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จ้าของ :ิิมหาวิทยาลัยวสทิร์น 
 

วัตถ ประสงค์ิ: 
1. พืไอผยพรผลงานวิจัยละผลงานวิชาการทีไมีคุณภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

อาจารย์ ละนักวิจัยทีไตຌองการผยพรผลงานวิจัยละผลงานวิชาการทัๅงภาย฿นละภายนอก 
2. ป็นสืไอกลาง฿นการน าสนอความกຌาวหนຌาทางการวิจัยของนิ สิต อาจารย์ นักวิจัย ตลอดจน

ผูຌทรงคุณวุฒิ ละนักวิชาการภายนอกเดຌสรຌางสรรค์ละผยพรผลงานวิชาการ 
ใ. พืไอป็นการสงสริมละพัฒนางานวิชาการของคณาจารย์฿นมหาวิทยาลัย฿หຌมีความกຌาวหนຌาละ

น าเปสูการพิไมพูนต าหนงทางวิชาการ 
 

ขอบขตของวารสาร 
1. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มุงนຌนป็นสืไอกลาง฿นการสรຌางองค์ความรูຌละผยพรบทความ

วิชาการละผลงานวิจัยทีไมีคุณภาพ ละป็นประยชน์ตอวงวิชาการ ฿นสาขาตางๆ ชน ศรษฐศาสตร์ / 
บริหารธุรกิจละการจัดการ รัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ประชากรศาสตร์ ศิลป
ศาสตร์ นิทศศาสตร์ ภาษาศาสตร์ สหวิทยาการดຌานสังคมศาสตร์ละมนุษยศาตร์ ละสาขาอืไนๆ ทีไกีไยวขຌอง 
ป็นตຌน 

2. นืๅอหาสวน฿ดสวนหนึไงหรือทัๅงหมดของบทความวิชาการหรือบทความวิจัยทีไสงมาขอตีพิมพ์จะตຌองเม
อยู฿นระหวางการ ขอตีพิมพ์หรือคยเดຌรับการตีพิมพ์ผยพรมากอน฿นวารสารอืไนๆ ทัๅง฿นประทศละ
ตางประทศ 

3. การสงบทความวิชาการละบทความวิจัยนัๅน สามารถสงดยตรงเปทีไกองบรรณาธิการวารสารผาน
ระบบ online Submission ทีไวใปเซต์ บทความทัๅง 2 ประภท ซึไงบทความทีไสงมานัๅนจะถูกสง฿หຌผูຌทรงคุณวุฒิ
฿นสาขาวิชาทีไกีไยวขຌอง ท าการประมินบบ Double-Blinded Review กอนทีไจะพิจารณาจัดพิมพ์฿นขัๅน
ตอเป 

4. การรับบทความของวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์จะป็น
บทความทีไมุงนຌนสรຌางองค์ความรูຌ นวคิด ทฤษฏี฿หมๆ ชวยขยายองค์ความรูຌ฿นงมุมตางๆ พืไอ฿หຌผูຌอาน
สามารถขຌา฿จละน าเปประยุกต์฿ชຌ฿นวงวิชาการทีไกวຌาง ละมีประยชน์ตอสังคมดยรวม 
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ก าหนดการตีพิมพ์ผยพร : วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ พิมพ์ผยพร 3 ฉบับตอปี  
ฉบับทีไ 1 ดือนมกราคม-มษายน ฉบับทีไ 2 ดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ละฉบับทีไ 3 ดือนกันยายน-ธันวาคม 
 

บทความท กรื่องท่ีตีพ มพ์ได้จะตอ้งผานการพ จารณาจากผู้ทรงค ณว ฒ ภายนอกมหาว ทยาลัยิจ านวนิ2 ทานิทัศนะละข้อค ดหในของ
บทความในวารสารฉบับนีๅป็นของผู้ขียนตละทานิไมถือป็นทัศนะละความรับผ ดชอบของบรรณาธ การ 
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บทบรรณาธ การ 
 

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ ฉบับนีๅ ป็นฉบับประจ า ปีทีไ 2 
ฉบับทีไ ใ ประจ าปี 2559 นืๅอหาบทความ฿หຌความส าคัญกับ ดຌานสังคมละดຌานการศึกษา ประกอบดຌวย
บทความวิจัยจ านวน 7 รืไอง 1) การมีสวนรวมทางการมืองของขຌาราชการต ารวจ฿นกองบังคับการสืบสวน
สอบสวนต ารวจภูธรภาค ้ 2) การศึกษาความพรຌอมพืไอรองรับการทองทีไยวชิงวัฒนธรรมของกลุมชาติ
พันธุ์มຌง บຌานตูบคຌอ ต าบลกกสะทอน จังหวัดลย ใ) ความพึงพอ฿จของประชาชนทีไมีตอครงการพัฒนา
สถานีต ารวจพืไอประชาชนของสถานีต ารวจภูธรคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไ) ปัจจัยทีไสงผลตอการ
ลือก฿ชຌบริการการจัดประชุมละสัมมนา (MICE) ของธุรกิจรงรมละรีสอร์ท฿นจังหวัดกาญจนบุรี 5) ความ
ป็นธรรมาภิบาลขององค์การบริหารสวนต าบล อ าภอมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี )ๆ ปัจจัยทีไสงผลตอ
การพัฒนาชุมชน: กรณีศึกษาประชาชน฿นขตพืๅนทีไต าบลคลองลานพัฒนา อ าภอคลองลาน จังหวัด
ก าพงพชร 7) ความสัมพันธ์ระหวางภาวะผูຌน าทางวิชาการของผูຌบริหารสถานศึกษากับการด านินการประกัน
คุณภาพภาย฿นสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐานสังกัดส านักงาน ขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษาขต 13 กระบีไ 
ส าหรับบทความวิชาการจ านวน 4 รืไอง เดຌก 1) การสรຌางสริมการ฿ชຌภาษาบบภาวะผูຌน าดຌวยกิจกรรมกลุม฿น
ชัๅนรียนของนักศึกษาชัๅนปีทีไ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลย 2) นยบายการจด
ทะบียนรงงานขຌามชาติ ใ) การคลืไอนเหวทางการมืองของภาคประชาชนสูการจัดตัๅงพรรคการมือง         
ไ) ตลาดรงงานของเทย฿นอนาคต ซึไงสวน฿หญป็นผลงานวิชาการจากนักวิชาการภายนอกทีไสน฿จ             
น าบทความมาผยพรนืๅอหาของบทความมีความหลากหลายละนาสน฿จส าหรับนักวิชาการ ละผูຌสน฿จ
ทัไวเปทีไจะสามารถน าหลักคิดตางๆเปประยุกต์฿ชຌตามบริบท  

 กองบรรณาธิการวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ หวังป็นอยางยิไง
วาวารสารฉบับนีๅจะป็นประยชน์ส าหรับผูຌอานทุกทาน ละขอขอบคุณผูຌทรงคุณวุฒิทุกทานทีไรวม    
฿หຌขຌอคิดละพัฒนาบทความจนป็นฉบับสมบูรณ์พืไอผยพร รวมทัๅงขอขอบคุณทุกทานทีไสงบทความ
วิชาการละบทความวิจัยมาพืไอลงตีพิมพ์ผยพร฿นวารสารฉบับนีๅ  
 
 
 
 
 
      รองศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา มุสิกานนท์  
           บรรณาธิการ 
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สารบัญ 
 
บทความว จัย                                                                                            ิิิิหนา้ 

การมีสวนรวมทางการมืองของขຌาราชการต ารวจ฿นกองบังคับการสืบสวนสอบสวน   1 
ต ารวจภูธรภาค ้  
Political Participation of Police Governmental Officers in Investigation Division,  
Provincial Police Region 9 

ชยสร   สมบุญมาก ละญาณกร   ทຌประยูร 
 
การศึกษาความพรຌอมพืไอรองรับการทองทีไยวชิงวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุ์มຌง   10 
บຌานตูบคຌอ ต าบลกกสะทอน จังหวัดลย 
The study of preparing for the cultural tourism of ethnic Mong in Ban Toobkho 
Tambon Kok Sathon, Loei. 

ชัยศนันท์   สมปัญญาธิวงศ์ ละอืๅองเพร   วัลลภาชัย 
 

ความพึงพอ฿จของประชาชนทีไมีตอครงการพัฒนาสถานีต ารวจพืไอประชาชน   25 
ของสถานีต ารวจภูธรคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
People’s Satisfaction towards the development project of the police station for 
people of Khlong Luang Police Station, Pathum Thani Province 

ประหยัด   ฮຌารัง ละวราภรณ์   ทรัพย์รวงทอง 
 

ปัจจัยทีไสงผลตอการลือก฿ชຌบริการการจัดประชุมละสัมมนา (MICE)     ใ5 
ของธุรกิจรงรมละรีสอร์ท฿นจังหวัดกาญจนบุรี 
Factors affecting the selection service of MICE for Hotels and Resorts  
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การมีสวนรวมทางการมืองของข้าราชการต ารวจในกองบังคับการสืบสวนสอบสวนต ารวจภูธรภาคิ้ 
Political Participation of Police Governmental Officers in Investigation Division,  

Provincial Police Region 9 
 

ชยสริิสมบ ญมาก1ิญาณกริิท้ประยูร2
 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอ (1) ศึกษาระดับการมีสวนรวมทางการมืองของขຌาราชการต ารวจ฿นกองบังคับการ
สืบสวนสอบสวนต ารวจภูธรภาค ้ ละ (2) ศึกษาปรียบทียบการมีสวนรวมทางการมืองของขຌาราชการต ารวจ฿นกองบังคับ
การสืบสวนสอบสวนต ารวจภูธรภาค  ้จ านกตามปัจจัยสวนบุคคล ประชากรทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยครัๅงนีๅคือ ขຌาราชการต ารวจ฿นกอง
บังคับการสืบสวนสอบสวนต ารวจภูธรภาค ้ มีจ านวน 1ไ0 คน ดย฿ชຌบบสอบถามป็นครืไองมือ฿นการวิจัย สถิติทีไ฿ชຌ฿นการ
วิจัย คือ คาความถีไ (frequency) คารຌอยละ (percentage) คาฉลีไย (mean) สวนบีไยงบนมาตรฐาน (standard deviation) 
คาท ี(t-test) ละคาอฟ (F-test) ผลการวิจัยพบวา (1) ระดับการมีสวนรวมทางการมืองของขຌาราชการต ารวจ฿นกองบังคับการ
สืบสวนสอบสวนต ารวจภูธรภาค  ้อยู฿นระดับสูง ละ (2) เมมีความตกตางอยางมีนัยส าคัญทางสถิติของกลุมตัวอยางตอการ
มีสวนรวมทางการมือง มืไอจ านกตาม อายุ ระดับการศึกษา รายเดຌฉลีไยตอดือน ระดับชัๅน (ยศ) ละระยะวลา฿นการป็น
ขຌาราชการต ารวจ 

 
ค าส าคัญ:ิ การมีสวนรวม  ุการมีสวนรวมทางการมือง  ุ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 
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บทน า 
การมีสวนรวมทางการมืองมีความหมาย     

ทีไสะทຌอนการกระท าชิงกิจกรรม ซึไงการมีสวนรวม
ทางการมืองจะสดงออก ดังนีๅ (1) การกระท า฿น
รูปบบการสนับสนุนหรือป็นการกระท า พืไอรียกรຌอง
ตอรัฐบาล (support  and  demand) (2) ความพยายาม
พืไอกอ฿หຌกิดสัมฤทธิ์ผล฿นการ฿ชຌอิทธิพล (influence) 
ตอการปฏิบัติงานของรัฐบาลหรือการลือกสรรผูຌน า
รัฐบาล (ใ) การกระท าทีไถูกตຌองตามกฎหมายของ
พลมือง (legitimate) (ไ) การกระท าทีไมีตัวทนทาง
การมือง (representation) (5) สภาพทีไบุคคลเม
ตຌองการทีไจะขຌามามีสวนรวมทางการมือง (alienation) 
พราะหในวา การขຌามามีสวนรวมนัๅนเมเดຌกอ฿หຌกิด
ประยชน์กับตัวอง ซึไงตกตางจากการฉยมยทาง
การมือง (apathy) ป็นการขาดความสน฿จต อ
การมืองทัๅงสิๅน (6) ผูຌทีไขຌารวมทางการมืองจะหมายถึง
ผูຌกระตือรือรຌน (active) หรือผูຌทีไมีความตืไนตัวทาง
การมืองป็นพิศษ (activists) (็) การกระท าทีไมี
ตอนืไองอยูตลอดวลา (persistence continuum)    
ซึไงป็นกิจกรรมทีไมีความป็นสถาบัน (institutionalized) 
ละมีการจัดตัๅง นอกจากนัๅนยังรวมเปถึงการกระท า
ทีไป็นครัๅงคราว ซึไงกิดขึๅนมาอยางทันทีทัน฿ด ละบีบ
คัๅนความรุนรง (่) การกระท าทีไป็นความพยายาม 
฿นการทีไจะขຌามาอิทธิพลหนือการปฏิบั ติการ        
ของราชการ (bureaucratic actions) ละนยบาย
สาธารณะ (public policy) (้) การกระท าทีไมีผลตอ
การมือง฿นระดับชัๅน (national politics) ละการมือง
฿นระดับทຌองถิไน ละ (10) การกระท าทางการมือง 
(political action) 

อยางเรกใตามตละสังคมยอมมีการกระท า
ทางการมืองตกตางกันออกเปตามบริบทของ
สังคมนัๅนๆ ชนวา ฿นสังคมหนึไงถือวาการมีสวนรวม
ทางการมือง ป็นการกระท าทีไกิดจากความสมัคร
฿จเมวาจะประสบผลส ารใจหรือเมกใตาม หรืออาจ
กิดขึๅนพียงบางครัๅงคราวหรือตอนืไอง อาจถูกตຌอง

ตามกฎหมายหรือเมกใ เดຌ  ดังนัๅนการมีสวนรวม
ทางการมืองจึงป็นการตอตຌาน ชน การดินประทຌวง 
การกอจลาจล ละทัๅงทีไป็นการสนับสนุน ชน การ฿หຌ
ความรวมมือกับทางการ฿นการสียภาษี การกณฑ์
ทหาร ป็นตຌน 

ส าหรับประทศเทยกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
2550 ทีไเดຌก าหนดบทบาทของประชาชนกีไยวกับ
การมืองซึไงสะทຌอนหตุการณ์ทางการมืองทีไกิดขึๅน
฿นปัจจุบันเดຌอยางชัดจนทีไวา มาตรา ๆใ บุคคลยอม
มีสรีภาพ฿นการชุมชนดยสงบละปราศจากอาวุธ 
มาตรา ๆ5 บุคคลยอมมีสรีภาพ฿นการวมตัวกัน
จัดตัๅงพรรคการมืองพืไอสรຌางจตนารมณ์ทาง
การมืองของประชาชนละพืไอด านินกิจกรรมทาง
การมือง฿หຌ ป็นเปตามจตนารมณ์นัๅนตามวิถี    
ทางการปกครองระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงป็นประมุข มาตรา 1ๆไ ประชาชนผูຌมีสิทธิลือกตัๅง
จ านวนเมนຌอยสองหมืไนคน มีสิทธิขຌาชืไอรຌองขอตอ
ประธานวุฒิสภาพืไอมีมติ฿หຌถอดถอนบุคคลออกจาก
ต าหนง มาตรา 1ๆ5 ประชาชนผูຌมีสิทธิลือกตัๅงยอม
มี สิทธิออกสียงประชามติ ถึ งมຌ฿นปัจจุบันนีๅ
กฎหมายจะก าหนดบทบาทของประชาชนเวຌอยาง
ชัดจนลຌวกใตาม หา฿ชวาประชาชนสวน฿หญของ
ประทศจะขຌา฿จอยางถีไถຌวน฿นบทบาทของตนอง   
ทีไขียนเวຌ฿นรัฐธรรมนูญนัๅนๆ การขຌาเปมีสวนรวม
฿นทางการมืองของประชาชนจะมาก หรือนຌอยนัๅน 
ยอมสะทຌอนถึงผูຌน าประทศ ผูຌน าทຌองถิไน ผูຌน าชุมชน 
รวมถึงปัจจัยตางๆ ชน ดຌานความรูຌ ความขຌา฿จทาง
การมือง ขาวสาร ละความสน฿จทางการมือง 
ศรษฐกิจละสังคม การอาศัยอยู฿นขตมือง-ชนบท 
ละความพอ฿จตอการท างานของรัฐบาลของ
ประชาชนดຌวย 

ชนดียวกับขຌาราชการต ารวจ฿นกองบังคับ
การสืบสวนสอบสวนต ารวจภูธรภาค ้ ทีไนาสน฿จ  
฿นการศึกษาถึงการมีสวนรวมของขຌาราชการต ารวจ
฿นทางกรมืองนืไองจากการขຌามามีสวนรวมทางการ
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มืองนัๅนสามารถท าเดຌทัๅงทางตรงละทางอຌอม      
ซึไงการทีไขຌาราชการต ารวจขຌามามีสวนรวมทางการ
มืองมากขึๅน เมเดຌกอ฿หຌกิดประยชน์กขຌาราชการ
ต ารวจดຌวยกันทานัๅน ตยังป็นประยชน์ตอการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุมขຌาราชการต ารวจ    
ละประชาชนทีไอยู฿กลຌชิดดຌวย 

 
วัตถ ประสงค์ของการว จัย 

1. พืไอศึกษาการมีสวนรวมทางการมืองของ
ขຌาราชการต ารวจ฿นกองบังคับการสืบสวนสอบสวน
ต ารวจภูธรภาค 9 

2. พืไอปรียบทียบการมีสวนรวมทางการ
มืองของขຌาราชการต ารวจ฿นกองบังคับการสืบสวน
สอบสวนต ารวจภูธรภาค ้ จ านกตามปัจจัยสวน
บุคคล 

 
ขอบขตของการว จัย 

การวิจัยครัๅงนีๅมุงศึกษาการมีสวนรวมทางการ
มืองของขຌาราชการต ารวจ฿นกองบังคับการสืบสวน
สอบสวนต ารวจภูธรภาค ้ ทานัๅน ดยปัจจัย         
ทีไท าการศึกษาคือ การลงคะนนสียงลือกตัๅ ง     
การขຌาเปมีสวนรวมกับกิจกรรมของพรรคการมือง 
การติดตามขาวสารการมือง การลกปลีไยนความ
คิดหในทางการมือง ละการ฿หຌความรูຌ กีไยวกับ
ประชาธิปเตยละกระบวนการลือกตัๅ งตาม
รัฐธรรมนูญ ทานัๅน 

ประชากรทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยครัๅงนีๅ คือ ขຌาราชการ
ต ารวจ฿นกองบังคับการสืบสวนสอบสวนต ารวจภูธร
ภาค ้ จ านวน 215 คน 

กลุมตัวอยางทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยครัๅงนีๅคือ ขຌาราชการ
ต ารวจ฿นกองบังคับการสืบสวนสอบสวนต ารวจภูธร
ภาค ้ จ านวน 1ไ0 คน 

 
 
 

ด้านตัวปรที่ใช้ในการว จัย 
1. ตัวปรอิสระ เดຌก ขຌอมูลสวนบุคคล 

ประกอบดຌวย อายุ ระดับการศึกษา รายเดຌฉลีไยตอ
ดือน ระดับชัๅน (ยศ) ละระยะวลา฿นการป็น
ขຌาราชการต ารวจ 

2. การมี ส วนร วมทางการมื องของ
ขຌาราชการต ารวจ฿นกองบังคับการสืบสวนสอบสวน
ต ารวจภูธรภาค ้ ประกอบดຌวย การลงคะนนสียง
ลือกตัๅง การขຌาเปมีสวนรวมกับกิจกรรมของพรรค
การมืองการติดตามขาวสารการมือง การลกปลีไยน
ความคิดหในทางการมือง ละการ฿หຌความรูຌกีไยวกับ
ประชาธิปเตยละกระบวนการลือกตัๅ งตาม
รัฐธรรมนูญ 

 
ว ธีด าน นการว จัย 

คร่ืองมือที่ใช้ในการกใบรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครัๅงนีๅ ป็นการวิจัยชิงส ารวจ 

ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยครัๅงนีๅคือ บบสอบถามซึไงมี
ลักษณะค าถามบบปลายปຂด ละค าถามปลายปຂด 
พืไอสอบถามขຌาราชการต ารวจ฿นกองบังคับการ
สืบสวนสอบสวนต ารวจภูธรภาค ้ ดยบบสอบถาม
บงออกป็น 2 ตอน ดังนีๅ 

สวนทีไ 1 ขຌอมูลสวนบุคคล จ านวน 5 ขຌอ 
ประกอบดຌวย อายุ ระดับการศึกษา รายเดຌฉลีไยตอ
ดือน ระดับชัๅน (ยศ) ละระยะวลา฿นการป็น
ขຌาราชการต ารวจ 

สวนทีไ 2 ขຌอมูลกีไยวกับการมีสวนรวม
ทางการมืองของขຌาราชการต ารวจ฿นกองบังคับการ
สืบสวนสอบสวนต ารวจภูธรภาค ้ ประกอบเปดຌวย 
ดຌานการรวมรณรงค์ทางการมือง ดຌานการ฿ชຌสิทธิ
ลือกตัๅง ดຌานการสดงความสน฿จตอกิจกรรมทาง
การมือง ละดຌานการมีบทบาทความคลืไอนเหวทาง
การมือง  
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สถ ต ที่ใช้ในการว คราะห์ข้อมูล 
1. หาคาความถีไ ละรຌอยละ ของขຌอมูล

ทัไวเปของขຌอมูลสวนบุคคล 
2. หาคาฉลีไย ละสวนบีไยงบนมาตรฐาน

ของคะนน จากการตอบบบสอบถามดยทน
ความหมายของคะนนฉลีไยระดับการมีสวนรวม
ทางการมืองของขຌาราชการต ารวจ฿นกองบังคับการ
สืบสวนสอบสวนต ารวจภูธรภาค ้ 

3. คา t-test ฿ชຌวิคราะห์ความตกตาง
ระหวางคาฉลีไยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม ทีไมีระดับ
นัยส าคัญ .05 

4. ค า F-test บบการวิ คราะห์ความ
ปรปรวนทางดียว One-way ANOVA (One-way 
Analysis of Variance) หรือ Brown Forsyth ฿ชຌ
ปรียบทียบคาฉลีไยของกลุมตัวอยางมากกวา       
2 กลุม 

 
ผลการว จัย 
 1. ผูຌตอบบบสอบถามสวน฿หญมีอายุ 20-ใ0 ปี 
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายเดຌฉลีไยตอดือน
มากกวา 10,000-15,000 บาท สวน฿หญปฏิบัติงาน฿น
ชัๅนประทวน ละมีระยะวลา฿นการป็นขຌาราชการ
ต ารวจเมกิน 3 ปี 

2. ขຌาราชการต ารวจ฿นกองบังคับการสืบสวน
สอบสวนต ารวจภูธรภาค ้ มีสวนรวมทางการมือง 
ดยรวม อยู฿นระดับมาก มืไอพิจารณาป็นรายดຌาน 
พบวา ขຌาราชการต ารวจ มีสวนรวมทางการมืองอยู฿น
ระดับมากทัๅง ไ ดຌาน ดังนีๅ (1) ดຌานการรวมรณรงค์ทาง
การมือง ละ (2) ดຌานการ฿ชຌสิทธิลือกตัๅง (ใ) ดຌานการ
มีบทบาทความคลืไอนเหวทางการมือง ละ(ไ) ดຌานการ
สดงความสน฿จตอกิจกรรมทางการมือง ตามล าดับ 
มืไอพิจารณาป็นรายดຌานปรากฏผลดังนีๅ 

2.1 ดຌานการรวมรณรงค์ทางการมือง 
พบวา ขຌาราชการต ารวจ฿นกองบังคับการสืบสวน
สอบสวนต ารวจภูธรภาค ้ มีสวนรวมทางการมือง 

ดຌานการรวมรณรงค์ทางการมือง อยู฿นระดับมาก 
มืไอพิจารณาป็นรายขຌอ พบวา ขຌาราชการต ารวจ  
มีสวนรวมทางการมือง ดຌานการรวมรณรงค์ทาง
การมือง อยู฿นระดับมากทัๅง 5 ดังนีๅ (1) การน าขาวสาร
ทางการมืองทีไดูหรือฟังเปวิพากษ์วิจารณ์฿นครอบครัว
หรือกลุมพืไอน (2) การชักชวน฿หຌพืไอนบຌานหรือ
สมาชิก฿นครอบครัวเป฿ชຌสิทธิลือกตัๅง (ใ) การขຌาเป
ชวย฿หຌความรูຌขຌอมูลกีไยวกับการมืองกคนอืไน       
(ไ) ฿หຌค านะน าบุคคล฿นครอบครัว ญาติ ละมิตร
สหายเป฿ชຌสิทธิลือกตัๅง ละ (5) การพูดคุยละ
ปลีไยนความคิดหใน฿นรืไองทีไตนเดຌรับขຌอมูลขาวสาร
ทางการมืองกับคนอืไน ตามล าดับ 

2.2 ดຌ านการ฿ชຌ สิทธิ ลื อกตัๅ งพบว า 
ขຌาราชการต ารวจ฿นกองบังคับการสืบสวนสอบสวน
ต ารวจภูธรภาค ้ มีสวนรวมทางการมือง ดຌานการ
฿ชຌสิทธิลือกตัๅง อยู฿นระดับมาก มืไอพิจารณาป็น
รายขຌอ พบวา ขຌาราชการต ารวจ มีสวนรวมทาง  
การมือง ดຌานการ฿ชຌสิทธิลือกตัๅง อยู฿นระดับมาก  
ไ ขຌอ ดังนีๅ (1) การติดตามสอบถามถึงหนวยลือกตัๅง
ทีไจะเปลงคะนนสียง (2) การ฿ชຌสิทธิลงคะนน
สียงลือกตัๅงสมาชิกวุฒิสภา (ใ) การหในความส าคัญ
ของการเป฿ชຌสิทธิ฿นการลือกตัๅงผูຌทนทางการมือง   
ทุกระดับ (ไ) การ฿ชຌสิทธิลงคะนนสียงลือกตัๅง
สมาชิกสภาผูຌทนราษฎร ตามล าดับ นอกจากนีๅพบวา 
ขຌาราชการต ารวจ มีสวนรวมทางการมือง ดຌานการ฿ชຌ
สิทธิลือกตัๅง อยู ฿นระดับปานกลาง ดังนีๅ  (1) การเป
ตรวจสอบรายชืไอ฿นบัญชีรายชืไอผูຌมีสิทธิออกสียง
ลือกตัๅง ละ (2) การ฿ชຌดุลพินิจลือกคนดีมีความรูຌ
ความสามารถขຌาเปป็นตัวทน฿นองค์กรทาง
การมื องทัๅ ง ฿นระดับชาติละระดับทຌ องถิไ น 
ตามล าดับ 

2.ใ ดຌานการสดงความสน฿จตอกิจกรรม
ทางการมือง พบวา ขຌาราชการต ารวจ฿นกองบังคับ
การสืบสวนสอบสวนต ารวจภูธรภาค ้ มีสวนรวม
ทางการมือง ดຌานการสดงความสน฿จตอกิจกรรม
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ทางการมือง อยู฿นระดับมาก มืไอพิจารณาป็นราย
ขຌอ พบวา ขຌาราชการต ารวจ มีสวนรวมทางการมือง 
ดຌานการสดงความสน฿จตอกิจกรรมทางการมือง 
อยู฿นระดับมาก ไ ขຌอ ดังนีๅ (1) เดຌรับความรูຌ/ขຌอมูล
ขาวสารกีไยวกับการลือกตัๅงอยูสมอ (2) ชมหรือฟัง
การถายทอดกีไยวกับการมืองป็นประจ า (ใ) การ
ติดตามขาวสารกีไ ยวกับสถานการณ์บຌานมือง     
ละการบริหารงานของรัฐจากการอานวารสาร 
หนังสือพิมพ์ ละอินตอร์นใต (ไ) การติดตามขຌอมูล
ขาวสารกีไยวกับสถานการณ์บຌานมืองละการ
บริหารงานของรัฐ จากการดูทีวี ทรทัศน์ ละฟังวิทยุ 
ตามล าดับ นอกจากนีๅพบวา ขຌาราชการต ารวจมีสวน
รวมทางการมือง ดຌานการสดงความสน฿จตอกิจกรรม
ทางการมืองอยู ฿นระดับปานกลาง ดังนีๅ  (1) อาน
หนังสือพิมพ์ ขาวสาร บทวิคราะห์ทางการมือง     
ป็นประจ า ละ (2) ติดตามขาวสารการประชาสัมพันธ์
ดຌานการมืองป็นประจ า ตามล าดับ 

2.ไ ดຌานการมีบทบาทความคลืไอนเหว
ทางการมือง พบวา ขຌาราชการต ารวจ฿นกองบังคับ
การสืบสวนสอบสวนต ารวจภูธรภาค ้ มีสวนรวม
ทางการมือง ดຌานการมีบทบาทความคลืไอนเหว
ทางการมือง อยู฿นระดับมาก มืไอพิจารณาป็นราย
ขຌอ พบวา ขຌาราชการต ารวจ มีสวนรวมทางการมือง 
ดຌานการมีบทบาทความคลืไอนเหวทางการมือง    
อยู฿นระดับมากทัๅง 5 ขຌอ ดังนีๅ (1) ฿หຌความชวยหลือ 
สนับสนุน ละอ านวยความสะดวก รวมทัๅงรักษา
ความสงบรียบรຌอย฿นการลือกตัๅง (2) การชิญ
จຌาหนຌาทีไของส านักงานการลือกตัๅงมา฿หຌความรูຌ
กีไยวกับการ฿ชຌสิทธิออกสียงลือกตัๅง (ใ) รักษาความ
สงบรียบรຌอยละการจัดการจราจรตามอ านาจหนຌาทีไ
฿นบริวณ฿กลຌคียงกับหนวยลือกตัๅง (ไ) ฿หຌความ
รวมมือกับจຌาหนຌาทีไ฿นการขຌารวมประชุมอบรม
ความรูຌ กีไยวกับการลือกตัๅงพืไอท าความขຌา฿จ    
ละน าความรูຌเปผยพรละ (5) มีสวน฿นการปฏิบัติ

ตามผน/มาตรการของ ตร. กีไยวกับการรักษาความ
สงบรียบรຌอย฿นการลือกตัๅง ตามล าดับ 

ใ. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
3.1 ขຌาราชการต ารวจ฿นกองบังคับการ

สืบสวนสอบสวนต ารวจภูธรภาค ้ ทีไมีอายุตางกัน 
มีสวนรวมทางการมือง ดยรวมเมตกตางกัน  

มืไอพิจารณารายละอียดตละดຌาน
ปรากฏดังนีๅ 

ใ.1.1 ขຌาราชการต ารวจ฿นกองบังคับ
การสืบสวนสอบสวนต ารวจภูธรภาค ้ ทีไมีอายุ
ตางกัน มีสวนรวมทางการมือง ดຌานการรวมรณรงค์
ทางการมือง เมตกตางกัน 

ใ.1.2 ขຌาราชการต ารวจ฿นกองบังคับ
การสืบสวนสอบสวนต ารวจภูธรภาค ้ ทีไมีอายุ
ตางกัน มีสวนรวมทางการมือง ดຌานการ฿ชຌสิทธิ
ลือกตัๅง เมตกตางกัน 

ใ.1.ใ ขຌาราชการต ารวจ฿นกองบังคับ
การสืบสวนสอบสวนต ารวจภูธรภาค ้ ทีไมีอายุ
ตางกัน มีสวนรวมทางการมือง ดຌานการสดงความ
สน฿จตอกิจกรรมทางการมือง เมตกตางกัน 

ใ.1.ไ ขຌาราชการต ารวจ฿นกองบังคับ
การสืบสวนสอบสวนต ารวจภูธรภาค ้ ทีไมีอายุ
ตางกัน มีสวนรวมทางการมือง ดຌานการมีบทบาท
ความคลืไอนเหวทางการมือง เมตกตางกัน 

ใ.2 ขຌาราชการต ารวจ฿นกองบังคับการ
สืบสวนสอบสวนต ารวจภูธรภาค ้ ทีไมี ระดับ
การศึกษาตางกัน มีสวนรวมทางการมือง ดยรวมเม
ตกตางกัน 

มืไอพิจารณารายละอียดตละดຌาน
ปรากฏดังนีๅ 

ใ.2.1 ขຌาราชการต ารวจ฿นกองบังคับ
การสืบสวนสอบสวนต ารวจภูธรภาค ้ ทีไมีระดับ
การศึกษาตางกัน มีสวนรวมทางการมือง ดຌานการ
รวมรณรงค์ทางการมือง เมตกตางกัน 
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ใ.2.2 ขຌาราชการต ารวจ฿นกองบังคับ
การสืบสวนสอบสวนต ารวจภูธรภาค ้ ทีไมีระดับ
การศึกษาตางกัน มีสวนรวมทางการมือง ดຌานการ฿ชຌ
สิทธิลือกตัๅง เมตกตางกัน 

ใ.2.ใ ขຌาราชการต ารวจ฿นกองบังคับ
การสืบสวนสอบสวนต ารวจภูธรภาค ้ ทีไมีระดับ
การศึกษาตางกัน มีสวนรวมทางการมือง ดຌานการ
สดงความสน฿จต อกิ จกรรมทางการมื อง           
เมตกตางกัน 

ใ.2.ไ ขຌาราชการต ารวจ฿นกองบังคับ
การสืบสวนสอบสวนต ารวจภูธรภาค ้ ทีไมีระดับ
การศึกษาตางกัน มีสวนรวมทางการมือง ดຌานการมี
บทบาทความคลืไอนเหวทางการมือง เมตกตาง
กัน 

3.3 ขຌาราชการต ารวจ฿นกองบังคับการ
สืบสวนสอบสวนต ารวจภูธรภาค ้ ทีไมีรายเดຌฉลีไย
ตอดือนตางกัน มีสวนรวมทางการมือง ดยรวมเม
ตกตางกัน 

มืไอพิจารณารายละอียดตละดຌาน
ปรากฏดังนีๅ 

ใ.ใ.1 ขຌาราชการต ารวจ฿นกองบังคับ
การสืบสวนสอบสวนต ารวจภูธรภาค ้ ทีไมีรายเดຌ
ฉลีไยตอดือนตางกัน มีส วนรวมทางการมือง     
ดຌานการรวมรณรงค์ทางการมือง เมตกตางกัน 

ใ.2.2 ขຌาราชการต ารวจ฿นกองบังคับ
การสืบสวนสอบสวนต ารวจภูธรภาค ้ ทีไมีรายเดຌ
ฉลีไยตอดือนตางกัน มีส วนรวมทางการมือง     
ดຌานการ฿ชຌสิทธิลือกตัๅง เมตกตางกัน 

ใ.2.ใ ขຌาราชการต ารวจ฿นกองบังคับ
การสืบสวนสอบสวนต ารวจภูธรภาค ้ ทีไมีรายเดຌ
ฉลีไยตอดือนตางกัน มีสวนรวมทางการมือง     
ดຌานการสดงความสน฿จตอกิจกรรมทางการมือง   
เมตกตางกัน 

ใ.2.ไ ขຌาราชการต ารวจ฿นกองบังคับ
การสืบสวนสอบสวนต ารวจภูธรภาค ้ ทีไมีรายเดຌ

ฉลีไยตอดือนตางกัน มีสวนรวมทางการมือง    
ดຌานการมีบทบาทความคลืไอนเหวทางการมือง 
ตกตางกัน อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.05 
ดย (1) ขຌาราชการต ารวจทีไมีรายเดຌฉลีไยตอดือน
มากกวา 10ุ000-15ุ000 บาท มีทัศนะตอการมีสวน
รวมทางการมือง ดຌานการมีบทบาทความคลืไอนเหว
ทางการมือง มากกวา ขຌาราชการต ารวจทีไมีรายเดຌ
ฉลีไยตอดือนมากกวา 20ุ000-25ุ000 บาท ดยมี
ค าฉลีไ ยความตกตางท ากั บ 0.5ๆ้ใใ ละ           
(2) ขຌาราชการต ารวจทีไมี รายเดຌ ฉลีไ ยตอดือน       
มากกวา 15,000-20,000 บาท มีทัศนะตอการมีสวน
รวมทางการมือง ดຌานการมีบทบาทความคลืไอนเหว
ทางการมือง มากกวา ขຌาราชการต ารวจทีไมีรายเดຌ
ฉลีไยตอดือนมากกวา 20ุ000-25ุ000 บาท ดยมี
คาฉลีไยความตกตางทากับ 0.ใ่5้ๆ 

ใ.ไ ขຌาราชการต ารวจ฿นกองบังคับการ
สืบสวนสอบสวนต ารวจภูธรภาค ้ ทีไมีระดับชัๅน 
(ยศ) ตางกัน มีสวนรวมทางการมือง ดยรวมเม
ตกตางกัน 

มืไอพิจารณารายละอียดตละดຌาน
ปรากฏดังนีๅ 

ใ.ไ.1 ขຌาราชการต ารวจ฿นกองบังคับ
การสืบสวนสอบสวนต ารวจภูธรภาค ้ ทีไมีระดับชัๅน 
(ยศ) ตางกัน มีสวนรวมทางการมือง ดຌานการรวม
รณรงค์ทางการมือง เมตกตางกัน 

3.4.2 ขຌาราชการต ารวจ฿นกองบังคับ
การสืบสวนสอบสวนต ารวจภูธรภาค ้ ทีไมีระดับชัๅน 
(ยศ) ตางกัน มีสวนรวมทางการมือง ดຌานการ฿ชຌ
สิทธิลือกตัๅง เมตกตางกัน 

3.4.3 ขຌาราชการต ารวจ฿นกองบังคับ
การสืบสวนสอบสวนต ารวจภูธรภาค ้ ทีไมีระดับชัๅน 
(ยศ) ตางกัน มีสวนรวมทางการมือง ดຌานการสดง
ความสน฿จตอกิจกรรมทางการมือง เมตกตางกัน 

3.4.4 ขຌาราชการต ารวจ฿นกองบังคับ
การสืบสวนสอบสวนต ารวจภูธรภาค ้ ทีไมีระดับชัๅน 
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(ยศ) ตางกัน มีสวนรวมทางการมือง ดຌานการ          
มีบทบาทความคลืไอนเหวทางการมือง เมตกตาง
กัน 

ใ.5 ขຌาราชการต ารวจ฿นกองบังคับการ
สืบสวนสอบสวนต ารวจภูธรภาค ้ ทีไมีระยะวลา   
฿นการป็นขຌาราชการต ารวจตางกัน มีสวนรวม
ทางการมือง ดยรวม เมตกตางกัน 

มืไอพิจารณารายละอียดตละดຌาน
ปรากฏดังนีๅ 

ใ.5.1 ขຌาราชการต ารวจ฿นกองบังคับ
การสืบสวนสอบสวนต ารวจภูธรภาค ้ ทีไมีระยะวลา
฿นการป็นขຌาราชการต ารวจตางกัน มีสวนรวม
ทางการมืองดຌานการรวมรณรงค์ทางการมือง        
เมตกตางกัน 

3.5.2 ขຌาราชการต ารวจ฿นกองบังคับ
การสืบสวนสอบสวนต ารวจภูธรภาค ้ ทีไมีระยะวลา
฿นการป็นขຌาราชการต ารวจตางกันมีสวนรวม
ทางการมือง ดຌานการ฿ชຌสิทธิลือกตัๅงเมตกตางกัน 

3.5.3 ขຌาราชการต ารวจ฿นกองบังคับ
การสืบสวนสอบสวนต ารวจภูธรภาค ้ ทีไมีระยะวลา
฿นการป็นขຌาราชการต ารวจตางกันมีสวนรวม
ทางการมือง ดຌานการมีบทบาทความคลืไอนเหว    
ทางการมือง เมตกตางกัน 

3.5.4 ขຌาราชการต ารวจ฿นกองบังคับ
การสืบสวนสอบสวนต ารวจภูธรภาค ้ ทีไมีระยะวลา
฿นการป็นขຌาราชการต ารวจตางกัน มีสวนรวม
ทางการมือง ดຌานการมีความคลืไอนเหวทาง
การมือง เมตกตางกัน 
 
อภ ปรายผล 

ขຌาราชการต ารวจ฿นกองบังคับการสืบสวน
สอบสวนต ารวจภูธรภาค ้ มีสวนรวมทางการมือง 
ดยรวม อยู฿นระดับมาก สอดคลຌองกับผลงานวิจัยของ
สุทพ ยอดยิไง (25ไ้ ) ศึกษารืไอง พัฒนากระบวนการการ
มีสวนรวมทางการมืองของประชาชน฿นชุมชนมนๅ า 

฿นขตทศบาลต าบลกาะสมุย พบวา การมีสวนรวม
ของประชาชน ฿นดຌานการก าหนดตัวผูຌปกครองอยู฿น
ระดับมาก ละสอดคลຌองกับผลงานวิจัยของปรารถนา 
เวมงคุณ (2552) ศึกษารืไองการมีสวนรวมทาง 
การมือง ละการปกครองทຌองถิไนของประชาชน     
฿นขตอง ค์การบริ หารส วนต าบลมื องฝก         
อ าภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ พบวา การมีสวน
รวมทางการมืองละการมืองทຌองถิไนของประชาชน
฿นขตองค์การบริหารสวนต าบลมืองฝก อ าภอ    
ล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ดยภาพรวมอยู฿นระดับ
มาก 

ขຌาราชการต ารวจ฿นกองบังคับการสืบสวน
สอบสวนต ารวจภูธรภาค ้ มีสวนรวมทางการมือง 
ดຌานการรวมรณรงค์ทางการมือง อยู฿นระดับมาก 
ป็นเปตามนวคิดของ Dewey (1967, pp. 81-99) 
กลาววา การมีสวนรวมทางการมืองทางอຌอมดຌวย 
คือป็นลักษณะของการปຂดอกาส฿หຌมีการสดงออก
สดงความคิดหใน 

ขຌาราชการต ารวจ฿นกองบังคับการสืบสวน
สอบสวนต ารวจภูธรภาค ้ มีสวนรวมทางการมือง 
ดຌานการ฿ชຌสิทธิลือกตัๅง อยู฿นระดับมาก ป็นเปตาม
นวคิดของ Herbert Mc Closky (1968, pp. 252-
253) กลาววา บุคคลทีไมีสวนรวมทางการมืองนัๅน
เดຌก บุคคลทีไขຌากีไยวขຌองกับการ฿ชຌสิทธิออกสียง
ลือกตัๅง ละป็นเปตามนวคิดของ Geoffrey K. 
Robert (1971, p. 145) กลาววา การมีสวนรวม
ทางการมืองป็นกิจกรรมการลงคะนนสียง 

ขຌาราชการต ารวจ฿นกองบังคับการสืบสวน
สอบสวนต ารวจภูธรภาค ้ มีสวนรวมทางการมือง 
ดຌานการสดงความสน฿จตอกิจกรรมทางการมือง 
อยู฿นระดับมากป็นเปตามนวคิดของ Wiener (1971, 
p. 161-163) กลาววา การมีสวนรวมทางการมือง
หมายถึงผูຌ ทีไกระตือรือรຌนทีไจะขຌากีไยวขຌองทาง  
การมือง ละมีการติดตามขาวสารทางการมือง 
ถกถียงสดงความคิดหในตอปัญหาทางการมือง 
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ละป็นเปตามนวคิดของ Herbert Mc Closky 
(1968, pp. 252-253) กลาววา บุคคลทีไมีสวนรวม
ทางการมืองนัๅนเดຌก บุคคลทีไขຌากีไยวขຌองกับการ
ติดตามขาวสารทางการมือง 

ขຌาราชการต ารวจ฿นกองบังคับการสืบสวน
สอบสวนต ารวจภูธรภาค ้  ทีไมีอายุตางกัน มีสวนรวม
ทางการมือง ดยรวม เมตกตางกัน สอดคลຌองกับ
ผลงานวิจัยของ ปรารถนา เวมงคุณ (2552) ศึกษา
รืไอง การมีสวนรวมทางการมืองละการปกครอง
ทຌองถิไนของประชาชน฿นขตองค์การบริหารสวนต า
มืองฝก อ าภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ผลการ
ปรียบทียบระดับการมีสวนรวมทางการมือง    
ละการปกครองทຌองถิไนของประชาชน฿นขต
องค์การบริหารสวนต าบลมืองฝก 

ขຌาราชการต ารวจ฿นกองบังคับการสืบสวน
สอบสวนต ารวจภูธรภาค ้ ทีไมีระดับการศึกษา
ตางกัน มีสวนรวมทางการมือง ดยรวมเมตกตาง
กัน สอดคลຌองกับผลงานวิจัยของ มหาชาติ สริม฿หม 
(25ไ )้ ศึกษารืไองการมีสวนรวมทางการมืองทຌองถิไน
ของประชาชน฿นขตทศบาลมืองบุรีรัมย์ พบวา 
ประชาชน฿นขตทศบาลมืองบุรีรัมย์ทีไมี ระดับ
การศึกษาตางกัน มีสวนรวมทางการมืองทຌองถิไนเม
ตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทีไระดับ .05 

ขຌาราชการต ารวจ฿นกองบังคับการสืบสวน
สอบสวนต ารวจภูธรภาค ้ ทีไมีรายเดຌฉลีไยตอดือน
ตางกัน มีสวนรวมทางการมือง ดยรวม เมตก  
ตางกัน สอดคลຌองกับผลงานวิจัยของ จวนอรุณ 
อักษรสือ (25ไ้) เดຌท าการศึกษาการมีสวนรวม
ทางการมืองของนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
พบวา รายเดຌ ของผูຌปกครองทีไตางกันมีสวนรวม
ทางการมืองเมตกตางกัน 
 

ข้อสนอนะ 
1. หนวยงานทีไกีไยวขຌองควรวางผนรณรงค์

กระตุຌน฿หຌขຌาราชการต ารวจขຌารวม฿นกิจกรรม      
ทีไกีไยวนืไองกันตอเป พืไอชวยองค์กรกลางตรวจสอบ
การลือกตัๅง ทัๅงนีๅ พืไอป็นการพัฒนาระบบการ
มืองเทย฿หຌขຌมขใงขึๅนตอเป 

2. หนวยงานทีไกีไยวขຌองควรวางผน฿นระยะ
ยาวพืไอ฿ชຌสืไออินตอร์นใต฿นการรณรงค์ทางการมือง
฿นประดในอืไนๆตอเป 

ใ. ควรมีการก าหนดบทบาท฿นการวางตัว
ป็นกลางอยางชัดจนวากรณี฿ดบຌางทีไสามารถ
กระท าเดຌ ละกรณี฿ดบຌางทีไเมสามารถกระท าเดຌ 
พืไอ฿หຌขຌาราชการต ารวจเดຌ ฿ชຌ ดุลยพินิจ฿นการ
ตัดสิน฿จวาจะขຌารวมมีบทบาททางการมืองเดຌ
ดีกวาทีไป็นอยู฿นปัจจุบัน 

ไ. การวิจัยครัๅงตอเปการวิจัยครัๅงนีๅป็นการ
วิจัยชิงปริมาณ ดังนัๅนการวิจัยครัๅงตอเปควรมีการ
วิจัยชิงคุณภาพ (Qualitative Study) ควบคูกับ
การวิจัยชิงปริมาณ (Quantitative Study) 

5. การวิจัยครัๅงนีๅป็นการวิจัยดย฿ชຌบบสอบถาม
ป็นครืไองมือ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูล ดังนัๅน฿นการ
วิจัยครัๅงตอเปควรท าการศึกษา฿นรูปบบของการ
จัดกิจกรรม฿หมๆ ทีไหลากหลายมากขึๅน อาจจะ฿ชຌ
ความกຌาวหนຌาทางทคนลยีสารสนทศมาป็น
ครืไองมือ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูลมากขึๅน 

ๆ. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการสืไอสารทาง
การมืองละทัศนคติทางการมืองบบประชาธิปเตย
กับความรูຌ ทัศนคติ ละการมีสวนรวมทางการมือง
฿นการลือกตัๅงระบบ฿หมของขຌาราชการต ารวจ     
฿นขอบขตทีไกวຌางขึๅน ช น ศึกษาปรียบทียบ
ระหวางขຌาราชการต ารวจ฿นสังกัดอืไนๆ หรือ฿น
กรุงทพมหานครกับตางจังหวัด 
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การศึกษาความพร้อมพ่ือรองรับการทองท่ียวช งวัฒนธรรมของกล มชาต พันธ ์ม้งิ 
บ้านตูบค้อิต าบลกกสะทอนิจังหวัดลย 

The study of preparing for the cultural tourism of ethnic Mong in Ban Toobkho 
Tambon Kok Sathon, Loei. 

 

ชัยศนันท์ิิสมปัญญาธ วงศ์1ิอืๅองไพริิวลัลภาชัย2 
 

บทคัดยอ 
 บทความนีๅพืไอศึกษาขຌอทใจจริง฿นดຌานความพรຌอมของการรองรับการทองทีไยวชิงวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธ์ุมຌง บຌานตูบคຌอ    
ต าบล ต าบลกกสะทอน อ าภอดานซຌาย จังหวัดลย ซึไงป็นกลุมชาติพันธ์ุทีไมีภาษาละวัฒนธรรมป็นของตนอง มีความสวยงาม
ตามทຌองถิไน ละภูมิประทศทีไหมาะสมกับการทองทีไยว ผลการศึกษาพบวา กลุมชาวบຌานนัๅนมีวัฒนธรรมทีไสวยงามหมาะสม฿หຌ
นักทองทีไยวขຌาเปศึกษา ตยังคงขาดการ฿หຌการสนับสนุนดຌานการทองทีไยวชิงวัฒนธรรม ต฿นพืๅนทีไมีการสนับสนุนการทองทีไยว
ชิงนิวศน์฿นสวนของการทองทีไยวทศกาลชมทุงดอกนางพญาสือครงป็นประจ าทุกปี ตระยะวลาการทองทีไยวสัๅนมากละป็น
การทองทีไยวบบจุดดียว ดยกลุมชาวบຌานหในวาตนองมีความพรຌอมทีไจะ฿หຌบริการ฿นการผยพรวัฒนธรรมของตนพืไอปຂด
ตนอง฿หຌกับกลุมนักทองทีไยวขຌามาทีไยวชมเดຌตลอดปี ตอยางเรกใตามความพรຌอมของชาวบຌานยังเมสามารถด านินเปเดຌหากเมเดຌ
รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐบาล พราะชาวบຌานยังเมขຌา฿จระบบการจัดการอยางป็นระบบ อีกทัๅงนักวิชาการยังหในวาควร฿หຌ
ความรูຌดຌานการอนุรักษ์เปพรຌอมกันพราะหากมุงพียงตการทองทีไยวชิงวัฒนธรรมลຌว อาจท า฿หຌชาวบຌานมีการสรຌางรืไองราว  
ละปลีไยนวิถีชีวิตพืไอตอบรับการทองทีไยวจนวิถีชีวิตความป็นอยูบบดัๅงดิมนัๅนปลีไยนเป 
 
ค าส าคัญิ: ทองทีไยว, วัฒนธรรม, กลุมชาติพันธ์ุมຌง 
  

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 

                                                         

1
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2
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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 

 
บทน า 

฿นปัจจุบันประทศเทยมี การอุ ตสาหกรรม         
การทองทีไยวป็นกลุมผูຌขับคลืไอนระบบศรษฐกิจทีไป็น
ก าลังหลัก฿นการพัฒนาศรษฐกิจของประทศ ละการ
ทอง  ทีไยวกใ ป็น ทีไมาส า คัญของรายเดຌ ประชากร           
฿นทຌองถิไนตางๆ ละสดงถึงความจริญกຌาวหนຌา฿น
อุตสาหกรรมการทองทีไยว฿นถิไนตางๆมากยิไงขึๅน      
การทองทีไยวหงประทศเทย เดຌจัดปรคมปญน์      
พืไอสงสริมการทองทีไยว฿นรูปบบตางๆหนึไง฿นนัๅน       
มีครงการทีไรียกวา มืองตຌองหຌาม (พลาด)” ละตอนืไอง
มาถึง มืองตຌองหຌาม (พลาด) Plus” ซึไง฿นครงการนีๅมีพืๅนทีไ
จังหวัดลยทีไ เดຌรวมอยู ฿นกลุมดຌวยพราะจังหวัดลย          
มีสถานทีไทองทีไยวชิงธรรมชาติ ชิงประวั ติศาสตร์       
ชิงอนุรักษ์ ละชิงวัฒนธรรมหลายทຌองถิไน 

ภูลมล ตัๅงอยู฿นต าบลกกสะทอน อ าภอดานซຌาย 
จังหวัดลย ฿นขตอุทยานหงชาติภูหินรองกลຌา ภูลมล
ป็นภูขาทีไตัๅงอยูบนรอยตอ ของสามจังหวัด คือ พิษณุลก 
พชรบูรณ์ ละลย สิไ งทีไท า฿หຌภูลมลป็นสถานทีไ
ทองทีไยวทีไเดຌรับความสน฿จจากนักทองทีไยว฿นชวง       
ทีไผานมา คือ ดอกนางพญาสือครงทีไบานสะพรัไงบนพืๅนทีไ
นับ 1000 เรซึไงป็นทีไตืไนตาตืไน฿จของนักทองทีไยวป็น
อยางมากอีกทัๅงภูลมลยังมีอากาศทีไหนาวยในหมาะ
ส าหรับนักดินทางทีไชอบ การพักผอน฿นมืองหนาว       
มีชาวบຌานทຌองถิไนปักทอผลิตภัณฑ์ครืไองนุงหมบบ
ชาวขา อาหารทຌองถิไนทีไอรอย ประพณีทຌองถิไนทีไนาสน฿จ  
 

 

ซึไงหมาะกการชักชวนนักทองทีไยว฿หຌขຌามาสัมผัส  
วิถีชีวิตบบภูลมลอยางมาก  

ภูลมลสามารถทีไยวเดຌทุกฤดูกาลต฿นปัจจุบัน
นักทองทีไยวจะนิยมมาทองทีไยวพืไอชมดอกนางพญา
สือครงจะบาน฿นชวงดือน ม.ค. ของทุกปี อีกยังพบวา
นอกจากการทองทีไ ยวชมนางพญาสือคร งลຌ ว
นักทองทีไยวยังเดຌรียนรูຌวัฒนธรรมมຌง฿นพืๅนทีไต าบล   
กกสะทอนเปเดຌพรຌอมๆกัน ละหากมีความสน฿จพิไมติม 
กลุมมຌง฿นต าบลกกสะทอนยังมีวัฒนธรรมอืไนๆ฿นชวงปีทีไ
นาสน฿จละสามารถกลับมาทีไยวชมเดຌตลอดปีอีกดຌวย 

เกรฤกษ์ ปຂດนกຌว (2556) เดຌ฿หຌความหมายของ
การทองทีไยวชิงวัฒนธรรมเวຌวา ป็นการศึกษาหาความรูຌ
฿นพืๅ นทีไ หรื อบริ วณทีไ มี คุณลักษณะทีไ ส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ละวัฒนธรรม มีการบอกลารืไองราว
฿นการพัฒนาทางสังคมละมนุษย์ผานทางประวัติศาสตร์
อันป็นผลกีไยวนืไองกับวัฒนธรรม องค์ความรูຌ ละการ฿หຌ
คุ ณค าของ สั งคมดยสถาปั ตยกรรมทีไ มี คุ ณค า             
หรือสภาพวดลຌอมอยางธรรมชาติ ทีไสามารถสดงออก
฿หຌหในถึงความสวยงามละประยชน์ทีไเดຌรับจากธรรมชาติ 
สามารถสะทຌอน฿หຌหในถึงสภาพชีวิต ความป็นอยูของคน
฿นต ละยุคสมั ยเดຌ ป็นอย างดี  เม ว าจะป็นสภาพ           
ทางศรษฐกิจ สังคม หรือขนบธรรมนียมประพณี 

วิรจน์ อรุณมานะกุล: ทฤษฎีภาษาศาสตร์ (2552) 

กลาววา หากเมมีภาษา กิจกรรมมากมายทีไคนราท า฿น     
ตละวันกใทบป็นเปเมเดຌ รา฿ชຌภาษาพืไอถายทอด
ความคิดจากการถอดรหัสภาพตางๆป็นสัญลักษณ์   
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ทางสียง ความหมาย ระบบค า ป็นตຌน นอกจากนีๅยังกลาว
อีกวาการทีไคนราจะลือกพูดภาษา฿ดภาษาหนึไงรา
จะตຌองรียนรูຌกีไยวกับวัฒนธรรมของสังคมนัๅนๆดຌวย
ละวัฒนธรรมของจຌาของภาษาจะป็นตัวกระตุຌน  
การรียนรูຌของผูຌ฿ชຌภาษา฿นครัๅงนัๅน฿นทางภาษาศาสตร์
มองวาภาษามีเวຌพืไอการสืไอสารลกปลีไยนความคิด 
ละภาษาต ละสั งคมวัฒนธรรมต างกใ มี คุณค า              
฿นดຌานความสัมพันธ์ของภาษาจะป็นครืไองมีทีไ฿ชຌ   
บอกลาวาพัฒนาการของภาษาละวัฒนธรรมนัๅน
คียงคูกันเปอยางเร อีกทัๅงกลุมชาติพันธุ์ยังสามารถ       
฿ชຌภาษา ละวัฒนธรรมอันป็นอัตลักษณ์นีๅพืไอสดง
ตัวตนของกลุมชาติพันธุ์ละสงสริมป็นหลงรียนรูຌ
หรือพัฒนาป็นหลงทองทีไยวเปเดຌอีกดຌวย  
 ดังนัๅนการทีไกลุมชาติพันธุ์มຌง ฿นพืๅนทีไบຌานตูบคຌอ 
ต าบลกกสะทอน อ าภอดานซຌาย จังหวัดลย กใมีภาษา
ละวัฒนธรรมของตนอง ละนาจะเดຌรับการสงสริม
฿หຌป็นหลงทองทีไยวชิงวัฒนธรรมเดຌ 
  
หลักการละหต ผล 
 การสรຌางกลุมตางๆพืไอสงสริมการทองทีไยว
ชิงวัฒนธรรมเปสูบริการทีไมีมูลคาผูຌ฿หຌบริการการ
ทองทีไยวมีความรูຌละสามารถน าความรูຌเปประยุกต์฿ชຌ฿น
การประกอบกิจการ นักทองทีไยวสามารถน าขຌอมูล   
เป฿ชຌเดຌอยางหมาะสมตามสถานการณ์ มีการรียนรูຌ
องค์ความรูຌ฿หมจากการทองทีไยว อีกทัๅงจะท า฿หຌกลุม
กษตรกรทຌองถิไนมีรายเดຌจากกิจกรรมการทองทีไยว   
ชิ งวัฒนธรรมเปอี กทางหนึไ ง ส งผล฿หຌ กิ ดอาชีพ               
ทีไหลากหลาย หวงหนทรัพยากรของตนละท า฿หຌ
ระบบศรษฐกิจของครั ว รื อนดีขึๅนละป็น ตัว
ขับคลืไอนระบบศรษฐกิจ฿นระดับประทศตอเป  

จะหในเดຌ ว ากลุมชาติพันธุ์ ป็นกลุมทีไ เดຌ รั บ        
การส ง สริ ม฿นหลายๆดຌ าน ทัๅ งดຌ านการศึ กษา                
ดຌานการกษตร ดຌานสาธารณูปภค ดຌานสุขอนามัย    
ละ฿นปัจจุบันยั งส ง สริม฿หຌ กิดการทอง  ทีไ ยว         
฿นรูปบบการทองทีไยวชิงวัฒนธรรมกับกลุมชาติ
พันธุ์มากขึๅนอีกดຌวย 
 พืๅนทีไ จังหวัดลยมีพืๅนทีไบางสวนป็นหุบขา
หางเกลจากตัวจังหวัดจึงท า฿หຌกิดลักษณะความตกตาง
ทางดຌานวัฒนธรรม฿นหลายรูปบบ ทัๅงภาษา ประพณี 
ละวิถีความป็นอยู ดยตละทຌองถิไนนัๅนตางกใมีความ
นาสน฿จตกตางกันเป ตดยสวน฿หญยังมีความ
คลຌายคลึงกันตามรูปบบกลุมคน฿นภาคอีสานซึไงป็น
ลักษณะทีไพบเดຌดยทัไวเป บຌานตูบคຌอ ต าบลกกสะทอน 
อ าภอดานซຌาย จังหวัดลย ป็นพืๅนทีไหนึไงทีไอยูหางเกล
จากตัวจังหวัดลยละมีพืๅนทีไติดกับจังหวัดพิษณุลก
ละพชรบูรณ์ การขຌาถึงพืๅนทีไตຌอง฿ชຌวลาดินทาง   
ดยรถยนต์สวนตัวจากตัวจังหวัดป็นวลาประมาณ    
3-4 ชัไวมงขึๅนอยูกับสภาพอากาศ฿นขณะนัๅนชาวบຌาน
บริ วณนีๅ ป็นชาวมຌ ง ทีไมีความผูกพันธุ์ กับชาวมຌ ง        
ทางบຌานรองกลຌา จังหวัดพิษณุลก ละบຌานทับบิก 
จังหวัดพชรบูรณ์ มีวัฒนธรรมป็นของตนองมีอาชีพ
กษตรกรรมป็นหลัก ละ฿นฤดูการทองทีไยวบางสวน
จะมาท าหนຌาทีไป็นคนขับรถ฿หຌกับนักทองทีไยวทีไตຌองการ
ขึๅนเปยังภูลมล 
 จากการศึกษาพฤติกรรมนักทองทีไยวทีไมาทีไยว
ภูลมล฿นชวงปลายดือนมกราคมของทุกปี นักทองทีไยว
นอกจากจะมีความสน฿จธรรมชาติของพืๅ นทีไ ลຌ ว
นักทองทีไยวองยังสน฿จ฿นวิถีชีวิตของชาวมຌง฿นพืๅนทีไ
บຌานตูบคຌอ มักจะถามถึงความป็นอยูของชาวมຌง    
ชน มีลูกกีไคน อยูกันอยางเร ปลูกพืชพรรณอะเรบຌาง 
ขายทีไ เหนอย างเร ละชาวมຌ งบางคนกใ มี อกาส              
พานักทองทีไยวบางสวนขຌาเปยีไยมชมบຌานพักของตน 
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 จะหในเดຌวากลุมชาติพันธุ์ป็นกลุมทีไนาสน฿จ
มากกับบกลุมนักทองทีไยวละ฿นหลายๆจังหวัด    
ทางภาคหนือกใเดຌปรับพืๅนทีไ฿นกลุมชาติพันธุ์ของตน
พืไอการทองทีไยวเปหลายหลงลຌว ต฿นพืๅนทีไจังหวัด
ลยนีๅยังเมมีการทองทีไยวชิงวัฒนธรรมกับกลุมชาติ
พันธุ์ ซึไงสิไงนีๅอาจจะป็นสิไง฿หมทีไขຌามาพืไอสรຌางรายเดຌ
฿หຌกับชุมชนตกใยังคงตຌองการการจัดระบบอยางป็น
รูปธรรม 

 

วัตถ ประสงค์ 
1. พืไอศึกษาขຌอทใจจริงดຌานความพรຌอมพืไอ      

การทองทีไยวชิงวัฒนธรรมบຌานตูบคຌอ  
2. พืไอสนอนวคิดดຌานการทองทีไยวกับกลุมชาติ

พันธุ์มຌง บຌานตูบคຌอ ต าบลกกสะทอน อ าภอดานซຌาย 
จังหวัดลย 

3. พืไ อสดงความคิดหใน฿นการสนับสนุ น              
การทองทีไยวชิงวัฒนธรรมกับกลุมชาติพันธุ์ 
 
วรรณกรรมที่ก่ียวข้อง 
 สมทรง บุรุษพัฒน์  ละ คณะ (2554) เดຌท า
ครงการศึกษารืไองชาติพันธุ์  ภาษา วัฒนธรรมละ      
การพัฒนาการทองทีไยวชิงชาติพันธุ์ ดยมีจุดมุงหมาย
พืไอสดงอัตลักษณ์ของกลุมชาติพันธุ์ทีไมีความดดดน
ละมีความนาสน฿จส าหรับนักดินทางผูຌสวงหา
ประสบการณ์฿นการทองทีไยว฿นรูปบบตางๆ ดยนຌน
สรຌางความดดดนดຌานภาษาละวัฒนธรรมของชาติ
พันธุ์ 
 นิธิปรียา จันทวงษ์  (2553) กลาว฿นตามรอย
ภาษาศาสตร์ ภาษากะหรีไยงบຌานเร เวຌวา ศ.ดร.ธีระพันธ์
ละคณะ เดຌท าการศึกษางานดຌานภาษาศาสตร์พืไอ      
การทองทีไยว฿นครงการความหลากหลายทางภาษา฿น
จังหวัดนาน: ความรูຌพืๅนฐานพืไอพัฒนาการทองทีไยว”  

พืไ อบู รณาการความรูຌ ต างศาสตร์  (ภาษาศาสตร์ -
ภูมิศาสตร์) ส าหรับการสวงหาความรูຌพืๅนฐานกีไยวกับ
จังหวัดนานทีไป็นความรูຌ฿หมดยรวมมือกับผูຌรูຌ฿นทຌองถิไน 
พืไอป็นผลงานศึกษาทีไจะกิดประยชน์ตอการพัฒนา   
การทองทีไยวของจังหวัดนานอยางป็นระบบตຌยຌง
ขຌอทใจจริง฿ชຌหตุผลหลักฐานพืไอ฿หຌขຌอมูลกผูຌอาน 
 ประพัทธ์ชัย เชยนอก (255ใ) ท าการวิจัยรืไอง
นวทางการพัฒนาการทองทีไ ยวชิ งวัฒนธรรม: 
กรณีศึกษาบຌานดานซຌาย อ าภอดานซຌาย จังหวัดลย      
มีวัตถุประสงค์พืไอ 1) พืไ อศึกษาสภาพละปัญหา        
การทองทีไยวชิง วัฒนธรรม฿นชุมชนบຌานดานซຌาย อ าภอ
ดานซຌาย จังหวัดลย 2) พืไอหานวทางพัฒนาการ
ทองทีไยวชิงวัฒนธรรมทีไสอดคลຌองหมาะสมกับบริบท
บຌานดานซຌาย อ าภอดานซຌาย จังหวัดลย ประชากร 
กลุมป้าหมายทีไ฿ชຌ฿นการศึกษา ประกอบดຌวย 1) กลุมผูຌน า
อยางป็นทางการ 2) กลุมผูຌน าอยางเม ป็นทางการ         
ใ) จຌาหนຌาทีไภาครัฐทีไรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ฿นพืๅนทีไ
บຌานดานซຌาย ไ) กลุมผูຌประกอบกิจการรຌานคຌา 5) ตัวทน
ของชาวบຌานดานซຌาย ๆ) นักทองทีไยวชาวเทยทีไมา
ทอง  ทีไ ยวตามสถาน ทีไทอง  ทีไ ยว  ชิงวัฒนธรรม          
฿นขตบຌานด านซຌ าย อ าภอดานซຌาย จั งหวั ดลย                       
รวมกลุมป้าหมายครัๅงนีๅ จ านวน ่0 คน ดย฿ชຌครืไองมือ
฿นการกใบรวบรวมขຌอมูล เดຌก  บบสัมภาษณ์กึไ ง
ครงสรຌางกีไยวกับสภาพ ปัญหา ละประดในการประชุม
ชิงปฏิบัติการละท าการวิคราะห์นืๅอหา  
 ผลการศึกษาสภาพการทองทีไยวชิงวัฒนธรรม
฿นบຌานดานซຌาย อ าภอดานซຌายจังหวัดลย ทัๅง ใ ดຌาน
ของประพัทธ์ชัย พบวา 
 1) ดຌานสิไงดึงดูด฿จทางการทองทีไยว บຌานดานซຌาย 
อ าภอดานซຌาย มีความป็นอกลักษณ์ฉพาะของตนอง   
มีทัๅงหลงทองทีไยวทางธรรมชาติ ละสถานทีไส าคัญ
ตางๆทางประวัติศาสตร์ซึไงมีประวัติความป็นมา      
ทีไกากสืบตอกันมา 
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 2) ดຌานสิไงอ านวยความสะดวก สิไงบริการ      
ขัๅนพืๅนฐานทางการทองทีไยว ดຌานทีไพัก รຌานอาหาร 
รงพยาบาล เปรษณีย์ สถานีต ารวจ สถานบริการขຌอมูล
ทางการทองทีไยว ระบบสาธารณูปภคตางๆ รวมเปถึง
ระบบคมนาคมขนสง การรักษาความปลอดภัยสวน฿หญ  
มี พียงพอตอการรองรับนักทองทีไยว 
 ใ) ดຌานการขຌาถึง ระบบการคมนาคมขนสง
พืไอขຌาถึงยังหลงทองทีไยวดຌานวัฒนธรรมของบຌาน
ดานซຌาย อ าภอดานซຌาย จังหวัดลย มีพียงพอกความ
ตຌองการของนักทองทีไยว ละสຌนทางสวน฿หญปลอดภัย 
 อีกทัๅ งผลการศึกษาปัญหาการทองทีไ ยว       
ชิงวัฒนธรรม฿นบຌานดานซຌาย อ าภอดานซຌาย จังหวัดลย
ทัๅง ใ ดຌาน ประพัทธ์ชัย พบวา 
 1) ดຌานสิไงดึงดูด฿จทางการทองทีไยวปัญหาดຌาน
ความสะอาดของหลงทองทีไยว ความปลอดภัยภาย฿น
หลงทองทีไยว 
 2) ดຌานสิไงอ านวยความสะดวกปัญหาดຌานทีไพัก
ราคาทีไพักทีไควรมีความหมาะสม รຌานอาหารควรจะ
ค านึงถึงคุณภาพ สุขลักษณะละราคาทีไหมาะสม 
ความสะอาดบริวณทีไพัก มีบริการทีไจอดรถ฿หຌพียงพอ 
ละควรจะมีวรยามดูลรักษา ดຌานรຌานจ าหนายของ     
ทีไระลึก พบการปัญหาการคลืไอนยຌายสินคຌาทีไกิดความ  
เมสะดวกละบางอยางมีราคาสูงกินเปดຌานสาธารณูปภค
ขัๅนพืๅนฐาน ฿นดຌานความสะอาดละความปลอดภัย
ของการ฿ชຌหຌองนๅ าสาธารณะ 
 ใ) ดຌานการขຌาถึงหลงทองทีไยวชน สຌนทาง
บางสຌนทางช ารุด ถนนมีเหลทางคอนขຌางคบ สຌนทาง   
มีคຌงยอะ ละนักทองทีไยวบางสวนทีไยังคงสับสน
สຌนทางพราะสวนมากป็นนักทองทีไยวทีไดินทาง    
มาจากตางจังหวัดละ ผลการศึกษานวทางการพัฒนา  
การทองทีไยวชิงวัฒนธรรม฿นบຌานดานซຌาย อ าภอ      
ดานซຌาย จังหวัดลย ทัๅง ใ ดຌาน ประพัทธ์ชัย พบวา 
 1) ดຌานสิไงดึงดูด฿จทางการทองทีไยว 

  (1) จຌาหนຌาทีไทีไกีไยวขຌองจัดท าหนังสือขอ
ความรวมมือจากหนวยงาน฿นทຌองถิไนพืไอชวยหลือ 
฿หຌ ค านะน าละ฿หຌความกนั กท องทีไ ยวทีไ ขຌ า          
มาทองทีไยว 
  (2) หนวยงานของภาครัฐทีไมีสวนกีไยวขຌอง
กับการทองทีไยวรวมกับประชาชน฿นพืๅนทีไทองทีไยว 
รวมกันสนับสนุนวัฒนธรรมทีไป็นอกลักษณ์ฉพาะ
ของชุมชน พรຌอมทัๅงปรับปรุง฿หຌดีขึๅนกวาทีไป็นอยูพืไอ
ป็นการดึงดูด฿จนักทองทีไยวทัๅงชาวเทยละชาวตางชาติ 
 2) ดຌานสิไงอ านวยความสะดวก (Amenities) 
  (1) ฿หຌองค์การบริหารสวนต าบลหมูบຌาน 
จัดตัๅงศูนย์บริการคอย฿หຌค านะน าชวยหลือนักทองทีไยว
฿นดຌานตางๆ  
  (2) ฿หຌหนวยงานทีไรับผิดชอบดຌานการ
ทองทีไยว฿นหมูบຌานจัดสถานทีไเวຌคอยบริการตຌอนรับ
นักทองทีไยว฿หຌพียงพอ ชน ศาลาพักผอน ทีไจอดรถ    
หຌองนๅ า฿นระหวางการทองทีไยวชมกิจกรรมงานประพณี 
 ใ)  ดຌานการขຌาถึงหลงทองทีไยว (Accessibility) 
  (1) ฿หຌหนวยงานทีไกีไยวขຌอง฿นชวยกัน฿น
การปรับปรุงสຌนทางการดินทาง฿หຌมี สะดวกละ
ความปลอดภัยมากขึๅน มีการจัดท าป้ายบอกระยะทาง
ทีไมองหในเดຌชัดจนขຌา฿จงาย 
  (2) ฿หຌองค์การบริหารสวนต าบล฿น
ทຌองถิไนละประชาชน฿นชุมชนป็นกนน าส าคัญ฿น
การจัดอ านวยความสะดวกตอการดินทางขຌาถึงยัง
หลงทองทีไยวชิงวัฒนธรรม฿หຌกนักทองทีไยว 
 รัตนา สงสวาง (255่) กลาววา ประพณีบุญ
หลวงของอ าภอดานซຌายจังหวัดลย ป็นประพณี
ดัๅงดิมทีไมีมาตดัๅงดิมกวา ไไ2 ปี ดยความรวมมือ
ระหวางครือขายทางสังคมท า฿หຌประพณีนีๅ มีความยัไงยืน 
ละปรับตัวสูการป็นประพณีพืไอการทอง  ทีไ ยว        
ชิงวัฒนธรรม ละ รัตนา เดຌก าหนดประดในวิ จัย        
พืไอคຌนหาครือขายทางสังคม฿นประพณีบุญหลวง   
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กับกลยุทธ์การพัฒนาการทองทีไยวชิงวัฒนธรรม   
ดยมีวัตถุประสงค์พืไอ (1) ศึกษาลักษณะครือขาย
ทางสังคม฿นประพณีบุญหลวง (2) วิคราะห์รูปบบ
ชิงกลยุทธ์฿นการพัฒนาการทองทีไยวชิงวัฒนธรรม
ของครื อข ายทาง สั งคม฿นประ พณี บุ ญหลวง              
ละ (ใ) คຌนหานวทางพิไมศักยภาพครือขายทาง
สังคม฿นประพณีบุญหลวง฿นการสงสริมการทองทีไยว       
ชิงวัฒนธรรม ดย฿ชຌ รู ปบบการวิ จัยชิงคุณภาพ           
มีการกใบรวบรวมขຌอมูลดยการสัมภาษณ์จาะลึก   
การประชุมชิงปฏิบัติการ ละการสนทนากลุม การรวบรวม
ขຌอมูลจากอกสาร ละการสังกต การวิคราะห์อกสาร 
ละการสังกตบบเมมีสวนรวม ดยมีกลุมป้าหมาย 
฿นการกใบรวบรวมขຌอมูล เดຌก ผูຌน าหลักทางวัฒนธรรม 
ผูຌน าองค์กร ภาครัฐ ภาคอกชน ละภาคีทัๅง฿น ละนอก
พืๅนทีไ การวิคราะห์ขຌอมูล฿ชຌการวิคราะห์นืๅอหา 
 ดยผลการวิจัยของ รัตนา สรุปเดຌ ดังนีๅ 
 1. ลักษณะครือขายทางสังคม฿นประพณี
บุญหลวง มีลักษณะป็นครือขายรวมระหวางชุมชน 
วัด ละราชการ ดย฿ชຌระบบศรัทธา ระบบสัไงการ          
มีครือขายทัๅงระดับปัจจกชน องค์กรละภาคีทัๅงภาย฿น
ละภายนอกชุมชน มีการประสานความรวมมือตามกลเก
ของครือขายทางสังคม ละมีความสัมพันธ์ทางสังคม
บบหลวมดยการรวมมือกันของผูຌน าหลักทางวัฒนธรรม 
ละมีผูຌน าหลักดຌานการทองทีไยว 
 2. รูปบบชิงกลยุทธ์฿นการพัฒนาการทองทีไยว
ชิงวัฒนธรรมของครือขายทางสังคม฿นประพณี    
บุญหลวง฿ชຌ ระบบศรั ทธาน าดยกลุ ม ผูຌ น าหลั ก               
฿นวัฒนธรรมประพณีบุญหลวง ละระบบสัไงการป็น
ระบบหนุน สริมดยองค์กรราชการ ระดับทศบาล     
ละอ าภอ ฿นการจัดประพณีบุญหลวงละการทองทีไยว
ชิงวัฒนธรรม 
 ใ. นวทางพิไมศักยภาพครือขายทางสังคม  
฿นประพณีบุญหลวง ควรขยายครือขายทางสังคม 

ละสืบทอดสูคนรุน฿หมพัฒนาสู ชุมชนละมือง
วัฒนธรรมพืไอการทองทีไยว จัด฿หຌมีสຌนทางทองทีไยว
ชิงวัฒนธรรมทีไหลากหลาย ก าหนดบทบาทหนຌาทีไละ
กฎกณฑ์ของครือขายทางสังคม฿นประพณีบุญหลวง
฿หຌชัดจนละกิดพลังรวมมากยิไงขึๅน 
 ดังนัๅน รูปบบความสัมพันธ์ของครือขาย
ทางสังคม฿นการด านินกลยุทธ์การพัฒนาการทองทีไยว
ชิงวัฒนธรรมจึงป็นครงสรຌางความสัมพันธ์ทีไ฿ชຌระบบ
ศรัทธาป็นระบบน าละ฿ชຌระบบสัไงการป็นระบบหนุน 
สริม฿หຌอยูบนฐานของพลังรวมทางสังคม 
 วรัชชา ศรีพุทธา (2556) ท าการวิ จัยพืไ อ      
1) ศึกษาการมีสวนรวมของชุมชน฿นการพัฒนาหลง
ทองทีไยวชิงนิวศ฿นต าบลกกสะทอน อ าภอดานซຌาย 
จังหวัดลย 2) ปรียบทียบระดับการมีสวนรวมของชุมชน
฿นการพัฒนาหลงทองทีไยวชิงนิวศ฿นต าบลกกสะทอน 
อ าภอดานซຌาย จังหวัดลย ใ) ศึกษาปัญหาละนวทาง
พัฒนาการมีสวนรวมของชุมชน฿นการจัดการหลง
ทองทีไยว (ชน ประชุม, สัมภาษณ์กลุม) กลุมตัวอยาง
เดຌก หนวยงานภาครัฐ฿นพืๅนทีไทีไกีไยวขຌอง จ านวน 50 คน 
ผูຌน าชุมชนของต าบลกกสะทอน มี 10 หมูบຌาน หมูบຌาน ละ 
2 คน จ านวน 20 คน ชาวบຌาน฿นต าบลกกสะทอน จ านวน 
ใๆ  ็คน จาก 10 หมูบຌาน ละกลุมตัวอยางนีๅเดຌมาดยการ
สุมบบสัดสวนตามขนาดของตละหมูบຌาน ดย฿ชຌ
ตารางของ Krejcie & Morgan ละสถิติทีไ฿ชຌ฿นการ
วิ คราะห์ขຌอมูลคือ รຌอยละ คาฉลีไย สวนบีไยงบน
มาตรฐาน (t-test) ละ (F – test)  
 
ผลการว จัยพบวา 

1. การมีสวนรวมของชุมชน฿นการพัฒนาหลง
ทองทีไยวชิงนิวศ ฿นต าบลกกสะทอนอ าภอดานซຌาย 
จังหวัดลย ดยภาพรวมอยู฿นระดับมาก มืไอพิจารณา
ป็นรายดຌานพบวาดຌานทีไมีคาฉลีไยสูงสุด คือ ดຌานติดตาม
ละการประมินผล฿นการจัดการหลงทองทีไยว    
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ชิงนิวศ รองลงมา คือ ดຌานจัดการบงปันผลประยชน์ 
สวนดຌานทีไมีคาฉลีไยตไ าสุด คือ ดຌานตัดสิน฿จละวาง
ผนการด านินงาน 

2. ผลการปรียบทียบระดับการมีสวนรวม  
ของชุมชน฿นการพัฒนาหลงทองทีไยวชิงวศ ฿นต าบล
กกสะทอน อ าภอดานซຌาย จังหวัดลย จ านกตามระดับ
การมีสวนรวมของชุมชน อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายเดຌตอดือน สถานภาพทางสังคม ละภูมิล านา 
ตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทีไระดับ .05 

ใ. นวทางสรຌางการมีสวนรวมของชุมชน      
฿นการพัฒนาหลงทองทีไยวชิงนิวศ฿นต าบลกกสะทอน 
อ าภอดานซຌาย จังหวัดลย เดຌก การปรับปรุงสຌนทาง  
฿หຌ ดียิไ งขึๅนปรับปรุงทีไพัก฿หຌพียงพอ ละหมาะสม       
กับนักทองทีไยวปรับปรุงอาหาร ครืไองดืไม ฿หຌสอดคลຌอง
กับสังคมของทຌองถิไน ปรับปรุงความสะอาดของหลง
ทองทีไยว ชน สถานทีไทองทีไยว ทีไพัก ละปรับปรุงป้าย
บอกระยะทาง ประชาสัมพันธ์ การขຌาถึงหลงทองทีไยว 
อีกทัๅงสรຌางความรวมมือกับชุมชนดยการ฿หຌชุมชน     
มีสวนรวมดຌวยการชีๅ฿หຌหในถึงความส าคัญของสิไงวดลຌอม
พืไอสรຌางความรักความหวงหนทຌองถิไนของตนองชวยกัน
อนุรักษ์ธรรมชาติทีไมีอยู  ฿หຌขຌอมูลละการปฏิบั ติ          
ทีไถูกตຌองของหลงทองทีไยวชิงนิวศกนักทองทีไยว
ละปลูกฝัง฿หຌกับคนรุนหลังตอเป 
 
กรอบนวค ด 

การศึกษาความพรຌอมพืไอการทองทีไ ยวชิง
วัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุ์มຌง บຌานตูบคຌอ อ าภอ     

ดานซຌาย จังหวัดลย นีๅพืไอป็นการสดงขຌอทใจจริง
ละสนอนวคิดพืไอการพัฒนาชุมชน฿นการรองรับ
การทองทีไยวอยางยัไงยืน ดยมีวัตถุประสงค์฿หຌชาวบຌาน  
มีรายเดຌจากการทองทีไยวชิงวัฒนธรรมพรຌอมเปกับ
การ฿ชຌวิถีชีวิตปกติของตน ดังนัๅนผูຌศึกษาจึงเดຌวาง
กรอบนวคิด฿นการหาขຌอมูลพืไอป็นนวทาง฿นการ
สรຌางชุมนพืไอการทองทีไยวชิงวัฒนธรรมดังภาพ 
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กรอบนวค ดการว จัย 

 
 

กระทรวงการทองทีไยวละกีฬา (2558) เดຌจัดท า
อกสารการจัดท ายุทธศาสตร์ การท องทีไ ยวเทย           
พ.ศ. 2558-2560 ฿นครัๅงนีๅ พืไอการพัฒนาการทองทีไยว
เทย฿นระยะ 2-3 ปีถัดจากนีๅเป ดยคาดหวังวาประดใน
ชิงยุทธศาสตร์ทีไก าหนดเวຌจะสามารถตอบจทย์     
ทิศทางการพัฒนาการทองทีไยวของประทศเทย      
เดຌ จุดออนละขຌอจ ากัดทีไกิดขึๅนจะตຌองมีการพิจารณา
ละเดຌรับการกຌเขอยางรงดวน ควบคูเปกับการสงสริม
พัฒนาสินคຌาละบริการ฿หຌตใมตามศักยภาพพืไอสรຌาง
รายเดຌอยางมัไนคง ยัไงยืน ละมีการกระจายอยางทัไวถึง 
ดยมีจุดมุงหมายทีไส าคัญ 3 ประการ ประการรกเดຌก 
การจัดท ายุทธศาสตร์ป็นการวางรากฐานการพัฒนา
฿นระยะสัๅน ระยะกลาง ละระยะยาว ซึไงจะป็นชวง

รอยตอพืไอปูพืๅนฐานเปสูการจัดท าผนพัฒนาการทองทีไยว
หงชาติ฿นปี 2560-2564 ตอเปละตຌองการ฿หຌป็นวาระ
หงชาติทีไเดຌรับการผลักดัน฿หຌกิดผล฿นทางปฏิบัติ
อยางทຌจริง ประการทีไสอง มุงนຌนกิจกรรมทีไมีความ
จ าป็นรงดวนทีไจะตຌองด านินการพืไอขับคลืไอน    
การพัฒนาการทองทีไยวเทย฿หຌหในป็นรูปธรรม฿นระยะ 
3 ปี ถัดจากนีๅ ละประการทีไสามพืไอ฿หຌความส าคัญกับ  
การปรับปรุงกลเกการขับคลืไอนสูหลงทองทีไยวคุณภาพ 
ดยก าหนดบทบาทของกลเกการขับคลืไอนการทองทีไยว
ทุกระดับ฿หຌมีความชืไอมยงกัน ตัๅงตระดับนยบาย    
ซึไงมีคณะกรรมการนยบายการทองทีไยวหงชาติ
ระดับกลุมจังหวัดคือคณะกรรมการพัฒนาการทองทีไยว
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ประจ าขตพัฒนาการทองทีไยว ละระดับจังหวัดคือ
คณะกรรมการทองทีไยวจังหวัด 

นวคิดการจัดท ายุ ทธศาสตร์ มี ป้ าหมาย          
การพัฒนาการทองทีไยวของประทศ฿นระยะตอเป          
จะเมมุงนຌนฉพาะการพิไมขึๅนของจ านวนนักทองทีไยว    
ตจะ฿หຌความส าคัญกับการพัฒนาพืไอมุงสูป้าหมาย
การป็นหลงทองทีไยวทีไมีคุณภาพมากขึๅน ทัๅง฿นรืไอง
การพิไมระยะวลาพ านักของนักทองทีไยว คา฿ชຌจายฉลีไย
ตอหั วตอวันหรือต อครัๅ งการพัฒนา฿นระดับพืๅนทีไ       
การชืไ อมยงการทองทีไ ยวภาย฿นกลุมทองทีไ ยว            
ละระหวางกลุมทองทีไยวการกระจายตัวของนักทองทีไยว
ละกระจายรายเดຌเปสูทຌองถิไนมากขึๅน ค านึงถึงผลกระทบ 
ทีไจะกิดขึๅนตอชุมชนสังคม วัฒนธรรม ละสิไงวดลຌอม 
พืไอสรຌาง฿หຌ กิดความสมดุลละการพัฒนาทีไยัไ งยืน   
ดังนัๅน ยุทธศาสตร์การทองทีไยวเทย พ.ศ. 2558-2560   
จึงเดຌน านวคิดการพัฒนา฿หมๆ มาจัดท ายุทธศาสตร์
การพัฒนา ดังนีๅ 

1. การปรับปลีไยนวิธี คิด฿นการวางรากฐานการ
พัฒนาการทองทีไยวเทย ดยนຌนความป็นอกภาพรวม
คิด รวมท า รวมรับผิดชอบของทุกภาคสวน ละตຌองป็น
การบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงานทีไมีบทบาทส าคัญ
฿นการพัฒนาการทองทีไยวของประทศ  

2. การบูรณาการระหวางภาครัฐ ภาคอกชน ละ
ภาคประชาคมนับป็นสิไงส าคัญทีไจะ฿หຌมีการขับคลืไอน
ยุทธศาสตร์การทองทีไยวเทยป็นเปอยางตอนืไอง ถึงมຌ
จะมีการปลีไยนปลงครงสรຌางการบริหารหรือตัวบุคคล
ทัๅง฿นระดับนยบายละระดับปฏิบัติ  

3. ปรับปลีไยนนวคิดการวัดความส ารใจของ    
การพัฒนา ซึไงทีไผานมาการพัฒนาการทองทีไยวมุงนຌน
ผลส ารใจ฿นชิงปริมาณ เดຌก จ านวนนักทองทีไยว ละรายเดຌ
จากการทองทีไยวตการวัดผลการพัฒนา การทองทีไยว     
฿นระยะตอเปจ าป็นจะตຌองมอง฿นหลายมิติทีไสมดุลกัน

ทัๅงดຌานศรษฐกิจ สังคม การมือง ละสิไงวดลຌอมพืไอ
ป้าหมายสุดทຌายคือ การพัฒนาอยางยัไงยืน 

4. การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจะตຌอง฿ชຌตลาด
ป็นตัวน าหรือ Demand Drive พืไอ฿หຌสามารถก าหนด
ป้าหมายเดຌชัดจน สอดคลຌองกับระยะวลาทีไตຌองการ
ปรับปรุ งกຌ เขปัญหาส าคัญ฿นภาคอุตสาหกรรม
ทองทีไยว ภาย฿นป ี2560  

5. การขับคลืไอนยุทธศาสตร์การทองทีไยวเทย 
พ .ศ .2558-2560 จ า ป็ นตຌ อ ง เดຌ รั บการสนั บสนุ น
งบประมาณ฿นระยะยาวทัๅงงบประมาณจากสวนกลาง 
งบประมาณกลุมจังหวัด งบประมาณของจังหวัด องค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนละงบประมาณทีไ สนับสนุน        
ผานกองทุนพืไอสงสริมการทองทีไยวเทยพืไอ฿หຌหนวยงาน
มีงบประมาณ฿นการบูรณาการการพัฒนาการทองทีไยว
ของประทศ ฿หຌมีความสอดคลຌองละป็นเป฿นทิศทาง
ดียวกัน 
 
คร่ืองมือละว ธีการกใบรวบรวมข้อมูล 

ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูลครัๅงนีๅ
เดຌก ผูຌศึกษา บบการสังกต บบสัมภาษณ์ บบการ
สนทนากลุม การสังกต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุม 
ประชุมชิงปฏิบัติการ  
 

ว ธีการด าน นการศึกษาละสถานที่ท าการกใบข้อมูล 

การศึกษานีๅ ป็นการศึกษาชิงคุณภาพ ดย฿ชຌ
ครืไองมือการสัมภาษณ์บบมีครงสรຌาง การสังกต      
การสัมภาษณ์กลุมการจัดประชุมบบมีสวนรวม     
พืไอสนับสนุนการทองทีไยวชิงวัฒนธรรม อ าภอดานซຌาย 
จังหวัดลย  
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ประชากรละกล มป้าหมาย 
ตัวทนผูຌประกอบการการทองทีไยวบຌานตูบคຌอ 

ต าบลกกสะทอน อ าภอดานซຌาย จังหวัดลย จ านวน      
30 คน ละ กลุมบริหารจัดการการทองทีไยวภูลมล  
ต าบลกกสะทอน  
   
ระบียบว ธีการศึกษา 

การศึกษานีๅป็นการศึกษาชิงคุณภาพดຌวยครืไองมือ
การสัมภาษณ์บบมีครงสรຌาง การสังกต การสัมภาษณ์
กลุมการจัดประชุมบบมีสวนรวม ดังนีๅ 

ระยะที่ิ1 พืไอสังคราะห์หานวทางการจัดสรร
ทัพยากรบุคคลละขຌอมูลดຌานภาษาละวัฒนธรรม 
ประพณี฿น 12 ดือน ฿นพืๅนทีไบຌานตูบคຌอ ต าบลกกสะ
ทอนิ 

ระยะที่ิโิลงพืๅนทีไพืไอขຌาศึกษาขຌอมูลประพณี
ละกใบขຌอมูลดຌานภาษา ชน ค าศัพท์ วลี ประยค     
พืไอสนับสนุนการทองทีไยวชิงวัฒนธรรม ดยวิธีการ
สัมภาษณ์บบมีครงสรຌาง การสังกต การสัมภาษณ์
กลุมการจัดประชุมบบมีสวนรวมกับกลุมป้าหมาย 
ดยวิธีการตรวจสอบขຌอมูลสามสຌา (ดือนทีไ 2-3) 

ระยะที่ิใิรวบรวบขຌอมูลพืไอจัดระบบรูปบบ
ภาษาทีไ฿ชຌ฿นการสืไอพืไอสนับสนุนการทองทีไยวชิง
วัฒนธรรม ดยบงตามสถานการณ์ทีไกิดขึๅน฿น
ชีวิตประจ าวัน ละรียงล าดับตามประพณีประจ าปี 

ระยะที่ ิไิวิคราะห์ขຌอมูล สังคราะห์ ละ
ขียนสรุป 

ระยะที่ิ5ิรายงานผลฉบับสมบูรณ์ 
 
การว คราะห์ข้อมูล 
 การตรวจสอบค ณภาพของข้อมูล 

การตรวจสอบคุณภาพขຌอมูลดย฿ชຌวิ ธี    
การตรวจสอบสามสຌ า (Triangulation) ดຌ านวิ ธี การ           

ดຌานหลงขຌอมูล ลຌวน าขຌอมูลทีไเดຌคืนขຌอมูลสูชุมชน
พืไอตรวจสอบขຌอมูล ขຌอทใจจริงกีไยวกับขຌอคຌนพบ 
 

ผลการพ สูจน์ข้อทใจจร ง 
ประวั ติบຌ านตูบคຌอ ตัๅ งอยู  หมู ทีไ  6 ต าบล       

กกสะทอน อ าภอดานซຌาย จังหวัดลย ชืไอหมูบຌาน       
บຌานตูบคຌอตัๅงชืไอตามลักษณะกระทอมทีไมุงดຌวย฿บเมຌ
จากตຌนคຌอป็นพืชตระกูลปาล์ม มีลักษณะคลຌายตຌนตาล   
มีลักษณะชอดอกตาลทัไวเป ตผลจะมีลักษณะคลຌาย    
ผลมะกอก ผลมืไอกจัดจะมีสีนๅ างินขຌม รับประทานเดຌ
ป็นทีไนิยมบริภค ของทຌองถิไนมาก สามารถรับประทาน
กับขຌาวเดຌ ลูกคຌอมีลักษณะกลมคลຌายเขเก ตมีขนาด
ทากับผลมะปราง 

ความป็นมาของหมูบຌ านตูบคຌ อดิมป็น
หมูบຌานของชุมชนผามຌง  ริไมตัๅงหมูบຌานป็นทาง     
การมืไอ ปีพ.ศ. 2525 หลังจากสงครามคอมมิวนิสต์สิๅนสุด 
เดຌขຌาป็นผูຌรวมพัฒนาชาติเทย ดิมจริงๆ ชาวบຌานตูบคຌอ
ป็นบຌานของชาวเทยภู ขาผามຌง บຌานขีๅ ถຌา หมู ทีไ  8       
ของต าบลกกสะทอน ตหลงผิดขຌาร วมกับพรรค
คอมมิวนิสต์ ตอสูຌกับกองทัพรัฐบาล มืไอปี พ.ศ.2511 
จน฿นทีไสุด เดຌขຌามอบตัวพืไอป็นผูຌรวมพัฒนาชาติเทย 
ตามผนนยบายทีไ 25/2525 ดยการน าของพลท ปรม 
ตินสูลานนท์ มทัพภาคทีไ 2 ฿นขณะนัๅน ดยนยบาย     
฿ชຌการมืองน าการทหารจึงท า฿หຌสงครามคอมมิวนิสต์
฿นประทศเทยสิๅนสุดลง ชาวบຌานขีๅถຌาจึงเดຌมารวมตัว
กัน฿นทีไหง฿หม ทีไชืไอวาบຌานตูบคຌอ฿นปัจจุบัน  
 จากขຌอมูลดังกลาวจะหในเดຌวาบຌานตูบคຌอ   
มีความป็นมาทีไนาสน฿จทัๅงทางรืไองประวัติศาสตร์ 
ประพณี วัฒนธรรม อีกทัๅงกลุมชาติพันธุ์บຌานตูบคຌอ 
ยังมีลักษณะดดดน฿นดຌานวิถีชีวิตละมีความชืไอ     
ทีไป็นลักษณะฉพาะพืๅนทีไ ดยผูຌสน฿จสามารถขຌาเป
ศึกษาละสามารถพลิดพลินเปกับกิจกรรมตางๆ   
฿นบຌาน ตูบคຌอเดຌหลายรูปบบ฿นชิงการทองทีไยว        
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ชิงวัฒนธรรม ดยผูຌศึกษาเดຌบงรูปบบความพรຌอม
พืไอรองรับการทองทีไยวชิงวัฒนธรรมของกลุมชาติ   
พันธุ์ มຌ ง บຌานตูบคຌอ ต าบลกกสะทอน จังหวัดลย           
เดຌดังตอเปนีๅ 

1. ความพรຌอมดຌานบุคลากร ฿นพืๅนทีไบຌานตูบ
คຌอมีลักษณะป็นชุมชนเม฿หญนัก มีการอยูรวมกัน  
ป็นครอบครัวประกอบเปดຌวย พอ ม ละบุตรจ านวน
มาก บางครอบครัวมีบุตรมากกวา 10 คน ละอาศัยอยู
รวมกัน จนกระทัไงตพอทีไจะเปศึกษาตอ฿นสถานศึกษา  
฿นระดับทีไสูงขึๅนละกลับมาพัฒนาพืๅนทีไของตนหลังจาก
จบการศึกษาลຌว นัไนหมายความวาชาวบຌานตูบคຌอ        
มีความรูຌละพรຌอมทีไจะพัฒนาทຌองถิไนของตน฿หຌมีความ
จริญกຌ าวหนຌา ดยสังกตจากการ฿หຌความรูຌ ทีไ ป็น
อกลักษณ์฿นชุมชนของตน฿นชวงวลาหนึไ งกอน       
ทีไจะสงบุตรหลานเปรียนรูຌวัฒนธรรม฿หม สดงถึงการ
ยอมรับนวคิดทีไจะพัฒนาพืๅนทีไละคุณภาพชีวิต    
ของตน฿หຌดียิไงขึๅน  

฿นดຌานบุคลากรนีๅ ผูຌศึกษาจึงเดຌหในความ
สอดคลຌองกับยุทธศาสตร์การทองทีไยวพืไอป้าหมาย
สุดทຌายคือการพัฒนาอยางยัไงยืน ดยชาวบຌานจะสามารถ
฿ชຌความรูຌของตนองทีไป็นลักษณะฉพาะ฿นชุมชน ชน 
พืชพรรณ อาหาร ประพณี มาประยุกต์พืไอการทองทีไยว
ชิงวัฒนธรรมเดຌอยางป็นระบบ พราะกลุมชาวบຌาน
รุน฿หมมีการเดຌรบการศึกษาละรียน฿นระดับทีไสูงขึๅน
จนสามารถสรຌางระบบการจัดการตางๆ ฿นชุมชนเดຌ     
ป็นอยางดี มีรูปบบการบันทึกขຌอมูลละท าการศึกษา
ความรูຌ ดิมทีไมีอยู ฿นทຌองถิไนของตน น ามาวิ คราะห์      
ละปรผลอยางป็นระบบ ท า฿หຌกิดความชัดจน    
฿นตรียมความพรຌอมพืไอพัฒนาชุมชนของตนพืไอ   
การทองทีไยวชิงวัฒนธรรมเดຌป็นอยางดี 

2. ความพรຌอมดຌานพืๅนทีไ บຌานตูบคຌอ ตัๅงอยูบน
ภูสูงหางจากตัวจังหวัดลยประมาณ 114 กิลมตร      
การดินทางตຌอง฿ชຌรถยนต์สวนตัว สຌนทางสะดวก

รถยนต์สามารถวิไงเดຌสะดวกตลอดสຌนทาง ดยสຌนทาง
จากตัวจังหวัดลยถึงบຌานตูบคຌอนักทองทีไยวสามารถ
ทองทีไยวเดຌตลอดสຌนทาง ดยหากดินทางจากสนามบิน
จังหวัดลยกใ฿ชຌสຌนทางภูรือลຌวลีๅยวซຌายลงมาทาง
จังหวัดพชรบูรณ์ ระหวางทางจะมีสวนงาะ สวนกຌว
มังกร ละภูขาสลับซับซຌอนสวยงาม จนกระทัไงถึงทาง
ยกบຌานกกจาน จึงลีๅยวขวาพืไอขຌาบຌานกกสะทอน
ละบຌานตูบคຌอ ตหากมาจากทางอ าภอหลมกา 
นักทองทีไยวกใสามารถทองทีไยวจากสຌนทางพชรบูรณ์
หลมสัก ซึไงจะผานสຌนทางจากภูทับบิก ละสถานทีไ
ทองทีไยวอืไนๆ฿นจังหวัดพชรบูรณ์ ละหากนักทองทีไยว
มาจากสຌนทางพิษณุลก จะผานอ าภอดานซຌาย     
ซึไงจะมีสถานทีไทองทีไยวส าคัญหลายหง ชน พระธาตุ
ศรีสองรัก วัดนรมิตวิปัสสนา ป็นตຌน 

การดินทางมาบຌานตูบคຌอนีๅหาก฿ชຌสຌนทาง
ปกตินักทองทีไยวจะสามารถทองทีไยววะรายทาง  
มาเดຌจนถึงบຌานตูบคຌอ ตหากตຌองการ฿ชຌทางลัดดยผาน
สຌนทางของอุทยานหงชาติภูหินรองกลຌาจะเมสะดวก
นัก มຌระยะทางจะสัๅนตรถลใกเมสามารถผานเดຌ
นืไองจากป็นสຌนทางนๅ าหลากตຌอง฿ชຌรถกระบะชนิด
ขับคลืไอนสีไลຌอจึงจะปลอดภัยตกใเมป็นสຌนทาง      
ทีไนิยม 
 3. ความพรຌอมดຌานสาธารณูปภค บຌานตูบคຌอ 
ป็นพืๅ นทีไ ห างเกลตกใ มี เฟฟ้ า฿ชຌ ทุกหลังคารื อน          
มีรงพยาบาลชุมชน฿นการ฿หຌบริการดຌานสาธารณสุข 
มีรงรียนดใกลใก ตระบบนๅ าจะ฿ชຌป็นนๅ าภูขา ดยจะมี
หลงนๅ าชุมชนลຌวตอมา฿ชຌ฿นบຌานตละหลัง รຌานอาหาร
เมม ีละเมสะดวกส าหรับการนัไงรับประทาน ตมีรຌานคຌา
พืไอจ าหนายของ ลใกๆนຌอยๆ฿หຌกับคน฿นชุมชน       
฿นราคาประหยัด เมมีทีไพักส าหรับนักทองทีไยวมีพียง
ลานกวຌางบริวณรงรียนดใกลใกทีไจะสามารถกาง
ตในท์เดຌทานัๅน 
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 4. ความพรຌอมดຌานศิลปวัฒนธรรม ผูຌอยูอาศัย
฿นบຌานตูบคຌอป็นกลุมชาติพันธุ์มຌงมีวัฒนธรรมป็น  
ของตนอง ดยจะมีวิถีชีวิตละวัฒนธรรมป็นของตนอง 
ภาษา อาหาร ละการ฿ชຌชีวิตทีไนาสน฿จส าหรับผูຌทีไตຌองการ
มีประสบการณ์฿หมๆ฿นการดินทาง 
 ดังนัๅนการทองทีไยวชิงวัฒนธรรมจึงป็น
รูปบบการทองทีไยวทีไหมาะสมกับพืๅนทีไบຌานตูบคຌอ 
ละสามารถทองทีไยวเดຌทุกฤดูกาล นักทองทีไยวทีไมี
ความสน฿จสามารถรียนรูຌวิถีชีวิต ละวัฒนธรรม 
ภาษา กับกลุมชาติพันธุ์มຌงบຌานตูบคຌอเดຌตลอดปี
 5. ดຌานการสนับสนุนการทองทีไยวจากภาครัฐ
ละอกชน บຌานตูบคຌอยังเมเดຌมีการจัดการทองทีไยว
อยางป็นรูปบบ พราะการทองทีไยวจะนຌนเปทีไทุง
ดอกนางพญาสือครงตป็นพียงชวงวลาสัๅนๆ 

ทานัๅน ดยทางองค์การบริหารสวนต าบลกกสะทอน
เดຌจัดกลุมผูຌ฿หຌบริการการทองทีไยวภูลมล พืไออ านวย
ความสะดวกกนักทองทีไยวป็นประจ าทุกปี ตหาก
สริมดຌวยการทองทีไยวชิงวัฒนธรรมบຌานตูบคຌอ       
กใจะสามารถขยายวลาการทองทีไยวละสงสริม     
฿หຌชาวบຌานมีรายเดຌมากขึๅน 
 จากการศึกษาขຌอมูล฿นดຌานขຌอทใจจริง
กีไยวกับความพรຌอม฿นการสนับสุนนการทองทีไยวของ
บຌานตูบคຌอทีไจะท าการทองทีไยวชิงวัฒนธรรมอยาง
ยัไงยืนนัๅนมีความป็นเปมากนຌอยพียง฿ด ดยผูຌศึกษา  
เดຌน าขຌอมูลมาวิคราะห์จุดขใงละจุดออนพืไอป็น
นวทาง฿นการปรับปรุงจุดออนละสงสริมจุดขใง   
฿หຌกิดความพรຌอมมากยิไงขึๅนป็นตารางดังตอเปนีๅ 

ตารางที่ิ1 จ ดออนละจ ดขใงพื่อรองรับการทองที่ยวช งวัฒนธรรมของกล มชาต พันธ ์ม้งิบ้านตูบค้อิ
ต าบลกกสะทอนิจังหวัดลย 

ความพรຌอม ขຌอคิดหใน 
ขຌอดี ขຌอสีย 

ดຌานบุคลากร อัตลักษณ์ 
การศึกษา 
ความหลากหลายของอายุ 

พูดภาษาเทยเมชัด 
฿ชຌภาษาเทยเดຌเมดีทาทีไควร 

ดຌานพืๅนทีไการทองทีไยว ฿กลຌสถานทีไทองทีไยวหลายหลง 
ภูมิอากาศดี 
ภูมิประทศสวยงาม 

การดินทางเมสะดวก 
เกลหลงชุมชน 

ดຌานสาธารณูปภค รงพยาบาลชุมชน 
เฟฟ้าทุกครัวรือน 

เมมีรຌานอาหาร 
ระบบนๅ าภูขา 
ทีไพักเมหมาะกับการทองทีไยว 

ดຌานศิลปวัฒนธรรม ประพณีสวยงาม 
ภาษาถิไน 
การตงกายตามบบชาวขาสวยงาม 

เมมีผูຌน าการทองทีไยวดຌานวัฒนธรรม 
 

ดຌานสนับสนุนการทองทีไยวจาก
ภาครัฐละอกชน 

อบต.กกสะทอน 
องค์การบริหารการพัฒนาพืๅนทีไพิศษพืไอ
การทองทีไยวอยางยัไงยืน 

ขຌาพัฒนาพืๅนทีไฉพาะฤดูกาลทองทีไยวภูมล 
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สร ปผล 
จากการศึกษาความพรຌอมดຌานภาษาละวัฒนธรรม

บຌานตูบคຌอ พืไอสนับสนุนการทองทีไยวชิงวัฒนธรรม
พบวา ฿นพืๅนทีไดังกลาวมีกลุมชาติพันธุ์มຌงทีไมีวิถีชีวิต   
ทีไนาสน฿จ ตกใมีจุดออนทีไจะตຌองท าการสริมสรຌาง   
฿หຌกิดความพรຌอมมากขึๅนละจุดขใงทีไพรຌอมจะรองรับ
การทองทีไยวชิงวัฒนธรรม ดยสามารถอภิปรายป็น
ขຌอเดຌดังตอเปนีๅ 

1. การทองทีไยวชิงวัฒนธรรม฿นพืๅนทีไภูลมล 
บຌานตูบคຌอ ต าบลกกสะทอน จะสามารถท าการทองทีไยว
เดຌ฿นทุกฤดูกาล ท า฿หຌชาวบຌาน฿นพืๅนทีไมีรายเดຌมากขึๅน
ละสามารถสงสริม฿หຌชาวบຌานมีอาชีพทีไหลากหลาย
มากขึๅน ดยบຌานตูบคຌอมีจุดขใงทางดຌานวัฒนธรรม   
ทีไหลากหลาย ชน ภาษา ประพณีประจ าถิไน การตงกาย 
อาการการกิน ป็นตຌน ดยหลานีๅชุมชนบຌานตูบคຌอ  
฿ชຌป็นการด านินชีวิต฿นตละวัน ละนักทองทีไยว
สามารถขຌาเปศึกษารียนรูຌละรวมสนุกกับกิจกรรม
ตางๆเดຌ 

2. ฿นพืๅนทีไบຌานตูบตຌอ ต าบลกกสะทอน อ าภอ
ดานซຌาย จังหวัดลย ป็นพืๅนทีไหางเกล การดินทาง      
เมสะดวกนัก สามารถดินทางดຌวยรถยนต์สวนบุคคล
ละขับขึๅนขาเป฿นสຌนทางทีไคดคีๅยวเดຌพียงเมกีไ
สຌนทาง ละตຌอง฿ชຌผูຌขับทีไมีความช านาญ฿นการขับขีไ
คอนขຌางสูง ดยสຌนทางหลานีๅบางครัๅงอาจจะถูกตัด
ขาด฿นหนຌาฝนนืไองจากนๅ าทวมละดินถลมอยูสมอ 

3. การ฿หຌความส าคัญกับพืๅนทีไบຌ านตูบคຌอ 
ต าบลกกสะทอน อ าภอดานซຌาย จังหวัดลย ฿นการ
สนับสนุน฿หຌป็นพืๅนทีไพืไอการทองทีไยวนัๅนทางหนวยงาน
ราชการ฿หຌความสน฿จละจัดงบประมาณสนับสนุน
อยางตอนืไอง ตป็นเปพืไอการทองทีไยวชิงนิวศน์
฿นทศกาลการทองทีไยวภูลมล พืไอชมทุงดอกนางพญา
สือครง฿นชวงปลายดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ หากต
ยังเมมีการสงสริม฿นมีการทองทีไยวชิงวัฒนธรรม 

อภ ปรายผล 
฿นการศึกษาครัๅงนีๅพบวาการทองทีไยวชิงวัฒนธรรม

กลุมลาติพันธุ์มຌง บຌานตูบคຌอ ต าบลกกสะทอน อ าภอ
ดานซຌาย จังหวัดลย สามารถกิดขึๅนเดຌพราะชาวตูบคຌอ
มีภาษาละวัฒนธรรมของตนองทีไป็นอกลักษณ์ 
นักทองทีไยวทีไตຌองการขຌาเปศึกษาสามารถขຌาพืๅน
ทองทีไยวเดຌตลอดปี หากตทางหนวยงานรัฐบาล   
ยังเมเดຌสนับสนุนการทองทีไยวชิงวัฒนธรรม฿นพืๅนทีไ 
พียงต฿หຌการสนับสนุนการทองทีไยวชิงนิวศน์
฿นชวงทศกาลภูลมลทานัๅน 

หากการทอง  ทีไ ย ว  ชิ ง วัฒนธร รมเ ดຌ รั บ       
การสนับสนุน฿นพืๅนทีไบຌานตูบคຌอ ต าบลกกสะทอน 
อ าภอดานซຌาย จังหวัดลย พืๅนทีไนีๅจะป็นพืๅนทีไส าหรับ
การตຌอนรับนักทองทีไยวอยางยัไงยืนละสอดคลຌองกับ
ป้าหมายยุธศาสตร์การทองทีไยว พ.ศ.2558-2560 
ทีไวา การสรຌางกลุมตางๆ พืไอสงสริมการทองทีไยว
ชิงวัฒนธรรม เปสูบริการทีไมีมูลคา ผูຌ฿หຌบริการการ
ทองทีไยวมีความรูຌละสามารถน าความรูຌเปประยุกต์฿ชຌ
฿นการประกอบกิจการ นักทองทีไยวสามารถน าขຌอมูล
เป฿ชຌเดຌอยางหมาะสมตามสถานการณ์ มีการรียนรูຌ
องค์ความรูຌ฿หมจากการทองทีไยว ดยยุทธศาสตร์  
การทองทีไยวเทย พ.ศ. 255่– 25ๆ0 เดຌก าหนดเวຌ   
3 ยุทธศาสตร์ ดังตอเปนีๅ ยุทธศาสตร์ทีไ 1 การสงสริม
ตลาดทองทีไยว ยุทธศาสตร์ทีไ 2 การพัฒนาสินคຌาละ
บริการทองทีไยว ละ ยุทธศาสตร์ทีไ ใ การบริหารจัดการ
การทองทีไยว 
 
ข้อสนอนะ 

การศึกษาชิๅนนีๅป็นการศึกษาชิงส ารวจจาก
การขຌาพืๅนทีไมืไอดือนมกราคม 2559 ซึไงป็นชวงของ
การทองทีไยวภูลมล พืไอศึกษาความพรຌอมของกลุม
ชา ติพันธุ์ มຌ ง ละความพรຌ อมของพืๅ น ทีไ ฿นดຌ าน        
การทองทีไยว ดย฿ชຌการศึกษาจากลุมผูຌน า฿นชุมชน 
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ดยผูຌศึกษาเดຌรวบรวมขຌอคิดหในกีไยวกับการศึกษา
ครัๅงเดຌ 3 มิติ ดังตอเปนีๅ 

ข้อค ดหในจากช มชน 
1. สาธารณูปภคประภคตางๆ ฿นชุมชนยังเม

พรຌอมนักพืไอจะรองรับการทองทีไยวอยางตใมรูปบบ 
พราะยัง฿ชຌนๅ าภูขา ละถนนทีไขຌาสูหมูบຌานนัๅนยังเมเดຌ
รับการซอมซมทีไดีพอ มีพียงรถกระบะขนาด฿หญ   
ทีไสามารถดินทางเดຌสะดวก ซึไงหากนักทองทีไยว฿ชຌ
รถยนต์ขับคลืไอนบบ 2 ลຌอ อาจจะกิดความสียหายเดຌ 

2. กลุมชาวบຌานมีความพรຌอมทีไจะ฿หຌบริการ
ดຌานการทองทีไยวชิงวัฒนธรรม ตยังขาดผูຌน า฿นการ
บริหารจัดการ นืไองจากการทองทีไยวชิงวัฒนธรรม
ยังป็นรืไอง฿หม฿นพืๅนทีไ ละชาวบຌานยังมีความสับสน
฿นรืไองของความตกตางระหวางการทองทีไยว     
ชิงนิวศน์ละการทองทีไยวชิงวัฒนธรรม 

3. หนวยงานภาครัฐอาจจ าป็นตຌองขຌาพืๅนทีไ
พืไอ฿หຌความรูຌตอชุมชน฿นการ฿หຌบริการนืไองจาก
ชาวบຌานเมมีความขຌา฿จ฿นภาษา ละนักทองทีไยว
อาจจะกิดความสับสน฿นการสืไอสารเดຌ พราะ฿นพืๅนทีไ   
ภูลมลป็นกลุมชาติพันธุ์มຌงมีภาษาละวัฒนธรรม
ป็นของตนอง 

 
ข้อค ดหในจากนักทองที่ยว 

1. การทองทีไยวชิงวัฒนธรรม฿นพืๅนทีไบຌาน
ตูบคຌอป็นสิไงทีไนาสน฿จ ตการขຌาถึงพืๅนทีไป็นเปเดຌ
ยากละเมสามารถขຌาถึงเดຌตามวิถีปกติของชาวบຌาน 
ทางหมูบຌานจจะสดงป็นศูนย์การรียนรูຌ ลใกๆ 

พืไอ฿หຌนักทองทีไยวเดຌขຌาชมละมีกิจกรรมตางๆ    
ชน การปักผຌามຌง การรับประทานอาหารพืๅนบຌาน 
ปลงกษตรจ าลอง ป็นตຌน 

2. การบริการอาหารละหຌองนๅ าเมสะดวกเมมี
หຌองนๅ าส าหรับนักทีไยวตຌองขຌาเป฿ชຌหຌองนๅ าของชาวบຌาน
฿นชุมชน ท า฿หຌกิดความขินอายของนักทองทีไยวละ   
เมหมาะ฿นการ฿ชຌบริการ 
 3. คา฿ชຌจาย฿นการดินทางสูงพราะตຌองชาทีไ
พัก฿นบຌานกกจานละดินทางตอมายังบຌานตูบคຌอ 
ดยตຌองชารถพืไอขຌามาทองทีไยว นืไองจากเมช านาญ
สຌนทางละถนนเมดี 

 ข้อค ดหในจากนักว ชาการ 
1. บຌานตูบคຌอมีความนาสน฿จละหมาะทีไ   

จะ฿หຌการสนับสนุน฿หຌกิดป็นหมูบຌานพืไอการทองทีไยว
ชิงวัฒนธรรม หากตยั งขาดการจัดการระบบทีไ ดี      
ละการ฿หຌความรูຌดຌานการ฿หຌบริการการทองทีไยว    
ทีไหมาะสม 

2. ตຌอง฿หຌความส าคัญกับการทองทีไยวชิง
อนุรักษ์เปดຌวยพรຌอมๆกัน พราะหากผูຌ฿หຌบริการมองหใน
พียงคการสรຌางรายเดຌจากการทองทีไยวชิงวัฒนธรรม
ลຌวนัๅน วิธี วัฒนธรรมดิมอาจจะถูกดัดปลงละ
ปลีไยนเป฿นทีไสุด 

3. การบริการ฿หຌความรูຌดຌานภาษาทัๅงชาวบຌาน
ละนักทองทีไยวป็นสวนส าคัญ พราะหากยังสืไอสาร
กันเดຌเมชัดจน การทองทีไยวจะเมราบรืไนละสงผล
฿หຌกิดปัญหาเดຌ฿นทีไสุด 
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ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอครงการพัฒนาสถานีต ารวจพื่อประชาชน 
ของสถานีต ารวจภูธรคลองหลวงิจังหวัดปท มธานี 

People’sิSatisfactionิtowardsิtheิdevelopmentิprojectิofิtheิpoliceิstationิ
for people of Khlong Luang Police Station, Pathum Thani Province 

 

ประหยัดิิฮ้ารัง1
 วราภรณ์ิิทรัพย์รวงทอง2

 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยครัๅงนีๅมีความมุงหมายพืไอ (1) ความพึงพอ฿จของประชาชนทีไมีตอครงการพัฒนาสถานีต ารวจพืไอประชาชน

ของสถานีต ารวจภูธรคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ละ (2) พืไอปรียบทียบความพึงพอ฿จของประชาชนทีไมีตอครงการพัฒนา
สถานีต ารวจพืไอประชาชนของสถานีต ารวจภูธรคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ดยจ านกตามปัจจัยสวนบุคคล กลุมตัวอยาง 
เดຌก ประชาชนทีไมา฿ชຌบริการของสถานีต ารวจภูธรคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จ านวน 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) มืไอมีนัยส าคัญทางสถิติ ท าการทดสอบ ความตกตางรายคู
ดຌวยวิธีการของชฟฟຆ (Scheffe’s method) ผลการวิจัยพบวา1.ความพึงพอ฿จของประชาชนทีไมีตอครงการพัฒนาสถานี
ต ารวจพืไอประชาชนของสถานีต ารวจภูธรคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ภาพรวมละทุกรายดຌานอยู฿นระดับพึงพอ฿จนຌอย 
รียงล าดับคาฉลีไยจากมากเปหานຌอยคือ ดຌานการบริการทัไวเป ดຌานการอ านวยความยุติธรรมทางอาญา ดຌานการควบคุมละ
จัดการจราจร ดຌานการรักษาความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน ตามล าดับ 2. ปรียบทียบความพึงพอ฿จของประชาชนทีไมี
ตอครงการพัฒนาสถานีต ารวจพืไอประชาชนของสถานีต ารวจภูธรคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จ านกตามพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายเดຌฉลีไยตอดือน พบวา฿นภาพรวมเมตกตางกัน ละมืไอพิจารณาป็นรายดຌาน ดຌานการบริการทัไวเป  
ดຌานการอ านวยความยุติธรรมทางอาญา ดຌานการรักษาความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน ดຌานการควบคุมละจัดการจราจร 
พบวา฿นภาพรวมเมตกตางกัน  
 
ค าส าคัญิ: ความพึงพอ฿จของประชาชนุ ครงการพัฒนาสถานีต ารวจพืไอประชาชนุ 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 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏทพสตรี 
2 อาจารย์ประจ า 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 

 
บทน า

การวิคราะห์สถานการณ์สังคมเทยตามผนพัฒนา
ศรษฐกิจละสังคมหงชาติฉบับทีไ10 (2550–2554) 
พบวา ปัจจุบันกระสวัตถุนิยมจากยุคลกาภิวัตน์     
เดຌขຌามามีอิทธิพลตอสังคมเทยท า฿หຌกิดปัญหา  
ทางศีลธรรม วัฒนธรรม ปัญหาความยากจน ปัญหายา
สพติด ปัญหารงงาน ปัญหาสุขภาพสงผลตอการ
ด ารงชีวิตของคนเทย ปัญหาการรับรูຌขຌอมูลขาวสาร
ทีไจ าป็น ปัญหาการบริหารจัดการขององค์กร฿นระดับ
ทຌองถิไน ปัญหาความขัดยຌงทางสังคมสืบนืไองมาจาก
ปัญหาทีไรืๅอรังทัๅงดຌานทีไท ากิน ทรัพยากรธรรมชาติ 
ราคาผลผลิตตกตไ า รวมถึงการบังคับ฿ชຌกฎหมายอยาง
ครงครัดของจຌาหนຌาทีไรัฐท า฿หຌผูຌมีรายเดຌนຌอย
ดือดรຌอนลุกขึๅนมารียกรຌองขอความป็นธรรม 
วิธีการทีไคนสวน฿หญ฿ชຌจะขัดตอกฎหมายดຌวย
วิธีการบุกรุกสถานทีไราชการ ขัดขวางการปฏิบัติงาน
ของจຌาหนຌาทีไ ละกลาวหาบุคคลละองค์การผาน
สืไอตางๆท า฿หຌกิดความสียหาย ปัญหาหลานีๅมีนวนຌม
พิไมสูงขึๅนรืไอย  ๆปຂดถนน นืไองจากประชาชนทีไเดຌรับ
ความดือดรຌอนจะออกมารียกรຌองขอความชวยหลือ 
ขอความป็นธรรม ละรักษาผลประยชน์ของตนมาก
ขึๅนดยการสนับสนุนจากองค์กรอกชนตางๆทีไมี
นยบายสนับสนุนความป็นธรรม ละสิทธิมนุษยชน  
฿นทุกรูปบบ ดังนัๅนหนวยงานต ารวจจัดตัๅงขึๅนพืไอ
รักษาความสงบสุขรียบรຌอยทัไวราชอาณาจักร ป็น
หนวยงานหลัก฿นการ฿หຌความคุຌมครองสิทธิ สรีภาพ

฿นชีวิต ละทรัพย์สินของประชาชนละความรับผิดชอบ
ของต ารวจมีตัๅงตรักษาความสงบรียบรຌอย ทัๅงภาย฿น
ละภายนอกประทศพืไอประยชน์สุขของประชาชน 
(ส านักงานต ารวจหงขาติ. 2545: 2) 

ส านักงานต ารวจหงชาติจึงเดຌก าหนดผน
มบทการพัฒนาสถานีต ารวจพืไอประชาชน ระยะทีไ 3 
(พ.ศ.2554-2558) ดยยึดหลักการตามรัฐธรรมนูญ
หงราชอาณาจักรเทย พ.ศ.2550 ตลอดจนหลักการ
ละวิธีการปรับปรุงระบบการท างานของหนวยงาน
ภาครัฐมาผสมผสานป็นนวทางการด านินการปรับปรุง
พัฒนาสถานีต ารวจ ดยด านินครงการพัฒนาสถานี
ต ารวจพืไ อประชาชนพืไ อนຌนการปรับปรุ งการ
ปฏิบัติงาน฿นระดับสถานีต ารวจ ทัๅง฿นดຌานการบริหารงาน
ละวิ ธีการปฏิบั ติต างๆพืไ อยกระ ดับคุณภาพ       
ละมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานีต ารวจ฿หຌพิไม
มากขึๅน ตลอดจนการบริการประชาชน฿หຌมีความสะดวก
รวดรใว สมอภาค ป็นธรรม ประชาชนพอ฿จละ       
มีมาตรฐานทียบทาระดับสากล รวมทัๅงสงสริม฿หຌ
ประชาชนมีสวนรวมป็นนวนยบายทีไกิดจาก
สวนกลางกระจายเปสูสถานีต ารวจระดับทຌองถิไน 
ดย฿หຌจຌาหนຌาทีไต ารวจเดຌปฏิบัติหนຌาทีไ 5 ดຌาน คือ ดຌาน
การบริหารทัไวเป ดຌวยการอ านวยความยุติธรรมทางอาญา 
ดຌานการรักษาความปลอดภัย฿นชีวิต ละทรัพย์สิน  
ของประชาชน ดຌานการควบคุมละจัดการจราจร    
ละการบริหารละพัฒนาบุคลากร 
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สถานีต ารวจป็นหนวยงานรกทีไส าคัญทีไสุด
ของส านักงานต ารวจหงชาติ นืไองจากป็นหนวยงาน
ระดับยุทธศาสตร์฿นการท าหนຌาทีไรักษาความปลอดภัย
฿นชีวิตละทรัพย์สินของประชาชน ซึไงป็นภารกิจ
หลักของส านักงานต ารวจหงชาติ ความส ารใ จ      
หรือความลຌมหลวของงานต ารวจจะอยู ทีไผลการ
ปฏิบัติงานของสถานีต ารวจป็นสวน฿หญประชาชน
฿นพืๅนทีไยอมจะเดຌรับผลดยตรงจากการปฏิบัติงาน
กอ฿หຌกิดความพึงพอ฿จละชืไอถือศรัทธาจຌาหนຌาทีไ
ต ารวจมากขึๅน฿นขณะดียวกันผลการปฏิบัติงานทีไมี
ประสิทธิภาพทุกสถานีต ารวจกใจะสงผล฿หຌภาพลักษณ์
สวนรวมทีไ ดีของส านักงานต ารวจหงชาติอยางเร     
กใตามการปฏิบัติงานของจຌาหนຌาทีไต ารวจ ฿นปัจจุบัน
ยังคงมีปัญหาอยูหลายประการทีไจะกຌเข฿หຌส ารใจ
เปเดຌรใววัน หากปลอยเวຌดยเมมีการกຌเขลຌวปัญหา
ยิไงจะมีมากขึๅนรืไอยๆละป็นผลกระทบทีไจะท า฿หຌ   
กิดปัญหาอืไนๆตามมา ส านักงานต ารวจหงชาติเดຌ
ด านินการปรับปรุงสถานีต ารวจมาอยางตอนืไอง     
ดย฿นปี พ.ศ. 2537 ส านักงานต ารวจหงชาติ (กรมต ารวจ) 
เดຌก าหนดนวนยบายการบริหารละทิศทางการ
ปฏิบัติราชการของหนวยงาน฿นสังกัด ซึไง฿นสวนของ
สถานีต ารวจนัๅนเดຌก าหนด฿หຌปรับปรุงสถานีต ารวจ
ทัไวประทศ฿หຌป็นรงพักของรา”พืไอปร ับปร ุง
คุณภาพการปฏิบัติของสถานีต ารวจทัไวประทศ฿หຌมี
คุณภาพสูงขึๅน ละป็นทีไพึงพอ฿จของประชาชน        
ทัๅง฿นดຌานบุคลากร อุปกรณ์ครืไองมือ ครืไอง฿ชຌ การจัด
ส านักงานละระบบวิธีปฏิบัติงาน ดยเดຌก าหนดนว
ทางการด านินการเวຌ 6 ดຌาน เดຌก ดຌานการจัดสถานทีไ
ราชการ ดຌานการบริการ ดຌานการป้องกันละปราบปราม
อาชญากรรม ดຌานการบริหารงานละการปกครอง
บังคับบัญชา ละดຌานการประชาสัมพันธ์ ฿นปี พ.ศ. 
2540 ส านักงานต ารวจหงชาติเดຌประกาศ฿ชຌนยบาย
นຌนหนักพืไอป็นนวทาง฿นการบริหารงานดยนຌน
การพัฒนาสถานีต ารวจละหนวยปฏิบัติงานหลัก฿หຌมี
ความพรຌ อม฿นการบริ การประชาชนการกระจาย

ทรัพยากรทางการบริหารเปยังสถานีต ารวจ฿หຌมากขึๅน
ละพิไมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสถานี
ต ารวจดยนຌนการพัฒนางานบริการสถานีต ารวจ       
งานอ านวยความยุติธรรม งานสืบสวนสอบสวน ละ
ขຌอมูลทຌองถิไน งานสายตรวจป้องกันปราบปราม
อาชญากรรม งานประชาสัมพันธ์ ชุมชน ละมวลชน
สัมพันธ์ งานจราจร ตลอดทัๅงกระจายก าลังต ารวจ
ออกปฏิบัติงาน฿นพืๅนทีไ฿นรูปบบตางๆ฿หຌมากทีไสุด
ละ฿หຌดຌานการปรับปรุงระบบการบริการสถานีต ารวจ 
มีป้าหมาย฿นการบริการประชาชน 2 ลักษณะ คือ การบริการ
ประชาชนบนสถานีต ารวจ ละการบริการประชาชน
นอกสถานีต ารวจ ก าหนดมาตรการ฿หຌบริการประชาชน
฿นดຌานตาง  ๆเดຌก ดຌานการบริการทัไวเปดຌานการรักษา
ความปลอดภัย฿นชีวิต ละทรัพย์สิน ดຌานการอ านวย
ความยุติธรรมทางอาญา ดຌานการควบคุมละจัดการ
จราจร ดຌ านการประชาสัมพันธ์ละการมีส วนร วม           
ของประชาชน ละดຌานการปรับปรุ งสถานทีไท าการ                
ละสภาพวดลຌอม การพัฒนาสถานีต ารวจ ป็นการจัดท า
ครงการตามนวคิดคณะอนุกรรมการฉพาะพิจารณา
ปรับปรุงระบบการบริหารงานละการจัดการทัไวเป  
ของสถานีต ารวจซึไงส านักงานต ารวจหงชาติเดຌยึดถือ
หลักการตามรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ วิธีการ
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ละระบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีวาดຌวยการปฏิบัติราชการ พืไอประชาชน
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2540 ตลอดจนหลักการ ละวิธีการ
ปรับปรุงการท างานของหนวยงานของรัฐ (ผนมบท
การปฏิบัติระบบราชการ พ.ศ. 2540-2544) ส านักงาน
ต ารวจหงชาติ เดຌน านวคิดดังกลาวขຌางตຌนมาผสมผสาน
ขຌากับหลักการละนวทางการด านินการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสถานีต ารวจตาม
ครงการรงพักของรา  

นวทางการป้องกันละปราบปรามอาชญากรรม
สมัย฿หมของต ารวจมุงนຌนเปสูการดึงประชาชน   
฿หຌขຌามามีสวนรวมละกระจายก าลังต ารวจสวน
ปฏิบัติการเปยังพืๅนทีไ฿หຌมากทีไสุดพืไอสรຌางความคุຌนคย 
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ความเวຌวาง฿จ ละความศรัทธา (วิรุฬ ฟื้นสงุ 2540: 
10) ตอยางเรกใตามการปฏิบัติงานของจຌาหนຌาทีไ
ต ารวจยังมีปัญหาหลายประการ ดยพบวาต ารวจมี
ปัญหาการปฏิบัติงานดຌานงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ 
อาคารสถานทีไ ละบุคลากรเมพียงพอ (สุวัฒน์ชัย 
มะลิทองุ 2537: 79) ปัญหาการปฏิบัติงานของต ารวจ 
ขาดการสนับสนุน ละการเดຌรับความรวมมือจาก
ประชาชนนຌอยลง งินดือนละผลประยชน์ตไ า ท า฿หຌการ
ด านินการรักษาความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน
ของประชาชนยังเมดีทาทีไควร (พรหมขต ฮามค าเปุ 
2537: 49)  

ปัญหาดังกลาวอยู฿นความรับผิดชอบของ
ส านักงานต ารวจหงชาติทีไจะตຌองหานวทางป้องกัน
ปราบปรามละกຌเขปัญหาตางๆ ดยปรับปลีไยน
ยุทธวิธีจากชิงรับมาป็นชิงรุกดยการ฿หຌสถาน
ต ารวจทุกสถานี฿ชຌวิธีการด านินงานดຌานชุมชน   
ละมวลชนสัมพันธ์ป็นการสวงหาความรวมมือ
กับประชาชนทีไมุงนຌน฿หຌประชาชนละชุมชนขຌามา    
มีสวนรวม฿นการท างานของจຌาหนຌาทีไต ารวจอยาง
ป็นระบบละตอนืไอง การปฏิบัติหนຌาทีไของจຌาหนຌาทีไ
ต ารวจมีความส าคัญทีไจะกอ฿หຌกิดความชืไอถือ
ศรัทธาจากประชาชน ประชาชนเดຌรับผลดยตรง
จากการปฏิบัติหนຌาทีไของต ารวจการปฏิบัติหนຌาทีไ   
ป็นตัวชีๅวัดประสิทธิภาพของต ารวจ ถຌาประชาชนเดຌรับ
ผลจาการปฏิบัติหนຌาทีไ฿นทางทีไดีประชาชนกใจะชืไอถือ
ละศรัทธาจຌาหนຌาทีไต ารวจมากยิไงขึๅนสงผล฿หຌกิด
ภาพลักษณ์สวนรวมทีไดีของส านักงานต ารวจหงชาติ
(วิสุทธิ์ กิตติวัฒน์ุ 2528: 25)  

ความส ารใจหรือความลຌมหลวของงานต ารวจ 
สวน฿หญจะอยูทีไผลการปฏิบัติของสถานีต ารวจ 
ประชาชนละสังคมจะ฿ชຌการปฏิบัติหนຌาทีไของ
สถานีต ารวจป็นตัวชีๅวัดประสิทธิภาพงานของต ารวจ 
หากสามารถพิไมประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติงาน
เดຌมาก ประชาชน฿นพืๅนทีไยอมจะพึงพอ฿จชืไอถือศรัทธา
฿นการปฏิบัติหนຌาทีไของต ารวจมากขึๅน฿นขณะดียวกัน

ผลการปฏิบัติหนຌาทีไมีประสิทธิภาพของทุกสถานี
ต ารวจกใจะสงผล฿หຌกิดภาพลักษณ์สวนรวมทีไดีของ
ส านักงานต ารวจหงชาติ ละรัฐบาล อยางเรกใตาม
การปฏิบัติหนຌาทีไต ารวจ฿นปัจจุบันยังคงมีปัญหาอยู
หลายประการยากทีไจะกຌเข฿หຌส ารใจเดຌ฿นรใววัน 
ตถຌาหากปลอยเวຌดยเมจัดการกຌเขปัญหาหลานัๅนกใยิไง
จะมีมากขึๅนรืไอยๆ ละป็นผลกระทบทีไกอ฿หຌกิด
ปัญหาอืไนตามมา ผูຌศึกษาจึงสน฿จทีไจะศึกษาความ
พรຌอมการด านินครงการพัฒนาสถานีต ารวจพืไอ
ประชาชนของสถานีต ารวจภูธรคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
  
วัตถ ประสงค์ของการว จัย 

 1. พืไอศึกษาความพึงพอ฿จของประชาชนทีไมี
ตอครงการพัฒนาสถานีต ารวจพืไอประชาชนของ
สถานีต ารวจภูธรคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

 2. พืไอปรียบทียบความพึงพอ฿จของประชาชน
ทีไมีตอครงการพัฒนาสถานีต ารวจพืไอประชาชน
ของสถานีต ารวจภูธรคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี    
ดยจ านกตามพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ละ
รายเดຌฉลีไยตอดือน 
 
ความส าคัญของการว จัย 

พืไอ฿หຌทราบถึงความพึงพอ฿จของประชาชน
ทีไมีตอครงการพัฒนาสถานีต ารวจพืไอประชาชน 
ส าหรับ฿ชຌป็นนวทาง฿นการปรับปรุงกຌเขสงสริม 
ละพัฒนาประสิทธิภาพการบริการของขຌาราชการ
ต ารวจ สถานีต ารวจภูธรคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
฿หຌมีประสิทธิภาพยิไงขึๅน 
 
ขอบขตของการว จัย 

1. ประชาการละกล มตัวอยาง 
1.1 ประชากรทีไศึกษาครัๅงนีๅ เดຌก ประชาชน

ทีไมา฿ชຌบริการทีไสถานีต ารวจภูธร คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
ตนืไองจากกลุมประชากรมีป็นจ านวนมากการกใบ
ขຌอมูลยอมกระท าเดຌยากละสียวลาจึงตຌองก าหนด
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กลุมตัวประชากรทีไมา฿ชຌบริการทีไสถานีต ารวจภูธร
คลองหลวง ซึไงมีจ านวนประมาณ 400 คนตอดือน 
(สถานีต ารวจภูธรคลองหลวง  ุ2554:5)  
  1.2 กลุมตัวอยางทีไ฿ชຌ฿นการศึกษาครัๅงนีๅ เดຌก
ประชาชนทีไมา฿ชຌบริการของสถานีต ารวจภูธร   
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผูຌวิจัยก าหนดกลุม
ตัวอยางจากการสุมกลุมตัวอยางบบบังอิญ จ านวน 
200 คน เดຌจากการค านวณขนาดของกลุมตัวอยาง
ดยการ฿ชຌ สูตรค านวณของยามาน (YamaNe)    
(สุวรีย์ ศิริภคาภิรมย์ุ 2546: 244)  

2.ตัวปรที่ใช้ในการศึกษา 
 ิ2.1 ตัวปรอิสระ เดຌก  พศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายเดຌฉลีไยตอดือน  
 ิ2.2 ตัวปรตาม เดຌก การด านินครงการ
พัฒนาสถานีต ารวจพืไอประชาชนของสถานี
ต ารวจภูธรคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จ านวน 4 ดຌาน 
ประกอบดຌวย ดຌานการบริการทัไวเป ดຌานการอ านวย
ความยุติธรรมทางอาญา ดຌานการรักษาความปลอดภัย
฿นชีวิตละทรัพย์สิน ละดຌานการควบคุมละจัดการ
จราจร 
  
สมมต ฐานการว จัย 

ความพึงพอ฿จของประชาชนทีไมีตอครงการ
พัฒนาสถานีต ารวจพืไอประชาชนของสถานีต ารวจภูธร
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตกตางกัน มืไอจ านก
ตาม พศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพละรายเดຌฉลีไย
ตอดือน 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

฿นการศึกษารืไอง ความพึงพอ฿จของประชาชน
ทีไมีตอครงการพัฒนาสถานีต ารวจพืไอประชาชน
ของสถานีต ารวจภูธรคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
ผูຌวิจัยเดຌรวบรวมนวคิดละงาวิจัยทีไกีไยวขຌองมา฿ชຌ
฿นกรอบศึกษาดังตอเปนีๅ 

 

1.ขຌอมูลพืๅนฐานของสถานีต ารวจภูธร 
คลองหลวง 

1.1 ประวัติสถานีต ารวจ  
1.2 สภาพพืๅนทีไรับผิดชอบ 
1.3 สถานทีไส าคัญ  
1.4 สภาพสังคมละศรษฐกิจ 

2.นวคิดครงการพัฒนาสถานีต ารวจพืไ อ
ประชาชน 

2.1 ครงการพัฒนาสถานีต ารวจพืไอประชาชน  
2.2 การด านินครงการพัฒนาสถานีต ารวจ

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 

 
ว ธีด าน นการว จัยิ 

การด านินการวิ จัยครัๅ งนีๅ  ผูຌ วิ จั ยมี วิ ธี การ
ด านินการวิจัย สรุปเดຌดังนีๅ 

1. ประชากรทีไศึกษาครัๅงนีๅ เดຌก ประชาชน
ทีไมา฿ชຌบริการทีไสถานีต ารวจภูธรคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี ตนืไองจากกลุมประชากรมีป็นจ านวนมาก 
การกใบขຌอมูลยอมกระท าเดຌยากละสียวลามาก 
จึงตຌองก าหนดกลุมตัวประชากรทีไมา฿ชຌบริการ       
ทีไสถานีต ารวจภูธรคลองหลวง ซึไงมีจ านวนประมาณ 
400 คนตอดือน  

2. กลุมตัวอยางทีไ ฿ชຌ ฿นการศึกษาครัๅ งนีๅ 
เดຌกประชาชนทีไมา฿ชຌบริการของสถานีต ารวจภูธร
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผูຌวิจัยก าหนดกลุมตัวอยาง
จากการสุมกลุมตัวอยางบบบังอิญ จ านวน 200 คน  
 
 

29



วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ 
Western University Research Journal of Humanities and Social Science 

 

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

คร่ืองมือที่ใช้ในการกใบรวบรวมข้อมูล  
การศึกษาครัๅงนีๅครืไองมือทีไ฿ชຌการการกใบ

รวบรวมขຌอมูล เดຌก บบสอบถามทีไสรຌางขึๅนจาก
กรอบนวคิดซึไงศึกษาจากทฤษฏีละอกสารต ารา
รียนตลอดจนงานวิจัยทีไกีไยวขຌองละก าหนดเวຌ฿น
งานวิจัยทัๅงนีๅบบสอบถามบงออกป็น 2 สวน 
ดังนีๅ 

ตอนทีไ 1 ป็นค าถามขຌอมูลทัไวเปของ
ประชาชนทีไมีตอครงการพัฒนาสถานีต ารวจ     
พืไอประชาชนของสถานีต ารวจภูธรคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี ดยจ านกตามพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ ละรายเดຌฉลีไยตอดือน 

ตอนทีไ 2 ป็นค าถามกีไยวกับความพึงพอ฿จ
ของประชาชนทีไมีตอครงการพัฒนาสถานีต ารวจ
พืไอประชาชนของสถานีต ารวจภูธรคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี ดยเดຌก าหนดระดับความพึงพอ฿จ
฿นการด านินครงการ เวຌ 5 ระดับ คือ มากทีไสุด มาก 
ปานกลาง นຌอย นຌอยทีไสุด  
 
การว คราะห์ข้อมูลิ 

 การวิคราะห์ขຌอมูลบงออกป็น 3 ตอน พืไอ฿หຌ
เดຌผลการศึกษาตามความมุงหมายละ การทดสอบ
สมมติฐานของการวิจัย ดังนีๅ  

ตอนทีไ 1 ขຌอมูลสถานภาพสวนบุคคลของ
กลุมตัวอยาง วิคราะห์ดยการจกจงความถีไละ
หาคารຌอยละ  

ตอนทีไ 2 ผลการศึกษาความพึงพอ฿จของ
ประชาชนทีไมีตอครงการพัฒนาสถานีต ารวจ    
พืไ อประชาชนของสถานีต ารวจภูธรคลองหลวง   
จังหวัดปทุมธานี ดยการวิคราะห์หาคาฉลีไย ( X ) 
คาสวนบีไยงบนมาตรฐาน(S.D.)ละปลผลตาม
กณฑ์ทีไก าหนดเวຌ  

ตอนทีไ 3 ปรียบทียบความพึงพอ฿จของ
ประชาชนทีไมีตอครงการพัฒนาสถานีต ารวจพืไอ
ประชาชนของสถานีต ารวจภูธรคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี มืไอจ านกตามพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพละรายเดຌฉลีไยตอดือน น ามาทดสอบคาที   
(t-test) ส าหรับกลุมตัวอยาง 2 กลุม ละการวิคราะห์
ความปรปรวนบบจ านกทางดียว (One - way 
ANOVA) ดยการทดสอบคาอฟ (F - test) ส าหรับ
กลุมตัวอยาง 3 กลุมขึๅนเป มืไอพบความตกตาง
ของนัยส าคัญทางสถิติจะ฿ชຌการทดสอบป็นรายคู 
ดย฿ชຌวิธีของชฟฟຆ (Scheffe’s method)  
 
สร ปผลการว จัย 

การวิจัยรืไอง ความพึงพอ฿จของประชาชนทีไมี
ตอครงการพัฒนาสถานีต ารวจพืไอประชาชนของ
สถานีต ารวจภูธรคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผูຌวิจัยเดຌ
สรุปผลเวຌดังตอเปนีๅ 

ตอนทีไ 1 สรุปตามสถานภาพสวนบุคคลของ
ผูຌตอบบบสอบถาม 

ผูຌตอบบบสอบถามทัๅงหมด จ านวน 200 คน 
กลุมตัวอยางสวน฿หญป็น พศชาย มีอายุ 20-30 ปี 
รองลงมาอายุ 31-40 ปี ระดับการศึกษามัธยมศึกษา/
ปวช. รองลงมาระดับปริญญาตรี กลุมตัวอยางสวน฿หญ
มีอาชีพรับจຌาง/พนักงานบริษัทอกชน รองลงมา    
คือขຌาราชการ/รั ฐวิสาหกิจ รายเดຌ ฉลีไ ยตอดือน     
5,000-15,000-บาท รองลงมารายเดຌ ฉลีไย 15,001-
25,000บาท  

ตอนทีไ 2 ความพึงพอ฿จของประชาชนทีไมี
ตอครงการพัฒนาสถานีต ารวจพืไอประชาชนของ
สถานีต ารวจภูธรคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

ผูຌวิจัยศึกษาจากระดับความคิดหในของ
กลุมตัวอยางตอปัจจัย 4 ดຌาน คือ 1) ดຌานการบริการ
ทัไวเป 2) ดຌานการอ านวยความยุติธรรมทางอาญา 
3) ดຌานการรักษาความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน 
4) ดຌานการควบคุมละจัดการจราจร พบวาความพึง
พอ฿จของประชาชนทีไมีตอครงการพัฒนาสถานี
ต ารวจพืไอประชาชนของสถานีต ารวจภูธร คลองหลวง 
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จังหวัดปทุมธานี ภาพรวมอยู฿นระดับพึงพอ฿จนຌอย
มืไอพิจารณายก฿นตละดຌานมีรายละอียดดังนีๅ    

2.1 ดຌานการบริการทัไวเป พบวา ฿นภาพรวม
อยู฿นระดับนຌอย ละมืไอพิจารณาตละรายการ
ดยรียงล าดับคาฉลีไยสูงสุดคือ จຌาหนຌาทีไต ารวจ   
มีกิริยามารยาททีไป็นมิตรตอประชาชนผูຌมาติดตอ
รับบริการ ละจัดจຌาหนຌาทีไคอย฿หຌค านะน าละ฿หຌ
ค าปรึกษา฿นการบริการบนสถานีต ารวจ รองลงมาคือ   
มีป้ายสดงทีไตัๅงละสຌนทางการดินทางเปสถานี
ต ารวจทีไชัดจนละขຌา฿จงายละจຌาหนຌาทีไต ารวจ
อา฿จ฿สละกระตือรือรຌน฿นการ฿หຌบริการก
ประชาชน 

2.2 ดຌานการอ านวยความยุติธรรมทางอาญา 
พบวา ฿นภาพรวมอยู฿นระดับนຌอย ละมืไอพิจารณา
ตละรายการดยรียงล าดับคาฉ ลีไยสูงสุดคือ     
การจຌงความคืบหนຌาทางคดี฿หຌผูຌสียหายหรือญาติ
ทราบป็นระยะ รองลงมาคือ จัด฿หຌมีพนักงานสอบสวน
พียงพอตอการรับจຌงความ  

2.3 ดຌานการรักษาความปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน พบวา ฿นภาพรวมอยู฿นระดับนຌอย ละมืไอ
พิจารณาตละรายการดยรียงล าดับคาฉลีไยสูงสุด
คือ ความรวดรใว฿นการดินทางมายังสถานทีไ กิด
หตุของจຌาหนຌาทีไต ารวจ รองลงมาคือ จัดจຌาหนຌาทีไ
ต ารวจสายตรวจอยางพียงพอคลอบคลุมทุกพืๅนทีไ 

2.4 ดຌานการควบคุมละจัดการจราจร พบวา 
฿นภาพรวมอยู฿นระดับนຌอย ละมืไอพิจารณาตละ
รายการดยรียงล าดับคาฉลีไยสูงสุดคือ อบรม 
ผยพรความรูຌ ความขຌา฿จละปลูกฝังวินัยการจราจร 
รองลงมาคือ ปຂดอกาส฿หຌประชาชนมีสวนรวมละ
นะน า฿นการกຌเขปัญหาการจราจร ละอ านวยความ
สะดวกดຌานการปรียบทียบปรับคดีจราจร 

ตอนทีไ 3 การปรียบทียบความพึงพอ฿จของ
ประชาชนทีไมีตอครงการพัฒนาสถานีต ารวจพืไอ
ประชาชนของสถานีต ารวจภูธรคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี มืไอจ านกตามสถานภาพสวนบุคคล 
สรุปเดຌวา 

การจ านกตามพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายเดຌฉลีไยตอดือน พบวา฿นภาพรวมเมตกตาง
กัน สวนนีๅเมป็นเปตามสมมติฐานทีไตัๅงเวຌ ละมืไอ
พิจารณาป็นรายดຌาน ดຌานการบริการทัไวเป ดຌานการ
อ านวยความยุติธรรมทางอาญา ดຌานการรักษาความ
ปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน ดຌานการควบคุมละ
จัดการจราจร ส าหรับการจ านกตามอาชีพพบวา฿น
ภาพรวมเมตกตางกัน ฿นสวนนีๅ เม ป็นเปตาม
สมมติฐานทีไตัๅงเวຌ  
 
อภ ปรายผล 

ผลการศึกษาวิจัย ความพึงพอ฿จของประชาชน
ทีไมีตอครงการพัฒนาสถานีต ารวจพืไอประชาชน
ของสถานีต ารวจภูธรคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
ผูຌวิจัยเดຌอภิปรายผลเวຌดังตอเปนีๅ 

1. ดຌานการบริการทัไวเป฿นภาพรวมมีคาฉลีไย
อยู฿นระดับนຌอย เมสอดคลຌองกับงานวิจัยของ กนกศรี 
ธุระทอง (2545ุ บทคัดยอ) ศึกษาการประมินผล
ครงการรงพักพืไอประชาชน : ศึกษาฉพาะกรณีสถานี
ต ารวจนครบาลลุมพินี พบวา ประชาชนผูຌขอรับ
บริการมีความพึงพอ฿จกับการปฏิบัติงานตามครงการ
฿นระดับคอนขຌางมากละประชาชนประมินผลการ
ปฏิบัติงานดຌาน การบริการทัไวเป ดຌานการอ านวยความ
ยุติธรรมทางอาญา การรักษาความปลอดภัย฿นชีวิต   
ละทรัพย์สิน ดຌานการจัดการละควบคุมการจราจร 
ดຌานการประชาสัมพันธ์ละสวงหาความรวมมือจาก
ประชาชน ดຌานการปรับปรุงสถานทีไท าการ ละสภาพวดลຌอม 
มีคาฉลีไยอยู฿นระดับดี จຌาหนຌาทีไต ารวจมีความพึงพอ฿จ฿น
การปฏิบัติงานตามครงการคอนขຌางมาก  

2. ดຌานการอ านวยความยุติธรรมทางอาญา 
฿นภาพรวมมีคาฉลีไยอยู฿นระดับนຌอย เมสอดคลຌอง
กับงานวิจัยของ กิตติพล จงอยูสุข(2552,บทคัดยอ) 
ศึกษาการด านินงานตามครงการรงพักพืไ อ
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ประชาชน”ของจຌาหนຌาทีไต ารวจ สถานีต ารวจภูธร
อินทร์บุรี  อ าภออินทร์บุ รี  จังหวัดสิงห์บุรี  พบว า 
ประชาชนมีความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมาก รียงล าดับ
จากมากเปหานຌอย คือ ดຌานการรักษาความปลอดภัย
฿นชีวิตละทรัพย์สิน รองลงมาคือดຌานการบริการ
ทัไวเป ดຌานการควบคุมละจัดการจราจร ดຌานการ
อ านวยความยุติธรรมทางอาญา ซึไงดຌานการอ านวย
ความยุ ติธรรมพิจารณาต ละรายการดยรี ยง
ตามล าดับคาฉลีไยสูงสุดคือ จัดวรพนักงานสอบสวน
เวຌรับจຌงความ฿นตละผลัดหมาะสม พียงพอกับ
ปริมาณงานละจ านวนประชาชนทีไมารับ฿ชຌบริการ 
สงสริม฿หຌ฿ชຌคอมพิวตอร์฿นการท าส านวน ละมี
คาฉลีไยตไ าสุดคือ พัฒนาขຌาราชการต ารวจสายงาน
อืไน฿หຌมีความรูຌความสามารถทางการสอบสวน  

3. ดຌานการรักษาความปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์ สิน฿นภาพรวมมีค าฉลีไยอยู ฿นระดับนຌอย         
เมสอดคลຌองกับงานวิจัยของ พีรดช ขอนดอก (2550ุ 
บทคัดยอ) ศึกษาความพึงพอ฿จของประชาชนตอ
การปฏิบัติงานของจຌาหนຌาทีไต ารวจตามนยบาย 
สถานีต ารวจพืไอประชาชน” : ศึกษาฉพาะกรณีสถานี
ต ารวจภูธรอ าภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี พบวา 
ดຌานการรักษาความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน
ดยภาพรวมมีคาฉลีไยอยู฿นระดับปานกลาง ละมืไอ
พิจารณารายขຌอ พบวามีระดับความพึงพอ฿จอยูระดับมาก 
฿นดຌานจຌาหนຌาทีไต ารวจละประชาชน มีการลกปลีไยน
ขຌอมูล฿นการป้องกันละปราบปราม รองลงมาป็นมืไอ
มีหตุกิดขึๅน จຌาหนຌาทีไต ารวจดินทางเปถึงสถานทีไกิด
หตุสวน฿นดຌานมีการจัดกิจกรรม฿หຌประชาชนขຌารวม
฿นการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม กับก าลังสาย
ตรวจพียงพอหมาะสมกับสภาพพืๅนทีไมีคาฉลีไย
ตไ าสุด  

4. ดຌ านการควบคุมละจัดการจราจร        
฿นภาพรวมมีคาฉลีไยอยู฿นระดับนຌอย เมสอดคลຌอง
กับงานวิจัยของ สมกียรติ สมบูรณ์บริรักษ์ (2546ุ 
บทคัดยอ) ศึกษาการน านยบาย ครงการพัฒนา

สถานีต ารวจพืไอประชาชน” เปปฏิบัติ : ศึกษากรณี 
สถานีต ารวจนครบาลบางนา พบวาจຌาหนຌาทีไต ารวจ
สวน฿หญหในดຌวยวานยบายดังกลาวมีวัตถุประสงค์
พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿นการ฿หຌบริการประชาชน
อยางมาก มีความชัดจน ละสามารถกຌเขปัญหาเดຌ
ปานกลาง การน านยบายเปปฏิบัติสวน฿หญประสบ
ปัญหางบประมาณ ละการขาดคลนวัสดุอุปกรณ์
ทีไมีคุณภาพอยางมาก สวนปัญหาขาดคลนทรัพยากร
บุคลากรอยู฿นระดับปานกลาง ดຌานผลส ารใจของ
การน านยบายเปปฏิบัติ พบวา สวน฿หญหในวาประสบ
ผลส ารใจ฿นการน าครงการเปปฏิบัติ ฿นระดับปาน
กลางทัๅง฿นมิติกิจกรรมทีไตຌองปฏิบัติละประสิทธิผลของ
ครงการ ดยกิจกรรมทีไประสบผลส ารใจมากทีไสุด 
เดຌก การประชุมชีๅจงขຌาราชการทุกระดับ การท าป้าย
ผนผังผนภูมิ  ละการพัฒนาระบบสายตรวจ       
สวนประสิทธิผลของครงการทีไประสบผลส ารใจมาก
ทีไสุด เดຌก สภาพวดลຌอมทีไสะอาดละป็นระบียบ
ขึๅน มีประสิทธิภาพการบริการปะชาชนดีขึๅน ละกຌเข
ปัญหาจราจร฿นพืๅนทีไทีไมีปัญหา  

จากการศึกษาความพึงพอ฿จของประชาชน
มีตอครงการพัฒนาสถานีต ารวจพืไอประชาชน   
ของสถานีต ารวจภูธรคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี       
ผลการศึกษาพบวาภาพรวมมีคาฉลีไยอยู฿นระดับ
นຌอย เมสอดคลຌองกับงานวิจัยของผูຌทีไคยศึกษาวิจัย
รืไองความพึงพอ฿จ฿นลักษณะดียวกัน ซึไงผลวิจัยสวน
฿หญมีคาฉลีไยอยู฿นระดับปานกลาง อาจป็นเดຌวาสถานี
ต ารวจภูธรคลองหลวง ป็นสถานีต ารวจขนาด฿หญ
มีพืๅนทีไรับผิดชอบ 190 ตารางกิลมตร ตัๅงอยู฿กลຌกับ
กรุงทพมหานคร ดยป็นยานอุตสาหกรรมตลาดคຌาสง   
ทีไ พั กอาศั ยละสถานศึ กษาระดั บอุ ดมศึ กษา                    
จึงมีประชากรฝงป็นจ านวนมากท า฿หຌมีถนนคับ
คบละมีการขยายถนน กอ฿หຌกิดการจราจรติดขัด฿น
การดินทางเปท างานละกลับจากท างาน ประกอบ
กับมีพืๅนทีไรับผิดชอบป็นบริวณกวຌาง เมสอดคลຌอง
กับจ านวนจຌาหนຌาทีไต ารวจ จึงป็นสาหตุ฿หຌจຌาหนຌาทีไ
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ต ารวจเมสามารถดูลเดຌอยางทัไวถึงละตลอดวลา 
จึง฿หຌท า฿หຌมีการกออาชญากรรมกิดขึๅนจ านวนมาก 
ซึไงปัญหาดังกลาวอาจจะป็นสาหตุ฿หຌประชาชน฿น
ขตพืๅนทีไเมพึงพอ฿จตอการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ
ต ารวจ ผลการศึกษาวิจัยจึงเดຌผลลัพธ์อยู฿นระดับ
นຌอย  
 
ข้อสนอนะ 

จากการศึกษาวิจัย ความพึงพอ฿จของประชาชน
ทีไมีตอครงการพัฒนาสถานีต ารวจพืไอประชาชน
ของสถานีต ารวจภูธรคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
ผูຌวิจัยมีขຌอสนอนะทัไวเปละขຌอสนอนะพืไอการ
วิจัยครัๅงตอเป ดังนีๅ 

1.ข้อสนอนะท่ัวไป 
จากผลการศึกษาวิจัยครัๅงนีๅพบวาภาพรวม

ความพึงพอ฿จอยู฿นระดับนຌอย ทัๅง 4 ดຌาน ซึไงผูຌวิจัยหใน
ควรกຌเขปรับปรุง฿หຌดีขึๅน จึงขอสนอนะพิไมติมดังนีๅ  

1) ดຌ านการบริการทัไ วเปประดในทีไ 
พบวา ประชาชนมีความพึงพอ฿จ฿นล าดับสุดทຌายคือ 
การรวมการบริการประชาชนดຌานตางๆเวຌ ณ จุดดียว 
(one stop service) พืไอ฿หຌกิดความสะดวกละรวดรใว
กประชาชนผูຌ฿ชຌบริการ ดังนัๅนสถานีต ารวจภูธรคลอง
หลวง ควรด านินการ฿หຌงานบริการประชาชนทุกสาย
งานขຌามารวมเวຌ ณ จุดดียวกัน  

2) ดຌานการอ านวยความยุติธรรมทาง
อาญา ประดในทีไพบวา ประชาชนมีความพึงพอ฿จ
฿นล าดับสุดทຌายคือ พนักงานสอบสวน฿ชຌอุปกรณ์
ละทคนลยีสมัย฿หมมาชวย฿นการสอบสวน 
ดังนัๅนสถานีต ารวจภูธรคลองหลวง ควรด านินการ
อบรมพัฒนาพิไมติมความรูຌ฿หຌพนักงานสอบสวนมี
ความรูຌพรຌอมทัๅงมีอุปกรณ์ละทคนลยีทีไทันสมัย
เวຌ฿ชຌ฿นการท างาน 

3) ดຌานการรักษาความปลอดภัย฿น
ชีวิตละทรัพย์สิน ประดในทีไพบวา ประชาชนมีความ
พึงพอ฿จ฿นล าดับสุดทຌายคือ จຌาหนຌาทีไต ารวจน า
ทคนลยีสมัย฿หมมาประยุกต์฿ชຌ฿นการติดตาม
จับกุมคนรຌาย ดังนัๅนสถานีต ารวจภูธรคลองหลวง 
ควรด านินการอบรมพัฒนาพิไมติมความรูຌ ฿หຌ
จຌาหนຌาทีไต ารวจสายงานสืบสวนมีความรูຌพรຌอมทัๅงมี
อุปกรณ์ละทคนลยีทีไทันสมัยเวຌ฿ชຌ฿นการท างาน
พืไอ฿ชຌ฿นการท างาน 

4) ดຌานการควบคุมละจัดการจราจร 
ประดในทีไพบวา ประชาชนมีความพึงพอ฿จ฿นล าดับ
สุดทຌายคือ จຌาหนຌาทีไต ารวจจราจรปฏิบัติหนຌาทีไตอ
ผูຌกระท าผิดกฎจราจรอยางสมอภาคทาทียมกัน 
ดังนัๅนสถานีต ารวจภูธรคลองหลวง ควรด านินการ
฿หຌมีการบัตรคิวพืไอจัดล าดับ฿นการมา฿ชຌบริการ฿น
การปรียบทียบปรับคดีจราจร สงสริมละอบรม
฿หຌจຌาหนຌาทีไต ารวจจราจรด านินการตอผูຌกระท าผิด
อยางสมอภาคละทาทียมกัน 

โ.ิข้อสนอนะในงานว จัยครัๅงตอไป 
2.1 ควรท าการศึกษาความพึงพอ฿จของ

จຌาหนຌาทีไต ารวจทีไมีตอครงการพัฒนาสถานีต ารวจ
พืไอประชาชน พืไอน าเปสูการศึกษาวาจຌาหนຌาทีไ
ต ารวจมีความพึงพอ฿จละความพรຌอมตอการ
ปฏิบัติตามครงการดังกลาวหรือเม 

2.2 ควรท าการศึกษารืไองความพึงพอ฿จ
ของประชาชนผูຌรับบริการจากสถานีต ารวจป็น
ประจ าอยางตอนืไอง พืไอน าเปสูการปรับปรุง
คุณภาพของการ฿หຌบริการ  

2.ใ ควรท าการศึกษารืไองนวทางสงสริม
บทบาทการมีส วนร วมของประชาชน฿นการ
บริหารงานของสถานีต ารวจ  
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ปัจจัยท่ีสงผลตอการลือกใช้บร การการจัดประช มละสัมมนาิ(MICE)  
ของธ รก จรงรมละรีสอร์ทในจังหวัดกาญจนบ รี 

Factors affecting the selection service of MICE for  
Hotels and Resorts in Kanchanaburi Province 

 
พ น ตาิิก้วจ ตคงทอง1ิยาวลักษณ์ิิชาวบ้านพธ ์2 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอ (1) ศึกษาปัจจัยทีไสงผลตอการลือก฿ชຌบริการการจัดประชุมละสัมมนา฿นจังหวัด
กาญจนบุรี ละ (2) ปรียบทียบความส าคัญของปัจจัยทีไสงผลตอการลือก฿ชຌบริการการจัดประชุมละสัมมนา฿นจังหวัด
กาญจนบุรี จ านกตามลักษณะของทัไวเปผูຌรับบริการสถานทีไจัดงาน กลุมตัวอยางคือ ผูຌรับบริการซึไงป็นกลุมทีไป็นจຌาภาพจัด
งานทีไป็นกิจกรรมอันกีไยวขຌองกับอุตสาหกรรมการจัดประชุมละสัมมนา จ านวน 225 คน ผลการศึกษาพบวา (1) สวน฿หญ
ป็นพศหญิง มีอายุ ใๆ-ไ5 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายเดຌฉลีไยตอดือน 20,001-ใ0,000 บาท มีประสบการณ์การ
ท างาน฿นดຌานการจัดประชุม ไ-ๆ ปี ละสวน฿หญป็นองค์กรของรัฐ/สถาบันการศึกษา/องค์กรรัฐวิสาหกิจ ละ (2) ปัจจัยทีไ
สงผลตอการลือก฿ชຌบริการการจัดประชุมละสัมมนา ฿นภาพรวม มีความส าคัญอยู฿นระดับมาก ดยปัจจัยทีไมีความส าคัญอยู
฿นระดับมากมี 5 ดຌาน ดังนีๅ (1) ดຌานปรกรมการจัดงานส ารใจรูป (2) ดຌานผลิตภัณฑ์/บริการ (ใ) ดຌานกระบวนการบริการ     
(ไ) ดຌานพนักงาน ละ (5) ดຌานสิไงวดลຌอมทางกายภาพ ตามล าดับ ปัจจัยทีไมีความส าคัญอยู฿นระดับปานกลางมี ใ ดຌาน       
คือ (1) ดຌานการสงสริมการตลาด (2) ดຌานชองทางการจัดจ าหนาย ละ (ใ) ดຌานราคา ตามล าดับ ละ (ใ) ผูຌรับบริการสถานทีไ
จัดงานทีไมีประสบการณ์การท างาน฿นดຌานการจัดประชุม ละประภทขององค์กรทีไสังกัดหรือปฏิบัติงานอยูตางกัน฿หຌ
ความส าคัญของปัจจัยทีไสงผลตอการลือก฿ชຌบริการการจัดประชุมละสัมมนา ตกตางกัน สวนพศ อายุ ระดับการศึกษา    
ละรายเดຌฉลีไยตอดือน เมตกตางกัน 

 

 
ค าส าคัญิ:ิ การจัดประชุมละสัมนา  ุการลือก฿ชຌบริการ  ุ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 นักศึกษาครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการมือง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าหง 
2
 นักศึกษาครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการมือง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าหง 
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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 
 
บทน า 

อุตสาหกรรมการจัดประชุมละสัมมนา 
ป็นอุตสาหกรรมทีไมีกลุมป้าหมายป็นกลุมลูกคຌา
จากธุรกิจการจัดประชุม ธุรกิจการจัดการทองทีไยว
พืไอป็นรางวัล ละธุรกิจการจัดการสดงสินคຌา/
นิทรรศการ กอ฿หຌกิดรายเดຌจากผูຌขຌารวมงานทีไ
ดินทางมาจากตางประทศป็น ใ ทาของกลุม
นักทองทีไยวดยทัไวเป (รชพร จันทร์สวาง, 25ไๆุ 
หนຌา18) ละรายเดຌของธุรกิจการจัดประชุมนานาชาติ
฿นประทศเทยจ านวน 1,551 ครัๅง ฿นปี พ.ศ. 25ไ5 
จากผูຌรวมประชุมจ านวน 1ไ1,2ไไ คน ละผูຌติดตาม
จ านวน ใใ,่้้ คน คิดป็นมูลคารายเดຌทัๅงสิๅน 
1ใ,่ ่้ ลຌานบาท (ทวีป ศิริรัศมี, 25ไ ุ่ หนຌา 125) 
จากการส ารวจของสมาคม ICCA (International 
Congress & Convention Association) ฿นปี พ.ศ. 
25ไๆ พบว าประทศเทยเดຌ ป็นจຌ าภาพการ          
จัดประชุมนานาชาติส าหรับสมาคมฯ จ านวน 5็ ครัๅง 
คิดป็นจ านวนผูຌขຌารวมประชุมทัๅงสิๅน ใไ,2ๆ็ คน 
ละป็นการประชุม฿นกรุงทพมหานคร ใไ ครัๅง 
คิดป็นจ านวนผูຌขຌารวมประชุมทัๅงสิๅน 21,็ๆ0 คน 
ทัๅงนีๅ ICCA เดຌค านวณคา฿ชຌจายดยฉลีไยทีไกิดขึๅน
ของผูຌขຌารวมประชุม ไ10 หรียญสหรัฐตอคน   
ตอวัน (ประมาณ 12,ใ00 บาท ตอคนตอวัน) ละ
จากการประมินของบริษัทจัดประชุม (corporate 
meeting planners) ทัไวลกจ านวน 5ๆใ หง 
พบวา ประทศเทยยังเดຌรับการจัดอันดับ฿นการจัด
ประชุมนานาชาติป็นอันดับทีไ 5 ของลกรองจาก
ฮองกง สิงคปร์ สหราชอาณาจักร ละฝรัไงศส ละ 
World Tourism Organization  
 
 

 
คาดการณ์วา ธุรกิจการจัดประชุมละสัมมนา    
฿นประทศเทยจะมีอัตราการพิไมขึๅนอยางมัไนคง 
ดยท านายว า จะพิไ มประมาณ 5ั ตอปี  ถึ งปี         
พ.ศ. 255็ จึงหในเดຌวา ประทศเทยมีศักยภาพทีไ   
จะป็นประทศส าคัญ฿นกลุมอุตสาหกรรมการจัด
ประชุมละสัมมนา ซึไงท ารายเดຌขຌาประทศจ านวน
มหาศาลตอปี 

จากความตຌองการของตลาด฿นอุตสาหกรรม
การจัดประชุมละสัมมนาทีไพิไมมากขึๅนท า฿หຌธุรกิจ
รงรมละศูนย์ประชุมซึไงป็นธุรกิจหลักทีไกีไยวขຌอง
กับอุตสาหกรรมดังกลาวมองหในอกาสทางธุรกิจ 
จึงพิไมการลงทุนดຌวยการพิไมจ านวนพืๅนทีไ฿ชຌสอย฿หຌ
มากขึๅน ท า฿หຌ฿นอนาคตประทศเทยจะมีพืๅนทีไของ
สถานทีไจัดงานมากขึๅน ท า฿หຌประทศเทยขຌาสูยุค
ของการขงขัน฿นรืไองของ The Space Race” 
ทัๅงภาย฿นประทศละการขงขัน฿นรืไองนีๅกับ
ประทศพืไอนบຌานละประทศทีไสงสริมธุรกิจการ
จัดประชุมละสัมมนา ชน วียดนาม จีน อินดีย 
ญีไปุຆน ฮองกง ละกาหลี ตนวนຌมอุตสาหกรรม
การจัดประชุมละสัมมนา฿นประทศเทยกลับมี
ขนาดการประชุมลใกลง ละมีระยะวลาพ านักฉลีไย
ลดลง (สุประภา มลีรตานนท์, 25ไ ,้ หนຌา 2) ดังนัๅน 
สถานทีไจัดงาน (venue) ซึไงถือเดຌวาป็นปัจจัย
ส าคัญ฿นการสรຌางความส ารใจของอุตสาหกรรม
การจัดประชุมละสัมมนา ควรมีการพัฒนากล
ยุทธ์การตลาด฿หຌหมาะสมตอการตอบสนองตอ
ความตຌองการละการพิไมความพึงพอ฿จสูงสุดของ
ลูกคຌา฿นอุตสาหกรรมการจัดประชุม ละสัมมนา    
คือ ผูຌวางผนงานประชุมขององค์กรตางๆตลอดจน
ผูຌขຌารวมประชุม พืไอป็นการพิไมความมัไนคงของ
ธุรกิจสถานทีไจัดงาน฿หຌสามารถขงขันเดຌทัๅง฿น
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ตลาดภาย฿นประทศละตางประทศ ดังนัๅน การพัฒนา
ละการศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดทีไ ชัดจน      
พืไอความอยูรอดภาย฿ตຌการขงขัน฿นอนาคต   
ละน ามาปรับป็นรูปบบการตลาดทีไหมาะสม
กับอุตสาหกรรมการจัดประชุมละสัมมนา      
จนกลายป็นบรรทัดฐาน (norm) เดຌ จึงนับป็นรืไอง
ส าคัญยิไง 

อุตสาหกรรมการจัดประชุมละสัมมนา
จะตຌองมีความสามารถ฿นการขงขันเดຌ ดังนัๅน 
สถานทีไจัดงาน (venue) ฿นฐานะองค์ประกอบ
หลักของอุตสาหกรรมการจัดประชุมละสัมมนา 
ซึไงจ าป็นตຌองรงพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด   
พืไอก าหนดสวนประสมการตลาดของธุรกิจ฿หຌ
ชัดจน ละมองหาจุดขใงจุดออน฿หຌพบ นืไองจาก
สถานทีไจัดงานป็นการบริการฉพาะทาง จึงควรมี
การก าหนดสวนประสมการตลาดทีไมีลักษณะฉพาะ
ละตางจากธุรกิจบริการอืไนๆ การศึกษากลยุทธ์
ทางการตลาด ควรท าความขຌา฿จความตຌองการ
ของลูกคຌา พราะความตຌองการของลูกคຌามีอิทธิพล
ตอการตัดสิน฿จของผูຌบริหาร฿นการก าหนดกล
ยุทธ์สวนประสมการตลาด ทัๅงนีๅ ผูຌบริหารควร
ขຌา฿จละสามารถบงสวนการตลาด (market 
segmentation) ละการก าหนดลูกคຌาตลาด
ป้าหมาย (target market) ตลอดจนการก าหนด
ต าหนงทางการตลาด (market positioning) เดຌ 
ทัๅงหมดนีๅควรเดຌรับการพิจารณาอยางรอบคอบ
พืไอน ามาพัฒนาสวนประสมการตลาดส าหรับ
ตลาดป้ าหมายตอเป จึงมี ความจ า ป็น฿น
การศึกษาคຌนหารูปบบของสวนประสมการตลาด
ของสถานทีไจัดงาน฿นประทศเทยวาควรจะป็น
อยางเร ละสามารถน าเป฿ชຌประยชน์ตอธุรกิจ
สถานทีไจัดงานเดຌอยางเร 

จากความจ าป็น฿นการศึกษาผูຌวิจัยจึงสน฿จ
ศึกษาปัจจัยทีไสงผลตอการลือก฿ชຌบริการการจัด
ประชุมละสัมมนา (MICE) ของธุรกิจรงรมละ

รีสอร์ท฿นจังหวัดกาญจนบุรี พืไอ฿หຌกิดความ
ขຌา฿จทีไทຌจริงละพืไอการพัฒนาสวนประสมทาง
การตลาดทีไถูกตຌอง ละผูຌบริหารจะเดຌกิดความ
ขຌา฿จละ฿หຌความส าคัญตอป้าประสงค์ของ
องค์กรตนอง พืไอน ามาก าหนดสวนประสม
การตลาดของสถานทีไจัดงาน฿หຌหมาะสมกับกลุม
ลูกคຌา ละ฿ชຌป็นนวทาง฿นการลงทุนดຌานสถานทีไ
฿หຌหมาะสมกับความตຌองการของกลุมลูกคຌา
อุตสาหกรรมการจัดประชุมละสัมมนา ตลอดจน
พิไมขีดความสามารถ฿นการขงขันละสงสริม
กิจกรรมทางการตลาดละประชาสัมพันธ์
อุตสาหกรรมการจัดประชุมละสัมมนา฿น
ประทศเทยเดຌอยางถูกทิศทาง 

 
วัตถ ประสงค์ของการว จัย 

1. พืไ อศึกษาปัจจัยทีไ ส งผลตอการลือก       
฿ชຌบริการการจัดประชุมละสัมมนา฿นจังหวัด
กาญจนบุรี 

2. พืไอปรียบทียบความส าคัญของปัจจัย   
ทีไสงผลตอการลือก฿ชຌบริการการจัดประชุมละ
สัมมนา฿นจังหวัดกาญจนบุรี จ านกตามลักษณะ
ของทัไวเปผูຌรับบริการสถานทีไจัดงาน 

 
ขอบขตของการว จัย 

แ.ิด้านนืๅอหาิ 
 ฿นการวิจัยครัๅงนีๅมุงศึกษาผลิตภัณฑ์

ทางการทองทีไยวพืไอตอบสนองนักทองทีไยว  
กลุม MICE ซึไงประกอบดຌวย ่  ดຌานดังนีๅ ดຌานผลิตภัณฑ์/
บริการ (product/service) ดຌานราคา (price) ดຌาน
ชองทางการจัดจ าหนาย (place) ดຌานการสงสริม
การตลาด (promotion) ดຌานสิไงวดลຌอมทางกาย
ภาย(physical evidence) ดຌานกระบวนการบริการ 
(process of service) ดຌานพนักงาน (people) ละ
ดຌานปรกรมการจัดงานส ารใจรูป (package) 
ทานัๅน 
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โ.ิด้านประชากรที่ใช้ในการว จัยิ 
ประชากรทีไ ฿ชຌ ฿นการวิ จัยครัๅ งนีๅ คือ 

ผูຌรับบริการซึไงป็นกลุมทีไป็นจຌาภาพจัดงานทีไป็น
กิจกรรมอันกีไยวขຌองกับอุตสาหกรรมการจัด
ประชุมละสัมมนา ดยพิจารณาตามบัญชีรายชืไอ
จากปฏิทินการจัดงานทีไป็นขຌอมูลยຌอนหลังละ
ลวงหนຌาของการทองทีไยวหงประทศเทย 
สมาคมสงสริมการประชุมนานาชาติ (เทย) ละ
สามาคมการสดงสินคຌา (เทย) ดยพิจารณาจาก
ความถีไ฿นการจัดงาน (frequency judgment) 
ตัๅงต ใ ครัๅงขึๅนเป ซึไงมีองค์กรทีไจัดงานทีไกีไยวขຌอง
กับอุตสาหกรรมการจัดประชุมละสัมมนาจ านวน
ทัๅงหมด 515 องค์กริ 

กลุมตัวอยางทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยครัๅงนีๅคือ 
ผูຌรับบริการซึไงป็นกลุมทีไป็นจຌาภาพจัดงานทีไป็น
กิจกรรมอันกีไยวขຌองกับอุตสาหกรรมการจัด
ประชุมละสัมมนา จ านวน 225 องค์กร 

3. ด้านระยะวลาิ 
กใบรวบรวมขຌอมูล฿นดือนกุมภาพันธ์

ถึงมีนาคม พ.ศ. 255่ 
4. ด้านตัวปร 

4.1 ตัวปรอิสระ เดຌก ลักษณะของทัไวเป
ผูຌรับบริการสถานทีไจัดงาน ประกอบดຌวย พศ อายุ 
ระดับการศึกษา รายเดຌฉลีไยตอดือน ประสบการณ์
การท างาน฿นดຌานการจัดประชุม ละประภทของ
องค์กรทีไสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู 

ไ.2 ตัวปรตาม เดຌก ความส าคัญของ
ปัจจัยทีไสงผลตอการลือก฿ชຌบริการการจัดประชุม
ละสัมมนา฿นจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบดຌวย 
ดຌานผลิตภัณฑ์/บริการ (product/service) ดຌานราคา 
(price) ดຌานชองทางการจัดจ าหนาย (place) ดຌาน
การสงสริมการตลาด (promotion) ดຌานสิไงวดลຌอม
ทางกายภาย (physical evidence) ดຌานกระบวนการ
บริการ (process of service) ดຌานพนักงาน (people) 
ละดຌานปรกรมการจัดงานส ารใจรูป (package) 

สมมต ฐานของการว จัย 
ผูຌรับบริการสถานทีไจัดงานทีไมีลักษณะของ

ทัไ ว เปผูຌ รั บบริ การสถานทีไ จั ดงานต างกั น฿หຌ
ความส าคัญกับปัจจัยทีไสงผลตอการลือก฿ชຌ
บริการการจัดประชุมละสัมมนาตกตางกัน 

 
ว ธีด าน นการว จัย 

คร่ืองมือที่ใช้ในการกใบรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครัๅงนีๅป็นการศึกษาชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) งานวิจัยครัๅงนีๅป็น
งานวิจัยชิงส ารวจ ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยครัๅงนีๅ
คือ บบสอบถามซึไงมีลักษณะค าถามบบปลาย
ปຂด (Close - ended question) พืไอสอบถามผูຌรับบริการ
สถานทีไจัดประชุมละสัมมนา ดยบบสอบถาม
บงออกป็น 2 ตอน ดังนีๅ 

ตอนทีไ 1 ลักษณะของทัไวเปผูຌรับบริการ
สถานทีไ จัดงาน ประกอบดຌวย พศ อายุ  ระดับ
การศึกษา รายเดຌฉลีไยตอดือน ประสบการณ์การ
ท างาน฿นดຌานการจัดประชุม ละประภทของ
องค์กรทีไสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู 

ตอนทีไ 2 ปัจจัยทีไสงผลตอการลือก฿ชຌ
บริการการจัดประชุมละสัมมนา ประกอบดຌวย 
ดຌ า น ผ ลิ ตภั ณฑ์ / บริ ก า ร  (product/service)    
ดຌานราคา (price) ดຌ านชองทางการจัดจ าหนาย 
(place) ดຌานการสงสริมการตลาด (promotion) 
ดຌานสิไงวดลຌอมทางกายภาย (physical evidence) 
ดຌานกระบวนการบริการ (process of service) 
ดຌานพนักงาน (people) ละดຌานปรกรมการ
จัดงานส ารใจรูป (package) 

 
การว คราะห์ข้อมูล 

1. น าบบสอบถามทัๅงหมดมาตรวจความ
สมบูรณ์ถูกตຌอง ฿นการตอบบบสอบถามลຌว
น ามาคัดลือกฉบับทีไสมบูรณ์ละมีความถูกตຌอง 
พืไอน ามาวิคราะห์ขຌอมูล 
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2. การวิคราะห์ขຌอมูล฿ชຌสถิติชิงพรรณนา
วิ คราะห์ดຌวยปรกรมส ารใจรูป มีขัๅนตอน
ด านินการดังนีๅ 

2.1 คาความถีไ (frequency) ละรຌอยละ 
(percentage) ของลักษณะของทัไวเปผูຌรับบริการ
สถานทีไจัดงาน  

2.2 หาคาฉลีไย (mean) ละสวนบีไยงบน
มาตรฐาน (standard deviation) ของคะนนจาก
การตอบบบสอบถามดยทนความหมายของ
คะนนฉลีไยระดับความส าคัญของปัจจัยทีไสงผล
ตอการลือก฿ชຌบริการการจัดประชุมละสัมมนา 

2.3 สถิติทีไ฿ชຌ฿นการทดสอบสมมติฐาน 
1. คา t-test (Independent t-test)   

฿ชຌวิคราะห์ความตกตางระหวางคาฉลีไยของกลุม
ตัวอยาง 2 กลุม ทีไมีระดับนัยส าคัญ .05 

2. ฿ชຌสถิติวิคราะห์ F-test 
(Independent sample F-test) บบการวิคราะห์
ความปรปรวนทางดียว One-way ANOVA (One-
way Analysis of Variance) ฿ชຌปรียบทียบคาฉลีไย
ของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม 

 
ผลการว จัย 

1. สวน฿หญป็นพศหญิง มีอายุ ใๆ-ไ5 ปี    
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายเดຌฉลีไยตอดือน 
20,001-ใ0,000 บาท มีประสบการณ์การท างาน   
฿นดຌานการจัดประชุม ไ-ๆ ปี ละสวน฿หญป็น
องค์กรของรัฐ/สถาบันการศึกษา/องค์กรรัฐวิสาหกิจ 

2. ผูຌรับบริการสถานทีไจัดงาน หในวาปัจจัย
ทีไสงผลตอการลือก฿ชຌบริการการจัดประชุมละ
สัมมนาดยรวม มีความส าคัญอยู฿นระดับมาก 
มืไอพิจารณาป็นรายดຌาน พบวา ผูຌรับบริการ
สถานทีไจัดงาน หในวาปัจจัยทีไสงผลตอการลือก฿ชຌ
บริการการจัดประชุมละสัมมนามีความส าคัญอยู฿น
ระดับมาก 5 ดຌาน ดังนีๅ (1) ดຌานปรกรมการจัดงาน
ส ารใ จรูป (2) ดຌานผลิตภัณฑ์/บริการ (ใ) ดຌาน

กระบวนการบริการ (ไ) ดຌานพนักงาน ละ (5) ดຌาน
สิไงวดลຌอมทางกายภาพ ตามล าดับ นอกจากนีๅ
พบวา ผูຌรับบริการสถานทีไจัดงานหในวาปัจจัยทีไ
สงผลตอการลือก฿ชຌบริการการจัดประชุมละ
สัมมนามีความส าคัญอยู฿นระดับปานกลาง ใ ดຌาน 
ดังนีๅ (1) ดຌานการสงสริมการตลาด (2) ดຌานชองทาง
การจัดจ าหนาย ละ (ใ) ดຌานราคา ตามล าดับ      
มืไอพิจารณาป็นรายดຌานปรากฏผลดังนีๅ 

2.1 ดຌ านผลิ ตภั ณฑ์ /บริ การ พบว า 
ผูຌรับบริการสถานทีไจัดงาน หในวาปัจจัยทีไสงผลตอ
การลือก฿ชຌบริการการจัดประชุมละสัมมนา  
ดຌานผลิตภัณฑ์/บริการ มีความส าคัญอยู฿นระดับ
มาก มืไอพิจารณาป็นรายขຌอ พบวา ผูຌรับบริการ
สถานทีไจัดงาน หในวาปัจจัยทีไสงผลตอการลือก฿ชຌ
บริการการจัดประชุมละสัมมนามีความส าคัญอยู
฿นระดับมากทัๅง 10 ขຌอ ดังนีๅ (1) ขนาดของพืๅนทีไ฿น
การจัดนิทรรศการละจัดลีๅยง (2) คุณภาพของหຌอง
ประชุมมีสภาพรียบรຌอยพรຌอม฿ชຌเมมีสวนช ารุด 
สียหาย (ใ) คุณภาพของพืๅนทีไ฿นการจัดนิทรรศการฯ 
(ไ) คุณภาพของอาหารละครืไองดืไมทีไมีความ
สะอาด ปลอดภัย รสชาติดี (5) ปริมาณของอาหาร
ละครืไองดืไมมีพียงพอ (ๆ) จ านวนของครืไองมือ
ละอุปกรณ์ทีไ ฿ชຌ฿นการประชุม (็) คุณภาพของ
ครืไองมือละอุปกรณ์ทีไ฿ชຌ฿นการประชุมฯ (่) ขนาด
ของหຌองประชุม (้) ความหลากหลายของอาหาร
ละครืไองดืไม ละ (10) จ านวนของหຌองประชุม 
ตามล าดับ 

2.2 ดຌานราคา พบวา พบวา ผูຌรับบริการ
สถานทีไ จัดงาน หในว าปัจจัยทีไสงผลตอการ
ลือก฿ชຌบริการการจัดประชุมละสัมมนาดຌาน
ราคา  มีความส า คัญอยู ฿นระ ดับปานกลาง        
มืไอพิจารณาป็นรายขຌอ พบวา ผูຌรับบริการสถานทีไ
จัดงาน หในวาปัจจัยทีไสงผลตอการลือก฿ชຌบริการ
การจัดประชุมละสัมมนามีความส าคัญอยู฿น
ระดับมาก 1 ขຌอ ดังนีๅ ราคาทีไหมาะสมกับสิไงอ านวย
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ความสะดวกของสถานทีไจัดงาน นอกจากนีๅพบวา 
ผูຌรับบริการสถานทีไจัดงาน หในวาปัจจัยทีไสงผลตอ
การลือก฿ชຌบริการการจัดประชุมละสัมมนา      
มีความส าคัญอยู฿นระดับปานกลาง ใ ขຌอ ดังนีๅ   
(1) ขัๅนตอนการตรวจสอบคา฿ชຌจายทีไงายละ
สะดวก (2) ประสิทธิภาพของขัๅนตอนการรียนกใบ
คา฿ชຌจาย ละ (ใ) ราคาทีไมีความยืดหยุนละ
สามารถตอรองเดຌ ตามล าดับ 

2.ใ ดຌานชองทางการจัดจ าหนาย พบวา 
ผูຌรับบริการสถานทีไจัดงาน หในวาปัจจัยทีไสงผลตอ
การลือก฿ชຌบริการการจัดประชุมละสัมมนาดຌาน
ชองทางการจัดจ าหนาย มีความส าคัญอยู฿นระดับ
ปานกลาง มืไอพิจารณาป็นรายขຌอ พบวา ผูຌรับบริการ
สถานทีไจัดงาน หในวาปัจจัยทีไสงผลตอการลือก฿ชຌ
บริการการจัดประชุมละสัมมนามีความส าคัญ  
อยู฿นระดับมาก 2 ขຌอ ดังนีๅ (1) ชองทางการติดตอ
฿นการจองสถานทีไจัดงานทางทรศัพท์ ละ (2) ความ
ปลอดภัยของสถานทีไจัดงาน ตามล าดับ นอกจากนีๅ
พบวา ผูຌรับบริการสถานทีไจัดงาน หในวาปัจจัยทีไ
สงผลตอการลือก฿ชຌบริการการจัดประชุมละ
สัมมนามีความส าคัญอยู฿นระดับปานกลาง ใ ขຌอ 
ดังนีๅ (1) ชองทางการติดตอ฿นการจองสถานทีไจัดงาน
ทางวใบเซต์ (2) ชองทางการติดตอ฿นการจองสถานทีไ
จัดงานฯ ละ (ใ) ชองทางการติดตอ฿นการจอง
สถานทีไจัดงานทางอินตอร์นใต ตามล าดับ 

2.ไ ดຌานการสงสริมการตลาด พบวา 
ผูຌรับบริการสถานทีไจัดงาน หในวาปัจจัยทีไสงผลตอ
การลือก฿ชຌบริการการจัดประชุมละสัมมนาดຌาน
การสงสริมการตลาด มีความส าคัญอยู฿นระดับ
ปานกลาง มืไอพิจารณาป็นรายขຌอ พบวา ผูຌรับบริการ
สถานทีไจัดงาน หในวาปัจจัยทีไสงผลตอการลือก฿ชຌ
บริการการจัดประชุมละสัมมนามี ความส าคัญ          
อยู ฿นระดับมาก ไ ขຌอ ดังนีๅ  (1) การขຌารวมงาน 
Road Show (2) การขຌารวมงาน Trade Show              
(ใ) การประชาสัมพันธ์ทีไขຌาถึงสาธารณะ ละ (ไ) การ

ขายดยพนักงานขาย ตามล าดับ นอกจากนีๅพบวา 
ผูຌรับบริการสถานทีไจัดงานหในวาปัจจัยทีไสงผลตอการ
ลือก฿ชຌบริการการจัดประชุมละสัมมนามีความส าคัญ
อยู฿นระดับปานกลาง ไ ขຌอ ดังนีๅ  (1) ปรกรม
สงสริมการขายทีไตอนืไอง (2) การประชาสัมพันธ์ทีไ
สรຌางภาพลักษณ์ทีไดี฿หຌกับสถานทีไจัดงาน (ใ) การ฿ชຌ
สืไอฆษณาทีไมีประสิทธิภาพ ละ (ไ) การ฿ชຌสืไอฆษณา
ทีไขຌาถึงกลุมป้าหมาย ตามล าดับ 

2.5 ดຌ าน สิไ งวดลຌอมทางกายภาพ 
พบวา ผูຌรับบริการสถานทีไจัดงาน หในวาปัจจัยทีไ
สงผลตอการลือก฿ชຌบริการการจัดประชุมละ
สัมมนาดຌานสิไงวดลຌอมทางกายภาพ มีความส าคัญ
อยู฿นระดับมาก มืไอพิจารณาป็นรายขຌอ พบวา 
ผูຌรับบริการสถานทีไจัดงาน หในวาปัจจัยทีไสงผล 
ตอการลือก฿ชຌบริการการจัดประชุมละสัมมนา  
มีความส าคัญอยู฿นระดับมาก ็ ขຌอ ดังนีๅ (1) สถานทีไ
จัดงานละบริวณหຌองรับขกมีบรรยากาศทีไดี   
มีอุณหภูมิหมาะสม (2) สิไงอ านวยความสะดวก
ต างๆ฿นศูนย์บริ การธุ รกิ จ มี บริ การครบครั น           
(ใ) สถานทีไจัดงานละบริวณหຌองรับขกสะอาด 
เดຌรับการดูลอยางดี (ไ) ครืไองมือละสัญลักษณ์
บอกทิศทางทีไมีประสิทธิภาพ (5) หຌองประชุมตกตง
อยางทันสมัย (ๆ) ครืไองหมายละสัญลักษณ์บอก
ทิศทางทีไ ละ (็ ) หຌองประชุมสะดวกสบาย ตามล าดับ 
นอกจากนีๅพบวา ผูຌรับบริการสถานทีไจัดงาน หในวา
ปัจจัยทีไสงผลตอการลือก฿ชຌบริการการจัดประชุม
ละสัมมนามีความส าคัญอยู฿นระดับปานกลาง    
ใ ขຌอ ดังนีๅ (1) หຌองประชุมมีสงสวางทีไหมาะสม 
ละ(2) หຌองประชุมมีอุณหภูมิทีไหมาะสม ตามล าดับ 

2.ๆ ดຌานกระบวนการบริการ พบวา 
ผูຌรับบริการสถานทีไจัดงาน หในวาปัจจัยทีไสงผลตอ
การลือก฿ชຌบริการการจัดประชุมละสัมมนาดຌาน
กระบวนการบริการ มีความส าคัญอยู฿นระดับมาก 
มืไอพิจารณาป็นรายขຌอ พบวา ผูຌรับบริการสถานทีไ
จัดงาน หในวาปัจจัยทีไสงผลตอการลือก฿ชຌบริการ
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การจัดประชุมละสัมมนามีความส าคัญอยู฿น
ระดับมาก 1ไ ขຌอ ดังนีๅ (1) การจัดการดຌานการ
บริการอาหารละครืไองดืไม (2) การจัดการดຌาน
ขัๅนตอนละออกสารการจอง (ใ) การจัดการดຌาน
ความรียบรຌอยของอุปกรณ์ละสิไงอ านวยความ
สะดวก (ไ) การจัดการดຌานความพรຌอมของอุปกรณ์
ละสิไงอ านวยความสะดวก (5) การจัดการดຌาน
ความรียบรຌอยของหຌองประชุม ละสถานทีไ (ๆ) การ
จัดการดຌานความพรຌอมของหຌองประชุม ละ
สถานทีไ (็) การจัดการดຌานการประสานงานระหวาง
ลูกคຌาละฝຆายขาย (่) การจัดการดຌานหตุการณ์
ฉุกฉิน (้) การจัดการ฿นการขอบคุณลูกคຌาทีไมา
จัดงาน (10) การจัดการดຌานการจຌงยอดละ
รียกกใบคา฿ชຌจาย (11) การจัดการดຌานการบริการ
พิศษอืไนๆ ทีไมีการรຌองขอ (12) การจัดการดຌานการ
ประสานงานระหวางฝຆายขายละฝຆายจัดสถานทีไ 
(1ใ) การบันทึกขຌอมูลของลูกคຌาพืไอการบริการ฿น
ครัๅงตอเป ละ (1ไ) การประมินการบริการหลังการ
จัดงานละการติดตามผล ตามล าดับ นอกจากนีๅ
พบวา ผูຌรับบริการสถานทีไจัดงาน หในวาปัจจัยทีไ
สงผลตอการลือก฿ชຌบริการการจัดประชุมละ
สัมมนามีความส าคัญอยู฿นระดับปานกลาง 1 ขຌอ 
ดังนีๅ การจัดการดຌานการจายงินทีไงายละสะดวก 

 2.็ ดຌานพนักงาน พบวา ผูຌรับบริการ
สถานทีไ จัดงาน หในว าปัจจัยทีไสงผลตอการ
ลือก฿ชຌบริการการจัดประชุมละสัมมนาดຌาน
พนักงาน มีความส าคัญอยู฿นระดับมาก มืไอพิจารณา
ป็นรายขຌอ พบวา ผูຌรับบริการสถานทีไจัดงาน หในวา
ปัจจัยทีไสงผลตอการลือก฿ชຌบริการการจัดประชุม
ละสัมมนามีความส าคัญอยู฿นระดับมาก 5 ขຌอ    
ดังนีๅ  (1) ความสามารถ฿นการประสานงานกับทุก
หนวยงานทีไ กีไยวขຌอง฿นการจัดงาน (2) ความมี
ประสิทธิภาพ฿นการท างาน (ใ) ความตใม฿จละ
ความตัๅง฿จ฿นการท างาน (฿จรัก฿นงานบริการ) (ไ) ความ
อา฿จ฿สละความตใม฿จ฿นการชวยหลือ ละ (5) ความ

มีมารยาทละความสุภาพ ตามล าดับ นอกจากนีๅ
พบวา ผูຌรับบริการสถานทีไจัดงาน หในวาปัจจัยทีไ
สงผลตอการลือก฿ชຌบริการการจัดประชุมละสัมมนา
มีความส าคัญอยู฿นระดับปานกลาง ไ ขຌอ ดังนีๅ (1) ความ
ป็นมืออาชีพละความสามารถ฿นการกຌปัญหา 
(2) บุคลิกภาพทีไดี (ใ) การมีอัธยาศัยทีไดีละมีความ
ป็นมิตรละ (ไ) ตงกายทีไหมาะสม ตามล าดับ 

 2.่  ดຌ าน ปร ก รม การ จัด ง าน
ส ารใจรูป พบวา ผูຌรับบริการสถานทีไจัดงาน หในวา
ปัจจัยทีไสงผลตอการลือก฿ชຌบริการการจัดประชุม
ละสัมมนาดຌานปรกรมการจัดงานส ารใจรูป    
มีความส าคัญอยู฿นระดับมากมืไอพิจารณาป็นราย
ขຌอ พบวา ผูຌรับบริการสถานทีไจัดงาน หในวาปัจจัย   
ทีไสงผลตอการลือก฿ชຌบริการการจัดประชุมละ
สัมมนามีความส าคัญอยู฿นระดับมากทัๅง ไ ขຌอ 
ดังนีๅ (1) การจัดรวมสินคຌาฯ รวมกับธุรกิจอืไน (2) การ
จัดรวมสินคຌาละบริการของสถานทีไจัดงานรวมกับ
การประชาสัมพันธ์ฯ (ใ) การจัดปรกรมการจัด
งานส ารใจรูปส าหรับงาน ตัๅงต 2 อยาง (ละ (ไ) การ
จัดรวมสินคຌาฯ ดยน าสนอขายบบหมาจาย฿นราคา
ดียว ตามล าดับ 

ใ. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
3.1 ผูຌ รับบริการสถานทีไ จัดงานทีไ มี พศ

ตางกัน ฿หຌความส าคัญของปัจจัยทีไสงผลตอการ
ลือก฿ชຌบริการการจัดประชุมละสัมมนาดยภาพรวม 
ละรายดຌานทุกดຌานเมตกตางกัน 

3.2 ผูຌรับบริการสถานทีไจัดงานทีไมีอายุตางกัน 
฿หຌความส าคัญของปัจจัยทีไสงผลตอการลือก฿ชຌ
บริการการจัดประชุมละสัมมนา฿นดຌานราคา 
ตกตางกัน สวน ฿นภาพรวม ละรายดຌาน เดຌก ดຌาน
ผลิตภัณฑ์/บริการ ดຌานชองทางการจัดจ าหนาย 
ดຌานการสงสริมการตลาด ดຌานสิไงวดลຌอมทาง
กายภาพ ดຌานกระบวนการบริการ ดຌานพนักงาน   
ละดຌานปรกรมการจัดงานส ารใจรูป เมตกตาง
กัน 
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3.3 ผูຌ รับบริการสถานทีไ จัดงานทีไมี ระดับ
การศึกษาตางกัน ฿หຌความส าคัญของปัจจัยทีไสงผล
ตอการลือก฿ชຌบริการการจัดประชุมละสัมมนา
ดຌานชองทางการจัดจ าหนาย ตกตางกัน สวน฿น
ภาพรวม ละรายดຌาน เดຌก ดຌานผลิตภัณฑ์/บริการ 
ดຌานราคา ดຌานการสงสริมการตลาด ดຌานสิไงวดลຌอม
ทางกายภาพ ดຌานกระบวนการบริการ ดຌานพนักงาน 
ละดຌานปรกรมการจัดงานส ารใจรูป เมตกตาง
กัน 

3.4 ผูຌรับบริการสถานทีไจัดงานทีไมีรายเดຌ
ฉลีไยตอดือนตางกัน ฿หຌความส าคัญของปัจจัยทีไ
สงผลตอการลือก฿ชຌบริการการจัดประชุมละ
สัมมนา ฿นดຌานปรกรมการจัดงานส ารใจรูป 
ตกตางกัน สวน ฿นภาพรวม ละรายดຌาน เดຌก 
ดຌานผลิตภัณฑ์/บริการ ดຌานราคา ดຌานชองทางการ
จัดจ าหนาย ดຌานการสงสริมการตลาด ดຌานสิไงวดลຌอม
ทางกายภาพ ดຌานกระบวนการ ละดຌานพนักงาน    
เมตกตางกัน 

3.5 ผูຌ รั บบริ การสถานทีไ จั ดงานทีไ มี
ประสบการณ์การท างาน฿นดຌานการจัดประชุม
ตางกัน ฿หຌความส าคัญของปัจจัยทีไสงผลตอการ
ลือก฿ชຌบริการการจัดประชุมละสัมมนา ฿นดຌาน
ราคา ละดຌานพนักงาน ตกตางกัน สวน฿นภาพรวม 
ละรายดຌาน เดຌก ดຌานผลิตภัณฑ์/บริการ ดຌาน
ชองทางการจัดจ าหนาย ดຌานการสงสริมการตลาด 
ดຌานสิไงวดลຌอมทางกายภาพ ดຌานกระบวนการ
บริการ ละดຌานปรกรมการจัดงานส ารใจรูป   
เมตกตางกัน 

3.6 ผูຌรับบริการสถานทีไจัดงานทีไมีประภท
ขององค์กรทีไ สังกัดหรือปฏิบัติงานอยูตางกัน      
฿หຌความส าคัญของปัจจัยทีไสงผลตอการลือก฿ชຌ
บริการการจัดประชุมละสัมมนา ฿นภาพรวม 
ละรายดຌาน เดຌก ดຌานผลิตภัณฑ์/บริการ ดຌานราคา 
ดຌานชองทางการจัดจ าหนาย ดຌานการสง สริม
การตลาด ดຌ านสิไ งวดลຌอมทางกายภาพ ดຌ าน

กระบวนการบริการ ดຌานพนักงาน ละดຌาน
ปรกรมการจัดงานส ารใจรูป เมตกตางกัน 
 
อภ ปรายผล 

 ผูຌรับบริการสถานทีไจัดงาน หในวาปัจจัย  
ทีไสงผลตอการลือก฿ชຌบริการการจัดประชุมละ
สัมมนาดยรวม มีความส าคัญอยู฿นระดับมาก 
สอดคลຌองกับผลงานวิจัยของ นิภาพรณ์ ชูข า 
(2551) การศึกษาปัจจัยทีไมีอิทธิพลตอนักทองทีไยว
฿นการลือก฿ชຌบริการรงรม ฿นขตอ าภอ    
กาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบวา ปัจจัยทีไมี
อิทธิพลตอนักทองทีไยว฿นการลือก฿ชຌบริการ
รงรม฿นอ าภอกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
พบวา นักทองทีไยว฿หຌระดับความส าคัญกับปัจจัย
ทางการตลาด฿นการลือก฿ชຌบริการรงรม      
฿นอ าภอกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดຌานผลิตภัณฑ์
ของรงรมอยู฿นระดับมาก ดຌานราคาของรงรม
อยู฿นระดับมาก ดຌานชองทางการจัดจ าหนาย    
อยู฿นระดับมาก ดຌานสงสริมการตลาด อยู฿นระดับ
มาก (ดຌานการบริการของพนักงานอยู฿นระดับ
มาก ดຌานกระบวนการ฿หຌบริการอยู฿นระดับมาก 
ดຌานสิไงวดลຌอมทางกายภาพอยู฿นระดับมาก 

 ผูຌรับบริการสถานทีไจัดงาน หในวาปัจจัย  
ทีไสงผลตอการลือก฿ชຌบริการการจัดประชุม    
ละสัมมนาดຌานผลิตภัณฑ์/บริการ มีความส าคัญ
อยู฿นระดับมาก สอดคลຌองกับผลงานวิจัยของ 
กันตภพ บัวทอง (255ไ) ศึกษารืไอง กลยุทธ์การ
พัฒนาตลาด MICE ของจังหวัดชายดนริมมนๅ า
ขง พบวา ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรม MICE 
เดຌก สถานทีไจัดประชุมสัมมนา฿น ระดับภูมิภาค 
ระดับชาติหรือนานาชาติ มีการจัดการทองทีไยว
พืไอป็นรางวัล รวมเปถึงการจัดสดงสินคຌา/ 
นิทรรศการ ตความสามารถ฿นการรองรับของ  
ทัๅงสองจังหวัด฿นปัจจุบันสามารถรองรับการจัดเดຌ
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ดี฿นระดับ ภูมิภาค ละระดับชาติทีไมีขนาดผูຌขຌารวม
เมกิน 1,000 คนทานัๅน 

ผูຌรับบริการสถานทีไจัดงาน หในวาปัจจัย   
ทีไสงผลตอการลือก฿ชຌบริการการจัดประชุมละ
สัมมนาดຌานผลิตภัณฑ์/บริการ มีความส าคัญอยู฿น
ระดับมาก สอดคลຌองกับผลงานวิจัยของกันตภพ 
บัวทอง (255ไ) ศึกษารืไอง กลยุทธ์การพัฒนา
ตลาด MICE ของจังหวัดชายดนริมมนๅ าขง พบวา 
ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรม MICE เดຌก สถานทีไจัด
ประชุมสัมมนา฿น ระดับภูมิภาค ระดับชาติหรือ
นานาชาติ มีการจัดการทองทีไยวพืไอป็นรางวัล 
รวมเปถึงการจัดสดงสินคຌา/นิทรรศการต
ความสามารถ฿นการรองรับของทัๅงสองจังหวัด    
฿นปัจจุบันสามารถรองรับการจัดเดຌดี฿นระดับ 
ภูมิภาค ละระดับชาติทีไมีขนาดผูຌขຌารวมเมกิน 
1,000 คนทานัๅน 

ผูຌรับบริการสถานทีไจัดงาน หในวาปัจจัย    
ทีไสงผลตอการลือก฿ชຌบริการการจัดประชุมละ
สัมมนาดຌานราคา มีความส าคัญอยู฿นระดับปาน
กลาง สอดคลຌองกับผลงานวิจัยของ นิภาพรณ์ ชูข า 
(2551) การศึกษาปัจจัยทีไมีอิทธิพลตอนักทองทีไยว
฿นการลือก฿ชຌบริการรงรม ฿นขตอ าภอกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบวา ดຌานราคาของรงรม 
พบวา นักทองทีไยว฿หຌระดับความส าคัญกับปัจจัย
ทางการตลาด฿นการลือก฿ชຌบริการรงรม฿น
อ าภอกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดຌานราคา
ของรงรม ดยรวมอยู฿นระดับมาก มืไอพิจารณา
รายขຌอพบวา นักทองทีไยว฿หຌความส าคัญอยู฿น
ระดับมากือบทุกขຌอ ดยรืไองทีไนักทองทีไยว     
฿หຌความส าคัญมากทีไสุด คือ รืไองการลดราคาของ
หຌองพัก อยู฿นระดับมาก รืไองถูกกวารงรมอืไนทีไ
ระ ดับคุณภาพ฿กลຌ  คียงกันอยู ฿นระ ดับมาก      
ละรืไองราคาหຌองพักทีไระบุชัดจนอยู฿นระดับ
มาก สวนรืไองราคาปลีไยนปลงตามฤดูกาล
ทองทีไยว อยู฿นระดับปานกลาง 

ผูຌรับบริการสถานทีไจัดงาน หในวาปัจจัยทีไ
สงผลตอการลือก฿ชຌบริการการจัดประชุมละ
สัมมนาดຌานชองทางการจัดจ าหนาย มีความส าคัญ
อยู฿นระดับปานกลาง สอดคลຌองกับผลงานวิ จัย
ของ นิภาพรณ์ ชูข า (2551) การศึกษาปัจจัยทีไมี
อิทธิพลตอนักทองทีไยว฿นการลือก฿ชຌบริการ
รงรม ฿นขตอ าภอกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
พบวา ดຌานชองทางการจัดจ าหนายพบวา นักทองทีไยว
฿หຌระดับความส าคัญกับปัจจัยทางการตลาด     
฿นการลือก฿ชຌบริการรงรม฿นอ าภอกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดຌานชองทางการจัดจ าหนาย 
ดยรวมอยู฿นระดับมาก มืไอพิจารณารายขຌอพบวา 
นักทองทีไยว฿หຌความส าคัญอยู฿นระดับมากกือบทุก
ขຌอ ดยรืไองทีไนักทองทีไยว฿หຌความส าคัญมากทีไสุด 
คือ รืไอง จองผานอินตอร์นใต อยู฿นระดับมาก 
รืไองการขายตรง ละรืไองบริษัทน าทีไยว มีคาฉลีไย
ทากัน อยู฿นระดับมาก สวนรืไองผานครือขายรงรม 
อยู฿นระดับปานกลาง 

ผูຌรับบริการสถานทีไจัดงาน หในวาปัจจัย   
ทีไสงผลตอการลือก฿ชຌบริการการจัดประชุมละ
สัมมนาดຌานการสงสริมการตลาด มีความส าคัญ
อยู฿นระดับปานกลาง สอดคลຌองกับผลงานวิจัย
ของนิภาพรณ์ ชูข า (2551) การศึกษาปัจจัยทีไมี
อิทธิพลตอนักทองทีไยว฿นการลือก฿ชຌบริการ
รงรม ฿นขตอ าภอกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์
ธานี พบวา ดຌานการสงสริมการตลาดพบวา 
นักทองทีไยว฿หຌระดับความส าคัญกับปัจจัยทางการ
ตลาด฿นการลือก฿ชຌบริการรงรม฿นอ าภอ
กาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดຌานการสงสริม
การตลาด ดยรวมอยู฿นระดับมาก มืไอพิจารณาราย
ขຌอพบวา นักทองทีไยว฿หຌความส าคัญอยู฿นระดับ
มากกื อบทุกขຌ อ ดยรืไ องทีไ นั กท องทีไ ยว฿หຌ
ความส าคัญมากทีไสุดคือรืไอง การฆษณาทาง
อินตอร์นใต อยู฿นระดับมาก รืไองการสนอขาย
ผานพนักงาน อยู฿นระดับมากละรืไองมีการจัด
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รายการรพิศษ (คูปองสวนลด) อยู฿นระดับมาก 
รืไองการประชาสัมพันธ์ดยผานการรวมกิจกรรม
ทางสังคมละทศกาลตางๆอยู฿นระดับมาก    
ละรืไองทีไ฿หຌความส าคัญล าดับสุดทຌาย คือรืไอง 
การฆษณาทางสืไอสิไงพิมพ์ ชน บชัวร์ นิตยสาร 
หนังสือน าทีไยว อยู฿นระดับปานกลาง 

ผูຌรับบริการสถานทีไจัดงาน หในวาปัจจัย    
ทีไสงผลตอการลือก฿ชຌบริการการจัดประชุมละ
สัมมนาดຌานสิไงวดลຌอมทางกายภาพ มีความส าคัญ
อยู฿นระดับมาก สอดคลຌองกับผลงานวิจัยของ 
นิภาพรณ์ ชูข า (2551) การศึกษาปัจจัยทีไมีอิทธิพล
ตอนักทองทีไยว฿นการลือก฿ชຌบริการรงรม     
฿นขตอ าภอกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
พบว า ดຌ านสิไ งวดลຌอมทางกายภาพ พบว า 
นักทอง ทีไ ยว฿หຌระ ดับความส า คัญกับปัจ จัย
ทางการตลาด฿นการลือก฿ชຌบริการรงรม       
฿นอ าภอกาะสมุ ย จั งหวั ดสุราษฎร์ ธานี  ดຌ าน
สิไงวดลຌอมทางกายภาพ ดยรวมอยู฿นระดับมาก 
มืไอพิจารณารายขຌอพบวา รืไองการออกบบ฿น
ภาพรวมนຌนอกลักษณ์ความป็นเทย อยู฿นระดับ
มาก รองลงมาคือ รืไองท าลทีไ ตัๅงหຌองพัก฿กลຌ     
จุดชมวิว อยู฿นระดับมาก ละรืไองมีลานจอดรถ
ทีไสะดวกละขຌาถึงหຌองพักเดຌงาย อยู฿นระดับ
ปานกลาง ละรืไองเดຌรับรางวัลดຌานสิไงวดลຌอม
จากหนวยงานของภาครัฐ อยู฿นระดับปานกลาง
ป็นล าดับสุดทຌาย 

ผูຌรับบริการสถานทีไจัดงาน หในวาปัจจัย    
ทีไสงผลตอการลือก฿ชຌบริการการจัดประชุมละ
สัมมนาดຌานกระบวนการบริการ มีความส าคัญอยู
฿นระดับมาก สอดคลຌองกับผลงานวิจัยของ นิภาพรณ์ 
ชู ข า (2551) การศึ กษาปั จจั ยทีไ มี อิ ทธิ พลต อ
นักทองทีไยว฿นการลือก฿ชຌบริการรงรม ฿นขต
อ าภอกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบวา ดຌาน
การบริการของพนักงานพบวา นักทองทีไยว฿หຌระดับ
ความส าคัญกับปัจจัยทางการตลาด฿นการลือก฿ชຌ

บริการรงรม ฿นอ าภอกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ดຌานการบริการของพนักงาน ดยรวมอยู฿นระดับ
มาก (มืไอพิจารณารายขຌอพบวา นักทองทีไยว฿หຌ
ความส าคัญอยู฿นระดับมากกือบทุกขຌอ ดยรืไองทีไ
นักทองทีไยว฿หຌความส าคัญมากทีไ สุด คือ รืไอง
พนักงานยิๅมยຌมจม฿สมีมารยาทสุภาพออนยน 
อยู ฿นระดับมาก รืไ องมี ความสามารถ฿นการ
ติดตอสืไอสาร อยู฿นระดับมาก ละรืไองมีความรูຌ
รืไองภาย฿นจังหวัด อยู฿นระดับมาก สวนรืไองชุด
ครืไองบบ฿นการปฏิบัติงานมี อยู฿นระดับปานกลาง 

ผูຌรับบริการสถานทีไจัดงาน หในวาปัจจัยทีไ
สงผลตอการลือก฿ชຌบริการการจัดประชุมละ
สัมมนาดຌานพนักงาน มีความส าคัญอยู฿นระดับ
มาก สอดคลຌองกับผลงานวิจัยของ วิรจน์ ระจิตด ารง 
(255ไ) ศึกษารืไอง ความพรຌอมดຌานบุคลากรของศูนย์
ประชุม฿นขตกรุงทพมหานครละปริมณฑลตอ
การรองรั บง าน ฿นอุ ตสาหกรรมเมซ์พบว า       
ดຌานบุคลากร฿นศูนย์ประชุมยังมีความสัมพันธ์กับ
กระบวนการบริหารงานทรัพยากรบุคคล฿นตละ
ขัๅนตอน฿นระดับทีไตกตางกันเป ดยกระบวนการ
สรรหาละการคัดลือกป็นหัว฿จส าคัญ฿นการ
เดຌมาซึไ งบุคลากรทีไมี คุณสมบั ติหมาะสมกับ
ต าหนงงาน สวนกระบวนการฝຄกอบรม ละพัฒนา
ป็นการสริมสรຌางความพรຌอม฿นทุกๆ ดຌานของ
บุคลากร฿นศูนย์ประชุมพืไอ฿หຌสามารถรองรับงาน
฿นอุตสาหกรรมเมซ์เดຌอยางมีประสิทธิภาพ    
ความพรຌอมดຌานบุคลากรป็นตัวชีๅวัดตัวหนึไงทีไ   
บงบอกถึงคุณภาพการ฿หຌบริการของศูนย์ประชุม
ตละหง ซึไงมีผลดยตรงตอความพึงพอ฿จของ
ผูຌ฿ชຌบริการละป็นตัวปรส าคัญ฿นการตัดสิน฿จ
ลือก฿ชຌบริการจัดกิจกรรมเมซ์฿นศูนย์ประชุม 
 
ข้อสนอนะ 

1. ประทศเทยตຌองท าการวิจัยตรียมผนงาน 
ผนสงสริมปรมชัไนดຌวยการป็นผูຌน าดຌานการ
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จัดประชุมละสัมมนา ดยกลยุทธ์การตลาดทีไ
น ามา฿ชຌพืไอดึงดูดกลุมป้าหมายจะตຌองสรຌางความ
มัไน฿จละความพึงพอ฿จ฿หຌกับกลุมป้าหมายอยาง
สูงสุดพืไอสรຌางรายเดຌ฿หຌกับประทศ฿หຌมากขึๅน 

2. องค์กรทีไกีไยวขຌองจะตຌองรวบรวมละ
พัฒนาขຌอมูล฿หຌมากทีไสุดพืไอน ามา฿ชຌป็นประยชน์
พืไอการพัฒนากลุมป้าหมายละธุรกิจบริการ     
มีขຌอมูลขาวสารทีไทันสมัยจะสามารถชวยป้องกัน
เม฿หຌกิดขຌอผิดพลาดตางๆ เดຌ นอกจากนีๅระบบ
ทคนลยีสารสนทศทีไทันสมัยป็นครืไองมือ
ส าคัญ฿นการ฿หຌขຌอมูล ละการติดตอธุรกิจป็นเป
อยางคลองตัวละรวดรใว 

3. ฿นอุตสาหกรรมการจัดประชุมละสัมมนา
นัๅน หากมีครือขายทางดຌานการสืไอสารทีไปຂดถึง
กันตลอดวลาละสามารถน าขຌอมูลมา฿ชຌพืไอ
ผยพร฿หຌกนักทองทีไยวละนักธุรกิจการจัด
ประชุมละสัมมนาเดຌรับทราบ จะท า฿หຌการ
พัฒนาอุตสาหกรรมการจัดประชุมละสัมมนามี
ประสิทธิภาพมากขึๅน 

ไ. อุตสาหกรรมการจัดประชุมละสัมมนา
จะตຌองหาวิธีท างานทีไหลากหลาย ฿นการดึงกลุม
ตลาดพืไอ฿หຌอุตสาหกรรมการจัดประชุมละ
สัมมนากิดการจริญติบต ซึไงจะตຌองมีการ
ท างานรวมเปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ทองทีไยวทีไป็นตัวดึงดูดตลาดฉพาะกลุมนัๅน฿หຌ
ขຌามา฿นประทศ 

5. ควรมีการจัดสิไงจูง฿จ฿หຌคนขຌามารวม
กิจกรรมการจัดประชุมละสัมมนา ดຌวยการ
ประสานงานกับสวนราชการ รงรม ตลอดจน
องค์กรระหวางประทศ ฿นรูปของการลดราคา
พิศษ บริการพิศษ หรือการสรຌางสรรค์กิจกรรม  
ทีไปลก฿หมอืไนๆพิไมขึๅน 

6. ควรมีการวางนวทางหรือกลยุทธ์฿นการ
สงสริมดຌานธุรกิจการจัดประชุมละสัมมนา฿หຌ
ชัดจน ชน การจัดตัๅงหนวยงานประสานงาน
กีไยวกับธุรกิจการจัดประชุมละสัมมนาขึๅน     
การฝຄกอบรมบุคลากรทางดຌานธุรกิจการจัด
ประชุมละสัมมนาอยางสมไ าสมอ พืไ อพิไ มขีด
ความสามารถของบุคลากร฿นการรองรับการขยายตัว
ของธุ รกิจการจัดประชุมละสัมมนา การพิไ ม
มาตรการ฿นดຌานการรักษาความปลอดภัยของ
นักทองทีไยวกลุมการจัดประชุมละสัมมนา    
ป็นตຌน 

.็ ควร฿หຌความส าคัญกับการรวมกันสงสริม
การขาย หรือการฆษณาถึงหลงทรัพยากรการ
ทองทีไยวทีไสามารถดึงดูด฿จละรองรับความ
ตຌองการของนักทองทีไยวกลุมประชุมละสัมมนา 
พรຌอมทัๅงพัฒนาองค์ประกอบดຌานการทองทีไยว฿หຌ
พรຌอมรองรับความตຌองการของนักทองทีไยวกลุม
การจัดประชุมละสัมมนาควบคูกัน 

่. ควรรงพัฒนาความรูຌ  ความสามารถ     
ทีไกีไยวขຌองกับการจัดงาน การจัดประชุม การจัด
สดงสินคຌาละนิทรรศการ รวมถึงการทองทีไยว
พืไอป็นรางวัล ฿หຌสามารถขຌา฿จบทบาทละ
หนຌาทีไพรຌอมทัๅงตระหนักถึงความป็นมืออาชีพ฿น
การจัดหา ประสานงานติดตอ ละสรຌางสรรค์
ผลงาน฿หຌกินคาดหมายของนักทองทีไยวกลุมการ
จัดประชุมละสัมมนา ดยอาศัยความพรຌอม฿น
การป็นมืองธุรกิจมาป็นปัจจัย฿นการคຌนหากล
ยุทธ์฿นการ฿หຌบริการของตนอง 
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ความป็นธรรมาภ บาลขององค์การบร หารสวนต าบลิอ าภอมืองส พรรณบ รีิ 
จังหวัดส พรรณบ รี 

Good Governance Principle doctrine Conducted by the Tambon  
Administrative Organization in Amphoe Muang Suphan Buri 

Districtrict, Suphanburi Province 
 

ยาวลักษณ์ิิชาวบ้านพธ ์1 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยครัๅงนีๅ มีวัตถุประสงค์พืไอ (1) ประสิทธิผลความป็นธรรมาภิบาลขององค์การบริหารสวนต าบล อ าภอมือง

สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ละ (2) ปรียบทียบความป็นธรรมาภิบาลขององค์การบริหารสวนต าบล฿นอ าภอมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จ านกตามปัจจัยสวนบุคคล ประชากรทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยครัๅงนีๅคือ ประชาชนภาย฿นขตองค์การ
บริหารสวนต าบล อ าภอมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 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
สวนต าบล อ าภอมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ฿นภาพรวม มีคาฉลีไยอยู฿นระดับมาก มีความคิดหในอยู฿นระดับมาก      
ใ ดຌาน เดຌก ดຌานหลักความคุຌมคา ดຌานหลักคุณธรรม ดຌานหลักความปรง฿ส ตามล าดับ ละมีความคิดหในอยู฿นระดับปาน
กลาง ใ ดຌาน เดຌก ดຌานหลักความรับผิดชอบ ดຌานหลักการมีสวนรวม  ละดຌานหลักนิติธรรม ตามล าดับ ละ (3) ประชาชนทีไมี
พศ อายุ ละระดับการศึกษา ตางกัน มีความคิดหในตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารสวนต าบล 
อ าภอมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ตกตางกัน สวนอาชีพ ละรายเดຌฉลีไยตอดือน เมตกตาง 

 
ค าส าคัญิ:ิ ธรรมาภิบาล  ุประสิทธิผล  ุ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 old  ุ graduate with a bachelor’s degree  ุ 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 

 
บทน า 

การปลีไยนปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาป็นระบอบประชาธิปเตย
อันมีพระมหากษัตริย์ ป็นพระประมุ ขมืไ อวันทีไ            
2ไ มิถุนายน พ.ศ. 2ไ็5 ดยคณะราษฎร ซึไงน าดย     
พันอกพระยาพหลพลพยุหสนานับป็นการ
ปลีไยนปลงครัๅงส าคัญทีไสุด฿นการมืองการปกครอง
ของเทยพราะป็นการปลีไยนจากระบอบการ
ปกครองบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาป็นระบอบ
การปกครองดยรัฐธรรมนูญมีป้าหมายจะสถาปนา
ระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริ ย์       
ป็นประมุขป็นหลัก฿นการปกครอง มืไอคณะราษฎร
ท าการปลีไยนปลงการปกครองเดຌส ารใจลຌว        
กใมีการประกาศ฿ชຌพระราชบัญญัติธรรมนูญการ
ปกครองผนดินสยามชัไวคราว พ.ศ. 2ไ็5 มืไอวันทีไ   
2็  มิถุนายน พ.ศ. 2ไ็ 5 ซึไงอาจถือเดຌวาป็นรัฐธรรมนูญ
ฉบับรกมຌจะป็นกฎหมายทีไ ฿ชຌ ชัไ วคราวกใตาม         
ละหลังจากนัๅ นประทศเทยกใ ปกครองดยมี
รัฐธรรมนูญป็นหลักมาดยตลอดมຌจะมีการยุบลิก
รัฐธรรมนูญบຌางกใป็นการชัไวครัๅงชัไวคราว฿นทีไสุดกใจะตຌอง
มีรัฐธรรมนูญฉบับ฿หมขึๅนมาทดทนสมอเป คงกลาวเดຌ
วาการปกครองของเทยนัๅนพยายามทีไจะยึดหลัก         
การปกครอง ดยกฎหมาย คือ฿หຌมีบทบัญญัติกฎกณฑ์
กติกาทีไนนอนป็นนวทาง฿นการปกครองการปกครอง
ทຌองถิไน คือ รากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปเตย 
(Basic Democracy) พราะการปกครองทຌองถิไน   

จะป็นสถาบันฝຄกสอนการมืองการปกครอง฿หຌก
ประชาชน฿หຌประชาชนรูຌ สึกวาตนมีความกีไยวพัน     
กับการปกครอง การบริหารทຌองถิไนกิดความรับผิดชอบ 
ละหวงหนตอประยชน์อันพึงมีตอทຌองถิไนทีไตนอยู
อาศัย อันจะน ามาซึไงความศรัทธาลืไอม฿ส฿นระบอบ
การปกครองประชาธิปเตย฿นทีไสุดดยประชาชนจะมี
อกาสลือกตัๅงฝຆายนิติบัญญัติ (สภาองค์การบริหารสวน
ต าบล) ฝຆายบริหาร (นายกองค์การบริหารสวนต าบล) 
การลือกตัๅงจะป็นการฝຄกฝน฿หຌประชาชน฿ชຌดุลพินิจ
ลือกผูຌทนทีไหมาะสมส าหรับผูຌทีไเดຌรับลือกตัๅง   
ขຌาเปบริหารกิจการของทຌองถิไน นับเดຌวาป็นผูຌน า฿น
ทຌองถิไนจะเดຌ฿ชຌความรูຌความสามารถบริหารงานทຌองถิไน
กิดความคุຌนคยมีความช านิช านาญ฿นการ฿ชຌสิทธิ    
ละหนຌาทีไของพลมือง ซึไงจะน าเปสูการมีสวนรวม
ทางการมือง฿นระดับชาติตอเป กลาวเดຌวาองค์การ
บริหารสวนต าบลถือวาป็นหนวยการปกครองสวน
ทຌองถิไนทีไ จัดตัๅ งขึๅน฿นขตชุมชนทีไมีความจริญ      
ละ฿ชຌ฿นการบริหารมืองป็นหลักซึไงหลายประทศ
ประสบความส ารใจ฿นการ฿ชຌ องค์การบริหารสวน
ต าบล” ป็นครืไองมือทีไส าคัญ฿นการปกครองประทศ 
ดยฉพาะประทศทีไพัฒนาลຌวทัๅงหลายส าหรับ
สังคมเทยองค์การบริหารสวนต าบล ป็นรูปบบการ
บริหารราชการสวนทຌองถิไน฿นขตชุมชนมืองทีไ฿ชຌ 
มาตัๅงต พ.ศ. 2ไ็ๆ จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 255ๆ) 
กือบ ่ 0 ปีลຌว พ.ศ. 2ไ็  ๆเดຌมีการตราพระราชบัญญัติ
ระบียบราชการบริหารหงราชอาณาจักรเทย    
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พ.ศ. 2ไ็ๆ ละก าหนด฿หຌองค์การบริหารสวนต าบล
ป็นองค์กรบริหารรูปหนึไงของราชการบริหารสวน
ทຌองถิไน (ถวิลวดี บุรีกุล ละวิศิษฎ ชัชวาลทิพากรุ 
2550: 1) 

ตามหลักการปกครองทຌองถิไน฿นรูปบบ   
ขององค์การบริหารสวนต าบลมีการปลีไยนปลง   
ละพัฒนาตลอดมาพืไอ฿หຌหมาะสมกับสภาพการณ์
ของตละชวงวลาซึไ งปัญหาละอุปสรรคหลาย
ประการทีไท า฿หຌการปกครองทຌองถิไนเมสามารถ
อ านวยประยชน์฿หຌกับประชาชนเดຌอยางตใมทีไ    
ตามวัตถุประสงค์฿นการปกครองประทศดยฉพาะ
วัตถุประสงค์หลัก฿นการปกครองทຌองถิไน คือ การ฿หຌ
ประชาชนเดຌ ขຌามามีสวนรวม฿นการมืองการ
ปกครองดยมี ตัวทนของประชาชน฿นรูปของ
กรรมการชุมชน ทีไท าหนຌาทีไทนประชาชน฿นการ
บริหารองค์การบริหารสวนต าบล ตามระบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี วาดຌวยการสรຌางระบบบริหารกิจการ
บຌานมืองละสังคมทีไดี พ.ศ. 25ไ2 ลงวันทีไ ใ0 มิถุนายน 
25ไ2 เดຌกลาวถึ งการบริหารกิจการบຌานมือง       
ละสังคมทีไดี ควรจัดหรือสงสริม฿หຌสังคมเทยอยูบน
พืๅนฐานของหลักส าคัญ ๆ ประการ คือ หลักนิติธรรม 
หลักคุณธรรม หลักความปรง฿ส หลักการมีสวนรวม 
หลักความรับผิดชอบ ละหลักความคุຌมคา หรืออาจ
รียกเดຌวา หลักธรรมาภิบาล” ซึไงรารูຌจักกัน฿นนาม
Good Governance” ซึไงหมายถึง การปกครองทีไ
ป็นธรรมนัๅนเม฿ชนวความคิด฿หมทีไกิดขึๅน฿นสังคม 
ตป็นการสะสมความรูຌทีไป็นวัฒนธรรม฿นการอยู
รวมกันป็นสังคมของมวลมนุษย์ป็นพันๆปี ซึไงป็น
หลักการพืไอการอยูรวมกัน ฿นบຌานมืองละสังคม
อยางมีความสงบสุข สามารถประสานประยชน์ละ
คลีไคลายปัญหาขຌอขัดยຌงดยสันติวิธีละพัฒนา
สังคม฿หຌมีความยัไงยืน 

องค์การบริหารสวนต าบล อ าภอมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี  เดຌมีการพัฒนา฿นดຌานตาง  ๆ       
ทัๅ งทางดຌ านครงสรຌ างพืๅ นฐานละสิไ งวดลຌ อม         

ดຌานศรษฐกิจละความมัไนคงของชุมชน ดຌานสังคม
ละคุณภาพชีวิต ดຌานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ละภูมิปัญญาทຌองถิไน ละดຌานการบริหารจัดการ   
ละการบริการประชน พืไอการบรรลุผลส ารใจอยางมี
ประสิทธิภาพการบริหารงาน ขององค์การบริหารสวนต าบล 
อ าภอมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  จึงเดຌยึด
หลักการบริหารจัดการทีไ ดีมา฿ชຌ ฿นการก าหนด
นยบายการพัฒนาขององค์การบริหารสวนต าบล 
อ าภอมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี พันธกิจ 
ละจุดมุ งหมาย฿นการ฿หຌบริ การสาธารณะ          
ละการพัฒนาทຌองถิไน฿หຌนาอยู พืไอตอบสนอง      
ตอความตຌองการของประชาชนจากการปลีไยนปลง
สังคมละศรษฐกิจ 

ดังนัๅน พืไ อ฿หຌองค์การบริหารสวนต าบล   
อ าภอมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี บริหารงาน
ป็นเปตามหลักการบริหารจัดการทีไดี ละพืไอ฿หຌ
ประชาชน฿นทຌองถิไนเดຌรับประยชน์สูงสุดผูຌวิจัยจึง
สน฿จทีไจะศึกษาความคิดหในของประชาชนตอการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลองค์การบริหาร
สวนต าบล อ าภอมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
นืไองจากผูຌวิจัยมีความคิดหในวาประชาชนภาย฿น
ขตองค์การบริหารสวนต าบล อ าภอมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี ป็นก าลังส าคัญ฿นการน าหลัก
ธรรมาภิบาลมาประยุกต์฿ชຌ ฿นการปฏิรูประบบ
ราชการเปสูการป็นราชการยุค฿หมทีไมี ลักษณะ   
ของธรรมาภิบาลป็นรากฐาน฿นการปฏิบัติงาน     
อันจะสงผล฿หຌการปฏิบัติงานป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ 

 
วัตถ ประสงค์ของการว จัย 

1. พืไอศึกษาประสิทธิผลความป็นธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารสวนต าบล อ าภอมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

2. พืไอปรียบทียบความป็นธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารสวนต าบล฿นอ าภอมือง

49



วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ 
Western University Research Journal of Humanities and Social Science 

 

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

สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จ านกตามปัจจัย
สวนบุคคล 

ใ. พืไอศึกษานวทางการปรับปรุงความป็น
ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารสวนต าบล อ าภอ
มืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี พืไอ฿หຌสอดคลຌอง
กับหลักธรรมาภิบาล 

 
ขอบขตของการว จัย 

แ.ิด้านนืๅอหาิ 
฿นการวิจัยความป็นธรรมาภิบาลของ

องค์การบริหารสวนต าบล฿นอ าภอมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี  มุงศึกษาการบริหารงานตาม
ความป็นธรรมาภิบาล฿นรืไ องหลักนิ ติ ธรรม         
หลักคุณธรรม หลักความปรง฿ส หลักความมีสวนรวม 
หลักความรับผิดชอบ ละหลักความคุຌมคา ทานัๅน 

โ.ิด้านประชากรที่ใช้ในการว จัยิ 
ประชากรทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยครัๅงนีๅ คือ ประชาชน

ภาย฿นขตองค์การบริหารสวนต าบล อ าภอมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ป็นการคัดลือกกลุม
ตัวอยางบบบังอิญ จ านวน ใ ุๆไๆ2 คนิ 

กลุมตัวอยางทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยครัๅงนีๅ คือ 
ประชาชนภาย฿นขตองค์การบริหารสวนต าบล 
อ าภอมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 
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
ของการบริหารสวนต าบล อ าภอมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี  ประกอบดຌวย หลักนิ ติธรรม    

หลักคุณธรรม หลักความปรง฿ส หลักความมีสวน
รวม หลักความรับผิดชอบ ละหลักความคุຌมคา 

 
ว ธีด าน นการว จัย 

คร่ืองมือที่ใช้ในการกใบรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครัๅงนีๅ ป็นการวิจัยชิงส ารวจ 

ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยครัๅงนีๅ คือ บบสอบถาม    
ซึไ งมี ลักษณะค าถามบบปลายปຂด ละค าถาม
ปลายปຂด พืไอสอบถามประชาชนภาย฿นขตของ
องค์การบริหารสวนต าบล อ าภอมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี ดยบบสอบถามบงออกป็น   
2 ตอน ดังนีๅ 

สวนทีไ 1 ขຌอมูลทัไวเปกีไยวกับขຌอมูลสวน
บุคคล จ านวน 5 ขຌอ ประกอบดຌวย พศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ ละรายเดຌฉลีไยตอดือน 

สวนทีไ 2 ขຌอมูลกีไยวกับความคิดหในของ
ประชาชนตอการบริหารงานตามความป็นธรรมาภิบาล
ของการบริหารสวนต าบล อ าภอมืองสุพรรณบุรี 
จังหวั ดสุพรรณบุ รี  ประกอบดຌ วยหลักนิ ติ ธรรม        
หลักคุณธรรม หลักความปรง฿ส หลักความมีสวน
รวม หลักความรับผิดชอบ ละหลักความคุຌมคา  
 
การว คราะห์ข้อมูล 

1. น าบบสอบถามทัๅงหมดมาตรวจความ
สมบูรณ์ถูกตຌอง ฿นการตอบบบสอบถามลຌวน ามา
คัดลือกฉบับทีไสมบูรณ์ละมีความถูกตຌอง พืไอน ามา
วิคราะห์ขຌอมูล 

2. การวิคราะห์ขຌอมูล฿ชຌสถิติชิงพรรณนา  
วิคราะห์ดຌวยปรกรมส ารใจรูป มีขัๅนตอนด านินการ
ดังนีๅ 

2.1 หาคาความถีไ ละรຌอยละของขຌอมูล
ทัไวเปของขຌอมูลสวนบุคคล 

2.2  หาคาฉลีไย ละสวนบีไยงบนมาตรฐาน
ของคะนน จากการตอบบบสอบถามดยทน
ความหมายของคะนนฉลีไยระดับความคิดหใน
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กีไยวกับความป็นธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
สวนต าบล฿นอ าภอมืองสุพรรณบุรี    จังหวัด
สุพรรณบุรี 

2.3 สถิติทีไ฿ชຌ฿นการทดสอบสมมติฐาน 
2.ใ.1 คา t-test ฿ชຌวิคราะห์ความ

ตกตางระหวางคาฉลีไยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม   
ทีไมีระดับนัยส าคัญ .05 พืไอทดสอบสมมติฐานสวน
ทีไ 1 ทีไกีไยวกับ พศ ส าหรับสถิติทีไ฿ชຌ฿นการวิคราะห์
฿นขัๅนรกจะท าการทดสอบความตกตางระหวาง
ความปรปรวนของตัวปรอิสระกลุมทัๅง 2 กลุม    
ดย฿ชຌสถิติ Levene’s test ซึไงหากผลการทดสอบ
พบวา คาความปรปรวนของตัวปรอิสระกลุม    
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 ฿ชຌสถิติวิคราะห์ F-test บบ
การวิคราะห์ความปรปรวนทางดียว One-way 
ANOVA (One-way Analysis of Variance) หรือ 
Brown Forsyth ฿ชຌปรียบทียบคาฉลีไยของกลุม
ตัวอยางมากกวา 2 กลุม พืไอทดสอบสมมติฐานดຌาน 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ละรายเดຌฉลีไยตอ
ดือน ละถຌาผลการทดสอบมีความตกตางอยางมี
นัยส าคัญทางสถิติลຌว ตຌองท าการทดสอบป็นรายคู
ตอเป พืไอดูวามีคู฿ดทีไตกตางกันดย฿ชຌวิธี Fisher’s 
Least  Significant  Difference  (LSD) หรือ Dennett’s 
T3  
 
ผลการว จัย 

1. ผูຌตอบบบสอบถามสวน฿หญป็นพศชาย 
มีอายุ  ใ1-ไ0 ปี ิมีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประกอบอาชีพรับจຌาง ละมีรายเดຌฉลีไยตอดือน
มากกวา 10ุ000-20ุ000 บาท 

2. ประชาชน มีความคิดหในตอการบริหาร  
งานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร    
สวนต าบล อ าภอมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี   
฿นภาพรวม มีคาฉลีไยอยู฿นระดับมาก มืไอพิจารณา
ป็นรายดຌาน พบวา มีความคิดหในอยู฿นระดับมาก 
ใ ดຌาน เดຌก ดຌานหลักความคุຌมคา ดຌานหลักคุณธรรม 
ดຌานหลักความปรง฿ส ตามล าดับ นอกจากนีๅพบวา   
มีความคิดหในอยู฿นระดับปานกลาง ใ ดຌาน เดຌก 
ดຌานหลักความรับผิดชอบ ดຌานหลักการมีสวนรวม
ละดຌานหลักนิติธรรม ตามล าดับ มืไอพิจารณาป็น
รายดຌานปรากฏผลดังนีๅ 

2.1 ดຌานหลักนิติธรรม พบวา ประชาชน    
มี ความคิดหใ นต อการบริ หารงานตามหลัก         
ธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารสวนต าบล อ าภอ
มืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  ดຌานหลักนิติ
ธรรมมีคาฉลีไยอยู฿นระดับปานกลาง มืไอพิจารณา
ป็นรายขຌอ พบวา มีความคิดหในอยู ฿นระดับมาก    
2 ขຌอ เดຌก กฎระบียบทีไองค์การบริหารสวนต าบล
ก าหนดขึๅนเดຌรับการยอมรับจากประชาชน ละสรຌาง
จิตส านึกกพนักงาน฿หຌยึดถือปฏิบัติตามกฎระบียบ
ดຌวยความป็นธรรม ตามล าดับ นอกจากนีๅ พบวา มีความ
คิดหในอยู฿นระดับปานกลาง ใ ขຌอ เดຌกการผยพร
ความรูຌ รืไ องกฎระบี ยบของหน วยงาน฿หຌ ก
ผูຌรับบริการละประชาชนทัไวเป การทบทวน ปรับปรุง
กฎ ระบียบละกระบวนการด านินการขององค์การ
บริหารสวนต าบล ละบริหารงานดยยึดหลักการ
ละปฏิบัติตามกฎระบียบขององค์การบริหารสวน
ต าบล ตามล าดับ 

2.2 ดຌานหลักคุณธรรม พบวา ประชาชน 
มีความคิดหในตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารสวนต าบล อ าภอมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี ดຌานหลักคุณธรรม มีคาฉลีไยอยู฿น
ระดับมาก มืไอพิจารณาป็นรายขຌอ พบวา มีความ
คิดหในอยู฿นระดับมาก ใ ขຌอ เดຌก การจัดระบบการ
รຌองรียน฿นการ฿หຌบริการขององค์การบริหารสวน
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ต าบล การรณรงค์฿ชຌหลักคุณธรรมอยางกวຌางขวาง
ละจริงจัง฿นทุกระดับ ละการสงสริม฿หຌพนักงาน
ประพฤติตน฿หຌอยู฿นกรอบทีไถูกตຌอง ละปฏิบัติหนຌาทีไ
ดยเมมีอคติ ตามล าดับ นอกจากนีๅพบวา มีความคิดหใน
อยู฿นระดับปานกลาง 2 ขຌอ เดຌก การสงสริม฿หຌ
พนักงานปฏิบัติหนຌาทีไดຌวยความสียสละอืๅอฟื้อ
ละมีนๅ า฿จ ละการสงสริม฿หຌพนักงานมีความ
ซืไอสัตย์สุจริต มีหตุผล รับฟังความคิดหในของผูຌอืไน 
ตามล าดับ 

2.ใ ดຌานหลักความปรง฿สพบวา ประชาชน 
มีความคิดหในตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ขององค์การบริหารสวนต าบล อ าภอมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี  มีค าฉลีไยอยู ฿นระดับมาก        
มืไอพิจารณาป็นรายขຌอ พบวา มีความคิดหในอยู฿น
ระดับมาก ใ ขຌอเดຌก การสงสริมละสนับสนุน฿หຌ
พนักงานปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติขຌอมูลขาวสาร 
การปຂดผยขຌอมูลการจัดซืๅอจัดจຌาง การรายงานผล
การรับจายงินละจัดท ารายงานผลการจัดการ
ด านินงานประจ าปี สนอผูຌ ทีไ มีส วนกีไ ยวขຌอง       
ละปຂดผยตอสาธารณชน ละการสรຌางจิตส านึก
฿หຌพนักงานปฏิบัติงานอยางปรง฿ส ตามล าดับ 
นอกจากนีๅพบวา มีความคิดหในอยู฿นระดับปานกลาง   
2 ขຌอ เดຌก การด านินงานอยางปຂดผยตรวจสอบ
เดຌมีขຌอมูลปรง฿ส ละการติดตามตรวจสอบละ
ประมินผลการด านินงานละรับฟังความคิดหใน
จากประชาชนทัไวเป ตามล าดับ 

2.ไ ดຌ านหลักการมี ส วนร วมพบว า 
ประชาชน มีความคิดหในตอการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารสวนต าบล 
อ าภอมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ดຌานหลักการ
มีสวนรวม มีคาฉลีไยอยู฿นระดับปานกลาง มืไอพิจารณา
ป็นรายขຌอ พบวา มีความคิดหในอยู ฿นระดับมาก      
2 ขຌอ เดຌก การสงสริมละสนับสนุนพืไอสรຌาง
จิตส านึกรืไองการมีสวนรวมกพนักงาน฿นหนวยงาน 
ละการปຂดอกาส฿หຌบุคลากร ละผูຌทีไมีสวนกีไยวขຌอง  

มีสวนรวม฿นการด านินงานหรือปฏิบัติงานตามอ านาจ
หนຌาทีไอยางครบถຌวนสมบูรณ์ตามล าดับ นอกจากนีๅพบวา 
มีความคิดหในอยู ฿นระดับปานกลาง ใ ขຌอ เดຌก     
การปรับปรุงกฎระบียบละกระบวนการท างาน฿หຌผูຌ
มีสวนกีไยวขຌองขຌามามีสวนรวม การสงสริม฿หຌ
ประชาชนขຌามามีสวนรวม฿นการจัดผนพัฒนา
ทຌองถิไนละการจัดซืๅอจัดจຌาง ละการปຂดอกาส   
฿หຌบุคลากรละผูຌทีไมีสวนกีไยวขຌองมีการรวมกลุม
ละรวมด านินการจัดกิจกรรมตางๆขององค์การ
บริหารสวนต าบล ตามล าดับ 

2.5 ดຌานหลักความรับผิดชอบพบว า 
ประชาชน มีความคิดหในตอการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารสวนต าบล 
อ าภอมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ดຌานหลัก
ความรับผิดชอบ มีคาฉลีไยอยู฿นระดับปานกลาง 
มืไอพิจารณาป็นรายขຌอ พบวา มีความคิดหในอยู  
฿นระดับมาก ใ ขຌอ เดຌก การปฏิบัติหนຌาทีไ฿หຌป็นเปตาม
กฎหมายละระบียบทีไกีไยวขຌองอยางครงครัด
ถูกตຌองละทันก าหนดวลา การจัดครงสรຌางองค์กร
การบริหารงานระบุภารกิจละวัตถุประสงค์ชัดจน 
ละการสงสริม฿หຌพนักงานตะหนัก฿นสิทธิหนຌาทีไ
ละความรับผิดชอบตอสังคม ตามล าดับ นอกจากนีๅ
พบวา มีความคิดหในอยู฿นระดับปานกลาง 2 ขຌอ เดຌก 
การสงสริม฿หຌพนักงานมีความมุงมัไน฿นการท างาน
฿หຌประสบความส ารใจดยเมทอดทิๅงหรือละทิๅงงาน 
ละการสงสริมผูຌมีความรูຌความสามารถ ดย฿ชຌระบบ
การ฿หຌรางวัลละระบบจูง฿จอืไนๆ ตามล าดับ 

2.ๆ  ดຌานหลักความคุຌมคาพบวา ประชาชน 
มีความคิดหในตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารสวนต าบล อ าภอมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี ดຌานหลักความคุຌมคา มีคาฉลีไย
อยู฿นระดับมาก มืไอพิจารณาป็นรายขຌอ พบวา มีความ
คิดหในอยู฿นระดับมาก ้ ขຌอ เดຌก ประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน สงสริมละพัฒนาบุคลากร
฿หຌปฏิบัติงานอยางตใมศักยภาพสามารถพัฒนา
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ตนองละพัฒนางานเดຌอยางตอนืไองการสรຌาง
จิตส านึก฿หຌกพนักงาน฿นการประหยัดการ฿ชຌ
ทรัพยากร ควบคุมก ากับการจัดซืๅอจัดจຌางมีการ
ตรวจสอบงบประมาณละจัดท าทะบียนการ฿ชຌ
ประยชน์ครุภัณฑ์฿หຌป็นเปอยางถูกตຌองมีการสงสริม
฿หຌ฿ชຌทคนลยีทีไหมาะสมพืไอลดตຌนทุนละพิไม
ผลผลิต การสงสริมบุคลากร฿หຌ฿ชຌทรัพยากรอยาง
ประหยัดละ฿หຌกิดประยชน์สูงสุดประสิทธิผลการ
฿ชຌทรัพยากรละการปฏิบัติงานขัๅนตอนการปฏิบัติงาน
มุงนຌนคุณภาพละผลของงานป็นส าคัญ ละการ฿ชຌ
หลักประสิทธิผล ละประสิทธิภาพละหลักการ
ประหยัด฿นด านินการจัดซืๅอจัดจຌางตามล าดับ 
นอกจากนีๅพบวา มีความคิดหในอยู฿นระดับปานกลาง 
1 ขຌอ เดຌก  การวางผนสงสริมสนับสนุน฿หຌ฿ชຌ
ทรัพยากรทีไมีอยู฿นทຌองถิไน฿หຌป็นประยชน์สูงสุด 
฿นการด านินงาน 

ใ. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
3.1 ประชาชนทีไมีพศตางกันมีความคิดหใน

ตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารสวนต าบล อ าภอมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี ดยรวม ตกตางกัน ดยพศชาย มีความ
คิดหในตอการบริหารงาน มากกวาพศหญิง 

ประชาชนทีไมีพศตางกัน มีความคิดหใน
ตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารสวนต าบล อ าภอมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี  ดຌานหลักความปรง฿ส ตกตางกัน      
ดยพศชาย ความคิดหในตอการบริหารงาน มากกวา
พศหญิง 

ประชาชนทีไมีพศตางกัน มีความคิดหใน
ตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารสวนต าบล อ าภอมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี  ดຌานหลักการมีสวนรวม ตกตางกัน   
ดยพศชาย มีความคิดหในตอการบริหารงาน 
มากกวาพศหญิง 

ประชาชนทีไมีพศตางกัน มีความคิดหใน
ตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารสวนต าบล อ าภอมืองสุพรรณบุรี  จังหวัด
สุพรรณบุรี ดຌานความรับผิดชอบ ตกตางกัน ดยพศ
ชาย มีความคิดหในตอการบริหารงาน มากกวาพศ
หญิง 

ประชาชนทีไมีพศตางกัน มีความคิดหใน
ตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การ
บริหารสวนต าบล อ าภอมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี ดຌานหลักความคุຌมคา ตกตางกัน ดยพศ
ชาย มีความคิดหในตอการบริหารงาน มากกวาพศ
หญิง 

ใ.2 ประชาชนทีไมีอายุตางกัน มีความ
คิดหในตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล    
ขององค์การบริหารสวนต าบล อ าภอมืองสุพรรณบุรี 
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
บริหารสวนต าบล อ าภอมืองสุพรรณบุรี  จังหวัด
สุพรรณบุรี  ดຌ านหลักคุณธรรม ตกตางกัน                 
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  

ประชาชนทีไมีอายุตางกัน มีความคิดหใน
ตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารสวนต าบล อ าภอมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี  ดຌานหลักการมีสวนรวม ตกตางกัน   
ดยประชาชนทีไมีอายุ ไ1-50 ปี มีความคิดหในตอ      
การบริหารงาน มากกวา ประชาชนทีไมีอายุ 51 ปีขึๅนเป  
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ใ.ใ ประชาชนทีไมีระดับการศึกษาตางกัน 
มีความคิดหในตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ขององค์การบริหารสวนต าบล อ าภอมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี ดยรวมตกตางกันปรากฏวา     
เมพบความตกตางรายคู  

ประชาชนทีไมีระดับการศึกษาตางกันมี
ความคิดหในตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารสวนต าบล อ าภอมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี ดຌานหลักความปรง฿ส ตกตางกัน 
ปรากฏวาเมพบความตกตางรายคู  

ประชาชนทีไมีระดับการศึกษาตางกันมี
ความคิดหในตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารสวนต าบล อ าภอมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี ดຌานหลักความคุຌมคา ตกตางกัน 
ปรากฏวา เมพบความตกตางรายคู  

ใ.ไ ประชาชนทีไมีอาชีพตางกัน มีความ
คิดหในตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล    
ขององค์การบริหารสวนต าบล อ าภอมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี ดຌานหลักคุณธรรม ตกตางกัน 
ดย (1) ประชาชนทีไประกอบธุรกิจสวนตัว มีความ
คิดหในตอการบริหารงาน มากกว าประชาชนทีไ
ประกอบอาชีพรับจຌาง (2) ประชาชนทีไประกอบ
ธุรกิจสวนตัว มีความคิดหในตอการบริหารงาน 
มากกวาประชาชนทีไประกอบอาชีพคຌาขาย (ใ) ประชาชน
ทีไป็นพนักงานบริษัทอกชน มีความคิดหในตอการ
บริหารงาน มากกวา ประชาชนทีไประกอบอาชีพ
คຌาขาย (ไ) ประชาชนทีไป็นพนักงานบริษัทอกชน  
มีความคิดหในตอการบริหารงาน มากกวา ประชาชน
ทีไประกอบอาชีพอืไนๆ ละ (5) ประชาชนทีไประกอบ
อาชีพกษตรกรรม มีความคิดหในตอการบริหารงาน 
มากกวา ประชาชนทีไประกอบอาชีพอืไนๆ  

3.5 ประชาชนทีไมีรายเดຌฉลีไยตอดือน
ตางกัน มีความคิดหในตอการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส วนต าบล     
อ าภอมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ดຌานหลักการ

มีสวนรวม ตกตางกัน ปรากฏวา เมพบความตกตาง
รายคู  

ประชาชนทีไมีรายเดຌฉลีไยตอดือนตางกัน   
มีความคิดหในตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารสวนต าบล อ าภอมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี ดຌานหลักความปรง฿ส ตกตางกัน 
ดย (1) ประชาชนทีไมีรายเดຌฉลีไยตอดือนเมกิน 
10ุ000 บาท มีความคิดหในตอการบริหารงาน นຌอยกวา 
ประชาชนทีไมีรายเดຌฉลีไยตอดือนมากกวา 10ุ000-
20ุ000 บาท ละ  (2) ประชาชนทีไมีรายเดຌฉลีไยตอดือน
มากกวา 10ุ000-20ุ000 บาท มีความคิดหในตอการ
บริหารงาน มากกวาประชาชนทีไมีรายเดຌฉลีไยตอดือน
มากกวา ใ0ุ000 บาท  
 
อภ ปรายผล 

ประชาชนมีความคิดหในตอการบริหาร   
งานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร     
สวนต าบลหนองพลับ อ าภอมืองสุพรรณบุรี  จังหวัด
สุพรรณบุรี ฿นภาพรวม มีคาฉลีไยอยู฿นระดับมาก 
มืไอพิจารณาป็นรายดຌานพบวา มีความคิดหในอยู
฿นระดับมาก ใ ดຌาน เดຌก ดຌานหลักความคุຌมคา   
ดຌานหลักคุณธรรม ดຌานหลักความปรง฿ส ตามล าดับ 
นอกจากนีๅพบวามีความคิดหในอยู฿นระดับปานกลาง 
ใ ดຌาน เดຌก ดຌานหลักความรับผิดชอบ ดຌานหลักการ
มีสวนรวม ละดຌานหลักนิติธรรม ตามล าดับ สอดคลຌอง
กับผลงานวิจัยของ อารยา กอบความดี (2552) ศึกษาวิจัย
รืไอง การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล: กรณีศึกษา
วัดสามพรานจังหวัดนครปฐม พบวา ทุกมิติของการ
บริหารกิจการของวัดสามพราน สามารถก าหนดทคนิค
สาระส าคัญของการ฿ชຌหลักธรรมาภิบาล ตละหัวขຌอ
เดຌอยางชัดจนสวนนว ทางวิธีการประยุกต์฿ชຌ       
หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารวัดดยทัไวเปนัๅน              
ละสอดคลຌองกับผลงานวิจัยของสุภัตรา วิมลสมบัติ 
(25ไ )่ ศึกษาวิจัยรืไองธรรมาภิบาลกับองค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไน: ศึกษากรณีองค์การบริหารสวนต าบล
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กยเชย อ าภอชุมสง จังหวัดนครสวรรค์ พบวาปัจจัย
ทีไส งผล฿หຌองค์การบริหารส วนต าบลกยเชย       
ประความส ารใจเดຌ กิดจากปัจจัย ใ ประการ เดຌก 
ปัจจัยดຌานผูຌน าหรือผูຌบริหาร ปัจจัยดຌานทีมงาน    
หรือองค์กร ละปัจจัยดຌานการมีสวนรวมของประชาชน
฿นการทีไจะรวมมือรวม฿จพัฒนาทຌองถิไน฿หຌมีความ
จริญกຌาวหนຌา ทัๅงนีๅ฿นการด านินงานของทัๅง 3 ปัจจัย
นัๅนมีการน าหลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
มาก าหนดป็นนวนยบาย฿นการปฏิบัติ อันเดຌก 
หลักนิติธรรม คุณธรรม หลักความปรง฿ส หลักการ    
มีสวนรวม  หลักความรับผิดชอบ ละหลักความคุຌมคา 

ประชาชนมีความคิดหในตอการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารสวนต าบล
หนองพลับ อ าภอมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
ดຌานหลักนิติธรรม มีคาฉลีไยอยู฿นระดับปานกลาง 
สอดคลຌองกับผลงานวิ จัยของพระมหาพุทธิวงศ์ 
นฏฺฐญฺญู (สุวรรณรัตน์) (2552) ศึกษาวิจัยรืไอง      
การบริหารงานของวัดตามหลักธรรมาภิบาล: ศึกษา
กรณีวัดชลประทานรังสฤษฏ์ อ าภอปากกรใด จังหวัด
นนทบุร ีพบวา คณะสงฆ์เทยเดຌบริหารองค์การคณะสงฆ์ 
บริหารงานตามหลักนิติธรรม ดยคณะสงฆ์เดຌยึดหลัก
พระธรรมวินัย ละ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ป็นหลัก฿นการ
ปกครองคณะสงฆ์ 

ประชาชนมีความคิดหในตอการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารสวน   
ต าบลหนองพลับ อ าภอมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี ดຌานหลักคุณธรรม มีคาฉลีไยอยู฿นระดับ
มาก สอดคลຌองกับผลงานวิจัยของ พระจริญ จิรสุภ 
(มืองประทับ) (2552ุ บทคัดยอ) ศึกษาวิจัยรืไอง   
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของทศบาล
มืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบวา 
บุคลากรมีความคิดหในวา ทศบาลมืองบางกรวยมีการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ดຌานหลักคุณธรรม     
อยู฿นระดับมาก 
 

ข้อสนอนะ 
1.1 หนวยงานทีไกีไยวขຌองควรจัด฿หຌมีการ

พิไมพูนความรูຌของนายกองค์การบริหารสวนต าบล 
อ าภอมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ดยการ
ฝຄกอบรมสัมมนา กีไยวกับองค์การบริหารสวนต าบล
฿นทุกดຌาน พืไอ฿หຌนายกองค์การบริหารสวนต าบลเดຌ
มีความรูຌความขຌา฿จ฿นบทบาทหนຌาทีไของ องค์การบริหาร
สวนต าบลละตนองอยางทຌจริง อันจะสงผลตอการ
พัฒนาการปกครองตนอง ป็นการพัฒนาทຌองถิไน  
ทีไขຌมขใง พืไอ฿หຌกิดผลดีตอการพัฒนาประทศ     
฿นภาพรวมตอเป 

1.2 หนวยงานทีไกีไยวขຌองทัๅงภาครัฐ ละ
อกชนควรสงสริม฿หຌประชาคมหมูบຌานกิดความ
ขຌมขใง ดยการปฏิบัติงาน฿นหมูบຌานทุกครัๅงควรจัด
฿หຌมีการประชุมประชาคมหมูบຌานพืไอ฿หຌกิดความ
ตอนืไองละยัไงยืน 

1.ใ หนวยงานทีไกีไยวขຌองทัๅงภาครัฐ ละ
อกชนควรสงสริม฿หຌมีการลกปลีไยนรียนรูຌ
ระหวางประชาชนกับองค์การบริหารสวนต าบล   
ดยการประชาสัมพันธ์อ านาจหนຌาทีไขององค์การ
บริหารสวนต าบล฿นรูปบบกระบวนการวที
ประชาคมหรือการจัดวทีชาวบຌาน พืไอ฿หຌขຌา฿จถึง
บทบาทหนຌาทีไ 

1.ไ หนวยงานทีไ กีไยวขຌองทัๅงภาครัฐละ
อกชนควรสงสริมการน าธรรมาภิบาลมา฿ชຌ฿นการ
ติดตามตรวจสอบการท างานขององค์การบริหารสวน
ต าบล อ าภอมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 

1.5 องค์การบริหารสวนต าบลควรปຂดอกาส
฿หຌประชาชน฿นต าบลขຌารวมฟังการประชุมสภา
องค์การบริหารสวนต าบล ละมีการรายงานผลการ
ประชุมตอสาธารณชนป็นประจ าพืไอป็นการ
ประชาสัมพันธ์ ละส ารวจขຌ อ คิดหใ นต างๆ         
ของประชาชนอันจะป็นประยชน์฿นการท างาน
พัฒนาทຌองถิไน 
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1.ๆ ฿นการวางผนพัฒนาต าบลองค์การ
บริหารสวนต าบลควรตຌองรับฟัง ความคิดหในของ
ประชาชนดยการท าประชาคม฿นระดับหมูบຌานละ
ต าบลอยางมีคุณภาพพืไอ฿หຌการวางผนพัฒนา
ต าบลตรงกับความตຌองการของประชาชน฿นทຌองถิไน
อยางทຌจริง 

1.7 องค์การบริหารสวนต าบลควรรับฟังความ
คิดหใน ละความตຌองการ฿นดຌานตางๆของประชาชน
ทีไสนอดยตรงตอผูຌบริหาร ละสมาชิกสภาองค์การ
บริหารสวนต าบล 

1.่ องค์การบริหารสวนต าบลควรปຂดอกาส
฿หຌประชาชน฿นต าบลขຌามามีสวนรวม฿นการจัดซืๅอ
จัดจຌางขององค์การบริหารสวนต าบล พืไอ฿หຌกิด
ความถูกตຌอง ปรง฿สละป็นธรรม 

1.้ องค์การบริหารสวนต าบลควร รณรงค์
ชิญชวน฿หຌประชาชนเป฿ชຌสิทธิ์ลือกตัๅงกีไยวกับ
องค์การบริหารสวนต าบลทุกครัๅง ชนการลือกตัๅง
สมาชิกสภาองค์การบริหารสวนต าบล ทัๅงนีๅพืไอป็น
การสดงถึงการลือกตัๅงตัวทนขຌาเปบริหารงาน
ทຌองถิไนทนตนองละมีสวนรับผิดชอบการบริหาร
ทางอຌอมอีกดຌวย 

1.10 กอนมีการประชุมสภาองค์การบริหาร
สวนต าบลทุกครัๅง ควรประชาสัมพันธ์฿หຌประชาชน
ทราบ หรือมีการปຂดประชุมสภาสัญจรเปตาม
หมูบຌานตาง ๆ ดยปຂดอกาส฿หຌประชาชนขຌารวม
รับฟัง 

1.11 องค์ การบริ หารส วนต าบลควรตัๅ ง
คณะกรรมการประมินผลผนงานดย฿หຌตัวทน
ประชาชนป็นกรรมการสวนหนึไง 

1.12 องค์การบริหารสวนต าบลควรปຂด
อกาส฿หຌชุมชน สามารถตรวจสอบ การด านินงาน
ขององค์การบริหารสวนต าบล฿นดຌานงบประมาณ 
รายจาย ละงบประมาณรายจายพิไมติมเดຌ 

1.1ใ อง ค์ การบริ หารส วนต าบลควร
ประชาสัมพันธ์ปຂดผยขຌอมูลขาวสารการท างาน   
ขององค์การบริหารส วนต าบล฿หຌ ป็นเปตาม
พระราชบัญญั ติขຌอมู ลขาวสาร ละจัดระบบ
สารสนทศ฿หຌประชาชนเดຌรับรูຌอยางทัไวถึงดย฿ชຌสืไอ 
ชนการประชาสัมพันธ์สียงตามสายของหมูบຌาน 
หรือท าป็นจดหมายขาวขององค์การบริหารสวน
ต าบล จຌงความคลืไอนเหวขาวสารตางๆ อาจป็น
รายดือน หรือราย 3 ดือน ป็นตຌน 

ข้อสนอนะในการว จัยครัๅงตอไป 
ควรศึกษาปัญหา การน าหลักธรรมาภิบาล

มา฿ชຌ ฿นการบริหารองค์การบริหารสวนต าบล    
อ าภอมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี พืไอน ามา
ท าการปรียบทียบกับการวิจัยการน าหลักธรรมาภิบาล
มา฿นการบริหาร ซึไงจะสามารถพัฒนาการบริหารงาน
ละการด านินงานรวมกันป็นเป฿นนวทาง
ดียวกัน 

ควรศึกษาวิจัย฿นชิงคุณภาพควบคูกันเป
กับการวิ จัยชิงปริมาณ ดยการสัมภาษณ์บบ
จาะลึก พืไอเดຌทราบถึงรายละอียดระดับความป็น
ธรรมาภิบาล฿หຌดียิไงขึๅน 
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ปัจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาช มชน: กรณีศึกษาประชาชนในขตพืๅนท่ี 
ต าบลคลองลานพัฒนาิอ าภอคลองลานิจังหวัดก าพงพชร 

Factors Affecting Community Development:ิA Case Study from the People in 
Tambon khlonglanpattana, Amphoe Khlong Lan, 

Kamphaeng Phet Province 

 
รัษฎากริิว น จก ล1

 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยรืไองนีๅ มีวัตถุประสงค์พืไอศึกษาปัญหาละนวทางพัฒนาชุมชนของประชาชน ฿นขตพืๅนทีไต าบลคลองลานพัฒนา 
จังหวัดก าพงพชร ดยวิธีการวิจัยชิงคุณภาพ ท าการกใบรวบรวมขຌอมูลจากกลุมตัวอยางบบฉพาะจาะจง การสัมภาษณ์
ประชาชนกลุมตัวอยางบบเมป็นทางการ การวิคราะห์ขຌอมูลทีไเดຌจากการภาคสนาม฿นลักษณะบรรยาย ผลการวิจัยพบประดใน
ส าคัญวาป็นปัญหาละความตຌองการของชุมชนทีไตຌองเดຌรับการกຌเข  พืไอน ามาป็นนวทางพัฒนาชุมชนของประชาชน฿นพืๅนทีไ 
ประกอบดຌวยหลายปัจจัยหลัก สรุปออกป็นสีไดຌาน เดຌก (1) ดຌานการมือง (2) ดຌานสังคม (ใ) ดຌานศรษฐกิจ ละ (ไ) ดຌานวัฒนธรรม ซึไงทุก
ดຌานลຌวนมีความส าคัญเมยิไงหยอนเปกวากันิละถือป็นปัจจัยทีไสงผลตอการพัฒนาชุมชนภาพรวมทุกดຌานป็นความตຌองการ      
ขัๅนพืๅนฐานทีไประชาชนตຌองการ ละการปຂดอกาส฿หຌประชาชน฿นชุมชนเดຌขຌารวมอยางทຌจริง ดยอาศัยความรวมมือของ
ประชาชน฿นพืๅนทีไละหนวยงานทีไกีไยวขຌองทุกฝຆาย พืไอน าเปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน฿หຌดยิีไงขึๅน  
 
ค าส าคัญ: 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 อาจารย์ประจ าปรกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าพงพชร 
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บทน า 
การพัฒนาประทศตัๅงตริไมมีผนพัฒนา

ศรษฐกิจหงฉบับรกมืไอ พ.ศ. 2504 เดຌ฿หຌความส าคัญ
กับการพัฒนา฿นระดับฐานราก มีการทุมทงบประมาณ
ละบุคคลากร พืไอกຌเขปัญหาละความตຌองการ  
ของประชาชน฿หຌมีมาตรฐาน฿นการครองชีพละคุณภาพ
ชีวิตทีไดีขึๅน มืไอปรียบปัญหาละความตຌองการทุกพืๅนทีไ
ลຌ วถือว านຌอยมากละการด านินงานของตละ
หนวยงานมีมุมมองของสาหตุของปัญหาฉพาะดຌาน
ของตน ประการส าคัญนวทาง กຌเขป็นลักษณะสัไงการ
จากสวนกลาง รวมทัๅ งขาดการผนึ กก าลังภาคีต าง  ๆ            
ทัๅงภาคอกชน องค์กร ละประชาชนท า฿หຌกิดการด านินงาน
บางดຌานเมสอดคลຌองกับตຌองการของประชาชนทีไมีความ
หลากหลาย นืไองจากสภาพพืๅนทีไละความตกตาง
ของขนธรรมนียมประพณี ละวัฒนธรรม฿นตละภูมิภาค 
สงผลท า฿หຌประชาชนมีจิตวิญญาณ฿นการพึไงตนอง
ของชุมชนลดนຌอยลงเปรืไอยๆ (อินทร์ พิชิตตานนท์ 
ละ ตชะพล ฐิตยารักษ์  ุ2547) ปัญหาละความตຌองการทาง
ศรษฐกิจ สังคมตางๆ สงผลกระทบตอประชาชนทุก
ชนชัๅนละทุกภาคสวนของสังคม มืไอป็นชนนีๅ฿นการ
พัฒนาชุมชน ท า฿หຌชุมชนมีการปลีไยนปลงเป฿นทิศทาง   
ทีไดีหรือจริญขึๅน ซึไงตຌองรวมทัๅงดຌานการมือง ศรษฐกิจ 
สังคมละวัฒนธรรมดຌวย ทัๅงนีๅการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน฿นชุมชน฿หຌดีขึๅน ประชาชน฿นชุมชนตຌอง
รวมกันวางผน ละลงมือกระท าองความขຌา฿จของ
ชุมชน฿นการก าหนดปัญหาละความตຌองการพืไอ฿หຌ
เดຌมา฿นสิไงทีไตຌองการ ละสามารถกຌเขปัญหานัๅน ดย฿ชຌ
ทรัพยากรภาย฿นชุมชน฿หຌมากทีไสุด ถຌาจ าป็นอาจขอ
ความชวยหลือจากรัฐบาลละองค์กรตางๆ สนับสนุน 
จากทีไกลาวขຌางตຌน ท า฿หຌผูຌวิจัยมีความสน฿จศึกษาปัจจัยทีไ
สงผลตอการพัฒนาชุมชนของประชาชน฿นขตพืๅนทีไต าบล
คลองลานพัฒนา อ าภอคลองลาน จังหวัดก าพงพชร   
พืไอจะเดຌน าผลการวิจัยเป฿ชຌประยชน์ ป็นนวทางการ
พัฒนาชุมชน ขตต าบลคลองลานพัฒนา อ าภอคลองลาน 
จังหวัดก าพงพชร ฿หຌมี คุณภาพพืไอพัฒนาชุมชน
หมูบຌ าน฿หຌ ดีตอเป ละยั งเมมีปรากฏกีไ ยวกับรืไ อง          

ทีไท าการศึกษา฿นท านองนีๅชิงลึกประกอบกับป็นผล
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
ก าพงพชร พรຌอมดຌวยชาวบຌาน บຌานกะหรีไยงนๅ าตก หมู 1  ่
ต าบลคลองลานพัฒนา อ าภอคลองลาน จังหวัดก าพงพชร 
รวมปลูกปຆา ครงการคืนตຌนสูปຆา฿หญตามรอยพอ ดยม ี   
นายสุรชัย ภคมณี หัวหนຌาอุทยานหงชาติคลองลาน  
ป็นประธาน฿นพืๅนทีไปຆาชุมชนของบຌานกะหรีไยงนๅ าตก 
ผูຌวิจัยเดຌลใงหในถึงความส าคัญของการพัฒนาชุมชน
ซึไงเม฿ชรืไองทรัพยากรธรรมชาติทานัๅน ดยศึกษาละ
ทบทวนวรรณกรรมตางๆ฿นรืไองของปัจจัยทีไกีไยวขຌองทีไ
สงผลตอการพัฒนาชุมชนดຌวยการวิคราะห์ละ
สังคราะห์อกสารละการถอดองค์ความรูຌจากการลง
พืๅนทีไศึกษาดย฿ชຌทคนิคการวิจัยชิงคุณภาพดຌวยหตุนีๅ
หในวาผลการศึกษาครัๅงนีๅจะมีคุณคานอกจากตอบจทย์
ตามวัตถุประสงค์ทีไนอกหนือเปจากการประยุกต์฿นชิง
วิชาการตางๆ  ชน ศรษฐศาสตร์การมือง นยบายสาธารณะ 
ละการวางผนกลยุทธ์ นวคิดการปกครองของทຌองถิไน 
ป็นตຌนลຌวดยผานกระบวนการวิจัยละพัฒนาอยาง
ป็นระบบ ดຌวยจากผูຌกีไยวขຌองทีไมีสวนรวมดยตรง
นอกจากประชาชน รวมทัๅงภาครัฐสามารถขຌา฿จปัญหา
ละความตຌองการของชุมชนจนน าเปสูนวทางพัฒนา
ชุมชน การบริหารจัดการทีไมปีระสิทธิภาพ พืไอป็นนว
ทางการพัฒนาองค์การภาครัฐ ละการด านินงานพัฒนา
ชุมชนดຌานอืไนๆอยางยัไงยืน     

 
วัตถ ประสงค์ของการว จัย 

1. พืไอศึกษาปัญหาละนวทางพัฒนาชุมชน
ของประชาชน ฿นขตพืๅนทีไต าบลคลองลานพัฒนา 
อ าภอคลองลาน จังหวัดก าพงพชร 
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ขอบขตของการว จัย 

1.ิขอบขตด้านนืๅอหา 

การวิจัยครัๅงนีๅป็นการศึกษาขຌอมูลฉพาะ
ชุมชน฿นขตพืๅนทีไต าบลคลองลานพัฒนาพัฒนา 
อ าภอคลองลาน จังหวัดก าพงพชร ดย ศึกษา
นวคิดละทฤษฎีทีไกีไยวขຌองตามนวคิดละทฤษฎี
กีไยวกับความตຌองการ การพัฒนามือง การพัฒนาชุม
ชม จนเดຌปัจจัยทีไสงผลตอการพัฒนาชุมชน฿นขต
ต าบลคลองลานพัฒนา อ าภอคลองลาน จังหวั ด
ก าพงพชร ละนวทางการพัฒนา฿นขตต าบล
คลองลานพัฒนา อ าภอคลองลาน จังหวัดก าพงพชร 

2.ิขอบขตด้านประชากร 

ประชากรทีไ฿ชຌ฿นการศึกษาครัๅงนีๅ ป็นบบ
ฉพาะจาะจง คือ กลุมตัวอยางประชาชน฿นขตพืๅนทีไ
ต าบลคลองลานพัฒนา อ าภอคลองลาน จั งหวั ด
ก าพงพชร จ านวน 15 คน 

3.ิขอบขตด้านพืๅนที ่
พืๅนทีไ หมู 1 หมู 10 หมู 1่ ฿นขตพืๅนทีไต าบล

คลองลานพัฒนา อ าภอคลองลาน จังหวัดก าพงพชร 
ดยจากการทบทวนวรรณกรรม พบปัจจัยทีไมีผลตอ
การพัฒนาชุมชน฿นขตต าบลคลองลานพัฒนา อ าภอ
คลองลาน จังหวัดก าพงพชร มีองค์ประกอบดຌวยกัน 
ไ ดຌาน 

ดຌ าน ทีไ  1  ปัญหาละ นวทางพัฒนา     
ดຌานการมือง 

ดຌ าน ทีไ  2  ปัญหาละ นวทางพัฒนา     
ดຌานสังคม 

ดຌ าน ทีไ  ใ  ปัญหาละ นวทางพัฒนา     
ดຌานศรษฐกิจ 

ดຌ าน ทีไ  ไ  ปัญหาละ นวทางพัฒนา     
ดຌานวัฒนธรรม 

     
 

 

ว ธีด าน นการว จัย  

การวิ จั ยครัๅ งนีๅ ป็ นการวิ จั ย ชิ ง คุ ณภาพ              
ละปฏิบัติการ อาศัยวิธีการศึกษาดังนีๅ (1) การศึกษา฿นชิง
อกสาร พืไอคຌนหาขຌอมูลกีไยวกับปัญหาละนวทางพัฒนา
ชุมชน฿หຌครอบคลุมทัๅ ง สีไดຌ านตามกรอบนวคิด        
(2) การศึกษาภาคสนามดยการส ารวจ การสัมภาษณ์ ละ
สังกตการณ์อยางมีสวนรวมกีไยวกับ การศึกษาชิงวิคราะห์ 
ดยท าการวิคราะห์พืไอหานวทางพัฒนาชุมชน 

  
ประชากรละกล มตัวอยาง 

พืๅนทีไท าการวิ จัย คือ พืๅนทีไหมู  1 กับหมู  10 
ดังนัๅนจึงก าหนดประชากรละกลุมตัวอยางบบ
ฉพาะจาะจง (Purposive Sampling) คือประชาชน
จ านวน 15 คน ละท าการศึกษาดยการสัมภาษณ์ 
การวิจัยครัๅงนีๅป็นการวิจัยชิงคุณภาพดย฿ชຌวิธีการ
สัมภาษณ์ กลุมตัวอยางประชากร คือ  ประชาชน   
฿นพืๅนทีไ หมู 1 หมู  10 ละหมู 1่ ฿นขตพืๅนทีไต าบล
คลองลานพัฒนา อ าภอคลองลาน จังหวัดก าพงพชร 
 

คร่ืองมือที่ใช้ในการว จัย 

บบสัมภาษณ์ดยมีประดในปัญหาละความ
ตຌองการทีไมีผลตอการพัฒนาของชุมชน ครืไองมือทีไ฿ชຌ
฿นการรวบรวมการกใบขຌอมูลป็นการสัมภาษณ์
จาะลึก การกใบขຌอมูลดຌวยวิธีนีๅผูຌศึกษาตຌองเดຌขຌอมูล  
ทีไ ปຂดกวຌางตามความรูຌความสามารถของผูຌตอบการ
สัมภาษณ์จาะลึกป็นวิธีการกใบขຌอมูลทีไตຌองอาศัย
ความสามารถพิศษของผูຌสัมภาษณ์฿นการซักถาม
ติดตามรายละอียดพืไอ฿หຌเดຌขຌอมูลทีไตຌองการ ละมีการ
ซักถามติดตามประดในพืไอเดຌมาซึไงรายละอียด       
ทีไลึกซึๅง การกใบขຌอมูลปຂดอกาส฿หຌผูຌถูกสัมภาษณ์
สดงความคิดหในหรือ฿หຌขຌอมูลเดຌอยางตใมทีไ ตลอดจน
การสังกต ผูຌศึกษาสังกตพฤติกรรมของประชาชนทีไมี
ตอการพัฒนาชุมชน ดังนัๅนผูຌศึกษาตຌอง฿ชຌนวทาง  
การวิจัยชิงคุณภาพ พืไอ฿หຌเดຌขຌอมูลทีไถูกตຌองละมีความ
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นาชืไอถือ มีความป็นจริง ครอบคลุมละสมบูรณ์ถูกตຌอง
ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย    
 

การกใบรวบรวมข้อมูล 

ผูຌวิจัยเดຌ฿ชຌวิธีการกใบรวบรวมขຌอมูล พืไอ฿หຌเดຌ
ขຌอมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ละความตระหนัก
ประดในส าคัญ฿นกระบวนการวิจัย พืไอ฿หຌเดຌขຌอสรุป     
ทีไนาชืไอถือ ฉะนัๅนขຌอมูลทีไรวบรวมมาเดຌตຌองมีความ
ชัดจน ครบถຌวน วิธีการจัดกใบขຌอมูลละรวบรวมขຌอมูล 
มีดังนีๅ  

1. ศึกษาอกสารทีไกีไยวขຌองประกอบดຌวยนวคิด
ละทฤษฎีกีไยวกับความตຌองการ การพัฒนาชุมชน
การพัฒนาดຌานการมือง การพัฒนาดຌานสังคม การพัฒนา
ดຌานศรษฐกิจ ดຌานวัฒนธรรม บริบทของพืๅนทีไต าบล
คลองลานพัฒนา อ าภอคลองลาน จังหวัดก าพงพชร 
ละงานวิจัยทีไกีไยวขຌอง 

2. การสังกตบบมีสวนร วม ซึไ งป็นการ
สังกตพฤติกรรมละการสดงออกของฝຆายตางๆ    
ทีไท าควบคูกับการสัมภาษณ์฿นภาคสนามดยขຌาเปมีสวน
รวมกับกลุมป้าหมายละขຌาเปอยู ฿นสถานการณ์
หมือนป็นสมาชิกคนหนึไงตຌองท ากิจกรรมรวมเปกับ
กลุมป้าหมาย ผูຌถูกสังกตเมรูຌ ตัว จึงท า฿หຌเดຌขຌอมูลทีไ
ครบถຌวนป็นธรรมชาติ ละน ามาวิคราะห์ขຌอมูลชิง
คุณภาพ  

ใ. การสัมภาษณ์ชิงลึก ส าหรับประชาชน
ละผูຌทีไกีไยวขຌองพืไอศึกษาปัจจัยทีไสงสริมตอการ
พัฒนาชุมชนด านินการกใบรวบรวมขຌอมูลดຌวยตนอง 
ดยการสัมภาษณ์฿นลักษณะการพูดคุยบบเมป็น
ทางการ มีการออกบบรางค าถามเวຌลวงหนຌาการก าหนด
ค าถามประดในหลัก การสัมภาษณ์ปรับปลีไยน฿หຌหมาะ
กับสถานการณ์ของผูຌตอบการสัมภาษณ์มีความ
ยืดหยุนละปຂดกวຌางพืไอ฿หຌผูຌถามมีอิสระ฿นการถาม 
ซึไงจ าป็นตຌองมีการสรุปประดในละนืๅอหาของการ
พูดคุย ฿หຌเดຌขຌอมูลทีไป็นจริงมากทีไสุดพืไอ฿หຌเดຌค าตอบ
ตามจุดมุงหมายของการวิจัย ขຌอมูลทีไเดຌรับจากค าถาม

ทีไ฿ชຌละค าตอบพืไอน ามาวิคราะห์ดຌวยวิธีวิคราะห์
ชิงคุณภาพ 
 

การว คราะห์ข้อมูล 

ขຌอมูลทีไเดຌจากการกใบรวบรวมทัๅงหมดจากการ
ลงพืๅนทีไ ดຌวยวิธีการสัมภาษณ์ ละการสังกต รวมทัๅง
หลงขຌอมูลอืไนๆขัๅนตอน฿นการกใบรวบรวมขຌอมูล 
การวิคราะห์ขຌอมูลจากการสัมภาษณ์กีไยวกับปัญหา
ของประชาชน฿นการพัฒนาชุมชน ละการสังกต
พฤติกรรมของกลุมตัวอยางทีไมีตอการพัฒนาชุมชุน 
ท าการตรวจสอบขຌอมูลละวิ คราะห์ขຌอมูลตาม
ลักษณะของการวิจัยชิงคุณภาพ ดยน าขຌอมูลทีไเดຌ
สัมภาษณ์มาวิคราะห์สรุปตามประดในค าถามตางๆ 
สอดคลຌองกับกรอบนวคิดการวิจัย รวมถึงการตรวจสอบ
ความถูกตຌองละสมบูรณ์ของขຌอมูลจากการจดบันทึก
ละการบันทึกสียง ละหลงขຌอมูลอืไนๆ ดย฿ชຌการ
พรรณนา การวิคราะห์ขຌอมูลการวิจัยทีไป็นจริงตรง
ตามความตຌองการของประชาชนอยางทຌจริงน าเปสู
การสรຌางขຌอสรุปพืไอป็นนวทางการพัฒนาชุมชน฿น
ขตพืๅนทีไต าบลคลองลานพัฒนา อ าภอคลองลาน จังหวัด
ก าพงพชร 

 

ผลการว จัย  

1. ปัญหาละนวทางพัฒนาดຌานการมือง 
ปัญหาดຌานผูຌน าทຌองถิไน฿นการกระจาย

ผลประยชน์ละทรัพยากร฿หຌกับประชาชน฿นพืๅนทีไ
ละพฤติกรรม฿นอันทีไจะจัดสรรทรัพยากรทีไมีคา
ส าหรับสังคมการจัดสรรดังกลาวทีไตຌอง฿หຌความชวยหลือ
ยัง เม ทันทวงที ดยเมอาศัยชองว างของกฎหมาย          
กับผูຌบริหาร ภาครัฐ นักการมืองทຌองถิไนละความ
จริง฿จ฿นการ฿หຌความส าคัญ฿นรืไองทีไชุมชนเดຌรับความ
ดือดรຌอน ผูຌบริหารเมคอยลงพืๅนทีไส ารวจความป็นอยู
ของประชาชน ปัญหาของประชาชนทีไก าลังประสบอยู
สมควรทีไจะเดຌรับการชวยหลือทันที฿นบางกรณี    
ชน กรณีนๅ าทวมขຌาวนวทางพัฒนา การสนับสนุนชุมชน

61



วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ 
Western University Research Journal of Humanities and Social Science 

 

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

฿หຌ หในความส าคัญของการบริหารพัฒนาชุมชน 
ดยฉพาะการปຂดอกาส฿หຌประชาชนทัไวเปขຌามา    
มี ส วน ร วม ฿นการสดงความ คิ ด หใ นมากขึๅ น               
ละสนับสนุน฿หຌประชาชนขຌามามีส วนรวมกับ
กิ จกรรมต างๆของรั ฐทีไ จั ดท าขึๅ น฿นการพั ฒนา
ปลีไยนปลงชุมชนหมูบຌาน฿หຌมีความสงบรียบรຌอย
ละนาอยู ผูຌน าหรือผูຌบริหารมีความป็นธรรม฿นการ
฿หຌบริการกประชาชน การปຂดอกาส฿หຌประชาชน
สามารถรียกรຌอง สดงความคิดหใน การ฿หຌขຌอสนอนะ 
พืไอ฿หຌผูຌบริหารน าเปปรับ฿ชຌกับการบริหารพัฒนาชุมชน
อยางมีประสิทธิภาพมากขึๅน ละทีไส าคัญผูຌบริหารควร
ลงพืๅ นทีไ พืไ อส ารวจความป็ นอยู ของประชาชน      
ปัญหาของประชาชนทีไก าลังประสบอยูพืไอประชาชน
สมควรทีไจะเดຌรับการชวยหลือ฿นทันทีกับปัญหา    
฿นบางกรณี ชนกรณีนๅ าทวมขຌาว จึงสามารถลดความ
สูญสีย ฿หຌนຌอยลงเดຌ นยบายทีไรัฐก าหนดขึๅนนัๅน
ควรจะมาจากปัญหาละความตຌองการของประชาชน
อยางทຌจริงพืไอสามารถตอบจทย์ของการบริหาร
บຌานมืองทีไดี 

2. ปัญหาละนวทางพัฒนาดຌานสังคม 
ปัญหายาวชนทีไส ารใจการศึกษา฿นระดับ     

ชัๅนมัธยมศึกษาตอนตຌนกลุมหนึไง เมศึกษาตอ฿นระดับชัๅน
มัธยมศึกษาตอนปลาย สาหตุกิดจากปัญหาความ
ยากจนของครอบครัวยาวชน ท า฿หຌเมสามารถศึกษา
ตอเดຌพราะขาดคลนทรัพยากรรืไองงินจึงป็น
ปัญหาสมควรเดຌรับการกຌเขละ฿หຌความส าคัญ      
กับยาวชนรุน฿หม พราะยาวชนป็นก าลังทีไส าคัญ
ทีไสุดของชาติ฿นอนาคต การทีไยาวชนเมศึกษาหาความรูຌ
พิไมติมหรือเมศึกษาตอ฿นระดับทีไสูงขึๅนท า฿หຌผูຌปกครอง
ของยาวชนกรงวาจะสงผลกระทบ฿นหลายดຌาน  ชน 
การ฿ชຌวลาวางทีไเมกอกิดประยชน์ ดใกมีความคิด
ลຌาสมัยพราะขาดความรูຌ ปัญหาการตงงานกอนวัย
อันควร ละอืไนๆตามมา   

นวทางพัฒนาการสนับสนุนการศึกษา
฿หຌกับประชาชน ทัๅงการศึกษา฿นระบบ การศึกษานอก
ระบบละการศึกษาตามอัธยาศัย ดยมุงนຌน฿หຌทุก

สถาบันการศึกษา฿หຌความรูຌความขຌา฿จนะนว
ยาวชน฿หຌมีความขຌา฿จ฿หຌหในความส าคัญกีไยวกับ
การศึกษาตอ฿นอนาคต การจัดหาทุนการศึกษา฿หຌกับ
ดใกนักรียนละยาวชนทีไยากจนพืไอปຂดอกาส฿หຌ
ยาวชนเดຌศึกษาตอละรียนรูຌสิไง฿หมๆทีไตຌองการ
ศึกษารียนรูຌท า฿หຌยาวชนมีความสามารถ฿นการ
พัฒนาตนอง พัฒนาชุมชน สังคม ละเปสูการพัฒนา
ประทศชาติ 

ใ. ปัญหาละนวทางพัฒนาดຌานศรษฐกิจ 
ปัญหาสืบนืไองจากปัญหานๅ าทวมขຌาว      

ซึไงป็นปัญหาส าคัญทีไชาวบຌานมีความตຌองการเดຌรับ
การชวยหลือจากหนวยงานภาครัฐ มืไอกิดปัญหา
ชนนีๅท า฿หຌกิดความสียหายหลายอยางตามมา      
คือปัญหาทางดຌานจิต฿จของชาวบຌานกิดความทຌอทຌ 
ความครียดทีไ ก าลัง ผชิญกับสภาวะนๅ าทวมขຌาว     
ละสงผลกระทบตอระบบศรษฐกิจของประทศ 
ชาวบຌานทีไท านาสวน฿หญ มีฐานะยากจน ละฐานะปาน
กลาง การท านาของชาวบຌานพืไอกใบกีไยวขຌาวเวຌกิน
อง สามารถชวยลดรายจายของครอบครัว฿นการซืๅอ
ขຌาวจากตลาด  

นวทางพัฒนา ดยการสงสริมดຌานอาชีพ
฿นครัวรือน การสงสริมอาชีพ฿หຌกประชาชนพืไอ
สามารถสรຌางรายเดຌสริมจากการประกอบอาชีพหลัก
อยางยัไงยืน ฿หຌรัฐชวยหลือลຌวขຌาเปดูลรืไองของ
ราคาผลผลิต฿นการท าอาชีพกษตรอยางป็นธรรม   
ทีไประสบกับปัญหาราคา ควรจัด฿หຌมีการอบรมชิง
ปฏิบัติการท าอาชีพสริมละการพัฒนาขีดความสามารถ
ของคน ครอบครัว ละชุมชนมีความสามารถ฿นการ
สริมสรຌางอาชีพ ของตนพืไอสรຌางรายเดຌ฿หຌกตนอง 
ครอบครัว ละชุมชน อีกทัๅงการพัฒนาชุมชนดียวกัน
฿หຌมีจิตส านึกรวมกัน ละรัฐควรชวยหลือยียวยา
ประชาชนทัๅงสภาพทางจิต฿จละชดชยความสียหาย
จากนๅ าทวมขຌาว พืไอ฿หຌประชาชนมีก าลัง฿จละ        
มีคุณภาพชีวิตทีไดีขึๅน 

ไ. ปัญหาละนวทางพัฒนาดຌานวัฒนธรรม 
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ปัญหาดຌานวัฒนธรรมทีไพบ คือ ดຌานทัศนคติ
ของชาวบຌานทีไมีตอบุคคลภายนอกดยคิดวาบุคคลภายนอก
ดูถูกชนผา (หมูบຌานกะหรีไยงนๅ าตก) ฿นการ฿ชຌหรือ
พูดภาษาเทยเมชัด ละวิถีชีวิตของชุมชนทีไมีความ
ตกตางจากคน฿นมือง ซึไงป็นปัญหาทีไส าคัญชนกัน  

นวทางพัฒนา การกຌเข฿นการสรຌางทัศนคติ
ทีไดีตอพืไอมนุษย์฿หຌหในถึงคุณคาความป็นมนุษย์อยาง
ทาทียมกัน การอยูรวมกัน฿นสังคมอยางสงบสุขดยเม
บงชืๅอชาติ ศาสนา ละวัฒนธรรมของตละทຌองถิไน
ควรจัด฿หຌการรณรงค์พืไอ฿หຌขຌอมูลสรຌางความรูຌความ
ขຌา฿จ฿นการอยู ร วมกันบนผนดินเทยมี ชืๅ อชาติ 
วัฒนธรรม ทศนคติทีไตกตางกัน พืไอปรับปลีไยน
ทัศนคติ สรຌางวัฒนธรรมบบมีส วนร วม฿หຌกับ
ประชาชน การปลูกฝัง฿หຌประชาชน฿หຌมีความรักซึไงกัน
ละกัน ดยมีการจัดกิจกรรมตางๆ ชน กิจกรรม
พัฒนาชุมชน กิ จกรรมปลูกปຆ าร วมกับชุมชนอืไ น        
ละจຌาหนຌาทีไรัฐ 
ิ 
การอภ ปรายผล 

ผลการวิจัยมีความสอดคลຌองกับทฤษฎีชิง
ระบบมา฿ชຌ฿นการวิคราะห์ขຌอมูล วิธีการชิงระบบ
จัดป็นกรอบนวคิดทีไ฿ชຌ฿นการจัดการสิไงตางๆ฿หຌป็น
ระบียบพืไอน าเปสูการท างาน฿หຌตรงกับป้าหมาย    
ทีไตຌองการ ดยมีการวิคราะห์องค์ประกอบทีไส าคัญ 
พิจารณาเดຌจากปัญหาละความตຌองการของประชาชน
ป็นปัจจัยน าขຌาทีไตຌองกเข ฿หຌเดຌรับการชวยหลือ
ประชาชนละการพัฒนาชุมชนซึไงสวนประกอบส าคัญ
ของระบบ (ทิศนา ขมมณี, 2545, หนຌา 197-198) 
สอดคลຌองกับ อท วูด (จินดารัตน์ บอร์พันธุ์, 2544, 
หนຌา 5-6 ; อຌางอิงจาก Atwood, 1971, The Systems 
Analyst) ละผลทีไเดຌศึกษาปัญหาละนวทางพัฒนา

ชุมชน ลຌวนป็นปัจจัยทีไสงผลตอการพัฒนาชุมชน 
ป็นเปตามนวคิดของมาสลว์ กีไยวกับความตຌองการ
ของประชาชนทีไตกตางกัน อยางเรกใดี ดยภาพรวม
มีความตຌองการขัๅนพืๅนฐานทีไประชาชนยังตຌองมีการ
พัฒนาพืไอพัฒนาคุณภาพชีวิต฿หຌดีขึๅนมาจากปัจจัย
ความตຌองการของประชาชนอยางทຌจริง จึงน าปัจจัย
ตางๆ มาวิคราะห์คิดหาวิธีการหรือนวทางลือก    
฿นการกเขหรือพัฒนาชุมชน ลือกวิธีการ฿ดวิธีหนึไง  
ทีไพิจารณาวาหมาะสมทีไสุด ดีทีไสุด ละน าออกปฏิบัติ
ดยก าหนดป็นนยบาย การพัฒนาชุมชนป็นการ
ด านินงานพืไอการกຌปัญหาความดือดรຌอน฿หຌก
ประชาชน ซึไงป็น฿นรูปของการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข
ละยั งสามารถท า฿หຌคน฿นสังคมมีความสุขเดຌ       
การพัฒนาชุมชนนัๅนป็นกระบวนการ สามารถปຂดอกาส
฿หຌประชาชนขຌามามีสวนรวม฿นดຌานความคิดริริไม
การตัดสิน฿จ ฿นการด านินงานพัฒนาชุมชน  

การพัฒนาชุมชนป็นการปຂดอกาส฿หຌประชาชน
฿นชุมชนเดຌขຌามารวมคิด รวมปฏิบัติละรวมรับผิดชอบ
฿นทุกขัๅนตอน ทัๅงรวมคิด รวมวางผนรวมปฏิบัติงาน 
รวมประมินผลละรวมรับผลประยชน์ทีไกิดขึๅน 
สอดรับนวคิดทีไส าคัญประการหนึไงของการพัฒนา  
  
ข้อสนอนะ 

1. ควรศึกษาปรียบทียบกีไยวกับความคิดหใน
ของประชาชนทีไมีตอการพัฒนาพิไมติม พืไอป็นนวทาง
น าเปสูปัจจัยทีไมีผลตอการพัฒนา฿หຌครอบคลุมยิไงขึๅน 

2. การวิจัยครัๅงตอเปควรพิไมพืๅนทีไศึกษากีไยวกับ
ความคิดหในของประชาชนทีไมีตอการพัฒนาชุม 
นืไองจากความคิดของตละคนมีความตกตางกัน   
ซึไงอาจน ามาสูการระดมความคิดพืไอป็นนวทาง    
฿นการพัฒนาชุมชนทีไดีกวาดิม 
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ความสัมพันธ์ระหวางภาวะผู้น าทางว ชาการของผู้บร หารสถานศึกษากับการด าน นการประกัน
ค ณภาพภายในสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐานสังกัดส านักงานิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ

ขตพืๅนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาขติ13 กระบี ่
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 

 
ส รชัยิิิผ วหลือง1

 

บทคัดยอ 
การวิจัยครัๅงนีๅ มีวัตถุประสงค์พืไอศึกษาระดับภาวะผูຌน าทางวิชาการของผูຌบริหารสถานศึกษากับการด านินการประกัน

คุณภาพภาย฿นสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ละศึกษาความสัมพันธ์ระหวางภาวะผูຌน าทางวิชาการกับการประกันคุณภาพภาย฿น
สถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน สังกัดส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ขต 13 กระบีไ กลุมตัวอยาง เดຌก ผูຌบริหารสถานศึกษา
ละครูจ านวน 276 คน ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยป็นบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติทีไ฿ชຌ฿นการวิคราะห์
ขຌอมูล เดຌก คารຌอยละ คาฉลีไย คาบีไยงบนมาตรฐานละคาสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์บบพียร์สัน ผลการวิจัยพบวาผูຌน าทาง
วิชาการของผูຌบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษาขต 13 กระบีไ มีคาฉลีไยดยภาพรวมอยู฿น
ระดับมาก รียงล าดับคาฉลีไยจากมากเปหานຌอย คือ ดຌานการตรวจสอบความกຌาวหนຌาทางการรียน ดຌานการก าหนดภารกิจ   
ละดຌานการนิทศติดตามการปฏิบัติงานของครู การด านินการประกันคุณภาพภาย฿นสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน สังกัดส านักงาน
ขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ขต 13 กระบีไ มีคาฉลีไยดยภาพรวมอยู฿นระดับมาก รียงล าดับคาฉลีไยจากมากเปหานຌอย     
คือ ดຌานการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดຌานการจัดท าผนพัฒนาสถานศึกษาทีไมุงนຌนคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ละดຌานการจัดท ารายงานประจ าปีทีไป็นรายงานประมินคุณภาพภาย฿นสวนภาวะผูຌน าทางวิชาการ
ของผูຌบริหารสถานศึกษากับการด านินการประกันคุณภาพภาย฿นสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน สังกัดส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
มัธยมศึกษา ขต 13 กระบีไ มีความสัมพันธ์กันทางบวก฿นระดับสูง (rxy=.745) อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .01 

 
ค าส าคญั :ิภาวะผูຌน าทางวิชาการุ 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 สาขาวิชาบริหารการศึกษา สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยวสทิร์น 
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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 
 

บทน า 
การพัฒนาประทศสูความสมดุลละความ

ยัไงยืน จะตຌอง฿หຌความส าคัญกับการสริมสรຌางทุน
ของประทศทีไมีอยู฿หຌขຌมขใงละมีพลังพียงพอ   
฿นการขั บคลืไ อนกระบวนการพัฒนาประทศ 
ดยฉพาะการพัฒนาคนหรือทุนมนุษย์฿หຌขຌมขใง 
พรຌอมรับการปลีไยนปลงของลก฿นยุคศตวรรษ    
ทีไ 21 ละการสริมสรຌางปัจจัยวดลຌอมทีไอืๅอตอ
การพัฒนาคุณภาพของคน ทัๅง฿นชิงสถาบัน ครงสรຌาง
ของสังคม฿หຌขຌมขใงสามารถป็นภูมิคุຌมกันตอการ
ปลีไยนปลงตางๆทีไจะกิดขึๅน฿นอนาคตคุณภาพ
นับป็นองค์ประกอบส าคัญของการบริหารทางดຌาน
การศึกษาละการปฏิรูปการศึกษา฿นทศวรรษทีไสอง 
(พ.ศ. 2552–2561) ทีไก าหนดกรอบนวทางการปฏิรูป
ป็น 4 ประการ คือ การพัฒนาคนเทยยุค฿หม การพัฒนา
คุณภาพครูยุค฿หม การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ละหลงรียนรูຌยุค฿หม ละการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการ฿หม (ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 
2554 : 1 - 5) การบริหารคุณภาพเดຌขຌามามีบทบาท
อยางมากตอการจัดการศึกษาละพัฒนาการรียนรูຌ
ของคนเทยดังปรากฏ฿นพระราชบัญญัติการศึกษา
หงชาติ พ.ศ. 25ไ2 ละทีไกຌเขพิไมติม (ฉบับทีไ 2) 
พ.ศ. 25ไ5 ซึไงก าหนด฿หຌสถานศึกษาทุกระดับ   
ละทุกประภทตຌองมีมาตรฐานการศึกษา ละมีระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาละ฿หຌมาตรฐาน ละการประกัน
คุณภาพการศึกษาป็นภารกิจส าคัญของสถานศึกษา
ละหนวยงานทีไกีไยวขຌองตຌองด านินการดยตຌอง

ป็นเปตามระบบ หลักกณฑ์ละวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 255ใ (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน, 25ใใ : 1) 

การประกันคุณภาพภาย฿น (Internal Quality 
Assurance) จึงป็นระบบการด านินงานทีไทุกสถานศึกษา
ตຌองด านินการ฿หຌกิดขึๅนพืไอสนองจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติละผลการ
ประมินคุณภาพภาย฿นตามมาตรฐานการศึกษา   
ขัๅนพืๅนฐานป็นการสะทຌอน฿หຌหในคุณภาพ การจัดการ
ศึกษาตามทีไสถานศึกษาเดຌก าหนดเวຌ  ถຌาผลการ
ประมินอยู฿นระดับดียอมป็นการสรຌางความมัไน฿จ
฿หຌกผูຌรับบริการทัๅง฿นสวนผูຌรียน ผูຌปกครอง ชุมชนวา 
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาเดຌอยางมีคุณภาพ
ตรงตามมาตรฐานทีไสถานศึกษาก าหนด สงผล฿หຌ
ผูຌส ารใจการศึกษามีความรูຌความสามารถ ทักษะ ละ
คุณลักษณะทีไพึงประสงค์ตามทีไป้าหมายของหลักสูตร
ละสังคมตຌองการรวมถึงสามารถด ารงชีวิตอยู฿นสังคม
เดຌอยางมีความสุขละสรຌางประยชน์฿หຌกครอบครัว   
ละชุมชน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน, 
2533 : 3) 

การด านินงานประกันคุณภาพภาย฿นสถานศึกษา
ขัๅนพืๅนฐาน฿หຌประสบความส ารใจ ละลดอุปสรรค
ตาง  ๆเดຌนัๅนปัจจัยส าคัญประการหนึไง คือ การบริหาร
จัดการซึไ งถือป็นกระบวนการ฿นการขับคลืไอน
สถานศึกษา฿หຌสามารถชืไอมยงทุกสวนภาย฿น
สถานศึกษา฿หຌประสานกันเปอยางป็น ระบบ       
ละบรรลุตามความนิยมชมชอบจากผูຌรับบริการ     
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ละผูຌมีสวนเดຌสวนสียเปดຌวย (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ, 2549 : 9) 

ผูຌบริหารสถานศึกษาทีไมีภาวะผูຌน าทางวิชาการ
ยอมด านินการ฿หຌสถานศึกษามุง เปสู คุณภาพ    
ละเดຌมาตรฐาน พืไอมุงเปสูการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการรียน ละคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูຌรียน 
รวมทัๅงด านินงานประกันคุณภาพภาย฿นสถานศึกษา   
฿หຌป็นเปอยางมีระบบละราบรืไนยิไงผูຌบริหารสถานศึกษา  
฿หຌความส าคัญกับการบริหารงานวิชาการละมีภาวะ
ผูຌน าทางวิชาการ฿นระดับสูงลຌวกใจะกอ฿หຌกิดการ
พัฒนาคณะครู฿หຌป็นบุคลากรทีไมีความสามารถ  
ทางวิชาการ ละมีภาวะผูຌน าตามเปดຌวย ซึไงจะท า฿หຌ 
การจัดการรียนการสอนมีประสิทธิภาพน าพา
ผูຌรียนเปสูป้าหมายละเดຌรับความรวมมือจาก
ผูຌปกครอง ครอบครัวละชุมชน (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน, 25ใใ : 15) 

จากการตรวจสอบอกสารผลการประมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษา รอบ 3 ระหวางปี 
พ.ศ. 2554 – 2558 ของรงรียน฿นสังกัดส านักงานขต
พืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ขต 13 กระบีไ พบวา
รงรียน฿นสังกัด จ านวน 16 รงรียน ผานการรับรอง
มาตรฐานการศึกษา จ านวน 8 รงรียน ละเมผานการ
รับรองมาตรฐานการศึกษา จ านวน 8 รงรียน ดยทุก
รงรียนเมผานตัวบงชีๅดียวกัน คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
รียนของผูຌรียน (ส านักงานรับรองมาตรฐานละ
ประมินคุณภาพการศึกษา, 2554 : 1) 

จากสภาพปัญหาละสาหตุดังกลาวทีไกลาว
มาขຌางตຌน ท า฿หຌ ผูຌ วิ จั ยมี ความสน฿จทีไจะศึกษา
ความสัมพันธ์ระหวางภาวะผูຌน าทางวิชาการของ
ผูຌบริหารสถานศึกษากับการด านินการประกัน

คุณภาพภาย฿นสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน สังกัดส านักงาน
ขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ขต 13 กระบีไ 
 
วัตถ ประสงค์ของการว จัย 

พืไอศึกษาระดับภาวะผูຌน าทางวิชาการของ
ผูຌบริหารสถานศึกษา สั งกัดส านักงานขตพืๅนทีไ
การศึกษามัธยมศึกษา ขต 13 กระบีไ 

พืไอศึกษาระดับการด านินการประกันคุณภาพ
ภาย฿นสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน สังกัดส านักงานขต
พืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ขต 13 กระบีไ 

พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางภาวะผูຌน าทาง
วิชาการของผูຌบริหารสถานศึกษากับการด านินการ
ประกันคุณภาพภาย฿นสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน สังกัด
ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ขต 13 
กระบีไ 
 
กรอบนวความค ดในการท าการว จัย 

฿นการครัๅงนีๅเดຌศึกษาหลักการนวคิด ภาวะผูຌน า
ทางวิชาการของผูຌบริหารสถานศึกษา ซึไงผูຌวิจัยเดຌศึกษา
นวคิดของ ฮอลลิงจอร์ ละมอร์ฟี (Hallinger, 
P.,& Murphy, J., 1985 : 217-247) ครุง (Krung, S.E. , 
1992 : 69-82) ละ มคอีวน (McEwan, K. Elain, 
1998 : 13) ละการด านินการประกันคุณภาพภาย฿น
สถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ซึไงผูຌวิจัยเดຌศึกษาจากนวทาง
ทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภาย฿นของ
สถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ 
หลักกณฑ ละวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน     
พ.ศ. 2553 (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน, 
25ใใ : 1ไ - ใ0 )  
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สมมต ฐานการว จัย 

ภาวะผูຌน าทางวิชาการของผูຌบริหารสถานศึกษา
กับการด านินการประกันคุณภาพภาย฿นสถานศึกษา
ขัๅนพืๅนฐานมีความสัมพันธ์กันทางบวก฿นระดับสูง 
 
ว ธีการว จัย 

ประชากรละกล มตัวอยาง 
ประชากรทีไ฿นการวิจัยครัๅงนีๅ คือ ผูຌบริหาร

สถานศึกษาละครูผูຌสอน฿นสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 

สังกัดส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ขต 13 
กระบีไ ปีการศึกษา 2559 จ านวน 795 คน จ านกเดຌป็น 

ผูຌบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานขต
พืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ขต 13 กระบีไ จ านวน    
16 คน 

ครู ผูຌสอน ทีไท าหนຌาทีไดຌานวิชาการ หรือ
ระบบประกันคุณภาพภาย฿นสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ขต 13 
กระบีไ จ านวน 779 คน 

ตัวปรอ สระ ตัวปรตาม 

สถานภาพของผู้ตอบบบสอบถาม 

1. พศ 

2. อายุ 

3. ระดับการศึกษา 

4. ต าหนง 

5. ประสบการณ์การท างาน฿น
สถานศึกษาปัจจุบัน 

ภาวะผู้น าทางว ชาการของผู้บร หาร
สถานศึกษา 

1. การก าหนดภารกิจ 

2. การจัดการหลักสูตรละการสอน 

3. การนิทศติดตามการปฏิบัติงาน
ของคร ู

4. การก ากับ ติดตามความกຌาวหนຌา
ทางการรียน 

5. การสงสริมบรรยากาศการรียนรูຌ 

การด าน นการประกันค ณภาพภายในสถานศึกษา
ขัๅนพืๅนฐาน 

1. การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

2. จัดท าผนพัฒนาสถานศึกษาทีไมุงนຌนคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

3. จัดระบบบริหารละสารสนทศ 

4. ด านินงานตามผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

5. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

6. การประมินคุณภาพภาย฿นตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

7. จัดท ารายงานประจ าปีทีไป็นรายงานประมิน
คุณภาพภาย฿น 

8. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอนืไอง 
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กลุมตัวอยาง เดຌก ผูຌบริหารสถานศึกษา
ละครูผูຌสอน฿นสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน สังกัดส านักงาน
ขตพืๅนทีไการศึกษามั ธยมศึกษา ขต 13 กระบีไ          
ปีการศึกษา 2559 รวมกลุมตัวอยาง 276 คน ทีไคัดลือก
จากประชากร ดยมีวิธีการ ดังนีๅ 

ขัๅนทีไ 1 ผูຌบริหารสถานศึกษา ฿ชຌวิธีลือก
บบจาะจง (purposive sampling) เดຌกลุมตัวอยาง 
จ านวน 16 คน 

ขัๅนทีไ 2 ครูผูຌสอน ทีไท าหนຌาทีไดຌานวิชาการ 
หรือระบบประกันคุณภาพภาย฿นสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ขต 13 
กระบีไ มีวิธีการ ดังนีๅ 

1. ก าหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางของ
ครจซีไกับมอร์กน (Krejcies & Morgan, 1970: 
607 - 610) เดຌกลุมตัวอยาง จ านวน 260 คน 

2. ค านวณหาจ านวนกลุมตัวอยาง฿นตละ
อ าภอดยการทียบบัญญัติเตรยางศ์ ดยยกตามราย
อ าภอ 8 อ าภอ คือ อ าภอกาะลันตา อ าภอขาพนม 
อ าภอคลองทอม อ าภอล าทับ อ าภอปลายพระยา 
อ าภอหนือคลอง อ าภออาวลึก ละอ าภอมือง    
มืไอเดຌกลุมตัวอยางลຌว น ามาทียบสัดสวนตามราย
อ าภอละ฿ชຌวิธีสุมอยางงายดยวิธีจับฉลาก 

คร่ืองมือที่ใช้ในการกใบรวบรวมข้อมูล 
ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการรวบรวมขຌอมูลป็น

บบสอบถาม กีไยวกับความสัมพันธ์ระหวางภาวะ
ผูຌน าทางวิชาการของผูຌบริหารสถานศึกษากับการ
ด านินการประกันคุณภาพภาย฿นสถานศึกษา     
ขัๅนพืๅนฐาน สังกัด ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
มัธยมศึกษา ขต 13 กระบีไ บงออกป็น 3 ขัๅนตอน 
ดังนีๅ 

ตอนทีไ  1 ป็ นบบสอบถามกีไ ยวกั บ
สถานภาพ ของผูຌตอบบบสอบถามป็นบบตรวจ
รายการ (check list) จ านวน 5 ขຌอ 

ตอนทีไ 2 ป็นบบสอบถามกีไยวกับภาวะ
ผูຌน าทางวิชาการของผูຌบริหารสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ขต 13 กระบีไ 
จ านวน 5 ดຌาน คือ 1) การก าหนดภารกิจ 2) การจัดการ
หลักสูตรละการสอน 3)การนิทศติดตามการปฏิบัติงาน
ของครู 4) การก ากับ ติดตามความกຌาวหนຌาทางการรียน 
5) การสงสริมบรรยากาศการรียนรูຌ จ านวน 30 ขຌอ 

ตอนทีไ 3 ป็นบบสอบถามกีไยวกับการ
ด านินการประกันคุณภาพภาย฿นสถานศึกษา       
ขัๅนพืๅนฐาน ทัๅง 8 ดຌาน คือ 1) การก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 2) การจัดท าผนพัฒนาสถานศึกษา        
ทีไมุงนຌนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
3) การจัดระบบบริหารละสารสนทศ 4) การด านินงาน
ตามผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา             
5) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) การประมิน
คุณภาพภาย฿นตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    
7) การจัดท ารายงานประจ าปีทีไป็นรายงานประมินคุณภาพ
ภาย฿น 8) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอนืไอง   
จ านวน 40 ขຌอ 
 
การกใบรวบรวมข้อมูล 

ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหนวยงาน
ทีไกีไยวขຌองพืไอขอความอนุคราะห์฿นการกใบิิ
รวบรวมขຌอมูลผูຌวิจัยรวบรวมขຌอมูลตรวจสอบความ
สมบู ร ณ์ของค าตอบจัดหมวดหมู ของ ขຌ อมู ล        
พืไอศึกษาวิคราะห์ตอเป 

 
การว คราะห์ข้อมูล 

การวิคราะห์ขຌอมูลผูຌวิจัยตรวจสอบความ
ถูกตຌองละประมวลผลขຌอมูล ดังนีๅ 

วิ คราะห์ ขຌ อมู ลสถานภาพของ ผูຌ ตอบ
บบสอบถาม ดย฿ชຌการค านวณความถีไ (frequency) 
ละหาคารຌอยละ (ั) 

การวิคราะห์ภาวะผูຌน าทางวิชาการของ
ผูຌบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานขตพืๅนทีไ
การศึกษามั ธยมศึกษา ขต 13 กระบีไ  ซึไ งป็ น
บบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 
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มาค านวณพืไอวิคราะห์ลຌวหาคาฉลีไย ( X ) คา
ความบีไยงบนมาตรฐาน (S.D.) ป็นรายขຌอลຌว
น ามาปลความหมายของระดับภาวะผูຌน าทาง
วิชาการของผูຌบริหารสถานศึกษาตามกณฑ์ 

การวิคราะห์การด านินการประกันคุณภาพ
ภาย ฿นสถาน ศึกษาของส านั ก ง าน ขตพืๅ น ทีไ
การศึกษามัธยมศึกษา ขต 13 กระบีไ มาค านวณ
พืไอวิคราะห์ลຌวหาคาฉลีไย ( X ) คาความบีไยงบน
มาตรฐาน (S.D.) ป็นรายขຌอลຌวน ามาปลความหมาย
ของระดับการด านินการประกันคุณภาพภาย฿น
สถานศึกษา ตามกณฑ์ 

การวิคราะห์ความสัมพันธ์ระหวางภาวะผูຌน า
ทางวิชาการของ ผูຌบริหารสถานศึกษากับการ
ด านินการประกันคุณภาพภาย฿นสถานศึกษาขัๅน
พืๅ นฐาน สั งกั ดส านั กงานขตพืๅ น ทีไ การ ศึกษา
มัธยมศึกษา ขต 13 กระบีไ จากการหาคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์บบพียร์สัน (Pearson ’s product 
moment correlation coefficient) ดย฿ชຌกณฑ์การ
วิคราะห์คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) 
 
สร ปผลการว จัย 

ผูຌวิจัยบงการน าสนอผลการวิคราะห์ขຌอมูล
ออกป็น 4 สวน ดังนีๅ 

สวนทีไ 1 ผลการวิคราะห์ สถานภาพสวนตัว
ของผูຌตอบบบสอบถาม จ านกตามต าหนง พศ 
อายุ ระดับการศึกษา ละประสบการณ์การท างาน฿น
สถานศึกษาปัจจุบัน พบวาผูຌสอบบบสอบถาม จ านวน 
276 คน สวน฿หญป็นพศหญิง จ านวน 188 คน คิดป็น
รຌอยละ 68.12 อายุของผูຌตอบบบสอบถามสวน
฿หญ 26–35 ปี จ านวน 95 คน คิดป็นรຌอยละ 34.42 
ระดับการศึกษาของผูຌตอบบบสอบถามสวน฿หญ
ระดับปริญญาตรี จ านวน 212 คน คิดป็นรຌอยละ 76.81 
ดຌานต าหนงสวน฿หญป็นครูผูຌสอน จ านวน 260 คน คิดป็น
รຌอยละ 94.20 ผูຌตอบบบสอบถามมีประสบการณ์การ

ท างาน฿นสถานศึกษาปัจจุบันสวน฿หญ 5–8 ปี
จ านวน 96 คน  

สวนทีไ 2 ผลการวิคราะห์กีไยวกับภาวะผูຌน า
ทางวิชาการของผูຌบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
ขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ขต 13 กระบีไ พบวา 
ภาวะผูຌน าทางวิชาการของผูຌบริหารสถานศึกษา   
ดยภาพรวมมีคาฉลีไยดยรวมอยู฿นระดับมาก        
( X =4.32, S.D.=0.32) มืไอพิจารณารายดຌาน พบวา 
ดຌานทีไมีคาฉลีไยมากทีไ สุด คือ ดຌานการตรวจสอบ
ความกຌาวหนຌาทางการรียน ( X =4.32, S.D.=0.43) 
ละดຌานทีไมีคาฉลีไยนຌอยทีไสุด คือ ดຌานการสงสริม
บรรยากาศการรียนรูຌ ( X =4.24, S.D.=0.37) 

ส วนทีไ  3 ผลการวิ คราะห์ กีไ ยวกั บการ
ด านินการประกันคุณภาพภาย฿นของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา     
ขต 13 กระบีไ พบวา การด านินการประกันคุณภาพ
ภาย฿นสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ดยภาพรวมมีคาฉลีไย
ดยรวมอยู฿นระดับมาก ( X =4.33, S.D.= 0.27)   
มืไอพิจารณารายดຌาน พบวา ดຌานทีไมีคาฉลีไยมากทีไสุด 
คือ การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
( X =4.45, S.D.=0.32 ละดຌานทีไมีคาฉลีไยนຌอยทีไสุด 
คือ ดຌานจัดระบบบริหารละสารสนทศ ( X =4.24, 
S.D.=0.36) 

สวนทีไ 4 ผลการวิคราะห์ความสัมพันธ์ระหวาง
ภาวะผูຌน าทางวิชาการของผูຌบริหารสถานศึกษากับ
การด านินการประกันคุณภาพภาย฿นของสถานศึกษา 
ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ขต 13 
กระบีไ พบวา ภาวะผูຌน าทางวิชาการของผูຌบริหาร
สถานศึกษากับการด านินการประกันคุณภาพ
ภาย฿นสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน สังกัดส านักงานขต
พืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ขต 13 มีความสัมพันธ์กัน
ทางบวก฿นระดับสูง  (rxy = .745) อยางมีนัยส าคัญทาง
สถิติทีไระดับ .01 

การวิจัยรืไองความสัมพันธ์ระหวางภาวะผูຌน า
ทางวิชาการของผูຌบริหารสถานศึกษากับการด านิน  

70



วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ 
Western University Research Journal of Humanities and Social Science 

 

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

การประกันคุณภาพภาย฿นสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
สังกัดส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ขต 13 
กระบีไ สรุปผลเดຌดังนีๅ 

1. ผลของการศึกษาระดับภาวะผูຌน าทาง
วิชาการของผูຌบริหารสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน สังกัด
ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ขต 13 
กระบีไ มีคาฉลีไยดยรวมอยู฿นระดับมาก มืไอพิจารณา
รายดຌาน พบวา ดຌานทีไมีคาฉลีไยมากทีไสุด คือ ดຌานการ
ตรวจสอบความกຌาวหนຌาทางการ ละดຌานทีไมีคาฉลีไย
นຌอยทีไสุด คือ ดຌานการสงสริมบรรยากาศการรียนรูຌ  

2. ผลการศึกษาด านินการประกันคุณภาพ
ภาย฿นของสถานศึกษา สังกัดส านักงานขตพืๅนทีไ
การศึกษามัธยมศึกษา ขต 13 กระบีไ  มีคาฉลีไย
ดยรวมอยู฿นระดับมาก มืไอพิจารณารายดຌาน 
พบวา ดຌานทีไมีคาฉลีไยมากทีไ สุด คือ การก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ละดຌานทีไมี
คาฉลีไยนຌอยทีไ สุด คือ ดຌานจัดระบบบริหารละ
สารสนทศ  

3. ผลการศึกษาภาวะผูຌน าทางวิชาการของ
ผูຌบริหารสถานศึกษากับการด านินการประกัน
คุณภาพภาย฿นสถานศึกษา สังกัดส านักงานขต
พืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ขต 13 กระบีไ พบวาภาวะ
ผูຌน าทางวิชาการของ ผูຌบริหารสถานศึกษากับ     
การด านินการประกันคุณภาพภาย฿นสถานศึกษา
ขัๅนพืๅนฐาน สังกัดส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
มัธยมศึกษา ขต 13 มีความสัมพันธ์กันทางบวก          
฿นระดับสูง อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .01     
ซึไงตรงกับสมมติฐานทีไตัๅงเวຌ 
 
อภ ปรายผล 

1. การศึกษาระดับภาวะผูຌน าทางวิชาการของ
ผูຌบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
มัธยมศึกษา ขต 13 กระบีไ มีคาฉลีไยดยภาพรวมอยู
ระดับมาก สอดคลຌองกับงานวิจัยของ เชยา กรมสง 
(2553: ค) เดຌศึกษาความสัมพันธ์ระหวางภาวะผูຌน า

ทางวิชาการของผูຌบริหารสถานศึกษากับการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน สังกัด
ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ขต 2 
พบวา ภาวะผูຌน าทางวิชาการของผูຌบริหารสถานศึกษา 
ดยภาพรวมอยู฿นระดับมากทัๅงนีๅนืไองจาก ผูຌบริหาร
สถานศึกษามีการก าหนดภารกิจ การจัดท าหลักสูตร
ละการสอน การนิทศติดตามการปฏิบัติงานของครู
การตรวจสอบความกຌาวหนຌาทางการรียน ละการ
สงสริมบรรยากาศการรียนรูຌ ปรตี ประทุมสุวรรณ์ 
(2555: ค) ละภาวะผูຌน าการปลีไยนปลงของผูຌบริหาร
สถานศึกษากับองค์การหงการรียนรูຌป็นอีกปัจจัย
ทีไส าคัญทีไท า฿หຌระดับภาวะผูຌน าทางวิชาการของ
ผูຌ บริ หารสถานศึ กษาอยู ฿นระดั บมาก (ทิ พากร        
วรรณพฤกษ์, 2554 : ค) 

2. การศึกษาระดับการด านินการประกัน
คุณภาพภาย฿นสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน สังกัด
ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ขต 13 
กระบีไ มีคาฉลีไยดยภาพรวมอยู฿นระดับมาก ละ
มืไอพิจารณารายดຌาน พบวา อยู฿นระดับมากทุก
ดຌานชนกัน สอดคลຌองกับงานวิจัยของ วุฒิ อิสระกุล 
(2556 : ค) เดຌศึกษาความสัมพันธ์ระหวางภาวะผูຌน า
ทางวิชาการของผูຌบริหารสถานศึกษากับการด านินการ
ประกันคุณภาพภาย฿นสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
ขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาฉะชิงทรา ขต 1 
พบวา ระดับการด านินการประกันคุณภาพภาย฿น
สถานศึกษา มีคาฉลีไยดยภาพรวมอยู฿นระดับมาก 
รียงล าดับคาฉลีไยจากมากเปนຌอย คือ ดຌานการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดຌานการจัดท า
ผนพัฒนาสถานศึกษาทีไมุงนຌนคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ดຌานการด านินงานตาม
ผนพัฒนาการจัดการทัๅงนีๅนืไองมาจาก พระราชบัญญัติ
การศึกษาหงชาติ พ.ศ. 2545 เดຌก าหนดทิศทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประทศสงสริม฿หຌมี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาดยก าหนด   
เวຌ฿น หมวด 6 ฿หຌมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
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ทุกระดับ ประกอบดຌวย ระบบประกันคุณภาพภาย฿น 
ละระบบประกันคุณภาพภายนอก การประกัน
คุณภาพภาย฿นด า นิ นการ ดยสถาน ศึ กษา           
ละหนวยงานตຌนสังกัด ละ฿หຌถือวาการประกัน
คุณภาพภาย฿นป็นสวนหนึไ งของการบริหาร
การศึกษาทีไตຌองด านินการอยางตอนืไอง ดยมีการ
จัดท ารายงานประจ าปีสนอตอหนวยงานตຌนสังกัด 
หนวยงานทีไ กีไยวขຌองละปຂดผยตอสาธารณชน     
พืไ อน าเปสู การพัฒนาคุณภาพละมาตรฐาน
การศึกษา  

3. การศึกษาความสัมพันธ์ระหวางภาวะผูຌน า
ทางวิชาการของผูຌบริหารสถานศึกษากับการด านินการ
ประกันคุณภาพภาย฿นสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
สังกัดส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา   
ขต 13 กระบีไ พบวามีความสัมพันธ์กันทางบวก 
อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .01 ซึไงสอดคลຌอง
กับงานวิจัยของ เชยา กรมสง  (2553 : ค) เดຌศึกษา
ความสัมพันธ์ระหวางภาวะผูຌน าทางวิชาการของ      
ผูຌบริหาสถานศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน สังกัดส านักงานขตพืๅนทีไ
การศึกษาสระกຌว ขต 2 พบวา ความสัมพันธ์ระหวาง
ภาวะผูຌน าทางวิชาการของผูຌบริหารสถานศึกษากับ
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา      
ขัๅนพืๅนฐาน สังกัดส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
สระกຌว ขต 2 ป็นเป฿นทางบวกอยางมีนัยส าคัญ
ทางสถิติทีไระดับ .05 สอดคลຌองกับงานวิจัยของ ปรตี 
ประทุมสุวรรณ์ (2555 : ค) เดຌศึกษาองค์ประกอบ    
ของภาวะผูຌน าทางวิชาการทีไสามารถพยากรณ์    
การด านินงานประกันคุณภาพภาย฿นสถานศึกษา
ขัๅนพืๅ นฐาน สังกัดส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
มัธยมศึกษา ขต 1 พบวา องค์ประกอบของภาวะผูຌน า
ทางวิชาการ฿นตละดຌานมีความสัมพันธ์กับการ
ด านินงานประกันคุณภาพภาย฿นสถานศึกษา    
ขัๅนพืๅนฐาน฿นทางบวก อยางมีนัยส าคัญทางสถิติ     
ทีไระดับ .01 ทุกดຌาน ทัๅงนีๅนืไองจาก ภาวะผูຌน าทาง

วิชาการมีความสัมพันธ์กับการด านินการประกัน
คุณภาพภาย฿นสถานศึกษา สอดคลຌองกับซย์ฟารธ์ 
(Seyfarth, 1999 : 165 - 273) กลาวเวຌวา ผูຌบริหาร
สถานศึกษาตຌองสดง฿หຌหในถึงการมีบทบาทหนຌา   
ทีไความรับผิดชอบ฿นการป็นผูຌน าชิงสรຌางสรรค์ 
การสรຌางหลักสูตร฿หมๆป็นผูຌน าการปลีไยนปลง 
฿นดຌานภาวะผูຌน าทางวิชาการดຌานการประมินผล
นักรียนมีผลตอการด านินการประกันคุณภาพ
ภาย฿นสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน กลาวคือ การวัดละ
ประมินผลพืไอพัฒนาผูຌรียน ดยกใบรวบรวมขຌอมูล
กีไ ยวกับผลการรียนละการรียนรูຌของผูຌ รี ยน        
฿นระหวางการสอนอยางตอนืไอง บันทึก วิคราะห์ 
ปลความหมายขຌอมูลลຌวน ามา฿ชຌ฿นการสงสริม  
หรือปรับปรุงกຌเขการรียนรูຌของผูຌรียนละการสอน
ของครูป็นขຌอมูล฿นการพัฒนา 
 
ข้อสนอนะ 

ระดับภาวะผูຌน าทางวิชาการของผูຌบริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
มัธยมศึกษา ขต 1ใ กระบีไ ดยภาพรวมอยู฿นระดับ
มาก มืไอพิจารณารายดຌาน พบวา ดຌานการก าหนด
ภารกิจละการตรวจสอบความกຌาวหนຌาทางการ
รียน อยู฿นอันดับสูงสุดตามล าดับ ดังนัๅนผูຌบริหาร
จึงควรรักษาระดับหรือพัฒนาดຌานนีๅ ฿หຌ สูงขึๅน      
สวนดຌานการสงสริมบรรยากาศการรียนรูຌอยู฿น
อันดับนຌอยทีไสุด ดังนัๅน ผูຌบริหารควรมีนยบายสงสริม 
สนับสนุนการจัดกิจกรรมครงการ฿นการสงสริม
บรรยากาศการรียนรูຌ ทัๅงภาย฿นละภายนอก
สถานศึกษา  

ระดับงานประกันคุณภาพภาย฿นสถานศึกษา
ขัๅนพืๅนฐาน สังกัดส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
มัธยมศึกษา ขต 1ใ กระบีไ ดยภาพรวมอยู฿นระดับ
มาก มืไอพิจารณารายดຌาน พบวาดຌานการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาละการจัดท า
ผนพัฒนาสถานศึกษาทีไมุงนຌนคุณภาพมาตรฐาน
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การศึกษาของสถานศึกษา อยู ฿นอันดับสูงสุด
ตามล าดับ ดังนัๅนผูຌบริหารควรรักษาระดับหรือ
พัฒนาดຌานนีๅ฿หຌสูงขึๅน สวนดຌานจัดระบบบริหารละ
สารสนทศ อยู฿นอันดับนຌอยทีไสุด ดังนัๅนผูຌบริหาร
ควรมีนยบาย฿นการจัดระบบสารสนทศของ
รงรียน฿หຌทันสมัย ป็นปัจจุบัน พรຌอมทีไจะน ามา฿ชຌ
฿นการบริหารจัดการรงรียนเดຌ 

ความสัมพันธ์ระหวางภาวะผูຌน าทางวิชาการ
ของผูຌบริหารสถานศึกษาตละดຌานกับการด านินการ
ประกันคุณภาพภาย฿นสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน สังกัด
ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ขต 1ใ 
กระบีไ พบวามีความสัมพันธ์กันทางบวก฿นระดับสูง 
อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .01 มืไอพิจารณา
รายดຌาน พบวา ภาวะผูຌน าทางวิชาการของผูຌบริหาร
สถานศึกษา ดຌ านการก าหนดภารกิ จ ดຌ านการ
ตรวจสอบความกຌาวหนຌาทางการรียน อยู฿นอันดับ
สูงสุดตามล าดับ ดังนัๅนส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา

มัธยมศึกษา ขต 1ใ กระบีไ ฿นฐานะหนวยงาน     
ทีไดูลผูຌบริหาร ควรมีนยบาย฿นการพัฒนาผูຌบริหาร
฿นดຌานดังกลาวพืไอพิไมศักยภาพของภาวะผูຌน าทาง
วิชาการของผูຌบริหารสถานศึกษาอันจะสงผลตอการ
บริหารงานประกันคุณภาพภาย฿นสถานศึกษาตอเป 
สวนดຌานการจัดท าหลักสูตรละการสอน ละดຌาน
การสงสริมบรรยากาศการรียนรูຌมีความสัมพันธ์กับ
การด านินการประกันคุณภาพภาย฿นสถานศึกษา   
ขัๅนพืๅนฐานอยู฿นอันดับนຌอยทีไสุด ตามล าดับ ดังนัๅน
ผูຌบริหารสถานศึกษาควรเดຌรับการสงสริม฿นการ
พัฒนาภาวะผูຌ น าทางวิ ชาการ฿นดຌ านดั งกล าว            
฿หຌสามารถบริหารงานเดຌอยางมีศักยภาพอันจะ
กอ฿หຌ กิดการพัฒนาทีไ ดีของสถานศึกษา สังกั ด
ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ขต 1ใ 
กระบีไตอเป 
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การสร้างสร มการใช้ภาษาบบภาวะผู้น าด้วยก จกรรมกล มในชัๅนรียนของนักศึกษาชัๅนปีท่ีิ1ิ
สาขาว ชาภาษาอังกฤษธ รก จิมหาว ทยาลัยราชภัฏลย 

Promoting the language of leadershipิfor the group in a class of the first year 
students in business English major at Loei Rajabhat University 

 

ปຂยาพริิิิอภ ส นทรางกูร1
 

 

บทคัดยอ 
บทความนีๅกลาวถึงกิจกรรมกลุม฿นการรียนกับการสริมสรຌางการ฿ชຌภาษาบบภาวะผูຌน าละความสัมพันธ์ระหวาง

ผูຌน ากับสมาชิกของนักศึกษาชัๅนปีทีไ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลย กิจกรรมกลุม หมายถึง กิจกรรมทีไ
จะตຌองมีสมาชิกจ านวนหนึไง ดยสมาชิก฿นกลุมจะเดຌรับบทบาทละหนຌาทีไ฿นการด านินกิจกรรมตามทีไเดຌรับมอบหมาย มีการ
ก าหนดบทบาทผูຌน ากลุม ลขานุการ สมาชิกกลุมพืไอประชุมปรึกษาหารือ การวางผน การสนอความคิดหในของสมาชิกต
ละคนภาวะผูຌน า (Leadership) หมายถึง  สัมพันธภาพ฿นรืไองของการ฿ชຌอิทธิพลทีไมีตอกันละกัน ระหวางผูຌน ากับผูຌตามทีไมุง
หมาย฿หຌกิดการปลีไยนปลง ดยสะทຌอนถึงการมีวัตถุประสงค์บางอยางรวมกัน ดยตຌองอาศัยกลุมบุคคลหลาพืไอทีไจะปฏิบัติ
ภารกิจ฿หຌบรรลุป้าหมายเดຌ การสืไอสารระหวางผูຌน ากลุมกับสมาชิก฿นกิจกรรมกลุมทีไปรากฏ฿นชัๅนรียนพบวา ผูຌน ากลุม฿ชຌการ
สืไอสารบงออกป็นป็น 6 บบดຌวยกัน เดຌก 1) ตัวทน฿นสถานการณ์ตางๆ  2) ป็นนักพูดทีไดี 3) ป็นนักจรจาตอรอง 4) การสอนงานทีไดี        
5) ป็นผูຌสามารถสรຌางทีมงานเดຌ 6) การสรຌางรงบันดาล฿จ฿หຌสมาชิก ดยตละบบมีรูปประยคละวลีทีไตกตางกันออกเป 
ละกลาวเดຌวาการสืไอสารบบภาวะผูຌน า฿นลักษณะนีๅสรຌางผลดี฿หຌกับสมาชิกละท า฿หຌการท างานบรรลุป้าหมายเดຌดียิไงขึๅน 
 

ค าส าคัญิ: ภาวะผูຌน าุ รูปบบภาษาุ บบภาวะผูຌน า 
 

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 อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลย 
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บทน าิ 

การรียนการสอน฿นปัจจุบันมุงนຌน฿หຌผูຌรียน
สามารถศึกษาความรูຌดຌวยตนอง ดยการรียนรูຌดຌวย
ตนองนีๅกใสามารถท าเดຌหลายวิธี ผูຌศึกษาหในวากลวิธี
หนึไงทีไมีบทบาทส าคัญ฿นการรียนรูຌดຌวยตนองคือ
การรียนการสอนบบกิจกรรมกลุม ซึไงป็นวิธีการทีไ
ผูຌ รียนตຌองอาศัยการอยูรวมกัน ลกปลีไยนความ
คิดหในละมีปฏิสัมพันธ์ตอกันพืไอ฿หຌเดຌผลงาน
ออกมาอยางสมบูรณ์บบ ละอีกสิไงหนึไงทีไส าคัญคือ
ภาวะผูຌน า ซึไง฿นทีไนีๅจะกลาวถึงภาวะผูຌน า฿นชัๅนรียน 
พราะผูຌศึกษาเดຌสังกตพฤติกรรมผูຌรียนผานกิจกรรมกลุม
฿นรืไองของการสดงความป็นผูຌน าทีไปรากฏ฿นชัๅน
รียน ละการสดงภาวะผูຌน า฿นชัๅนรียนนีๅสะทຌอน฿หຌ
หในความสามารถ฿นการจัดการละการปฏิบัติ
สัมพันธ์ระหวางผูຌน ากับกลุมสมาชิก฿นชัๅนรียน ละ
มืไอมีผูຌน าทีไดีผลการปฏิบัติงานของกลุมจะออกมาดี
ดຌวยชนกัน 

กิจกรรมกลุม หมายถึง กิจกรรมทีไจะตຌองมีสมาชิก
จ านวนหนึไง ดยสมาชิก฿นกลุมจะเดຌรับบทบาทละ
หนຌาทีไ฿นการด านินกิจกรรมตามทีไเดຌรับมอบหมายมี
การก าหนดละลือกประธาน ลขานุการ สมาชิกกลุมพืไอ
ประชุมปรึกษาหารือ การวางผน การสนอความคิดหใน
ของสมาชิกตละคน 

วิภาวดี กียรติอัชฌาสัย (25ไ2) การ฿ชຌกิจกรรม
กลุม คือ ทคนิคละวิธีการทีไ฿หຌสมาชิก฿นกลุมเดຌ
กิดการรียนรูຌดຌวยตนอง ดยสมาชิก฿นกลุมเดຌมี
สวนรวมพืไอ฿หຌกิดปฏิสัมพันธ์ระหวางกัน สงผล฿หຌ
กิดการปลีไยนปลงทางดຌานพฤติกรรม รวมทัๅงกิดการ
พัฒนาทักษะตางๆ ชน ทักษะดຌานการคิด ทักษะดຌาน
การวิคราะห์ ทักษะดຌานการตัดสิน฿จ ทักษะการกຌปัญหา 
อยางมีจุดมุงหมายละกอ฿หຌกิดการพัฒนาตนอง   
฿นดຌานตางๆ 

ภาวะผูຌน า (Leadership) หมายถึง สัมพันธภาพ฿น
รืไองของการ฿ชຌอิทธิพลทีไมีตอกันละกันระหวาง

ผูຌน ากับผูຌตามทีไมุงหมาย฿หຌกิดการปลีไยนปลง    
ดยสะทຌอนถึงการมีวัตถุประสงค์บางอยางรวมกัน 
ดยตຌองอาศัยกลุมบุคคลหลาพืไอทีไจะปฏิบั ติ
ภารกิจ฿หຌบรรลุป้าหมายเดຌ 

รุ งรจน์  ฝ้ายยืไอ (2555) ท าวิ จัยรืไ องนว
ทางการพัฒนาภาวะผูຌน าของผูຌน านักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม พราะหในวา ผูຌน านักศึกษามีบทบาท
ส าคัญ฿นการริริไมครงการกิจกรรมนักศึกษา ละด านินการ
จัดกิจกรรมตาง  ๆนอกจากนีๅการด านินกิจกรรมนักศึกษา
ตຌองการผูຌน ากิจกรรมทีไมีความสียสละมีผน฿นการ
ท างานอยางดี ละหในวาการท างานป็นทีมมีสวนส าคัญ
ทีไท า฿หຌการด านินกิจกรรมส ารใจลุลวงเปเดຌผูຌน า
นักศึกษาทีไดีนัๅนตຌองมีคุณสมบัติของผูຌน าทีไดี  ดยมี
ความสามารถ฿นการชักจูง฿หຌสมาชิกกิดความรวมมือ 
รวม฿จ฿นการท างานมีความสามารถ฿นการขจัดความ
ขัดยຌงของกลุมอา฿จ฿สกลุม มีความขຌา฿จพฤติกรรมของ
ตละคน 
 รุงรจน์ ยังกลาวถึง การพัฒนานิสิตนักศึกษา฿หຌ
มีคุณภาพ มีความป็นบัณฑิตทีไสมบูรณ์ทัๅงสติปัญญา 
รางกาย จิต฿จ อารมณ์ละสังคม ซึไงมีความสอดคลຌองกับ 
ทบวงมหาวิทยาลัย (2545) กลาววา งานกิจกรรมนักศึกษา   
มีสวนส าคัญ฿นการพัฒนาบัณฑิตพราะคุณภาพของบัณฑิต
฿นอนาคตตຌองปลีไยนเปบัณฑิตทีไมีความสามารถพียง
ความจ า หรือรียนรูຌจากต าราพียงอยางดียวจะเมป็นทีไ
ตຌองการของตลาดรงงานอีกตอเป ปัจจุบันสังคมตຌองการ
บัณฑิตทีไมีความรูຌดຌานวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพ฿น
สถานประกอบการ มีความรอบรูຌ  มีความคิดดຌานการ
วิคราะห์ การสังคราะห์ สรຌางสรรค์ สามารถพัฒนา ละ
ประยุกต์นวทาง฿หมพืไอพัฒนาตนองละสังคมอยาง
ตอนืไองมีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก
ของการป็นผูຌประกอบการมีความป็นผูຌน า 

จากการรียนการสอนสูการสงสริม฿หຌผูຌรียน   
มีภาวะผูຌน าละการสนับสนุนความสัมพันธ์ระหวาง
ผูຌน ากับสมาชิก฿นกลุมจึงป็นภารกิจหนึไ งทีไผูຌขียน
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บทความมีความสน฿จ฿นการจัดกลุมผูຌรียน฿นการ
สดงออกถึงภาวะผูຌน าละการสงสริม฿หຌผูຌรียน
ลือกปฏิบัติตามนวทางของผูຌน าทีไดี พืไอป็นประยชน์
ตอตนองละบุคคลอืไนทีไตຌองอาศัยอยูรวมกันสังคม 
ซึไงอาจรวมเปถึงการป็นผูຌน า฿นระดับชุมชนละระดับชาติ
ตอเป 
 
วรรณกรรมที่ก่ียวข้อง 

บทความชิๅนนีๅ ผูຌขียนบทความเดຌรวบรวม
ขຌอมูลกีไยวกับกิจกรรมกลุม ภาวะผูຌน า ละความสัมพันธ์
ระหวางผูຌน ากับสมาชิก ตามหลักการตางๆ ดยศึกษา
ขຌอมูลจากองค์กร ต ารา อกสารหลายหง รวมเปถึง
งานวิจัยทีไมีความกีไยวขຌองกับนืๅอหา ดยผูຌขียนบท
ความสามารถจ านกป็นสวนตางๆ เดຌดังนีๅ 

1. กิจกรรมกลุม 
2. ภาวะผูຌน า 
3. บทบาทของผูຌน า 
4. งานวิจัยทีไกีไยวขຌอง 

ดยผูຌขียนบทความเดຌอภิปรายนืๅอรายละอียด
ตามหัวขຌอดังตอเปนีๅ 

1. กิจกรรมกลุม 
ปรีชา  ศรษฐีธร  (252ไ) เดຌ฿หຌความหมาย

ของการสอนบบบงท ากิจกรรมเวຌวา การสอนบบนีๅ
จะครูจะป็นผูຌนะนว฿นการท างานรวมกันของดใก
ผูຌรียน฿นกลุม ฿นการท างานรมกันป็นกลุมนัๅน ดใกต
ละคนจะมี หนຌ าทีไ ตกต างกั นเปคือ ทุกคนเดຌน า
ความสามารถมา฿ชຌตใมทีไ฿นการท างานดยมีความ
มุงหมาย 5 ประการเดຌก 1) พืไอฝຄกทักษะการคຌนควຌา
หาความรูຌจากหลงตางๆ  2) พืไอฝຄกการท างานรวมกับผูຌอืไน
จนกิดทักษะกระบวนการกลุมสามารถน าเป฿ชຌป็น
ประยชน์฿นชีวิตเดຌ ใ) พืไอฝຄกคุณลักษณะของผูຌรียน 
ชนความรับผิดชอบ฿นการท างาน ไ) พืไอฝຄกทักษะการ
พูด การคิด การขียนรายงาน วิคราะห์ สรุป ละ 5) พืไอ
ความกลຌา฿นการสดงออก 

ทิศนา ขมมณี ละคณะ (2522) มีความหใน
วากิจกรรมกลุมป็นวิทยาการขนงหนึไง ซึไงพยายาม
ศึกษา รืไอง กีไยวกับกลุมคนพืไอ฿หຌเดຌซึไงความรูຌเป฿ชຌ 
หรือปลีไยนปลงทัศนคติหรือพฤติกรรมทีไจะป็น
ประยชน์฿นดຌานการสริมสรຌางความสัมพันธ์ละ
การปรับปรุงการท างานของกลุมคน฿หຌมีประสิทธิภาพ
ยิไงขึๅน  

กรมวิชาการ  (25ไ2) การจัดการรียนการสอนทีไ
฿ชຌการกิจกรรมกลุม มีขัๅนตอน ดังนีๅ 

ขัๅนน า ป็นการริไมบทรียน฿หຌนาสน฿จมี
สาระ ทรกความสนุกสนานละตืไนตຌน฿นบางครัๅงพืไอ
ชวย฿หຌผูຌรียนตืไนตัว มีสมาธิ กิดความตຌองการ฿นสิไง
ทีไจะรียนรูຌ 

ขัๅนกิจกรรม ผูຌรียนทุกคนจะเดຌรับบทบาท
ละหนຌาทีไ ฿นการดานินกิจกรรมตามทีไ เดຌรับ
มอบหมาย การยกยຌายตามกลุม การก าหนดละลือก
ประธาน ลขานุการ สมาชิกกลุมพืไอประชุมปรึกษาหารือ 
การวางผน การสนอความคิดหในของสมาชิกตละคน 

ขัๅนอภิปราย ขัๅนตอนนีๅจะตຌองจัดอกาส
฿หຌ ผูຌ รี ยนลกปลีไ ยนความคิดหในการซั กถาม          
การอภิปราย฿นงคิด ประดในตาง ๆ 

ขัๅนสรุปละประยุกต์฿ชຌ ฿นขัๅนนีๅผูຌรียน
จะประมวลนืๅอหากิจกรรมประสบการณ์ ความคิดหใน
ตางๆ ทีไรียนทัๅงหมดตามหลักการ ครูจะตຌองพยายาม
สนับสนุน ติดตาม฿หຌผูຌรียนนาความรูຌ ความคิด ทักษะ
ตางๆ ทีไเดຌรับเปประยุกต์฿ชຌ฿หຌหมาะสมกับการด านินชีวิต
ของผูຌรียนตละคน 

ปรีชา ศรษฐีธร เดຌ฿หຌความหมายของการ
สอนบบบงท ากิจกรรมเวຌวา การสอนบบนีๅจะครูจะ
ป็นผูຌนะนว฿นการท างานรวมกันของดใกผูຌรียน
฿นกลุม ฿นการท างานรมกันป็นกลุมนัๅน ดใกตละคนจะ
มีหนຌาทีไตกตางกันเปคือ ทุกคนเดຌน าความสามารถมา
฿ชຌตใมทีไ฿นการท างาน ดยมีจุดมุงหมาย 1. พืไอฝຄกทักษะ
การคຌนควຌาหาความรูຌจากหลงตาง  ๆ2. พืไอฝຄกการท างาน
รมกับผูຌอืไนจนกิดทักษะกระบวนการกลุมสามารถ
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น าเป฿ชຌป็นประยชน์฿นชีวิตเดຌ ใ. พืไอฝຄกคุณลักษณะ
ของผูຌรียน ชนความรับผิดชอบ฿นการท างาน ไ. พืไอ
ฝຄกทักษะการพูด  การคิด การขียนรายงาน  วิคราะห์ สรุป 
5. พืไอความกลຌา฿นการสดงออก  

ปรีชา ยังกลาวอีกวา ขຌอดีของวิธีการบงกลุม
ท ากิจกรรม คือ 1.ผูຌรียนเดຌฝຄกการหาขຌอมูลจากหลง
ตางๆดຌวยการฝຄกการขียนการอานละการคຌนควຌา   
2. ผูຌรียนเดຌฝຄกการท างานป็นกลุม ฝຄกความคิด ฝຄก
หนຌาทีไ฿นการท างาน ละการชวยหลือกัน฿นกลุม
พืไอทีไจะป็นประยชน์฿นการด ารงชีวิตน าเปปฏิบัติ 
฿นอนาคต ใ.สงสริมความคิดสรຌางสรรค์ ความสามารถ
ละความถนัด฿นดຌานตางๆ ไ. ผูຌรียน รียนดຌวยความ
กระตือรือรຌน(Active Learning) พราะเดຌลงมือปฏิบัติ
ตลอดวลา 5. การท างานส ารใจลุลวงเปดຌวยดีพราะ
ผูຌรียนเดຌมีวลาอันจ ากัดละเดຌชวยกันคิดชวยกัน
ท าพึไงพาอาศัยกัน ตอยางเรกใตามการท ากิจกรรม
กลุมกใยังพบขຌอจ ากัด คือถຌาผูຌสอนเมตรียมการสอน 
เม ตรียมสืไอการรียนการสอนเม ตรียมงาน
มอบหมายอยางกระจางชัดจน ความส ารใจของการ
สอนกຌอจะเมบรรลุป้าหมาย 

2. ภาวะผูຌน า 
ภา วะ ผูຌ น า ( Leadership) ห มา ยถึ ง  

สัมพันธภาพ฿นรืไองของการ฿ชຌอิทธิพล ทีไมีตอกัน
ละกัน ระหวางผูຌน ากับผูຌตามทีไมุงหมาย฿หຌกิดการ
ปลีไยนปลง ดยสะทຌอนถึงวัตถุประสงค์ทีไมีรวมกัน
ภาวะผูຌน ากีไยวขຌองกับการ฿ชຌอิทธิพล ( Influence) 
กิดขึๅนระหวางกลุมบุคคล ดยกลุมบุคคลหลานัๅนมี
ความตัๅ ง฿จทีไจะกอ฿หຌ กิดการปลีไยนปลง การ
ปลีไยนปลงดังกลาวจะสะทຌอน฿หຌหในวัตถุประสงค์
ทีไมีรวมกันระหวางผูຌน ากับผูຌตาม ดย Daft (1้้้)     
กลาววา อิทธิพล (Influence) หมายถึง สัมพันธภาพ
ระหวางบุคคลทีไเม฿ชการยอมจ านนละการบังคับ 
ซึไงตຌองมีลักษณะป็นการยอมรับซึไงกันละกัน 
(Reciprocal) ระหวางผูຌน ากับผูຌตามบุคคล฿นระบบ
ความสัมพันธ์ดังกลาวมีความตຌองการการปลีไยนปลง 

ดังนัๅน ภาวะผูຌน า จึงกีไยวขຌองกับการสรຌางละการ
พัฒนา฿หຌ กิดการปลีไยนปลง เม ฿ช การรักษา
สถานภาพดิม (Status quo) ยิไงเปกวานัๅนการ
ปลีไยนปลงทีไตຌองการผูຌน าเมเดຌป็นผูຌก าหนดต
ป็นทีไวัตถุประสงค์ก าหนดรวมกันระหวางผูຌน าละผูຌ
ตาม อันจะกอ฿หຌกิดรงจูง฿จ ทีไจะนຌมนຌาวบุคคล฿หຌ
มุงเปสูผลส ารใจทีไตຌองการอยางทຌจริง 

องค์ประกอบของภาวะผูຌน ามีองค์ประกอบ
หลัก ไ  ปัจจัย  อันเดຌก  

1. ผูຌน า (Leader): หมายถึงตัวบุคคลทีไน า
กลุม มีบุคลิกอุปนิสัย฿นการป็นผูຌน าพืไอ฿หຌผูຌตาม
กิดความเวຌวาง฿จ ละสามารถกระตุຌนผูຌตาม฿หຌ
กระท าการตางๆ฿หຌประสบความส ารใจ 

2. ผูຌตาม (Followers): หมายถึง บุคคลหรือ
กลุมบุคคลทีไรับอิทธิพลจากผูຌน าทีไตຌองการรูปบบ
ภาวะผูຌน าทีไตกตางกันขึๅนอยูกับ พืๅนฐานความขຌา
฿น฿นธรรมชาติของมนุษย์ 

ใ. การสืไอความหมาย : หมายถึงการสืไอความหมาย
สองทางเมพียงตการ฿ชຌค าพูด ยังรวมถึงการท า฿หຌดูป็น
ตัวอยาง 

ไ. สถานการณ์ (Situation): หมายถึง หตุการณ์
ละสภาพวดลຌอมทีไกิดขึๅน฿น 
สถานการณ์ทีไตกตางกัน จึงตຌอง฿ชຌวิจารณญาณ         
ทีไหมาะสมกับตละสถานการณ์    

จากการทบทวนวรรณกรรมดังกลาวหใน
เดຌวาการป็นผูຌน าทีไดีตຌองมีทักษะการสืไอสารทีไดีดຌวย 
ภาษาทีไ฿ชຌ฿นการสืไอสารจึงป็นสิไงส าคัญทีไจะท า฿หຌ
ผูຌน า฿นสถานการณ์นัๅนสามารถบริหารจัดการ
สถานการณ์฿หຌผานเปดຌวยดี ฿นทีไนีๅจึงป็นสาหตุ
ส าคัญทีไผูຌขียนบทความน ามากลาวถึงละศึกษา
ลักษณะภาษาทีไ฿ชຌ฿นการสืไอสาร฿นชัๅนรียนผาน
กิจกรรมกลุม 
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กรอบนวค ด  
 

 

 
 

ภาพทีไ 1 กรอบนวคิดรืไองกิจกรรมกลุม฿นการรียนกับการสรຌางสริมการ฿ชຌภาษาบบภาวะผูຌน าละ
ความสัมพันธ์ระหวางผูຌน ากับสมาชิกของนักศึกษาชัๅนปีทีไ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลย 
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ว จัยที่ก่ียวข้อง 
รุ งรจน์  ฝ้ ายยืไ อ (2555) การวิ จั ยครัๅ งนีๅ มี

จุดมุงหมายพืไอศึกษาสภาพภาวะผูຌน าละพืไอหา
นวทางการพัฒนาภาวะผูຌน านักศึกษามหาวิทยาลัย  
ราชภัฏพิบูลสงครามผูຌมีสวนร วม฿นการวิ จัยเดຌก           
ผูຌน านักศึกษา จ านวน 100 คน ละบุคคลทีไกีไยวขຌองกับ      
ผูຌรับนักศึกษาจ านวน 9 คน ดຌวยวิธีการลือกบบจาะจง 
ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยคือบบสอบถามชนิดมาตรา
สวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย คือ รຌอยละ 
คาฉลีไย ละคาสวนบีไยงบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา   
1) สภาพภาวะผูຌน าของผูຌน านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม 4  ดຌาน เดຌก ดຌานความรูຌ ดຌานความสามารถ 
ดຌานบุคลิกภาพ ละดຌานทักษะการปฏิบัติงานอยู฿นระดับ
มาก 2) นวทางการพัฒนาภาวะผูຌน าของผูຌน านักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประกอบดຌวยการ฿หຌ
ความรูຌ รืไองภาวะผูຌน า ละนืๅอหาความรูຌจากการ
สนทนากลุม 3) วิธีการการพัฒนาภาวะผูຌน า 3) คุณภาพ
ของนวทางการพัฒนาภาวะผูຌน านักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงครามตามผลการประมินนวทางของ
ผูຌชีไยวชาญอยู฿นระดับมาก 

กรองทิพย์  นาควิ ชตร (2557) การวิ จั ยนีๅ มี
วัตถุประสงค์พืไอสรຌางละศึกษาประสิทธิผลรูปบบ
พัฒนาภาวะผูຌน าส าหรับผูຌน านักศึกษามหาวิทยาลัย
อกชนด านินงาน ดยศึกษาความจ าป็นสภาพ ละปัญหา
ศึกษานวทางพัฒนาภาวะผูຌน าส าหรับผูຌน านักศึกษา
รางรูปบบศึกษาความหมาะสมละความป็นเปเดຌ
฿นทางปฏิบัติของรูปบบ 2 รอบ ละศึกษายืนยันความ
หมาะสมของรูปบบสูการทดลอง฿ชຌสวนหนึไงของ
รูปบบลຌวปรับปรุงละสรุปรูปบบพัฒนาภาวะผูຌน า
ส าหรับผูຌน านักศึกษามหาวิทยาลัยอกชนผลการวิจัย
พบวา รูปบบพัฒนาภาวะผูຌน าส าหรับผูຌน านักศึกษา
มหาวิทยาลัยอกชนมีความหมาะสมป็นเปเดຌ        
฿นทางปฏิบัติประกอบดຌวย (1) หลักการของรูปบบ คือ การ
พัฒนาภาวะผูຌน าส าหรับผูຌน านักศึกษา฿นฐานะทีมงาน
ของฝຆายกิจการนักศึกษาทีไจะรวมด านินงานพัฒนา

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย รุนพีไพัฒนารุนนຌอง ด านินงาน
อยางป็นระบบ ตอนืไอง (2) วัตถุประสงค์พืไอป็นนวทาง
฿นการพัฒนาภาวะผูຌน าส าหรับผูຌน านักศึกษามหาวิทยาลัย
อกชน (ใ) ฝຆายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยป็น
ผูຌ฿ชຌรูปบบ มีคณะวิชารวมด านินงาน ฿ชຌกระบวนการ
ด านินงานตามหนຌาทีไทางการบริหาร คือ การวางผนการจัด
องค์การการน า ละการควบคุมก ากับติดตามทีไตຌองมี
ความพรຌอม฿นการพัฒนาภาวะผูຌน าส าหรับผูຌน านักศึกษา 
ด านินงานบูรณาการกระบวนการจัดการคนกง เดຌก 
การระบุ/สรรหาผูຌน านักศึกษา การคัดลือกผูຌน า
นักศึกษาทีไสรรหามาเดຌการพัฒนาภาวะผูຌน าส าหรับผูຌน า
นักศึกษา ดย฿ชຌการอบรมตามหลักสูตรพัฒนาภาวะผูຌน า
ส าหรับผูຌน านักศึกษา สืบนืไองดຌวยการบริหาร จูง฿จ ธ ารง
รักษาผูຌน านักศึกษา ละการสืบทอดผูຌน านักศึกษาเดຌผล
ผลิตป็นผูຌน านักศึกษามหาวิทยาลัยอกชนทีไมีพัฒนาการ
ภาวะผูຌน าละมีจตคติทีไดีตอการป็นผูຌน านักศึกษา     
(ไ) การประมินผลการ฿ชຌรูปบบ คือ ประมินภาวะผูຌน า
ละจตคติของผูຌน านักศึกษาตอการป็นผูຌน านักศึกษา 
ละประมินความตอนืไองของการด านินงานของ
รูปบบ (5) นวทางน ารูปบบสูการปฏิบัติ คือ ฝຆาย
กิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยด านินการ วางผน 
ก าหนดผูຌรับผิดชอบงาน ประชุมชีๅนะนวทางละวิธี
ด านินงาน ก ากับติดตาม ควบคุม/ประมินผล (ๆ ) ปัจจัย
สนับสนุนความส ารใ จ มี  ใ ดຌ าน คือ ดຌ านนยบาย
มหาวิทยาลัยสนับสนุน ดຌานบุคลากรพียงพอเดຌรับ
การพัฒนา฿หຌมีความพรຌอม ละดຌานงบประมาณละ
ทรัพยากรสนับสนุนพียงพอ ทัๅงหมดนีๅอยูภาย฿ตຌ
การควบคุม/ประมินผล มืไอศึกษาประสิทธิผลของ
รูปบบดยทดลอง฿ชຌสวนหนึไงของรูปบบพบวา       
฿ชຌพัฒนาภาวะผูຌน าของผูຌน านักศึกษา฿หຌสูงขึๅนละมี
จตคติทีไดีตอการป็นผูຌน านักศึกษาอยางมีนัยส าคัญ
ทางสถิติทีไระดับ 0.05 
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การพ สูจน์ข้อทใจจร ง 
 จากการรียนการสอนบบกิจกรรมกลุมจะ

สงสริม฿หຌผูຌรียนมีบทบาทมากขึๅน฿นการจัดรูปบบ

การรียนการสอน อีกทัๅงยังสรຌางลักษณะของภาวะผูຌน า
หลายประการ ดยสามารถจ านกเดຌดังตอเปนีๅ 
 
 

ตารางที่ิ1 ลักษณะการสื่อสารบบภาวะผู้น ากับสมาช กในก จกรรมกล มในชัๅนรียน 
การสื่อสารลักษณะของภาวะผู้น า รูปบบละตัวอยางประยค ป็นผลให้ 

ป็นตัวทน฿นสถานการณ์ตางๆ 1. การสนอตัว  
ชน ด๋ียวฉันเปองุ อันนีๅฉันท าเดຌุฉันจัดการอง 
ป็นตຌน 
2. การรายงานตัว  
ชน ดิฉันป็นตัวทนของ...ุ ดิฉัน มาจาก....  
ป็นตຌน  

สมาชิกเดຌหในความสียสละ 
ละความกลຌาสดงออกของ
ผูຌน า฿นทีม ท า฿หຌกิดความ
ชืไอมัไนเดຌวาทีมจะสามารถ
ด านินเดຌตามวัตถุประสงค์ 

ป็นนักพูดทีไดี 1. ลือก฿ชຌค าหมาะสม  
ชน การ฿ชຌสรรพนาม คุณ ธอ ทาน ป็นตຌน 
2. ลีไยงการ฿ชຌค า฿นชิงปฏิสธ  
ชน หรือจะลองวิธีอืไน” กรณี ตຌองการปฏิสธวิธี
ทีไสมาชิกสนอมา ป็นตຌน 
3. มีการ฿ชຌค าชมชย  
ชน อันนีๅดีุ ยีไยมลย ป็นตຌน 

สมาชิก฿นทีมเมรูຌสึกกดดัน
ละผอนคลาย฿นการสนอ
ความคิด สมาชิกกลຌาสดง
ความหในละรับฟังขຌอมูล
ตางๆ เดຌดี 

ป็นนักจรจาตอรอง 1. สรຌางทางลือก  
ชน ควรจะป็นวันพรุงนีๅหรือมะรืนนะุ ถຌาเมวัน
พุธกใวันศุกร์ ป็นตຌน 
2. ชีๅ฿หຌหในผลสียทีไจะกิดขึๅน  
ชน ถຌาราเมสงวันนีๅจะถูกตัด คะนนุ ถຌาอาทิตย์
นีๅเมสรใจ กใจะเมมีวลาพราะตຌองสอบกลางภาค 
ป็นตຌน 

สมาชิกหในความส าคัญรืไอง
วลาละ 
มีความกระตือรือรຌนทีไจะ
ท างาน฿หຌสรใจ฿หຌทันวลาทีไ
ก าหนด 

การสอนงานทีไดี 1. การชีๅนะวิธีการ 
ชน ราตຌองริไมจากอันนีๅกอนุ ท าอยางนีๅกใเดຌ  
ป็นตຌน 
2. การสนอความคิด  
ชน ฉันวาอันนีๅงายกวานะุ อาบบนีๅดีเหม 
3. การบอกสมาชิก฿หຌทดลอง  
ชน ธอลองท าบบนีๅสิ ป็นตຌน 

สมาชิ ก เ ดຌ  ขຌ า ฿ จ วิ ธี ก า ร
ท างานละล าดับขัๅนตอน
ของการท างานเดຌดีขึๅน 

ป็นผูຌสามารถสรຌางทีมงานเดຌ 1. การบงหนຌาทีไ  
ชน ธอท าขຌอนีๅละธอท าอีกขຌอหนึไงุ อันนีๅธอ
อาเป ด๋ียวอันนีๅฉัน จัดการอง ป็นตຌน 
2. การจัดล าดับสมาชิก 
ชน บลท าขຌอนีๅลຌว฿หຌตุຍกตาชวยุดาวท าขຌอนีๅกอน
ลຌวของอมคอยมาสริมตอนทຌาย ป็นตຌน 

สมาชิกสามารถขຌา฿จ
บทบาทละล าดับ
ความส าคัญ฿นการท างานเดຌ
ชัดจน เมกิดการสับสน฿น
หนຌาทีไทีไเดຌรับมอบหมาย 
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การสื่อสารลักษณะของภาวะผู้น า รูปบบละตัวอยางประยค ป็นผลให้ 
การสรຌางรงบันดาล฿จ฿หຌสมาชิก 1. สรຌางพลัง฿หຌสมาชิก 

ชน มันเมยากส าหรับราหรอกุ ราท าเดຌ ป็นตຌน 
2. การ฿หຌรางวัลกับสมาชิก 
ชน ด๋ียวงานสรใจราเปกินหมูกระทะกันุ ถຌางาน
นีๅออกมาดีพวกราเปฉลองกัน ป็นตຌน 

สมาชิกมีความตัๅง฿จ฿นการ
ท างานมากขึๅน ฿หຌเดຌผลงาน
ออกมาตรงตามป้าหมาย
พืไอ฿หຌเดຌรางวัลทีไกลุมตัๅงเวຌ 

 
 

จะหในเดຌวารูปบบการ฿ชຌภาษาบบภาวะ
ผูຌน า฿นกิจกรรมกลุม฿นชัๅนรียนนัๅน ตัวผูຌน าจะตຌองมี
ทักษะการ฿ชຌภาษาอยางดีพืไอ฿หຌสมาชิกเมรูຌสึกอึด
อัดละยอมรับขຌอตกลงหรืองืไอนเขตาง ๆ ทีไสมาชิก
฿นกลุมจะตຌองท ารวมกัน จึงป็นผล฿หຌงานส ารใจ
ลุลวงเดຌดຌวยดี 
 
สร ปผล 

จากการรียนการสอนบบกลุมท า฿หຌหในวา 
ผูຌรียนมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึๅน มีการบงบทบาทของ
สมาชิก฿นกลุม มีการสืไอสารละการ฿หຌความรวมมือของ
สมาชิก฿นกลุม รวมเปถึงรูปบบการ฿ชຌภาษาของผูຌน า฿น
กลุมละสมาชิกกใยังสามารถสรຌางความสัมพันธ์อันดี 
ดยสามารถจัดรูปบบการสืไอสารออกป็นลักษณะ
ดังตอเปนีๅ 

1. การป็นตัวทนทุกสถานการณ์ 
2. การป็นนักพูดทีไดี 
3. การป็นนักจรจาตอรอง 
4. การสอนงานทีไดี 
5. ป็นผูຌสามารถสรຌางทีมงานเดຌ 
6. การสรຌางรงบันดาล฿จ฿หຌกับสมาชิก 

ดยลักษณะหลานีๅป็นสิไงทีไผูຌน าทีไดีควรจะมี
ละสามารถสงสริม฿หຌทุกคนมีภาวะผูຌน าชนนีๅเดຌ 
ละยังหในเดຌวากิจกรรมกลุมยังสามารถสรຌางผูຌน า
ละผลัดปลีไยนบทบาทของสมาชิก ดยผูຌรียนสามารถ
หมุนวียนการท างาน฿นต าหนงตางๆ พืไอ฿หຌกิดการ
รียนรูຌ฿นการกຌปัญหา การประสานงาน การรับผิดชอบ

งาน฿นระดับกลุม ละท า฿หຌกิดความกลຌาสดงออก 
ซึไงจะป็นผลดีตอผูຌรียนตอเป฿นอนาคต 
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นยบายการจดทะบียนรงงานข้ามชาต  
Migrant registration policy 

 
ณัฐนันท์ิิทองทรัพย์1 

 
บทคัดยอ 

บทความนีๅสนอนยบายรงงานขຌามชาติทีไเมขຌาถึงการจดทะบียนรงงานขຌามชาติ นืไองจากนยบายการจดทะบียน
รงงานขຌามชาติทีไมาจาก ใ ประทศ ป็นนยบายทีไนาชมชย ละมีสวนชวยป้องกันมิ฿หຌรงงานตกป็นคนเรຌสัญชาติ 
นืไองจากรงงานจาก ใ ประทศนีๅ เมมีหนังสือดินทาง เมมีบัตรประจ าตัวประชาชน เมมีหนังสือยืนยันตัวตนจากประทศตຌน
ทางทีไจะรับรองสัญชาติ ตกอยู฿นสถานะเรຌตัวตน สีไยงทีไจะตกป็นคนเรຌสัญชาติละถูกละมิดสิทธิมนุษยชน฿นดຌานตางๆ     
การน ารงงานขຌามชาติจดทะบียนขຌาสูระบบทะบียนราษฎร์ ละรับ฿บอนุญาตการท างาน ซึไงจะน ารงงานขຌามชาติขຌาสู
ระบบการจຌางรงงานทีไถูกตຌอง จะป็นการป้องกันรงงานขຌามชาติดังกลาวมิ฿หຌตกป็นผูຌเรຌสัญชาติ เดຌอีกทางหนึไง อีกทัๅงท า฿หຌ
รงงานดังกลาวเดຌรับการคุຌมครองภาย฿ตຌกฎหมายเดຌอีกทางหนึไง การ฿หຌนยบายละมาตรการ฿นการจดทะบียนรงงานขຌาม
ชาติทีไทัไวถึงละขຌาถึงจะกิดผลดีทัๅงกับประทศเทย 
 
ค าส าคัญ : 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 อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวสทิร์น 
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บทน า 
นยบายการจดทะบียนรงงานขຌามชาติ

พืไ อ ฿หຌ เ ดຌ รับการผอนผันอยู อา ศัยละ เดຌ รั บ
฿บอนุญาตท างาน ฿นรกริไมป็นการตอบสนองตอ
ความตຌองการของภาคธุรกิจทีไตຌองการ฿ชຌรงงาน
ขຌามชาติพืไอทดทนรงงานเทย฿นงานบางประภท 
ซึไงมีความสีไยงสูง สกปรก ละสนล าบาก ดยเมมีมติ
ของการ฿หຌความคุຌมครองรงงานขຌามชาติ ต฿นปัจจุบัน
นวคิดรืไองการจดทะบียนรงงานริไมทีไจะปลีไยนเป 
มีการทรกงมุมการคุຌมครองรงงานอยูบຌาง     
ชน การปลงสถานภาพการป็นผูຌลักลอบขຌามือง
ละท างานดยเมเดຌรับอนุญาต฿หຌป็นบุคคลขຌามือง
ละท างานอยางถูกกฎหมายตการทีไนยบายการจด
ทะบียนรงงานขຌามชาติ฿นตละปีกลับ เมทัไวถึง” 
ละ เมขຌาถึง” ท า฿หຌมีรงงานขຌามชาติอีกกวากึไงหนึไง
ทีไเมสามารถขຌาถึงการจดทะบียน ละท า฿หຌตຌองอยู
อยางหลบซอน ถูกอารัดอาปรียบจากนายจຌาง ถูกรีด
เถจากพนักงานจຌาหนຌาทีไต ารวจ ถูกลิดรอนหรือ
ละมิดสิทธิ ละผชิญกับปัญหาตางๆมากมายทัๅงๆ
ทีไพวกขาหลานีๅท างิน฿หຌกับประทศเทยถึงรຌอยละ 
5-ๆ .2 ของมูลคาผลิตภัณฑ์มวลรวม฿นประทศ 
฿นขณะทีไมีประชากรเมถึงรຌอยละ 1 ของประชากร฿น
ประทศ(คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชน ดຌานชนชาติ   
ผูຌเรຌสัญชาติ รงงานขຌามชาติละผูຌพลัดถิไนุ 2554: 
62)  

การจดทะบียนรงงานขຌามชาติทีไเมทัไวถึง” 
ละ เมขຌาถึง” จะท า฿หຌรงงานขຌามชาติบางสวน
เมสามารถขຌาถึงกระบวนการการจดทะบียน
รงงานขຌามชาติ ชน รงงาน฿นรือประมง รงงานทีไ
ปຆวย฿นชวงระยะวลานัๅน รงงานทีไยังเมสามารถ
กใบงินส าหรับคา฿ชຌจาย฿นการจดทะบียนเดຌ 
รงงานทีไนายจຌางเมยอมพาเปจดทะบียน จึงถือ
ป็นการลือกปฏิบัติตอรงงานขຌามชาติ฿นกลุม
ดังกลาวนอกจากนัๅนการจดทะบียนรงงานขຌาม
ชาติทีไ เมขຌาถึง” รงงานขຌามชาติ อันมีสาหตุมาจาก

ประชาสัมพันธ์ทีไป็นภาษาของรงงานขຌามชาติมีเม
ทัไวถึงเมจຌงหตุผลละผลทางกฎหมายของตละ
ขัๅนตอนของการจดทะบียน฿หຌรงงานขຌามชาติ
ขຌา฿จ ป็นการเมคารพสิทธิของรงงานทีไจะรับรูຌ
ขຌอมูลขาวสาร฿นรืไองกีไยวขຌองกับตนอยางเรกใ ดี
นยบายการจดทะบียนรงงานขຌามชาติทีไมาจาก    
ใ ประทศ ถือป็นนยบายทีไนาชมชย ละมีสวนชวย
ป้องกันมิ฿หຌรงงานดังกลาว ตกป็นคนเรຌสัญชาติ 
นืไองจากรงงานจาก ใ ประทศนีๅ มักเมมีหนังสือ
ดินทาง เมมีบัตรประจ าตัวประชาชน เมมีหนังสือ
ยืนยันตัวตนจากประทศตຌนทางทีไจะรับรองสัญชาติ 
ตกอยู฿นสถานะเรຌตัวตน สีไยงทีไจะตกป็นคนเรຌ
สัญชาติละถูกละมิดสิทธิมนุษยชน฿นดຌานตาง  ๆ
การน ารงงานขຌามชาติจดทะบียนขຌาสูระบบทะบียน
ราษฎร์ ละรับ฿บอนุญาตการท างาน นอกจากจะน า
รงงานขຌามชาติขຌาสูระบบการจຌางรงงานทีไถูกตຌอง 
จะป็นการป้องกันรงงานขຌามชาติดังกลาวมิ฿หຌตก
ป็นผูຌเรຌสัญชาติ เดຌอีกทางหนึไง อีกทัๅงท า฿หຌรงงาน
ดังกลาวเดຌรับการคุຌมครองภาย฿ตຌกฎหมายเดຌอีก  
ทางหนึไงการ฿หຌนยบายละมาตรการ฿นการจดทะบียน
รงงานขຌามชาติทีไ ทัไวถึง” ละ ขຌาถึง” จะกิดผลดี
ทัๅงกับประทศเทยละปัจจกชนทีไป็นรงงานขຌาม
ชาติ จึงควรมีมาตรการทีไขຌาถึงรงงานขຌามชาติ    
ทุกคน฿หຌ ขຌาสูระบบผอนผันดยการจดทะบียน
รงงานขຌามชาติละเดຌรับอนุญาตท างานอยางทัไวถึง
คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชน ดຌานชนชาติ ผูຌเรຌสัญชาติ 
รงงานขຌามชาติละผูຌพลัดถิไนุ 2554: 63)  

นยบายการจดทะบียนรงงานขຌามชาติ
ส าหรับบุคคลทีไ ก าลังขຌ าสูตลาดรงงาน พืไ อป็น
ฐานขຌอมูลส าหรับรงงานเทย น าเป฿ชຌประกอบการ
฿หຌความรูຌความขຌา฿จ พืไอการตัดสิน฿จ฿นการดินทาง
เปท างานยังประทศสมาชิก ซึไงการวิจัย฿นครัๅงนีๅ    
จะสามารถน าเปประยุกต์฿ชຌพืไอการพัฒนาละพิไม
อกาสการถูกจຌางงานของบุคลากร รวมทัๅงป็นนวทาง
฿นการก าหนดทิศทางการวางผน฿นการพัฒนา
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บุคลากรดຌานรงงานขององค์กรตางๆของประทศ
เทยตอเป 
 
การจดทะบียนรงงานข้ามชาต  

ภาย฿ตຌนยบายการจดทะบียนรงงานขຌาม
ชาติปี พ.ศ. 255ไ คา฿ชຌจาย฿นการด านินการทุก
อยางตัๅงตการจຌงจ านวนคนตางดຌาว เปจนถึงขัๅนตอน
การยืไนค าขออนุญาตท างาน รวมทัๅงสิๅน 2ุ้ ่0-ใุ่่0 
บาท ขึๅนอยูกับทຌองทีไละประภทกิจการของนายจຌาง 
ซึไงคา฿ชຌจายดังกลาวประกอบดຌวย (การจดทะบียน
รงงานตางดຌาว  ุhttp://www.doe.go.th) 

1. คาธรรมนียมค ารຌองขอจดทะบียน
ประวัติ (ท.ต.1) ่0 บาท 

2. คาตรวจสุขภาพ ๆ00 บาท 
ใ. คาตรวจประกันสุขภาพ  1ุใ00 บาท 
ไ. คายืไนค าขออนุญาตท างาน  100 บาท 
5. คาธรรมนียม฿บอนุญาตท างานปีละ 

้00-1ุ่ 00 บาท (ขึๅนอยูกับทຌองทีไละประภทกิจการ)  
มຌวา฿นนยบายจะมิเดຌระบุเวຌชัดจนวา฿คร

ป็นผูຌออกนยบาย คา฿ชຌจายทัๅงหมดดังกลาวควร  
จะป็นความรับผิดชอบของนายจຌางหรือจຌาของ
สถานประกอบการ นืไองจากขัๅนตอน฿นการด านินการ
ทัๅงหมดมีนายจຌางป็นประธาน คือนายจຌางยืไนค า
รຌองขอจຌางคนตางดຌาว นายจຌางพาคนตางดຌาวเปท า
ประวัติ ตรวจสุขภาพ จัดท าขຌอมูลทางชีวภาพ  

อยางเรกใดี จากการสัมภาษณ์รงงานขຌามชาติ
฿น 5 จังหวัด พบวา ฿นกรณีทีไนายจຌางป็นผูຌพาเป      
จดทะบียนรงงานดยตรงมิเดຌผานนายหนຌา        
มีพียงรายดียวทีไนายจຌางป็นผูຌออกคา฿ชຌจาย      
฿นการจดทะบียนละขอรับ฿บอนุญาตทัๅงหมด 
ละมีอีกรายหนึไงทีไนายจຌางออกคา฿ชຌจาย 1ุ500 บาท 
สวนทีไหลือนายจຌางป็นผูຌทดรองจายงินทัๅงหมด   
เปกอน ลຌวจึงทยอยหักงินจากคาจຌางคารงงาน
ของลูกจຌาง฿นภายหลังจนครบ ยิไงเปกวานัๅนนายจຌาง
บางรายอาศัยชองทางนีๅ  อาปรียบลูกจຌางทีไ ป็น

รงงานขຌามชาติผูຌซึไงเมสามารถขຌาถึงขຌอมูลขาวสาร
ดຌวยการหักงินกับรงงานกินกวาคา฿ชຌจาย฿น   
การจดทะบียนรงงานขຌามชาติทีไทຌจริง ชน ลูกรือ
ประมงทีไ฿หຌสัมภาษณ์สองคน สภาพการท างานของ
ทัๅงสองตຌองท างานอยูบนรือตลอดนานๆจึงจะกลับ
ขຌามาทีไฝัດงสักครัๅงหนึไง คารงละคาตอบทนทีไเดຌ 
นายจຌางจะจาย฿หຌกใตอมืไอน าปลากลับขຌาฝัດง ฿นวลา  
ทีไมีการจดทะบียนรงงานป็นวลาทีไลูกรือทัๅงสอง
ท างานอยูบนรือ นายจຌางมีการท าบัญชีหักงินดือนๆ
ละ ไุ่00 -5ุ000 บาท สองครัๅง รวมป็นงิน ุ้ๆ002-
10ุ000 บาท ดย฿หຌอกสาร฿หຌลูกรือทัๅงสองพียง
คสวนทีไ ใ ของ ท.ต.1 ตเมคยพาลูกรือ ทัๅงสองเป
ท าทะบียนประวัติหรือด านินการจดทะบียน฿หຌ
ลຌ ว สรใ จ(การจดทะบี ยนรงงานต างดຌ าว  ุ
http://www.doe.go.th) 

ความลักลัไนของนยบายทีไมิเดຌก าหนด฿หຌชัดจน
วาป็นความรับผิดชอบของนายจຌางหรือลูกจຌาง  
ละการควบคุมมิ฿หຌกิดการสวงหาประยชน์   
จากลูกจຌางทีไ ป็นรงงานขຌามชาติ นอกจากจะป็น
สาหตุ฿หຌกิดการอารัดอาปรียบจากนายจຌางลຌว
ยังป็นสาหตุ฿หຌกิดการสวงการก าเรจากนายหนຌา
หรือตัวทน฿นการจดทะบียนฯ อีกดຌวย ตัวอยางชน 
฿นกรณีตอเปนีๅ  นายหนຌากใบคาจดทะบียนกับ
รงงานขຌามชาติผูຌ฿หຌสัมภาษณ์ป็นจ านวนงิน 
5ุ500 บาท ซึไงคา฿ชຌจายทีไทຌจริง฿นการจดทะบียน
ทัๅงหมดเมกิน ใุ่00 บาท ท า฿หຌนายหนຌารายนีๅ    
มีก าเรตอหัว 1ุ็00 บาท หาก฿หຌบริการกนายจຌาง
ทีไมี ลูกจาง 20 คน จะมีก าเร ใ2ุ000 บาท ตถຌา
฿หຌบริการกนายจຌางทีไมีลูกจຌาง 100 คน จะมีก าเร 
1็0ุ000 บาท นีไคือจ านวนงินทีไสะพัดอยู฿นธุรกิจการ
จดทะบียนรงงานละภาระทีไตกอยูกับลูกจຌาง 
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การพ สูจน์สัญชาต ไมข้าถึงรงงานข้ามชาต  
จากการสัมภาษณ์รงงานขຌามชาติ 5 จังหวัด 

พบวา รงงานสวน฿หญ฿นจังหวัดสมุทรสาครละ
สมุทรปราการคยหในประชาสัมพันธ์ของรัฐรืไอง
การพิสูจน์สัญชาติ฿นภาษาของประทศตนอง   
ละมีรงงานขຌามชาติสวนนຌอยทีไอยู ฿นจังหวั ด
สมุทรสงครามละนครศรีธรรมราชทีไทราบรืไองการ
พิสูจน์สัญชาติ฿นภาษาของประทศของตนจากการ
ประชาสัมพันธ์ของรัฐ สวนรงงานขຌามชาติทีไอยู฿น
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมคยหในประชาสัมพันธ์     
ของรัฐ รืไองการพิสูจน์สัญชาติ฿นภาษาของประทศ
ตนองลย (คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชน ดຌาน      
ชนชาติ ผูຌเรຌสัญชาติ รงงานขຌามชาติละผูຌพลัดถิไนุ 
2554: 42)  

นอกจากนีๅ ฿นจ านวนผูຌ฿หຌสัมภาษณ์ทีไผาน
การจดทะบียนรงงานกอนปี 255ไ ทัๅงหมด 15 คน    
มีพียง ็  คนทานัๅนทีไผานการพิสูจน์สัญชาติ ซึไงสาหตุ
สวนหนึไงมาจากกการเมสามารถขຌาถึงขຌอมูลขาวสาร
ของรัฐ฿นรืไองดังกลาว ท า฿หຌตຌองพึไงพานายหนຌาละ
หลงขຌอมูลอืไนชน พืไอหรือคน฿นครอบครัว ฿นบาง
กรณีขຌอมูลทีไเดຌจากนายหนຌาเมถูกตຌอง ชน กรณี
ตัวอยางดังตอเปนีๅ ผูຌ฿หຌสัมภาษณ์เมทราบวาระหวาง
การจดทะบียนรงงานหลายๆรอบพืไอ฿หຌเดຌ฿บอนุญาต
ท างานภาย฿ตຌ มาตรา 1ใ พระราชบัญญัติการท างานของ
คนตางดຌาว กับการพิสูจน์สัญชาติ พืไอ฿หຌเดຌ฿บอนุญาต
ท างานประภททีไ ไ ภาย฿ตຌ มาตรา ้ พระราชบัญญัติ
การท างานของคนตางดຌาว มีขຌอตกตางหรือขຌอดี
ขຌอดຌอยอยางเร ละกระบวนการทีไถูกตຌองทຌจริง
ภาย฿ตຌนยบายขอประทศเทย 

จากการสัมภาษณ์รงงานขຌามชาติทีไเดຌผาน
กระบวนการพิสูจน์สัญชาติทัๅงหมด ็ คน ฿น 5 จังหวัด 
พบวา เมมีรงงานขຌามชาติคน฿ดลยทีไท าการพิสูจน์
สัญชาติดຌวยตนองดยเมตຌอง฿ชຌบริการนายหนຌา 
ละคา฿ชຌจาย฿นการพิ สูจน์ สัญชาติซึไ ง รวมถึง
คาธรรมนียม฿นการออกหนังสือดินทางอยู ทีไ    

ราคา ไุ500 ถึง 5ุ500 บาท ซึงทียบป็นงินทากับ
คาจຌางละคาตอบทน฿นการท างานของรงงาน
ขຌามชาติทัๅงดือน ทัๅงนีๅยังเมรวมคาธรรมนียม฿นการ
ออก฿บอนุญาตท างาน ซึไงคิดป็นงินเมตไ ากวาอีก 
2ุ500 บาท/ปี 

มืไอน าคา฿ชຌจาย฿นการพิสูจน์สัญชาติมารวม
กับคา฿ชຌจาย฿นการขออนุญาตท างานมารวมกัน   
จะเดຌ ็ุ000-่ ุ000 บาท ซึไงถือป็นจ านวนทีไสูงมาก
ส าหรับรงงาน รงงานขຌามชาติทีไมีรายเดຌฉลีไย
ประมาณ ไุ500-5ุ500 บาท/คน/ดือน คา฿ชຌจาย฿นการ
พิสูจน์สัญชาติละคา฿ชຌจาย฿นการขอ฿บอนุญาต
ท างานดังกลาว ทียบเดຌกือบทากับคาตอบทน฿นการ
ท างานของรงงานขຌามชาติ 2 ดือนคณะอนุกรรมการ
สิทธิมนุษยชน ดຌานชนชาติ ผูຌเรຌสัญชาติ รงงานขຌาม
ชาติละผูຌพลัดถิไนุ 2554: 38)  

ภาระคา฿ชຌจาย฿นการพิสูจน์สัญชาติทีไผาน
ขบวนการนายหนຌาท า฿หຌรงงานบางครอบครัวเม
สามารถท า฿หຌคน฿นครอบครัวขຌาสูกระบวนการอยู
อาศัยละมีงานท าเดຌอยางถูกตຌองทุกคนเดຌ รงงาน
บางคนตຌองตกอยู฿นสถานะทีไตຌองลือกระหวาง   
การพิสูจน์สัญชาติละขอ฿บอนุญาตท างาน฿หຌตนอง 
ละคูสมรส หรือจดทะบียนบุตรผูຌติดตาม ซึไงการ
การสัมภาษณ์รงงานขຌามชาติรายหนึไง พบวา มืไอกิด
กรณีทีไตຌองลือกรงงานขຌามชาติลือกทีไจะพิสูจน์
สัญชาติละขอ฿บอนุญาตท างาน฿หຌตนองละ      
คูสมรสกอน พืไอทีไจะอยูอาศัยละท างานเดຌอยาง
ถูกตຌองการด านินการจดทะบียนบุตรผูຌติดตาม จึงตຌอง
รอเปกอน  

฿นกรณีทัไวเป บุตรของคนตางดຌาวทีไ เดຌรับ
อนุญาตท างาน฿นประทศเทยสามารถยืไนค ารຌอง
ขอรับการตรวจลงตราประภทคนอยู ชัไวคราว 
(Non-Immigrant) พืไอทีไจะสามารถอยูอาศัย฿น
ประทศเทยเดຌป็นการชัไวคราว฿นฐานะผูຌติดตาม
บิดาหรือมารดา ซึไงป็นคนตางดຌาวทีไเดຌรับอนุญาต
ท างานเดຌ ตตຌองอายุเมกิน 20 ปี บริบูรณ์ ตส าหรับ
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กรณีบุตรของคนตางดຌาวทีไเดຌรับการผอนผันอนุญาต
฿หຌอาศัยละท างาน฿นประทศเทยป็นการชัไวคราว
ตามมติคณะรัฐมนตรี ฿นปี พ.ศ. 255ไ บุคคลดังกลาว
สามารถยืไนค ารຌองขอจดทะบียนประวัติคนตางดຌาว
พืไอเดຌรับการผอนผันอนุญาต฿หຌอยู฿นประทศเทย
ป็นการชัไวคราว฿นฐานะผูຌติดตามบิดาหรือมารดา 
ซึไง ป็นคนตางดຌาวทีไยืไนขอจดทะบียนประวั ติ      
คนตางดຌาวเดຌตตຌองอายุเมกิน 15 ปีบริบูรณ์ ดังนัๅน
จึงพอสรุปเดຌวา การป็นผูຌติดตามรงงานขຌามชาติ
จะตຌองมีองค์ประกอบสองประการ ประการรก       
คือ ดຌานความสัมพันธ์ตຌองป็นบุตรของผูຌทีไยืไนขอ   
จดทะบียนประวัติคนตางดຌาว ประการทีไสอง คือ 
องค์ประกอบ฿นดຌานอายุ คือ ตຌองมีอายุเมกิน 15 ปี
บริบูรณ์ ซึไงมืไอทียบกับการป็นบุตรผูຌติดตามของ
รงงานตางดຌาวทีไเดຌรับ฿บอนุญาตท างาน฿นกรณีทัไวเป
ลຌวถือวาป็นกณฑ์ทีไตไ ากวามาก (การรับอกสาร
รงงานตางดຌาวครบวงจร,http://treasurygroup.net) 

อยางเรกใดี มืไอทียบกับนยบายการควบคุม
การท างานของรงงานขຌามชาติสมัยรกๆ ตัๅงต   
ปี พ.ศ.25ใ5 จะหในเดຌวา นยบาย฿นปีหลังดีกวา
มาก นืไองจากนยบายของประทศเทย฿นการจด
ทะบียนรงงานตางดຌ าว ทีไหลบหนี ขຌ า มือง       
พืไอเดຌรับการผอนผันอนุญาต฿หຌอาศัยละท างาน  
฿นราชอาณาจักรเดຌอยางถูกตຌองป็นการชัไวคราว   
฿นปีรก  ๆมิเดຌค านึงถึงบุตรของรงงานลย นยบายทีไ
อนุญาตผอนผัน฿หຌผูຌ ติดตามรงงานขຌามชาติอยู
อาศัย฿นประทศเทยละจัดท าทะบียนประวัติ 
ปรากฏขึๅนครัๅงรก฿นวันทีไ 2็ มษายน 25ไ็ ซึไงป็น
การรับรองสิทธิอาศัยครอบคลุมถึงผูຌติดตาม” รงงาน
อยางครอบคลุม ละป็นการคารพสิทธิ฿นครอบครัว
ของรงงานขຌามชาติ ครัๅงรก฿นประทศเทย 

ตพอหลังจากปี พ.ศ. 25ไ็ ลຌวนยบายการ
จดทะบียนละจัดท าประวัติผูຌ ติดตาม฿นปีหลัง
ป็นเปอยางลักลัไนละสับสน ชน นยบาย฿นปี พ.ศ. 
2552 ทีไมติคณะรัฐมนตรี ฿นวันทีไ 2ๆ พฤษภาคม 

2552 หในชอบนวทางด านินการจดทะบียน
รงงานขຌามชาติทีไอยูนอกระบบผอนผันพืไอปຂด
อกาส฿หຌฉพาะรงงานตางดຌาวทีไอยูนอกระบบ
ผอนผันละลักลอบการท างานลผูຌติดตามทีไอยู฿น
ประทศเทยลຌว ตมติคณะรัฐมนตรี ฿นวันทีไ 2  ่
กรกฎาคม 2552 กลับหในชอบ฿หຌมีการขยายวลาการ
จดทะบียนรงงานขຌามชาติฉพาะ฿นกิจการประมง
ทีไเดຌประกาศเวຌตามมติคณะรัฐมนตรีมืไอวันทีไ 2  ๆ
พฤษภาคม 2552 ดยเมรวมบุตรละผูຌติดตาม สวน
หนึไงอาจป็นพราะอคติทางความคิดดຌานศรษฐกิจ
ละสังคมของผูຌก าหนดนยบาย ตการประกาศ
หຌามดยสิๅนชิงจะท า฿หຌกิดขຌอวิพากษ์วิจารณ์จาก
หนวยงานทีไท างานกีไยวกับสิทธิมนุษยชน นวนยบาย
฿นการจดทะบียนผูຌติดตามรงงานขຌามชาติ฿นบาง
ปีจึงปຂดกวຌางบางปีจึงลักลัไนสับสน ละนยบาย  
฿นปีหลังจึงมีการจ ากัดทางดຌาน "ความสัมพันธ์" ละ
ดຌาน "อายุ" ของบุคคลดังกลาว ดยอนุญาต฿หຌฉพาะ  
ทีไป็นบุตร” ละ อายุเมกิน 15 ปีบริบูรณ์” ของ
รงงานขຌามชาติทีไยืไนขอจดทะบียน ดังชนทีไหใน฿น
ปัจจุบัน 

นอกจากอคติของผูຌก าหนดนยบายจะสงผล
ท า฿หຌนิยามค าวา ผูຌติดตามมีขอบขตทีไจ ากัดมาก
ลຌว ฿นดຌานจຌาหนຌาทีไผูຌบังคับ฿ชຌกฎละปฏิบัติตาม
นยบายลຌว ยังตีความค าวา ผูຌ ติดตาม” อยาง
ครงครัด คือ ตຌองป็นผูຌทีไ ดินตามกันมา” กับรงงาน
ขຌามชาติ ทานัๅน เม ฿ช ดินทางขຌามา฿นประทศ
ภายหลังจากทีไบิดาหรือมารดาทีไเดຌจดทะบียน
รงงานเปลຌว ละเม฿ชผูຌกิด฿นประทศเทย ท า฿หຌบุตร
ของรงงานขຌามชาติสวน฿หญเมเดຌรับจดทะบียน
ป็นผูຌติดตาม 

นยบายการอนุญาตผอนผัน฿หຌผูຌติดตามขຌาม
ชาติอยูอาศัย฿นประทศเทยละจัดท าทะบียน
ประวัติปรากฏขึๅนครัๅงรก฿นวันทีไ 2็ มษายน 25ไ็   
ซึไงป็นการปຂดอกาส฿หຌผูຌติดตามรงงานขຌาถึงการ
จดทะบียนอยางครอบคลุม ตนยบายภายหลังปี 
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พ.ศ. 25ไ็ มีทิศทางทีไกลับเปกลับมาดังตารางสรุปผล
นยบายการจดทะบียนรงงานขຌามชาติ 
 

(คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชน ดຌานชนชาติ ผูຌเรຌ
สัญชาติ รงงานขຌามชาติละผูຌพลัดถิไนุ 2554)  
ดังตารางทีไ 1 
 

ตารางที่ิ1 สร ปผลนยบายการจดทะบียนรงงานข้ามชาต  

นยบาย รงงานข้ามชาต  ผู้ต ดตาม 
25ไ็ ผอนผัน฿หຌรงงานขຌามชาติทีไอาศัยละท างานอยู฿น

ประทศเทยดยผิดกฎหมาย ฿หຌสามารถอยูอาศัย
ละท างานเดຌป็นการชัไวคราว พืไอรอสงกลับละ฿หຌ
ท างานเดຌป็นระยะวลา 1 ปี 

ญาติพีไนຌอง สามี ภริยาหรือบุตรหลานทีไอาศัยอยู฿น
ประทศ 

25ไ่ ผอนผัน฿หຌรงงานขຌามชาติทีไจัดท าทะบียนประวัติ
มืไอปี 25ไ็ อาศัยอยู฿นประทศเทยป็นการ
ชัไวคราวพืไอรอการสงกลับตอเปอีก 1 ปี จนถึงวันทีไ 
ใ0 มิถุนายน 25ไ้ 

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

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) 

ญาติพีไนຌอง สามี ภริยาหรือบุตรหลานทีไอาศัยอยู฿น
ประทศทีไเดຌจดทะบียนป็นผูຌติดตาม฿นปี พ.ศ. 
25ไ่ 

2550 ผอนผัน฿หຌรงงานขຌามชาติผูຌทีไเดຌขออนุญาตท างาน
มืไอปี 25ไ้ ละอาศัยอยู฿นประทศเทยป็นการ
ชัไวคราวพืไอรอการสงกลับตอเปอีก 2 ปี จนถึงวันทีไ 
2่ กุมภาพันธ์ 255ใ 

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

2551 จดทะบียนรงงานขຌามชาติทีไอยูนอกระบบผอนผัน
ซึไงลักลอบท างานดยเมมี฿บอนุญาตท างาน ทัๅงกลุม
ทีไเมคยจัดท าทะบียนประวัติ (คน฿หม/เมมี ท.ร.
ใ่/1)ละคนทีไคยจัดท าทะบียนประวัติเวຌลຌวต
การผอนผันสิๅนสุดลง (คนกา/ท.ร.ใ่/1/1)เดຌรับการ
ผอนผัน฿หຌอาศัยอยู฿นประทศเทยป็นการชัไวคราว
พืไอรอการสงกลับเมกินวันทีไ 2่ กุมภาพันธ์ 255ใ 

เมรวมถึงผูຌติดตาม 

2552 -จดทะบียนรงงานขຌามชาติหลบหนีขຌามือง ทีไอยู
นอกระบบผอนผัน 

-บุตรทีไมีอายุเมกิน 15 ปี” ดย฿หຌเดຌรับการผอน
ผัน฿หຌอาศัย฿หຌอาศัยอยู฿นประทศเทยป็นการ
ชัไวคราวพืไอรอการสงกลับทากับระยะวลาทีไบิดา
หรือมารดาซึไงป็นรงงานเดຌรับอนุญาต 
-กรณีการขยายวลาส าหรับกิจกรรมการประมง 
เมรวมบุตรละผูຌติดตาม” 
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255ใ ขยายวลาการพิสูจน์สัญชาติละการผอนผัน฿หຌอยู
฿นราชอาณาจักรกราชอาณาจักรกรงงานขຌาม
ชาติหลบหนีขຌามืองทีไจดทะบียนละเดຌรับอนุญาต
ท างานปี 2552 ออกเปอีก 2 ปี สิๅนสุด฿นวันทีไ 2่ 
กุมภาพันธ์ 2555 

ชนดียวกับปี พ.ศ. 2552 

255ไ จดทะบียนรงงานขຌามชาติหลบหนีขຌามืองละ
ลักลอบท างานดยเมมี฿บอนุญาตท างาน เดຌรับการ
ผอนผัน฿หຌอาศัย฿หຌอาศัยอยูละท างานเดຌ฿นประทศ
เทยป็นการชัไวคราวพืไอรอการสงกลับ 

บุตรทีไมีอายุเมกิน 15 ปี” 

  
 
สร ปผล 

จากการศึกษานยบายการจดทะบียน
รงงานขຌามชาติ พบวา เมมีการก าหนด฿หຌมีการ
พิสูจน์ผูຌติดตามรงงานขຌามชาติลย ละจากการ
สัมภาษณ์รงงานขຌามชาติ พบวา มีรงงานขຌาม
ชาติจ านวนหนึไงทีไเมสามารถน าบุตรเปจดทะบียน
ป็นผูຌติดตามเดຌนืไองจากนยบายเมปຂดชอง ชน 
฿นปีทีไตนองจดทะบียนรงงานมิเดຌปຂด฿หຌมีการจด
ทะบียนผูຌติดตาม จึงควรมีการจดทะบียนบุตร
ผูຌติดตามนืไองจากการบังคับ฿หຌบุตรผูຌติดตามตຌอง
ขຌารับการตรวจสุขภาพละท าบัตรประกันสังคม 

มຌวา฿นนยบายละคูมือปฏิบัติจะเมเดຌ
ก าหนด฿หຌบุตรผูຌติดตามตຌองตรวจสุขภาพละท า

ประกันสุขภาพ ต฿นทางปฏิบัติผูຌติดตามรงงาน
ขຌามชาติจะตຌองท าบัตรประกันสุขภาพ สวนการรับ
การตรวจสุขภาพป็นเปตามดุลพินิจของพทย์     
จึงท า฿หຌรงงานขຌามชาติตຌองรับภาระคา฿ชຌจาย
กีไยวกับการจดทะบียนบุตรผูຌติดตามอีกเมตไ ากวา 
1ุใ่0-1้่0 บาทตอคน (฿นกรณีทีไมิเดຌด านินการ
ผานนายหนຌา) ซึไงประกอบดຌวยคาธรรมนียม฿นการ
ยืไน ท.ต.1 ่0 บาท คาตรวจสุขภาพ ๆ00 บาท (ถຌามี) 
ละคาประกันสุขภาพ 1ุใ00 บาท จึงป็นหตุ฿หຌ
รงงานขຌามชาติสวนหนึไ ง เมสามารถบกรับ
คา฿ชຌจาย฿นการจดทะบียนบุตรผูຌติดตาม  

อกสารอ้างอ ง 
การรับอกสารรงงานตางด้าวครบวงจร. สืบคຌนมืไอ (2 ตุลาคม 2559). จากวใปเซต์ 

http://treasurygroup.net) 
การจดทะบียนรงงานตางด้าว. สืบคຌนมืไอ (20 กันยายน 2559). จากวใปเซต์ http://www.doe.go.th. 
คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชน ดຌานชนชาติ ผูຌเรຌสัญชาติ รงงานขຌามชาติละผูຌพลัดถิไน. (2554). นยบาย

ละมาตรการการก้ไขปัญหารงงานข้ามชาต . สภาทนายความ (ธันวาคม).  
 

อกสารอื่นๆ 
พระราชบัญญัติการท างานของคนตางดຌาว 2551 
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การคลื่อนไหวทางการมืองของภาคประชาชนสูการจัดตัๅงพรรคการมือง 
The Political Movement of the People to the Establishment  

of the Political Parties. 
 

ว ทยาิิช นบ ตร1 

 
บทคัดยอ 

บทความนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอศึกษาการคลืไอนเหวทางการมืองของภาคประชาชนสูการจัดตัๅงพรรคการมือง      
ซึไงป็นการศึกษา฿นรูปบบชิงคุณภาพดยศึกษาจากอกสารทางประวัติศาสตร์ ละ฿ชຌรูปบบการพรรณนาละ
วิคราะห์รวมกัน ผลการศึกษาพบวา การคลืไอนเหวทางการมืองป็นสวนหนึไงของกระบวนการมีสวนรวมของภาค
ประชาชน฿นระบอบประชาธิปเตยดยมุงนຌนการรียกรຌองทางการมือง ชน การถอดถอนผูຌด ารงต าหนงทางการมือง฿หຌ
พຌนจากต าหนง ป็นตຌน ซึไงการคลืไอนเหวของภาคประชาชนป็นการรวมกลุมกันของประชาชนละกลุมคนทีไมีป้าหมาย
รวมกันมาชุมนุมทางการมือง จนกิดกระบวนการขัดกลาทางการมืองจนมีอุดมการณ์ดียวกัน มืไอประชาชนละกลุมคนมี
อุดมการณ์หรือป้าหมายรวมกันลຌวจะน าเปสูการจัดตัๅงพรรคการมือง 

 
ค าส าคัญิ:ิ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  มหาวิทยาลัยรามค าหง 
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บทน า 
การคลืไอนเหวรียกรຌองของประชาชนริไม

ตัๅงตตຌนทศวรรษ 1้็0 ฿นประทศอุตสาหกรรม
กຌาวหนຌา฿นซีกลกตะวันตก ชน ขบวนการตอตຌาน
อาวุธนิวคลียร์ ขบวนการสันติภาพ ขบวนการ
รี ยกรຌ องสิทธิ ต างๆอย างขบวนการสิทธิ สตรี 
ขบวนการคลืไอนเหวของคนพืๅนมืองดัๅงดิม฿น
ประทศตางๆ ป็นตຌน (เชยรัตน์ จริญสินอฬาณุ 
25ไ5ุ หนຌา 1) 

ขบวนการคลืไอนเหวทางการมืองบบ
฿หม ละขบวนการคลืไอนเหวทางสังคมบบ฿หม 
จะหลอมรวมป็นนืๅอดียวกัน ซึไ งขบวนการ
คลืไอนเหวนีๅจะตกตางจากขบวนการคลืไอนเหว
ทางการมืองละสังคม฿นอดีตทีไยกการคลืไอนเหว
ทางการมืองละสังคมออกจากกัน เมกีไยวขຌองกัน 
ซึไงเมเดຌมีจุดมุงหมาย฿นการยึดอ 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 ส าหรับ
กลุมองค์กรหรือกลุมผลประยชน์ตางๆทีไออกมา
คลืไอนเหวนัๅน มีทัๅงกลุมทีไสนับสนุน ละกลุม
คัดคຌาน มืไอจัดบงประภทของกลุมทีไออกมา
คลืไอนเหวตามค าจ ากัดความของ Gabriel A. 
Almond จะบงออกเดຌ ป็น ไ ประภท เดຌ ก               
(1) Anomic Groups ชน กลุมสนับสนุน฿ชຌธงสี
ขียวป็นสัญลักษณ์ กลุมคัดคຌาน฿ชຌธงสีหลืองป็น
สัญลักษณ์ ป็นตຌน (2) Institutional Groups ชน
องค์กรนิ สิตนักศึกษา฿นสถาบันการศึกษาตาง  ๆ
หนวยงานของศาล หนวยงานของกรมต ารวจป็นตຌน 

(ใ) Nonassociational Groups ชน กลุมศาสนา 
(พุทธ) ป็นตຌน ละ (ไ) Associational Groups ชน 
มูลนิธิ สมาคมตางๆ ป็นตຌน 

การคลืไอนเหวทางการมืองของประชาชน
ละองค์กรตางๆ฿นทางการมืองเทยนัๅนอาจนับเดຌ
วาหตุการณ์การคลืไอนเหวทางการมือง฿นชวง
ดือนตุลาคม 251ๆ ป็นจุดริไมตຌนครัๅง ส าคัญ     
฿นการตระตรียมพืๅนฐานทางความคิดกมวลชน
อยางกวຌางขวางยิไงกวาครัๅง฿ด฿นประวัติศาสตร์  
การ ปลีไ ยนปลงทางสังคมละการมืองเทย        
ดยขบวนการนักศึกษาปัญญาชนเดຌ ออกมา
คลืไอนเหวพืไอรียกรຌอง฿หຌมีการกຌเขรัฐธรรมนูญ
ละน าพาอามวลชนจ านวนมากขຌามามีสวนรวม    
฿นหตุการณ์ (สุธี ประวัติเทุ 252ๆุ หนຌา 51) 

การคลืไอนเหวทางการมืองทีไผานมา     
฿นตละหตุการณ์ทีไมีการรียกรຌองทางการมือง
นัๅนจะมี กลุมผูຌ ขຌ าร วมชุมนุมทีไ ตกตางกั นเป        
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 น ว ที การ ชุ มนุ มครัๅ งนีๅ                    
มีหลากหลายสาขาอาชีพ ชน อาจารย์มหาวิทยาลัย 
อดีตขຌาราชการ นักการทูต นายพทย์ รวมทัๅงนักสดง 
ศิลปຂน ละบรรดาบุคคลผูຌมี ชืไอสียง฿นสังคม
จ านวนมาก ทีไผานมาขบวนการการมีสวนรวมทางการ
มืองภาคประชาชนของเทยมักจะป็นการตอสูຌการ
รียกรຌองสิทธิตางๆทางการมืองของเทยทีไป็น   
การคลืไอนเหวทางการมืองทีไกิดขึๅนฉพาะกิจ
ทานัๅน พราะมืไอสิๅนสุดภารกิจหรือหตุการณ์
คลีไคลายเปลຌวกลุมคลืไอนเหวทางการมือง
หลานีๅกใสลายเป ละมืไอกิดวิกฤตทางการมือง

92



วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ 
Western University Research Journal of Humanities and Social Science 

 

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

 

หรือตຌองการรียกรຌองสิทธิขึๅนมา฿หมจึงคอยๆ      
มีการรวมกลุม฿หมอีกครัๅงหนึไงตกรณีของกลุม  
การคลืไอนเหวทางการมืองภาคประชาชน฿นชวง 
พ.ศ. 25ไ็-255ใ นัๅนกิดจากการกอตัวคลืไอนเหว   
ละรียกรຌองความตຌองการของกลุมของตนตมืไอ
บรรลุความตຌองการกลุมของตนลຌวกใยังคงเมมี
การสลายตัว หรือสลายกลุมหมือน ครัๅงหตุการณ์
ทีไผานมา ตกลับมีการพัฒนาเปป็นการจัดตัๅงป็น
พรรคการมืองของตนองทีไป็นทางการขึๅนมาพืไอ฿ชຌ฿น
การตอสูຌทางการมืองตามอุดมการณ์ ละความ
ตຌองการของกลุมของตัวอง฿นระบบสภาผูຌทนราษฎร
หมือนพรรคการมืองทัไวเป ดังนัๅนผูຌขียนจึงตຌองการ
ศึกษานวทางรูปบบการคลืไอนเหวทางการมืองของ
ภาคประชาชนจนน าเปสูการจัดตัๅงป็นพรรคการมือง  

 
วัตถ ประสงค์ของการศึกษา 

พืไอศึกษาการคลืไอนเหวทางการมืองของ
ภาคประชาชนสูการจัดตัๅงพรรคการมือง 

 
ขอบขตของการศึกษา 

฿นการวิ จัยครัๅ งนีๅมุ งศึกษาลักษณะการ
คลืไอนเหวทางการมืองภาคประชาชน ตัๅงตริไม
มีการคลืไอนเหวทางการมืองของภาคประชาชน 
จนกระทัไงถึงการตัๅงป็นกลุมละพัฒนาสูการกอตัๅง
ป็นพรรคการมือง ทานัๅน 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

การมีสวนรวมทางการมือง 
การมีสวนร วม฿นทางการมือง (political 

participation) ป็นกิจกรรมของประชาชนทีไมี
วัตถุประสงค์พืไอกดดันหรือนຌมนຌาว฿หຌรัฐบาล 
ผูຌน า ผูຌก าหนดนยบาย ผูຌมีอ านาจหรืออิทธิพลตอ
ทุกกระบวนการทางการมืองการปกครอง        
มีความหในหรือตัดสิน฿จ รวมถึงการลือกผูຌน า   

฿หຌตรงกับความตຌองการของประชาชน (วัชรา  เชยสารุ 
2545ุ หนຌา 13) 

วัชรา เชยสาร (2545ุ หนຌา 17) กลาววา 
ตามความหมายทีไ Myron Weiner ฿หຌเวຌนัๅน การมี
สวนรวม฿นทางการมือง” ตຌองมีลักษณะดังนีๅ     
(1) การกระท าทีไกิดขึๅนดຌวยความตใม฿จ มิ฿ชกิดจากการ
ถูกบังคับ (2) การกระท าทีไกิดขึๅน ดยเมนຌนวาจะตຌอง
ประสบความส ารใจหรือเม (ใ) การกระท าทีไจัดขึๅน
อยางมีระบบหรือเมมีระบบกใเดຌ  (ไ) การกระท าทีไกิดขึๅน
ป็นครัๅงคราวหรือตอนืไองกันกใเดຌ (5) การกระท าทีไ
จะ฿ชຌวิธีทีไถูกตຌองตามกฎหมายหรือเมถูกตຌองตาม
กฎหมายกใเดຌ (ๆ) การกระท าทีไหวังผลพืไอทีไจะมี
อิทธิพลตอการลือกนยบายของรัฐบาล หรือตอ
การบริหารงานของรัฐ หรือตอการลือกผูຌน าทางการมือง 
ละ (็) การกระท าทีไหวังผลทัๅง฿นรืไองนยบาย
หรือตัวบุคคลของการมืองระดับทຌองถิไนหรือ
ระดับชาติกใเดຌสวน (สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ุ 25ไ1ุหนຌา 
ใ1็-ใ2ไ) บงลักษณะของการมีสวนรวมทางการ
มืองตามป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ออกป็น  ไ รูปบบ 
ดังนีๅ (1) การก าหนดตัวผูຌปกครอง (2) การผลักดันการ
ตัดสิน฿จของรัฐบาล (ใ) การวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล ละ 
(ไ) การชุมนุมคลืไอนเหวทางการมือง 

การคลื่อนไหวทางการมือง 
Lyman (1995, p. 115) เดຌกลาววา 

ขบวนการคลืไอนเหวทางสังคมหมายความถึง 
กระบวนการทีไกอ฿หຌกิดการปลีไยนปลงวิถีชีวิต 
บรรทัดฐานของสังคม พืไอบรรลุป้าหมายเม
ฉพาะการปฏิรูปทางสังคมศรษฐกิจละการมือง
ทานัๅน ตยังมุงหวังทีไจะบรรลุป้าหมาย฿นสวนทีไ
กีไยวกับสภาพวดลຌอมละสิทธิส วนบุคคล      
ตเมอาจป็นเปเดຌ฿นขณะนีๅ ภาย฿ตຌบริบทการบริหาร
บຌานมืองตามทัศนคติละบรรทัดฐานบบดัๅงดิม
อยู สวน Gail Omvedt (1993, pp. 312-319) 
฿หຌทัศนะวาการคลืไอนเหวทางสังคมนว฿หม    
ถือป็นขบวนการทางสังคม฿นความหมายทีไวา     
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มีการจัดองค์กรครงสรຌางละอุดมการณ์ทัไวเป   
฿นนวกวຌางทีไมุงจะปลีไยนปลงสังคมขณะทีไ 
Turner and Killian (1957, p. 308) เดຌ฿หຌความหมาย
ของกระบวนการคลืไอนเหวทางสังคม คือ การรวมกลุม
ปฏิบัติการอยางตอนืไอง พืไอปลีไยนปลงหรือ
ยับยัๅงการปลีไยนปลงสังคม หรือ฿นกลุมทีไตนอง
มีสวนรวม ดย เชยรัตน์ จริญสินอฬาร (25ไ2  ุหนຌา 
ๆไ) เดຌสรุป ขบวนการคลืไอนเหวทางสังคมนว
฿หมเวຌวา (1) ขบวนการคลืไอนเหวหลานีๅเมเดຌอยูบน
พืๅนฐานของชนชัๅนพียงอยางดียว (2) ประดในการ
รียกรຌองเม฿ชรืไองดิมๆทีไป็นผลประยชน์ฉพาะ
กลุม฿ดกลุมหนึไง ตป็นรืไองของคนจ านวนมาก
จากหลายกลุมหลายชนชัๅน (ใ) ผูຌรียกรຌองทีไมีสวน
รวม฿นการคลืไอนเหวดຌวยตัวองเม฿ชการรียกรຌองผาน
กลเกของรัฐหรือกลเกทางการมือง นืไองจากการ
เมชืไอมัไนเมศรัทธาความป็นตัวทนของพรรค
การมืองละความจริง฿จของรัฐ ละ (ไ) ป้าหมายของ
การรียกรຌองตຌองการสรຌาง กติกาหรือกฎกณฑ์ชุด฿หม
฿นการด ารงชีวิต” เม฿ชการชวงชิงอ านาจของรัฐ 
ดังชนขบวนการคลืไอนเหวทีไป็นมา฿นอดีต 

ดังนัๅน ขบวนการคลืไอนเหวทางสังคม
รูปบบ฿หม คือ ขบวนการรียกรຌองของคนจ านวนหนึไง
ทีไตຌองการปลีไยนปลงสังคมเป฿นทิศทางทีไตนอง
ปรารถนาป็นการกระท ารวมหมูทีไมีจุดมุงหมาย
รวมกันทางสังคม ดยผูຌขຌารวมจะถูกกระตุຌน฿หຌ
กิดจิตส านึกละการตืไนตัวรืไองนัๅนๆ ซึไงมีลักษณะ
ของการผลักดันละรียกรຌอง ฿นรูปบบของการ
คลืไอนเหวตอตຌาน การสดงอัตลักกษณ์ การปลุก
จิตส านึก ดยมีอุดมการณ์รวมกันวาการคลืไอนเหว
ดังกลาวจะน าเปสูการปลีไยนปลงสังคม฿นทางทีไ
ตนปรารถนา ละ฿นกระบวนการคลืไอนเหวนัๅน
อาจสงผลตอระบบคานิยมละความสัมพันธ์
ระหวางกลุมสังคมตางๆ หรือความสัมพันธ์ระหวาง
อ านาจรัฐละประชาชน 

David Aberle (1966, p. 625) เดຌบง
ประภทของการคลืไอนเวของขบวนการคลืไอน    
เหวทางสังคม ป็น ไ ประภท กลาวคือ (1) การ
คลืไอนเหวของขบวนการคลืไอนเหวทางสังคม   
ทีไมุงนຌนการปรับปลีไยนสังคมทัๅงหมด (transformative 
movement) ป็นการปรับปลีไยนทีไมาจากการลุก
ฮือของประชาชนจ านวนมาก สนับสนุนการ฿ชຌความ
รุนรง มีลักษณะป็นการปฏิวัติ (2) การคลืไอนเหว
ของขบวนการคลืไอนเหวทางสังคมทีไมุงนຌนการกอ
ตัว฿หมของสังคมบางสวน฿นสังคม (reformative 
movement) ป็นการคลืไอนเหวทีไมุงนຌนความ
ปลีไ ยนปลง฿นบบผนทีไ ด ารงอยู ฿นสังคม        
บางประการ ดยฉพาะความยุติธรรม ละความ
สมอภาค ป็นตຌน (ใ) การคลืไอนเหวของขบวนการ
คลืไอนเหวทางสังคมทีไท า฿หຌประชาชนปลดปลืๅอง
จากพันธนาการ฿นสังคม (redemptive movement) 
ป็นการคลืไอนเหวทีไอຌางอิงอยูกับหลักศาสนา   
ความชืไอ ผูຌน าทีไมีบารมีตຌองการ฿หຌหลุดพຌนจากสังคม
ทีไป็นอยูป็นตຌน ละ (ไ) การคลืไอนเหวของขบวนการ
คลืไอนเหวทางสังคมทีไมุงนຌนทางลือก (alternative 
movement) มุงนຌนการปรับปลีไยนพฤติกรรมบาง
ประการของบุคคลป็นส าคัญ 

ความหมายของพรรคการมือง 
Friedrich (1937, p. 137) อธิบายความหมาย

ของพรรคการมืองวาป็นการรวมตัวกันป็นสมาคม
หรือป็นองค์การทีไมีสถียรภาพ ละมุงทีไจะสวงหา
ผลประยชน์฿นอุดมคติตามความหมายหรือ
ห ลั กการขององ ค์ การ ดย ทัๅ งหมดของตน               
ดยมี จุดมุ งหมายทีไจะควบคุมบุคลากรละ
นยบายของรัฐ อีกทัๅงยังป็นการรักษาอ านาจของรัฐ 
ซึไง Ranney and Kendall (1956, p. 85) อธิบาย
ความหมายของพรรคการมืองวา พรรคการมือง   
คือ กลุมทีไจัดตัๅงอยางป็นอกทศทีไสรรหาผูຌสมัคร
รับลือกตัๅงละขงขัน฿นการลือกตัๅงดยมุงหวัง
วาจะเดຌควบคุมละ฿ชຌอ านาจการควบคุมบุคลากร      

94



วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ 
Western University Research Journal of Humanities and Social Science 

 

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

 

ละนยบายของรัฐบาลจุดดนของความหมายนีๅ    
คือ การนຌนความป็นอกทศของพรรคการมือง 
นัไนหมายถึง พรรคการมืองตຌองมีความป็นอิสระ 
ละสมาชิกพรรคสามารถทีไจะก าหนดบทบาท
หรือนวทางของตนเดຌดຌวยตนอง ฿นทางกลับกัน
พรรคการมืองจะตกอยูภาย฿ตຌอาณัติหรืออิทธิพล
ของ฿ครหรือกลุม฿ดทีไอยูนอกพรรคการมืองนัๅน
เมเดຌ ซึไงงืไอนเขดังกลาวนีๅสะทຌอน฿หຌหในหลักการ
ประชาธิปเตยพหุนิยมชนดียวกัน พราะการ฿หຌ
ความส าคัญรืไองอกทศ สดงวาพรรคการมือง
สามารถจะสดงความตกตาง฿นทางความคิดเดຌ 
ดยฉพาะ฿นการขงขันลือกตัๅง พืไอ฿หຌเดຌมาซึไง
อ านาจการควบคุมละจัดการกับบุคลากรละ
นยบายของรัฐบาล ชนดียวกับ Duverger (1964, 
p. 65) นักรัฐศาสตร์ชาวฝรัไงศส กลาววา พรรค
การมือง หมายถึง การรวมตัวกันของกลุมประชาชน
กลุมตางๆพืไ อการสนับสนุนพรรคการมือง     
ดย฿หຌพรรคการ มื อง รับ อาผลประ ยชน์      
ละความตຌองการของกลุมตนเปป็นนยบายของ
พรรคการมืองทีไจะป็นรัฐบาลตอเป ดังนัๅนกลุม
ประชาชนหลานีๅจึงป็นสวนส าคัญ฿นการด านินงานของ
พรรคการมืองป็นอยางมาก ขณะทีไ La Palombara 
and Weiner (1966, pp. 28-30) กลาววา พรรค
การมืองป็นองค์การทีไจัดตัๅงขึๅนพืไอสวงหาการ
สนับสนุนจากประชาชน ดยสวนรวมพืไอ฿หຌเดຌมา
ซึไ ง อ านาจ฿นรั ฐบาลเมว าจะ ป็นการ เดຌ มา         
ซึไงอ านาจบริหารปกครองพืไอทีไจะขຌาเปควบคุม
หรือก าหนดนยบายของรัฐบาล 

ความส าคัญของพรรคการมือง 
ความส าคัญของพรรคการมืองดยทัไวเป

ลຌวพรรคการมืองมีบทบาทหนຌาทีไละมีความส าคัญ
ทางการมือง฿นรูปบบของทฤษฎีชิงหนຌาทีไ (functional 
theory) ดยสามารถอธิบายถึงความส าคัญของพรรค
การมืองเดຌวา พรรคการมืองจะมีความส าคัญ     
กใตอมืไอมีการด านินงานเดຌตามหนຌาทีไของตนอง

ทีไตຌองกระท าดยป็นตัวทน฿หຌกับประชาชนทีไ
กิดจากการคัดลือกจากประชาชน฿หຌขຌาเป฿นระบบ
การมือง ดังนัๅนความส าคัญของพรรคการมือง     
จึงขึๅนอยูกับหนຌาทีไของพรรคการมืองทีไมีตอระบบ
การมือง หากพรรคการมืองท าหนຌาทีไเดຌอยางดี 
กลาวคือสามารถป็นตัวทนทีไตอบสนองความ
ตຌองการของประชาชนสามารถป็นตัวตอรองทีไท า
฿หຌประชาชนเดຌรับประยชน์จากทางภาครัฐ 
สามารถรวมประยชน์฿หຌกับประชาชนเดຌ ดยป็น
ตัวกลัไนกรองกระบวนการก าหนดนยบายของ  
ทางภาครัฐ ละพิจารณาผลประยชน์ตางๆ 
฿หຌกับประชาชนหากพรรคการมืองสามารถ     
ท าหนຌาทีไของตนองเดຌสมบูรณ์การปกครองระบอบ
ประชาธิปเตยของประทศกใจะดีตามทีไตຌองการ 
(กระมล ทองธรรมชาติุ 251ไุหนຌา 1; จักษ์พันธ์    
ชูพชรุ 25ไุ้ หนຌา ไ5่-ไๆ0) 

ดังนัๅน พรรคการมือง จึงมีความส าคัญ
฿นการป็นตัวทน฿นการท าหนຌาทีไรวบรวม
ผลประยชน์ของประชาชน พรรคการมือง จึงมี
ความส าคัญตอการด านินงานของระบบทาง
การมืองทัๅงระบบ ทัๅงนีๅพราะป็นตัวทน฿นการ
ตัดสิน฿จดຌานนยบายทีไจะพิจารณาความตຌองการ
ของสวนตางๆของประชาชนเดຌครบถຌวนดยทีไมี
ครงสรຌางฉพาะท าหนຌาทีไรวบรวมผลประยชน์ 
ดังนัๅนครงสรຌางทีไท าการตัดสิน฿จจึงมีอกาสทีไ   
จะสรຌางนยบายทีไกลมกลืนละป็นผลเดຌงายขึๅน    
ท า฿หຌขຌอรียกรຌองบางอยางของประชาชนเมถูก
ละลย อยางเรกใตาม ควรระลึกสมอวา การรวบรวม
ผลประยชน์ เม฿ชหนຌาทีไดียวของพรรคการมือง
ทีไกระท า฿นระบบการมือง พรรคการมืองยังท า
หนຌาทีไ รียกรຌองผลประยชน์฿หຌกับประชาชน 
นอกจากนีๅ พรรคการมือง ยังท าหนຌาทีไสรรหา
บุคคลทีไหมาะสมขຌามารับต าหนงหรือท าหนຌาทีไ
สรรหาทางการมือง (political recruitment) ดຌวย
ยิไ ง เปกว านัๅนหนຌาทีไดຌานการกลอมกลาทาง
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การมือง (political socialization) ฿หຌการศึกษา
ทางการมืองตอประชาชนกในับป็นอีกหนຌาทีไหนึไง
ทีไมีความส าคัญเมนຌอย  

 
ว ธีด าน นการศึกษา 

ป็นการศึกษา฿นรูปบบชิง คุณภาพ
พรรณนา (descriptive) ดยอาศัยขຌอมูลจากอกสาร 
(document resource) ละป็นการศึกษาอกสาร 
(document research) ซึไ งจะศึกษาถึงทฤษฎีนว 
ความคิดกีไยวกับผลประยชน์ละพรรคการมืองทีไ
กีไยวขຌองกับทฤษฎีพรรคการมืองการก านิดการ
กอตัว ละประวัติความป็นมาของการคลืไอนเหว
ของภาคประชาชน ตัๅ งตการคลืไอนเหวทาง
การมืองจนน าเปสูการจัดตัๅงป็นพรรคการมือง 

฿นการศึกษาขຌอมูลจากทางดຌานอกสาร    
นีๅ ผูຌขียนเดຌคຌนควຌาขຌอมูลกีไยวกับการคลืไอนเหว
ทางการมืองของภาคประชาชน ละการจัดตัๅง
พรรคการมือง ซึไงป็นการศึกษาจากอกสารทาง
ประวัติศาสตร์ (historical approach) จะ฿ชຌ฿น
การศึกษา฿นรูปของการพรรณนาละวิคราะห์ 
(descriptive and analytical methods) ควบคู
กันเป 

 
ผลการศึกษา 

สาหต ของการคลื่อนไหวทางการมือง 
การคลืไอนเหวทางการมืองของภาค

ประชาชน กิดจากรัฐบาลละผูຌด ารงต าหนงทาง
การมือง฿นรัฐบาลมีลักษณะพฤติกรรมการท างาน
ทีไเมหมาะสมตอการท าหนຌาทีไ ชน การผูกขาด
อ านาจทางการมือง ปัญหาการคอร์รัปชัไน ปัญหา
การปรรูปรัฐวิสาหกิจ การอืๅอประยชน์ตอธุรกิจ
ของพรรคพวกละครอบครัว การทรกซงสืไอ 
การทรกซงองค์กรศาสนา หรือการหมิไนหมตอ
การท าลายชาติ ศาสนา ละสถาบันพระมหากษัตริย์ 
การสรຌางคานิยมหลีกลีไยงภาษีการปรรูปรัฐวิสาหกิจ 

การตกลงการคຌาอฟทีอ ละการคอร์รัปชัไน฿นหลาย
ครงการ ป็นตຌน 

ลักษณะละรูปบบของการคลื่อนไหว
ทางการมือง 

การคลืไอนเหวทางการมืองทีไกิดจาก
การรวมตัวกันอยางหลวมๆ ของหลายองค์กรละ
หลายกลุมบุคคลทีไมีวัตถุประสงค์฿นการคลืไอนเหว
ทางการมืองดียวกันกใคือ การประทຌวงขับเลผูຌด ารง
ต าหนงทางการมืองพຌนจากต าหนง ขนาดกลุม
ทีไ฿หญมากขึๅนรืไอยๆ จน฿นทีไสุดทางกนน าของ
องค์กรละกลุมบุคคลหลานีๅประกาศจัดตัๅงป็น
กลุมอยางป็นทางการ 

รูปบบของการคลืไอนเหวทางการมือง
ของภาคประชาชนมีลักษณะรูปบบทีไมีความ
คลຌายคลึงกัน ละเมตกตางกันกับการคลืไอนเหว
ทางการมืองของประชาชน฿นอดีตทีไผานมา 
กลาวคือ มีรูปบบของการรวมกลุมของคนหลาย
คนป็นจ านวนมากทีไมีความคิดหมือนกันมา
รวมกันพืไอสดงพลัง฿นการรียกรຌองขຌอสนอของ
ตนกับผูຌมีอ านาจทางการมือง ทีไมีความตกตาง
กันกใคือ การคลืไอนเหวของภาคประชาชน฿นปี พ.ศ. 
25ไ -็255ใ นัๅน มีลักษณะป็นการรวมตัวกันของ
คนจากหลายรูปบบ ทัๅงบบปัจจกชน กลุมบุคคล 
หรือ องค์กร สมาคมตางๆ มารวมกลุมกัน มีการ
฿ชຌทคนลยีทางการสืไอสารมวลชนทีไทันสมัยมา
ชวย฿นการขยายจ านวนผูຌขຌารวมชุมนุมละนว
รวมทางดຌานอุดมการณ์ ชน การ฿ชຌสถานีทรทัศน์
รูปบบคบิๅลดาวทียม การ฿ชຌรูปบบของการ
สืไอสารรูปบบตาง ชน ผานวใบเซต์ หนังสือพิมพ์ 
วิทยุ ทรศัพท์คลืไอนทีไ ผนป้ายประชาสัมพันธ์
ตางๆป็นตຌน 

รูปบบของการคลืไอนเหวจะ฿ชຌรูปบบ
การดินขบวน ประทຌวง ละรียกรຌองละสรຌาง
ความกดดันตอรัฐบาล฿หຌผูຌด ารงต าหนงทาง
การมืองลาออก คือ การดินขบวน ประทຌวง ละ
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รียกรຌองเปตามสถานทีไตาง ๆ รวมทัๅงบุกขຌาเปยัง
สถานทีไราชการละสถานทีไส าคัญๆของรัฐ ชน 
ท านียบรัฐบาล พืไอตຌองการสรຌางความกดดันก
รัฐบาล ดยมุงหวังการบรรลุตอขຌอรียกรຌองของ
กลุมตน 

พรรคการมืองทีไจัดตัๅงขึๅนนัๅนกิดจาก
สถานการณ์วิกฤตการณ์ทางการมืองทีไน าพา
ประชาชนละกลุมคนทีไมีป้าหมายรวมกันมา
ชุมนุมทางการมือง จนกิดกระบวนการขัดกลา
ทางดຌานการ มื องจนมีอุดมการณ์ ดียวกัน       
มืไอประชาชนละกลุมคนมีอุดมการณ์หรือ
ป้าหมายรวมกันลຌว จึงสงผลท า฿หຌกิดความคิด
฿นการกอตัๅงพรรคการมืองของตนองขึๅน 

ปัญหา ละอุปสรรคทีไกิดขึๅนระหวางการ
จัดตัๅงพรรคการมือง คือ มีพรรคการมืองป็นพรรค
กากละมีชืไอสียงละอิทธิพลหลายพรรคทีไเดຌ
กอตัๅงพรรคมานาน฿นการมืองเทยท า฿หຌพรรค
การมืองทีไจัดตัๅงขึๅนมา฿หมขาดฐานสียง งินทุน
ตางๆ฿นการขงขันชวงลือกตัๅง 

 
อภ ปรายผล 

การคลืไอนเหวทางการมืองทีไกิดจากการ
รวมตัวกันอยางหลวมๆ ของหลายองค์กรละหลาย
กลุมบุคคลทีไมีวัตถุประสงค์฿นการคลืไอนเหวทาง
การมืองดียวกัน จนน าเปสูการจัดตัๅงพรรคการมืองนัๅน
ป็นเปตามนวความคิดของกนก วงษ์ตระหงาน (2536  ุ
หนຌา 66) ทีไมองวาการก านิดของพรรคการมือง 
ดยปัจจัยภาย฿น คือป็นการก านิดพรรคดยอาศัย
อุดมการณ์ละป้าหมายรวมกัน กลาวคือ การก านิด
พรรคการมือง ป็นการกิดดยมีอุดมการณ์หรือ
ป้าหมายทีไป็นของตนหรือกลุมของตนอยาง
ชัดจน฿นชวงวลาของการกอตัๅงพรรค ซึไงการ
จัดตัๅงพรรคการมือง฿นชวงปี พ.ศ. 25ไ็-255ใ นัๅน 
กิดจากการมีประชาชนกลุมคนจากทีไตางๆขຌา
มารวมกลุมท ากิจกรรมทางการมือง฿นการชุมนุม

ประทຌวง รียกรຌอง฿หຌรัฐบาลละผูຌด ารงต าหนง
ทางการมือง฿นรัฐบาลทีไมี ลักษณะพฤติกรรมการ
ท างานทีไเมหมาะสมตอการท าหนຌาทีไ ชน การ
ผูกขาดอ านาจทางการมือง ปัญหาการคอร์รัปชัไน 
ปัญหาการปรรูปรัฐวิสาหกิจ ป็นตຌน ฿หຌลาออกจาก
ต าหนง ตอมามืไอมีการท ากิจกรรมทางการมือง
รวมกันของกลุมผูຌขຌารวมการชุมนุม฿นระยะวลา
ทีไนานลຌวกิดป็นความสัมพันธ์ระหวางผูຌขຌารวม
การชุมนุมทีไป็นความสัมพันธ์฿กลຌชิดนนฟ้น
ป็นการกิดจากกระบวนการการขัดกลาทางดຌาน
การมือง  (Political Socialization) ซึไงหมายถึง
กระบวนการทีไบุคคลรียนรูຌละฝຄกฝนการป็น
สมาชิกของสังคมละการพัฒนาบุคลิกภาพตาม
นิยามนีๅนัๅนกใคือ กระบวนการมีสวนรวมทางการ
มืองของผูຌชุมนุมทางการมืองของภาคประชาชน 
จนน าเปสูการจัดตัๅงพรรคการมืองของตนองขึๅน 
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 

 

ศ ร ชัยิิพชรรักษ์1ิชยสริิสมบ ญมาก2 
 

บทคัดยอ 
 

บทความนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอ (1) ศึกษาปัญหาละอุปสรรครงงานตางดຌาว (2) ศึกษาปรากฏการณ์ทีไกิดการ
คลืไอนยຌายรงงานจากประทศหนึไงสูอีกประทศหนึไง ละ (3) ศึกษาการวิคราะห์฿หຌหในถึงทิศทางนวนຌมของ
ตลาดรงงาน฿นอนาคต ละพืไอรองรับการติบตละการขงขันทางศรษฐกิจระหวางประทศ฿นประชาคมศรษฐกิจ
อาซียน การศึกษานีๅ฿ชຌขຌอมูลจากการวิจัยอกสาร จึงป็นการศึกษาขຌอมูลจากหลงขຌอมูลทุติยภูมิหลากหลายหลง     
ผลการศึกษาสดง฿หຌหในวาส าหรับรงงานระดับลางนัๅนขณะนีๅยังเมกีไยวกับการคลืไอนยຌายรงงานฝีมือสรีตามกรอบ 
AEC พราะเม฿ชรงงานฝีมือ ละ฿นการบริหารจัดการรงงานตางดຌาวอยางป็นระบบ฿นระยะยาวรวมกับประทศตຌน
ทางของรงงานดย฿หຌสอดคลຌองกับผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติละสอดคลຌองการจัดการกับปัญหารงงาน
ตางดຌาว฿หຌเดຌผลอยางยัไงยืนนัๅนดยมีการส ารวจความตຌองการรงงานตางดຌาวทัๅงระบบละปรับครงสรຌางการจຌางงานเปสู
ภาคการผลิตทีไมีมูลคาพิไมสูง การยຌายรงงานอุตสาหกรรมทีไ฿ชຌรงงานขຌมขຌน 

 
ค าส าคัญ:ิ ตลาดรงงาน  ุรงงานตางดຌาว  ุ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 market  ุalienated labor  ุlabor mobility 

                                                             
1อาจารย์ประจ าหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์ 
2อาจารย์ประจ าหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์ 
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บทน า 
ตลาดรงงาน฿นอนาคตป็นปรากฏการณ์  

ทีไกิดการคลืไอนยຌายรงงานจากประทศหนึไงสู
อีกประทศหนึไง ทีไมีตัวปรทีไรียกวารงงานตาง
ดຌาว ดยลักษณะการทีไมีปฏิสัมพันธ์กับอีกสังคม
หรืออีกวัฒนธรรมผานการวาจຌางรงงาน ซึไงการ
คลืไอนยຌาย฿นลักษณะดังกลาวนีๅกิดขึๅนมาตัๅงตอดีต 
ดยฉพาะ฿นยุคปัจจุบันทีไรียกวายุคลกาภิวัตน์ 
ซึไงป็นลกหงยุคการสืไอสารละการคมนาคม
มิเดຌป็นอุปสรรคตอการดินทางของมนุษย์อีกตอเป 
ประกอบกับการปลีไยนปลงทางดຌานศรษฐกิจ    
ดຌานสังคม ดຌานการมืองละดຌานวัฒนธรรมทีไกิดขึๅน
อยางรวดรใวละซับซຌอนมากขึๅน฿นปัจจุบัน      
จึงป็นปัจจัยกระตุຌน฿หຌปริมาณการคลืไอนยຌาย
รงงานขຌามชาติ฿นทบทุกภูมิภาคของลกพิไม
มากขึๅน 

ตลอดมาปัญหารงงานตางดຌาวจึงป็น
ประดในปัญหาทีไส าคัญของทุกรัฐบาล฿นยุคปัจจุบัน
เดຌ ฿หຌความส า คัญ฿นปัญหารงงานตางดຌ าว      
ดยหในเดຌจากมาตรการตางๆทีได านินการ฿นชวง
ของการปลีไยนปลงทางการมือง฿นปัจจุบัน    
ภาย฿ตຌนยบายความมัไนคงหงรัฐการรงด านินการ
กຌเขปัญหารงงานตางดຌาวผิดกฎหมายป็นนยบาย
ทีไเดຌรับบรรจุอยู฿นผนการด านินงานรงดวน  
ละผนระยะยาว ดยการปรับปรุงระบบป้องกัน
ละบังคับ฿ชຌกฎหมาย฿หຌความป็นธรรม ละฝ้าระวัง
เม฿หຌกิดปัญหากระทบตอความมัไนคงละความ
สงบสุขภาย฿นประทศจากการรวบรวมขຌอมูลของ
ฝຆายทะบียนละขຌอมูลสารสนทศ กลุมพัฒนา
ระบบควบคุมการท างานของคนตางดຌาว ส านักบริหาร
รงงานตางดຌาว (ตัวลข ณ ดือนธันวาคม 2557) 

 

ตารางที่ิ1 สดงคนตางดຌาวดยยกป็นประทศทีไขຌามายังประทศเทย 

 
ที่มา: วารสารสถิติจ านวนคนตางดຌาวทีไเดຌรับอนุญาตท างานทัไวราชอาณาจักรประปี พ.ศ. 255็ 
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ตารางสดงจ านวนคนต างดຌ าวทีไ เดຌ รั บ   
อนุญาตท างานคงหลือทัไ วราชอาณาจักรดย    
จ านกลักษณะการขຌามือง รายมาตรา รายภาค    
ซึไงป็นขຌอมูลจ านวนคนตางดຌาวคงหลือป็น    
ขຌอมูลสะสม ละหักจ านวนคนตางดຌาวทีไ฿บอนุญาต
ท างานหมดอายุออกลຌวจง฿ชຌขຌอมลู ณ ดือนปัจจุบัน
ทานัๅน มืไอปรียบทียบจ านวนคนตางดຌาวคงหลือ   
รายพืๅนทีไจากตารางขຌางตຌน พบวาปริมณฑลมีจ านวน    
คนตางดຌาวทีไเดຌรับอนุญาตท างานคงหลือมากสุด 
จ านวน 366ุ684 คน คิดป็นรຌอยละ 27.37 คน รองลงมา 
คือ ภาคกลาง จ านวน 328ุ047 คน คิดป็นรຌอยละ 
24.48 คน ภาค฿ตຌจ านวน 324ุ216 คน คิดป็นรຌอยละ 
24.20 คน ภาคหนือ จ านวน 177ุ158 คน คิดป็นรຌอยละ 
13.22  คน กรุงทพมหานคร จ านวน 120,636 คน คิดป็น
รຌอยละ 9 คน ภาคตะวันออกฉียงหนือ จ านวน 23ุ093 คน 
คิดป็นรຌอยละ 1.72 คน ของจ านวนคนตางดຌาวทีไเดຌรับ
อนุญาตท างานทัไวราชอาณาจักรสดงสัดสวนตาม
ผนภูมิ 

ประภทของงานละกิจการทีไอนุญาต฿หຌ
รงงานตางดຌาวท างาน กรมการจัดหางานเดຌออก
ระบียบก าหนดประภทของงานละกิจการทีไอนุญาต
฿หຌรงงานตางดຌาวสัญชาติพมา ลาว ละกัมพูชา         
ทีไเดຌรับการผอนผันจดทะบียนท างานมี 2 งาน คือ งาน
กรรมกรละงานผูຌรับ฿ชຌ฿นบຌาน ดยบงออกป็น 
11 กิจการ เดຌก 1) ประมงทะล ประมงนๅ าจืด 2) ตอนืไอง
ประมงทะล 3) กษตรละปศุสัตว์ 4) รงสีขຌาว 5) รงอิฐ 
6) รงนๅ าขใง 7) ขนถายสินคຌาทางนๅ า 8) กอสรຌาง            
9) หมืองร หมืองหิน  10) ผูຌรับ฿ชຌ฿นบຌาน 11) อืไนๆ
ตามทีไตละจังหวัดพิจารณาก าหนด 

 
วัตถ ประสงค์ของการศึกษา 

1. ศึกษาปัญหาละอุปสรรครงงานตาง
ดຌาว  

2. ศึกษาปรากฏการณ์ทีไกิดการคลืไอนยຌาย
รงงานจากประทศหนึไงสูอีกประทศหนึไง  

ใ. ศึกษาการวิคราะห์฿หຌหในถึงทิศทาง
นวนຌมของตลาดรงงาน฿นอนาคต ละพืไอรองรับ
การติบตละการขงขันทางศรษฐกิจระหวาง
ประทศ฿นประชาคมศรษฐกิจอาซียน 

 
ขอบขตการศึกษา 

บทความนีๅ ป็ นการวิ จั ย  ชิ ง คุ ณภาพ 
(Qualitative Research) การวิคราะห์อกสาร 
ดยมีขัๅนตอนการกใบรวบรวม ขຌอมูลดังนีๅ 

1. ขຌอมูลปฐมภูมิ (Primary data) ป็นขຌอมูล
ทีไเดຌจากการสัมภาษณ์ประชากร กลุมป้าหมาย 

2. ขຌอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ป็น
การศึกษาจากต าราทางศรษฐศาสตร์อกสาร 
วิชาการ รายงานการวิ จัย อกสารสิไงพิมพ์สถิ ติ ทีไ
กีไยวขຌองกับงานวิจัย ละขຌอมูลทีไกีไยวขຌองทัๅง฿น 
ประทศละตางประทศ ทีไกีไยวขຌองกับรงงาน
ตางดຌาว 

ทฤษฎีทีไวาดຌวยการยຌายถิไนระหวางประทศ
อยูหลายทฤษฎีนักศรษฐศาสตร์ นักสถิติ นักสังคม
วิทยา นักภูมิศาสตร์ ละนักวิชาการพยายามทีไ      
จะสนอความคิดหในทีไมี หตุผลละวิธีการ        
ทีไจะศึกษาการยຌายถิไน ซึไงสุภางค์ จันทวานิช ละ
คนอืไนๆ (1998: บทคัดยอ) เดຌท าการศึกษาพบวา
ทฤษฎีทีไพัฒนาลຌวยังมีเมพียงพอพราะหตุผล   
3 ประการ คือ ประการรกขาดงานวิจัยละวิธีทาง
สถิติทีไหมาะสมละหัวขຌอรืไองวิจัยทีไตรงประดใน, 
สองมีขຌอมูลกีไยวกับผูຌยຌายถิไนดยเมปกติ ซึไงอยูนอก
ระบบสถิติของทางการนຌอยมาก ละสามขาดขຌอมูล
ทีไมาจากการส ารวจดยฉพาะ ชน การส ามะน
ประชากรอยางป็นทางการ รัฐ฿นภูมิภาคอชีย    
ทีไมีสถานะป็นทัๅงประทศผูຌสง ละประทศผูຌรับ 
ผูຌยຌายถิไน ความตຌองการรงงาน฿นประทศทีไพัฒนา
ป็นประทศอุตสาหกรรม฿หมป็นตัวผลักดัน     
฿หຌกิดนยบายน าขຌารงงานตางชาติ ซึไงมีผลกระทบ
อยางส า คัญตอการยຌ ายถิไนระหว างประทศ     
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ละป็นหัวขຌอส า คัญทีไ ป็นประดในถกถียง          
มายาวนาน ฿นงของทฤษฎีอุปทานของรงงานตางชาติ 
ทฤษฎีศรษฐศาสตร์จุลภาคนຌนทุนมนุษย์ ป็น
คุณสมบัติส าคัญของรงงาน ซึไ งป็นตัวก าหนด
พฤติกรรมการยຌายถิไน สวนทฤษฎีศรษฐศาสตร์   
มหภาค จะนຌนครงสรຌางตลาดรงงาน ซึไงบงออกป็น
ตลาดระดับบน เดຌก รงงานทีไฝีมือละพวกวิชาชีพ
กับตลาดระดับลาง เดຌก รงงานเรຌฝีมือ อุปทาน
ของรงงานตางชาติจึงขึๅนอยูกับความตຌองการ
รงงาน฿นตลาดรงงานระดับลาง นอกจากทฤษฎีทาง
ศรษฐศาสตร์ลຌวตัวปรชิงสังคมละการมือง 
ชน ครือขายภาวะสังคม ครงสรຌางระบบการมือง 
ระบบการจัดหางาน ละการศึกษาตางกใมีความสัมพันธ์
ตอการยຌ ายถิไนชนกันส าหรับทฤษฎีว าดຌ วย      
อุปสงค์รงงานตางชาติเดຌรวมอาทัๅงอุปสงค์    
ละอุปทานของรงงานดยตัวปรทีไพิจารณา
เดຌกการคຌาระหวางประทศละอัตราความกຌาวหนຌา
ทางทคนิค สวนทฤษฎีวาดຌวยการผสมกลมกลืน
ของรงงานตางชาติกับตลาดรงงาน฿นประทศ
ผูຌรับนຌนตัวปรกีไยวกับความตกตางระหวาง
อัตราคาจຌาง฿นประทศสองฝຆาย, รายเดຌของรงงาน
ตางชาติมืไอทียบกับชีวิตความป็นอยู฿นประทศ
ผูຌรับ ละคุณสมบัติของรงงานทีไยຌายถิไนรุนดียวกัน 

ราวนสเตน์ (Ravenstein,1885) กลาววา 
การยຌายถิไน กิดมาจากปัจจัยผลักดันละปัจจัย
ดึงดูดทีไกอ฿หຌกิดการยຌายถิไนของรงงานดยปัจจัย  
ทีไป็นตัวผลักดัน฿หຌกิดการยຌายถิไนนัๅน อาจป็นปัจจัย 
ทางดຌานศรษฐกิจสังคม ละการมือง เดຌก ความ
ยากจน การขาดคลนทีไดินท ากิน การมีประชากร
มากกินเปของประทศตຌนทางการกดขีไทางผดใจ
การทหาร การอพยพหนีภัยสงคราม ป็นตຌน สวนปัจจัย
ทีไดึงดูด฿หຌกิดการยຌายถิไน เดຌกอกาส฿นการ
สวงหางานท าทีไดีกวา Better Job Opportunity) 
คาจຌาง ละความจริญทันสมัยของประทศถิไน
ปลายทาง ทฤษฎีกีไยวกบอพยพของ Revenstein 

เดຌระบุกฎหงการยຌายถิไน (Law of Migration) 
สามารถอธิบายการลักลอบขຌามาของผูຌหลบหนี
ขຌามืองเดຌอยางดี นัไนกใคือ การยຌายถิไนสูศูนย์กลาง
การคຌาละอุตสาหกรรมป็นรืไองของการยຌายถิไน
ละระยะทาง ถัดมานัไนกใคือ ขัๅนตอน฿นการอพยพ 
หรือทีไรียกวาคลืไนวงอพยพ (Current of Migration) 
เปสูศูนย์กลางบຌานการคຌาละอุตสาหกรรมท าตัว
มืองกิดรงดึงดูดท า฿หຌประชากรอพยพขຌามา
หนานนอยางรวดรใว ทีไส าคัญล าดับถัดมาอีก
ประการหนึไงคือ ความกຌาวหนຌาทคนิคละรงงาน
ธุรกิจน าเปสู การยຌายถิไนทีไสูงขึๅนชนกัน สุดทຌายนัไนกใ
คือภาษีสูง อากาศสีย สิไงวดลຌอมทางสังคมเมดี฿น
ประทศของผูຌอพยพป็นรงจูง฿จทางดຌานศรษฐกิจ
ป็นตัวผลักดันท า฿หຌกิดการอพยพ ซึไงผูຌขียนขຌา
ลักษณะเปตายอาดาบหนຌา” 

 
นวน้มการคลื่อนย้ายรงงานละอาชีพของ
ประทศในิAEC 

ประชาคมศรษฐกิจอาซียน มีประชากร
ประมาณ ๆ00 ลຌานคน ละรงงานรวมกัน
ประมาณ ใ0็ ลຌานคน ดยอินดนีซีย มีรงงาน 
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 ขຌามาท างาน฿นประทศเทย
รวมทัๅงระดับลางละระดับฝีมือยังมีจ านวนนຌอย
มากประมาณ 1.่ ลຌานคน (เมรวมรงงานขຌา
มืองผิดกฎหมายทีไเมเดຌขึๅนทะบียน) คิดป็นรຌอยละ 0.ๆ 
ของรงงานทัๅงหมดของอาซียน ดังนีๅ (ทีไมาทีมศรษฐกิจ 
เทยรัฐี 

ก. รงงานระดับลาง ใ สัญชาติ (พมา กัมพูชา 
ละลาว) 1 ,่ 25,ๆ 5่ คน (ยกป็นขึๅนทะบียน 
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1,2ไ่,0ๆไ คน พิสูจน์สัญชาติ 505,2ใ่ คน ละ 
น าขຌาตามขຌอตกลงระหวางรัฐบาล ็2,ใ5ๆ คน) 

ข. รงงานฝีมือ 1ไ,ใ1ใ คน (ยกป็นเดຌรับ
฿บอนุญาตท างานตามมาตรา ้ ประภททัไ วเป 
12,ใ0ใ คนละตามมาตรา12 สงสริมการลงทุน 
หรือ BOI 2,010 คน) 

ดังนัๅน ผูຌวิ จัยสน฿จ ความส าคัญ฿นการ
ผยพรส าหรับรงงานระดับลางนัๅนขณะนีๅยังเม
กีไยวกับการคลืไอนยຌายรงงานฝีมือสรีตามกรอบ 
AEC พราะเม฿ชรงงานฝีมือ การคลืไอนยຌายรงงาน
สรีตามกรอบ AEC ซึไงจะริไม฿นปี พ.ศ.255่ ป็น
การคลืไอนยຌายฉพาะรงงานฝีมือละตຌองมี
คุณสมบัติตามมาตรฐานทีไก าหนดเวຌ฿นขຌอตกลง
ยอมรับรวมกัน (MRAs) ของอาซียนปัจจุบันประทศ
สมาชิกอาซียนเดຌจัดท าขຌอตกลงยอมรับรวมกัน 
(MRAs) ฿น็ สาขาดຌวยกันคือ วิศวกรรม พยาบาล 
สถาปัตยกรรม การส ารวจ พทย์ ทันตพทย์ ละ
นักบัญชี ละ บุคลากรวิชาชีพทองทีไยว การ
คลืไอนยຌายรงงานฝีมือสรีตามกรอบอาซียน
ประกอบดຌวย 2 สวนทีไส าคัญ คือการขຌามาหา
งานท าละการขຌามาตามการลงทุน ซึไงปัจจุบัน
รงงานฝีมือจากอาซียนยังมีจ านวนนຌอย ปริมาณ
รงงานฝีมือจากอาซียนทีไจะขຌามาท างาน฿น
ประทศเทยขึๅนอยูการขยายตัวทางศรษฐกิจละ
การลงทุนซึไงสวน฿หญขึๅนอยูกับการสงออก ละ
อัตราคาจຌาง฿นประทศเทยทียบกับประทศตຌน
ทาง ดังนัๅนหากประชาคมศรษฐกิจอาซียน
สามารถกระตุຌน฿หຌมีประทศเทยมีการสงออก
พิไมขึๅนยอมท า฿หຌมีการจຌางรงงานฝีมือทัๅงรงงาน
เทยละรงงานจากอาซียนพิไมขึๅน จากทีไ IMF เดຌ
ประมาณวาศรษฐกิจเทยจะขยายตัวรຌอยละ 5.5 
็.5 ละ 5.0 ฿นชวงปี  2555 255ๆ ละ 255็ 
ตามล าดับละยังเมมีผูຌกลาวถึง฿นมุมอง 

 

การย้ายถ ่นฐานของรงงานข้ามาในประทศ
ไทย 

การยຌายถิไนฐานป็นสาหตุหลักของการ
ติบต มืไอประชากรขตมืองมีการพิไมขึๅนอยาง
รวดรใว ดยฉพาะการพิไมขึๅนจากการยຌายถิไนฐาน
พืไอขຌามาประกอบอาชีพ ดยมีรงผลักดันหลาย
ดຌาน ชน ความยากจน การวางงานละการสวงหา
งานท าพืไอรายเดຌทีไดีกวา ซึไงการยຌายถิไนฐานอาจ
ป็นการยຌายถิไนฐานบบชัไวคราวพืไอหางานท า
ตามฤดูกาล หรือยຌายถิไนฐานบบถาวร ประทศเทย  
มีการยຌายถิไนฐานจากชนบทสูมือง พราะปัญหา
สภาพทางกษตรกรรม มีการขาดคลนนๅ าดินฟ้า 
อากาศเมอืๅออ านวยตอการพาะปลูกมีปัญหาความ
บกพรองของตลาดราคาพืชผลเมดีกิดภาระ
หนีๅ สิน฿นภาคกษตรกรรม ท า฿หຌตຌองกูຌ งินมา
ลงทุน ปัญหาการครอบครองทีไ ดินท ากินทีไมี
ปริมาณนຌอย มืไอทียบกับจ านวนประชากร    
ละปัญหาทีไ ดินสืไอมสภาพขาดความสมบูรณ์ 
กษตรกรจึงคลืไอนยຌายขຌาสูมืองดยคาดวาจะมี
อกาสทางศรษฐกิจทีไดีกวา คาจຌางรงงานสูงกวา
การท ากษตรกรรม อยางเรกใ ดี ฿นปี พ.ศ.2540 
ประทศเทยกิ ดวิ กฤตทางศรษฐกิ จรุ นรง           
ท า฿หຌสถานประกอบการหลายหงปຂดกิจการ ลิกจຌาง 
กิดการคลืไอนยຌายรงงานจากมืองสูชนบทป็น
จ านวนมากขึๅน ตมืไอศรษฐกิจฟื้นตัวรงงาน
ดังกลาว กใจะคลืไอนยຌายจากชนบทสูมืองอีกครัๅงการ
คลืไอนยຌายของรงงานนีๅป็นการคลืไอนยຌายตาม
พืๅนทีไศรษฐกิจพืไอทีไจะท า฿หຌตนมีรายเดຌทีไดีขึๅน    
ซึไง฿นพืๅนทีไนัๅนๆ สวนมากมักจะป็นพืๅนทีไ฿นขต
อุตสาหกรรมทีไตຌองการ฿ชຌรงงานป็นจ านวนมาก 
ซึไงการยຌายถิไนฐานนีๅอาจเดຌรับผลกระทบมาจาก
การปฏิวัติอุตสาหกรรมของลกตะวันตก นับตัๅงต
คริสต์ศตวรรษทีไ 18 ป็นตຌนมา มีผลกระทบตอสังคม
ละประชากรลก ดังนีๅ 
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1. การพิไ มของจ านวนประชากรดยฉพาะ
ประทศอังกฤษละยอรมนีมีอัตราการพิไมของ
ประชากรสูงขึๅนอยางรวดรใวป็นผลจากการ
ปลีไยนปลงครงสรຌางทางศรษฐกิจจากกษตรกรรม
มาป็นอุตสาหกรรม กิดการขยายตัวของชุมชน
มือง ละความจริญกຌาวหนຌาดຌานการพทย์ละ
สาธารณสุข 

2. การขยายตัวของสังคมมืองกิดมือง฿หมๆ 
พิไมขึๅนอยางรวดรใวจากการอพยพของผูຌคน฿น
ชนบทขຌามาท างาน฿นมือง ท า฿หຌกิดปัญหาสังคม
ตามมา ดยฉพาะปัญหาชุมชนออัด ละกิด
อาชีพ฿หมๆอยางหลากหลาย฿นขณะทีไชนชัๅนกลาง
หรือพอคຌานายทุนขຌามามีบทบาท฿นสังคมมากขึๅน 

3. การสวงหาอาณานิคมละลัทธิจักรวรรดิ
นิยมประทศยุ รปทีไมีการปฏิวั ติการผลิตดຌาน
อุตสาหกรรมมีความจ าป็นตຌองสวงหาหลง
วัตถุดิบป้อนรงงานอุตสาหกรรม ละขยายตลาด
ระบายสินคຌาทีไผลิตจึงกิดการขงขันกันสวงหา
อาณานิคม฿นทวีปอฟริกาละอชีย 

4. ความจริญกຌาวหนຌาทางอุตสาหกรรม฿น
คริสต์ศตวรรษทีไ 20 การปฏิวัติอุตสาหกรรมท า฿หຌ
ลกมีการพัฒนาการผลิตภาคอุตสาหกรรม
กຌาวหนຌาตอเปเมหยุดยัๅง ชน มีการน าวัสดุอืไนๆ 
มา฿ชຌผลิตทนวัสดุธรรมชาติ ชน พลาสติก ละ
ลหะประภทอัลลอยทีไมีนๅ าหนักบา ตลอดจนกิด
การผลิต฿นระบบรงงานทีไ฿ชຌครืไองจักรหุนยนต์
หรือคอมพิวตอร์ควบคุมการท างาน ป็นตຌน 

จากการปฏิวั ติอุตสาหกรรมดังกลาวเดຌ
สงผลตอสังคมเทยละสังคมลกดຌวย พราะกิด
การขยายตัวละสวงหาความตຌองการทางดຌาน
อุตสาหกรรมเมวาจะป็นทรัพยากรละรงงาน 
จึงท า฿หຌกิดการยຌายถิไนขึๅนซึไงการยຌายถิไน เดຌบง
ออกป็น 2 ประภท คือ 

1. การยຌายถิไนภาย฿นประทศ (Internal 
migration) ป็นการยຌายถิไนภาย฿นอาณาขตประทศ 

ละป็นการยຌายถิไนระหวางอาณาขตระดับยอย 
ซึไงอาณาขตระดับยอย อาจจะป็นต าบล อ าภอ 
จังหวัด จนถึงระดับภาค 

2.  การยຌายถิไนระหวางประทศ (International 
migration) ป็นการยຌายถิไนระหวางประทศจาก
ประทศหนึไงเปยังประทศอืไน ป็นการยຌายขຌามขต
ประทศ ซึไงอาจจะป็นการยຌายเปอยูอยางถาวร    
หรือบบชัไวคราว 

รงงานดังกลาวรียกวารงงานตางดຌาว  
ซึไงอาจป็นรงงานทีไขຌามาท างานอยางถูกตຌองตาม
กฎหมายหรืออาจขຌามาท าดยการลักลอบขຌา
มืองมาดยผิดกฎหมาย฿นสวนของรงงานทีไลักลอบ
ขຌามืองดยผิดกฎหมายนัๅนมักจะถูกนายจຌางอา
ปรียบหรือตกป็นหยืไอของการละมิดสิทธิตางๆ 
จากนายจຌางเดຌพราะถือวาป็นผูຌทีไขຌามืองมาดยผิด
กฎหมายเมมีสิทธิ฿ดๆทีไจะยกขึๅนมาอຌาง ตการกระท า
ดังกลาวอาจขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนเดຌพราะ
รงงานตางดຌาวผิดกฎหมายถือป็นมนุษย์ละ
บุคคลตามนิยามของปฏิญญาสากลวาดຌวยสิทธิ
มนุษยชนหงสหประชาชาติ ทีไตຌองเดຌรับการ
คุຌมครองสิทธิตางๆ ตามทีไกฎบัตรรับรองนนอน 
ประทศเทย฿นฐานะทีไมีพันธกรณีอยูกับกฎบัตรสิทธิ
มนุษยชนยอมมีหนຌาทีไ฿นการคุຌมครองสิทธิมนุษยชน
ละงดวຌนการละมิดสิทธิมนุษยชนของรงงาน
ตางดຌาวดຌวย 

 
นวทางการก้ปัญหารงงานไทย 

นายภูมินทร์ หะรินสุต รองประธานกรรมการ
หอการคຌาเทย (สภาหอการคຌาหงประทศเทย 
ฉบับทีไ 01็ วันทีไ 2 กรกฎาคม 255็) เดຌกลาวถึง 
สถานการณ์ปัญหารงงานของเทยวากรณีทีไ
ประทศเทยถูกจัดอันดับ฿หຌอยู฿น Tier ใ คือ ประทศ
ทีได านินการเมสอดคลຌองกับมาตรฐานขัๅนตไ าตาม
กฎหมายของสหรัฐอมริกา ละเมมีความ
พยายามปรับปรุงกຌเข นัๅน อาจจะสงผลตอการ
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สงออกสินคຌาทัๅ งหมดของเทยเปยังประทศ
สหรัฐอมริกา รวมทัๅ งอาจจะส งผลกระทบตอ
ภาพลักษณ์ของสินคຌาเทยทีไสงออกเปยังทัไวลกิ
นอกจากนัๅน การทีไสหภาพยุรปเดຌออกถลงการณ์ 
กีไยวกับสถานการณ์การมือง฿นประทศเทย    
ดยระบุวา "สหภาพยุรปเดຌรียกรຌอง฿หຌมีการ
จรจาหารือ การกຌปัญหาวิกฤติทางการมืองดย
สันติ ละการคารพตอหลักการประชาธิปเตย฿น
ประทศเทยมาดยตลอด ความจ าป็นรงดวน  
฿นขณะนีๅ คือการก าหนดกรอบวลา฿นการจัดการ
ลือกตัๅงทีไชัดจน พืไอน าเปสูการจัดตัๅงรัฐบาล     
ทีไสามารถท าหนຌาทีไเดຌอยางตใมทีไ ละมีความชอบ
ธรรมตามระบอบประชาธิปเตยดยรใวทีไ สุด     
ดยขอ฿หຌทุกฝຆาย฿ชຌความยับยัๅงชัไง฿จละท างานรวมกัน
พืไอ ผลประยชน์ของประทศชาติ ละขอรียกรຌอง ฿หຌ
ทหารคารพตอมาตรฐานสิทธิ มนษุยชนสากล 
รวมทัๅงสิทธิสรีภาพของสืไอดຌวย" กใอาจจะสงผล
กระทบตอภาพลักษณ์ของประทศเทย฿นหลายๆ
ดຌาน ซึไงอาจรวมถึงสินคຌาจากประทศเทยอีกดຌวย 

นายภูมินทร์ ยังกลาวอีกวาสิไงทีไนาจับตา    
กใคือ ฿นดือนกันยายนกระทรวงรงงานของสหรัฐฯ 
จะด านินการประกาศรายงานประจ าปีกีไยวกับ
สถานการณ์ ละการขจัดการ฿ชຌรงงานดใก      
฿นรูปบบทีไลวรຌายทีไสุด (Findings on the Worst 
Forms of Child Labor) ของประทศคูคຌาของ
สหรัฐฯ ทีไเดຌรับสิทธิพิศษ GSP. เทยอยู฿นระดับ 
Significant Advancement” (มี ้ ประทศจาก 
1ไใ ประทศทีไถูกจัดท ารายงาน) 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
บังคับ) ซึไ งคงตຌองติดตามดูวาจะสงผลกระทบ
อยางเรกับประทศเทยบຌาง อยางเรกใตาม ประทศ

เทยป็นประทศทีไพึไงพาการสงออกป็นหลัก     
ซึไงมืไอปี 255ๆ สงออกประมาณ 7,000 ลຌานลຌาน
บาทตอปี) อีกทัๅง ประทศเทยยังป็นผูຌสงออก
หลักของผลิตภัณฑ์อาหารทะลทัๅงสด ปรรูป 
ละอาหารทะลบรรจุกระป๋อง รวมทัๅง ยังป็นหวงซ
การผลิตของหลายๆอุตสาหกรรมเปยังทัไวลก 
ดยมีรงงานตางดຌาวทีไท างาน฿นประทศเทย     
ทีไเดຌรับอนุญาต฿หຌท างาน฿นทัไวราชอาณาจักร 
ประมาณ 1,523,869 คน (ขຌอมูลจาก ส านักงาน
บริหารรงงานตางดຌาว รวบรวมดือนพฤษภาคม 
2557) 

นายพจน์ อรามวัฒนานนท์ิกรรมการรอง
ลขาธิการหอการคຌาเทย ละประธานคณะกรรมการ
รงงานละทรัพยากรมนุษย์ สภาหอการคຌาหง
ประทศเทย เดຌกลาววา จากการทีไสหรัฐฯเดຌจัดอันดับ
฿หຌอยู฿น Tier ใ คือ ประทศทีได านินการเมสอดคลຌอง
กับมาตรฐานขัๅนตไ าตามกฎหมายของสหรัฐอมริกา 
ละเมมีความพยายามปรับปรุงกຌเข คณะกรรมการ
หอการคຌาเทยละสภาหอการคຌาหงประทศเทย 
เดຌมีการประชุมหารือละจัดท าขຌอสนอตอภาครัฐ
ออกป็น 3 ประดใน เดຌก (1) การกຌเขปัญหารงงาน
ของประทศเทย (2) การกຌเขปัญหารงงานตาง
ดຌาว ละ (ใ) การกຌเขปัญหารงงานประมง ดังนีๅ 

1. ตຌองมีการวางผน฿นระยะยาว 5–10 ปี 
พืไอตรียมความพรຌอมของประทศเทย฿นการ
สงสริมอุตสาหกรรมเหนของประทศ นืไองจาก
ปัญหารงงานจะมีความรุนรง ละจะเมสามารถหา
รงงานมาทดทนเดຌพียงพอ฿นอนาคตตามผนการ
สงสริมอุตสาหกรรม฿นอนาคต 

2. ควรมีมาตรการ฿นการตรียมความพรຌอม
฿นการจัดการรงงานทัๅงระบบอยางถูกตຌองละ   
มีจ านวนรงงานทีไพียงพอส าหรับประทศเทย    
฿นระยะยาวเดຌ 
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3. สนั บสนุ น งบประมาณการวิ จั ย          
ละพัฒนา นวัตกรรม฿หຌกับผูຌประกอบการเทย 
พืไอทดทนการ฿ชຌก าลังรงงานคน 

4. ควรมีการสนับสนุนสินชืไอของธนาคาร
รัฐ฿หຌกับผูຌประกอบการ SMEs ฿นการปลีไยนปลง 
ปรับปรุง ละพัฒนาธุรกิจของตน฿หຌ฿ชຌรงงาน
นຌอยลง 

5. ตรียมความพรຌอม฿นการวางผนการ
พัฒนาคนพืไอรองรับการขยายตัว฿นประชาคม
ศรษฐกิจอาซียน ละศึกษาก าลังคนพืไอ฿หຌสอด
รับกับการปลีไยนปลงเดຌ 

6. ปรับปรุง ละยกระดับระบบการศึกษา
เทย฿นระดับอาชีวศึกษา พืไอตอบสนองความ
ตຌองการของผูຌประกอบการรณรงค์฿หຌหอการคຌา
จังหวัด หนวยงานภาคอกชน ประชาสัมพันธ์
หนวยงานตางๆ ฿หຌหในความส าคัญของรงงาน
ตอการจริญติบตของธุรกิจ พรຌอมทัๅง ฿หຌหยุด
การ฿ชຌรงงานผิดกฎหมาย ละ฿หຌสอดคลຌองกับ
นยบายการกຌเขปัญหารงงานของ คสช.(คณะ
รักษาความสงบหงชาติ) 

การก้ไขปัญหารงงานตางด้าว (ปณิตา 
ศรศรี, 2554ุ หนຌา 12) 

1. รงงานตางดຌาวมีความจ าป็นตอการพัฒนา
ศรษฐกิจของประทศเทย฿นทุกมิติของการพัฒนา
ประทศเทย จึงมีความจ าป็นทีไจะตຌองบริหาร
จัดการรงงานตางดຌาวอยางป็นระบบ฿นระยะยาว 
รวมกับประทศตຌนทางของรงงาน ดย฿หຌสอดคลຌองกับ
ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ 

2. สนับสนุนการด านินงานของ 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฿หຌมีการจัดตัๅ งศูนย์ คัดกรอง    
ละรับสมัครงานรงงานตางดຌาวจากประทศตຌน
ทาง ดยมีความรวมมือกับหนวยงานภาคอกชน 

6. สนอ฿หຌมีการจัดหาผูຌ จัดหารงงาน
อยางถูกตຌองตามกฎหมายทัๅงประทศ 2 ฝຆาย   
ละก าหนดขัๅนตอน อัตราคาธรรมนียมตางๆ 
อยางชัดจน ละป็นธรรมทัๅงประทศ 2 ฝຆาย 

7. สนอ฿หຌ ผูຌ จั ดหางานมี การระบุ
คุณลักษณะงานของรงงานทีไตຌองการอยางชัดจน 
พืไ อลดปัญหาการ฿ชຌรงงานผิดอุตสาหกรรม      
ละกินความจ าป็น฿นอุตสาหกรรม นัๅน 

8. สนอ฿หຌ BOI พิจารณาผอนผันการ
฿ชຌรงงานตางดຌาวเรຌฝีมือตอเป จนกวาจะมีนยบาย
฿นการพัฒนารงงานตางดຌาว฿นระยะยาว 

การก้ไขปัญหารงงานประมง 
1. สนอ฿หຌผูຌประกอบการปรรูปบืๅองตຌน 

(ลຌง) รงงานปรรูปอาหารทะล ฟาร์ม พาะลีๅยง
กุຌงทะล ละรือประมงด านินการตามนว
ปฏิบัติการ฿ชຌรงงานทีไดี (Good Labour Practices 
หรือ GLP) 

2. สนอ฿หຌมีการจัดระบียบรือประมงดย
การจดทะบียนชาวประมง/ผูຌประกอบการประมง 
฿หຌมี฿บอาชญาบัตรรือ ออก฿บอนุญาตการ฿ชຌ
ครืไองมือท าการประมงละส ารวจรงงานประมง 
ดย฿หຌการจัดระบียบรือประมง ละการประมง
ทัๅงหมด ฿หຌสอดคลຌองกับผนมบทของกรม
ประมง กระทรวงกษตรฯ ฿นการอนุรักษ์รักษา
ธรรมชาติ 

3. บังคับ฿หຌรงงานประมงทัๅงหมด 
(คนเทยละคนตางดຌาว) เปขึๅนทะบียนรงงานประมง
฿หຌถูกตຌองภาย฿ตຌศูนย์ประสานรงงานประมง 
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4. สนอ฿หຌมีการจัดท าฐานขຌอมูลออนเลน์
ดยการบันทึกขຌอมูลชาวประมง/ผูຌประกอบการ
ประมง ครืไองมือประมง ละรงงานประมง 

5. สนับสนุน฿หຌมีการตรวจตรารือประมง
ทีไขຌา – ออก จากฝัດงพืไอตรวจสอบการท าประมง 
ละป้องปรามการ฿ชຌรงงานบังคับละการคຌา
มนุษย์ 

6. สนอ฿หຌมีการประชาสัมพันธ์ดຌานการ
ป้องกันละปราบปรามการคຌามนุษย์กผูຌทีไมีสวน
เดຌสวนสีย฿นภาคการประมง 

7. ด านินการสงสริมภาพลักษณ์ละ
สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกผูຌน าขຌา/ผูຌบริภคสินคຌา
ประมงของเทย ตลอดจนภาคประชาสังคมทัๅง฿น
ละตางประทศ฿นการกຌเขปัญหารงงาน฿น
ภาคการประมงของเทย 

8. สนับสนุน฿หຌกระทรวงรงงานละ
กรมประมง฿หຌจัดท า GLP Platform 

9. สรຌางความรวมมือ฿นการบริหารจัดการ
ประมง฿นระดับภูมิภาคอาซียนพืไอน าเปสูการ
พัฒนาความมัไนคงทางทรัพยากรรวมกัน ละ
บริหารรงงาน฿นรือประมงรวมกัน 

10. สนับสนุน฿หຌมีการบริหารจัดการ
ประมงดยบงตามขนาดรือ ครืไองมือ฿ชຌงาน 
พืไอ฿หຌการจัดการรงงานมีความหมาะสมชัดจน 
สามารถน าเปสูภาคปฏิบัติเดຌ 

11. สนับสนุน฿หຌมีการ฿ชຌทคนลยีละ
ครืไองมือการวิ คราะห์฿นการบริหารจัดการ
ประมงพืไอติดตาม ควบคุม ละฝ้าระวัง ดย฿ชຌ
ระบบ VMS ทีไสามารถ฿หຌขຌอมูลวิคราะห์ทัๅงทางการ
จัดการทรัพยากรทางทะล ละการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ตามทีไเดຌผูกพันกับอนุสัญญา
ตางๆทีไทางราชการเดຌลงนามเวຌ 

12. ขอ฿หຌมีการประชาสัมพันธ์฿หຌนายจຌาง
ขึๅนทะบียนรงงานทัๅงรือประมงทีไขຌาฝัດง ละรือ
ทีไก าลังท าการประมงอยู฿นทะลทัๅง฿นละนอก

นานนๅ าเทย ละ฿หຌจຌงการปลีไยนปลงลูกรือ
กลางทะลทุกครัๅงทีไมีการปลีไยนปลง 

13. สนับสนุน฿หຌมีการจัดตัๅงศูนย์บริหาร
จัดการประมงชิงบูรณาการ 

14. ภาครัฐควรจัดหารงงานประมง฿หຌ
พียงพอ 

 
ผลการว คราะห์ 

ความต้องการรงงานอ ตสาหกรรมไทย
อนาคต 

นายอุดม วงศ์วิวัฒน์เชย (2558)ิ ผูຌอ านวยการ
ส านักงานศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวง
อุตสาหกรรมปຂดผยถึงสถานการณ์รงงาน
อุตสาหกรรม฿นปัจจุบัน ละนวนຌม฿นชวงตอเป
วา มืไอยຌอนเป฿นปี 2557 ประทศเทยมีจ านวนก าลัง
รงงานทีไมีอายุ 15 ปีขึๅนเป ประมาณ 38.4 ลຌานคน 
หรือ คิดป็น สัดสวนรຌอยละ 59 ของจ านวน
ประชากรเทยทัๅงหมด ซึไง฿นชวงสิบปีทีไผานมา 
(นับจากปี 2547) ก าลังรงงานเทยเดຌพิไมขึๅน฿น
อัตรารຌอยละ 7.64 ทัๅงนีๅ ฿นชวงสิบปีทีไผานมาอัตราผูຌมี
งานท าหรือสัดสวนผูຌมีงานท าตอก าลังรงงานเดຌ
พิไมขึๅน ซึไง฿นปี 2547 มีสัดสวนผูຌมีงานท าตอก าลัง
รงงานคิดป็นอัตรารຌอยละ 97.23 ละเดຌพิไมขึๅน
ป็นอัตรารຌอยละ 98.35 ฿นปี 2557 

ขณะดียวกัน ฿นชวงสิบปีทีไผานมาอัตรา
การวางงานหรือสัดสวนผูຌวางงานตอก าลังรงงาน     
กใเดຌปรับตัวลดลง จากอัตรารຌอยละ 2.07 ป็นรຌอย
ละ 0.95 สะทຌอน฿หຌหในวา ฿นชวงสิบปีทีไผานมา 
ตลาดรงงานของเทยปรับตัวดีขึๅน ตมืไอพิจารณา
฿นปัจจุบัน พบวาตลาดรงงานเทย฿นปี 2557   
เดຌริไมประสบปัญหาการวางงานพิไมขึๅน ดยพิไมขึๅน
รຌอยละ 28.17 มืไอทียบกับปี 2556 ขณะดียวกัน   
กใมีจ านวนผูຌมีงานท าลดลงรຌอยละ 2.18 มืไอทียบ
กับปี 2556 ละจากสภาพศรษฐกิจเทย฿นปัจจุบัน
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ทีไมีการขยายตัวท า฿หຌมีความตຌองการรงงานพิไม
มากขึๅน 

ส าหรับ฿นภาคอุตสาหกรรม ฿นภาพรวม
มองวาประทศเทยก าลังขาดคลนรงงาน
ภาคอุตสาหกรรม ต฿นความป็นจริงลຌวมี
จ านวนผูຌวางงาน฿นประทศเทยพิไมขึๅน นืไองจาก
มีการจຌางงานรงงานตางชาติภาย฿นประทศ
พิไมขึๅน ปัญหาดังกลาวสะทຌอนถึงครงสรຌางละ
คานิยมการศึกษาของเทยทีไเมตอบสนองความ
ตຌองการภาคอุตสาหกรรม นืไองจากคนเทยนิยม
รียนสูงขึๅน หากพิจารณาจ านวนผูຌวางงานบง
ตามระดับการศึกษา ฿นชวงสิบปีทีไผานมานัๅน 
ก าลังรงงานเทยนิยมรียนสูงขึๅน฿นระดับปริญญา
ตรีขึๅนเป ตกลับมีสัดสวนการวางงานพิไมขึๅนมาก 
ขณะทีไก าลังรงงาน฿นระดับ ปวช.-ปวส. มีอัตรา
การวางงานนຌอยทีไสุด นอกจากนีๅ อีกปัจจัยทีไท า฿หຌ
ขาดคลนรงงานภาคอุตสาหกรรม ป็นพราะวา
คาจຌางภาคบริการดึงดูดรงงานมากกวา ซึไง฿นปี 
2556 ภาคบริการมีอัตราคาจຌางฉลีไย 17,623 บาท/
ดือน ขณะทีไภาคอุตสาหกรรมมีอัตราคาจຌางฉลีไย 
10,968 บาท/ดือน อีกทัๅงประทศเทยก าลังกຌาวสู
สังคมสูงอายุ ซึไงปัจจุบันประทศเทยป็นสังคม
ผูຌสูงอายุ (Ageing Society) ละ฿นปี 2573 ประทศเทย
จะกลายป็นสังคมผูຌสูงอายุอยางสมบูรณ์ (Aged 
Society) 

ปัจจุบัน ประทศเทยมีจ านวนรงงาน฿น
ภาคอุตสาหกรรม ประมาณ 6,184,926 คน บงป็น
รงงานวิชาชีพ 1,102,ไๆไ คน ละรงงานฝຆาย
ผลิต 5 ,0่2 ,ไๆ2 คน ดยรงงานจะอยู ฿น
อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารละ
ครืไ องดืไมมากทีไ สุด ประมาณ ้5็ ,้้่ คน 
รองลงมาป็นรงงาน฿นอุตสาหกรรมการผลิต 
ผลิตภัณฑ์ยางละพลาสติก ละอุตสาหกรรมการ
ผลิตยานยนต์ รถพวงละรถกึไงพวง จ านวน 
5็1,ๆ0็ คน ละ 51้,220 คน ตามล าดับ 

ทัๅงนีๅ  รงงานสวน฿หญป็นรงงานฝຆาย
ผลิต ขณะดียวกันภาคอุตสาหกรรมเทยกใขาด
คลนรงงานฝຆายผลิตมากทีไสุดชนกัน ซึไงยังขาด
อยูประมาณ ใไ,็ 1็ คน อุตสาหกรรมทีไขาดรงงาน
ฝຆายผลิตมากทีไสุด คือ อุตสาหกรรมการผลิต
ผลิตภัณฑ์จากลหะประดิษฐ์ ยกวຌนครืไองจักร
ละอุปกรณ์ขาดรงงานฝຆายผลิตประมาณ   
ๆ,ไ่2 คน รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการผลิต
ครืไองตงกายรวมทัๅงการตกตงละยຌอมสีขน
สัตว์ ละอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร
ละครืไองดืไม ทีไยังขาดรงงานฝຆายผลิตอยู
ประมาณ ๆ,ไ21 คน ละ ไ,5ใ่ คน ตามล าดับ ดย
รงงานทีไยังขาดคลนสวน฿หญป็นรงงาน
ประภทมีฝีมือ 

ส าหรับ฿นอีก 5ปี ขຌางหนຌาคาดวา อุตสาหกรรม
เทยจะขาดรงงานฝຆายผลิตประมาณ 2้0,ๆ 0ไ คน
มืไอพิจารณาดຌานอายุของรงงานภาคอุตสาหกรรม
เทย จะพบวา รงงานสูงอายุสวน฿หญป็นรงงานทีไ
มีฝีมือ สะทຌอน฿หຌหในวา ฿นอนาคตประทศเทย
จะขาดคลนรงงานประภทดังกลาว นืไองจาก
ประทศเทยก าลังกຌาวสูสังคมสูงอายุ 

ส าหรับปัญหารงงานภาคอุตสาหกรรม
เทย฿นปัจจุบัน พบวามีการยกยຌายรงงานเป
รงงานอืไน฿นอุตสาหกรรมดียวกันมากทีไ สุด 
รองลงมา คือปัญหาคาจຌางรงงานสูงสงผลกระทบ
ตอตຌนทุนของผูຌผลิต รงงานสวน฿หญป็นรงงาน
เรຌฝีมือ ละรงงานภาคอุตสาหกรรมยกยຌายเปสู
ภาคบริการ อีกทัๅงปัญหาอืไนๆ ชน รงงานลาออก 
พืไอเปรียนตอ หรือท ากิจการสวนตัว รงงานเมมี
ความอดทน รงงานเมมีความตัๅง฿จ เมมีความ
กระตือรือรຌน฿นการท างาน รงงานเมมีความพรຌอม
฿นการท างานเมคุຌมคากับคาจຌางทีไเดຌรับ ละปัญหา
การสืไอสารกับรงงานตางดຌาว ป็นตຌน 

ดຌานนวทางกຌ เ ขปัญหารง งาน฿น
ภาคอุตสาหกรรมของผูຌประกอบการนัๅน สามารถ
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สรุปเดຌวา ปัญหาคาจຌางรงงานสูง กຌเขดยปรับ
ลดอที฿นการจຌางงาน ละจัดงาน฿หຌรองรับกับ
วลางานทีไก าหนด จຌางงานรงงานตางดຌาวมาก
ขึๅนพืไอลดตຌนทุนการจຌางงาน ประกอบกับควบคุม
รายจาย ละลดตຌนทุน คา฿ชຌจายดຌานอืไนๆ ปัญหา
รงงานยຌายเปรงงานอืไน฿นอุตสาหกรรมดียวกัน 
กຌ เขดยการจຌางรงงานพิไมทดทนสวนทีไ
ลาออก สงสริมสวัสดิการ ชน ประกัน บีๅยขยัน
ตางๆ ละนຌนหารงงานทีไมีความรับผิดชอบ    
เมนຌนรงงานวัยรุน สวนปัญหารงงานยຌายเป
ภาคบริการ กຌเขดยปຂดรับสมัครพนักงานพืไอ
ทดทนสวนทีไลาออกอยางตอนืไอง ละปัญหา
รงงานเมมี ฝีมือ กຌ เขดยการจัดอบรม พืไ อ
สริมสรຌางทักษะการท างาน ละชืไอมยงกับทาง
มหาวิทยาลัยตางๆ ดยตรงปຂดรับพนักงานทีไ
กีไยวกับสายวิชชาชีพพิไมมากขึๅน 

ส าหรับการกຌปัญหาระยะยาว นืไองจาก
ปัญหารงงานป็นปัญหาชิงครงสรຌาง ซึไงตຌอง฿ชຌ
วลา฿นการปรับปลีไยนทางครงสรຌาง การกຌปัญหา
ขຌางตຌนป็นการกຌปัญหาระยะสัๅน ฿นระยะยาว
จ าป็นตຌองมีการพิไมผลิตภาพของรงงาน ละการ
฿ชຌระบบอัตนมัติ (Automation)฿นภาคอุตสาหกรรม
฿หຌมากขึๅนพืไอกຌละบรรทาปัญหาการขาด
คลนรงงาน ปัญหาคุณภาพรงงานละปัญหา
รงงานมีคุณสมบัติเมตรงตຌองการ 

ผลกระทบช งบวกละความจ าป็นใน
การจ้างรงงานตางด้าวในประทศไทย 

ปณิตา ศรศรี (2554) เดຌขียนบทความ
รืไอง รงงานตางดຌาว : ความส าคัญละการ
บริหารจัดการ เวຌอยางนาสน฿จ ดังนีๅ1.ประยชน์
ของรงงานตางดຌาวมีผลตอระบบศรษฐกิจของ
ประทศเทย นืไองจากการทีไประทศเทยมีระดับ
การพัฒนาทีไสูงกวาประทศพืไอนบຌานอยางมาก 
ดยฉพาะทางดຌาน ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประทศ 
(GDP) มีความตกตางกันอยูระหวาง 17 - 63 ทา 

รายเดຌ ประชากรทีไตกตางกันมากถึง 6 -13 ทา 
ละคาจຌางรงงานทีไตกตางกัน 5 -7 ทา ท า฿หຌกิด 
ชองวางทางศรษฐกิจระหวางกันมาก จึงกิดรงงาน
ตางดຌาวอพยพจากประทศพืไอนบຌาน หลัไงเหลขຌา
ประทศเทยมากขึๅน นืไองจากสภาพทางศรษฐกิจ
ของประทศพืไอนบຌานเม อืๅอตอการท างาน 
ประกอบกับความตຌองการพิไมอกาส฿นการหา
งานท าละรายเดຌทีไดีกวาของรงงานตางดຌาว หาก
รงงานตางดຌาวออกเปจากระบบศรษฐกิจของเทย 
จะท า฿หຌผลผลิตรวมของประทศลดลงประมาณ รຌอย
ละ 0.49 ทัๅงนีๅพราะรงงานตางดຌาวชวยพิไม
อุปทานรงงานของประทศท า฿หຌการผลิตพิไม
มากขึๅน฿นวลาดียวกันถຌารงงานตางดຌาวออกเป
จากระบบศรษฐกิจ จะมีรงกดดันตอคาจຌางรงงาน
ละระดับราคาบຌาง สงผล฿หຌการสงออกนຌอยลง
ดຌวย ดยสรุปลຌวการทีไมีรงงานตางดຌาวขຌามา
ท างาน฿นประทศเทย ถึงมຌวาจะป็นประยชน์
฿นทางศรษฐกิจ฿นการชวยพิไมขีดความสามารถ
ทางดຌานการผลิตลຌว ตยังสงผลทางลบตอ
รงงานเรຌฝีมือละการกระจายรายเดຌดຌวย รวมทัๅง
กิดปัญหาการยงงานคนเทย฿นบางอาชีพ 

ความจ าป็นในการใช้รงงานตางด้าว 
สาหต ความจ าป็นของการจ้างรงงานตางด้าว
ในประทศไทยสร ปได้ดังนีๅ 

1. กิดจากการตึงตัวของตลาดรงงาน
ระดับลาง ดยฉพาะ฿นอาชีพตาง  ๆเดຌก การพาะปลูก 
ลีๅยงสัตว์ประมง ผูຌรับ฿ชຌ฿นบຌาน ละกรรมกรป็นตຌน 
ประกอบกับหตุผลทีไธุรกิจ ละอุตสาหกรรมตางๆ
ตຌ องการรั กษาความสามารถ฿นการข งขั นเวຌ                
จึงจ าป็นตຌองจຌางรงงานตางดຌาวพืไอลดความตึง
ตัวของตลาดรงงานทีไกิดขึๅน  

2. การลือกท างานของรงงานเทยดย
ฉพาะงานทีไสีไยง ล าบากละสกปรกซึไงป็นสาหตุ
หนึไงของการตึงตัวของตลาดรงงานระดับลาง   
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จึงจ าป็นตຌองจຌางรงงาน ตางดຌาวทน฿นต าหนง
งานทีไวางนืไองจากรงงานเทยลือกท างาน  

3. การขาดคลนรงงานภาย฿นประทศ 
ความตຌองการลดคา฿ชຌจายอัตราคาจຌางภาย฿นประทศ
ทีไมีนวนຌมสูงขึๅน ละความส ารใจ฿นการลดอัตรา
การกิดของประชากรท า฿หຌมีรงงานเทยขຌาสู
ตลาดรงงานลดลง  

4. รงงานตางดຌาวมีความขยันอดทน     
เมกีไยงงาน เมปลีไยนงานบอย ละรงงานตางดຌาว
สวน฿หญจะขຌามาท างานทีไรงงานเทยเมท าลຌว 
พราะสวนหนึไงของ รงงานเทยมีการพัฒนาเป฿น
ระดับสูงละมีคานิยม฿นการลือกงาน 

5. ป็นความจ าป็นของนายจຌาง฿นการ
฿ชຌรงงานตางดຌาว฿นระดับสูง นืไองจากดຌานนยบาย
ละการจัดการ฿นกิจการของนายจຌาง ละปัจจัย
พืๅนทีไตัๅงสถานทีไท างาน ซึไงอืๅออ านวยตอการ฿ชຌ
รงงานตางดຌาว 

ผลกระทบด้านลบการจ้างรงงานตาง
ด้าวในประทศไทย 

รงงานตางดຌาวทีไขຌามาท างาน฿นประทศ
เทย ฿นปัจจุบัน เดຌสรຌางผลกระทบ฿หຌกิดขึๅน฿น
สังคมเทย ดังนีๅ 

1. ปัญหาการวางงานละการท างานตไ า
กวาระดับ นืไองจากมีรงงานอพยพขຌาสูประทศ
ป็นจ านวนมาก ท า฿หຌอัตราต าหนงงานทีไวางอยู
มีเมพียงพอ ประกอบกับรงงาน฿นทຌองถิไนองกใ
มีมากอยูลຌว รวมทัๅงลักษณะงานบางประภทมี
การน าครืไองจักรทุนรงขຌามาชวย จึงท า฿หຌ
รงงานอพยพบางสวนกิดการวางงาน ซึไงรงงาน
อพยพสวน฿หญป็นรงงานประภทเรຌ ฝีมือ     
มืไอกิดการขงขันกันหางานท า จึงยอมรับคาจຌาง
รงงานตไ า ดยการตัดราคาคารงงาน฿หຌตไ าลง 
ซึไงกอ฿หຌกิดความสัมพันธ์ทีไเมดีระหวางรงงาน
อพยพทีไขຌามาอยูกอนกับรงงานอพยพทีไสวัสดิการ

เมดี จึงมักกอ฿หຌกิดการประทຌวงหยุดงานละ
รียกรຌอง พืไอ฿หຌเดຌคาจຌางรงงานทีไสูงขึๅน 

2. ปัญหารืไองทีไอยูอาศัยละหลงชุมชน
ออัด ดยรงงานอพยพ฿นบางสวน ขัๅนรกจะ
ขຌาอาศัยอยูกับญาติพีไนຌองหรือพืไอนเปพลางกอน 
จนกวาจะมีงานท าละมีรายเดຌพอลีๅยงตนองเดຌ 
จึง ป็นสาหตุ฿หຌรงงานอพยพบางสวนตຌอง
รวมกันอาศัยอยู฿นชุมชนออัด 

3. ปัญหาการปรับตัวขຌากับวัฒนธรรม
฿หม รงงานอพยพเดຌน าอาวัฒนธรรมดิมติดตัว
มาดຌวย มืไอขຌามาอยู฿นประทศ฿หมจ าป็นตຌอง
ปรับตัว฿หຌขຌากับสถานการณ์ละสิไงวดลຌอม฿หม
฿หຌเดຌ ดยจะเดຌรับวัฒนธรรม฿หมขຌาเป ละจะท า
฿หຌนิสัยละวิถีชีวิตปลีไยนเปดยเมรูຌตัว ซึไงจากทีไ
คยป็นคน฿จกวຌางละรักพวกพຌองจะกลายป็น
คน฿จคบ หในกตัว ฿ชຌชีวิตฟุຆมฟือย ละชอบ
ทีไยวตร 

4. ปัญหาคนรรอนขอทาน นืไองจาก
รงงานอพยพสวน฿หญป็นรงงานประภท     
เรຌฝีมือ ละต าหนงงานวาง฿นทีไ฿หมมีเมพียงพอ
กับปริมาณรงงานทีไอพยพขຌามาประกอบกับ   
คาครองชีพสูง จึงท า฿หຌผูຌอพยพบางสวนเมมีงานท า 
หรือเมสามารถขຌาท างาน฿นต าหนงงานทีไตຌอง฿ชຌ
ฝีมือเดຌ ท า฿หຌตຌอง฿ชຌชีวิตอยูอยางอดอยากรຌนคຌน
เมสามารถหางินมา฿ชຌ฿นการยังชีพเดຌ จึงตัดสิน฿จ
ออกรรอนป็นขอทานเปวันๆ พราะหในวาป็น
การหางินเดຌดยวิธีงายๆ ซึไงบางครัๅงกอ฿หຌกิด
รายเดຌ ป็นกอบป็นก าจึงท าคนอืไนๆอาป็น
ยีไยงอยางยึดการรรอนขอทานป็นอาชีพ 

5. ปัญหาอาชญากรรม ปกติ฿นประทศจะ
มีประชากรมากอยูลຌว ยิไงมีรงงานอพยพจากทีไ
อืไนขຌามาตลอดวลา กใยิไงจะท า฿หຌมีประชากรมาก
ขึๅนจนกอ฿หຌกิดการวางงาน ละบริการของรัฐทีมี
อยู เมพียงพอ รวมทัๅงคาครองชีพทีไสูง ท า฿หຌ
บุคคลบางจ าพวกซึไงเมมีงานท าหรือขัดสน฿นรืไอง
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รายเดຌ หันมาประกอบอาชญากรรมทุกรูปบบ ชน 
การฉกชิง วิไงราว ปลຌนจีๅ ละลักทรัพย์ ป็นตຌน 

6. ปัญหายาสพติด การอพยพของรงงาน
จากประทศพืไอนบຌานขຌาสูประทศเทยป็น
จ านวนมากท า฿หຌเมสามารถหาหลงทีไอยูอาศัยทีไ
ดีเดຌ ดังนัๅน จึงตຌองชาบຌานรวมกันอยูอยางออัด
บางครัๅงกใเปอาศัยอยู฿นหลงสลัม ซึไงชุมชนออัด
ละสลัมตางๆ หลานีๅ มักป็นหลงมัไว สุมละ    
มี การจ าหนายยาสพติด จนท า฿หຌลูกหลานของผูຌ
อาศัยหลานัๅนติดยาสพติดเปดຌวยละมีบางราย
หันมายึดการคຌายาสพติดป็นอาชีพ 

7. ปัญหาสภณี ผูຌหญิงทีไอพยพขຌาสู
ประทศ฿หม บางสวนทีไตຌองการประกอบอาชีพทีไ
งายละสบาย จึงเดຌยึดอาชีพป็นสภณี ซึไงมีทัๅง
ปຂดผยละอบฝงคืออยู฿นรูปของการ฿หຌบริการ    
ชน ป็นพนักงานสิร์ฟตามรຌานอาหาร พนักงาน
฿นสถานอาบอบนวด ละชางสริมสวย ป็นตຌน 

8. ปัญหาสาธารณะละศร ษฐกิ จ 
นืไองจากปัญหายาสพติดละสภณีท า฿หຌ
ประชากร฿นประทศสวนหนึไงกิดการติดยาสพ
ติด ละป็นกามรค รวมทัๅงรคอดส์ดຌวย ท า฿หຌ
รัฐตຌองสียคา฿ชຌจายป็นจ านวนมากพืไอ฿ชຌ฿นการ
รักษาผูຌติดยาสพติดละป็นกามรค 

9. ปัญหาสิไงวดลຌอมป็นพิษ การอยูกัน
อยางออัด฿นชุมชนผูຌอพยพ การก าจัดของสีย
ป็นเปอยางเรຌประสิทธิภาพ ละกอ฿หຌกิดปัญหา
สิไงวดลຌอมป็นพิษ กลาวคือ ฿นหลงชุมชนออัดซึไง
อยูกันอยางหนานนมักมีสภาพบຌานรือนทีไอยู
อาศัยเมถูกสุขลักษณะ เมมีทอระบายนๅ าทิๅง หรือ
ถຌามีกใเมพียงพอกับปริมาณครัวรือนทีไมีอยู จึงท า
฿หຌมีการทิๅงขยะหรือของสียลงเปตามมนๅ า       
คูคลอง จนท า฿หຌกิดการนาสียละกิดรคอืไนๆ 
ตามมาอีกดຌวย 
 
 

สร ปผล 
1. การจัดการกับปัญหารงงานตางด้าว

ให้ได้ผลอยางยั่งยืนนัๅน 
การกับปัญหารงงานตางดຌาวจ าป็นตຌอง

มีความขຌา฿จรงจูง฿จทางศรษฐกิจของนายจຌาง 
ลูกจຌาง ละรงงานตางดຌาว ละค านึงถึงผลเดຌผลสีย
ระยะยาว นืไองจากคารงงานตางดຌาวถูกกวาคนเทย
คือ ฉลีไยวันละ 125-128 บาท ดังนัๅนผูຌประกอบการ     
จึงลือกจຌางรงงานตางดຌาวมากกวารงงานเทย 
นอกจากนีๅรงงานตางดຌาวทีไขຌามาตามชายดน
ควบคุมเดຌยาก ละจะขຌามาตามรงจูง฿จทาง
ศรษฐกิจดยเมค านึงวาผิดกฎหมายหรือเม 
มาตรการกຌปัญหาจึงเม฿ชพียงการจัดการทีไ
กีไยวขຌองกับรงงานตางดຌาวทานัๅน ตตຌอง฿ชຌวิธีการ
จัดการรงงานทัๅงระบบ ดยผมมีขຌอสนอดังนีๅ 

2. ส ารวจความต้องการรงงานตางด้าว
ทัๅงระบบ 

 ควรมี ก ารส าร วจคว ามตຌ อง การ
รงงานตางประทศ฿นทุกประภท ทุกระดับ 
ตัๅงตระดับมันสมอง คนทีไช านาญ฿นวิชาชีพฉพาะ
ทาง รงงาน฿นสาขาทีไ เทยขาดคลน เปจนถึง
รงงานเรຌ ฝีมือประภทตางๆ พืไอป็นขຌอมูล
ส าหรับการก าหนดมาตรการดຌานรงงานกับ
อุตสาหกรรมตางๆ เดຌอยางหมาะสม (พราะวาตัๅง
ขຌอสังกต) 

3.ิปรับครงสร้างการจ้างงานไปสูภาค
การผล ตที่มีมูลคาพ ่มสูง 

 รัฐบาลควรรงยกระดับฝีมือรงงาน
เทย฿หຌมีทักษะสูงขึๅน พืไอยຌายเปท างาน฿นภาค
การผลิตทีไมีมูลคาพิไมสูง ซึไง฿หຌคาจຌางทีไสูงกวา 
นอกจากนีๅ รัฐอาจจัดท าครงการฝຄกอบรมรงงาน
เทยป้อนตลาดลก ดยการส ารวจความตຌองการ
รงงาน฿นตางประทศ ละฝຄกอบรมรงงานเทย
฿หຌมี ทักษะตรงตามความตຌองการ฿นตลาด
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ตางประทศ ละสนับสนุน฿หຌรงงานเทยเป
ท างานยังตางประทศ 

4.ิการย้ายรงงานอ ตสาหกรรมที่ ใช้
รงงานข้มข้น 

 หากตຌองการ฿หຌมาตรการจัดการ
รงงานตางดຌาวทีไท างานบบเป-กลับกิดขึๅนอยาง
ป็นรูปธรรม รัฐควรสนับสนุนอยูตะขใบชายดน
หรือ฿หຌขตชายดนป็นขตอุตสาหกรรมรงงาน
ราคาถูก ละจัดมาตรการสงสริมการยຌายฐาน
การผลิตของอุตสาหกรรมทีไ฿ชຌรงงานขຌมขຌนเปยัง
ชายดนเทย ชน การพัฒนาระบบสาธารณูปภค
พืๅนฐาน ระบบคมนาคขนสง มาตรการรักษาความ
ปลอดภัย฿นถบชายดน฿หຌมีความพรຌอมพืไอ
รองรับการปຂดขตอุตสาหกรรม฿หม รวมถึงการ
อนุญาต฿หຌอุตสาหกรรมหลานัๅน฿ชຌรงงานตาง
ดຌาวเดຌตใมทีไิอีกนวความคิดทีไนาสน฿จคือการ
ยຌายฐานการผลิตสูประทศพืไอนบຌาน รวมมือกับ
ประทศพืไ อนบຌาน฿นการก าหนดมาตรการ
คุຌมครองการลงทุนจากเทย การพัฒนาครงสรຌาง
พืๅ นฐานรองรั บการลงทุน  ละการก าหนด
มาตรการสงสริมการลงทุนจากตางประทศ ซึไง
จะท า฿หຌรงงานตางดຌาวทีไดินทางมาขายรงงาน
฿นประทศเทยลดลง฿นระยะยาว ฿นขณะดียวกัน
ยังสามารถรักษาความอยูรอดของภาคอุตสาหกรรม
ทีไ฿ชຌรงงานเรຌฝีมือของเทยเวຌเดຌดຌวย 
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บทปร ทัศน์หนังสือิ(Book Review) 

รองศาสตราจารย์ิดร.ิพฤทธ์สรรค์ิส ทธ ไชยมธี 

ชื่อร่ือง :ิApplied Econometric Time Series 

ผู้ตงิ: Walter A. Shewhartิ  

ปีที่พ มพ์ิ: 2004 

ส านักพ มพ์ิ: John Wiley & Sons, Inc. 
 
กร ่นน า 

หนังสือศรษฐมิติประยุกต์ (Applied Econometric Time Series) ลมนีๅ ป็นประยชน์
อยางมากตอวงการวิชาการ นืไองจากผูຌขียนเดຌน าหลักสถิติขัๅนสูงมาประยุกต์฿ชຌกับงานวิจัยประภท
การวิคราะห์ชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เดຌอยางหมาะสม สามารถตรวจสอบกับขຌอมูล
จริง (Actual Data) ละมีความคลาดคลืไอน (Residual) ทีไเมสูง  ดยผูຌขียนเดຌสรຌางองค์ความรูຌตางๆ 
ตัๅงตงายจนกระทัไงยากละนะนวทาง฿นการน าเปประยุกต์฿ชຌเดຌจริงละหมาะสมทีไสุด พืไอ฿หຌกิด
ประยชน์สูงสุด ส าหรับการท าวิจัย฿นระดับตางๆ ท า฿หຌหนังสือลมนีๅ เดຌรับความสน฿จอยางมากจาก
อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา฿นระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนบุคคลทัไวเปทัๅงหนวยงานรัฐบาลละอกชน 

หนังสือลมนีๅ ป็นหนังสือทีไสามารถขຌาถึงเดຌงาย ป็นประยชน์กับผูຌสน฿จทีไศึกษาละวิจัย
฿นหลายระดับ เมฉพาะผูຌทีไมีความสามารถ฿นการท าวิจัย฿นระดับสูงทานัๅน นืไองจากผูຌขียนเดຌรียบ
รียงนืๅอหาอยางป็นระบบ เดຌน านืๅอหาหรือหลักสถิติขัๅนสูงมาอธิบาย฿หຌขຌา฿จงายขึๅน ละเดຌชีๅจุดบกพรอง
ของสถิติตละอยาง฿นการน ามา฿ชຌส าหรับท าวิจัยชิงปริมาณเวຌอยางชัดจน พรຌอมทัๅงยกตัวอยาง
ผลการวิจัยประกอบการอธิบายพืไอ฿หຌขຌา฿จมากยิไงขึๅนกวาการพยายามอธิบายสูตรอยางดียวซึไงผูຌอาน
เมสามารถขຌา฿จละประยุกต์น าเป฿ชຌท าวิจัยเดຌจริง 
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วัตถ ประสงค์ 
พืไอน าสนอละประยุกต์หลักสถิติขัๅนสูง฿หຌสามารถน าเป฿ชຌกับงานวิจัยเดຌอยางหมาะสม

ละกิดประยชน์สูงสุดตอวงการวิชาการ ดยสามารถขຌาถึงเดຌจากผูຌทีไสน฿จศึกษา฿นหลายระดับ   
สาระส าคัญ 

หนังสือลมนีๅเดຌรวบรวมองค์ความรูຌกีไยวกับการวิจัยทีไหมาะสมกับงานวิจัยชิงปริมาณ 
ดยเดຌมีการชีๅนะนวทางปัญหาทีไกิดขึๅนกับ Time Series พรຌอมทัๅงนวทาง฿นการกຌปัญหาเดຌอยาง
หมาะสม พืไอ฿หຌผูຌอานเดຌสามารถริไมท าความขຌา฿จตัๅงตระดับบืๅองตຌนจนกระทัไงขัๅนประยุกต์฿ชຌกับ
งานวิจัยจริง ดยสรุปเดຌดังตอเปนีๅ 

บทที่ิ1 Difference Equations 
ป็นการกลาวน า฿นบืๅองตຌน ดยกลาวถึงความตกตางระหวางสมการพืไอการวิจัย

ตละประภท ละความหมือนละตกตางกันของบบจ าลอง (Model) ตละบบจ าลอง ชน Cobb 
Douglas Model กับ Regression Model  รวมทัๅงมีการอธิบายคาตางๆ ทีไอยู฿นบบจ าลองพรຌอม ทัๅงการ
ปลผลทีไเดຌจากบบจ าลองดังกลาวอยางชัดจน 

บทที่ิ2 Stationary Time-Series Models 
อธิบายกีไยวกับการน าขຌอมูลมาสรຌางบบจ าลอง฿หຌกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดยพยายาม

฿หຌขຌอมูลกิด Spurious ฿หຌนຌอยทีไสุด ซึไง฿ชຌขຌอมูลทีไมีลักษณะความป็น BLUE (Best Linear 
Unbiased Estimated) ดยขຌอมูลดังกลาวทีไจะน ามา฿ชຌเดຌนัๅนจะตຌองท า฿หຌเมขึๅนอยูกับ Time กอน  
ทัๅงนีๅขຌอมูลดยทัไวเปมีลักษณะป็น Non-Stationary ซึไงถຌาผูຌวิจัย฿ชຌขຌอมูลประภททีไกิดขึๅนดังกลาว 
จะสงผล฿หຌผลการวิคราะห์มีความผิดพลาดสูง ชน การสรຌางบบจ าลอง Regression Model ทีไเม
คยค านึงถึงรืไองดังกลาวลย  ซึไง฿นหนังสือนีๅเดຌมีการอธิบายกีไยวกับรืไองดังกลาวเวຌอยางขຌา฿จเดຌงาย 

บทที่ิ3 Modeling Volatility  
กีไยวกับการทดสอบความผันผวนของบบจ าลองทีไสรຌางจากขຌอมูลทีไมีลักษณะป็น 

Stationary พืไอ฿หຌกิดความน฿จวาบบจ าลองนัๅนหมาะสมมากทีไสุด ซึไงจะสงผล฿หຌผูຌวิจัยกิดความ
มัไน฿จ฿นผลการวิจัยมากยิไงขึๅน  ดย฿ชຌหลักสถิติตางๆ ฿นการทดสอบ ชน ฿ชຌ ARCH Test GARCH 
test  

บทที่ิ4 Model with Trend 
อธิบายกีไยวกับการค านึงถึงรืไองส าคัญ฿นบบจ าลอง ดยฉพาะรืไองของ Trend ทีไท า฿หຌ

ขຌอมูลผิดพลาด ดยมีการสอนหลักการทดสอบบืๅองตຌน ชน Unit Root test, Panel Unit Root 
test  ดยอาศัยนวคิดหลักของ Dickey Fuller Tests ละของ Augment Dickey Fuller test 
พืไอ฿หຌบบจ าลองมีความนาชืไอถือละน าเปวิคราะห์ตอเปเดຌ 

บทที่ิ5 Multi equation Time series Models 
กลาวถึงหลักการวิคราะห์ทีไถูกตຌองละหมาะสมมากทีไสุด ฿นกรณีของตัวปรทีไน ามา

วิคราะห์มีความหลากหลาย ชน ตัวปรตาม (Dependent Variables) มีจ านวนมาก ละตัวปร
อิสระมีจ านวนมากชนกัน  ดยมีการสรຌางบบจ าลอง Vector Autoregressive Model (VAR) ประกอบการ
วิคราะห์พืไอ฿หຌคาการพยากรณ์กิดความคลาดคลืไอนตไ าสุดนัๅนอง 
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บทที่ิ6 Co-integration and Error- Correction Models 
การน าขຌอมูลมาทดสอบดุลยภาพ฿นระยาว (Co-integration) ละการปรับขຌาสูดุลย

ภาพ฿นระยะสัๅน (Error-Correlation Models) ดยป็นขัๅนตอนทีไตຌองด านินการหลังจากเดຌน าบบจ าลองมา
วิคราะห์฿นตอนตຌนสรใจรียบรຌอยลຌว ซึไงถือวาป็นรืไองส าคัญหลัก฿นการน าบบจ าลองพืไอการพยากรณ์
฿นอนาคต฿หຌมีประสิทธิผลสูงสุดตอเป 

บทที่ิ7 Non-Linear Time series Models 
การทดสอบกรณีขຌอมูลทีไน ามาวิคราะห์มีลักษณะเมป็นสຌนตรง ละนวทาง฿นการ

วิคราะห์ รวมทัๅงวิธีการตรวจสอบขຌอมูล฿หຌหมาะสม ตลอดจนการ฿ชຌสถิติขึๅนสูง฿นรืไองของ ARIMA 
Models มาประยุกต์฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด  

ค ณคาของหนังสือลมนีๅ 
1. สรຌางองค์ความรูຌ฿หຌกผูຌอาน ชน อาจารย์ นักศึกษา ละนักวิจัย ตลอดจนผูຌทีไสน฿จ 

ดยสามารถน าเปประยุกต์฿ชຌเดຌจริงกับงานวิจัย฿นหลากหลายสาขาวิชา ชน บริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ 
ศรษฐศาสตร์ รัฐประศาศนศาสตร์  

2. ป็นนวทาง฿หຌกิดองค์ความรูຌทีไขยายขอบขตเดຌจริง นืไองจาก฿นปัจจุบันผูຌวิจัยนิยม
฿ชຌฉพาะ Regression ฿นการวิคราะห์ป็นสวน฿หญ ละมืไอน าผลการวิคราะห์เป฿ชຌส าหรับการ
พยากรณ์จะสงผล฿หຌกิดความผิดพลาดสูงเดຌ 

ใ. สรຌางความตระหนัก฿หຌผูຌวิจัยเดຌค านึงถึงปัญหาการวิจัยทีไกิดขึๅนละป็นอยางตอนืไอง 
คือ ปัญหา Multicollinearity, Heteroskedasticity, ละ Autocorrelation ซึไงปัญหาดังกลาว
กิดขึๅนจากการสรຌางบบจ าลองดย฿ชຌ Regression Model ฿นการวิคราะห์ตขาดการค านึงถึงปัญหา       
ทีไสงผลกระทบ฿นอนาคต 

ไ. ป็นนวทาง฿นการน าบบจ าลองเปประยุกต์฿ชຌกับงานวิจัย฿นชิงอืไนๆทีไเมป็น
สຌนตรง ดยยึดหลักการวิจัย฿นนวทางดียวกันท า฿หຌการพยากรณ์กิดความผิดพลาดนຌอยทีไสุด      
อันจะสงผลการ฿หຌการก าหนดนยบายละผน฿นอนาคตกิดประสิทธิภาพสูงสุด หากผูຌวิจัยปฎิบัติ
อยางครงครัด฿นการสรຌางบบจ าลองชวย฿หຌผูຌวิจัยมีนวทาง฿นการท าวิจัยเดຌมากยิไงขึๅนจากการน าหลักสถิติ
ตางๆ มาประยุกต์฿ชຌการกับวิจัยนัๅนๆป็นนวทาง฿หຌกับวงการวิชาการพืไอเดຌน าความรูຌดังกลาวเป
ประกอบการรียนการสอน ละน าเป฿ชຌจริงเดຌอยางหมาะสมตามบริบท (Context) ทีไป็นจริงมาก
ยิไงขึๅน 

116



วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ 
Western University Research Journal of Humanities and Social Science 

 

ปีทีไ 2 ฉบับ ใ ดือนกันยายน-ธันวาคม 255้ | Vol2,No.3 September-December 2016: ISSN 2465-3578 
 

ค านะน าการสงรายงานว จัยหรือบทความว ชาการ 
พ่ือลงตีพ มพ์ในวารสารว จัยมหาว ทยาลัยวสท ร์นิมน ษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ิ 
 
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ ป็นวารสารระดับชาติซึไงมีวัตถุประสงค์

พืไอผยพรละถายทอดผลงานวิจัยละผลงานวิชาการทัๅงภาย฿นละภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
ข้อมูลบืๅองต้นของวารสาร 

1. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ ป็นวารสารราย ไ ดือน (ใฉบับ/ปี) 
ดยมีก าหนดออก ดังนีๅ ฉบับทีไ 1 ดือนมกราคม-มษายน ฉบับทีไ 2 ดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ฉบับทีไ ใ ดือน
กันยายน-ธันวาคม 

2. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ จัดพิมพ์พืไอป็นหลงตีพิมพ์
ผยพร ละลกปลีไยนความรูຌวิชาการ ส าหรับคณาจารย์ นักวิชาการ ตลอดจนนิสิต นักศึกษา 
นยบายพ จารณากลั่นกรองบทความ 

1. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ รับพิจารณาบทความวิชาการ 
(Academic Article) บทความวิจัย (Research Article) ทัๅงภาษาเทยละภาษาอังกฤษ ภาย฿ตຌงืไอนเขวา
จะตຌองเมคยตีพิมพ์ผยพร฿นวารสาร อกสารการประชุม หรือสิไงพิมพ์฿ดมากอน ละเมอยู฿นระหวางการ
พิจารณารอตีพิมพ์฿นวารสารอืไน 

2. ขอบขตของวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์จะครอบคลุมนืๅอหา 
ดຌานบริหารธุรกิจ ดຌานการจัดการอุตสาหกรรม ดຌานทคนลยีสารสนทศ ดຌานรัฐประศาสนศาส ตร์          
ดຌานนิติศาสตร์ ดຌานบริหารการศึกษา ดຌานจิตวิทยาละดຌานอืไนๆทีไกีไยวขຌองทางมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ 

ใ. บทความทีไเดຌรับการตีพิมพ์ตຌองผานการกลัไนกรองจากผูຌทรงคุณวุฒิ฿นสาขาทีไกีไยวขຌอง ( Peer 
Review) 
กระบวนการพ จารณากลั่นกรองบทความ 

บทความทีไจะเดຌรับการพิจารณาตีพิมพ์จะตຌองผานกระบวนการพิจารณาจากกองบรรณาธิการละ
ผูຌทรงคุณวุฒิ฿นสาขาวิชาทีไกีไยวขຌอง (Peer Review) ดังนีๅ 

1. กองบรรณาธิการจะจຌง฿หຌผูຌขียนทราบมืไอกองบรรณาธิการเดຌรับบทความรียบรຌอยสมบูรณ์ 
2. กองบรรณาธิการจะตรวจสอบบทความวาอยู฿นขอบขตนืๅอหาวารสารหรือเม รวมถึงคุณภาพงาน

วิชาการ ละประยชน์ทัๅง฿นชิงทฤษฎีละปฏิบัติ 
ใ. ฿นกรณีทีไกองบรรณาธิการพิจารณาหในควรรับบทความเวຌพิจารณาตีพิมพ์ กองบรรณาธิการ 

จะด านินการสงบทความพืไอกลัไนกรองตอเป ดยจะสง฿หຌผูຌทรงคุณวุฒิ฿นสาขาวิชาทีไกีไยวขຌอง จ านวน 2 ทาน
ประมินคุณภาพของบทความวาอยู฿นกณฑ์ทีไหมาะสมจะลงตีพิมพ์หรือเม ดยกระบวนการกลัไนกรองนีๅทัๅง
จากผูຌทรงคุณวุฒิ ละผูຌขียนจะเมทราบขຌอมูลของกันละกัน (Double-Blind Peer Review) 

ไ. มืไอผูຌทรงคุณวุฒิประมินคุณภาพบทความลຌว กองบรรณาธิการจะตัดสิน฿จดยอิงตาม 
ขຌอสนอนะของผูຌทรงคุณวุฒิ วาบทความนัๅนๆควรน าลงตีพิมพ์ หรือควรจะสง฿หຌผูຌขียนกຌเขกอนสง฿หຌ
ผูຌทรงคุณวุฒิประมินอีกครัๅงหนึไงหรือปฏิสธการตีพิมพ์ 
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1.ิข้อก าหนดต้นฉบับ 

1.1การจัดพิมพ์ตຌนฉบับ ผลงานทีไสนอพิจารณาตีพิมพ์ควรมีความยาวประมาณ 10-15 หนຌากระดาษ 
Aไ บทความภาษาเทยพิมพ์ดຌวย Font THSarabun PSK ขนาดตัวอักษร 1ๆ Point บทความภาษาอังกฤษ 
พิมพ์ดຌวย ดຌวย Font THSarabun PSK ขนาดตัวอักษร 1ๆ Point 
        ข้อก าหนดในการตรียมต้นฉบับบทความ 
 ขนาดกระดาษ   A ไ 

 กรอบของข้อความ ฿นตละหนຌา฿หຌมีขอบขตดังนีๅ  จากขอบบนของกระดาษ 1.5 นิๅ ว               
ขอบลาง 1.0 นิๅว ขอบซຌาย 1.5 นิๅว ขอบขวา 1.0 นิๅว 

 หมายลขหน้าิ฿หຌ฿สเวຌ฿นต าหนงดຌานขวาตัๅงตตຌนจนจบบทความ 
 ระยะหางระหวางบรรทัด   หนึไงชวงบรรทัดของครืไองคอมพิวตอร์ 1ไ point 
 ตัวอักษริการจัดพิมพ์ตຌนฉบับ ผลงานทีไสนอพิจารณาตีพิมพ์ควรมีความยาวประมาณ 10 -20 

หนຌากระดาษ Aไ บทความภาษาเทยพิมพ์ดຌวย Font THSarabun PSK ขนาดตัวอักษร 1ๆ Point 
บทความภาษาอังกฤษ พิมพ์ดຌวย ดຌวย Font THSarabun PSK ขนาดตัวอักษร 1ๆ Point ละพิมพ์
ตามทีไก าหนดดังนีๅ 

 ขนาดกระดาษยกป็น 2 คอลัมน์ ยกวຌนบทคัดยอกับอกสารอຌางอิง 
 

รายการ ลักษณะตัวอักษร รูปบบการพ มพ์ ขนาดตัวอักษร 
ชืไอรืไอง/ชืไอบทความ (Title) ภาษาเทย ภาษาอั งกฤษ 

(ตัวอักษรพิมพ์฿หญ) 
ก าหนดตรงกลาง, ตัวหนา ขนาด 1่ point, 

ชืไอผูຌขียน (ทุกคน) 
 

ตัวหนา ก าหนดตรงกลาง  
( เมตຌองระบุต าหนงการ
พิมพ์หรือค าน าหนຌาชืไอ) 

ขนาด 1ไ point 

ชืไอหนวยงานของผูຌขียน ตัวปกติ ดຌานลางการอຌางอิง ขนาด 1ไ point 
ชืไอบทคัดยอ 
ภาษาเทย/ภาษาอังกฤษ 

ตัวหนา ก าหนดกึไงกลาง ตัวหนา ขนาด 1ๆ point 

ขຌอความบทคัดยอภาษาเทย ตัวธรรมดา ยอหนຌา 0.5 นิๅว ขนาด 1ไ point 
ค าส าคัญ (Keywords) 
฿ชຌตัวอักษรภาษาเทย หรือ 
ภาษาอังกฤษ 

ตัวหนา ส าหรับหัวขຌอ 

ตัวปกติ ส าหรับนืๅอหา 

ึประมาณ ไ-5 ค า 

ก าหนดชิดชอบซຌาย ขนาด 1ไ point 

นืๅอหาบทความ 

หัวขຌอ฿หญ 
หัวขຌอรอง 

นืๅอหา 

 

ตัวหนา 

ตัวหนา 

ตัวปกติ 

 

ก าหนดชิดซຌาย 

ยอหนຌา 0.5 นิๅว 

- 

 

ขนาด 1ๆ point 
ขนาด 16 point 

ขนาด 16 point 

ขຌอความ฿นภาพละตาราง ตัวปกติ - ขนาด 1ไ point 
ขຌอความอຌางอิง (ดຌานลาง) ปกติ - ขนาด 1ไ point 
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2.ิสวนประกอบของบทความ 
 แ.ิบทความว ชาการ หัวขຌอละนืๅอหาควรชีๅประดในทีไตຌองการน าสนอ฿หຌชัดจนละมีล าดับ นืๅอหา
ทีไหมาะสมพืไอ฿หຌผูຌอานสามารถขຌา฿จเดຌชัดจน รวมถึงมีการ฿ชຌทฤษฎีวิคราะห์ละสนอนะประดในอยาง
สมบูรณ์ดยควรมีองค์ประกอบดังตอเปนีๅ (สามารถมีหัวขຌอหรือองค์ประกอบทีไตกตาง) 

1.1 ชืไอรืไอง (Title)  
1.2 บทคัดยอ (Abstract) สรุปนืๅอหาของบทความ฿หຌเดຌ฿จความชัดจน ละควรมีทัๅง 

ภาษาเทยละภาษาอังกฤษ ดยขียนป็นภาษาเทยกอน ฿หຌมีจ านวนค าควรอยูระหวาง 200-ใ00 ค าควรป็น
บทคัดยอทีไสัๅน ฿ชຌค าเดຌกระชับละ฿หຌสาระส าคัญตรงประดใน   

1.ใ ค าส าคัญ (Keywords) ระบุค าทีไป็นค าส าคัญของนืๅอหาหมาะสมส าหรับน าเป฿ชຌ 
ป็นค าคຌน฿นระบบฐานขຌอมูลทัๅง 

1.ไ บทน า (Introduction) ป็นสวนนะน าละปูพืๅนรืไองพืไอ฿หຌผูຌอานทราบขຌอมูลบืๅองตຌนของ
นืๅอหารวมทัๅงระบุ ถึงขอบขตนืๅอหาของบทความ 

1.5 นืๅอหา (Body of Text) ป็นสวนหลักของนืๅอหาบทความ มีการบงประดในออกป็นยอยๆ
ละมีการจัดรียงล าดับป็นหัวขຌอตามรายละอียดของนืๅอหา 

1.ๆ สรุป(Conclusion) ป็นการสรุปนืๅอหา฿นบทความทัๅงหมดออกมาอยางชัดจน ละกระชับ
ดยมีการสรุป ปຂดทຌายนืๅอหาทีไราเดຌน าสนอเปลຌววามีผลดี หรือผลสียอยางเร 

 1 . ็   อกสาร อຌ า ง อิ ง  ( Reference)   ขี ยน บร รณานุ ก รม ฿น รู ป บบ APA ( American 
Psychological Association) 

โ.ิบทความว จัย ควรมีการน าสนอผลการวิจัยทีไเดຌรับอยางป็นระบบ ดยควรมีองค์ประกอบ
ดังตอเปนีๅ 

21. ชืไอรืไอง (Title) ชืไอควรมีทัๅงภาษาเทยละภาษาอังกฤษ ดยพิมพ์ชืไอรืไองป็นภาษาเทยละ
ตามดຌวยชืไอภาษาอังกฤษ฿นบรรทัดตอมา 

2.2 ชืไอผูຌขียนละหนวยงานสังกัด ฿หຌระบุชืไอนามสกุลของผูຌขียนทัๅงภาษาเทยละภาษาอังกฤษ 
เมตຌองระบุต าหนงหรือค าน าหนຌาชืไอต฿หຌระบุงานประจ าละหนวยงานสังกัดทีไชิงอรรถ 

2.ใ บทคัดยอ (Abstract) ควรมีทัๅงภาษาเทยละภาษาอังกฤษ ดยขียนป็นภาษาเทยกอน 
ความยาวเมกิน 15 บรรทัด (การขียนบทคัดยอ คือการสรุปสาระส าคัญของรืไองดยฉพาะวัตถุประสงค์ 
วิธีการ ละผลการวิจัย) 

2.ไ ค าส าคัญ (Keyword) ระบุค าทีไป็นค าส าคัญของนืๅอหาหมาะสมส าหรับน าเป฿ชຌ 
ป็นค าคຌน฿นระบบฐานขຌอมูล 

 2.5 บทน า (Introduction) ป็นการอธิบายถึงทีไมาละความส าคัญของปัญหา ละ 
หตุผลทีไน าเปสูการวิจัยมีขຌอมูลทางวิชาการสนับสนุนหรือตຌยຌง รวมถึงนวคิดละทฤษฎีทีไกีไยวขຌอง 

2.ๆ วัตถุประสงค์ (Research Objectives) ระบุถึงวัตถุประสงค์ละป้าหมายของการ 
วิจัย 

2.็ วิธีการวิจัย (Research Methodology) อธิบายถึงกระบวนการด านินการวิจัย 
อยางละอียดละชัดจน 
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2.่ ผลการวิจัย (Results) สนอผลการวิจัยทีไตรงประดในตามล าดับขัๅนของการวิจัย  
การ฿ชຌตารางหรือผนภูมิเมควรกิน 5 ตารางหรือผนภูมิดยมีการปลความหมายละวิคราะห์ผลทีไคຌนพบ
อยางชัดจน 

2.้ อภิปรายผลการวิจัย (Discussion) ผสมผสานปรียบทียบละตีความผลการวิจัย 
฿หຌขຌากับหลักทฤษฎี นวคิด ละงานวิจัยทีไกีไยวขຌอง รวมทัๅงชืไอมยงผลการวิจัย฿หຌสอดคลຌองกับประดใน
ปัญหาการวิจัย 

2.10 สรุป (Conclusion) สรุปสาระส าคัญของผลการวิจัย ละ฿หຌขຌอสนอนะทีไจะน า 
ผลการวิจัยนัๅนเป฿ชຌประยชน์ 

2.11 อกสารอຌางอิง  (Reference) ขียนบรรณานุกรม฿นรูปบบของ APA (American 
Psychological Association) 

ใ.ิการขียนอกสารอ้างอ ง 
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ ฿ชຌรูปบบการอิงของ APA 

(American Psychological Association) 
 ิิิิใ.แิการอ้างอ งในนืๅอหาิ(In text citationี 

 ฿ชຌรูปบบการอຌางอิงบบ นาม-ปี (Author-Year Format) 
ภาษาเทย   (ชืไอ-นามสกุลผูຌตงุ ปีทีไพิมพ์ุ ลขหนຌา) 
ภาษาอังกฤษ   (นามสกุลุ ปี ค.ศ.) 

    3.2 อ้างอ งในนืๅอหาจากสื่อส ่งพ มพ์ิ(หนังสือิต าราิอกสาร) 
กรณีผู้ตงคนดียว 
การอຌางอิง฿หຌระบุ ชืไอ-นามสกุล ผูຌตง (ภาษาเทย) หรือนามสกุลผูຌตง (ภาษาอังกฤษ) ตามดຌวย

ครืไองหมาย (ุ) ปีทีไพิมพ์ ครืไองหมาย (ุ) ตามดຌวยหมายลขหนຌาอกสารทีไอຌางอิง฿สเวຌ฿นวงลใบทຌายขຌองความทีไ
อຌางอิง ชนิิ 

(ประวศ วะสีุ 25ไๆุ หนຌา ๆไ) 
กรณีที่สร ปนืๅอหามาหมดทัๅงลม เมฉพาะสวน฿ดสวนหนึไงเมตຌองระบุลขหนຌา  
ชน 
(ประวศ วะสีุ 25ไๆ) 
กรณีที่ผู้ตงใช้ฐานันดรศักด ์ บรรดาศักด์ิ สมณศักด์ิ น าหนຌา฿หຌคงเวຌหมือนทีไปรากฏ฿นหนຌา

หนังสือ  
ชนิ 
(พระบาทสมดใจพระจุลจอมกลຌาจຌาอยูหัวุ 25ไ0) 
กรณีผู้ตงมียศทางทหาริต ารวจิต าหนงทางว ชาการ ค ารียกทางวิชาชีพเมตຌอง฿ส  

ชน ศาสตราจารย์กุลพล สงจันทร์ ป็น  
(กุลพล  สงจันทร์ุ 25ไ0) 
การอ้างอ งอกสารหลายร่ืองิตผู้ตงคนดียวกัน ฿หຌขียนชืไอผูຌตงครัๅงดียว ลຌวรียงปีทีไพิมพ์

จากนຌอยเปหามาก 
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ชน 
(กุลพล สงจันทร์ุ 25ไไ; 25ไ5) 
กรณีผู้ตงิโิคน 
กรณีผูຌตง 2 คน ฿หຌขียนชืไอผูຌตงคนทีไ 1 ตามดຌวยครืไองหมาย (ุ) วຌนวรรคหนึไง ตามดຌวย 

ละ” เมวຌนวรรค ตามดຌวยผูຌตงคนทีไ 2  
ชนิ 
(จินตนา ลาภจริญุ ละประเพ จันดี. (2550). 
กรณีชาวตางประทศ฿หຌขียนชืไอสกุล ตามดຌวยครืไองหมายจุลภาค (ุ) วຌนหนึไงวรรคตามดຌวย

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 (ุ) ละวຌนวรรคหนຌาผูຌตงทุกคน ละ฿ชຌค าวา 

ละ” ดยเมวຌนวรรค หนຌาผูຌตงคนสุดทຌาย 
ชน 
(กุลพล สงจันทร์ุ กียรติขจร จริญยิไงุ ละสมหญิง ฿จซืไอ. (25ไไ). 
กรณีชาวตางประทศ฿หຌขียนชืไอสกุล ตามดຌวยครืไองหมายจุลภาค (ุ) คัไนผูຌตงทุกคน วຌนหนึไง

วรรคตามดຌวยตัวอักษรชืไอตຌน ชืไอกลาง (ถຌามี) ละ฿ชຌครืไองหมาย &” ละวຌนหนึไงวรรค หนຌาผูຌตงคน
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) 
อกสารไมปรากฏช่ือผู้ตง 
฿หຌลงชืไอลຌวตามดຌวยปีทีไพิมพ์ ละลขหนຌา  
ชน 
(การคຌาการลงทุนุ 25ไไุ หนຌา 1ๆ) 
กรณีไมใชผู้ขียนิตป็นิผู้รวบรวมิรียบรียงิผู้ปลิหรือบรรณาธ การ 
฿หຌลงรายการดຌวยชืไอ ตามดຌวยครืไองหมายจุลภาค (ุ) ละบอกตอทຌายวาป็น ผูຌรวบรวม” ผูຌ

รียง” บรรณาธิการ” หรือ ผูຌปล” 
ชน 
(ดวงกຌว มัไน฿จุ บรรณาธิการุ 25ไๆ) 
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(Shah & Ratcliffeุ editorุ 200ใ) 
อ้างอ งในนืๅอหาจากสตทัศนวัสด  
฿หຌลงรายการชืไอผูຌรับผิดชอบหรือผูຌผลิต ตามดຌวยครืไองหมายจุลภาค (ุ) ปีทีไผลิต ตามดຌวย

ครืไองหมายมหัพภาคคู (:) ละลักษณะของสตทัศนวัสดุ 
ชน 
(ส านักงานพลังงานปรมาณูพืไอสันติุ 25ไไ: CD-ROM) 
การอ้างอ งในนืๅอหาิจากระบบสารสนทศออนไลน์ิ(WWW.ี 
฿หຌลงรายการชืไอผูຌรับผิดชอบ หรือหนวยงานทีไรับผิดชอบตามดຌวยครืไองหมายจุลภาค (ุ) ปีทีไคຌน

ขຌอมูล 
ชน 
(มหาวิทยาลัยวสทิร์นุ 25ไ็) 
(western universityุ 2005) 

ไ.ิการขียนบรรณาน กรม 
ไ.แิหนังสือ 

ชืไอ ชืไอสกุล. (ปีพิมพ์). ชื่อหนังสือิ(ครัๅงทีไพิมพ์). สถานทีไพิมพ์: ส านักพิมพ์. 
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.ใิรายงานการประช ม 

ชืไอผูຌตง. (ปีทีไประชุม). ชื่อร่ือง. วัน ดือน พ.ศ.(หนຌา). สถานทีไพิมพ์: ส านักพิมพ์.  
ไ.ไ.ิว ทยาน พนธ์ 

ชืไอผูຌตง. (ปีทีไพิมพ์).ิชื่อว ทยาน พนธ์. ระดับวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขา คณะ ชืไอ
มหาวิทยาลัยุ มืองทีไตัๅงมหาวิทยาลัย 

ไ.5ิบรรณาน กรมจากวใบไซต์ิ 
 ชืไอผูຌตงหรือหนวยงานจຌาของวใบเซต์. (ปีทีไผยพรขຌอมูล).ิชื่อร่ือง. คຌนมืไอ วันทีไ ดือน ปี 

พ.ศ.ุจาก htt://www. 
4.6 บทความในน ตยสาริหรือิหนังสือพ มพ์ 

ชืไอผูຌตงหรือชืไอคอลัมน์. (วัน ดือน ปี). ชืไอบทความ. ชื่อน ตยสารหรือิหนังสือพ มพ์ุ ปีทีไุ 
หนຌา. 

กรณีภาษาอังกฤษ  จะ฿ชຌวา ปีุดือน วัน (yearุ month day) ละ p. หรือ pp. 
4.7 การขียนบรรณาน กรมผนพับ 

ชืไอผูຌตงหรือหนวยงานทีไผลิต. (ปี). ชื่อร่ือง. [ผนพับ]. สถานทีไพิมพ์: ผูຌตงหรือหนวยงาน 
ทีไผลิต. 
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4.8 อ้างอ งจากการสัมภาษณ์ 
   ชืไอผูຌ฿หຌสัมภาษณ์. (ปี/ดือน/วัน). ต าหนง. สัมภาษณ์. 

ิการสงต้นฉบับ     
ผูຌขียนสงเฟล์ตຌนฉบับบทความ (Microsoft Word) ละบบฟอร์มน าสนอบทความพืไอพิจารณา

ตีพิมพ์฿นชองทางของวารสารระบบออนเลน์ (Online Submission) ทานัๅน 
กองบรรณาธิการจะพิจารณาบทความบืๅองตຌน กีไยวกับความถูกตຌองของรูปบบทัไวเป ถຌาเมผานการ

พิจารณา จะสงกลับเปกຌเข  ถຌาผานจะขຌาสูการพิจารณาของผูຌประมินจากภายนอกมืไอผลการประมินผาน
หรือเมผานหรือมีการกຌเขจะจຌงผล฿หຌผูຌขียนทราบ 
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