถามมีประสบการณ์การ
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การประกันคุณภาพภาย฿นสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน
สังกัดสานักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ขต 13
กระบีไ สรุปผลเดຌดังนีๅ
1. ผลของการศึ กษาระดั บภาวะผูຌ น าทาง
วิ ชาการของผูຌ บริ หารสถานศึ กษาขัๅ นพืๅ นฐาน สั งกั ด
ส านั กงานขตพืๅ นทีไ การศึ กษามั ธยมศึ กษา ขต 13
กระบีไ มีคาฉลีไยดยรวมอยู฿นระดับมาก มืไอพิจารณา
รายดຌาน พบวา ดຌานทีไมีคาฉลีไยมากทีไสุด คือ ดຌานการ
ตรวจสอบความกຌาวหนຌาทางการ ละดຌานทีไมี คาฉลีไย
นຌอยทีไสุด คือ ดຌานการสงสริมบรรยากาศการรียนรูຌ
2. ผลการศึกษาดานินการประกันคุณภาพ
ภาย฿นของสถานศึกษา สัง กัดสานั กงานขตพืๅน ทีไ
การศึ กษามั ธ ยมศึ ก ษา ขต 13 กระบีไ มี ค า ฉลีไ ย
ดยรวมอยู ฿ นระดั บ มาก มืไ อ พิ จ ารณารายดຌ า น
พบว า ดຌ านทีไ มี ค าฉลีไ ยมากทีไ สุ ด คื อ การก าหนด
มาตรฐานการศึ กษาของสถานศึ กษา ละดຌ านทีไ มี
ค าฉลีไ ยนຌ อยทีไ สุ ด คื อ ดຌ า นจั ดระบบบริ ห ารละ
สารสนทศ
3. ผลการศึกษาภาวะผูຌนาทางวิชาการของ
ผูຌ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษากั บ การด านิ น การประกั น
คุณ ภาพภาย฿นสถานศึ ก ษา สั ง กัด ส านั ก งานขต
พืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ขต 13 กระบีไ พบวาภาวะ
ผูຌ น าทางวิ ช าการของผูຌ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษากั บ
การดานินการประกันคุณภาพภาย฿นสถานศึกษา
ขัๅ น พืๅ น ฐาน สั ง กั ด ส านั ก งานขตพืๅ น ทีไ ก ารศึ ก ษา
มั ธยมศึ กษา ขต 13 มี ความสั มพั นธ์ กั นทางบวก
฿นระดับสูง อยางมีนัยสาคัญทางสถิติทีไระดับ .01
ซึไงตรงกับสมมติฐานทีไตัๅงเวຌ

ทางวิชาการของผูຌบริหารสถานศึกษากับการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน สังกัด
ส านั ก งานขตพืๅ น ทีไ ก ารศึ ก ษามั ธยมศึ กษา ขต 2
พบวา ภาวะผูຌนาทางวิชาการของผูຌบริหารสถานศึกษา
ดยภาพรวมอยู฿นระดับมากทัๅงนีๅนืไองจาก ผูຌบริหาร
สถานศึกษามีการกาหนดภารกิจ การจัดทาหลักสูตร
ละการสอน การนิทศติดตามการปฏิบัติงานของครู
การตรวจสอบความกຌ าวหนຌ าทางการรี ยน ละการ
สงสริมบรรยากาศการรียนรูຌ ปรตี ประทุมสุวรรณ์
(2555: ค) ละภาวะผูຌนาการปลีไยนปลงของผูຌบริหาร
สถานศึกษากับองค์การหงการรียนรูຌป็นอีกปัจจัย
ทีไ ส าคั ญ ทีไ ท า฿หຌ ระดั บภาวะผูຌ น าทางวิ ชาการของ
ผูຌ บ ริ หารสถานศึ กษาอยู ฿นระดั บมาก (ทิ พากร
วรรณพฤกษ์, 2554 : ค)
2. การศึ ก ษาระดั บการด านิ น การประกั น
คุ ณ ภาพภาย฿นสถานศึ ก ษาขัๅ น พืๅ น ฐาน สั ง กั ด
ส านั กงานขตพืๅ นทีไ การศึ กษามั ธยมศึ กษา ขต 13
กระบีไ มีคาฉลีไยดยภาพรวมอยู฿นระดับมาก ละ
มืไอ พิจ ารณารายดຌา น พบวา อยู฿นระดับ มากทุ ก
ดຌานชนกัน สอดคลຌองกับงานวิจัยของ วุฒิ อิสระกุ ล
(2556 : ค) เดຌศึกษาความสัมพันธ์ระหวางภาวะผูຌนา
ทางวิชาการของผูຌบริหารสถานศึกษากับการดานินการ
ประกันคุณภาพภาย฿นสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
ขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาฉะชิงทรา ขต 1
พบวา ระดับการดานินการประกั นคุณภาพภาย฿น
สถานศึกษา มีคาฉลีไยดยภาพรวมอยู฿นระดับมาก
รียงลาดับคาฉลีไยจากมากเปนຌอย คือ ดຌานการกาหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึ กษา ดຌ านการจั ด ท า
ผนพัฒนาสถานศึกษาทีไมุงนຌนคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึ กษาของสถานศึ กษา ดຌ านการด านิ นงานตาม
ผนพัฒนาการจัดการทัๅงนีๅนืไองมาจาก พระราชบัญญัติ
การศึกษาหงชาติ พ.ศ. 2545 เดຌกาหนดทิศทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประทศสง สริม฿หຌมี
ระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาดยก าหนด
เวຌ฿น หมวด 6 ฿หຌมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

อภปรายผล
1. การศึ กษาระดับภาวะผูຌน าทางวิ ชาการของ
ผูຌบริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
มัธยมศึ กษา ขต 13 กระบีไ มี ค าฉลีไยดยภาพรวมอยู
ระดับมาก สอดคลຌองกับงานวิจัย ของ เชยา กรมสง
(2553: ค) เดຌศึกษาความสัมพันธ์ระหวางภาวะผูຌนา
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ทุกระดับ ประกอบดຌวย ระบบประกันคุณภาพภาย฿น
ละระบบประกั นคุ ณ ภาพภายนอก การประกั น
คุ ณภาพภาย฿นด านิ นการดยสถานศึ กษา
ละหน วยงานตຌ นสั งกั ด ละ฿หຌ ถื อว าการประกั น
คุ ณ ภาพภาย฿นป็ น ส ว นหนึไ ง ของการบริ ห าร
การศึกษาทีไตຌองดานินการอยางตอนืไอ ง ดยมีการ
จัดทารายงานประจาปีสนอตอหนวยงานตຌนสังกัด
หน ว ยงานทีไ กีไ ยวขຌ องละปຂ ดผยต อสาธารณชน
พืไ อ น าเปสู ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพละมาตรฐาน
การศึกษา
3. การศึ กษาความสั มพันธ์ ระหว างภาวะผูຌ น า
ทางวิชาการของผูຌบริหารสถานศึกษากับการดานินการ
ประกั น คุ ณ ภาพภาย฿นสถานศึ ก ษาขัๅ น พืๅ น ฐาน
สั ง กั ด ส านั ก งานขตพืๅ น ทีไ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา
ขต 13 กระบีไ พบวามีความสัมพันธ์กันทางบวก
อยางมีนัยสาคัญทางสถิติทีไระดับ .01 ซึไงสอดคลຌอง
กับงานวิจัยของ เชยา กรมสง (2553 : ค) เดຌศึกษา
ความสั มพั นธ์ ระหว างภาวะผูຌ น าทางวิ ช าการของ
ผูຌบริหาสถานศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน สังกัดสานักงานขตพืๅนทีไ
การศึกษาสระกຌว ขต 2 พบวา ความสัมพันธ์ระหวาง
ภาวะผูຌนาทางวิช าการของผูຌบริหารสถานศึกษากั บ
การประกั นคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา
ขัๅ น พืๅ น ฐาน สั ง กั ด ส านั ก งานขตพืๅ น ทีไ ก ารศึ ก ษา
สระกຌว ขต 2 ป็นเป฿นทางบวกอยางมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ ทีไระดับ .05 สอดคลຌองกับงานวิจัยของ ปรตี
ประทุ มสุ ว รรณ์ (2555 : ค) เดຌ ศึ กษาองค์ ประกอบ
ของภาวะผูຌ น าทางวิ ช าการทีไ ส ามารถพยากรณ์
การดานินงานประกันคุณภาพภาย฿นสถานศึกษา
ขัๅ น พืๅ น ฐาน สั ง กั ด ส านั ก งานขตพืๅ น ทีไ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา ขต 1 พบวา องค์ประกอบของภาวะผูຌนา
ทางวิ ชาการ฿นต ละดຌ านมี ความสั มพั นธ์ กั บ การ
ด านิ น งานประกั น คุ ณ ภาพภาย฿นสถานศึ ก ษา
ขัๅน พืๅน ฐาน฿นทางบวก อยา งมีนั ย สาคั ญ ทางสถิ ติ
ทีไระดับ .01 ทุกดຌาน ทัๅงนีๅนืไองจาก ภาวะผูຌนาทาง

วิชาการมีค วามสัม พันธ์ กับการดานินการประกั น
คุณภาพภาย฿นสถานศึกษา สอดคลຌองกับซย์ฟารธ์
(Seyfarth, 1999 : 165 - 273) กลาวเวຌวา ผูຌบริหาร
สถานศึกษาตຌองสดง฿หຌหในถึง การมีบทบาทหนຌา
ทีไค วามรั บ ผิ ด ชอบ฿นการป็ น ผูຌ น าชิ ง สรຌ า งสรรค์
การสรຌางหลักสูตร฿หมๆป็นผูຌนาการปลีไยนปลง
฿นดຌานภาวะผูຌนาทางวิชาการดຌานการประมินผล
นั ก รี ย นมี ผ ลต อ การด านิ น การประกั น คุ ณ ภาพ
ภาย฿นสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน กลาวคือ การวัดละ
ประมินผลพืไอพัฒนาผูຌรียน ดยกใบรวบรวมขຌอมูล
กีไ ย วกั บ ผลการรี ย นละการรี ย นรูຌ ข องผูຌ  รี ย น
฿นระหวางการสอนอยางตอนืไอง บันทึก วิคราะห์
ปลความหมายขຌ อมู ลลຌ วน ามา฿ชຌ ฿ นการส ง สริ ม
หรือปรับปรุงกຌเขการรียนรูຌของผูຌรียนละการสอน
ของครูป็นขຌอมูล฿นการพัฒนา
ข้อสนอนะ
ระดั บ ภาวะผูຌ น าทางวิ ช าการของผูຌ บ ริ ห าร
สถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานขตพืๅ น ทีไ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา ขต 1ใ กระบีไ ดยภาพรวมอยู ฿นระดั บ
มาก มืไ อพิ จารณารายดຌ าน พบว า ดຌ านการก าหนด
ภารกิจละการตรวจสอบความกຌาวหนຌา ทางการ
รียน อยู฿นอันดับสูง สุดตามลาดับ ดัง นัๅนผูຌบริหาร
จึ ง ควรรั ก ษาระดั บ หรื อ พั ฒ นาดຌ า นนีๅ ฿ หຌ สู ง ขึๅ น
สวนดຌานการสง สริ มบรรยากาศการรีย นรูຌอ ยู฿ น
อันดับนຌอยทีไสุด ดังนัๅน ผูຌบริหารควรมีนยบายสงสริม
สนับสนุนการจัดกิจกรรมครงการ฿นการสง สริ ม
บรรยากาศการรี ย นรูຌ ทัๅ ง ภาย฿นละภายนอก
สถานศึกษา
ระดับงานประกันคุณภาพภาย฿นสถานศึกษา
ขัๅ น พืๅ น ฐาน สั ง กั ด ส านั ก งานขตพืๅ น ทีไ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา ขต 1ใ กระบีไ ดยภาพรวมอยู ฿นระดั บ
มาก มืไอพิจารณารายดຌาน พบวาดຌานการกาหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาละการจัดทา
ผนพัฒนาสถานศึกษาทีไมุงนຌนคุณภาพมาตรฐาน
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มั ธ ยมศึ ก ษา ขต 1ใ กระบีไ ฿นฐานะหน ว ยงาน
ทีไดูลผูຌบริหาร ควรมีนยบาย฿นการพัฒนาผูຌบริหาร
฿นดຌานดังกลาวพืไอพิไมศักยภาพของภาวะผูຌนาทาง
วิชาการของผูຌบริหารสถานศึกษาอันจะสงผลตอการ
บริหารงานประกันคุณภาพภาย฿นสถานศึกษาตอเป
สวนดຌานการจัดทาหลักสูตรละการสอน ละดຌาน
การสงสริมบรรยากาศการรียนรูຌมีความสัมพันธ์กับ
การด านิ นการประกั นคุ ณภาพภาย฿นสถานศึ กษา
ขัๅ นพืๅ นฐานอยู ฿นอั นดั บนຌ อยทีไ สุ ด ตามล าดั บ ดั งนัๅ น
ผูຌบริหารสถานศึกษาควรเดຌรับการสง สริม฿นการ
พั ฒ นาภาวะผูຌ น าทางวิ ชาการ฿นดຌ า นดั ง กล า ว
฿หຌ ส ามารถบริ ห ารงานเดຌ อ ย า งมี ศั ก ยภาพอั น จะ
ก อ ฿หຌ  กิ ด การพั ฒ นาทีไ ดี ข องสถานศึ ก ษา สั ง กั ด
ส านั กงานขตพืๅ นทีไ การศึ กษามั ธยมศึ กษา ขต 1ใ
กระบีไตอเป

การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา อยู ฿ นอั น ดั บ สู ง สุ ด
ตามล าดั บ ดั ง นัๅ น ผูຌ บ ริ ห ารควรรั ก ษาระดั บ หรื อ
พัฒนาดຌานนีๅ฿หຌสูงขึๅน สวนดຌานจัดระบบบริหารละ
สารสนทศ อยู฿นอันดับนຌอยทีไสุด ดัง นัๅนผูຌบริหาร
ควรมี น ยบาย฿นการจั ด ระบบสารสนทศของ
รงรียน฿หຌทันสมัย ป็นปัจจุบัน พรຌอมทีไจะนามา฿ชຌ
฿นการบริหารจัดการรงรียนเดຌ
ความสัมพันธ์ระหวางภาวะผูຌนาทางวิชาการ
ของผูຌบริหารสถานศึกษาตละดຌานกับการดานินการ
ประกันคุณภาพภาย฿นสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน สังกัด
ส านั กงานขตพืๅ นทีไ การศึ กษามั ธยมศึ กษา ขต 1ใ
กระบีไ พบวามีความสัมพันธ์กันทางบวก฿นระดับสูง
อยางมีนัยสาคัญทางสถิติทีไระดับ .01 มืไอพิจารณา
รายดຌาน พบวา ภาวะผูຌนาทางวิชาการของผูຌบริหาร
สถานศึ ก ษา ดຌ า นการก าหนดภารกิ จ ดຌ า นการ
ตรวจสอบความกຌาวหนຌาทางการรียน อยู฿นอันดับ
สูงสุดตามลาดับ ดังนัๅนสานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
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การสร้างสรมการใช้ภาษาบบภาวะผู้นาด้วยกจกรรมกลมในชัๅนรียนของนักศึกษาชัๅนปีที่ิ 1ิ
สาขาวชาภาษาอังกฤษธรกจิมหาวทยาลัยราชภัฏลย
Promoting the language of leadershipิfor the group in a class of the first year
students in business English major at Loei Rajabhat University
1

ปຂยาพริิิิอภสนทรางกูร

บทคัดยอ

บทความนีๅกลาวถึงกิจกรรมกลุม฿นการรียนกับการสริมสรຌางการ฿ชຌภาษาบบภาวะผูຌนาละความสัมพันธ์ระหวาง
ผูຌนากับสมาชิกของนักศึกษาชัๅนปีทีไ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลย กิจกรรมกลุม หมายถึง กิจกรรมทีไ
จะตຌองมีสมาชิกจานวนหนึไง ดยสมาชิก฿นกลุมจะเดຌรับบทบาทละหนຌาทีไ฿นการดานินกิจกรรมตามทีไเดຌรับมอบหมาย มีการ
กาหนดบทบาทผูຌนากลุม ลขานุการ สมาชิกกลุมพืไอประชุมปรึกษาหารือ การวางผน การสนอความคิดหในของสมาชิกต
ละคนภาวะผูຌนา (Leadership) หมายถึง สัมพันธภาพ฿นรืไองของการ฿ชຌอิทธิพลทีไมีตอกันละกัน ระหวางผูຌนากับผูຌตามทีไมุง
หมาย฿หຌกิดการปลีไยนปลง ดยสะทຌอนถึงการมีวัตถุประสงค์บางอยางรวมกัน ดยตຌองอาศัยกลุมบุคคลหลาพืไอทีไจะปฏิบัติ
ภารกิจ฿หຌบรรลุป้าหมายเดຌ การสืไอสารระหวางผูຌนากลุมกับสมาชิก฿นกิจกรรมกลุมทีไปรากฏ฿นชัๅนรียนพบวา ผูຌนากลุม฿ชຌการ
สืไอสารบงออกป็นป็น 6 บบดຌวยกัน เดຌก 1) ตัวทน฿นสถานการณ์ตางๆ 2) ป็นนักพูดทีไดี 3) ป็นนักจรจาตอรอง 4) การสอนงานทีไดี
5) ป็นผูຌสามารถสรຌางทีมงานเดຌ 6) การสรຌางรงบันดาล฿จ฿หຌสมาชิก ดยตละบบมีรูปประยคละวลีทีไตกตางกันออกเป
ละกลาวเดຌวาการสืไอสารบบภาวะผูຌนา฿นลักษณะนีๅสรຌางผลดี฿หຌกับสมาชิกละทา฿หຌการทางานบรรลุป้าหมายเดຌดียิไงขึๅน
คาสาคัญิ: ภาวะผูຌนาุ รูปบบภาษาุ บบภาวะผูຌนา

Abstract
In this article studied the discuss group activities in the classroom to enhance the use of language
of leadership and relationship between the leaders and members of the first year students in Business
English major at Loei Rajabhat University. Group activities mean activities must have a certain amount.
The group members will be given roles and responsibilities in the implementation of activities as assigned.
Officers determined the membership secretary for consultations planned opinions of individual members.Leadership
refers to the relationship in terms of the influence on each other. The leader with the aim to achieve
change by reflected some common aims. The group relies on them to achieve mission goals.
Communication between leaders and members of the group appeared in the class found. The communication is
divided into six different types: 1) represented in different situations 2) a great talker 3) good negotiated
4) Coaching 5) team managed and ordered 6) to members inspire. Each model has different sentences
and phrases out. Said communications leadership in this way to create a positive impact and make it work
better to achieve that goal.
Keywords: Leadership, the language , the leadership
1
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บทนาิ
การรียนการสอน฿นปัจจุบันมุงนຌน฿หຌผูຌรียน
สามารถศึกษาความรูຌดຌวยตนอง ดยการรียนรูຌดຌวย
ตนองนีๅกใสามารถทาเดຌหลายวิธี ผูຌศึกษาหในวากลวิธี
หนึไง ทีไมีบทบาทสาคัญ฿นการรียนรูຌดຌวยตนองคือ
การรียนการสอนบบกิจกรรมกลุ ม ซึไ งป็ นวิธี การทีไ
ผูຌ  รี ย นตຌ องอาศั ยการอยู ร วมกั น ลกปลีไ ยนความ
คิ ดหใ นละมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ต อ กั น พืไ อ ฿หຌ เ ดຌ ผ ลงาน
ออกมาอยางสมบูรณ์บบ ละอีกสิไงหนึไงทีไสาคัญคือ
ภาวะผูຌ น า ซึไ ง฿นทีไ นีๅ จะกล าวถึ งภาวะผูຌ น า฿นชัๅ นรี ยน
พราะผูຌศึกษาเดຌสังกตพฤติกรรมผูຌรียนผานกิจกรรมกลุม
฿นรืไ อ งของการสดงความป็ นผูຌ น าทีไ ปรากฏ฿นชัๅ น
รียน ละการสดงภาวะผูຌนา฿นชัๅนรียนนีๅสะทຌอน฿หຌ
หใ นความสามารถ฿นการจั ด การละการปฏิ บั ติ
สัมพันธ์ระหวางผูຌนากับกลุมสมาชิก฿นชัๅนรียน ละ
มืไอมีผูຌนาทีไดีผลการปฏิบัติง านของกลุมจะออกมาดี
ดຌวยชนกัน
กิจกรรมกลุม หมายถึง กิจกรรมทีไจะตຌองมีสมาชิก
จ านวนหนึไ ง ดยสมาชิ ก฿นกลุ มจะเดຌ รั บบทบาทละ
หนຌาทีไ฿นการดานินกิจกรรมตามทีไเดຌรับมอบหมายมี
การกาหนดละลือกประธาน ลขานุการ สมาชิกกลุมพืไอ
ประชุมปรึกษาหารือ การวางผน การสนอความคิดหใน
ของสมาชิกตละคน
วิภาวดี กียรติอัชฌาสัย (25ไ2) การ฿ชຌกิจกรรม
กลุม คือ ทคนิค ละวิธีการทีไ฿หຌ สมาชิก฿นกลุมเดຌ
กิดการรียนรูຌดຌ วยตนอง ดยสมาชิก฿นกลุมเดຌ มี
สวนรวมพืไอ฿หຌกิดปฏิสัมพันธ์ระหวางกัน สงผล฿หຌ
กิดการปลีไยนปลงทางดຌานพฤติกรรม รวมทัๅงกิดการ
พัฒนาทักษะตางๆ ชน ทักษะดຌานการคิด ทักษะดຌาน
การวิคราะห์ ทักษะดຌานการตัดสิน฿จ ทักษะการกຌปัญหา
อยางมีจุดมุง หมายละกอ฿หຌกิดการพัฒนาตนอง
฿นดຌานตางๆ
ภาวะผูຌนา (Leadership) หมายถึง สัมพันธภาพ฿น
รืไอ งของการ฿ชຌ อิทธิ พลทีไมี ตอกั นละกันระหวา ง

ผูຌ น ากั บ ผูຌ ต ามทีไ มุ ง หมาย฿หຌ  กิ ด การปลีไ ย นปลง
ดยสะทຌอนถึง การมีวัตถุประสงค์บางอยางรวมกัน
ดยตຌ อ งอาศั ย กลุ ม บุ ค คลหล า พืไ อ ทีไ จ ะปฏิ บั ติ
ภารกิจ฿หຌบรรลุป้าหมายเดຌ
รุ ง รจน์ ฝ้ ายยืไ อ (2555) ท าวิ จั ยรืไ องนว
ทางการพัฒนาภาวะผูຌนาของผูຌนานักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม พราะหในวา ผูຌนานักศึกษามีบทบาท
สาคัญ฿นการริริไมครงการกิจกรรมนักศึกษา ละดานินการ
จัดกิจกรรมตางๆ นอกจากนีๅการดานินกิจกรรมนักศึกษา
ตຌ องการผูຌ น ากิ จกรรมทีไ มี ความสี ยสละมี ผน฿นการ
ทางานอยางดี ละหในวาการทางานป็นทีมมีสวนสาคัญ
ทีไ ท า฿หຌ การด านิ นกิ จกรรมส ารใ จลุ ล วงเปเดຌ ผูຌ น า
นั กศึ กษาทีไ ดี นัๅ นตຌ องมี คุ ณสมบั ติ ของผูຌ น าทีไ ดี ดยมี
ความสามารถ฿นการชักจู ง฿หຌ สมาชิ กกิ ดความร วมมื อ
ร วม฿จ฿นการท างานมี ความสามารถ฿นการขจั ดความ
ขัดยຌงของกลุมอา฿จ฿สกลุม มีความขຌา฿จพฤติกรรมของ
ตละคน
รุงรจน์ ยังกลาวถึง การพัฒนานิสิตนักศึกษา฿หຌ
มีคุณภาพ มีความป็นบัณฑิตทีไสมบูรณ์ทัๅงสติปัญญา
รางกาย จิต฿จ อารมณ์ละสังคม ซึไงมีความสอดคลຌองกับ
ทบวงมหาวิทยาลัย (2545) กลาววา งานกิจกรรมนักศึกษา
มีสวนสาคัญ฿นการพัฒนาบัณฑิตพราะคุณภาพของบัณฑิต
฿นอนาคตตຌองปลีไยนเปบัณฑิตทีไมีความสามารถพียง
ความจา หรือรียนรูຌจากตาราพียงอยางดียวจะเมป็นทีไ
ตຌองการของตลาดรงงานอีกตอเป ปัจจุบันสังคมตຌองการ
บัณฑิตทีไมีความรูຌดຌานวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพ฿น
สถานประกอบการ มี ความรอบรูຌ มี ความคิ ดดຌ านการ
วิคราะห์ การสังคราะห์ สรຌางสรรค์ สามารถพัฒนา ละ
ประยุกต์นวทาง฿หมพืไอพัฒนาตนองละสังคมอยาง
ตอนืไองมีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก
ของการป็นผูຌประกอบการมีความป็นผูຌนา
จากการรียนการสอนสูการสงสริม฿หຌผูຌรียน
มีภาวะผูຌนาละการสนับสนุนความสัมพันธ์ระหวาง
ผูຌนากับสมาชิก฿นกลุมจึง ป็นภารกิจหนึไ ง ทีไผูຌขีย น
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ทิศนา ขมมณี ละคณะ (2522) มีความหใน
วากิจกรรมกลุมป็นวิทยาการขนงหนึไง ซึไงพยายาม
ศึกษา รืไอง กีไยวกับกลุมคนพืไ อ฿หຌเดຌซึไงความรูຌเป฿ชຌ
หรือปลีไ ยนปลงทัศนคติหรือพฤติกรรมทีไจะป็ น
ประยชน์฿นดຌานการสริมสรຌางความสัมพันธ์ละ
การปรับปรุ งการท างานของกลุมคน฿หຌมี ป ระสิทธิ ภาพ
ยิไงขึๅน
กรมวิชาการ (25ไ2) การจัดการรียนการสอนทีไ
฿ชຌการกิจกรรมกลุม มีขัๅนตอน ดังนีๅ
ขัๅนน า ป็นการริไมบทรี ยน฿หຌน าสน฿จมี
สาระ ทรกความสนุกสนานละตืไนตຌน฿นบางครัๅง พืไ อ
ชวย฿หຌผูຌรียนตืไนตัว มีสมาธิ กิดความตຌองการ฿นสิไง
ทีไจะรียนรูຌ
ขัๅนกิจกรรม ผูຌรียนทุกคนจะเดຌรับบทบาท
ละหนຌ า ทีไ ฿ นการดานิ น กิ จ กรรมตามทีไ เ ดຌ รั บ
มอบหมาย การยกยຌายตามกลุม การกาหนดละลือก
ประธาน ลขานุการ สมาชิกกลุมพืไอประชุมปรึกษาหารือ
การวางผน การสนอความคิดหในของสมาชิกตละคน
ขัๅนอภิปราย ขัๅนตอนนีๅจะตຌองจัดอกาส
฿หຌ ผูຌ  รี ย นลกปลีไ ย นความคิ ด หใ น การซั ก ถาม
การอภิปราย฿นงคิด ประดในตาง ๆ
ขัๅนสรุปละประยุกต์฿ชຌ ฿นขัๅนนีๅผูຌรียน
จะประมวลนืๅอหากิจกรรมประสบการณ์ ความคิดหใน
ตางๆ ทีไ รี ยนทัๅ งหมดตามหลั กการ ครู จะตຌ องพยายาม
สนั บสนุน ติดตาม฿หຌ ผูຌรี ยนนาความรูຌ ความคิ ด ทัก ษะ
ตางๆทีไเดຌรับเปประยุกต์฿ชຌ฿หຌหมาะสมกับการดานินชีวิต
ของผูຌรียนตละคน
ปรีชา ศรษฐีธร เดຌ฿หຌความหมายของการ
สอนบบบงทากิจกรรมเวຌวา การสอนบบนีๅจะครูจะ
ป็นผูຌนะนว฿นการทางานรวมกันของดใกผูຌรียน
฿นกลุม ฿นการทางานรมกันป็นกลุมนัๅน ดใกตละคนจะ
มีหนຌาทีไตกตางกันเปคือ ทุกคนเดຌนาความสามารถมา
฿ชຌตใมทีไ฿นการทางาน ดยมีจุดมุงหมาย 1. พืไอฝຄกทักษะ
การคຌนควຌาหาความรูຌจากหลงตางๆ 2. พืไอฝຄกการทางาน
รมกับ ผูຌอืไนจนกิ ดทักษะกระบวนการกลุม สามารถ

บทความมีความสน฿จ฿นการจัดกลุมผูຌรียน฿นการ
สดงออกถึง ภาวะผูຌนาละการสง สริม ฿หຌผูຌ รีย น
ลือกปฏิบัติตามนวทางของผูຌนาทีไดี พืไอป็นประยชน์
ตอตนองละบุคคลอืไนทีไตຌองอาศัยอยูรวมกันสังคม
ซึไงอาจรวมเปถึงการป็นผูຌนา฿นระดับชุมชนละระดับชาติ
ตอเป
วรรณกรรมที่กี่ยวข้อง
บทความชิๅ น นีๅ ผูຌ  ขี ย นบทความเดຌ ร วบรวม
ขຌอมูลกีไยวกับกิจกรรมกลุม ภาวะผูຌนา ละความสัมพันธ์
ระหวางผูຌนากับสมาชิก ตามหลักการตางๆ ดยศึกษา
ขຌ อมู ลจากองค์ กร ต ารา อกสารหลายห ง รวมเปถึ ง
งานวิจัยทีไมีความกีไยวขຌองกับนืๅอหา ดยผูຌขียนบท
ความสามารถจานกป็นสวนตางๆ เดຌดังนีๅ
1. กิจกรรมกลุม
2. ภาวะผูຌนา
3. บทบาทของผูຌนา
4. งานวิจัยทีไกีไยวขຌอง
ดยผูຌขียนบทความเดຌอภิปรายนืๅอรายละอียด
ตามหัวขຌอดังตอเปนีๅ
1. กิจกรรมกลุม
ปรีชา ศรษฐีธร (252ไ) เดຌ฿หຌความหมาย
ของการสอนบบบงทากิจกรรมเวຌวา การสอนบบนีๅ
จะครูจะป็นผูຌนะนว฿นการทางานรวมกันของดใก
ผูຌรียน฿นกลุม ฿นการทางานรมกันป็นกลุมนัๅน ดใกต
ละคนจะมี หนຌ า ทีไ ตกต า งกั น เปคื อ ทุ กคนเดຌ น า
ความสามารถมา฿ชຌตใมทีไ฿นการทางานดยมี ความ
มุงหมาย 5 ประการเดຌก 1) พืไอฝຄกทักษะการคຌนควຌา
หาความรูຌจากหลงตางๆ 2) พืไอฝຄกการทางานรวมกับผูຌอืไน
จนกิดทักษะกระบวนการกลุมสามารถนาเป฿ชຌป็น
ประยชน์฿นชีวิตเดຌ ใ) พืไอฝຄกคุณลักษณะของผูຌรียน
ชนความรับผิดชอบ฿นการทางาน ไ) พืไอฝຄกทักษะการ
พูด การคิด การขียนรายงาน วิคราะห์ สรุป ละ 5) พืไอ
ความกลຌา฿นการสดงออก
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ดังนัๅน ภาวะผูຌนา จึง กีไยวขຌองกับการสรຌางละการ
พั ฒ นา฿หຌ  กิ ด การปลีไ ย นปลง เม ฿ ช ก ารรั ก ษา
สถานภาพดิม (Status quo) ยิไง เปกวานัๅนการ
ปลีไ ยนปลงทีไตຌอ งการผูຌน าเม เ ดຌ ป็นผูຌ กาหนดต
ป็นทีไวัตถุประสงค์กาหนดรวมกันระหวางผูຌนาละผูຌ
ตาม อันจะกอ฿หຌกิดรงจูง฿จ ทีไจะนຌมนຌาวบุคคล฿หຌ
มุงเปสูผลสารใจทีไตຌองการอยางทຌจริง
องค์ประกอบของภาวะผูຌนามีองค์ประกอบ
หลัก ไ ปัจจัย อันเดຌก
1. ผูຌ นา (Leader): หมายถึ งตัวบุคคลทีไน า
กลุม มี บุคลิก อุ ปนิสั ย฿นการป็ นผูຌนาพืไอ฿หຌผูຌตาม
กิ ด ความเวຌ ว าง฿จ ละสามารถกระตุຌ น ผูຌ ต าม฿หຌ
กระทาการตางๆ฿หຌประสบความสารใจ
2. ผูຌตาม (Followers): หมายถึง บุคคลหรือ
กลุมบุคคลทีไรับอิทธิพลจากผูຌนาทีไตຌองการรูปบบ
ภาวะผูຌนาทีไตกตางกันขึๅนอยูกับ พืๅนฐานความขຌา
฿น฿นธรรมชาติของมนุษย์
ใ. การสืไอความหมาย : หมายถึงการสืไอความหมาย
สองทางเมพียงตการ฿ชຌคาพูด ยังรวมถึงการทา฿หຌดูป็น
ตัวอยาง
ไ. สถานการณ์ (Situation): หมายถึง หตุการณ์
ละสภาพวดลຌอมทีไกิดขึๅน฿น
สถานการณ์ ทีไ ตกต างกั น จึ ง ตຌ อง฿ชຌ วิ จารณญาณ
ทีไหมาะสมกับตละสถานการณ์
จากการทบทวนวรรณกรรมดัง กลาวหใน
เดຌวาการป็นผูຌนาทีไดีตຌองมีทักษะการสืไอสารทีไดีดຌวย
ภาษาทีไ฿ชຌ฿นการสืไอสารจึง ป็นสิไง สาคัญ ทีไจะทา฿หຌ
ผูຌ น า฿นสถานการณ์ นัๅ น สามารถบริ ห ารจั ด การ
สถานการณ์ ฿ หຌ ผ านเปดຌ วยดี ฿นทีไนีๅ จึ ง ป็น สาหตุ
สาคัญ ทีไ ผูຌ ขี ยนบทความนามากลา วถึง ละศึก ษา
ลั ก ษณะภาษาทีไ ฿ ชຌ ฿ นการสืไ อ สาร฿นชัๅ น รี ย นผ า น
กิจกรรมกลุม

นาเป฿ชຌป็นประยชน์฿นชีวิตเดຌ ใ. พืไอฝຄกคุณลักษณะ
ของผูຌรียน ชนความรับผิดชอบ฿นการทางาน ไ. พืไอ
ฝຄกทักษะการพูด การคิด การขียนรายงาน วิคราะห์ สรุป
5. พืไอความกลຌา฿นการสดงออก
ปรีชา ยังกลาวอีกวา ขຌอดีของวิธีการบงกลุม
ทากิจกรรม คือ 1.ผูຌรียนเดຌฝຄกการหาขຌอมูลจากหลง
ตางๆดຌวยการฝຄกการขียนการอานละการคຌนควຌา
2. ผูຌ รี ยนเดຌ ฝຄ กการท างานป็ นกลุ ม ฝຄ กความคิ ด ฝຄ ก
หนຌาทีไ฿นการทางาน ละการชวยหลือกัน฿นกลุม
พืไอทีไจะป็นประยชน์฿นการดารงชีวิตนาเปปฏิบัติ
฿นอนาคต ใ.สงสริมความคิดสรຌางสรรค์ ความสามารถ
ละความถนัด฿นดຌานตางๆ ไ. ผูຌรียน รียนดຌวยความ
กระตือรือรຌน(Active Learning) พราะเดຌลงมือปฏิบัติ
ตลอดวลา 5. การทางานสารใจลุลวงเปดຌวยดีพราะ
ผูຌรียนเดຌมีวลาอันจากัดละเดຌชวยกันคิดชวยกัน
ทาพึไงพาอาศัยกัน ตอยางเรกใตามการทากิจกรรม
กลุมกใยังพบขຌอจากัด คือถຌาผูຌสอนเมตรียมการสอน
เม  ตรี ย มสืไ อ การรี ย นการสอนเม  ตรี ย มงาน
มอบหมายอยางกระจางชัดจน ความสารใจของการ
สอนกຌอจะเมบรรลุป้าหมาย
2. ภาวะผูຌนา
ภา ว ะ ผูຌ น า( Leadership) ห มา ยถึ ง
สัมพัน ธภาพ฿นรืไองของการ฿ชຌ อิทธิพ ล ทีไมี ตอกั น
ละกั น ระหว างผูຌ น ากั บผูຌ ตามทีไมุ งหมาย฿หຌ กิ ดการ
ปลีไยนปลง ดยสะทຌอนถึงวัตถุประสงค์ทีไมีรวมกัน
ภาวะผูຌ น ากีไ ยวขຌ องกั บการ฿ชຌ อิ ทธิ พล (Influence)
กิดขึๅนระหวางกลุมบุคคล ดยกลุมบุคคลหลานัๅนมี
ความตัๅ ง ฿จทีไ จ ะก อ ฿หຌ  กิ ด การปลีไ ย นปลง การ
ปลีไยนปลงดังกลาวจะสะทຌอน฿หຌหในวัตถุประสงค์
ทีไ มี ร วมกั นระหว างผูຌ น ากั บผูຌ ตาม ดย Daft (1้้้)
กล าวว า อิ ทธิ พล (Influence) หมายถึ ง สั มพั นธภาพ
ระหวางบุคคลทีไเ ม฿ชการยอมจานนละการบังคับ
ซึไ ง ตຌ อ งมี ลั ก ษณะป็ น การยอมรั บ ซึไ ง กั น ละกั น
(Reciprocal) ระหวางผูຌนากับผูຌตามบุคคล฿นระบบ
ความสัมพันธ์ดังกลาวมีความตຌองการการปลีไยนปลง
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กรอบนวคด

ภาพทีไ 1 กรอบนวคิดรืไองกิจกรรมกลุม฿นการรียนกับการสรຌางสริมการ฿ชຌภาษาบบภาวะผูຌนาละ
ความสัมพันธ์ระหวางผูຌนากับสมาชิกของนักศึกษาชัๅนปีทีไ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลย
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วจัยที่กี่ยวข้อง
รุ ง รจน์ ฝ้ า ยยืไ อ (2555) การวิ จั ยครัๅ ง นีๅ มี
จุดมุง หมายพืไอศึกษาสภาพภาวะผูຌนาละพืไอหา
นวทางการพั ฒนาภาวะผูຌน านั กศึ กษามหาวิทยาลั ย
ราชภั ฏพิ บู ลสงครามผูຌ มี ส วนร วม฿นการวิ จั ยเดຌ ก
ผูຌนานักศึกษา จานวน 100 คน ละบุคคลทีไกีไยวขຌองกับ
ผูຌรับนักศึกษาจานวน 9 คน ดຌวยวิธีการลือกบบจาะจง
ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยคือบบสอบถามชนิดมาตรา
สวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย คือ รຌอยละ
คาฉลีไย ละคาสวนบีไยงบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา
1) สภาพภาวะผูຌนาของผูຌนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม 4 ดຌาน เดຌก ดຌานความรูຌ ดຌานความสามารถ
ดຌานบุคลิกภาพ ละดຌานทักษะการปฏิบัติงานอยู฿นระดับ
มาก 2) นวทางการพัฒนาภาวะผูຌนาของผูຌนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประกอบดຌวยการ฿หຌ
ความรูຌ รืไ องภาวะผูຌ น า ละนืๅ อหาความรูຌ จากการ
สนทนากลุม 3) วิธีการการพัฒนาภาวะผูຌนา 3) คุณภาพ
ของนวทางการพัฒนาภาวะผูຌนานักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงครามตามผลการประมินนวทางของ
ผูຌชีไยวชาญอยู฿นระดับมาก
กรองทิ พย์ นาควิ ชตร (2557) การวิ จั ยนีๅ มี
วัตถุประสงค์พืไอสรຌางละศึกษาประสิทธิผลรูปบบ
พั ฒ นาภาวะผูຌ น าส าหรั บผูຌ น านั กศึ กษามหาวิ ทยาลั ย
อกชนดานินงาน ดยศึกษาความจาป็นสภาพ ละปัญหา
ศึกษานวทางพัฒนาภาวะผูຌน าสาหรั บผูຌนานั กศึกษา
รางรูปบบศึ กษาความหมาะสมละความป็ นเปเดຌ
฿นทางปฏิบัติของรูปบบ 2 รอบ ละศึกษายืนยันความ
หมาะสมของรู ปบบสู การทดลอง฿ชຌ ส วนหนึไ งของ
รูปบบลຌวปรับปรุงละสรุปรูปบบพัฒนาภาวะผูຌนา
สาหรับผูຌนานักศึกษามหาวิทยาลัยอกชนผลการวิจัย
พบวา รูปบบพัฒนาภาวะผูຌนาสาหรับผูຌนานักศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย อกชนมี ค วามหมาะสมป็ น เปเดຌ
฿นทางปฏิบัติประกอบดຌวย (1) หลักการของรูปบบ คือ การ
พัฒนาภาวะผูຌนาสาหรับผูຌนานักศึกษา฿นฐานะทีมงาน
ของฝຆายกิจการนั กศึกษาทีไจะรวมดานินงานพัฒนา

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย รุนพีไพัฒนารุนนຌอง ดานินงาน
อยางป็นระบบ ตอนืไอง (2) วัตถุประสงค์พืไอป็นนวทาง
฿นการพัฒนาภาวะผูຌนาสาหรับผูຌนานักศึกษามหาวิทยาลัย
อกชน (ใ) ฝຆายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยป็น
ผูຌ฿ชຌรูปบบ มีคณะวิชารวมดานินงาน ฿ชຌกระบวนการ
ดานินงานตามหนຌาทีไทางการบริหาร คือ การวางผนการจัด
องค์การการนา ละการควบคุมกากับติดตามทีไตຌองมี
ความพรຌอม฿นการพัฒนาภาวะผูຌนาสาหรับผูຌนานักศึกษา
ดานินงานบูรณาการกระบวนการจัดการคนกง เดຌก
การระบุ / สรรหาผูຌ น านั กศึ กษา การคั ดลื อกผูຌ น า
นักศึกษาทีไสรรหามาเดຌ การพัฒนาภาวะผูຌนาสาหรับผูຌนา
นักศึกษา ดย฿ชຌการอบรมตามหลักสูตรพัฒนาภาวะผูຌนา
สาหรับผูຌนานักศึกษา สืบนืไองดຌวยการบริหาร จูง฿จ ธารง
รักษาผูຌนานักศึกษา ละการสืบทอดผูຌนานักศึกษาเดຌผล
ผลิตป็นผูຌนานักศึกษามหาวิทยาลัยอกชนทีไมีพัฒนาการ
ภาวะผูຌ น าละมี  จตคติทีไ ดี ตอการป็นผูຌ นานั กศึ กษา
(ไ) การประมินผลการ฿ชຌ รูปบบ คือ ประมินภาวะผูຌนา
ละจตคติของผูຌนานักศึกษาตอการป็นผูຌนานักศึกษา
ละประมิ นความต อนืไ องของการด านิ น งานของ
รูปบบ (5) นวทางน ารู ปบบสูการปฏิบั ติ คือ ฝຆ าย
กิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยดานินการ วางผน
ก าหนดผูຌ รั บผิ ดชอบงาน ประชุ มชีๅ นะนวทางละวิ ธี
ดานินงาน กากับติดตาม ควบคุม/ประมินผล (ๆ) ปัจจัย
สนั บสนุ นความส ารใ จ มี ใ ดຌ าน คื อ ดຌ านนยบาย
มหาวิ ทยาลัยสนับสนุน ดຌ านบุ คลากรพีย งพอเดຌ รั บ
การพั ฒนา฿หຌ มี ความพรຌอม ละดຌ านงบประมาณละ
ทรั พยากรสนับ สนุ นพีย งพอ ทัๅง หมดนีๅ อยู ภาย฿ตຌ
การควบคุ ม/ประมินผล มืไอศึกษาประสิ ทธิผลของ
รู ป บบดยทดลอง฿ชຌ ส วนหนึไ ง ของรู ปบบพบว า
฿ชຌพัฒนาภาวะผูຌนาของผูຌ นานักศึ กษา฿หຌสูงขึๅ นละมี
จตคติทีไดีตอการป็นผูຌนานักศึกษาอยางมีนัยสาคัญ
ทางสถิติทีไระดับ 0.05
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การพสูจน์ข้อทใจจรง
จากการรียนการสอนบบกิจกรรมกลุมจะ
สงสริม฿หຌผูຌรียนมีบทบาทมากขึๅน฿นการจัดรูปบบ

การรียนการสอน อีกทัๅงยังสรຌางลักษณะของภาวะผูຌนา
หลายประการ ดยสามารถจานกเดຌดังตอเปนีๅ

ตารางที่ิ1 ลักษณะการสื่อสารบบภาวะผู้นากับสมาชกในกจกรรมกลมในชัๅนรียน

การสื่อสารลักษณะของภาวะผู้นา
ป็นตัวทน฿นสถานการณ์ตางๆ

ป็นนักพูดทีไดี

ป็นนักจรจาตอรอง

การสอนงานทีไดี

ป็นผูຌสามารถสรຌางทีมงานเดຌ

รูปบบละตัวอยางประยค
1. การสนอตัว
ชน ดี๋ยวฉันเปองุ อันนีๅฉันทาเดຌุฉันจัดการอง
ป็นตຌน
2. การรายงานตัว
ชน ดิฉันป็นตัวทนของ...ุ ดิฉัน มาจาก....
ป็นตຌน
1. ลือก฿ชຌคาหมาะสม
ชน การ฿ชຌสรรพนาม คุณ ธอ ทาน ป็นตຌน
2. ลีไยงการ฿ชຌคา฿นชิงปฏิสธ
ชน หรือจะลองวิธีอืไน” กรณี ตຌองการปฏิสธวิธี
ทีไสมาชิกสนอมา ป็นตຌน
3. มีการ฿ชຌคาชมชย
ชน อันนีๅดีุ ยีไยมลย ป็นตຌน
1. สรຌางทางลือก
ชน ควรจะป็นวันพรุง นีๅหรือมะรืนนะุ ถຌาเมวัน
พุธกใวันศุกร์ ป็นตຌน
2. ชีๅ฿หຌหในผลสียทีไจะกิดขึๅน
ชน ถຌาราเมสงวันนีๅจะถูกตัด คะนนุ ถຌาอาทิตย์
นีๅเมสรใจ กใจะเมมีวลาพราะตຌองสอบกลางภาค
ป็นตຌน
1. การชีๅนะวิธีการ
ชน ราตຌองริไมจากอันนีๅกอนุ ทาอยางนีๅกใเดຌ
ป็นตຌน
2. การสนอความคิด
ชน ฉันวาอันนีๅงายกวานะุ อาบบนีๅดีเหม
3. การบอกสมาชิก฿หຌทดลอง
ชน ธอลองทาบบนีๅสิ ป็นตຌน
1. การบงหนຌาทีไ
ชน ธอทาขຌอนีๅละธอทาอีกขຌอหนึไง ุ อันนีๅธอ
อาเป ดี๋ยวอันนีๅฉัน จัดการอง ป็นตຌน
2. การจัดลาดับสมาชิก
ชน บลทาขຌอนีๅลຌว฿หຌตุຍกตาชวยุดาวทาขຌอนีๅกอน
ลຌวของอมคอยมาสริมตอนทຌาย ป็นตຌน

ป็นผลให้
สมาชิกเดຌหในความสียสละ
ละความกลຌาสดงออกของ
ผูຌน า฿นที ม ท า฿หຌ กิ ด ความ
ชืไอ มัไนเดຌวา ทีมจะสามารถ
ดานินเดຌตามวัตถุประสงค์
สมาชิก ฿นที ม เมรูຌ สึ กกดดั น
ละผอนคลาย฿นการสนอ
ความคิด สมาชิกกลຌาสดง
ความหใน ละรั บฟั ง ขຌ อ มู ล
ตางๆ เดຌดี
สมาชิกหในความสาคัญรืไอง
วลาละ
มีความกระตือรือรຌนทีไจะ
ทางาน฿หຌสรใจ฿หຌทันวลาทีไ
กาหนด
ส มาชิ ก เ ดຌ  ขຌ า ฿ จ วิ ธี ก า ร
ท างานละล าดั บ ขัๅ น ตอน
ของการทางานเดຌดีขึๅน

สมาชิกสามารถขຌา฿จ
บทบาทละลาดับ
ความสาคัญ฿นการทางานเดຌ
ชัดจน เมกิดการสับสน฿น
หนຌาทีไทีไเดຌรับมอบหมาย
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การสื่อสารลักษณะของภาวะผู้นา
การสรຌางรงบันดาล฿จ฿หຌสมาชิก

รูปบบละตัวอยางประยค
1. สรຌางพลัง฿หຌสมาชิก
ชน มันเมยากสาหรับราหรอกุ ราทาเดຌ ป็นตຌน
2. การ฿หຌรางวัลกับสมาชิก
ชน ดี๋ยวงานสรใจราเปกินหมูกระทะกันุ ถຌางาน
นีๅออกมาดีพวกราเปฉลองกัน ป็นตຌน

ป็นผลให้
สมาชิก มีค วามตัๅง ฿จ฿นการ
ทางานมากขึๅน ฿หຌเดຌผ ลงาน
ออกมาตรงตามป้ า หมาย
พืไอ฿หຌเดຌรางวัลทีไกลุมตัๅงเวຌ

งาน฿นระดับกลุม ละทา฿หຌกิดความกลຌาสดงออก
ซึไงจะป็นผลดีตอผูຌรียนตอเป฿นอนาคต

จะหในเดຌวารูปบบการ฿ชຌภาษาบบภาวะ
ผูຌนา฿นกิจกรรมกลุม฿นชัๅนรียนนัๅน ตัวผูຌนาจะตຌองมี
ทักษะการ฿ชຌภาษาอยางดีพืไอ฿หຌสมาชิกเมรูຌสึกอึด
อัดละยอมรับขຌอตกลงหรืองืไอนเขตาง ๆ ทีไสมาชิก
฿นกลุ มจะตຌอ งท ารว มกั น จึ ง ป็น ผล฿หຌง านส ารใ จ
ลุลวงเดຌดຌวยดี
สรปผล
จากการรี ยนการสอนบบกลุ มท า฿หຌ หใ นว า
ผูຌรียนมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึๅน มีการบงบทบาทของ
สมาชิก฿นกลุม มีการสืไอสารละการ฿หຌความรวมมือของ
สมาชิก฿นกลุม รวมเปถึงรูปบบการ฿ชຌภาษาของผูຌนา฿น
กลุมละสมาชิกกใยังสามารถสรຌางความสัมพันธ์อันดี
ดยสามารถจัดรูปบบการสืไอสารออกป็นลักษณะ
ดังตอเปนีๅ
1. การป็นตัวทนทุกสถานการณ์
2. การป็นนักพูดทีไดี
3. การป็นนักจรจาตอรอง
4. การสอนงานทีไดี
5. ป็นผูຌสามารถสรຌางทีมงานเดຌ
6. การสรຌางรงบันดาล฿จ฿หຌกับสมาชิก
ดยลักษณะหลานีๅป็นสิไง ทีไผูຌนาทีไดีควรจะมี
ละสามารถสง สริม฿หຌทุกคนมีภาวะผูຌนาชนนีๅเ ดຌ
ละยัง หในเดຌวากิจกรรมกลุมยัง สามารถสรຌางผูຌนา
ละผลัดปลีไยนบทบาทของสมาชิก ดยผูຌรียนสามารถ
หมุนวียนการทางาน฿นตาหนงตางๆ พืไอ฿หຌกิดการ
รียนรูຌ฿นการกຌปัญหา การประสานงาน การรับผิดชอบ
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นยบายการจดทะบียนรงงานข้ามชาต
Migrant registration policy
1

ณัฐนันท์ิิทองทรัพย์

บทคัดยอ

บทความนีๅสนอนยบายรงงานขຌามชาติทีไเมขຌาถึงการจดทะบียนรงงานขຌามชาติ นืไองจากนยบายการจดทะบียน
รงงานขຌามชาติทีไม าจาก ใ ประทศ ป็นนยบายทีไนาชมชย ละมีสวนชวยป้องกันมิ฿หຌรงงานตกป็นคนเรຌสัญชาติ
นืไองจากรงงานจาก ใ ประทศนีๅ เมมีหนังสือดินทาง เมมีบัตรประจาตัวประชาชน เมมีหนังสือยืนยันตัวตนจากประทศตຌน
ทางทีไจะรับรองสัญชาติ ตกอยู฿นสถานะเรຌตัวตน สีไยงทีไจ ะตกป็นคนเรຌสัญชาติละถูกละมิดสิทธิมนุษ ยชน฿นดຌานตางๆ
การนารงงานขຌามชาติจดทะบียนขຌาสูระบบทะบียนราษฎร์ ละรับ฿บอนุญาตการทางาน ซึไงจะนารงงานขຌามชาติขຌาสู
ระบบการจຌางรงงานทีไถูกตຌอง จะป็นการป้องกันรงงานขຌามชาติดังกลาวมิ฿หຌตกป็นผูຌเรຌสัญชาติ เดຌอีกทางหนึไง อีกทัๅงทา฿หຌ
รงงานดังกลาวเดຌรับการคุຌมครองภาย฿ตຌกฎหมายเดຌอีกทางหนึไง การ฿หຌนยบายละมาตรการ฿นการจดทะบียนรงงานขຌาม
ชาติทีไทัไวถึงละขຌาถึงจะกิดผลดีทัๅงกับประทศเทย
คาสาคัญ : นยบายุ การจดทะบียนุ รงงานขຌามชาติ

Abstract
This policy Migrants who do not have access to the registration of migrant workers. The registration
policy migrants from third countries is laudable policy. and help prevent Labour being stateless.
The workers from third countries without a passport. no identity card no confirmation from their country
of origin to certify citizenship. Fall is faceless. Risk of becoming stateless persons and human rights
violations in various fields. Bringing the migrants registered to register. and licensed to work. This will bring
migrants into the labor was required. To protect migrant workers, the people shall become stateless.The
other one It makes such workers are protected under the law on the other. The policies and measures for
the registration of migrant workers and thorough access to good effect in the country.
Keywords: policy, registration, Migrant

1

อาจารย์ประจาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวสทิร์น

ปีทีไ 2 ฉบับทีไ ใ ดือนกันยายน–ธันวาคม 2559 | Vol2,No.3 September- December 2016: ISSN 2465-3578
84

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์
Western University Research Journal of Humanities and Social Science

บทนา

ประชาสัมพันธ์ทีไป็นภาษาของรงงานขຌามชาติมีเม
ทัไวถึง เมจຌงหตุผลละผลทางกฎหมายของตละ
ขัๅ น ตอนของการจดทะบี ย น฿หຌ  รงงานขຌ า มชาติ
ขຌา฿จ ป็นการเมคารพสิทธิของรงงานทีไจะรับรูຌ
ขຌ อมู ลข าวสาร฿นรืไ องกีไ ยวขຌ องกั บตนอย างเรกใ ดี
นยบายการจดทะบี ยนรงงานขຌา มชาติทีไ มาจาก
ใ ประทศ ถือป็นนยบายทีไนาชมชย ละมีสวนชวย
ป้องกันมิ฿ หຌรงงานดัง กลาว ตกป็น คนเรຌสัญชาติ
นืไ องจากรงงานจาก ใ ประทศนีๅ มั ก เม มี ห นั ง สื อ
ดินทาง เมมีบัตรประจาตัวประชาชน เมมีหนังสือ
ยืนยันตัวตนจากประทศตຌนทางทีไจะรับรองสัญชาติ
ตกอยู ฿ นสถานะเรຌ ตั ว ตน สีไ ย งทีไ จ ะตกป็ น คนเรຌ
สัญ ชาติ ละถู กละมิด สิทธิ มนุ ษยชน฿นดຌา นต างๆ
การนารงงานขຌามชาติจดทะบียนขຌาสูระบบทะบียน
ราษฎร์ ละรับ฿บอนุญาตการทางาน นอกจากจะนา
รงงานขຌามชาติขຌาสูระบบการจຌางรงงานทีไ ถูกตຌอง
จะป็นการป้องกันรงงานขຌามชาติดังกลาวมิ฿หຌตก
ป็นผูຌเรຌสัญชาติ เดຌอีกทางหนึไง อีกทัๅงทา฿หຌรงงาน
ดัง กล าวเดຌ รับ การคุຌ มครองภาย฿ตຌ กฎหมายเดຌ อี ก
ทางหนึไงการ฿หຌนยบายละมาตรการ฿นการจดทะบียน
รงงานขຌามชาติทีไ ทัไวถึง” ละ ขຌาถึง” จะกิดผลดี
ทัๅงกับประทศเทยละปัจจกชนทีไป็นรงงานขຌาม
ชาติ จึ ง ควรมี ม าตรการทีไ  ขຌ า ถึ ง รงงานขຌ ามชาติ
ทุ กคน฿หຌ ขຌ าสู ระบบผ อนผั นดยการจดทะบี ย น
รงงานขຌามชาติ ละเดຌรับอนุญาตทางานอยางทัไวถึง
คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชน ดຌานชนชาติ ผูຌเรຌสัญชาติ
รงงานขຌามชาติละผูຌพลัดถิไนุ 2554: 63)
นยบายการจดทะบี ย นรงงานขຌ า มชาติ
ส าหรั บบุ คคลทีไ ก าลั งขຌ าสู ตลาดรงงาน พืไ อป็ น
ฐานขຌอมูลสาหรับรงงานเทย นาเป฿ชຌประกอบการ
฿หຌความรูຌความขຌา฿จ พืไอการตัดสิน฿จ฿นการดินทาง
เปท างานยั ง ประทศสมาชิ ก ซึไง การวิ จัย ฿นครัๅง นีๅ
จะสามารถนาเปประยุกต์฿ชຌพืไอการพัฒนาละพิไม
อกาสการถูกจຌางงานของบุคลากร รวมทัๅงป็นนวทาง
฿นการก าหนดทิ ศ ทางการวางผน฿นการพั ฒ นา

นยบายการจดทะบี ย นรงงานขຌ า มชาติ
พืไ อ ฿หຌ เ ดຌ รั บ การผ อ นผั น อยู อ าศั ย ละเดຌ รั บ
฿บอนุ ญาตท างาน ฿นรกริไ มป็ นการตอบสนองต อ
ความตຌองการของภาคธุ รกิจทีไตຌองการ฿ชຌรงงาน
ขຌามชาติพืไอทดทนรงงานเทย฿นงานบางประภท
ซึไงมีความสีไยงสูง สกปรก ละสนลาบาก ดยเมมีมติ
ของการ฿หຌความคุຌมครองรงงานขຌามชาติ ต฿นปัจจุบัน
นวคิดรืไองการจดทะบียนรงงานริไมทีไจะปลีไยนเป
มี ก ารทรกง มุ ม การคุຌ ม ครองรงงานอยู บຌ า ง
ชน การปลงสถานภาพการป็นผูຌลักลอบขຌามือง
ละทางานดยเมเดຌรับอนุญาต฿หຌป็นบุคคลขຌามือง
ละทางานอยางถูกกฎหมายตการทีไนยบายการจด
ทะบียนรงงานขຌามชาติ฿นตละปีกลับ เมทัไวถึง”
ละ เมขຌาถึง” ทา฿หຌมีรงงานขຌามชาติอีกกวากึไงหนึไง
ทีไเมสามารถขຌาถึงการจดทะบียน ละทา฿หຌตຌองอยู
อยางหลบซอน ถูกอารัดอาปรียบจากนายจຌาง ถูกรีด
เถจากพนั กงานจຌ าหนຌ าทีไ ต ารวจ ถู ก ลิ ด รอนหรื อ
ละมิดสิทธิ ละผชิญกับปัญหาตางๆมากมายทัๅงๆ
ทีไพวกขาหลานีๅทางิน ฿หຌกับประทศเทยถึงรຌอยละ
5-ๆ.2 ของมู ลค า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวม฿นประทศ
฿นขณะทีไมี ประชากรเม ถึงรຌ อยละ 1 ของประชากร฿น
ประทศ(คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชน ดຌานชนชาติ
ผูຌเรຌสัญชาติ รงงานขຌามชาติละผูຌพลัดถิไนุ 2554:
62)
การจดทะบียนรงงานขຌามชาติทีไ เมทัไวถึง ”
ละ เมขຌาถึง” จะทา฿หຌรงงานขຌามชาติบางสวน
เม ส ามารถขຌ า ถึ ง กระบวนการการจดทะบี ย น
รงงานขຌามชาติ ชน รงงาน฿นรือประมง รงงานทีไ
ปຆวย฿นชวงระยะวลานัๅน รงงานทีไยัง เมสามารถ
กใ บ งิ น ส าหรั บ ค า ฿ชຌ จ า ย฿นการจดทะบี ย นเดຌ
รงงานทีไนายจຌางเมยอมพาเปจดทะบียน จึง ถือ
ป็ น การลื อ กปฏิ บั ติ ต อ รงงานขຌ า มชาติ ฿ นกลุ ม
ดัง กลาวนอกจากนัๅนการจดทะบีย นรงงานขຌาม
ชาติทีไ เมขຌาถึง” รงงานขຌามชาติ อันมีสาหตุมาจาก
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บุคลากรดຌานรงงานขององค์กรตางๆของประทศ
เทยตอเป

รงงานขຌามชาติผูຌซึไงเมสามารถขຌาถึงขຌอมูลขาวสาร
ดຌ ว ยการหั ก งิ น กั บ รงงานกิ น กว า ค า ฿ชຌ จ า ย฿น
การจดทะบียนรงงานขຌามชาติทีไทຌจริง ชน ลูกรือ
ประมงทีไ฿หຌสัมภาษณ์สองคน สภาพการทางานของ
ทัๅงสองตຌองทางานอยูบนรือตลอดนานๆจึงจะกลับ
ขຌามาทีไฝัດงสักครัๅงหนึไง คารงละคาตอบทนทีไเดຌ
นายจຌางจะจาย฿หຌกใตอมืไอนาปลากลับขຌาฝัດง ฿นวลา
ทีไมีการจดทะบียนรงงานป็นวลาทีไลูกรือทัๅงสอง
ทางานอยูบนรือ นายจຌางมีการทาบัญชีหักงินดือนๆ
ละ ไุ่00 -5ุ000 บาท สองครัๅง รวมป็นงิน ุ้ๆ00210ุ000 บาท ดย฿หຌอกสาร฿หຌลูกรือทัๅงสองพียง
คสวนทีไ ใ ของ ท.ต.1 ตเมคยพาลูกรือ ทัๅงสองเป
ทาทะบีย นประวัติห รือดานิ นการจดทะบียน฿หຌ
ลຌ วสรใ จ(การจดทะบี ยนรงงานต างดຌ าวุ
http://www.doe.go.th)
ความลักลัไนของนยบายทีไมิเดຌกาหนด฿หຌชัดจน
ว า ป็ น ความรั บ ผิ ด ชอบของนายจຌ า งหรื อ ลู ก จຌ า ง
ละการควบคุ ม มิ ฿ หຌ  กิ ด การสวงหาประยชน์
จากลู กจຌ างทีไ ป็ นรงงานขຌ ามชาติ นอกจากจะป็ น
สาหตุ฿หຌกิดการอารัดอาปรียบจากนายจຌางลຌว
ยังป็นสาหตุ฿หຌกิดการสวงการกาเรจากนายหนຌา
หรือตัวทน฿นการจดทะบียนฯ อีกดຌวย ตัวอยางชน
฿นกรณี ต อ เปนีๅ นายหนຌ า กใ บ ค า จดทะบี ย นกั บ
รงงานขຌ า มชาติ ผูຌ ฿ หຌ สั ม ภาษณ์  ป็ น จ านวนงิ น
5ุ500 บาท ซึไงคา฿ชຌจายทีไทຌจริง฿นการจดทะบียน
ทัๅง หมดเม กิ น ใุ่00 บาท ท า฿หຌน ายหนຌา รายนีๅ
มีกาเรตอหัว 1ุ็00 บาท หาก฿หຌบริการกนายจຌาง
ทีไ มี ลู กจ าง 20 คน จะมี ก าเร ใ2ุ000 บาท ต ถຌ า
฿หຌบริการกนายจຌางทีไมีลูกจຌาง 100 คน จะมีกาเร
1็0ุ000 บาท นีไคือจานวนงินทีไสะพัดอยู฿นธุรกิจการ
จดทะบียนรงงานละภาระทีไตกอยูกับลูกจຌาง

การจดทะบียนรงงานข้ามชาต
ภาย฿ตຌนยบายการจดทะบียนรงงานขຌาม
ชาติปี พ.ศ. 255ไ คา฿ชຌจาย฿นการดานินการทุก
อยางตัๅงตการจຌงจานวนคนตางดຌาว เปจนถึงขัๅนตอน
การยืไนคาขออนุญาตทางาน รวมทัๅงสิๅน 2ุ้่0-ใุ่่0
บาท ขึๅนอยูกับทຌองทีไละประภทกิจการของนายจຌาง
ซึไง คา฿ชຌจายดัง กลาวประกอบดຌวย (การจดทะบียน
รงงานตางดຌาวุ http://www.doe.go.th)
1. ค า ธรรมนีย มคารຌ องขอจดทะบี ย น
ประวัติ (ท.ต.1) ่0 บาท
2. คาตรวจสุขภาพ ๆ00 บาท
ใ. คาตรวจประกันสุขภาพ 1ุใ00 บาท
ไ. คายืไนคาขออนุญาตทางาน 100 บาท
5. ค าธรรมนี ยม฿บอนุ ญาตท างานปี ล ะ
้00-1ุ่00 บาท (ขึๅนอยูกับทຌองทีไละประภทกิจการ)
มຌวา฿นนยบายจะมิเดຌระบุเวຌชัดจนวา฿คร
ป็นผูຌออกนยบาย คา฿ชຌจายทัๅงหมดดัง กลาวควร
จะป็ น ความรั บผิ ดชอบของนายจຌา งหรื อจຌ าของ
สถานประกอบการ นืไองจากขัๅนตอน฿นการดานินการ
ทัๅง หมดมี นายจຌา งป็ นประธาน คือนายจຌ างยืไ นค า
รຌองขอจຌางคนตางดຌาว นายจຌางพาคนตางดຌาวเปทา
ประวัติ ตรวจสุขภาพ จัดทาขຌอมูลทางชีวภาพ
อยางเรกใดี จากการสัมภาษณ์รงงานขຌามชาติ
฿น 5 จั งหวั ด พบว า ฿นกรณี ทีไ นายจຌ างป็ นผูຌ พาเป
จดทะบี ย นรงงานดยตรงมิ เ ดຌ ผ า นนายหนຌ า
มี  พี ย งรายดี ย วทีไ น ายจຌ า งป็ น ผูຌ อ อกค า ฿ชຌ จ า ย
฿นการจดทะบี ย นละขอรั บ ฿บอนุ ญ าตทัๅ ง หมด
ละมีอีกรายหนึไงทีไนายจຌางออกคา฿ชຌจาย 1ุ500 บาท
สวนทีไ  หลื อ นายจຌา งป็ นผูຌ ท ดรองจ ายงิน ทัๅ ง หมด
เปกอน ลຌวจึง ทยอยหักงินจากคาจຌางคารงงาน
ของลูกจຌาง฿นภายหลังจนครบ ยิไงเปกวานัๅนนายจຌาง
บางรายอาศั ยช องทางนีๅ อาปรี ยบลู กจຌ างทีไ ป็ น
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การพสูจน์สัญชาตไมข้าถึงรงงานข้ามชาต
จากการสัมภาษณ์รงงานขຌามชาติ 5 จังหวัด
พบวา รงงานสวน฿หญ฿นจังหวัดสมุท รสาครละ
สมุทรปราการคยหในประชาสัมพันธ์ของรัฐรืไอ ง
การพิ สู จ น์ สั ญ ชาติ ฿ นภาษาของประทศตนอง
ละมี  รงงานขຌ า มชาติ ส ว นนຌ อ ยทีไ อ ยู ฿ นจั ง หวั ด
สมุทรสงครามละนครศรีธรรมราชทีไทราบรืไองการ
พิสูจน์สัญชาติ฿นภาษาของประทศของตนจากการ
ประชาสัมพันธ์ของรัฐ สวนรงงานขຌามชาติทีไ อยู฿น
จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี เม  คยหใ น ประชาสั ม พั น ธ์
ของรัฐ รืไองการพิสูจน์สัญชาติ฿นภาษาของประทศ
ตนองลย (คณะอนุ กรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชน ดຌ าน
ชนชาติ ผูຌเรຌสัญชาติ รงงานขຌามชาติละผูຌพลัดถิไนุ
2554: 42)
นอกจากนีๅ ฿นจานวนผูຌ ฿หຌ สั ม ภาษณ์ ทีไ ผ า น
การจดทะบียนรงงานกอนปี 255ไ ทัๅ งหมด 15 คน
มีพียง ็ คนทานัๅนทีไผานการพิสูจน์สัญชาติ ซึไงสาหตุ
สวนหนึไงมาจากกการเมสามารถขຌาถึงขຌอมูลขาวสาร
ของรัฐ฿นรืไองดังกลาว ทา฿หຌตຌองพึไง พานายหนຌาละ
หลงขຌอมูลอืไนชน พืไอหรือคน฿นครอบครัว ฿นบาง
กรณี ขຌ อมู ลทีไ เดຌ จากนายหนຌ าเม ถู กตຌ อง ช น กรณี
ตัวอยางดังตอเปนีๅ ผูຌ฿หຌสัมภาษณ์เมทราบวาระหวาง
การจดทะบียนรงงานหลายๆรอบพืไอ฿หຌเดຌ฿บอนุญาต
ทางานภาย฿ตຌ มาตรา 1ใ พระราชบัญญัติการทางานของ
คนตางดຌาว กับการพิสูจน์สัญชาติ พืไอ฿หຌเดຌ฿บอนุญาต
ทางานประภททีไ ไ ภาย฿ตຌ มาตรา ้ พระราชบัญญั ติ
การท างานของคนต างดຌ าว มี ขຌ อตกต างหรื อขຌ อดี
ขຌ อ ดຌ อ ยอย างเร ละกระบวนการทีไ ถู กตຌ องทຌ จริ ง
ภาย฿ตຌนยบายขอประทศเทย
จากการสัมภาษณ์รงงานขຌามชาติทีไเดຌผาน
กระบวนการพิสูจน์สัญชาติทัๅงหมด ็ คน ฿น 5 จังหวัด
พบวา เมมีรงงานขຌามชาติคน฿ดลยทีไทาการพิสูจน์
สัญ ชาติดຌ วยตนองดยเมตຌ อง฿ชຌบ ริก ารนายหนຌ า
ละค า ฿ชຌ จ า ย฿นการพิ สู จ น์ สั ญ ชาติ ซึไ ง รวมถึ ง
ค า ธรรมนี ย ม฿นการออกหนั ง สื อ ดิ น ทางอยู ทีไ

ราคา ไุ500 ถึง 5ุ500 บาท ซึงทียบป็นงินทากั บ
คาจຌางละคาตอบทน฿นการทางานของรงงาน
ขຌามชาติทัๅงดือน ทัๅงนีๅยังเมรวมคาธรรมนียม฿นการ
ออก฿บอนุญ าตทางาน ซึไง คิดป็นงินเมตไากวาอีก
2ุ500 บาท/ปี
มืไอนาคา฿ชຌจาย฿นการพิสูจน์สัญชาติมารวม
กับ ค า ฿ชຌ จ า ย฿นการขออนุ ญ าตท างานมารวมกั น
จะเดຌ ็ุ000-ุ่000 บาท ซึไ งถื อป็ นจ านวนทีไสู งมาก
สาหรั บรงงาน รงงานขຌ ามชาติ ทีไมี รายเดຌ ฉลีไ ย
ประมาณ ไุ500-5ุ500 บาท/คน/ดือน คา฿ชຌจาย฿นการ
พิ สู จน์ สั ญ ชาติ ละค า฿ชຌ จ าย฿นการขอ฿บอนุ ญ าต
ทางานดังกลาว ทียบเดຌกือบทากับคาตอบทน฿นการ
ทางานของรงงานขຌามชาติ 2 ดือนคณะอนุกรรมการ
สิทธิมนุษยชน ดຌานชนชาติ ผูຌเรຌ สัญชาติ รงงานขຌาม
ชาติละผูຌพลัดถิไนุ 2554: 38)
ภาระคา ฿ชຌ จาย฿นการพิสู จน์สั ญ ชาติทีไ ผา น
ขบวนการนายหนຌาทา฿หຌรงงานบางครอบครัวเม
สามารถทา฿หຌคน฿นครอบครัวขຌาสูกระบวนการอยู
อาศัยละมีงานทาเดຌอยางถูกตຌองทุกคนเดຌ รงงาน
บางคนตຌ อ งตกอยู ฿ นสถานะทีไ ตຌ อ งลื อ กระหว า ง
การพิสูจน์สัญชาติละขอ฿บอนุญาตทางาน฿หຌ ตนอง
ละคูสมรส หรือจดทะบียนบุตรผูຌติดตาม ซึไง การ
การสัมภาษณ์รงงานขຌามชาติรายหนึไง พบวา มืไอกิด
กรณีทีไตຌองลือกรงงานขຌามชาติลือกทีไจะพิสูจน์
สั ญ ชาติ  ละขอ฿บอนุ ญ าตท างาน฿หຌ ต นองละ
คูสมรสกอน พืไอทีไจะอยู อาศัยละทางานเดຌอยาง
ถูกตຌองการดานินการจดทะบียนบุตรผูຌติดตาม จึงตຌอง
รอเปกอน
฿นกรณี ทัไ ว เป บุ ตรของคนต างดຌ าวทีไ เ ดຌ รั บ
อนุญ าตทางาน฿นประทศเทยสามารถยืไนค ารຌอ ง
ขอรั บ การตรวจลงตราประภทคนอยู ชัไ ว คราว
(Non-Immigrant) พืไ อ ทีไ จ ะสามารถอยู อ าศั ย ฿น
ประทศเทยเดຌป็นการชัไวคราว฿นฐานะผูຌติดตาม
บิดาหรือมารดา ซึไงป็นคนตางดຌาวทีไเดຌรับอนุญาต
ทางานเดຌ ตตຌองอายุเมกิน 20 ปี บริบูรณ์ ตสาหรับ
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กรณีบุตรของคนตางดຌาวทีไเดຌรับการผอนผันอนุญาต
฿หຌอาศัยละทางาน฿นประทศเทยป็นการชัไวคราว
ตามมติคณะรัฐมนตรี ฿นปี พ.ศ. 255ไ บุคคลดังกลาว
สามารถยืไนคารຌองขอจดทะบียนประวัติคนตางดຌาว
พืไอเดຌรับการผอนผันอนุญาต฿หຌอยู฿นประทศเทย
ป็นการชัไวคราว฿นฐานะผูຌติดตามบิดาหรือมารดา
ซึไ ง ป็ น คนต า งดຌ า วทีไ ยืไ น ขอจดทะบี ย นประวั ติ
คนตางดຌาวเดຌตตຌองอายุเมกิน 15 ปีบริบูรณ์ ดังนัๅน
จึงพอสรุปเดຌวา การป็นผูຌติดตามรงงานขຌามชาติ
จะตຌ อ งมี องค์ ประกอบสองประการ ประการรก
คือ ดຌ านความสั ม พัน ธ์ ตຌ อ งป็น บุ ต รของผูຌ ทีไ ยืไ น ขอ
จดทะบี ยนประวั ติ คนต างดຌ าว ประการทีไ สอง คื อ
องค์ประกอบ฿นดຌานอายุ คือ ตຌองมีอายุเม กิน 15 ปี
บริบูรณ์ ซึไงมืไอทียบกับการป็นบุตรผูຌติดตามของ
รงงานตางดຌาวทีไเดຌรับ฿บอนุญาตทางาน฿นกรณีทัไวเป
ลຌ วถื อว าป็นกณฑ์ทีไ ตไ ากว ามาก (การรั บอกสาร
รงงานตางดຌาวครบวงจร,http://treasurygroup.net)
อย างเรกใดี มืไ อที ยบกั บนยบายการควบคุ ม
การทางานของรงงานขຌามชาติสมัยรกๆ ตัๅง ต
ปี พ.ศ.25ใ5 จะหในเดຌวา นยบาย฿นปีหลัง ดีกวา
มาก นืไองจากนยบายของประทศเทย฿นการจด
ทะบี ย นรงงานต า งดຌ า วทีไ ห ลบหนี  ขຌ า มื อ ง
พืไอเดຌรับการผอนผันอนุญาต฿หຌอาศัยละทางาน
฿นราชอาณาจั กรเดຌ อยางถูกตຌ องป็นการชัไวคราว
฿นปีรกๆ มิเดຌคานึงถึงบุตรของรงงานลย นยบายทีไ
อนุ ญ าตผ อ นผั น ฿หຌ ผูຌ ติ ด ตามรงงานขຌ า มชาติ อ ยู
อาศั ย ฿นประทศเทยละจั ด ท าทะบี ย นประวั ติ
ปรากฏขึๅนครัๅงรก฿นวันทีไ 2็ มษายน 25ไ็ ซึไงป็น
การรับรองสิทธิอาศัยครอบคลุมถึงผูຌติดตาม” รงงาน
อยางครอบคลุม ละป็นการคารพสิทธิ฿นครอบครัว
ของรงงานขຌามชาติ ครัๅงรก฿นประทศเทย
ตพอหลังจากปี พ.ศ. 25ไ็ ลຌวนยบายการ
จดทะบี ย นละจั ด ท าประวั ติ ผูຌ ติ ด ตาม฿นปี ห ลั ง
ป็นเปอยางลั กลัไนละสับสน ชน นยบาย฿นปี พ.ศ.
2552 ทีไ มติ คณะรั ฐมนตรี ฿นวั นทีไ 2ๆ พฤษภาคม

2552 หใ น ชอบนวทางด านิ น การจดทะบี ย น
รงงานขຌ า มชาติ ทีไ อยู น อกระบบผ อ นผั นพืไ อปຂ ด
อกาส฿หຌ  ฉพาะรงงานตา งดຌ า วทีไ อ ยู น อกระบบ
ผอนผันละลักลอบการทางานลผูຌติดตามทีไอยู฿น
ประทศเทยลຌว ตมติคณะรัฐมนตรี ฿นวันทีไ 2่
กรกฎาคม 2552 กลับหในชอบ฿หຌมีการขยายวลาการ
จดทะบียนรงงานขຌามชาติฉพาะ฿นกิจการประมง
ทีไเ ดຌป ระกาศเวຌตามมติค ณะรั ฐมนตรีมืไ อวัน ทีไ 2ๆ
พฤษภาคม 2552 ดยเม รวมบุตรละผูຌติ ดตาม สว น
หนึไงอาจป็นพราะอคติทางความคิดดຌานศรษฐกิจ
ละสัง คมของผูຌกาหนดนยบาย ตการประกาศ
หຌามดยสิๅนชิง จะทา฿หຌกิดขຌอวิพากษ์วิ จารณ์จาก
หนวยงานทีไทางานกีไยวกับสิทธิมนุษยชน นวนยบาย
฿นการจดทะบียนผูຌติดตามรงงานขຌามชาติ฿นบาง
ปีจึง ปຂ ดกวຌา งบางปี จึง ลัก ลัไน สับ สน ละนยบาย
฿นปีหลังจึงมีการจากัดทางดຌาน "ความสัมพันธ์" ละ
ดຌาน "อายุ" ของบุคคลดังกลาว ดยอนุญาต฿หຌ ฉพาะ
ทีไป็นบุตร” ละ อายุเมกิน 15 ปีบริบูรณ์ ” ของ
รงงานขຌามชาติทีไยืไนขอจดทะบียน ดังชนทีไหใน฿น
ปัจจุบัน
นอกจากอคติของผูຌกาหนดนยบายจะสงผล
ทา฿หຌนิย ามค าวา ผูຌติ ดตามมีข อบขตทีไ จากั ดมาก
ลຌว ฿นดຌานจຌาหนຌาทีไผูຌบังคับ฿ชຌกฎละปฏิบัติตาม
นยบายลຌ ว ยั ง ตี ความค าว า ผูຌ ติ ดตาม” อย าง
ครงครัด คือ ตຌองป็นผูຌทีไ ดินตามกันมา” กับรงงาน
ขຌ ามชาติ ท านัๅ น เม ฿ช ดิ นทางขຌ ามา฿นประทศ
ภายหลั ง จากทีไ บิ ด าหรื อ มารดาทีไ เ ดຌ จ ดทะบี ย น
รงงานเปลຌว ละเม฿ชผูຌกิด฿นประทศเทย ทา฿หຌบุตร
ของรงงานขຌามชาติ สวน฿หญเ มเ ดຌรับจดทะบียน
ป็นผูຌติดตาม
นยบายการอนุญาตผอนผัน฿หຌผูຌติดตามขຌาม
ชาติ อ ยู อ าศั ย ฿นประทศเทยละจั ด ท าทะบี ย น
ประวัติปรากฏขึๅนครัๅงรก฿นวันทีไ 2็ มษายน 25ไ็
ซึไงป็นการปຂดอกาส฿หຌผูຌติดตามรงงานขຌาถึงการ
จดทะบียนอยางครอบคลุม ตนยบายภายหลังปี
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พ.ศ. 25ไ็ มีทิศทางทีไกลับเปกลับมาดังตารางสรุปผล
นยบายการจดทะบียนรงงานขຌามชาติ

(คณะอนุ กรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชน ดຌ านชนชาติ ผูຌ เรຌ
สัญชาติ รงงานขຌามชาติละผูຌพลัดถิไนุ 2554)
ดังตารางทีไ 1

ตารางที่ิ1 สรปผลนยบายการจดทะบียนรงงานข้ามชาต
นยบาย
25ไ็

25ไ่

25ไ้

2550

2551

2552

รงงานข้ามชาต
ผอนผัน฿หຌรงงานขຌามชาติทีไอาศัยละทางานอยู฿น
ประทศเทยดยผิดกฎหมาย ฿หຌสามารถอยูอาศัย
ละทางานเดຌป็นการชัไวคราว พืไอรอสงกลับละ฿หຌ
ทางานเดຌป็นระยะวลา 1 ปี
ผอนผัน฿หຌรงงานขຌามชาติทีไจัดทาทะบียนประวัติ
มืไอปี 25ไ็ อาศัยอยู฿นประทศเทยป็นการ
ชัไวคราวพืไอรอการสงกลับตอเปอีก 1 ปี จนถึงวันทีไ
ใ0 มิถุนายน 25ไ้
ผอนผัน฿หຌรงงานตางดຌาวทีไจดทะบียนรงงานมืไอ
ปี 25ไ่ ละผูຌติดตามอาศัยอยู฿นราชอาณาจักรป็น
การชัไวคราวพืไอรอการสงกลับตอเปอีก 1 ปี จนถึง
วันทีไ ใ0 มิถุนายน 2550 (ตอมา฿นวันทีไ 1้ ธ.ค.
25ไ้ ครม.มีมติ฿หຌขยายระยะวลาอนุญาตตอเปอีก
1ไ ปีจนถึงวันทีไ ใ0 มิถุนายน 2551)
ผอนผัน฿หຌรงงานขຌามชาติผูຌทีไเดຌขออนุญาตทางาน
มืไอปี 25ไ้ ละอาศัยอยู฿นประทศเทยป็นการ
ชัไวคราวพืไอรอการสงกลับตอเปอีก 2 ปี จนถึงวันทีไ
2่ กุมภาพันธ์ 255ใ
จดทะบียนรงงานขຌามชาติทีไอยูนอกระบบผอนผัน
ซึไงลักลอบทางานดยเมมี฿บอนุญาตทางาน ทัๅงกลุม
ทีไเมคยจัดทาทะบียนประวัติ (คน฿หม/เมมี ท.ร.
ใ่/1)ละคนทีไคยจัดทาทะบียนประวัติเวຌลຌวต
การผอนผันสิๅนสุดลง (คนกา/ท.ร.ใ่/1/1)เดຌรับการ
ผอนผัน฿หຌอาศัยอยู฿นประทศเทยป็นการชัไวคราว
พืไอรอการสงกลับเมกินวันทีไ 2่ กุมภาพันธ์ 255ใ
-จดทะบียนรงงานขຌามชาติหลบหนีขຌามือง ทีไอยู
นอกระบบผอนผัน

ผู้ตดตาม
ญาติพีไนຌอง สามี ภริยาหรือบุตรหลานทีไอาศัยอยู฿น
ประทศ
ญาติพีไนຌอง สามี ภริยาหรือบุตรหลานทีไอาศัยอยู฿น
ประทศ ทีไเดຌจดทะบียนป็นผูຌติดตาม฿นปี พ.ศ.
25ไ็
ญาติพีไนຌอง สามี ภริยาหรือบุตรหลานทีไอาศัยอยู฿น
ประทศทีไเดຌจดทะบียนป็นผูຌติดตาม฿นปี พ.ศ.
25ไ่

ผูຌติดตามทีไป็น บุตรของรงงาน”ทีไจดทะบียน
ดຌวยกันมาตัๅงตปี พ.ศ. 25ไ็ ดยเมสะดุด ดยยุติ
การอนุญาตผูຌติดตามรงงานจาพวกอืไน
(มติคณะรัฐมนตรีมืไอวันทีไ 22 พฤษภาคม 2550)
เมรวมถึงผูຌติดตาม

-บุตรทีไมีอายุเมกิน 15 ปี” ดย฿หຌเดຌรับการผอน
ผัน฿หຌอาศัย฿หຌอาศัยอยู฿นประทศเทยป็นการ
ชัไวคราวพืไอรอการสงกลับทากับระยะวลาทีไบิดา
หรือมารดาซึไงป็นรงงานเดຌรับอนุญาต
-กรณีการขยายวลาสาหรับกิจกรรมการประมง
เมรวมบุตรละผูຌติดตาม”
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255ใ

255ไ

ขยายวลาการพิสูจน์สัญชาติละการผอนผัน฿หຌอยู ชนดียวกับปี พ.ศ. 2552
฿นราชอาณาจักรกราชอาณาจักรกรงงานขຌาม
ชาติหลบหนีขຌามืองทีไจดทะบียนละเดຌรับอนุญาต
ทางานปี 2552 ออกเปอีก 2 ปี สิๅนสุด฿นวันทีไ 2่
กุมภาพันธ์ 2555
จดทะบียนรงงานขຌามชาติหลบหนีขຌามืองละ
บุตรทีไมีอายุเมกิน 15 ปี”
ลักลอบทางานดยเมมี฿บอนุญาตทางาน เดຌรับการ
ผอนผัน฿หຌอาศัย฿หຌอาศัยอยูละทางานเดຌ฿นประทศ
เทยป็นการชัไวคราวพืไอรอการสงกลับ

สรปผล
จากการศึ ก ษานยบายการจดทะบี ย น
รงงานขຌ ามชาติ พบวา เมมี การกาหนด฿หຌ มีการ
พิสูจน์ผูຌติดตามรงงานขຌามชาติลย ละจากการ
สัม ภาษณ์  รงงานขຌ า มชาติ พบวา มี รงงานขຌ า ม
ชาติจานวนหนึไงทีไเมสามารถนาบุตรเปจดทะบียน
ป็นผูຌติดตามเดຌนืไองจากนยบายเมปຂดชอง ชน
฿นปีทีไตนองจดทะบียนรงงานมิเดຌปຂด฿หຌมีก ารจด
ทะบียนผูຌติด ตาม จึง ควรมีการจดทะบียนบุต ร
ผูຌติดตามนืไองจากการบัง คั บ฿หຌบุต รผูຌติดตามตຌอ ง
ขຌารับการตรวจสุขภาพละทาบัตรประกันสังคม
มຌ ว า ฿นนยบายละคู มื อ ปฏิ บั ติ จ ะเม เ ดຌ
กาหนด฿หຌบุ ตรผูຌติด ตามตຌอ งตรวจสุข ภาพละท า

ประกันสุขภาพ ต฿นทางปฏิบัติผูຌติดตามรงงาน
ขຌามชาติจะตຌองทาบัตรประกันสุขภาพ สวนการรับ
การตรวจสุ ข ภาพป็ น เปตามดุ ล พิ นิ จ ของพทย์
จึ ง ท า฿หຌ  รงงานขຌ า มชาติ ตຌ อ งรั บ ภาระค า ฿ชຌ จ า ย
กีไยวกับการจดทะบียนบุตรผูຌติดตามอีกเมตไากวา
1ุใ่0-1้่0 บาทตอคน (฿นกรณีทีไมิเดຌดานินการ
ผานนายหนຌา) ซึไงประกอบดຌวยคาธรรมนียม฿นการ
ยืไน ท.ต.1 ่0 บาท คาตรวจสุขภาพ ๆ00 บาท (ถຌามี )
ละคาประกันสุขภาพ 1ุใ00 บาท จึง ป็นหตุ฿หຌ
รงงานขຌ า มชาติ ส ว นหนึไ ง เม ส ามารถบกรั บ
คา฿ชຌจาย฿นการจดทะบียนบุตรผูຌติดตาม
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การคลื่อนไหวทางการมืองของภาคประชาชนสูการจัดตัๅงพรรคการมือง
The Political Movement of the People to the Establishment
of the Political Parties.
วทยาิิชนบตร1

บทคัดยอ

บทความนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอศึกษาการคลืไอนเหวทางการมืองของภาคประชาชนสูการจัดตัๅง พรรคการมือง
ซึไง ป็นการศึกษา฿นรูปบบชิง คุณภาพดยศึกษาจากอกสารทางประวัติศ าสตร์ ละ฿ชຌรูปบบการพรรณนาละ
วิคราะห์รวมกัน ผลการศึกษาพบวา การคลืไอนเหวทางการมืองป็นสวนหนึไงของกระบวนการมีสวนรวมของภาค
ประชาชน฿นระบอบประชาธิปเตยดยมุงนຌนการรียกรຌองทางการมือง ชน การถอดถอนผูຌดารงตาหนงทางการมือง฿หຌ
พຌนจากตาหนง ป็นตຌน ซึไงการคลืไอนเหวของภาคประชาชนป็นการรวมกลุมกันของประชาชนละกลุมคนทีไมีป้าหมาย
รวมกันมาชุมนุมทางการมือง จนกิดกระบวนการขัดกลาทางการมืองจนมีอุดมการณ์ดียวกัน มืไอประชาชนละกลุมคนมี
อุดมการณ์หรือป้าหมายรวมกันลຌวจะนาเปสูการจัดตัๅงพรรคการมือง
คาสาคัญิ:ิการคลืไอนเหวทางการมืองุ ภาคประชาชนุ การจัดตัๅงพรรคการมือง

Abstract
This article aims to study the movement of people to the political of the establishment of
the political parties. This study forms a qualitative study of historical documents and use a
descriptive and analyzes together. The study indicated that: the political part of the process, the
involvement of civil society in a democracy with a focus on political demands such as the removal
from Office of Politicians out of position, etc. The movement of people is a group of people and
group of people who have a common goal to political rallies and the process of political socialization
and have the same ideology. When people and groups who have an ideology or a common goal will
lead to the establishment of political parties.
Keywords: political movement, people, the establishment of the political parties

1

รองศาสตราจารย์ ดร. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาหง
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บทนา

การคลืไอนเหวรียกรຌองของประชาชนริไม
ตัๅงตตຌนทศวรรษ 1้็0 ฿นประทศอุตสาหกรรม
กຌาวหนຌา฿นซีกลกตะวันตก ชน ขบวนการตอตຌา น
อาวุธ นิว คลีย ร์ ขบวนการสั นติ ภาพ ขบวนการ
รี ยกรຌ องสิ ท ธิ ต า งๆอย า งขบวนการสิ ท ธิ ส ตรี
ขบวนการคลืไ อ นเหวของคนพืๅ นมื องดัๅ งดิ ม฿น
ประทศตางๆ ป็นตຌน (เชยรัตน์ จริญสินอฬาณุ
25ไ5ุ หนຌา 1)
ขบวนการคลืไ อ นเหวทางการมื อ งบบ
฿หม ละขบวนการคลืไอนเหวทางสังคมบบ฿หม
จะหลอมรวมป็ น นืๅ อ ดี ย วกั น ซึไ ง ขบวนการ
คลืไ อนเหวนีๅ จะตกต างจากขบวนการคลืไ อนเหว
ทางการมืองละสังคม฿นอดีตทีไยกการคลืไอนเหว
ทางการมืองละสังคมออกจากกัน เมกีไยวขຌองกัน
ซึไง เม เ ดຌมี จุ ด มุ ง หมาย฿นการยึ ดอ านาจทางการ
มืองตหวังจะกดดันรัฐพืไอสรຌางทางลือกทีไดีกวา
(พิภพ ธงเชยุ 25ไๆุ ใใ-ใไ)
การคลืไอนเหวของภาคประชาชนมักจะ฿ชຌ
วิธีการหรือรูปบบการคลืไอนเหว฿นหลายลักษณะ
ดຌวยกัน ชน การสดงความคิดหในวิพากษ์วิจารณ์
การสนอขຌอสนอนะละขຌอรียกรຌองตางๆ ผานทาง
หนังสือ จดหมาย การอภิปราย การจัดประชุมสัมมนา
การจัดนิทรรศการ การขຌาพบสมาชิกรางรัฐธรรมนูญ
(Lobby) การดินขบวนรียกรຌอง ป็นตຌน สาหรับ
กลุมองค์กรหรือกลุมผลประยชน์ตางๆทีไออกมา
คลืไ อ นเหวนัๅ น มี ทัๅ ง กลุ ม ทีไ ส นั บ สนุ น ละกลุ ม
คัด คຌ า น มืไ อ จั ด บ ง ประภทของกลุ ม ทีไ อ อกมา
คลืไ อ นเหวตามค าจ ากั ด ความของ Gabriel A.
Almond จะบ งออกเดຌ ป็ น ไ ประภท เดຌ ก
(1) Anomic Groups ชน กลุมสนับสนุน ฿ชຌธงสี
ขียวป็นสั ญลั กษณ์ กลุมคัดคຌ าน฿ชຌ ธงสี หลื องป็ น
สัญลั กษณ์ ป็นตຌ น (2) Institutional Groups ช น
องค์ กรนิ สิ ตนั กศึ กษา฿นสถาบั น การศึ กษาต างๆ
หนวยงานของศาล หนวยงานของกรมตารวจป็นตຌน

(ใ) Nonassociational Groups ชน กลุ มศาสนา
(พุทธ) ป็นตຌน ละ (ไ) Associational Groups ชน
มูลนิธิ สมาคมตางๆ ป็นตຌน
การคลืไอนเหวทางการมืองของประชาชน
ละองค์กรตางๆ฿นทางการมืองเทยนัๅนอาจนับเดຌ
วาหตุการณ์การคลืไอนเหวทางการมือง฿นชวง
ดื อ นตุ ล าคม 251ๆ ป็ น จุ ด ริไ ม ตຌ น ครัๅ ง ส าคั ญ
฿นการตระตรียมพืๅนฐานทางความคิดกมวลชน
อย า งกวຌ างขวางยิไง กวา ครัๅง ฿ด฿นประวัติ ศ าสตร์
การปลีไ ย นปลงทางสั ง คมละการมื อ งเทย
ดย ขบวนการนั ก ศึ ก ษาปั ญ ญาชนเดຌ อ อกมา
คลืไอนเหวพืไอรียกรຌอง฿หຌมีการกຌเขรัฐธรรมนูญ
ละนาพาอามวลชนจานวนมากขຌามามีส วนรวม
฿นหตุการณ์ (สุธี ประวัติเทุ 252ๆุ หนຌา 51)
การคลืไ อ นเหวทางการมื อ งทีไ ผ า นมา
฿นตละหตุการณ์ทีไมีการรียกรຌองทางการมือง
นัๅ น จะมี ก ลุ ม ผูຌ  ขຌ า ร ว มชุ ม นุ ม ทีไ  ตกต า งกั น เป
ชน หตุการณ์ 1ไ ตุลาคม พ.ศ. 251ๆ กลุมผูຌขຌารวม
ชุมนุมสวน฿หญป็นนิสิต นักศึกษา ขณะทีไหตุการณ์
พฤษภาทมิฬ 25ใ5 กลุมผูຌขຌารวมชุมนุมสวน฿หญ
ป็นชนชัๅนกลาง ตการคลืไอนเหวทางการมือง
ตัๅงต พ.ศ. 25ไ็-255ใ นัๅน ป็นการรวมตัวกันของ
ชนชัๅนลาง ชนชัๅนกลาง ละชนชัๅนสูงขຌารวมชุมนุม
เดຌอยางกวຌางขวาง ความหลากหลายของมวลชน
มี ผลท า฿หຌ บุ คคลทีไ ขึๅ นวที การชุ มนุ มครัๅ งนีๅ
มีหลากหลายสาขาอาชีพ ชน อาจารย์มหาวิทยาลัย
อดีตขຌาราชการ นักการทูต นายพทย์ รวมทัๅงนักสดง
ศิ ล ปຂ น ละบรรดาบุ ค คลผูຌ มี ชืไ อ สี ย ง฿นสั ง คม
จานวนมาก ทีไผานมาขบวนการการมีสวนรวมทางการ
มืองภาคประชาชนของเทยมักจะป็นการตอสูຌการ
รี ยกรຌ องสิ ทธิ ต างๆทางการมื องของเทยทีไ ป็ น
การคลืไอนเหวทางการมื องทีไ กิ ดขึๅ น ฉพาะกิ จ
ท านัๅ น พราะมืไ อสิๅ น สุด ภารกิจ หรือ หตุ การณ์
คลีไ ค ลายเปลຌ ว กลุ ม คลืไ อ นเหวทางการมื อ ง
หลานีๅกใสลายเป ละมืไอกิดวิกฤตทางการมือง
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หรื อ ตຌ อ งการรี ย กรຌ อ งสิ ท ธิ ขึๅ น มา฿หม จึ ง ค อ ยๆ
มีก ารรวมกลุม ฿หม อีก ครัๅ ง หนึไ ง ตก รณี ของกลุ ม
การคลืไ อนเหวทางการมื องภาคประชาชน฿นชว ง
พ.ศ. 25ไ็-255ใ นัๅ นกิ ดจากการก อตั วคลืไ อ นเหว
ละรียกรຌ องความตຌองการของกลุมของตนตมืไ อ
บรรลุความตຌองการกลุมของตนลຌวกใ ยัง คงเม มี
การสลายตัว หรือสลายกลุมหมือน ครัๅงหตุการณ์
ทีไผ านมา ต กลั บมี การพั ฒนาเปป็ นการจั ดตัๅ งป็ น
พรรคการมืองของตนองทีไป็นทางการขึๅนมาพืไอ฿ชຌ฿น
การต อสูຌ ทางการมื องตามอุ ดมการณ์ ละความ
ตຌองการของกลุมของตัวอง฿นระบบสภาผูຌทนราษฎร
หมือนพรรคการมืองทัไวเป ดังนัๅนผูຌขียนจึงตຌองการ
ศึกษานวทางรูปบบการคลืไอนเหวทางการมืองของ
ภาคประชาชนจนนาเปสูการจัดตัๅงป็นพรรคการมือง
วัตถประสงค์ของการศึกษา
พืไอศึกษาการคลืไอนเหวทางการมืองของ
ภาคประชาชนสูการจัดตัๅงพรรคการมือง
ขอบขตของการศึกษา
฿นการวิ จั ย ครัๅ ง นีๅ มุ ง ศึ ก ษาลั ก ษณะการ
คลืไอนเหวทางการมืองภาคประชาชน ตัๅงตริไม
มีการคลืไอนเหวทางการมืองของภาคประชาชน
จนกระทัไงถึงการตัๅงป็นกลุมละพัฒนาสูการกอตัๅง
ป็นพรรคการมือง ทานัๅน
การทบทวนวรรณกรรม
การมีสวนรวมทางการมือง
การมี ส ว นร ว ม฿นทางการมื อ ง (political
participation) ป็นกิจกรรมของประชาชนทีไ มี
วั ต ถุ ป ระสงค์  พืไ อ กดดั น หรื อ นຌ ม นຌ า ว฿หຌ รั ฐ บาล
ผูຌนา ผูຌกาหนดนยบาย ผูຌมีอานาจหรืออิทธิพลต อ
ทุ ก กระบวนการทางการมื อ งการปกครอง
มีค วามหใน หรื อ ตั ดสิ น ฿จ รวมถึ ง การลื อ กผูຌ น า

฿หຌตรงกับความตຌองการของประชาชน (วัชรา เชยสารุ
2545ุ หนຌา 13)
วัชรา เชยสาร (2545ุ หนຌา 17) กลาววา
ตามความหมายทีไ Myron Weiner ฿หຌเวຌนัๅน การมี
ส ว นร ว ม฿นทางการมื อ ง” ตຌ อ งมี ลั ก ษณะดั ง นีๅ
(1) การกระทาทีไกิดขึๅนดຌวยความตใม฿จ มิ฿ชกิดจากการ
ถูกบังคับ (2) การกระทาทีไกิดขึๅน ดยเมนຌนวาจะตຌอง
ประสบความสารใจหรือเม (ใ) การกระทาทีไจัดขึๅน
อยางมีระบบหรือเมมีระบบกใเดຌ (ไ) การกระทาทีไกิดขึๅน
ป็นครัๅงคราวหรือตอนืไองกั นกใเดຌ (5) การกระทาทีไ
จะ฿ชຌวิธีทีไถูกตຌองตามกฎหมายหรือเมถูกตຌองตาม
กฎหมายกใเ ดຌ (ๆ) การกระทาทีไหวังผลพืไอทีไจะมี
อิทธิพลตอการลือกนยบายของรัฐบาล หรือตอ
การบริหารงานของรัฐ หรือตอการลือกผูຌนาทางการมือง
ละ (็) การกระทาทีไหวังผลทัๅง ฿นรืไองนยบาย
หรื อ ตั ว บุ ค คลของการมื อ งระดั บ ทຌ อ งถิไ น หรื อ
ระดับชาติกใเดຌสวน (สมบัติ ธารงธัญวงศ์ุ 25ไ1ุหนຌา
ใ1็-ใ2ไ) บงลักษณะของการมีสวนรวมทางการ
มืองตามป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ออกป็น ไ รูปบบ
ดังนีๅ (1) การกาหนดตัวผูຌปกครอง (2) การผลักดันการ
ตัดสิน฿จของรัฐบาล (ใ) การวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล ละ
(ไ) การชุมนุมคลืไอนเหวทางการมือง
การคลื่อนไหวทางการมือง
Lyman (1995, p. 115) เดຌ กล าวว า
ขบวนการคลืไ อ นเหวทางสั ง คมหมายความถึ ง
กระบวนการทีไกอ฿หຌกิดการปลีไยนปลงวิถีชีวิต
บรรทั ด ฐานของสั ง คม พืไ อ บรรลุ  ป้ า หมายเม
ฉพาะการปฏิรูปทางสังคมศรษฐกิจละการมือง
ทานัๅน ตยังมุงหวังทีไจะบรรลุป้าหมาย฿นสวนทีไ
กีไ ย วกั บ สภาพวดลຌ อ มละสิ ท ธิ ส ว นบุ ค คล
ตเมอาจป็นเปเดຌ฿นขณะนีๅ ภาย฿ตຌบริบทการบริหาร
บຌานมืองตามทัศนคติละบรรทัดฐานบบดัๅงดิม
อยู สวน Gail Omvedt (1993, pp. 312-319)
฿หຌ ทั ศ นะว า การคลืไ อ นเหวทางสั ง คมนว฿หม
ถื อ ป็ น ขบวนการทางสั ง คม฿นความหมายทีไ ว า
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มีการจั ดองค์ก รครงสรຌา งละอุ ดมการณ์ทัไ วเป
฿นนวกวຌ า งทีไ มุ ง จะปลีไ ย นปลงสั ง คมขณะทีไ
Turner and Killian (1957, p. 308) เดຌ฿หຌความหมาย
ของกระบวนการคลืไอนเหวทางสังคม คือ การรวมกลุม
ปฏิ บั ติ การอย างต อนืไ อง พืไ อปลีไ ย นปลงหรื อ
ยับยัๅงการปลีไยนปลงสังคม หรือ฿นกลุมทีไตนอง
มีสวนรวม ดย เชยรัตน์ จริญสินอฬาร (25ไ2ุ หนຌา
ๆไ) เดຌสรุป ขบวนการคลืไอนเหวทางสังคมนว
฿หมเวຌวา (1) ขบวนการคลืไอนเหวหลานีๅเมเดຌ อยูบ น
พืๅ น ฐานของชนชัๅ นพี ยงอย างดี ยว (2) ประดใ นการ
รียกรຌองเม฿ชรืไองดิมๆทีไป็นผลประยชน์ฉพาะ
กลุม฿ดกลุมหนึไง ตป็นรืไองของคนจานวนมาก
จากหลายกลุมหลายชนชัๅน (ใ) ผูຌรียกรຌองทีไมีสวน
รวม฿นการคลืไอนเหวดຌวยตัวองเม฿ชการรียกรຌองผาน
กลเกของรัฐหรือกลเกทางการมือง นืไองจากการ
เมชืไ อมัไนเมศรั ทธาความป็นตั วทนของพรรค
การมืองละความจริง฿จของรัฐ ละ (ไ) ป้าหมายของ
การรียกรຌองตຌองการสรຌาง กติกาหรือกฎกณฑ์ชุด฿หม
฿นการดารงชีวิต” เม฿ชการชวงชิง อานาจของรัฐ
ดังชนขบวนการคลืไอนเหวทีไป็นมา฿นอดีต
ดัง นัๅน ขบวนการคลืไอนเหวทางสังคม
รูปบบ฿หม คือ ขบวนการรียกรຌองของคนจานวนหนึไง
ทีไตຌองการปลีไยนปลงสังคมเป฿นทิศทางทีไตนอง
ปรารถนาป็นการกระทารวมหมูทีไมีจุดมุง หมาย
รวมกันทางสัง คม ดยผูຌขຌารวมจะถูกกระตุຌน฿หຌ
กิดจิตสานึกละการตืไนตัวรืไองนัๅนๆ ซึไงมีลักษณะ
ของการผลักดันละรียกรຌอง ฿นรูปบบของการ
คลืไอนเหวตอตຌาน การสดงอัตลักกษณ์ การปลุก
จิตส านึก ดยมีอุ ดมการณ์ รวมกันว าการคลืไอนเหว
ดังกลาวจะนาเปสูการปลีไยนปลงสังคม฿นทางทีไ
ตนปรารถนา ละ฿นกระบวนการคลืไอนเหวนัๅน
อาจส ง ผลต อ ระบบค า นิ ย มละความสั ม พั น ธ์
ระหวางกลุมสังคมตางๆ หรือความสัมพันธ์ระหวาง
อานาจรัฐละประชาชน

David Aberle (1966, p. 625) เดຌบง
ประภทของการคลืไ อนเวของขบวนการคลืไ อ น
เหวทางสั งคม ป็ น ไ ประภท กล าวคื อ (1) การ
คลืไอ นเหวของขบวนการคลืไ อนเหวทางสัง คม
ทีไมุงนຌนการปรับปลีไยนสังคมทัๅงหมด (transformative
movement) ป็นการปรับปลีไยนทีไมาจากการลุก
ฮื อของประชาชนจ านวนมาก สนั บสนุ นการ฿ชຌ ค วาม
รุนรง มีลักษณะป็นการปฏิวัติ (2) การคลืไอนเหว
ของขบวนการคลืไอนเหวทางสังคมทีไ มุงนຌนการกอ
ตั ว฿หม ของสั งคมบางส วน฿นสั งคม (reformative
movement) ป็ นการคลืไ อ นเหวทีไ มุ ง นຌ นความ
ปลีไ ย นปลง฿นบบผนทีไ ด ารงอยู ฿ นสั ง คม
บางประการ ดยฉพาะความยุติธรรม ละความ
สมอภาค ป็นตຌน (ใ) การคลืไอนเหวของขบวนการ
คลืไอนเหวทางสังคมทีไทา฿หຌประชาชนปลดปลืๅอง
จากพันธนาการ฿นสังคม (redemptive movement)
ป็ น การคลืไ อ นเหวทีไ อຌ า งอิ ง อยู กั บ หลั ก ศาสนา
ความชืไอ ผูຌนาทีไมีบารมีตຌองการ฿หຌหลุดพຌนจากสังคม
ทีไป็นอยูป็นตຌน ละ (ไ) การคลืไอนเหวของขบวนการ
คลืไอนเหวทางสังคมทีไมุงนຌนทางลือก (alternative
movement) มุ งนຌ นการปรั บปลีไ ยนพฤติ กรรมบาง
ประการของบุคคลป็นสาคัญ
ความหมายของพรรคการมือง
Friedrich (1937, p. 137) อธิบายความหมาย
ของพรรคการมืองวาป็นการรวมตัวกันป็นสมาคม
หรือป็นองค์การทีไมีสถียรภาพ ละมุงทีไจะสวงหา
ผลประยชน์ ฿ นอุ ด มคติ ต ามความหมายหรื อ
หลั ก การของ องค์ การดยทัๅ งหมดของตน
ดยมี จุ ด มุ ง หมายทีไ จ ะควบคุ ม บุ ค ลากรละ
นยบายของรัฐ อีกทัๅงยังป็นการรักษาอานาจของรัฐ
ซึไง Ranney and Kendall (1956, p. 85) อธิบาย
ความหมายของพรรคการมื องว า พรรคการมื อง
คือ กลุมทีไจัดตัๅงอยางป็นอกทศทีไสรรหาผูຌสมัคร
รับลือกตัๅง ละขงขัน฿นการลือกตัๅง ดยมุงหวัง
วาจะเดຌควบคุมละ฿ชຌอานาจการควบคุมบุคลากร
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ละนยบายของรัฐบาลจุดดนของความหมายนีๅ
คือ การนຌนความป็นอกทศของพรรคการมือง
นัไนหมายถึง พรรคการมืองตຌองมีความป็นอิ สระ
ละสมาชิ ก พรรคสามารถทีไ จ ะก าหนดบทบาท
หรือนวทางของตนเดຌดຌวยตนอง ฿นทางกลับกัน
พรรคการมืองจะตกอยูภาย฿ตຌอาณัติหรืออิทธิพล
ของ฿ครหรือกลุม฿ดทีไอยูนอกพรรคการมืองนัๅน
เมเดຌ ซึไงงืไอนเขดังกลาวนีๅสะทຌอน฿หຌหในหลักการ
ประชาธิปเตยพหุนิยมชนดียวกัน พราะการ฿หຌ
ความสาคัญรืไองอกทศ สดงวาพรรคการมือง
สามารถจะสดงความตกตาง฿นทางความคิดเดຌ
ดยฉพาะ฿นการขง ขันลือกตัๅง พืไอ฿หຌเดຌมาซึไง
อานาจการควบคุม ละจั ดการกั บบุ คลากรละ
นยบายของรัฐบาล ชนดียวกับ Duverger (1964,
p. 65) นักรัฐศาสตร์ชาวฝรัไงศส กลาววา พรรค
การมือง หมายถึง การรวมตัวกันของกลุมประชาชน
กลุ ม ต า งๆพืไ อ การสนั บ สนุ น พรรคการมื อ ง
ดย฿หຌ พ รรคการมื อ งรั บ อาผลประยชน์
ละความตຌองการของกลุมตนเปป็นนยบายของ
พรรคการมืองทีไจะป็นรัฐบาลตอเป ดังนัๅนกลุม
ประชาชนหลานีๅจึงป็นสวนสาคัญ฿นการดานินงานของ
พรรคการมืองป็นอยางมาก ขณะทีไ La Palombara
and Weiner (1966, pp. 28-30) กลาววา พรรค
การมืองป็นองค์การทีไจัดตัๅงขึๅนพืไอสวงหาการ
สนับสนุนจากประชาชน ดยสวนรวมพืไอ฿หຌเดຌมา
ซึไ ง อ านาจ฿นรั ฐ บาลเม ว า จะป็ น การเดຌ ม า
ซึไงอานาจบริหารปกครองพืไอทีไจะขຌ าเปควบคุม
หรือกาหนดนยบายของรัฐบาล
ความสาคัญของพรรคการมือง
ความสาคัญของพรรคการมืองดยทัไวเป
ลຌวพรรคการมืองมีบทบาทหนຌาทีไละมี ความสาคัญ
ทางการมือง฿นรูปบบของทฤษฎีชิงหนຌาทีไ (functional
theory) ดยสามารถอธิบายถึงความสาคัญของพรรค
การมื องเดຌ ว า พรรคการมื อ งจะมี ค วามส าคั ญ
กใตอมืไอมีการดานินงานเดຌตามหนຌาทีไของตนอง

ทีไตຌอ งกระทาดยป็น ตัว ทน฿หຌกั บประชาชนทีไ
กิดจากการคัดลือกจากประชาชน฿หຌขຌาเป฿นระบบ
การมื อง ดั งนัๅ นความส าคั ญ ของพรรคการมื อ ง
จึงขึๅนอยูกับหนຌาทีไของพรรคการมืองทีไมีตอระบบ
การมื อง หากพรรคการมือ งทาหนຌา ทีไ เ ดຌ อ ยา งดี
กลา วคื อสามารถป็น ตัว ทนทีไต อบสนองความ
ตຌองการของประชาชนสามารถป็นตัวตอรองทีไทา
฿หຌ ป ระชาชนเดຌ รั บ ประยชน์ จ ากทางภาครั ฐ
สามารถรวมประยชน์฿หຌกับประชาชนเดຌ ดยป็น
ตัว กลัไ น กรองกระบวนการก าหนดนยบายของ
ทางภาครั ฐ ละพิ จ ารณาผลประยชน์ ต า งๆ
฿หຌ กั บ ประชาชนหากพรรคการมื อ งสามารถ
ท าหนຌ าทีไ ของตนองเดຌ สมบู รณ์ การปกครองระบอบ
ประชาธิ ป เตยของประทศกใ จะดี ตามทีไ ตຌ องการ
(กระมล ทองธรรมชาติุ 251ไุหนຌา 1; จักษ์พันธ์
ชูพชรุ 25ไุ้ หนຌา ไ5่-ไๆ0)
ดังนัๅน พรรคการมือง จึงมีความสาคัญ
฿นการป็ น ตั ว ทน฿นการท าหนຌ า ทีไ ร วบรวม
ผลประยชน์ ของประชาชน พรรคการมื อง จึ ง มี
ความส าคั ญ ต อ การด านิ น งานของระบบทาง
การมืองทัๅงระบบ ทัๅงนีๅพราะป็นตัวทน฿นการ
ตัดสิน฿จดຌานนยบายทีไจะพิจารณาความตຌองการ
ของสวนตางๆของประชาชนเดຌครบถຌวนดยทีไมี
ครงสรຌางฉพาะทาหนຌาทีไรวบรวมผลประยชน์
ดัง นัๅ น ครงสรຌ างทีไ ท าการตั ด สิ น฿จจึ ง มี อกาสทีไ
จะสรຌางนยบายทีไกลมกลืนละป็นผลเดຌงายขึๅน
ทา฿หຌขຌอรียกรຌองบางอยางของประชาชนเมถูก
ละลย อยางเรกใตาม ควรระลึกสมอวา การรวบรวม
ผลประยชน์ เม฿ชหนຌาทีไดียวของพรรคการมือง
ทีไกระทา฿นระบบการมือง พรรคการมืองยังทา
หนຌ า ทีไ  รี ย กรຌ อ งผลประยชน์ ฿ หຌ กั บ ประชาชน
นอกจากนีๅ พรรคการมือ ง ยัง ท าหนຌ า ทีไ สรรหา
บุคคลทีไหมาะสมขຌามารับตาหนงหรือทาหนຌาทีไ
สรรหาทางการมือง (political recruitment) ดຌวย
ยิไ ง เปกว า นัๅ น หนຌ า ทีไ ดຌ า นการกล อ มกลาทาง
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การมือง (political socialization) ฿หຌการศึกษา
ทางการมืองตอประชาชนกในับป็นอีกหนຌาทีไหนึไง
ทีไมีความสาคัญเมนຌอย
วธีดานนการศึกษา
ป็ น การศึ ก ษา฿นรู ป บบชิ ง คุ ณ ภาพ
พรรณนา (descriptive) ดยอาศัยขຌอมูลจากอกสาร
(document resource) ละป็นการศึกษาอกสาร
(document research) ซึไ งจะศึ กษาถึ งทฤษฎี นว
ความคิดกีไยวกับผลประยชน์ละพรรคการมืองทีไ
กีไยวขຌองกับทฤษฎีพรรคการมืองการกานิดการ
กอตัว ละประวัติความป็นมาของการคลืไอนเหว
ของภาคประชาชน ตัๅ ง ต ก ารคลืไ อ นเหวทาง
การมืองจนนาเปสูการจัดตัๅงป็นพรรคการมือง
฿นการศึ ก ษาขຌ อ มู ล จากทางดຌ า นอกสาร
นีๅ ผูຌขียนเดຌคຌนควຌาขຌอมูลกีไยวกับการคลืไอนเหว
ทางการมืองของภาคประชาชน ละการจัดตัๅ ง
พรรคการมือง ซึไงป็นการศึกษาจากอกสารทาง
ประวัติศาสตร์ (historical approach) จะ฿ชຌ฿น
การศึก ษา฿นรู ปของการพรรณนาละวิ คราะห์
(descriptive and analytical methods) ควบคู
กันเป
ผลการศึกษา
สาหตของการคลื่อนไหวทางการมือง
การคลืไ อนเหวทางการมืองของภาค
ประชาชน กิดจากรัฐบาลละผูຌดารงตาหนงทาง
การมือง฿นรัฐบาลมีลักษณะพฤติกรรมการทางาน
ทีไเ มหมาะสมตอการทาหนຌาทีไ ชน การผูกขาด
อานาจทางการมือง ปัญหาการคอร์รัปชัไน ปัญหา
การปรรูปรัฐวิสาหกิจ การอืๅอประยชน์ตอธุรกิจ
ของพรรคพวกละครอบครัว การทรกซงสืไอ
การทรกซงองค์กรศาสนา หรือการหมิไนหมตอ
การทาลายชาติ ศาสนา ละสถาบันพระมหากษัตริย์
การสรຌางคานิยมหลีกลีไยงภาษีการปรรูปรัฐวิสาหกิจ

การตกลงการคຌาอฟทีอ ละการคอร์รัปชัไน฿นหลาย
ครงการ ป็นตຌน
ลักษณะละรูปบบของการคลื่อ นไหว
ทางการมือง
การคลืไอนเหวทางการมืองทีไกิดจาก
การรวมตัวกันอยางหลวมๆ ของหลายองค์กรละ
หลายกลุมบุคคลทีไมีวัตถุประสงค์฿นการคลืไอนเหว
ทางการมืองดียวกันกใคือ การประทຌวงขับเลผูຌดารง
ตาหนงทางการมืองพຌนจากตาหนง ขนาดกลุม
ทีไ ฿หญ มากขึๅ นรืไ อยๆ จน฿นทีไ สุ ดทางกนน าของ
องค์กรละกลุมบุคคลหลานีๅประกาศจัดตัๅง ป็น
กลุมอยางป็นทางการ
รูปบบของการคลืไอนเหวทางการมือง
ของภาคประชาชนมี ลั ก ษณะรู ป บบทีไ มี ค วาม
คลຌายคลึงกัน ละเมตกตางกันกับการคลืไอนเหว
ทางการมื อ งของประชาชน฿นอดี ต ทีไ ผ า นมา
กลาวคือ มีรูปบบของการรวมกลุมของคนหลาย
คนป็ น จ านวนมากทีไ มี ค วามคิ ด หมื อ นกั น มา
รวมกันพืไอสดงพลัง฿นการรียกรຌองขຌอสนอของ
ตนกับผูຌมีอานาจทางการมือง ทีไมีความตกตาง
กันกใคือ การคลืไอนเหวของภาคประชาชน฿นปี พ.ศ.
25ไ็-255ใ นัๅน มีลักษณะป็นการรวมตัวกันของ
คนจากหลายรูปบบ ทัๅงบบปัจจกชน กลุมบุคคล
หรือ องค์กร สมาคมตางๆ มารวมกลุมกัน มีการ
฿ชຌทคนลยีทางการสืไอสารมวลชนทีไทันสมัยมา
ชวย฿นการขยายจานวนผูຌขຌารวมชุมนุมละนว
รวมทางดຌานอุดมการณ์ ชน การ฿ชຌสถานีทรทัศน์
รูปบบคบิๅลดาวทียม การ฿ชຌรูปบบของการ
สืไอสารรูปบบตาง ชน ผานวใบเซต์ หนังสือพิมพ์
วิทยุ ทรศัพท์คลืไอนทีไ ผนป้ายประชาสัมพันธ์
ตางๆป็นตຌน
รูปบบของการคลืไ อนเหวจะ฿ชຌรูปบบ
การดินขบวน ประทຌวง ละรียกรຌองละสรຌาง
ความกดดั น ต อ รั ฐ บาล฿หຌ ผูຌ ด ารงต าหน ง ทาง
การมืองลาออก คือ การดินขบวน ประทຌวง ละ
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รียกรຌองเปตามสถานทีไตาง ๆ รวมทัๅงบุกขຌาเปยัง
สถานทีไราชการละสถานทีไส าคัญ ๆของรัฐ ช น
ทานียบรัฐบาล พืไอตຌองการสรຌางความกดดันก
รัฐบาล ดยมุงหวัง การบรรลุตอขຌอรียกรຌองของ
กลุมตน
พรรคการมื อ งทีไ จัด ตัๅง ขึๅนนัๅ นกิด จาก
สถานการณ์ วิ ก ฤตการณ์ ท างการมื อ งทีไ น าพา
ประชาชนละกลุ ม คนทีไ มี  ป้ า หมายร ว มกั น มา
ชุมนุมทางการมือง จนกิดกระบวนการขัดกลา
ทางดຌ า นการมื อ งจนมี อุ ด มการณ์  ดี ย วกั น
มืไ อ ประชาชนละกลุ ม คนมี อุ ด มการณ์ ห รื อ
ป้าหมายรวมกันลຌว จึงสงผลทา฿หຌ กิดความคิด
฿นการกอตัๅงพรรคการมืองของตนองขึๅน
ปัญหา ละอุปสรรคทีไกิดขึๅนระหวางการ
จัดตัๅงพรรคการมือง คือ มีพรรคการมืองป็นพรรค
กากละมีชืไอสียงละอิทธิพลหลายพรรคทีไเ ดຌ
กอ ตัๅง พรรคมานาน฿นการมือ งเทยท า฿หຌ พรรค
การมืองทีไจัดตัๅงขึๅนมา฿หมขาดฐานสียง งินทุน
ตางๆ฿นการขงขันชวงลือกตัๅง
อภปรายผล
การคลืไอนเหวทางการมืองทีไกิดจากการ
รวมตัวกันอยางหลวมๆ ของหลายองค์กรละหลาย
กลุมบุคคลทีไมีวัตถุประสงค์฿นการคลืไอนเหวทาง
การมืองดียวกัน จนนาเปสูการจัดตัๅงพรรคการมืองนัๅน
ป็นเปตามนวความคิดของกนก วงษ์ตระหงาน (2536ุ
หนຌา 66) ทีไมองวาการกานิดของพรรคการมือง
ดยปั จจั ยภาย฿น คื อป็ นการก านิ ดพรรคดยอาศั ย
อุดมการณ์ละป้าหมายรวมกัน กลาวคือ การกานิด
พรรคการมื อง ป็ นการกิ ดดยมี อุ ดมการณ์ หรื อ
ป้ า หมายทีไ  ป็ น ของตนหรื อ กลุ ม ของตนอย า ง
ชัด จน฿นช ว งวลาของการก อ ตัๅง พรรค ซึไ ง การ
จัดตัๅงพรรคการมือง฿นชวงปี พ.ศ. 25ไ็-255ใ นัๅน
กิด จากการมี ประชาชนกลุม คนจากทีไตา งๆขຌ า
มารวมกลุมทากิจกรรมทางการมือง฿นการชุมนุม

ประทຌวง รียกรຌอง฿หຌรัฐบาลละผูຌดารงตาหนง
ทางการมื อง฿นรั ฐบาลทีไ มี ลั กษณะพฤติ กรรมการ
ทางานทีไเ ม หมาะสมตอ การทาหนຌา ทีไ ชน การ
ผูกขาดอานาจทางการมือง ปัญหาการคอร์รัปชัไน
ปัญหาการปรรูปรัฐวิสาหกิจ ป็นตຌน ฿หຌลาออกจาก
ตาหนง ตอมามืไอมีการทากิจกรรมทางการมือง
รวมกันของกลุมผูຌขຌารวมการชุมนุม฿นระยะวลา
ทีไนานลຌวกิดป็นความสัมพันธ์ระหวางผูຌขຌารวม
การชุม นุ มทีไ  ป็ นความสั มพั น ธ์ ฿กลຌ ชิด นน ฟ้ น
ป็นการกิดจากกระบวนการการขั ดกลาทางดຌาน
การมื อง (Political Socialization) ซึไง หมายถึ ง
กระบวนการทีไ บุค คลรีย นรูຌ  ละฝຄ ก ฝนการป็ น
สมาชิกของสัง คมละการพัฒนาบุคลิกภาพตาม
นิยามนีๅนัๅนกใคือ กระบวนการมีสวนรวมทางการ
มืองของผูຌชุมนุมทางการมืองของภาคประชาชน
จนนาเปสูการจัดตัๅงพรรคการมืองของตนองขึๅน
นอกจากนีๅ การจัดตัๅงพรรคการมืองจะตຌองสดง
จุดยืนทางอุดมการณ์หรือป้าหมายของตนองทีไ
ชัดจน ละตามนวความคิดของ กสิน วงศ์สุรวัฒน์
ละ นรนิติ ศรษฐบุตร (2521ุ หนຌา 3-10) ทีไกลาว
วา พรรคการมือง คือ การรวมกลุมกอตัๅงป็นพรรค
การมืองกใป็นรวมกลุมคนทีไมีความคิดความอาน
ตรงกัน มีความตຌองการทีไจะขຌาบริหารประทศ
พืไอ฿หຌบรรลุผลตามอุดมการณ์ละผลประยชน์
ของตน
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ตลาดรงงานของไทยในอนาคต
Labor of Thailand Market will in the Future
ศรชัยิิพชรรักษ์1ิชยสริิสมบญมาก2

บทคัดยอ
บทความนีๅมีวัตถุประสงค์ พืไอ (1) ศึกษาปัญหาละอุปสรรครงงานตางดຌาว (2) ศึกษาปรากฏการณ์ทีไกิดการ
คลืไอนยຌายรงงานจากประทศหนึไง สู อีกประทศหนึไง ละ (3) ศึกษาการวิ คราะห์฿หຌหในถึง ทิศ ทางนวนຌมของ
ตลาดรงงาน฿นอนาคต ละพืไอรองรับการติบตละการขงขันทางศรษฐกิจระหวางประทศ฿นประชาคมศรษฐกิจ
อาซียน การศึกษานีๅ฿ชຌขຌอมูลจากการวิจัยอกสาร จึง ป็นการศึกษาขຌอมูลจากหลงขຌอมูลทุติยภูมิหลากหลายหลง
ผลการศึกษาสดง฿หຌหในวาสาหรับรงงานระดับลางนัๅนขณะนีๅยังเมกีไยวกับการคลืไอนยຌายรงงานฝีมือสรีตามกรอบ
AEC พราะเม฿ชรงงานฝีมือ ละ฿นการบริหารจัดการรงงานตางดຌาวอยางป็นระบบ฿นระยะยาวรวมกับประทศตຌน
ทางของรงงานดย฿หຌสอดคลຌองกับผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติละสอดคลຌองการจัดการกับปัญหารงงาน
ตางดຌาว฿หຌเดຌผลอยางยัไงยืนนัๅนดยมีการสารวจความตຌองการรงงานตางดຌาวทัๅงระบบละปรับครงสรຌางการจຌางงานเปสู
ภาคการผลิตทีไมีมูลคาพิไมสูง การยຌายรงงานอุตสาหกรรมทีไ฿ชຌรงงานขຌมขຌน
คาสาคัญ:ิตลาดรงงานุ รงงานตางดຌาวุ การคลืไอนยຌายรงงาน

Abstract
This article aims: (1) the study of problems and obstacles of alien labor (2) a study of phenomena
of migration from one country to another country and (3) the study analyzes the trends of the labor market
in the future and to support the growth and economic competition between countries in ASEAN. This study
used data from document research. The study of data from secondary data. The study showed that for basic
labor, while this is not about the free movement of labor within the AEC for non-skilled labor and the
management of foreign labor in a systematic long-term cooperation with the countries of origin of migrants in
accordance with the National Economic and Social Development Plan and compliance management issues
that labor obtain sustainable results, the survey needs alien labor system and restructuring and employment
to the manufacturing sector with high added value. Moving labor-intensive industries.
Keywords: labor marketุ alienated laborุ labor mobility
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บทนา

ตลาดรงงาน฿นอนาคตป็นปรากฏการณ์
ทีไกิดการคลืไอนยຌายรงงานจากประทศหนึไง สู
อีกประทศหนึไง ทีไมีตัวปรทีไรียกวารงงานตาง
ดຌาว ดยลักษณะการทีไมีปฏิสัมพันธ์กับอีกสัง คม
หรื ออี กวั ฒนธรรมผ านการว าจຌ างรงงาน ซึไ งการ
คลืไอนยຌาย฿นลักษณะดังกลาวนีๅกิดขึๅนมาตัๅงตอดีต
ดยฉพาะ฿นยุคปัจจุบันทีไรี ยกวายุคลกาภิวัตน์
ซึไง ป็ นลกห ง ยุค การสืไอสารละการคมนาคม
มิเดຌป็นอุปสรรคตอการดินทางของมนุษย์อีกตอเป
ประกอบกั บการปลีไ ยนปลงทางดຌ านศรษฐกิ จ
ดຌานสังคม ดຌานการมืองละดຌานวัฒนธรรมทีไกิดขึๅน
อย า งรวดรใ ว ละซั บ ซຌ อ นมากขึๅ น ฿นปั จ จุ บั น
จึง ป็ น ปั จ จั ย กระตุຌ น ฿หຌ ป ริ ม าณการคลืไ อ นยຌ า ย
รงงานขຌามชาติ฿นทบทุกภูมิภาคของลกพิไ ม
มากขึๅน

ตลอดมาปั ญ หารงงานต า งดຌ า วจึ ง ป็ น
ประดในปัญหาทีไสาคัญของทุกรัฐบาล฿นยุคปัจจุบัน
เดຌ ฿ หຌ ค วามส าคั ญ ฿นปั ญ หารงงานต า งดຌ า ว
ดยหในเดຌจากมาตรการตางๆทีไดานินการ฿นชวง
ของการปลีไ ย นปลงทางการมื อ ง฿นปั จ จุ บั น
ภาย฿ตຌนยบายความมัไนคงหงรัฐการรงดานินการ
กຌเขปัญหารงงานตางดຌาวผิดกฎหมายป็นนยบาย
ทีไเ ดຌ รั บ บรรจุ อ ยู ฿ นผนการดานิ น งานร ง ด ว น
ละผนระยะยาว ดยการปรับปรุงระบบป้องกัน
ละบังคับ฿ชຌกฎหมาย฿หຌความป็นธรรม ละฝ้าระวัง
เม฿หຌกิดปัญหากระทบตอความมัไนคงละความ
สงบสุขภาย฿นประทศจากการรวบรวมขຌอมูลของ
ฝຆายทะบีย นละขຌ อมูล สารสนทศ กลุมพั ฒนา
ระบบควบคุมการทางานของคนตางดຌาว สานักบริหาร
รงงานตางดຌาว (ตัวลข ณ ดือนธันวาคม 2557)

ตารางที่ิ1 สดงคนตางดຌาวดยยกป็นประทศทีไขຌามายังประทศเทย

ที่มา: วารสารสถิติจานวนคนตางดຌาวทีไเดຌรับอนุญาตทางานทัไวราชอาณาจักรประปี พ.ศ. 255็
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ตารางสดงจ านวนคนต า งดຌ า วทีไ เ ดຌ รั บ
อนุ ญ าตท างานคงหลื อ ทัไ ว ราชอาณาจั ก รดย
จ านกลั กษณะการขຌ ามื อง รายมาตรา รายภาค
ซึไ ง ป็ น ขຌ อ มู ล จานวนคนต า งดຌ า วคงหลื อ ป็ น
ขຌอมูลสะสม ละหักจานวนคนตางดຌาวทีไ฿บอนุญาต
ทางานหมดอายุออกลຌวจง฿ชຌขຌอมลู ณ ดือนปัจจุบัน
ทานัๅน มืไอปรียบทียบจานวนคนตางดຌาวคงหลือ
รายพืๅนทีไจากตารางขຌางตຌน พบวาปริมณฑลมีจานวน
คนต างดຌ าวทีไ เดຌ รั บอนุ ญาตท างานคงหลื อมากสุ ด
จานวน 366ุ684 คน คิดป็นรຌอยละ 27.37 คน รองลงมา
คือ ภาคกลาง จานวน 328ุ047 คน คิดป็นรຌอยละ
24.48 คน ภาค฿ตຌจานวน 324ุ216 คน คิดป็นรຌอยละ
24.20 คน ภาคหนือ จานวน 177ุ158 คน คิดป็นรຌอยละ
13.22 คน กรุงทพมหานคร จานวน 120,636 คน คิดป็น
รຌอยละ 9 คน ภาคตะวันออกฉียงหนือ จานวน 23ุ093 คน
คิดป็นรຌอยละ 1.72 คน ของจานวนคนตางดຌาวทีไ เดຌรับ
อนุญาตทางานทัไวราชอาณาจั กรสดงสั ดสว นตาม
ผนภูมิ
ประภทของงานละกิจการทีไ อนุญ าต฿หຌ
รงงานตางดຌาวทางาน กรมการจัดหางานเดຌ ออก
ระบียบกาหนดประภทของงานละกิจการทีไอนุญาต
฿หຌ รงงานต างดຌ าวสั ญชาติ พม า ลาว ละกั มพู ชา
ทีไเดຌรับการผอนผันจดทะบียนทางานมี 2 งาน คือ งาน
กรรมกรละงานผูຌรับ฿ชຌ฿นบຌาน ดยบงออกป็น
11 กิจการ เดຌก 1) ประมงทะล ประมงนๅาจืด 2) ตอนืไอง
ประมงทะล 3) กษตรละปศุสัตว์ 4) รงสีขຌาว 5) รงอิฐ
6) รงนๅาขใง 7) ขนถายสินคຌาทางนๅา 8) กอสรຌาง
9) หมืองร หมืองหิน 10) ผูຌรับ฿ชຌ฿นบຌาน 11) อืไนๆ
ตามทีไตละจังหวัดพิจารณากาหนด
วัตถประสงค์ของการศึกษา
1. ศึกษาปัญหาละอุ ปสรรครงงานตา ง
ดຌาว
2. ศึ กษาปรากฏการณ์ ทีไกิ ดการคลืไอนยຌ าย
รงงานจากประทศหนึไงสูอีกประทศหนึไง

ใ. ศึ ก ษาการวิ  คราะห์ ฿ หຌ  หใ น ถึ ง ทิ ศ ทาง
นวนຌมของตลาดรงงาน฿นอนาคต ละพืไอรองรับ
การติบตละการขงขันทางศรษฐกิจระหวาง
ประทศ฿นประชาคมศรษฐกิจอาซียน
ขอบขตการศึกษา
บทความนีๅ ป็ นการวิ จั ยชิ งคุ ณภาพ
(Qualitative Research) การวิคราะห์อกสาร
ดยมีขัๅนตอนการกใบรวบรวม ขຌอมูลดังนีๅ
1. ขຌอมูลปฐมภูมิ (Primary data) ป็นขຌอมูล
ทีไเดຌจากการสัมภาษณ์ประชากร กลุมป้าหมาย
2. ขຌอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ป็น
การศึ ก ษาจากต าราทางศรษฐศาสตร์  อกสาร
วิ ชาการ รายงานการวิ จั ย อกสารสิไ งพิ มพ์ สถิ ติ ทีไ
กีไยวขຌองกับงานวิจัย ละขຌอมูลทีไกีไยวขຌองทัๅง฿น
ประทศละตางประทศ ทีไกีไยวขຌองกับรงงาน
ตางดຌาว
ทฤษฎีทีไวาดຌวยการยຌายถิไนระหวางประทศ
อยูหลายทฤษฎีนักศรษฐศาสตร์ นักสถิติ นักสัง คม
วิ ทยา นั กภู มิ ศาสตร์ ละนั กวิ ชาการพยายามทีไ
จะสนอความคิ ด หใ น ทีไ มี  หตุ ผ ลละวิ ธี ก าร
ทีไจะศึกษาการยຌายถิไน ซึไงสุภางค์ จันทวานิช ละ
คนอืไนๆ (1998: บทคัดยอ) เดຌทาการศึกษาพบวา
ทฤษฎีทีไพัฒนาลຌวยัง มีเ มพียงพอพราะหตุผล
3 ประการ คือ ประการรกขาดงานวิจัยละวิธีทาง
สถิติทีไหมาะสมละหัวขຌอรืไองวิจัยทีไตรงประดใน ,
สองมีขຌอมูลกีไยวกับผูຌยຌายถิไนดยเมปกติ ซึไงอยูนอก
ระบบสถิติของทางการนຌอยมาก ละสามขาดขຌอมูล
ทีไ มาจากการส ารวจดยฉพาะ ช น การส ามะน
ประชากรอยางป็นทางการ รัฐ฿นภูมิภาคอชีย
ทีไมีสถานะป็นทัๅงประทศผูຌสง ละประทศผูຌรับ
ผูຌยຌายถิไน ความตຌองการรงงาน฿นประทศทีไ พัฒนา
ป็ น ประทศอุ ต สาหกรรม฿หม  ป็ น ตั ว ผลั ก ดั น
฿หຌกิดนยบายนาขຌารงงานตางชาติ ซึไงมีผลกระทบ
อย า งส าคั ญ ต อ การยຌ า ยถิไ น ระหว า งประทศ
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ละป็ น หั ว ขຌ อ ส าคั ญ ทีไ  ป็ น ประดใ น ถกถี ย ง
มายาวนาน ฿นงของทฤษฎีอุปทานของรงงานตางชาติ
ทฤษฎี  ศรษฐศาสตร์ จุ ล ภาคนຌ น ทุ น มนุ ษ ย์ ป็ น
คุ ณสมบั ติ ส าคั ญของรงงาน ซึไ งป็ นตั ว ก าหนด
พฤติ กรรมการยຌา ยถิไ น ส วนทฤษฎี ศรษฐศาสตร์
มหภาค จะนຌนครงสรຌางตลาดรงงาน ซึไงบงออกป็น
ตลาดระดับบน เดຌก รงงานทีไฝีมือละพวกวิชาชีพ
กับตลาดระดับลาง เดຌก รงงานเรຌฝี มือ อุปทาน
ของรงงานต า งชาติ จึ ง ขึๅ น อยู กั บ ความตຌ อ งการ
รงงาน฿นตลาดรงงานระดับลาง นอกจากทฤษฎีทาง
ศรษฐศาสตร์ลຌวตัวปรชิงสังคมละการมือง
ชน ครือขายภาวะสังคม ครงสรຌางระบบการมือง
ระบบการจัดหางาน ละการศึกษาตางกใมีความสัมพันธ์
ต อ การยຌ า ยถิไ น ช น กั น ส าหรั บ ทฤษฎี ว า ดຌ ว ย
อุ ป สงค์  รงงานต า งชาติ เ ดຌ ร วมอาทัๅ ง อุ ป สงค์
ละอุ ป ทานของรงงานดยตัว ปรทีไพิ จ ารณา
เดຌกการคຌาระหวางประทศละอัตราความกຌาวหนຌา
ทางทคนิ ค ส วนทฤษฎี วาดຌว ยการผสมกลมกลื น
ของรงงานต างชาติ กับตลาดรงงาน฿นประทศ
ผูຌรับ นຌ นตั วปรกีไ ยวกับความตกตา งระหวา ง
อัตราคาจຌาง฿นประทศสองฝຆาย, รายเดຌของรงงาน
ตางชาติมืไอทียบกับชีวิตความป็นอยู฿นประทศ
ผูຌรับ ละคุณสมบัติของรงงานทีไยຌายถิไนรุนดียวกัน
ราวนสเตน์ (Ravenstein,1885) กลาววา
การยຌายถิไน กิดมาจากปัจจัยผลักดันละปัจจั ย
ดึงดูดทีไกอ฿หຌกิดการยຌายถิไนของรงงานดยปัจจัย
ทีไป็นตัวผลักดัน฿หຌกิดการยຌายถิไนนัๅน อาจป็นปัจจัย
ทางดຌานศรษฐกิจสังคม ละการมือง เดຌก ความ
ยากจน การขาดคลนทีไ ดินท ากิ น การมี ป ระชากร
มากกินเปของประทศตຌนทางการกดขีไทางผดใจ
การทหาร การอพยพหนีภัยสงคราม ป็นตຌน สวนปัจจัย
ทีไ ดึ ง ดู ด ฿หຌ  กิ ด การยຌ า ยถิไ น เดຌ  ก  อกาส฿นการ
สวงหางานท าทีไ ดีกว า Better Job Opportunity)
ค าจຌ าง ละความจริ ญ ทั น สมั ย ของประทศถิไ น
ปลายทาง ทฤษฎีกีไยวกบอพยพของ Revenstein

เดຌระบุกฎหงการยຌายถิไน (Law of Migration)
สามารถอธิบายการลักลอบขຌามาของผูຌหลบหนี
ขຌามืองเดຌอยางดี นัไนกใคือ การยຌายถิไนสู ศูนย์กลาง
การคຌาละอุตสาหกรรมป็น รืไองของการยຌายถิไน
ละระยะทาง ถัดมานัไนกใคือ ขัๅนตอน฿นการอพยพ
หรือทีไรียกวาคลืไนวงอพยพ (Current of Migration)
เปสูศูนย์กลางบຌานการคຌาละอุตสาหกรรมทาตัว
มืองกิดรงดึง ดูดทา฿หຌประชากรอพยพขຌามา
หนาน น อย า งรวดรใ ว ทีไ ส าคั ญ ล าดั บถั ดมาอี ก
ประการหนึไงคื อ ความกຌ าวหนຌ าทคนิ คละรงงาน
ธุรกิจนาเปสู การยຌายถิไนทีสไ ูงขึๅนชนกัน สุดทຌายนัไนกใ
คือภาษีสูง อากาศสีย สิไงวดลຌอมทางสังคมเมดี ฿น
ประทศของผูຌอพยพป็นรงจูง฿จทางดຌานศรษฐกิจ
ป็นตัวผลักดันทา฿หຌกิดการอพยพ ซึไงผูຌขียนขຌา
ลักษณะเปตายอาดาบหนຌา”
นวน้มการคลื่อนย้ายรงงานละอาชีพของ
ประทศในิAEC
ประชาคมศรษฐกิจอาซียน มีป ระชากร
ประมาณ ๆ00 ลຌ า นคน ละรงงานรวมกั น
ประมาณ ใ0็ ลຌ านคน ดยอิ นดนีซี ย มี  รงงาน
120 ลຌานคน รองลงมา คือ วียดนาม 52.ๆ ลຌานคน
ฟຂลิปปຂนส์ละเทยประทศละประมาณ ไ0 ลຌาน
คน พมา 2่.ไ ลຌานคน มาลซีย 12.2 ลຌานคน
กัมพูชา ่.1 ลຌานคน สปป.ลาว ใ.2 ลຌานคน สิงคปร์
2.้ ลຌานคน ละบรูเน 0.2 ลຌานคน ตรงงานจาก
ประทศอาซียนทีไ ขຌามาทางาน฿นประทศเทย
รวมทัๅงระดับลางละระดับฝีมือยัง มีจานวนนຌอย
มากประมาณ 1.่ ลຌา นคน (เม รวมรงงานขຌ า
มืองผิดกฎหมายทีไเมเดຌขึๅนทะบียน) คิดป็นรຌอยละ 0.ๆ
ของรงงานทัๅงหมดของอาซียน ดังนีๅ (ทีไมาทีมศรษฐกิจ
เทยรัฐี
ก. รงงานระดับลาง ใ สัญชาติ (พมา กัมพูชา
ละลาว) 1,่25,ๆ5่ คน (ยกป็ น ขึๅ น ทะบี ย น
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1,2ไ่,0ๆไ คน พิสูจน์สัญชาติ 505,2ใ่ คน ละ
นาขຌาตามขຌอตกลงระหวางรัฐบาล ็2,ใ5ๆ คน)
ข. รงงานฝีมื อ 1ไ,ใ1ใ คน (ยกป็นเดຌรั บ
฿บอนุ ญาตท างานตามมาตรา ้ ประภททัไ วเป
12,ใ0ใ คนละตามมาตรา12 สงสริมการลงทุน
หรือ BOI 2,010 คน)
ดั ง นัๅ น ผูຌ วิ จั ย สน฿จ ความส าคั ญ ฿นการ
ผยพรสาหรับรงงานระดับลางนัๅนขณะนีๅยังเม
กีไยวกับการคลืไอนยຌายรงงานฝีมือสรีตามกรอบ
AEC พราะเม฿ชรงงานฝีมือ การคลืไอนยຌายรงงาน
สรีตามกรอบ AEC ซึไงจะริไม฿นปี พ.ศ.255่ ป็น
การคลืไ อ นยຌ า ยฉพาะรงงานฝี มื อ ละตຌ อ งมี
คุณสมบัติต ามมาตรฐานทีไกาหนดเวຌ฿ นขຌอตกลง
ยอมรับรวมกัน (MRAs) ของอาซียนปัจจุบันประทศ
สมาชิก อาซีย นเดຌจั ดท าขຌอ ตกลงยอมรับรวมกั น
(MRAs) ฿น็ สาขาดຌ วยกันคือ วิศวกรรม พยาบาล
สถาปัตยกรรม การสารวจ พทย์ ทันตพทย์ ละ
นั ก บั ญ ชี ละ บุ ค ลากรวิ ช าชี พ ท อ งทีไ ย ว การ
คลืไ อ นยຌา ยรงงานฝี มื อสรี ต ามกรอบอาซี ย น
ประกอบดຌ ว ย 2 ส ว นทีไ ส าคั ญ คื อ การขຌ า มาหา
งานทาละการขຌามาตามการลงทุน ซึไง ปัจจุบัน
รงงานฝีมือจากอาซียนยังมีจานวนนຌอย ปริมาณ
รงงานฝี มื อ จากอาซี ย นทีไ จ ะขຌ า มาท างาน฿น
ประทศเทยขึๅนอยูการขยายตัวทางศรษฐกิจละ
การลงทุนซึไงสวน฿หญขึๅนอยูกับการสง ออก ละ
อัตราคาจຌาง฿นประทศเทยทียบกับประทศตຌน
ทาง ดั ง นัๅ น หากประชาคมศรษฐกิ จ อาซี ย น
สามารถกระตุຌ น ฿หຌ มี ป ระทศเทยมี ก ารส ง ออก
พิไมขึๅนยอมทา฿หຌมีการจຌางรงงานฝีมือทัๅงรงงาน
เทยละรงงานจากอาซียนพิไมขึๅน จากทีไ IMF เดຌ
ประมาณวาศรษฐกิจเทยจะขยายตัวรຌอยละ 5.5
็.5 ละ 5.0 ฿นช วงปี 2555 255ๆ ละ 255็
ตามลาดับละยังเมมีผูຌกลาวถึง฿นมุมอง

การย้ายถ่นฐานของรงงานข้ามาในประทศ
ไทย
การยຌ า ยถิไ น ฐานป็ น สาหตุ ห ลั ก ของการ
ติบต มืไอประชากรขตมืองมีการพิไมขึๅนอยาง
รวดรใว ดยฉพาะการพิไมขึๅนจากการยຌายถิไนฐาน
พืไอขຌามาประกอบอาชีพ ดยมีรงผลักดันหลาย
ดຌาน ชน ความยากจน การวางงานละการสวงหา
งานทาพืไอรายเดຌทีไดีกวา ซึไงการยຌายถิไนฐานอาจ
ป็นการยຌา ยถิไน ฐานบบชัไ วคราวพืไ อหางานท า
ตามฤดูกาล หรือยຌายถิไนฐานบบถาวร ประทศเทย
มีการยຌายถิไนฐานจากชนบทสูมือง พราะปัญหา
สภาพทางกษตรกรรม มี การขาดคลนนๅ าดิ นฟ้ า
อากาศเมอืๅออานวยตอการพาะปลูกมีปัญหาความ
บกพร อ งของตลาดราคาพื ช ผลเม ดี  กิ ด ภาระ
หนีๅ สิ น ฿นภาคกษตรกรรม ท า฿หຌ ตຌ อ งกูຌ  งิ น มา
ลงทุ น ปั ญ หาการครอบครองทีไ ดิ น ท ากิ น ทีไ มี
ปริ ม าณนຌ อ ย มืไ อ ที ย บกั บ จ านวนประชากร
ละปั ญ หาทีไ ดิ นสืไ อมสภาพขาดความสมบู ร ณ์
กษตรกรจึงคลืไอนยຌายขຌาสูมืองดยคาดวาจะมี
อกาสทางศรษฐกิจทีไดีกวา คาจຌางรงงานสูงกวา
การท ากษตรกรรม อย างเรกใ ดี ฿นปี พ.ศ.2540
ประทศเทยกิ ด วิ กฤตทางศรษฐกิ จ รุ นรง
ทา฿หຌสถานประกอบการหลายหงปຂดกิจการ ลิกจຌาง
กิดการคลืไอนยຌายรงงานจากมืองสูชนบทป็น
จานวนมากขึๅน ต มืไอ ศรษฐกิจ ฟื้นตั วรงงาน
ดังกลาว กใจะคลืไอนยຌายจากชนบทสูมืองอีกครัๅงการ
คลืไอนยຌายของรงงานนีๅป็นการคลืไอนยຌายตาม
พืๅน ทีไ ศรษฐกิจ พืไ อทีไ จะทา฿หຌ ตนมีร ายเดຌ ทีไดี ขึๅ น
ซึไง ฿นพืๅ นทีไนัๅ นๆ ส วนมากมั กจะป็น พืๅนทีไ ฿นขต
อุตสาหกรรมทีไตຌองการ฿ชຌรงงานป็นจานวนมาก
ซึไง การยຌายถิไนฐานนีๅอาจเดຌรับผลกระทบมาจาก
การปฏิวัติอุตสาหกรรมของลกตะวันตก นับตัๅง ต
คริสต์ศตวรรษทีไ 18 ป็นตຌนมา มีผลกระทบตอสังคม
ละประชากรลก ดังนีๅ
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1. การพิไ มของจ านวนประชากรดยฉพาะ
ประทศอัง กฤษละยอรมนีมีอัตราการพิไมของ
ประชากรสู ง ขึๅ น อย า งรวดรใ ว ป็ น ผลจากการ
ปลีไยนปลงครงสรຌางทางศรษฐกิจจากกษตรกรรม
มาป็นอุตสาหกรรม กิดการขยายตัวของชุมชน
มือง ละความจริญกຌาวหนຌาดຌานการพทย์ละ
สาธารณสุข
2. การขยายตัวของสังคมมืองกิดมือง฿หมๆ
พิไม ขึๅน อย างรวดรใ วจากการอพยพของผูຌค น฿น
ชนบทขຌามาทางาน฿นมือง ทา฿หຌกิดปัญหาสังคม
ตามมา ดยฉพาะปัญ หาชุ มชนออัด ละกิ ด
อาชีพ฿หมๆอยางหลากหลาย฿นขณะทีไชนชัๅนกลาง
หรือพอคຌานายทุนขຌามามีบทบาท฿นสังคมมากขึๅน
3. การสวงหาอาณานิ คมละลัทธิ จั กรวรรดิ
นิ ย มประทศยุ  รปทีไ มี การปฏิ วั ติ การผลิ ต ดຌ า น
อุ ต สาหกรรมมี ค วามจ าป็ น ตຌ อ งสวงหาหล ง
วัตถุดิบป้อนรงงานอุตสาหกรรม ละขยายตลาด
ระบายสินคຌาทีไผลิตจึงกิดการขงขันกันสวงหา
อาณานิคม฿นทวีปอฟริกาละอชีย
4. ความจริ ญกຌ าวหนຌ าทางอุ ตสาหกรรม฿น
คริสต์ศตวรรษทีไ 20 การปฏิวัติอุตสาหกรรมทา฿หຌ
ลกมี ก ารพั ฒ นาการผลิ ต ภาคอุ ต สาหกรรม
กຌาวหนຌาตอเปเมหยุดยัๅง ชน มีการนาวัสดุอืไนๆ
มา฿ชຌผลิตทนวัสดุธรรมชาติ ชน พลาสติก ละ
ลหะประภทอัลลอยทีไมีนๅาหนักบา ตลอดจนกิด
การผลิต฿นระบบรงงานทีไ฿ชຌครืไองจักรหุนยนต์
หรือคอมพิวตอร์ควบคุมการทางาน ป็นตຌน
จากการปฏิ วั ติ อุ ต สาหกรรมดั ง กล า วเดຌ
สงผลตอสังคมเทยละสังคมลกดຌวย พราะกิด
การขยายตัวละสวงหาความตຌองการทางดຌาน
อุตสาหกรรมเมวาจะป็นทรัพยากรละรงงาน
จึงทา฿หຌกิดการยຌายถิไนขึๅนซึไง การยຌายถิไน เดຌบง
ออกป็น 2 ประภท คือ
1. การยຌ ายถิไ นภาย฿นประทศ (Internal
migration) ป็นการยຌายถิไนภาย฿นอาณาขตประทศ

ละป็นการยຌายถิไนระหวางอาณาขตระดับยอย
ซึไงอาณาขตระดับยอย อาจจะป็นตาบล อาภอ
จังหวัด จนถึงระดับภาค
2. การยຌายถิไนระหวางประทศ (International
migration) ป็ นการยຌ ายถิไ นระหว างประทศจาก
ประทศหนึไงเปยังประทศอืไน ป็นการยຌายขຌามขต
ประทศ ซึไ งอาจจะป็ นการยຌ ายเปอยู อย างถาวร
หรือบบชัไวคราว
รงงานดังกลาวรียกวารงงานตางดຌาว
ซึไงอาจป็นรงงานทีไขຌามาทางานอยางถูกตຌองตาม
กฎหมายหรื ออาจขຌา มาท าดยการลั กลอบขຌ า
มืองมาดยผิดกฎหมาย฿นสวนของรงงานทีไลักลอบ
ขຌามืองดยผิดกฎหมายนัๅนมักจะถูกนายจຌางอา
ปรียบหรือตกป็นหยืไอของการละมิดสิทธิตางๆ
จากนายจຌางเดຌพราะถือวาป็นผูຌทีไขຌามืองมาดยผิด
กฎหมายเมมีสิทธิ฿ดๆทีไจะยกขึๅนมาอຌาง ตการกระทา
ดั ง กล าวอาจขั ด กั บหลั กสิ ท ธิ มนุ ษยชนเดຌ  พราะ
รงงานต า งดຌ าวผิ ด กฎหมายถื อ ป็ นมนุ ษ ย์  ละ
บุ คคลตามนิ ยามของปฏิ ญ ญาสากลว า ดຌ วยสิ ท ธิ
มนุ ษ ยชนห ง สหประชาชาติ ทีไ ตຌ อ งเดຌ รั บ การ
คุຌมครองสิ ทธิต างๆ ตามทีไกฎบั ตรรับรองน นอน
ประทศเทย฿นฐานะทีไมีพันธกรณีอยูกับกฎบัตรสิทธิ
มนุษยชนยอมมีหนຌาทีไ฿นการคุຌมครองสิทธิมนุษยชน
ละงดวຌ นการละมิดสิ ทธิมนุษยชนของรงงาน
ตางดຌาวดຌวย
นวทางการก้ปัญหารงงานไทย
นายภูมินทร์ หะรินสุต รองประธานกรรมการ
หอการคຌาเทย (สภาหอการคຌา หง ประทศเทย
ฉบับทีไ 01็ วันทีไ 2 กรกฎาคม 255็) เดຌกลาวถึง
สถานการณ์ ปั ญ หารงงานของเทยว า กรณี ทีไ
ประทศเทยถูกจัดอันดับ฿หຌอยู฿น Tier ใ คือ ประทศ
ทีไดานินการเมสอดคลຌองกับมาตรฐานขัๅนตไาตาม
กฎหมายของสหรั ฐ อมริ ก า ละเม มี ค วาม
พยายามปรับปรุงกຌเข นัๅน อาจจะสง ผลตอการ
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ส ง ออกสิ น คຌ า ทัๅ ง หมดของเทยเปยั ง ประทศ
สหรั ฐ อมริ ก า รวมทัๅ ง อาจจะส ง ผลกระทบต อ
ภาพลัก ษณ์ของสินคຌา เทยทีไ สง ออกเปยัง ทัไวลกิ
นอกจากนัๅน การทีไสหภาพยุรปเดຌออกถลงการณ์
กีไ ย วกั บ สถานการณ์ ก ารมื อ ง฿นประทศเทย
ดยระบุ ว า "สหภาพยุ รปเดຌ  รี ย กรຌ อ ง฿หຌ มี ก าร
จรจาหารือ การกຌปัญหาวิกฤติทางการมืองดย
สันติ ละการคารพตอหลักการประชาธิปเตย฿น
ประทศเทยมาดยตลอด ความจ าป็นรง ดว น
฿นขณะนีๅ คือการกาหนดกรอบวลา฿นการจัดการ
ลื อ กตัๅ ง ทีไ ชั ด จน พืไ อ น าเปสู ก ารจั ด ตัๅ ง รั ฐ บาล
ทีไสามารถทาหนຌาทีไเดຌอยางตใมทีไ ละมีความชอบ
ธรรมตามระบอบประชาธิ ป เตยดยรใ ว ทีไ สุ ด
ดยขอ฿หຌทุกฝຆาย฿ชຌความยับยัๅงชัไง฿จละทางานรวมกัน
พืไอ ผลประยชน์ของประทศชาติ ละขอรียกรຌอง ฿หຌ
ทหารคารพต อมาตรฐานสิ ท ธิ ม นษุ ย ชนสากล
รวมทัๅง สิทธิสรีภาพของสืไอดຌวย" กใอาจจะสง ผล
กระทบตอภาพลักษณ์ของประทศเทย฿นหลายๆ
ดຌาน ซึไงอาจรวมถึงสินคຌาจากประทศเทยอีกดຌวย
นายภูมิ นทร์ ยัง กล าวอีก วา สิไง ทีไน าจั บตา
กใคือ ฿นดือนกันยายนกระทรวงรงงานของสหรัฐฯ
จะดานินการประกาศรายงานประจาปีกีไยวกับ
สถานการณ์ ละการขจั ด การ฿ชຌ  รงงานดใ ก
฿นรูปบบทีไลวรຌายทีไสุด (Findings on the Worst
Forms of Child Labor) ของประทศคูคຌาของ
สหรัฐฯ ทีไเดຌรับสิทธิพิศษ GSP. เทยอยู฿นระดับ
Significant Advancement” (มี ้ ประทศจาก
1ไใ ประทศทีไถูกจัดทารายงาน) ซึไงบัญชีรายชืไอ
สินคຌาทีไมีหตุผล฿หຌชืไอวาผลิตดยการ฿ชຌรงงาน
ดใกหรือรงงานบังคับ (List of Goods Produced
by Child Labor or Forced Labor – TVPRA
List) เดຌก- กุຌง สืๅอผຌา (รงงานดใก ละรงงาน
บังคับ) อຌอย สืไอลามก (รงงานดใก) ปลาิ(รงงาน
บั ง คั บ ) ซึไ ง คงตຌ อ งติ ด ตามดู ว า จะส ง ผลกระทบ
อยางเรกับประทศเทยบຌาง อยางเรกใตาม ประทศ

เทยป็ น ประทศทีไ พึไ ง พาการส ง ออกป็ น หลั ก
ซึไงมืไอปี 255ๆ สงออกประมาณ 7,000 ลຌานลຌาน
บาทต อ ปี ) อี ก ทัๅ ง ประทศเทยยั ง ป็ น ผูຌ ส ง ออก
หลั ก ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารทะลทัๅ ง สด ปรรู ป
ละอาหารทะลบรรจุกระป๋อง รวมทัๅง ยังป็นหวงซ
การผลิ ต ของหลายๆอุ ต สาหกรรมเปยั ง ทัไ ว ลก
ดยมี  รงงานต า งดຌ า วทีไ ท างาน฿นประทศเทย
ทีไ เ ดຌ รั บ อนุ ญ าต฿หຌ ท างาน฿นทัไ ว ราชอาณาจั ก ร
ประมาณ 1,523,869 คน (ขຌอมูลจาก สานักงาน
บริหารรงงานตางดຌาว รวบรวมดือนพฤษภาคม
2557)
นายพจน์ อรามวัฒนานนท์ิกรรมการรอง
ลขาธิการหอการคຌาเทย ละประธานคณะกรรมการ
รงงานละทรัพยากรมนุษย์ สภาหอการคຌาหง
ประทศเทย เดຌกลาววา จากการทีไสหรัฐฯเดຌจัดอันดับ
฿หຌอยู฿น Tier ใ คือ ประทศทีไดานินการเมสอดคลຌอง
กับมาตรฐานขัๅนตไาตามกฎหมายของสหรัฐอมริกา
ละเมมีความพยายามปรับปรุงกຌเข คณะกรรมการ
หอการคຌาเทยละสภาหอการคຌาหงประทศเทย
เดຌมีการประชุมหารือละจัดทาขຌอสนอตอภาครัฐ
ออกป็น 3 ประดใน เดຌก (1) การกຌเขปัญหารงงาน
ของประทศเทย (2) การกຌเขปัญหารงงานตาง
ดຌาว ละ (ใ) การกຌเขปัญหารงงานประมง ดังนีๅ
1. ตຌองมีการวางผน฿นระยะยาว 5–10 ปี
พืไ อ ตรีย มความพรຌ อ มของประทศเทย฿นการ
สงสริมอุตสาหกรรมเหนของประทศ นืไองจาก
ปัญหารงงานจะมีความรุนรง ละจะเมสามารถหา
รงงานมาทดทนเดຌพียงพอ฿นอนาคตตามผนการ
สงสริมอุตสาหกรรม฿นอนาคต
2. ควรมีมาตรการ฿นการตรียมความพรຌอม
฿นการจัดการรงงานทัๅง ระบบอยางถูกตຌองละ
มีจานวนรงงานทีไพีย งพอสาหรับ ประทศเทย
฿นระยะยาวเดຌ
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3. สนั บสนุ นงบประมาณการวิ จั ย
ละพั ฒ นา นวั ตกรรม฿หຌ กั บผูຌ ประกอบการเทย
พืไอทดทนการ฿ชຌกาลังรงงานคน
4. ควรมีการสนับสนุนสินชืไอของธนาคาร
รัฐ฿หຌกับผูຌประกอบการ SMEs ฿นการปลีไยนปลง
ปรับปรุง ละพัฒ นาธุร กิจของตน฿หຌ฿ชຌ รงงาน
นຌอยลง
5. ตรียมความพรຌอม฿นการวางผนการ
พั ฒนาคนพืไ อ รองรั บการขยายตั ว ฿นประชาคม
ศรษฐกิจอาซียน ละศึกษากาลังคนพืไอ฿หຌสอด
รับกับการปลีไยนปลงเดຌ
6. ปรับปรุง ละยกระดับระบบการศึกษา
เทย฿นระดั บ อาชี ว ศึ ก ษา พืไ อ ตอบสนองความ
ตຌองการของผูຌประกอบการรณรงค์฿หຌหอการคຌ า
จั ง หวั ด หน ว ยงานภาคอกชน ประชาสั ม พั น ธ์
หนวยงานตางๆ ฿หຌหในความสาคัญของรงงาน
ตอการจริญติบตของธุรกิ จ พรຌอมทัๅ ง ฿หຌหยุ ด
การ฿ชຌรงงานผิดกฎหมาย ละ฿หຌสอดคลຌองกับ
นยบายการกຌเขปัญหารงงานของ คสช.(คณะ
รักษาความสงบหงชาติ)
การก้ไขปัญหารงงานตางด้าว (ปณิตา
ศรศรี, 2554ุ หนຌา 12)
1. รงงานตางดຌาวมีความจาป็นตอการพัฒนา
ศรษฐกิจของประทศเทย฿นทุกมิติของการพัฒนา
ประทศเทย จึง มี ค วามจ าป็ นทีไ จ ะตຌ องบริ ห าร
จัดการรงงานตางดຌาวอยางป็นระบบ฿นระยะยาว
รวมกับประทศตຌนทางของรงงาน ดย฿หຌสอดคลຌองกับ
ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ
2. สนับสนุนการดานินงานของ คสช. ฿นการ
จัดระบียบรงงานตางดຌาว฿นประทศเทย
3. จัดการรงงานตางดຌาว฿หຌมีประสิทธิภาพ
อยางถูกตຌอง มีความชัดจน ลดขัๅนตอน ระยะวลา
ละคา฿ชຌจาย พืไอ฿หຌกิดความป็นธรรมกับนายจຌาง
ละลูกจຌาง ละสอดคลຌองตอขຌอกฎหมาย

4. สนอ฿หຌ คสช. มีการประสานงานกับ
รัฐบาลกลางละรัฐบาลทຌองถิไน฿นการบูรณาการ
กຌเขปัญหารงงานรวมกัน
5. สนอ฿หຌ มี ก ารจั ด ตัๅ ง ศู น ย์ คั ด กรอง
ละรับสมัครงานรงงานตางดຌาวจากประทศตຌน
ทาง ดยมีความรวมมือกับหนวยงานภาคอกชน
6. สนอ฿หຌ มี การจั ดหาผูຌ จั ดหารงงาน
อย า งถู ก ตຌ อ งตามกฎหมายทัๅ ง ประทศ 2 ฝຆ า ย
ละก าหนดขัๅ น ตอน อั ต ราค า ธรรมนี ย มต า งๆ
อยางชัดจน ละป็นธรรมทัๅงประทศ 2 ฝຆาย
7. สนอ฿หຌ ผูຌ จั ดหางานมี การระบุ
คุณลักษณะงานของรงงานทีไตຌองการอยางชัดจน
พืไ อ ลดปั ญ หาการ฿ชຌ  รงงานผิ ด อุ ต สาหกรรม
ละกินความจาป็น฿นอุตสาหกรรม นัๅน
8. สนอ฿หຌ BOI พิจารณาผอนผันการ
฿ชຌรงงานตางดຌาวเรຌฝีมือตอเป จนกวาจะมีนยบาย
฿นการพัฒนารงงานตางดຌาว฿นระยะยาว
การก้ไขปัญหารงงานประมง
1. สนอ฿หຌผูຌประกอบการปรรูปบืๅองตຌน
(ลຌง) รงงานปรรูปอาหารทะล ฟาร์ม พาะลีๅยง
กุຌ ง ทะล ละรื อ ประมงด านิ น การตามนว
ปฏิบัติการ฿ชຌรงงานทีไดี (Good Labour Practices
หรือ GLP)
2. สนอ฿หຌมีการจัดระบียบรือประมงดย
การจดทะบียนชาวประมง/ผูຌประกอบการประมง
฿หຌ มี ฿ บอาชญาบั ต รรื อ ออก฿บอนุ ญ าตการ฿ชຌ
ครืไองมือทาการประมงละสารวจรงงานประมง
ดย฿หຌการจัดระบียบรือประมง ละการประมง
ทัๅ ง หมด ฿หຌ ส อดคลຌ อ งกั บ ผนม บ ทของกรม
ประมง กระทรวงกษตรฯ ฿นการอนุรักษ์รักษา
ธรรมชาติ
3. บังคับ฿หຌรงงานประมงทัๅงหมด
(คนเทยละคนตางดຌาว) เปขึๅนทะบียนรงงานประมง
฿หຌถูกตຌองภาย฿ตຌศูนย์ประสานรงงานประมง
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4. สนอ฿หຌมีการจัดทาฐานขຌอมูลออนเลน์
ดยการบันทึกขຌอมูลชาวประมง/ผูຌประกอบการ
ประมง ครืไองมือประมง ละรงงานประมง
5. สนับสนุน฿หຌมีการตรวจตรารือประมง
ทีไขຌา – ออก จากฝัດงพืไอตรวจสอบการทาประมง
ละป้ องปรามการ฿ชຌ รงงานบั ง คั บละการคຌ า
มนุษย์
6. สนอ฿หຌมี การประชาสั มพั นธ์ ดຌานการ
ป้องกันละปราบปรามการคຌามนุษย์กผูຌทีไมีสวน
เดຌสวนสีย฿นภาคการประมง
7. ด านิ นการส ง สริ มภาพลั กษณ์ ละ
สรຌางความชืไอ มัไน฿หຌกผูຌนาขຌ า/ผูຌบริภคสินคຌ า
ประมงของเทย ตลอดจนภาคประชาสังคมทัๅง฿น
ละตา งประทศ฿นการกຌ เ ขปั ญ หารงงาน฿น
ภาคการประมงของเทย
8. สนับสนุ น฿หຌกระทรวงรงงานละ
กรมประมง฿หຌจัดทา GLP Platform
9. สรຌางความรวมมือ฿นการบริหารจัดการ
ประมง฿นระดับ ภูมิภ าคอาซียนพืไอ นาเปสูการ
พั ฒ นาความมัไ น คงทางทรั พ ยากรร ว มกั น ละ
บริหารรงงาน฿นรือประมงรวมกัน
10. สนั บ สนุ น ฿หຌ มี ก ารบริ ห ารจั ด การ
ประมงดยบง ตามขนาดรื อ ครืไอ งมือ ฿ชຌง าน
พืไอ฿หຌการจัดการรงงานมีความหมาะสมชัดจน
สามารถนาเปสูภาคปฏิบัติเดຌ
11. สนั บสนุ น฿หຌ มี การ฿ชຌ ทคนลยี ละ
ครืไ อ งมื อ การวิ  คราะห์ ฿ นการบริ ห ารจั ด การ
ประมงพืไอติดตาม ควบคุม ละฝ้าระวัง ดย฿ชຌ
ระบบ VMS ทีไสามารถ฿หຌขຌอมูลวิคราะห์ทัๅงทางการ
จั ด การทรั พ ยากรทางทะล ละการจั ด การ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ต ามทีไ เ ดຌ ผู ก พั น กั บ อนุ สั ญ ญา
ตางๆทีไทางราชการเดຌลงนามเวຌ
12. ขอ฿หຌมีการประชาสัมพันธ์฿หຌนายจຌาง
ขึๅนทะบียนรงงานทัๅงรือประมงทีไขຌาฝัດง ละรือ
ทีไกาลั ง ทาการประมงอยู฿ นทะลทัๅง ฿นละนอก

นานนๅาเทย ละ฿หຌจຌง การปลีไยนปลงลูกรือ
กลางทะลทุกครัๅงทีไมีการปลีไยนปลง
13. สนับสนุน฿หຌมีการจัดตัๅงศูนย์บริหาร
จัดการประมงชิงบูรณาการ
14. ภาครัฐควรจัดหารงงานประมง฿หຌ
พียงพอ
ผลการวคราะห์
ความต้อ งการรงงานอตสาหกรรมไทย
อนาคต
นายอุดม วงศ์วิวัฒน์เชย (2558)ิผูຌอานวยการ
สานักงานศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวง
อุ ต สาหกรรมปຂ ด ผยถึ ง สถานการณ์  รงงาน
อุตสาหกรรม฿นปัจจุบัน ละนวนຌม ฿นชวงตอเป
วา มืไอยຌอนเป฿นปี 2557 ประทศเทยมีจานวนกาลัง
รงงานทีไมีอายุ 15 ปีขึๅนเป ประมาณ 38.4 ลຌานคน
หรื อ คิ ด ป็ น สั ด ส ว นรຌ อ ยละ 59 ของจ านวน
ประชากรเทยทัๅ ง หมด ซึไ ง ฿นช ว งสิ บ ปี ทีไ ผ า นมา
(นับจากปี 2547) กาลังรงงานเทยเดຌพิไมขึๅน฿น
อัตรารຌอยละ 7.64 ทัๅงนีๅ ฿นชวงสิบปีทีไผานมาอัตราผูຌมี
งานทาหรือสัดสวนผูຌมีงานทาตอกาลัง รงงานเดຌ
พิไมขึๅน ซึไง฿นปี 2547 มีสัดสวนผูຌมีงานทาตอกาลัง
รงงานคิดป็นอัตรารຌอยละ 97.23 ละเดຌพิไมขึๅน
ป็นอัตรารຌอยละ 98.35 ฿นปี 2557
ขณะดี ยวกัน ฿นช วงสิบ ปีทีไ ผา นมาอั ตรา
การวางงานหรือสั ดสวนผูຌว างงานตอก าลังรงงาน
กใเดຌปรับตัวลดลง จากอัตรารຌอยละ 2.07 ป็นรຌอย
ละ 0.95 สะทຌอน฿หຌหในวา ฿นชวงสิบปีทีไผานมา
ตลาดรงงานของเทยปรับตัวดีขึๅน ตมืไอพิจารณา
฿นปั จ จุ บั น พบว า ตลาดรงงานเทย฿นปี 2557
เดຌริไมประสบปัญหาการวางงานพิไมขึๅน ดยพิไมขึๅน
รຌอยละ 28.17 มืไอทียบกับปี 2556 ขณะดียวกัน
กใมีจานวนผูຌมีงานทาลดลงรຌอยละ 2.18 มืไอทียบ
กับปี 2556 ละจากสภาพศรษฐกิจเทย฿นปัจจุบัน
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ทีไมีการขยายตัวทา฿หຌมีความตຌองการรงงานพิไม
มากขึๅน
สาหรับ ฿นภาคอุ ต สาหกรรม ฿นภาพรวม
มองว า ประทศเทยก าลั ง ขาดคลนรงงาน
ภาคอุ ต สาหกรรม ต ฿ นความป็ น จริ ง ลຌ ว มี
จานวนผูຌวางงาน฿นประทศเทยพิไมขึๅน นืไองจาก
มี ก ารจຌ า งงานรงงานต า งชาติ ภ าย฿นประทศ
พิไมขึๅน ปัญหาดังกลาวสะทຌอนถึงครงสรຌางละ
คา นิย มการศึ ก ษาของเทยทีไเ มต อบสนองความ
ตຌองการภาคอุตสาหกรรม นืไองจากคนเทยนิยม
รี ยนสูง ขึๅน หากพิจ ารณาจ านวนผูຌว างงานบ ง
ตามระดั บ การศึ ก ษา ฿นช ว งสิ บ ปี ทีไ ผ า นมานัๅ น
กาลังรงงานเทยนิยมรียนสูงขึๅน฿นระดับปริญญา
ตรีขึๅนเป ตกลับมีสัดสวนการวางงานพิไมขึๅนมาก
ขณะทีไกาลังรงงาน฿นระดับ ปวช.-ปวส. มีอัตรา
การวางงานนຌอยทีไสุด นอกจากนีๅ อีกปัจจัยทีไทา฿หຌ
ขาดคลนรงงานภาคอุตสาหกรรม ป็นพราะวา
คาจຌางภาคบริการดึง ดูดรงงานมากกวา ซึไง ฿นปี
2556 ภาคบริการมีอัตราคาจຌางฉลีไย 17,623 บาท/
ดือน ขณะทีไภาคอุตสาหกรรมมีอัตราคาจຌางฉลีไย
10,968 บาท/ดือน อีกทัๅงประทศเทยกาลังกຌาวสู
สัง คมสู ง อายุ ซึไง ปัจ จุบั นประทศเทยป็ นสั ง คม
ผูຌสูงอายุ (Ageing Society) ละ฿นปี 2573 ประทศเทย
จะกลายป็นสังคมผูຌสูง อายุอยางสมบูรณ์ (Aged
Society)
ปัจจุบัน ประทศเทยมีจานวนรงงาน฿น
ภาคอุตสาหกรรม ประมาณ 6,184,926 คน บงป็น
รงงานวิชาชีพ 1,102,ไๆไ คน ละรงงานฝຆาย
ผลิ ต 5,0่2,ไๆ2 คน ดยรงงานจะอยู ฿ น
อุ ต สาหกรรมการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารละ
ครืไ อ งดืไ ม มากทีไ สุ ด ประมาณ ้5็ ,้้่ คน
รองลงมาป็ น รงงาน฿นอุ ตสาหกรรมการผลิ ต
ผลิตภัณฑ์ยางละพลาสติก ละอุตสาหกรรมการ
ผลิ ต ยานยนต์ รถพ ว งละรถกึไ ง พ ว ง จ านวน
5็1,ๆ0็ คน ละ 51้,220 คน ตามลาดับ

ทัๅ ง นีๅ รงงานส ว น฿หญ  ป็ น รงงานฝຆ า ย
ผลิ ต ขณะดีย วกั น ภาคอุ ตสาหกรรมเทยกใ ข าด
คลนรงงานฝຆายผลิตมากทีไสุดชนกัน ซึไงยังขาด
อยูประมาณ ใไ,็1็ คน อุตสาหกรรมทีไขาดรงงาน
ฝຆ า ยผลิ ต มากทีไ สุ ด คื อ อุ ต สาหกรรมการผลิ ต
ผลิตภัณฑ์จ ากลหะประดิษฐ์ ยกวຌนครืไองจัก ร
ละอุ ป กรณ์ ข าดรงงานฝຆ า ยผลิ ต ประมาณ
ๆ,ไ่2 คน รองลงมาคื อ อุต สาหกรรมการผลิ ต
ครืไ องตง กายรวมทัๅ ง การตกตง ละยຌอมสีข น
สัตว์ ละอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร
ละครืไ อ งดืไ ม ทีไ ยั ง ขาดรงงานฝຆ า ยผลิ ต อยู
ประมาณ ๆ,ไ21 คน ละ ไ,5ใ่ คน ตามลาดับ ดย
รงงานทีไ ยั ง ขาดคลนส ว น฿หญ  ป็ น รงงาน
ประภทมีฝีมือ
สาหรับ฿นอีก 5ปี ขຌางหนຌาคาดวา อุตสาหกรรม
เทยจะขาดรงงานฝຆ ายผลิตประมาณ 2้0,ๆ0ไ คน
มืไอพิจารณาดຌานอายุของรงงานภาคอุตสาหกรรม
เทย จะพบวา รงงานสูงอายุสวน฿หญป็นรงงานทีไ
มีฝีมือ สะทຌอน฿หຌหในวา ฿นอนาคตประทศเทย
จะขาดคลนรงงานประภทดังกลาว นืไองจาก
ประทศเทยกาลังกຌาวสูสังคมสูงอายุ
สาหรั บ ปั ญ หารงงานภาคอุ ต สาหกรรม
เทย฿นปัจ จุ บั น พบว า มี การยกยຌ า ยรงงานเป
รงงานอืไ น ฿นอุ ต สาหกรรมดี ย วกั น มากทีไ สุ ด
รองลงมา คือปัญหาคาจຌางรงงานสูงสงผลกระทบ
ตอตຌนทุนของผูຌผลิต รงงานสวน฿หญป็นรงงาน
เรຌฝีมือ ละรงงานภาคอุตสาหกรรมยกยຌายเปสู
ภาคบริการ อีกทัๅงปัญหาอืไนๆ ชน รงงานลาออก
พืไอเปรียนตอ หรือทากิจการสวนตัว รงงานเมมี
ความอดทน รงงานเม มี ค วามตัๅ ง ฿จ เม มี ความ
กระตือรือรຌน฿นการทางาน รงงานเมมีความพรຌอม
฿นการทางานเมคุຌมคากับคาจຌางทีไเดຌรับ ละปัญหา
การสืไอสารกับรงงานตางดຌาว ป็นตຌน
ดຌ า นนวทางกຌ เ ขปั ญ หารงงาน฿น
ภาคอุตสาหกรรมของผูຌประกอบการนัๅน สามารถ
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สรุปเดຌวา ปัญหาคาจຌางรงงานสูง กຌเขดยปรับ
ลดอที ฿นการจຌางงาน ละจัดงาน฿หຌรองรับกั บ
วลางานทีไกาหนด จຌางงานรงงานตางดຌาวมาก
ขึๅนพืไอลดตຌนทุนการจຌางงาน ประกอบกับควบคุม
รายจาย ละลดตຌนทุน คา฿ชຌจายดຌานอืไนๆ ปัญหา
รงงานยຌายเปรงงานอืไน฿นอุตสาหกรรมดียวกัน
กຌ เ ขดยการจຌ า งรงงานพิไ ม ทดทนส ว นทีไ
ลาออก สงสริมสวัสดิการ ชน ประกัน บีๅยขยัน
ต า งๆ ละนຌ น หารงงานทีไ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
เมนຌนรงงานวัยรุน สวนปัญหารงงานยຌายเป
ภาคบริการ กຌเ ขดยปຂดรับสมัครพนักงานพืไอ
ทดทนส วนทีไลาออกอย างตอนืไอง ละปัญ หา
รงงานเม มี ฝี มื อ กຌ เ ขดยการจั ด อบรม พืไ อ
สริมสรຌางทักษะการทางาน ละชืไอมยงกับทาง
มหาวิ ท ยาลั ย ต า งๆ ดยตรงปຂ ด รั บ พนั ก งานทีไ
กีไยวกับสายวิชชาชีพพิไมมากขึๅน
สาหรับการกຌปัญหาระยะยาว นืไองจาก
ปัญหารงงานป็นปัญหาชิงครงสรຌาง ซึไงตຌอง฿ชຌ
วลา฿นการปรับปลีไยนทางครงสรຌาง การกຌปัญหา
ขຌางตຌ นป็น การกຌปั ญหาระยะสัๅน ฿นระยะยาว
จาป็นตຌองมีการพิไมผลิตภาพของรงงาน ละการ
฿ชຌระบบอัตนมัติ (Automation)฿นภาคอุตสาหกรรม
฿หຌ ม ากขึๅ น พืไ อ กຌ  ละบรรทาปั ญ หาการขาด
คลนรงงาน ปัญหาคุณภาพรงงานละปัญหา
รงงานมีคุณสมบัติเมตรงตຌองการ
ผลกระทบชงบวกละความจ าป็ น ใน
การจ้างรงงานตางด้าวในประทศไทย
ปณิตา ศรศรี (2554) เดຌขียนบทความ
รืไ อ ง รงงานต า งดຌ า ว : ความส าคั ญ ละการ
บริหารจัดการ เวຌอยางนาสน฿จ ดังนีๅ 1.ประยชน์
ของรงงานตางดຌาวมีผลตอระบบศรษฐกิจของ
ประทศเทย นืไองจากการทีไประทศเทยมีระดับ
การพัฒนาทีไสูง กวาประทศพืไอนบຌานอยางมาก
ดยฉพาะทางดຌาน ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประทศ
(GDP) มีความตกตางกันอยูระหวาง 17 - 63 ทา

รายเดຌ ประชากรทีไตกตางกันมากถึง 6 -13 ทา
ละคาจຌางรงงานทีไตกตางกัน 5 -7 ทา ทา฿หຌกิด
ชองวางทางศรษฐกิจระหวางกันมาก จึงกิดรงงาน
ตางดຌาวอพยพจากประทศพืไอนบຌาน หลัไงเหลขຌา
ประทศเทยมากขึๅน นืไองจากสภาพทางศรษฐกิจ
ของประทศพืไ อ นบຌ า นเม  อืๅ อ ต อ การท างาน
ประกอบกับความตຌองการพิไม อกาส฿นการหา
งานทาละรายเดຌทีไดีกวาของรงงานตางดຌาว หาก
รงงานตางดຌาวออกเปจากระบบศรษฐกิจของเทย
จะทา฿หຌผลผลิตรวมของประทศลดลงประมาณ รຌอย
ละ 0.49 ทัๅ งนีๅ  พราะรงงานต า งดຌ า วช ว ยพิไ ม
อุปทานรงงานของประทศทา฿หຌก ารผลิต พิไ ม
มากขึๅน฿นวลาดียวกันถຌารงงานตางดຌาวออกเป
จากระบบศรษฐกิจ จะมีรงกดดันตอคาจຌางรงงาน
ละระดับราคาบຌาง สง ผล฿หຌการสง ออกนຌอยลง
ดຌวย ดยสรุปลຌวการทีไมีรงงานตางดຌาวขຌามา
ทางาน฿นประทศเทย ถึงมຌวาจะป็นประยชน์
฿นทางศรษฐกิจ฿นการชวยพิไมขีดความสามารถ
ทางดຌ า นการผลิ ต ลຌ ว ต ยั ง ส ง ผลทางลบต อ
รงงานเรຌฝีมือละการกระจายรายเดຌดຌวย รวมทัๅง
กิดปัญหาการยงงานคนเทย฿นบางอาชีพ
ความจ าป็ น ในการใช้ รงงานต างด้ า ว
สาหตความจาป็นของการจ้างรงงานตางด้าว
ในประทศไทยสรปได้ดังนีๅ
1. กิดจากการตึงตัวของตลาดรงงาน
ระดับลาง ดยฉพาะ฿นอาชีพตางๆ เดຌก การพาะปลูก
ลีๅยงสัตว์ประมง ผูຌรับ฿ชຌ฿นบຌาน ละกรรมกรป็นตຌน
ประกอบกับหตุผลทีไธุรกิจ ละอุตสาหกรรมตางๆ
ตຌ อ งการรั กษาความสามารถ฿นการข ง ขั นเวຌ
จึงจาป็นตຌองจຌางรงงานตางดຌาวพืไอลดความตึง
ตัวของตลาดรงงานทีไกิดขึๅน
2. การลือกทางานของรงงานเทยดย
ฉพาะงานทีไสีไยง ลาบากละสกปรกซึไงป็นสาหตุ
หนึไ ง ของการตึง ตั วของตลาดรงงานระดับ ล า ง
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จึงจาป็นตຌองจຌางรงงาน ตางดຌาวทน฿นตาหนง
งานทีไวางนืไองจากรงงานเทยลือกทางาน
3. การขาดคลนรงงานภาย฿นประทศ
ความตຌองการลดคา฿ชຌจายอัตราคาจຌางภาย฿นประทศ
ทีไมีนวนຌมสูงขึๅน ละความสารใจ฿นการลดอัตรา
การกิ ดของประชากรท า฿หຌ มี  รงงานเทยขຌ า สู
ตลาดรงงานลดลง
4. รงงานต างดຌ าวมี ความขยั นอดทน
เมกีไยงงาน เมปลีไยนงานบอย ละรงงานตางดຌาว
สวน฿หญจะขຌามาทางานทีไรงงานเทยเมทาลຌว
พราะสวนหนึไงของ รงงานเทยมีการพัฒนาเป฿น
ระดับสูงละมีคานิยม฿นการลือกงาน
5. ป็นความจาป็นของนายจຌาง฿นการ
฿ชຌรงงานตางดຌาว฿นระดับสูง นืไองจากดຌานนยบาย
ละการจัดการ฿นกิจการของนายจຌาง ละปัจจัย
พืๅ นทีไ ตัๅ งสถานทีไ ท างาน ซึไ งอืๅ ออ านวยต อการ฿ชຌ
รงงานตางดຌาว
ผลกระทบด้ า นลบการจ้ า งรงงานต า ง
ด้าวในประทศไทย
รงงานตางดຌาวทีไขຌามาทางาน฿นประทศ
เทย ฿นปัจจุบั น เดຌส รຌางผลกระทบ฿หຌกิ ดขึๅน฿น
สังคมเทย ดังนีๅ
1. ปั ญหาการวางงานละการทางานตไ า
กวาระดับ นืไองจากมีรงงานอพยพขຌาสูประทศ
ป็นจานวนมาก ทา฿หຌอัตราตาหนงงานทีไวางอยู
มีเมพียงพอ ประกอบกับรงงาน฿นทຌองถิไนองกใ
มีมากอยูลຌว รวมทัๅงลักษณะงานบางประภทมี
การน าครืไ อ งจั ก รทุ น รงขຌ า มาช ว ย จึ ง ท า฿หຌ
รงงานอพยพบางสวนกิดการวางงาน ซึไงรงงาน
อพยพส ว น฿หญ  ป็ น รงงานประภทเรຌ ฝี มื อ
มืไอกิดการขงขันกันหางานทา จึงยอมรับคาจຌาง
รงงานตไ า ดยการตัดราคาคารงงาน฿หຌตไาลง
ซึไง กอ฿หຌกิดความสัมพันธ์ทีไเ มดีระหวางรงงาน
อพยพทีไขຌามาอยูกอนกับรงงานอพยพทีไสวัสดิการ

เม ดี จึ ง มั ก ก อ ฿หຌ  กิ ด การประทຌว งหยุ ดงานละ
รียกรຌอง พืไอ฿หຌเดຌคาจຌางรงงานทีไสูงขึๅน
2. ปัญหารืไองทีไอยูอาศัยละหลงชุมชน
ออัด ดยรงงานอพยพ฿นบางสวน ขัๅนรกจะ
ขຌาอาศัยอยูกับญาติพีไนຌองหรือพืไอนเปพลางกอน
จนกวาจะมีงานทาละมีรายเดຌพอลีๅยงตนองเดຌ
จึ ง ป็ น สาหตุ ฿ หຌ  รงงานอพยพบางส ว นตຌ อ ง
รวมกันอาศัยอยู฿นชุมชนออัด
3. ปั ญหาการปรั บตั วขຌ ากั บวั ฒ นธรรม
฿หม รงงานอพยพเดຌนาอาวัฒนธรรมดิมติดตัว
มาดຌวย มืไอขຌามาอยู฿นประทศ฿หมจาป็นตຌอง
ปรับตัว฿หຌขຌากับสถานการณ์ละสิไงวดลຌอม฿หม
฿หຌเดຌ ดยจะเดຌรับวัฒนธรรม฿หมขຌาเป ละจะทา
฿หຌนิสัยละวิถีชีวิตปลีไยนเปดยเมรูຌตัว ซึไงจากทีไ
คยป็นคน฿จกวຌางละรักพวกพຌองจะกลายป็น
คน฿จคบ หในกตัว ฿ชຌชีวิตฟุຆมฟือย ละชอบ
ทีไยวตร
4. ปั ญ หาคนร ร อนขอทาน นืไ อ งจาก
รงงานอพยพส ว น฿หญ  ป็ น รงงานประภท
เรຌฝีมือ ละตาหนงงานวาง฿นทีไ฿หมมีเมพียงพอ
กับ ปริ ม าณรงงานทีไ อ พยพขຌ า มาประกอบกั บ
คาครองชีพสูง จึงทา฿หຌผูຌอพยพบางสวนเมมีงานทา
หรือเมสามารถขຌาทางาน฿นตาหนงงานทีไตຌอง฿ชຌ
ฝีมือเดຌ ทา฿หຌตຌอง฿ชຌชีวิตอยูอยางอดอยากรຌนคຌน
เมสามารถหางินมา฿ชຌ฿นการยังชีพเดຌ จึงตัดสิน฿จ
ออกรรอนป็นขอทานเปวันๆ พราะหในวาป็น
การหางิน เดຌ ดยวิธี งา ยๆ ซึไง บางครัๅ ง กอ ฿หຌ กิ ด
รายเดຌ  ป็ น กอบป็ น ก าจึ ง ท าคนอืไ น ๆอาป็ น
ยีไยงอยางยึดการรรอนขอทานป็นอาชีพ
5. ปัญหาอาชญากรรม ปกติ฿นประทศจะ
มีประชากรมากอยูลຌว ยิไงมีรงงานอพยพจากทีไ
อืไนขຌามาตลอดวลา กใยิไงจะทา฿หຌมีประชากรมาก
ขึๅนจนกอ฿หຌกิดการวางงาน ละบริการของรัฐทีมี
อยู เ ม  พี ย งพอ รวมทัๅ ง ค า ครองชี พ ทีไ สู ง ท า฿หຌ
บุคคลบางจาพวกซึไงเมมีงานทาหรือขัดสน฿นรืไอง
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รายเดຌ หันมาประกอบอาชญากรรมทุกรูปบบ ชน
การฉกชิง วิไงราว ปลຌนจีๅ ละลักทรัพย์ ป็นตຌน
6. ปัญหายาสพติด การอพยพของรงงาน
จากประทศพืไ อ นบຌ า นขຌ า สู ป ระทศเทยป็ น
จานวนมากทา฿หຌเมสามารถหาหลงทีไอยูอาศัยทีไ
ดีเดຌ ดังนัๅน จึงตຌองชาบຌานรวมกันอยูอยางออัด
บางครัๅงกใเปอาศัยอยู฿นหลงสลัม ซึไงชุมชนออัด
ละสลัม ตา งๆ หล านีๅ มัก ป็ นหล ง มัไ ว สุ มละ
มี การจาหนายยาสพติด จนทา฿หຌลูกหลานของผูຌ
อาศัยหลานัๅนติดยาสพติดเปดຌวยละมีบางราย
หันมายึดการคຌายาสพติดป็นอาชีพ
7. ปั ญหาสภณี ผูຌ หญิ ง ทีไ อพยพขຌ าสู
ประทศ฿หม บางสวนทีไตຌองการประกอบอาชีพทีไ
งายละสบาย จึงเดຌยึดอาชีพป็นสภณี ซึไงมีทัๅง
ปຂ ดผยละอบฝงคื ออยู ฿นรู ปของการ฿หຌ บ ริ ก าร
ชน ป็นพนักงานสิร์ฟตามรຌานอาหาร พนักงาน
฿นสถานอาบอบนวด ละชางสริมสวย ป็นตຌน
8. ปั ญ หาสาธารณะละศร ษฐกิ จ
นืไ อ งจากปั ญ หายาสพติ ด ละสภณี ท า฿หຌ
ประชากร฿นประทศสวนหนึไง กิดการติดยาสพ
ติด ละป็นกามรค รวมทัๅง รคอดส์ดຌวย ทา฿หຌ
รัฐตຌองสียคา฿ชຌจายป็นจานวนมากพืไอ฿ชຌ฿นการ
รักษาผูຌติดยาสพติดละป็นกามรค
9. ปั ญหาสิไ งวดลຌ อมป็ นพิ ษ การอยู กั น
อยางออัด฿นชุมชนผูຌอพยพ การกาจัดของสี ย
ป็นเปอยางเรຌประสิทธิภาพ ละกอ฿หຌกิดปัญหา
สิไงวดลຌอมป็นพิษ กลาวคือ ฿นหลงชุมชนออัดซึไง
อยู กั นอย างหนานน มั กมี ส ภาพบຌา นรื อ นทีไ อ ยู
อาศัยเมถูกสุขลักษณะ เมมีทอระบายนๅาทิๅง หรือ
ถຌามีกใเมพียงพอกับปริมาณครัวรือนทีไมีอยู จึงทา
฿หຌ มี ก ารทิๅ ง ขยะหรื อ ของสี ย ลงเปตามม นๅ า
คูคลอง จนทา฿หຌกิดการนาสียละกิดรคอืไนๆ
ตามมาอีกดຌวย

สรปผล
1. การจัดการกับปัญหารงงานตางด้าว
ให้ได้ผลอยางยั่งยืนนัๅน
การกับปัญหารงงานตางดຌาวจาป็นตຌอง
มีความขຌา฿จรงจูง฿จทางศรษฐกิจ ของนายจຌาง
ลูกจຌาง ละรงงานตางดຌาว ละคานึงถึงผลเดຌผลสีย
ระยะยาว นืไองจากคารงงานตางดຌาวถูกกวาคนเทย
คือ ฉลีไ ยวั นละ 125-128 บาท ดังนัๅนผูຌประกอบการ
จึงลือกจຌางรงงานตางดຌาวมากกวารงงานเทย
นอกจากนีๅรงงานตางดຌาวทีไขຌามาตามชายดน
ควบคุ ม เดຌ ยาก ละจะขຌา มาตามรงจูง ฿จทาง
ศรษฐกิ จ ดยเม ค านึ ง ว า ผิ ด กฎหมายหรื อ เม
มาตรการกຌ ปั ญ หาจึ ง เม ฿ ช  พี ย งการจั ด การทีไ
กีไยวขຌองกับรงงานตางดຌาวทานัๅน ตตຌอง฿ชຌวิธีการ
จัดการรงงานทัๅงระบบ ดยผมมีขຌอสนอดังนีๅ
2. สารวจความต้องการรงงานตางด้าว
ทัๅงระบบ
ควร มี ก าร ส าร วจคว ามตຌ อ ง การ
รงงานต า งประทศ฿นทุ ก ประภท ทุ ก ระดั บ
ตัๅงตระดับมันสมอง คนทีไชานาญ฿นวิชาชีพ ฉพาะ
ทาง รงงาน฿นสาขาทีไ เ ทยขาดคลน เปจนถึ ง
รงงานเรຌ ฝี มื อ ประภทต า งๆ พืไ อ ป็ น ขຌ อ มู ล
ส าหรั บ การก าหนดมาตรการดຌ า นรงงานกั บ
อุตสาหกรรมตางๆ เดຌอยางหมาะสม (พราะวาตัๅง
ขຌอสังกต)
3.ิปรั บ ครงสร้ า งการจ้ า งงานไปสู ภ าค
การผลตที่มีมูลคาพ่มสูง
รัฐบาลควรรง ยกระดับฝีมือรงงาน
เทย฿หຌมี ทัก ษะสู ง ขึๅ น พืไอ ยຌา ยเปท างาน฿นภาค
การผลิ ต ทีไ มี มู ล ค า พิไ ม สู ง ซึไ ง ฿หຌ ค า จຌ า งทีไ สู ง กว า
นอกจากนีๅ รัฐอาจจัดทาครงการฝຄกอบรมรงงาน
เทยป้อนตลาดลก ดยการสารวจความตຌองการ
รงงาน฿นตางประทศ ละฝຄกอบรมรงงานเทย
฿หຌ มี ทั ก ษะตรงตามความตຌ อ งการ฿นตลาด
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ต า งประทศ ละสนั บ สนุ น ฿หຌ  รงงานเทยเป
ทางานยังตางประทศ
4.ิการย้ า ยรงงานอ ตสาหกรรมที่ ใ ช้
รงงานข้มข้น
หากตຌ อ งการ฿หຌ ม าตรการจั ด การ
รงงานตางดຌาวทีไทางานบบเป-กลับกิดขึๅนอยาง
ป็นรูปธรรม รัฐควรสนับสนุนอยูตะขใบชายดน
หรือ฿หຌขตชายดนป็นขตอุตสาหกรรมรงงาน
ราคาถู ก ละจั ดมาตรการส ง สริม การยຌ ายฐาน
การผลิตของอุตสาหกรรมทีไ฿ชຌรงงานขຌมขຌนเปยัง
ชายดนเทย ชน การพัฒนาระบบสาธารณูปภค
พืๅนฐาน ระบบคมนาคขนสง มาตรการรักษาความ
ปลอดภั ย ฿นถบชายดน฿หຌ มี ค วามพรຌ อ มพืไ อ
รองรับการปຂดขตอุตสาหกรรม฿หม รวมถึงการ
อนุญ าต฿หຌอุต สาหกรรมหลานัๅ น฿ชຌ รงงานตา ง
ดຌาวเดຌ ตใ มทีไ ิ อีก นวความคิด ทีไน าสน฿จคือ การ
ยຌายฐานการผลิตสูประทศพืไอนบຌาน รวมมือกับ
ประทศพืไ อ นบຌ า น฿นการก าหนดมาตรการ
คุຌมครองการลงทุนจากเทย การพัฒนาครงสรຌาง
พืๅ น ฐานรองรั บ การลงทุ น ละการก าหนด
มาตรการสง สริมการลงทุนจากตางประทศ ซึไง
จะทา฿หຌรงงานตางดຌาวทีไดินทางมาขายรงงาน
฿นประทศเทยลดลง฿นระยะยาว ฿นขณะดียวกัน
ยังสามารถรักษาความอยูรอดของภาคอุตสาหกรรม
ทีไ฿ชຌรงงานเรຌฝีมือของเทยเวຌเดຌดຌวย
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บทปรทัศน์หนังสือิ(Book Review)
รองศาสตราจารย์ิดร.ิพฤทธ์สรรค์ิสทธไชยมธี
ชื่อรื่อง :ิApplied Econometric Time Series

ผู้ตงิ: Walter A. Shewhartิ
ปีที่พมพ์ิ: 2004
สานักพมพ์ิ: John Wiley & Sons, Inc.
กร่นนา

หนังสือศรษฐมิติประยุกต์ (Applied Econometric Time Series) ลมนีๅ ป็นประยชน์
อยางมากตอวงการวิชาการ นืไองจากผูຌขียนเดຌนาหลักสถิติขัๅนสูงมาประยุกต์ ฿ชຌกับงานวิจัยประภท
การวิคราะห์ชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เดຌอยางหมาะสม สามารถตรวจสอบกับขຌอมูล
จริง (Actual Data) ละมีความคลาดคลืไอน (Residual) ทีไเมสูง ดยผูຌขียนเดຌสรຌางองค์ความรูຌตางๆ
ตัๅงตงายจนกระทัไงยากละนะนวทาง฿นการนาเปประยุกต์฿ชຌเดຌจริงละหมาะสมทีไสุด พืไอ฿หຌกิด
ประยชน์สูงสุด สาหรับการทาวิจัย฿นระดับตางๆ ทา฿หຌหนังสือลมนีๅ เดຌรับความสน฿จอยางมากจาก
อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา฿นระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนบุคคลทัไวเปทัๅงหนวยงานรัฐบาลละอกชน
หนังสือลมนีๅ ป็นหนังสือทีไสามารถขຌาถึงเดຌงาย ป็นประยชน์กับผูຌสน฿จทีไศึกษาละวิจัย
฿นหลายระดับ เมฉพาะผูຌทีไมีความสามารถ฿นการทาวิจัย฿นระดั บสูงทานัๅน นืไองจากผูຌขียนเดຌรียบ
รียงนืๅอหาอยางป็นระบบ เดຌนานืๅอหาหรือหลักสถิติขัๅนสูงมาอธิบาย฿หຌขຌา฿จงายขึๅน ละเดຌชีๅจุดบกพรอง
ของสถิติตละอยาง฿นการนามา฿ชຌสาหรับทาวิจัยชิง ปริมาณเวຌอยางชัดจน พรຌอมทัๅง ยกตัวอยาง
ผลการวิจัยประกอบการอธิบายพืไอ฿หຌขຌา฿จมากยิไงขึๅนกวาการพยายามอธิบายสูตรอยางดียวซึไง ผูຌอาน
เมสามารถขຌา฿จละประยุกต์นาเป฿ชຌทาวิจัยเดຌจริง
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วัตถประสงค์
พืไอนาสนอละประยุกต์หลักสถิติขัๅนสูง฿หຌสามารถนาเป฿ชຌกับงานวิจัยเดຌอยางหมาะสม
ละกิดประยชน์สูงสุดตอวงการวิชาการ ดยสามารถขຌาถึงเดຌจากผูຌทสีไ น฿จศึกษา฿นหลายระดับ
สาระสาคัญ
หนังสือลมนีๅเดຌรวบรวมองค์ความรูຌกีไยวกับ การวิจัยทีไหมาะสมกับงานวิ จัยชิงปริมาณ
ดยเดຌมีการชีๅนะนวทางปัญหาทีไกิดขึๅนกับ Time Series พรຌอมทัๅงนวทาง฿นการกຌปัญหาเดຌ อยาง
หมาะสม พืไอ฿หຌผูຌอานเดຌสามารถริไมทาความขຌา฿จตัๅงตระดับบืๅองตຌนจนกระทัไงขัๅนประยุกต์ ฿ชຌกับ
งานวิจัยจริง ดยสรุปเดຌดังตอเปนีๅ
บทที่ิ1 Difference Equations
ป็นการกลาวนา฿นบืๅองตຌน ดยกลาวถึงความตกตางระหวางสมการพืไอการวิจัย
ตละประภท ละความหมือนละตกตางกันของบบจาลอง (Model) ตละบบจาลอง ชน Cobb
Douglas Model กับ Regression Model รวมทัๅงมีการอธิบายคาตางๆ ทีไอยู฿นบบจาลองพรຌอม ทัๅงการ
ปลผลทีไเดຌจากบบจาลองดังกลาวอยางชัดจน
บทที่ิ2 Stationary Time-Series Models
อธิบายกีไยวกับการนาขຌอมูลมาสรຌางบบจาลอง฿หຌกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดยพยายาม
฿หຌขຌ อมู ลกิด Spurious ฿หຌ นຌอ ยทีไสุ ด ซึไง ฿ชຌ ขຌอมู ลทีไ มีลั กษณะความป็น BLUE (Best Linear
Unbiased Estimated) ดยขຌอมูลดังกลาวทีไจะนามา฿ชຌเดຌนัๅนจะตຌองทา฿หຌเมขึๅนอยูกับ Time กอน
ทัๅงนีๅขຌอมูลดยทัไวเปมีลักษณะป็น Non-Stationary ซึไงถຌาผูຌวิจัย฿ชຌขຌอมูลประภททีไกิดขึๅนดังกลาว
จะสงผล฿หຌผลการวิคราะห์มีความผิดพลาดสูง ชน การสรຌางบบจาลอง Regression Model ทีไเม
คยคานึงถึงรืไองดังกลาวลย ซึไง฿นหนังสือนีๅเดຌมีการอธิบายกีไยวกับรืไองดังกลาวเวຌอยางขຌา฿จเดຌงาย
บทที่ิ3 Modeling Volatility
กีไยวกับการทดสอบความผันผวนของบบจาลองทีไสรຌางจากขຌอมูลทีไมีลักษณะป็น
Stationary พืไอ฿หຌกิดความน฿จวาบบจาลองนัๅนหมาะสมมากทีไสุด ซึไงจะสงผล฿หຌผูຌวิจัยกิดความ
มัไน฿จ฿นผลการวิจัยมากยิไง ขึๅน ดย฿ชຌหลักสถิติตางๆ ฿นการทดสอบ ชน ฿ชຌ ARCH Test GARCH
test
บทที่ิ4 Model with Trend
อธิบายกีไยวกับการคานึงถึงรืไองสาคัญ฿นบบจาลอง ดยฉพาะรืไองของ Trend ทีไทา฿หຌ
ขຌอมูลผิดพลาด ดยมีการสอนหลักการทดสอบบืๅองตຌน ชน Unit Root test, Panel Unit Root
test ดยอาศัยนวคิดหลักของ Dickey Fuller Tests ละของ Augment Dickey Fuller test
พืไอ฿หຌบบจาลองมีความนาชืไอถือละนาเปวิคราะห์ตอเปเดຌ
บทที่ิ5 Multi equation Time series Models
กลาวถึงหลักการวิคราะห์ทีไถูกตຌองละหมาะสมมากทีไสุด ฿นกรณีของตัวปรทีไนามา
วิคราะห์มีความหลากหลาย ชน ตัวปรตาม (Dependent Variables) มีจานวนมาก ละตัวปร
อิสระมีจานวนมากชนกัน ดยมีการสรຌางบบจาลอง Vector Autoregressive Model (VAR) ประกอบการ
วิคราะห์พืไอ฿หຌคาการพยากรณ์กิดความคลาดคลืไอนตไาสุดนัๅนอง
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บทที่ิ6 Co-integration and Error- Correction Models
การนาขຌอมูลมาทดสอบดุลยภาพ฿นระยาว (Co-integration) ละการปรับขຌาสูดุลย
ภาพ฿นระยะสัๅน (Error-Correlation Models) ดยป็นขัๅนตอนทีไตຌองดานินการหลังจากเดຌนาบบจาลองมา
วิคราะห์฿นตอนตຌนสรใจรียบรຌอยลຌว ซึไงถือวาป็นรืไองสาคัญหลัก฿นการนาบบจาลองพืไอการพยากรณ์
฿นอนาคต฿หຌมีประสิทธิผลสูงสุดตอเป
บทที่ิ7 Non-Linear Time series Models
การทดสอบกรณีขຌอมูลทีไนามาวิคราะห์มีลักษณะเมป็นสຌนตรง ละนวทาง฿นการ
วิคราะห์ รวมทัๅงวิธีการตรวจสอบขຌอมูล฿หຌหมาะสม ตลอดจนการ฿ชຌสถิติขึๅนสูง฿นรืไองของ ARIMA
Models มาประยุกต์฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด
คณคาของหนังสือลมนีๅ
1. สรຌางองค์ความรูຌ฿หຌกผูຌอาน ชน อาจารย์ นักศึกษา ละนักวิจัย ตลอดจนผูຌทีไสน฿จ
ดยสามารถนาเปประยุกต์฿ชຌ เดຌจริงกับงานวิจัย฿นหลากหลายสาขาวิชา ชน บริหารธุรกิจ สัง คมศาสตร์
ศรษฐศาสตร์ รัฐประศาศนศาสตร์
2. ป็นนวทาง฿หຌกิดองค์ความรูຌทีไขยายขอบขตเดຌจริง นืไองจาก฿นปัจจุบันผูຌวิจัยนิยม
฿ชຌฉพาะ Regression ฿นการวิคราะห์ป็นสวน฿หญ ละมืไอนาผลการวิคราะห์เป฿ชຌสาหรับการ
พยากรณ์จะสงผล฿หຌกิดความผิดพลาดสูงเดຌ
ใ. สรຌางความตระหนัก฿หຌผูຌวิจัยเดຌคานึงถึงปัญหาการวิจัยทีไกิดขึๅนละป็นอยางตอนืไอง
คือ ปัญหา Multicollinearity, Heteroskedasticity, ละ Autocorrelation ซึไงปัญหาดังกลาว
กิดขึๅนจากการสรຌ างบบจาลองดย฿ชຌ Regression Model ฿นการวิคราะห์ตขาดการคานึงถึงปัญ หา
ทีไสงผลกระทบ฿นอนาคต
ไ. ป็น นวทาง฿นการนาบบจาลองเปประยุกต์ ฿ชຌ กับงานวิ จัย ฿นชิง อืไ นๆทีไเ ม ป็ น
สຌนตรง ดยยึดหลั กการวิจัย ฿นนวทางดียวกัน ทา฿หຌการพยากรณ์กิ ดความผิดพลาดนຌ อยทีไสุ ด
อันจะสงผลการ฿หຌการกาหนดนยบายละผน฿นอนาคตกิดประสิทธิภาพสูงสุด หากผูຌวิจัยปฎิบัติ
อยางครงครัด฿นการสรຌางบบจาลองชวย฿หຌผูຌวิจัยมีนวทาง฿นการทาวิจัยเดຌมากยิไงขึๅนจากการนาหลักสถิติ
ตางๆ มาประยุกต์฿ชຌการกับวิจัยนัๅนๆป็นนวทาง฿หຌกับวงการวิชาการพืไอเดຌนาความรูຌดังกลาวเป
ประกอบการรียนการสอน ละนาเป฿ชຌจริงเดຌอยางหมาะสมตามบริบท (Context) ทีไป็นจริงมาก
ยิไงขึๅน
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คานะนาการสงรายงานวจัยหรือบทความวชาการ
พื่อลงตีพมพ์ในวารสารวจัยมหาวทยาลัยวสทร์นิมนษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ิ
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ ป็นวารสารระดับชาติซึไงมีวัตถุประสงค์
พืไอผยพรละถายทอดผลงานวิจัยละผลงานวิชาการทัๅงภาย฿นละภายนอกมหาวิทยาลัย
ข้อมูลบืๅองต้นของวารสาร
1. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ ป็นวารสารราย ไ ดือน (ใฉบับ/ปี)
ดยมีกาหนดออก ดังนีๅ ฉบับทีไ 1 ดือนมกราคม-มษายน ฉบับทีไ 2 ดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ฉบับทีไ ใ ดือน
กันยายน-ธันวาคม
2. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสัง คมศาสตร์ จัดพิมพ์พืไอป็นหลงตีพิมพ์
ผยพร ละลกปลีไยนความรูຌวิชาการ สาหรับคณาจารย์ นักวิชาการ ตลอดจนนิสิต นักศึกษา
นยบายพจารณากลั่นกรองบทความ
1. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ รับพิจารณาบทความวิชาการ
(Academic Article) บทความวิจัย (Research Article) ทัๅง ภาษาเทยละภาษาอัง กฤษ ภาย฿ตຌงืไอนเขวา
จะตຌองเมคยตีพิมพ์ผยพร฿นวารสาร อกสารการประชุม หรือสิไงพิมพ์฿ดมากอน ละเมอยู฿นระหวางการ
พิจารณารอตีพิมพ์฿นวารสารอืไน
2. ขอบขตของวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์จะครอบคลุมนืๅอหา
ดຌ า นบริ ห ารธุ ร กิ จ ดຌ า นการจั ด การอุ ต สาหกรรม ดຌ า นทคนลยี ส ารสนทศ ดຌ า นรั ฐ ประศาสนศาส ตร์
ดຌานนิติศาสตร์ ดຌานบริหารการศึกษา ดຌานจิตวิทยาละดຌานอืไนๆทีไกีไยวขຌองทางมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์
ใ. บทความทีไ เ ดຌรับการตีพิม พ์ตຌองผ านการกลัไนกรองจากผูຌทรงคุ ณวุฒิ฿นสาขาทีไ กีไยวขຌ อง ( Peer
Review)
กระบวนการพจารณากลั่นกรองบทความ
บทความทีไจะเดຌรับการพิจารณาตีพิมพ์จะตຌองผานกระบวนการพิจารณาจากกองบรรณาธิการละ
ผูຌทรงคุณวุฒิ฿นสาขาวิชาทีไกีไยวขຌอง (Peer Review) ดังนีๅ
1. กองบรรณาธิการจะจຌง฿หຌผูຌขียนทราบมืไอกองบรรณาธิการเดຌรับบทความรียบรຌอยสมบูรณ์
2. กองบรรณาธิการจะตรวจสอบบทความวาอยู฿นขอบขตนืๅอหาวารสารหรือเม รวมถึงคุณภาพงาน
วิชาการ ละประยชน์ทัๅง฿นชิงทฤษฎีละปฏิบัติ
ใ. ฿นกรณีทีไกองบรรณาธิการพิจารณาหในควรรับบทความเวຌพิจารณาตีพิมพ์ กองบรรณาธิการ
จะดานินการสงบทความพืไอกลัไนกรองตอเป ดยจะสง฿หຌผูຌทรงคุณวุฒิ฿นสาขาวิชาทีไกีไยวขຌอง จานวน 2 ทาน
ประมินคุณภาพของบทความวาอยู฿นกณฑ์ทีไหมาะสมจะลงตีพิมพ์หรือเม ดยกระบวนการกลัไนกรองนีๅทัๅง
จากผูຌทรงคุณวุฒิ ละผูຌขียนจะเมทราบขຌอมูลของกันละกัน (Double-Blind Peer Review)
ไ. มืไอผูຌทรงคุณวุฒิประมินคุณภาพบทความลຌว กองบรรณาธิการจะตัดสิน฿จดยอิงตาม
ขຌอสนอนะของผูຌทรงคุณ วุฒิ วาบทความนัๅ นๆควรน าลงตีพิม พ์ หรือควรจะสง ฿หຌผูຌขีย นกຌเ ขก อนสง ฿หຌ
ผูຌทรงคุณวุฒิประมินอีกครัๅงหนึไงหรือปฏิสธการตีพิมพ์
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1.ิข้อกาหนดต้นฉบับ
1.1การจัดพิมพ์ตຌนฉบับ ผลงานทีไสนอพิจารณาตีพิมพ์ควรมีความยาวประมาณ 10-15 หนຌากระดาษ
Aไ บทความภาษาเทยพิมพ์ดຌวย Font THSarabun PSK ขนาดตัวอักษร 1ๆ Point บทความภาษาอังกฤษ
พิมพ์ดຌวย ดຌวย Font THSarabun PSK ขนาดตัวอักษร 1ๆ Point
ข้อกาหนดในการตรียมต้นฉบับบทความ
 ขนาดกระดาษ A ไ
 กรอบของข้ อ ความ ฿นต ละหนຌ า ฿หຌ มี ข อบขตดั ง นีๅ จากขอบบนของกระดาษ 1.5 นิๅ ว
ขอบลาง 1.0 นิๅว ขอบซຌาย 1.5 นิๅว ขอบขวา 1.0 นิๅว
 หมายลขหน้าิ฿หຌ฿สเวຌ฿นตาหนงดຌานขวาตัๅงตตຌนจนจบบทความ
 ระยะหางระหวางบรรทัด หนึไงชวงบรรทัดของครืไองคอมพิวตอร์ 1ไ point
 ตั ว อั ก ษริการจั ด พิ ม พ์ ตຌ น ฉบั บ ผลงานทีไ  สนอพิ จ ารณาตี พิ ม พ์ ค วรมี ค วามยาวประมาณ 10-20
หนຌากระดาษ Aไ บทความภาษาเทยพิมพ์ดຌวย Font THSarabun PSK ขนาดตัวอักษร 1ๆ Point
บทความภาษาอังกฤษ พิมพ์ดຌวย ดຌวย Font THSarabun PSK ขนาดตัวอักษร 1ๆ Point ละพิมพ์
ตามทีไกาหนดดังนีๅ
 ขนาดกระดาษยกป็น 2 คอลัมน์ ยกวຌนบทคัดยอกับอกสารอຌางอิง
รายการ
ชืไอรืไอง/ชืไอบทความ (Title)
ชืไอผูຌขียน (ทุกคน)
ชืไอหนวยงานของผูຌขียน
ชืไอบทคัดยอ
ภาษาเทย/ภาษาอังกฤษ
ขຌอความบทคัดยอภาษาเทย
คาสาคัญ (Keywords)
฿ชຌ ตั วอั ก ษรภาษาเทย หรื อ
ภาษาอังกฤษ
นืๅอหาบทความ
หัวขຌอ฿หญ
หัวขຌอรอง
นืๅอหา
ขຌอความ฿นภาพละตาราง
ขຌอความอຌางอิง (ดຌานลาง)

ลักษณะตัวอักษร
รูปบบการพมพ์
ภาษาเทย ภาษาอั ง กฤษ กาหนดตรงกลาง, ตัวหนา
(ตัวอักษรพิมพ์฿หญ)
ตัวหนา
กาหนดตรงกลาง
(เม ตຌ อ งระบุ ต าหน ง การ
พิมพ์หรือคานาหนຌาชืไอ)
ตัวปกติ
ดຌานลางการอຌางอิง
ตัวหนา
กาหนดกึไงกลาง ตัวหนา

ขนาดตัวอักษร
ขนาด 1่ point,

ตัวธรรมดา
ตัวหนา สาหรับหัวขຌอ
ตัวปกติ สาหรับนืๅอหา
ึประมาณ ไ-5 คา

ยอหนຌา 0.5 นิๅว
กาหนดชิดชอบซຌาย

ขนาด 1ไ point
ขนาด 1ไ point

ตัวหนา
ตัวหนา
ตัวปกติ
ตัวปกติ
ปกติ

กาหนดชิดซຌาย
ยอหนຌา 0.5 นิๅว
-

ขนาด 1ๆ point
ขนาด 16 point
ขนาด 16 point
ขนาด 1ไ point
ขนาด 1ไ point

ขนาด 1ไ point
ขนาด 1ไ point
ขนาด 1ๆ point
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2.ิสวนประกอบของบทความ
แ.ิบทความวชาการ หัวขຌอละนืๅอหาควรชีๅประดในทีไตຌองการนาสนอ฿หຌชัดจนละมีลาดับ นืๅอหา
ทีไหมาะสมพืไอ฿หຌผูຌอานสามารถขຌา฿จเดຌชัดจน รวมถึงมีการ฿ชຌทฤษฎีวิคราะห์ละสนอนะประดในอยาง
สมบูรณ์ดยควรมีองค์ประกอบดังตอเปนีๅ (สามารถมีหัวขຌอหรือองค์ประกอบทีไตกตาง)
1.1 ชืไอรืไอง (Title)
1.2 บทคัดยอ (Abstract) สรุปนืๅอหาของบทความ฿หຌเดຌ฿จความชัดจน ละควรมีทัๅง
ภาษาเทยละภาษาอังกฤษ ดยขียนป็นภาษาเทยกอน ฿หຌมีจานวนคาควรอยูระหวาง 200-ใ00 คาควรป็น
บทคัดยอทีไสัๅน ฿ชຌคาเดຌกระชับละ฿หຌสาระสาคัญตรงประดใน
1.ใ คาสาคัญ (Keywords) ระบุคาทีไป็นคาสาคัญของนืๅอหาหมาะสมสาหรับนาเป฿ชຌ
ป็นคาคຌน฿นระบบฐานขຌอมูลทัๅง
1.ไ บทนา (Introduction) ป็นสวนนะนาละปูพืๅนรืไองพืไอ฿หຌผูຌอานทราบขຌอมูลบืๅองตຌนของ
นืๅอหารวมทัๅงระบุ ถึงขอบขตนืๅอหาของบทความ
1.5 นืๅอหา (Body of Text) ป็นสวนหลักของนืๅอหาบทความ มีการบงประดในออกป็นยอยๆ
ละมีการจัดรียงลาดับป็นหัวขຌอตามรายละอียดของนืๅอหา
1.ๆ สรุป(Conclusion) ป็นการสรุปนืๅอหา฿นบทความทัๅงหมดออกมาอยางชัดจน ละกระชับ
ดยมีการสรุป ปຂดทຌายนืๅอหาทีไราเดຌนาสนอเปลຌววามีผลดี หรือผลสียอยางเร
1.็  อก สาร อຌ า ง อิ ง ( Reference) ขี ย น บร ร ณา นุ ก ร ม ฿น รู ป บบ APA ( American
Psychological Association)
โ.ิบทความวจั ย ควรมี การน าสนอผลการวิจั ย ทีไเ ดຌรั บ อย างป็น ระบบ ดยควรมี องค์ ประกอบ
ดังตอเปนีๅ
21. ชืไอรืไอง (Title) ชืไอควรมีทัๅงภาษาเทยละภาษาอังกฤษ ดยพิมพ์ชืไอรืไองป็นภาษาเทยละ
ตามดຌวยชืไอภาษาอังกฤษ฿นบรรทัดตอมา
2.2 ชืไอผูຌขียนละหนวยงานสังกัด ฿หຌระบุชืไอนามสกุลของผูຌขียนทัๅงภาษาเทยละภาษาอังกฤษ
เมตຌองระบุตาหนงหรือคานาหนຌาชืไอต฿หຌระบุงานประจาละหนวยงานสังกัดทีไชิงอรรถ
2.ใ บทคัดยอ (Abstract) ควรมีทัๅง ภาษาเทยละภาษาอัง กฤษ ดยขี ยนป็นภาษาเทยกอ น
ความยาวเมกิน 15 บรรทัด (การขียนบทคัดยอ คือการสรุปสาระสาคัญ ของรืไองดยฉพาะวัตถุประสงค์
วิธีการ ละผลการวิจัย)
2.ไ คาสาคัญ (Keyword) ระบุคาทีไป็นคาสาคัญของนืๅอหาหมาะสมสาหรับนาเป฿ชຌ
ป็นคาคຌน฿นระบบฐานขຌอมูล
2.5 บทนา (Introduction) ป็นการอธิบายถึงทีไมาละความสาคัญของปัญหา ละ
หตุผลทีไนาเปสูการวิจัยมีขຌอมูลทางวิชาการสนับสนุนหรือตຌยຌง รวมถึงนวคิดละทฤษฎีทีไกีไยวขຌอง
2.ๆ วัตถุประสงค์ (Research Objectives) ระบุถึงวัตถุประสงค์ละป้าหมายของการ
วิจัย
2.็ วิธีการวิจัย (Research Methodology) อธิบายถึงกระบวนการดานินการวิจัย
อยางละอียดละชัดจน
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2.่ ผลการวิจัย (Results) สนอผลการวิจัยทีไตรงประดในตามลาดับขัๅนของการวิจัย
การ฿ชຌตารางหรือผนภูมิเมควรกิน 5 ตารางหรือผนภูมิดยมีการปลความหมายละวิคราะห์ผลทีไคຌนพบ
อยางชัดจน
2.้ อภิปรายผลการวิจัย (Discussion) ผสมผสานปรียบทียบละตีความผลการวิจัย
฿หຌขຌากับหลักทฤษฎี นวคิด ละงานวิจัยทีไกีไยวขຌอง รวมทัๅง ชืไอมยงผลการวิจัย฿หຌสอดคลຌองกับประดใน
ปัญหาการวิจัย
2.10 สรุป (Conclusion) สรุปสาระสาคัญของผลการวิจัย ละ฿หຌขຌอสนอนะทีไจะนา
ผลการวิจัยนัๅนเป฿ชຌประยชน์
2.11 อกสารอຌ า งอิ ง (Reference) ขี ย นบรรณานุ ก รม฿นรู ป บบของ APA (American
Psychological Association)
ใ.ิการขียนอกสารอ้างอง
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสัง คมศาสตร์ ฿ชຌรูปบบการอิง ของ APA
(American Psychological Association)
ิิิิใ.แิการอ้างองในนืๅอหาิ(In text citationี
฿ชຌรูปบบการอຌางอิงบบ นาม-ปี (Author-Year Format)
ภาษาเทย
(ชืไอ-นามสกุลผูຌตงุ ปีทีไพิมพ์ุ ลขหนຌา)
ภาษาอังกฤษ
(นามสกุลุ ปี ค.ศ.)
3.2 อ้างองในนืๅอหาจากสื่อส่งพมพ์ิ(หนังสือิตาราิอกสาร)
กรณีผู้ตงคนดียว
การอຌางอิง฿หຌระบุ ชืไอ-นามสกุล ผูຌตง (ภาษาเทย) หรือนามสกุลผูຌตง (ภาษาอังกฤษ) ตามดຌวย
ครืไองหมาย (ุ) ปีทีไพิมพ์ ครืไองหมาย (ุ) ตามดຌวยหมายลขหนຌาอกสารทีไอຌางอิง฿สเวຌ฿นวงลใบทຌายขຌองความทีไ
อຌางอิง ชนิิ
(ประวศ วะสีุ 25ไๆุ หนຌา ๆไ)
กรณีที่สรปนืๅอหามาหมดทัๅงลม เมฉพาะสวน฿ดสวนหนึไงเมตຌองระบุลขหนຌา
ชน
(ประวศ วะสีุ 25ไๆ)
กรณีที่ผู้ตงใช้ฐานันดรศักด์ บรรดาศักดิ์ สมณศักดิ์ นาหนຌา฿หຌคงเวຌหมือนทีไปรากฏ฿นหนຌา
หนังสือ
ชนิ
(พระบาทสมดใจพระจุลจอมกลຌาจຌาอยูหัวุ 25ไ0)
กรณีผู้ตงมียศทางทหาริตารวจิตาหนงทางวชาการ คารียกทางวิชาชีพเมตຌอง฿ส
ชน ศาสตราจารย์กุลพล สงจันทร์ ป็น
(กุลพล สงจันทร์ุ 25ไ0)
การอ้างองอกสารหลายรื่องิตผู้ตงคนดียวกัน ฿หຌขียนชืไอผูຌตงครัๅงดียว ลຌวรียงปีทีไพิมพ์
จากนຌอยเปหามาก
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ชน
(กุลพล สงจันทร์ุ 25ไไ; 25ไ5)
กรณีผู้ตงิโิคน
กรณีผูຌ ตง 2 คน ฿หຌ ขียนชืไอผูຌ ตง คนทีไ 1 ตามดຌวยครืไอ งหมาย (ุ) วຌ นวรรคหนึไ ง ตามดຌว ย
ละ” เมวຌนวรรค ตามดຌวยผูຌตงคนทีไ 2
ชนิ
(จินตนา ลาภจริญุ ละประเพ จันดี. (2550).
กรณีชาวตางประทศ฿หຌขียนชืไอสกุล ตามดຌวยครืไองหมายจุลภาค (ุ) วຌนหนึไง วรรคตามดຌวย
ตัวอักษรชืไอตຌน ชืไอกลาง (ถຌามี) ละครืไองหมายมหัพภาค (.) ตามดຌวยครืไองหมาย &” ละวຌนหนึไงวรรค
ตามดຌวยชืไอสกุลคนทีไ 2 ลຌว฿สครืไองหมายจุลภาค (.) ตามดຌวยอักษรยอชืไอตຌนลຌว฿สจุด
ชน
(Williamุ R.ุ & Salesุ B. D.ุ (200่)
กรณีผู้ตงิใ-6ิคนิ
ชาวเทย฿ชຌชืไอ ชืไอสกุล คัไนครืไองหมายจุลภาค (ุ) ละวຌนวรรคหนຌาผูຌตง ทุกคน ละ฿ชຌคาวา
ละ” ดยเมวຌนวรรค หนຌาผูຌตงคนสุดทຌาย
ชน
(กุลพล สงจันทร์ุ กียรติขจร จริญยิไงุ ละสมหญิง ฿จซืไอ. (25ไไ).
กรณีชาวตางประทศ฿หຌขียนชืไอสกุล ตามดຌวยครืไองหมายจุลภาค (ุ) คัไนผูຌตงทุกคน วຌนหนึไง
วรรคตามดຌวยตัวอักษรชืไอตຌ น ชืไอกลาง (ถຌามี) ละ฿ชຌครืไองหมาย &” ละวຌนหนึไง วรรค หนຌาผูຌตง คน
สุดทຌายลຌว฿สครืไองหมายจุลภาค (.) ตามดຌวยอักษรยอชืไอตຌนลຌว฿สจุด
ชน
Salmonุ M.ุ Earmanุ J.ุ Wilsonุ R. T.ุ McGarryุ D. D.ุ & Hopmanุ D. (200้).
กรณีผู้ตงป็นสถาบัน
฿หຌลงรายการดຌวยหนวยงานระดับสูงกอน ละตามดຌวยหนวยงานระดับรอง ลงมา
ชน
(มหาวิทยาลัยวสทิร์นุ บัณฑิตวิทยาลัยุ 25ไไ)
อกสารไมปรากฏชื่อผู้ตง
฿หຌลงชืไอลຌวตามดຌวยปีทีไพิมพ์ ละลขหนຌา
ชน
(การคຌาการลงทุนุ 25ไไุ หนຌา 1ๆ)
กรณีไมใชผู้ขียนิตป็นิผู้รวบรวมิรียบรียงิผู้ปลิหรือบรรณาธการ
฿หຌลงรายการดຌวยชืไอ ตามดຌวยครืไองหมายจุลภาค (ุ) ละบอกตอทຌายวาป็น ผูຌรวบรวม” ผูຌ
รียง” บรรณาธิการ” หรือ ผูຌปล”
ชน
(ดวงกຌว มัไน฿จุ บรรณาธิการุ 25ไๆ)
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(Shah & Ratcliffeุ editorุ 200ใ)
อ้างองในนืๅอหาจากสตทัศนวัสด
฿หຌ ล งรายการชืไ อ ผูຌ รับ ผิ ด ชอบหรื อผูຌ ผ ลิ ต ตามดຌ วยครืไอ งหมายจุ ล ภาค (ุ) ปี ทีไผ ลิ ต ตามดຌ ว ย
ครืไองหมายมหัพภาคคู (:) ละลักษณะของสตทัศนวัสดุ
ชน
(สานักงานพลังงานปรมาณูพืไอสันติุ 25ไไ: CD-ROM)
การอ้างองในนืๅอหาิจากระบบสารสนทศออนไลน์ิ(WWW.ี
฿หຌลงรายการชืไอผูຌรับผิดชอบ หรือหนวยงานทีไรับผิดชอบตามดຌวยครืไองหมายจุลภาค (ุ) ปีทีไคຌน
ขຌอมูล
ชน
(มหาวิทยาลัยวสทิร์นุ 25ไ็)
(western universityุ 2005)
ไ.ิการขียนบรรณานกรม
ไ.แิหนังสือ
ชืไอ ชืไอสกุล. (ปีพิมพ์). ชื่อหนังสือิ(ครัๅงทีไพิมพ์). สถานทีไพิมพ์: สานักพิมพ์.
ไ.โิบทความวารสาร
ชืไอ ชืไอสกุล. (ปีทีไพิมพ์). ชืไอบทความ.ิชื่อวารสาร. ปีทีไ. หนຌารก-หนຌาสุดทຌายทีไอຌางถึง
-วารสารสืบค้นจากฐานข้อมูลไทย
ชืไอ ชืไอสกุล. (ปีทีไพิมพ์). ชืไอบทความ. ชื่อวารสารุ ปีทีไุ หนຌารก-หนຌาสุดทຌายุ คຌนมืไอ วัน
ดือน ปีุ จาก URL หรือ ชืไอฐานขຌอมูล
ไ.ใิรายงานการประชม
ชืไอผูຌตง. (ปีทีไประชุม). ชื่อรื่อง. วัน ดือน พ.ศ.(หนຌา). สถานทีไพิมพ์: สานักพิมพ์.
ไ.ไ.ิวทยานพนธ์
ชืไอผูຌตง. (ปีทีไพิมพ์).ิชื่อวทยานพนธ์. ระดับวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขา คณะ ชืไอ
มหาวิทยาลัยุ มืองทีไตัๅงมหาวิทยาลัย
ไ.5ิบรรณานกรมจากวใบไซต์ิ
ชืไอผูຌตงหรือหนวยงานจຌาของวใบเซต์. (ปีทีไผยพรขຌอมูล).ิชื่อรื่อง. คຌนมืไอ วันทีไ ดือน ปี
พ.ศ.ุจาก htt://www.
4.6 บทความในนตยสาริหรือิหนังสือพมพ์
ชืไอผูຌตงหรือชืไอคอลัมน์. (วัน ดือน ปี). ชืไอบทความ. ชื่อนตยสารหรือิหนังสือพมพ์ ุ ปีทีไุ
หนຌา.
กรณีภาษาอังกฤษ จะ฿ชຌวา ปีุดือน วัน (yearุ month day) ละ p. หรือ pp.
4.7 การขียนบรรณานกรมผนพับ
ชืไอผูຌตงหรือหนวยงานทีไผลิต. (ปี). ชื่อรื่อง. [ผนพับ]. สถานทีไพิมพ์: ผูຌตงหรือหนวยงาน
ทีไผลิต.
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4.8 อ้างองจากการสัมภาษณ์
ชืไอผูຌ฿หຌสัมภาษณ์. (ปี/ดือน/วัน). ตาหนง. สัมภาษณ์.
ิการสงต้นฉบับ
ผูຌขียนสงเฟล์ตຌนฉบับบทความ (Microsoft Word) ละบบฟอร์มนาสนอบทความพืไอพิจารณา
ตีพิมพ์฿นชองทางของวารสารระบบออนเลน์ (Online Submission) ทานัๅน
กองบรรณาธิการจะพิจารณาบทความบืๅองตຌน กีไยวกับความถูกตຌองของรูปบบทัไวเป ถຌาเมผานการ
พิจารณา จะสงกลับเปกຌเข ถຌาผานจะขຌาสูการพิจารณาของผูຌประมินจากภายนอกมืไอผลการประมินผาน
หรือเมผานหรือมีการกຌเขจะจຌงผล฿หຌผูຌขียนทราบ
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