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เจ้าของ : มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่มีคุณภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์
และนักวิจัยที่ต้องการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งภายในและภายนอก
2. เป็นสื่อกลางในการนําเสนอความก้าวหน้าทางการวิจัยของนิสิต อาจารย์ นักวิจัย ตลอดจน
ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการภายนอกได้สร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานวิชาการ
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้า
และนําไปสู่การเพิ่มพูนตําแหน่งทางวิชาการ
ขอบเขตของวารสาร
1. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มุ่งเน้นเป็นสื่อกลางในการสร้างองค์ความรู้และเผยแพร่
บทความวิ ช าการและผลงานวิ จั ย ที่ มี คุ ณ ภาพ และเป็ น ประโยชน์ ต่ อ วงวิ ช าการ ในสาขาต่ า งๆ เช่ น
เศรษฐศาสตร์ / บริหารธุรกิจและการจัดการ รัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
ประชากรศาสตร์ ศิ ลปศาสตร์ นิ เทศศาสตร์ ภาษาศาสตร์ สหวิ ทยาการด้ านสั งคมศาสตร์ และมนุ ษยศาตร์
และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
2. เนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของบทความวิชาการหรือบทความวิจัยที่ส่งมาขอตีพิมพ์จะต้อง
ไม่ อยู่ ในระหว่ างการ ขอตี พิ มพ์ หรื อเคยได้ รั บการตี พิ มพ์ เผยแพร่ มาก่ อนในวารสารอื่ นๆทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ
3. การส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยนั้น สามารถส่งโดยตรงไปที่กองบรรณาธิการวารสารผ่าน
ระบบ online Submission ที่เว็ปไซต์ บทความทั้ง 2 ประเภท ซึ่งบทความที่ส่งมานั้นจะถูกส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทําการประเมินแบบ Double-Blinded Review ก่อนที่จะพิจารณาจัดพิมพ์ในขั้น
ต่อไป
4. การรับบทความของวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะเป็นบทความ
ที่มุ่งเน้นสร้างองค์ความรู้ แนวคิด ทฤษฏีใหม่ๆ ช่วยขยายองค์ความรู้ในแง่มุมต่างๆเพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจ
และนําไปประยุกต์ใช้ในวงวิชาการที่กว้าง และมีประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม
ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์
รองศาสตราจารย์ ดร.จิรพล

จิยะจันทน์
จิยะจันทน์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

บรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา ตันเปาว์

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญามน อินหว่าง

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
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กําหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ : วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พิมพ์เผยแพร่ 3 ฉบับต่อปี
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม
บทความทุกเรื่องทีต่ ีพิมพ์ได้จะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ท่าน
ทัศนะและข้อคิดเห็นของบทความในวารสารฉบับนี้เป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน ไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของบรรณาธิการ
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บทบรรณาธิการ
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับนี้ เป็นฉบับประจํา
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจําปี 2561 เนื้อหาประกอบด้วยบทความวิจัยจํานวน 13 เรื่อง 1.ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 2.พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ
ความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ ภูโคลน คันทรี คลับ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 3.การตัดสินใจศึกษาทางการ
เมืองของนายชวน หลีกภัย กรณีการทําประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 4.การศึกษาปัญหากฎหมายที่มี
อิทธิพลต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาอําเภอ
สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 5.ลักษณะธุรกิจครอบครัวที่ยั่งยืน กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 6. Screening Plagiarism of Academic Work in Accordance with the Ideal
Roles of Thesis Advisors 7.การดําเนินงานของชมรมผู้สูงอายุต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ:
กรณีศึกษา ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตําบลบ้านฝาง อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 8.ประสิทธิภาพการลงทุน
ภาครัฐกับเศรษฐกิจมหาสารคาม 9.ปัญหาด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตเทศบาล
เมือง จังหวัดขอนแก่น 10.สภาพปัญหาและความต้องการ การจัดการศึกษา กรณีศึกษา : โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย 11.รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12.ปัจจัย
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนอนุบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 13.ทลายเพดาน :
ทําอย่างไรสตรีจึงเข้าสู่ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และบทความวิชาการจํานวน 1 เรื่อง ได้แก่ เทคนิค
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งเนื้อหาของบทความน่าสนใจสําหรับนักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป ที่จะ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ตามบริบท
กองบรรณาธิการวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หวังเป็น
อย่างยิ่งว่า วารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับผู้อ่านทุกท่าน และขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน
ที่ร่วมให้ข้อคิดและพัฒนาบทความจนเป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อเผยแพร่ รวมทั้งขอขอบคุณทุกท่านที่ส่ง
บทความวิชาการและบทความวิจัยมาเพื่อลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฉบับนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา ตันเปาว์
บรรณาธิการ
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Abstract
5IFǰ PCKFDUJWFTǰ PGǰ UIJTǰ TUVEZǰ XFSFǰ  ǰUPǰ TUVEZǰ EFNPHSBQIJDǰ DIBSBDUFSJTUJDTǰ  ǰ 'BDUPSTǰ
BGGFDUJOHǰ TUVEZǰ EFDJTJPOǰ NBLJOHǰ JOǰ QSJWBUFǰ VOJWFSTJUJFTǰ JOǰ #BOHLPLǰ  ǰ UPǰ DPNQBSFǰ UIFǰ GBDUPSTǰ
influencing the decision to study in private higher education institutions in Bangkok. The samples
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were collected from 400 university students who were enrolled in Bangkok metropolitan area.
Statistical analysis was performed by using frequency, percentage, mean, and standard deviation.
T-test, one-way ANOVA, multiple comparison, and multiple regression analysis. Stepwise
Regression The research found that  ǰ1FSTPOBMǰGBDUPSTǰUIBUǰBGGFDUǰUIFǰEFNBOEǰGPSǰFEVDBUJPOǰJOǰ
QSJWBUFǰVOJWFSTJUJFTǰǰEPNJDJMFǰ 4JHǰǰ ǰBOEǰJODPNFǰ 4JHǰǰ ǰ0UIFSǰGBDUPSTǰJODMVEFEǰHFOEFS ǰ
age group, faculty , did not affect the decision to study.  ǰ5IFǰSFTVMUTǰPGǰNBSLFUJOHǰNJYǰ 1T ǰUIBUǰ
affect the decision to study in private institutions in Bangkok were as follows: curriculum of the
institution ǰ ǰ-PDBUJPO ǰ ǰQIZTJDBMǰDIBSBDUFSJTUJDTǰ ǰ ǰDSFEJUTǰBOEǰGFFTǰ ǰ ǰ5IFǰ
1SPNPUJPOǰ ǰ ǰBOEǰTUBGGǰ ǰ ǰSFTQFDUJWFMZ  ǰ5IFǰSFTVMUTǰTIPXFEǰUIBUǰUIFǰNBSLFUJOHǰNJYǰ
1T ǰ QSFEJDUFEǰ UIFǰ EFDJTJPOǰ UPǰ TUVEZǰ JOǰ QSJWBUFǰ FEVDBUJPOǰ JOTUJUVUJPOTǰ JOǰ #BOHLPL ǰ ǰ 5IFǰ
price of the course and the pricFǰ PGǰ UIFǰ QMBDFǰ 5IFǰ QMBDFǰ PGǰ UIFǰ JOTUJUVUJPOǰ 1SPNPUJPO ǰ
1FSTPOOFMǰ 1SPDFTT ǰ5IFǰQIZTJDBMǰDIBSBDUFSJTUJDTǰ QIZTJDBM ǰDBOǰCFǰXSJUUFOǰJOǰUIFǰGPSNǰPGǰTUBOEBSEǰǰ
regression equation. ;?ǰǰǰǰ 1SPEVDU ǰ ǰǰǰ 1SJDF ǰ ǰǰ 1MBDF ǰ ǰǰ 1IZTJDBM ǰ
KeywordTǰ'BDUPSTǰ"GGFDUJOHǰ%FDJTJPO, Making Admission to a private educational institution
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éšćîÖćøóĆçîćñúÜćîìćÜüĉßćÖćø ÖćøóĆçîćïčÙúćÖøǰĒúąðøĉöćèõćøąÜćîìĊęöćÖ×ċĚî àċęÜÿŠÜñúêŠĂÖćøóĆçîć
îĆÖýċÖþćĔîéšćîêŠćÜė ðŦÝÝčïĆîÿëćïĆîÖćøýċÖþćĔîðŦÝÝčïĆîöĊÖćøðøĆïêĆüÝćÖĒêŠÖŠĂîöćÖ×ċĚîĂ÷ŠćÜđĀĘî
ĕéšßĆéđÝîǰēé÷đÞóćąõćÙđĂÖßîǰîĆÖýċÖþćÝċÜöĊìćÜúČĂÖđóĉęööćÖ×ċĚîǰǰĔîÖćøêĆéÿĉîĔÝđúČĂÖđ×šćýċÖþćêŠĂǰǰ
ÿŠÜñúĔĀšÿëćïĆîÖćøýċÖþćđÖĉéÖćøĒ×ŠÜ×ĆîÖĆîÿĎÜöćÖǰǰǰǰñĎšïøĉĀćø×ĂÜÿëćïĆîÖćøýċÖþćĒêŠúąĒĀŠÜÝċÜêšĂÜ
üćÜĒñîÖú÷čìíŤđóČęĂÿøšćÜÙüćöĕéšđðøĊ÷ïìćÜÖćøĒ×ŠÜ×ĆîǰđóČęĂĀćĀøČĂÿøšćÜÝčéđéŠî×ĂÜ êîđĂÜđóČęĂ
êĂïÿîĂÜÙüćöêš Ă ÜÖćø×ĂÜÖúčŠ ö đðŜ ć Āöć÷ĔĀš ĕ éš ö ćÖìĊę ÿč é ēé÷Ĕßš ì ùþäĊ ðŦ Ý ÝĆ ÷ ìćÜÖćøêúćé
(ÖĆî÷ćǰ øĆêîđüìüÜýŤǰ  ǰàċęÜÿŠÜñúêŠĂÖøąïüîÖćøêĆéÿĉîĔÝđ×šćýċÖþćêŠĂÖøąïüîÖćøÖćøêĆéÿĉîĔÝ
êćöĒïïĒîüìćÜðäĉïĆêĉĂ÷ŠćÜöĊǰđĀêčñúêćöüĉíĊÖćøìćÜýćÿêøŤÖćøêĆéÿĉîĔÝ ÖîÖüøøèǰÿčüøøèìĊĒúąÿčîĉÿćǰ
îćÙąđêǰ   ìĊęĒêÖêŠćÜìĆĚÜĔîéšćî×ĂÜÙüćöĀîĆÖđïć×ĂÜ×šĂöĎúǰ ÙčèÿöïĆêĉðŦÝÝĆ÷ǰóùêĉÖøøöǰđÜČęĂîĕ×ìĊęđÖĉé
ÝćÖÿõćüąĒüéúšĂöĒúąêĆüïčÙÙúǰ
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éšü÷đĀêčîĊĚđĂÜÝċÜìĞćĔĀšÿëćïĆîìćÜÖćøýċÖþćÝĞćđðŨîêšĂÜöĊÖćøóĆçîćĒúąðøĆïðøčÜĂ÷ĎŠđÿöĂ
đóČęĂêĂïÿîĂÜÙüćöêšĂÜÖćø×ĂÜñĎšđøĊ÷îĒúąÙüćöÙćéĀüĆÜìćÜÿĆÜÙö ìĆĚÜîĊĚïčÙÙúìĊęđ×šćýċÖþćêŠĂøąéĆïĂčéöýċÖþćǰ
ÝąöĊÿŠüîøŠüöĔîÖćøêĆéÿĉîĔÝĔîĒúąÖćøüćÜĒñîĔîĂîćÙê×ĂÜêîđĂÜ êćöÙüćöóøšĂö ĒúąÙüćöêš ĂÜÖćøǰ
àċęÜöĊðŦÝÝĆ÷êŠćÜėìĊęĔßšĔîÖćøêĆéÿĉîĔÝÝćÖñúđĀêčñúéĆÜÖúŠćüÝċÜìĞćĔĀšñšĎüĉÝĆ÷ÿîĔÝýċÖþćðŦÝÝĆ÷ìĊęÿŠÜñúêŠĂ
ÖćøêĆéÿĉîĔÝýċÖþćêŠĂĔîÿëćïĆîĂčéöýċÖþćđĂÖßîĔîđ×êÖøčÜđìóöĀćîÙø
üĆêëčðøąÿÜÙŤ×ĂÜÖćøüĉÝĆ÷
ÖćøüĉÝĆ÷ÙøĆĚÜîĊĚ öĊüĆêëčðøąÿÜÙŤÖćøüĉÝĆ÷éĆÜîĊĚ
ǰ ǰ đóČęĂýċÖþćðŦÝÝĆ÷ìĊęÿŠÜñúêŠĂÖćøêĆéÿĉîĔÝđ×šćýċÖþćêŠĂĔîÿëćïĆîĂčéöýċÖþćđĂÖßîĔîđ×ê
ÖøčÜđìóöĀćîÙø
2. đóČęĂýċÖþćøąéĆïĒúąÙüćöÿĆöóĆîíŤ×ĂÜðŦÝÝĆ÷ÿŠüîðøąÿöìćÜÖćøêúćéìĊęÿŠÜñúêŠĂÖćøêĆéÿĉîĔÝ
ýċÖþćêŠĂĔîÿëćïĆîĂčéöýċÖþćđĂÖßîĔîđ×êÖøčÜđìóöĀćîÙø
ÖøĂïĒîüÙĉé
ÖøĂïĒîüÙĉéĔîÖćøüĉÝĆ÷ ĔîÖćøüĉÝĆ÷đøČęĂÜ “ðŦÝÝĆ÷ìĊęÿŠÜñúêŠĂÖćøêĆéÿĉîĔÝýċÖþćêŠĂöĀćüĉì÷ćúĆ÷
Ĕîđ×êÖøčÜđìóöĀćîÙø” ñĎšüĉÝĆ÷ĔîýċÖþćĒîüÙĉéĒúąìùþãĊ ĒúąÜćîüĉÝĆ÷ìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜéšćîðŦÝÝĆ÷ÿŠüîðøąÿö
Öćøêúćé (ýĉøĉüøøèǰđÿøĊøĆêîŤǰ, ðøĉâǰúĆÖþĉêćîîìŤĒúąǰýčõøǰđÿøĊøĆêîŤ ǰ ǰ ǰ 337- ìùþãĊ
ÖćøêĆéÿĉîĔÝ (JCTPO ǰǰǰǰ ĒúąîĞćöćÿĆÜđÙøćąĀŤÿćöćøëÖĞćĀîéđðŨîÖøĂïĒîüÙĉéĔîÖćø
üĉÝĆ÷đóČęĂĔĀšĕéšìøćïÙĞćêĂïêćöĒîüìćÜìĊęÖĞćĀîéĕüš éĆÜîĊĚ
êĆüĒðøĂĉÿøą
ðŦÝÝĆ÷ÿŠüîïčÙÙú
đóýǰǰǰǰǰ
Ăć÷č
ÖúčŠöđøĊ÷î
õĎöĉúĞćđîć

ÖúčŠöÙèą
øć÷ĕéš

ðŦÝÝĆ÷ìĊęÿŠÜñúêŠĂÖćøêĆéÿĉîĔÝýċÖþćêŠĂ
ÿëćïĆîÖćøýċÖþćđĂÖßîĔîđ×êÖøčÜđìóöĀćîÙø
ǰéšćîĀúĆÖÿĎêøǰ 1SPEVDU ǰǰǰ
ǰéšćîĀîŠü÷ÖĉêĒúąÙŠćíøøöđîĊ÷öÖćøđøĊ÷îǰǰ 1SJDF ǰǰǰ
ǰéšćîìĞćđúìĊęêĆĚÜ×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰǰ 1MBDF ǰǰǰ
ǰéšćîÖćøÿŠÜđÿøĉöÖćøêúćéǰǰ 1SPNPUJPO ǰǰǰ
ǰéšćîïčÙúćÖøǰǰ 1FPQMF ǰǰǰ
ǰéšćîÖøąïüîÖćøǰǰ 1SPDFTT ǰǰǰ
ǰéšćîúĆÖþèąìćÜÖć÷õćóǰǰ 1IZTJDBM

êĆüĒðøêćö
ÖćøêĆéÿĉîĔÝýċÖþćêŠĂ
ÿëćïĆîĂčéöýċÖþćđĂÖßîĔîđ×ê
ÖøčÜđìóöĀćîÙø
 ÖćøøĆïøĎšðŦâĀć
2. ÖćøĒÿüÜĀćÙüćöøĎš
3. ÖćøðøąđöĉîìćÜđúČĂÖ
4. ÖćøêĆéÿĉîĔÝ

ðŘìĊęǰ4 ÞïĆïìĊęǰǰđéČĂîöÖøćÙö–đöþć÷î 25 | Vol4,No.ǰJanuary- April 8: ISSN 2465-3578



üćøÿćøüĉÝĆ÷öĀćüĉì÷ćúĆ÷đüÿđìĉøŤøŤîǰöîčþ÷ýćÿêøŤĒúąÿĆÜÙöýćÿêøŤøŤǰ
Western University Research Journal of Humanities
umanities and Social Sciencee

ÿööêĉåćî
ÖćøüĉÝĆ÷ÙøĆĚÜîĊĚ öĊÿööêĉåćîÖćøüĉÝĆ÷éĆÜîĊĚ
ǰ ðŦÝÝĆ÷ÿŠüîïčÙÙúìĊęĒêÖêŠćÜ öĊñúêŠĂÖćøýċÖþćêŠĂöĀćüĉì÷ćúĆ÷Ĕîđ×êÖøčÜđìóöĀćîÙøĒêÖêŠćÜÖĆî
2. ðŦÝÝĆ÷ÿŠüîðøąÿöÖćøêúćéÿŠÜñúêŠĂÖćøêĆéÿĉîĔÝđ×šćýċÖþćêŠĂĔîÿëćïĆîĂčéöýċÖþćđĂÖßî
Ĕîđ×êÖøčÜđìóöĀćîÙø
×Ăïđ×êÖćøüĉÝĆ÷
ÖćøüĉÝĆ÷đøČęĂÜ ðŦÝÝĆ÷ìĊęöĊñúêŠĂÖćøêĆéÿĉîĔÝýċÖþćêŠĂÿëćïĆîĂčéöýċÖþćđĂÖßîĔîđ×êÖøčÜđìóöĀćîÙø
ñĎšüĉÝĆ÷ĕéšÖĞćĀîé×Ăïđ×ê×ĂÜÖćøüĉÝĆ÷ĕüšéĆÜîĊĚ
ǰéšćîđîČĚĂĀć
ÖćøýċÖþćÙøĆĚÜîĊĚñĎšüĉÝĆ÷öčŠÜýċÖþćðŦÝÝĆ÷ÿŠüîðøąÿöìćÜÖćøêúćéìĊęöĊñúêŠĂÖćøêĆéÿĉîĔÝ
ýċÖþćêŠĂÿëćïĆîĂčéöýċÖþćđĂÖßîĔîđ×êÖøčÜđìóöĀćîÙø ÝĞćîüî 7 éšćî éĆÜîĊĚǰ
ǰéšćîĀúĆÖÿĎêø (1SPEVDU ǰǰǰ
2. éšćîĀîŠü÷ÖĉêĒúąÙŠćíøøöđîĊ÷öÖćøđøĊ÷î (1SJDF ǰǰǰ
3. éšćîìĞćđúìĊêę ĆĚÜ×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ (1MBDF ǰǰǰ
4. éšćîÖćøÿŠÜđÿøĉöÖćøêúćé (1SPNPUJPO ǰǰǰ
5. éšćîïčÙúćÖø (1FPQMF ǰǰǰ
6. éšćîÖøąïüîÖćø (1SPDFTT ǰǰǰ
7. éšćîúĆÖþèąìćÜÖć÷õćó (1IZTJDBM
2 éšćîðøąßćÖøĒúąÖúčŠöêĆüĂ÷ŠćÜ
ðøąßćÖøìĊęĔßšĔîÖćøüĉÝĆ÷ ĕéšĒÖŠ îĉÿĉêǰîĆÖýċÖþćĔîÿëćïĆîÖćøýċÖþćđĂÖßîǰðøąÝĞćðŘ
ÖćøýċÖþć 2560 Ĕîđ×êÖøčÜđìóöĀćîÙø ÝĞćîüî  ǰ Ùî ÖĞćĀîé×îćéêĆüĂ÷ŠćÜêćøćÜǰìćēøǰ÷ćöćđîŠ
ÝĞćîüî 400 Ùî
3 êĆüĒðøìĊęĔßšĔîÖćøýċÖþć
ǰêĆüĒðøĂĉÿøą ĕéšĒÖŠ ðŦÝÝĆ÷ÿŠüîðøąÿöÖćøêúćéǰǰ
3.2 êĆüĒðøêćö ĕéšĒÖŠ ÖćøêĆéÿĉîĔÝđ×šćýċÖþćêŠĂĔîÿëćïĆîÖćøýċÖþćđĂÖßîĔîđ×ê
ÖøčÜđìóöĀćîÙø
đÙøČęĂÜöČĂìĊęĔßšĔîÖćøđÖĘïøüïøüö×šĂöĎú
đÙøČęĂÜöČĂìĊęĔßšĔîÖćøđÖĘïøüïøüö×šĂöĎúđðŨîĒïïÿĂïëćö àċęÜĒïŠÜĂĂÖđðŨî 3 êĂî ÙČĂ
êĂîìĊę ǰÿĂïëćöđÖĊę÷üÖĆïÿõćóìĆęüĕð×ĂÜñĎšêĂïĒïïÿĂïëćö ĕéšĒÖŠ đóý Ăć÷čǰǰÖúčŠö
đøĊ÷îǰǰõĎöĉúĞćđîćǰǰĒúąøć÷ĕéšǰǰ($IFDLǰ-JTUT
êĂîìĊę 2 ðŦÝÝĆ÷ÿŠüîðøąÿöÖćøêúćéǰđðŨîĒïïđúČĂÖêĂïßîĉéöćêøćÿŠüîðøąöćèÙŠć
5 øąéĆï 3BUJOHǰ4DBMF
êĂîìĊę 3 ÖćøêĆéÿĉîĔÝđ×šćýċÖþćêŠĂÿëćïĆîĂčéöýċÖþćđĂÖßîĔîđ×êÖøčÜđìóöĀćîÙø
ìĊęđðŨîĒïïðúć÷đðŗé
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×ĆĚîêĂîÖćøÿøšćÜđÙøČęĂÜöČĂ
ĔîÖćøÿøšćÜđÙøČęĂÜöČĂ ñĎšýċÖþćĕéšéĞćđîĉîÖćøêćö×ĆĚîêĂîéĆÜêŠĂĕðîĊĚ
ǰ ýċÖþćÙšîÙüšćđĂÖÿćø ïìÙüćö êĞćøć ĒúąÖćøýċÖþćìĊęđÖĊę ÷ü×šĂÜÖĆïðŦÝÝĆ÷ÿŠüîðøąÿö
ìćÜÖćøêúćéǰêŠĂÖćøêĆéÿĉîĔÝđ×šćýċÖþćêŠĂĔîÿëćïĆîÖćøýċÖþćđĂÖßîǰđóČęĂÖĞćĀîéðøąđéĘîêŠćÜė
ĔîÖćøÿøšćÜđÙøČęĂÜöČĂ đÖĘïøüïøüö×šĂöĎúĔĀšÙøĂïÙúčöđîČĚĂĀćìĊęÖĞćĀîé
2. ÿøšćÜĒïïÿĂïëćöđÖĊę÷üÖĆïðŦÝÝĆ÷ÿŠüîðøąÿöìćÜÖćøêúćéêŠĂÖćøêĆéÿĉîĔÝđ×šćýċÖþćêŠĂ
ĔîÿëćïĆîÖćøýċÖþćđĂÖßîìĊęÝąĔßšđÖĘïøüïøüö×šĂöĎú
3. îĞćĒïïÿĂïëćöĕððøċÖþćĂćÝćø÷ŤìĊęðøċÖþć đóČęĂóĉÝćøèćĔĀš×šĂđÿîĂĒîą
4. îĞćĒïïÿĂïëćöìĊęĕéšøĆïÙĞćĒîąîĞćöćðøĆïðøčÜĒÖšĕ× ĒúąîĞćĕðĔĀšñĎšđßĊę÷üßćâ ÝĞćîüî 3 ìŠćî
đóČęĂêøüÝÿĂïÙüćöđìĊę÷ÜêøÜ ÙüćöÿöïĎøèŤĒúąÙüćöÙúĂïÙúčöđîČĚĂĀć ÙüćöëĎÖêšĂÜìćÜõćþćĒúą
ĀćÙŠćéĆßîĊÙüćöÿĂéÙúšĂÜ IOC (Index of Item–Objective Congruence ēé÷ĔĀšñĎšđßĊę÷üßćâóĉÝćøèć
×šĂÙĞćëćöĒêŠúą×šĂüŠćöĊÙüćöÿĂéÙúšĂÜĀøČĂĕöŠ
5.îĞćĒïïÿĂïëćöìĊęñŠćîÖćøüĉđÙøćąĀŤĒúšüĕðìéúĂÜĔßš (5SZǰ PVU ǰ ÖĆïÖúčŠöìéúĂÜ
ÝĞćîüî 50 ßčé đóČęĂÙĞćîüèĀćÙŠćÿĆöðøąÿĉìíĉĝÙüćöđßČęĂöĆęî×ĂÜĒïïÿĂïëćöēé÷ĔßšÿĆöðøąÿĉìíĉĝĒĂúôć
(ɲ–Coefficient ǰ×ĂÜ Cronbach (ïčâßö ýøĊÿąĂćé, 2545 :99 ĕéšÙŠćđÞúĊę÷đìŠćÖĆïǰ0.89
6. ðøĆïðøčÜĒïïÿĂïëćöĔĀšöĊÙüćöÿöïĎøèŤ
7. đêøĊ÷öĒïïÿĂïëćöìĊęÿöïĎøèŤĒúšüđóČęĂîĞćĕðđÖĘï×šĂöĎúêŠĂĕð
ÖćøđÖĘïøüïøüö×šĂöĎú
ĔîÖćøýċÖþć ñĎšýċÖþćĕéšéĞćđîĉîÖćøêćö×ĆĚîêĂî éĆÜêŠĂĕðîĊĚ
ÖćøđÖĘïøüïøüö×šĂöĎúĔîÖćøüĉÝĆ÷ĔîÙøĆĚÜîĊĚ ñĎšüĉÝĆ÷ĕéšđÖĘïøüïøüö×šĂöĎúéšü÷êîđĂÜēé÷öĊ
×ĆĚîêĂîéĆÜîĊĚ
×ĆĚîìĊę ǰîĞćĀîĆÜÿČĂÝćÖÙèąüĉßć ëċÜÿëćïĆîÖćøýċÖþćđĂÖßîđóČęĂ×ĂĂîčâćêĔîÖćø
đÖĘïøüïøüö×šĂöĎúÝćÖîĆÖýċÖþćǰ
×ĆĚîìĊę 2 ðøąÿćîÜćîÖĆïÿëćîýċÖþćìĊęđðŨîÖúčŠöêĆüĂ÷ŠćÜĔîÖćøđÖĘïøüïøüö×šĂöĎú
×ĆĚîìĊę 3 îĆÖüĉÝĆ÷éĞćđîĉîÖćøøüïøüö×šĂöĎúéšü÷êîđĂÜ
ÖćøÝĆéÖøąìĞć×šĂöĎú (ÖćøêøüÝÿĂïÙüćöÿöïĎøèŤ×ĂÜđÙøČęĂÜöČĂ,ÖćøĔĀšÙąĒîî×šĂöĎú
ǰ ĕéšøĆïĒïïÿĂïëćöÖúĆïÙČî ĒúąêøüÝÿĂïÙüćöÿöïĎøèŤ×ĂÜĒïïÿĂïëćö öĊÙüćöÿöïĎøèŤÝĞćîüî
400 ÞïĆï ÙĉéđðŨîøšĂ÷úą 
2. îĞćĒïïÿĂïëćööćêøüÝĔĀšÙąĒîîêćöøĎðĒïïÖćøĔĀšÙąĒîî×ĂÜúĉđÙĉøŤì (-JLFSU ǰ
(ïčâßö ýøĊÿąĂćé, 2545 :23 ǰöĊ 5 øąéĆï
3. îĞćÙąĒîîìĊęĕéšĀćÙŠćìćÜÿëĉêĉéšü÷đÙøČęĂÜÙĂöóĉüđêĂøŤēé÷ĔßšēðøĒÖøöÿĞćđøĘÝøĎðìćÜÿëĉêĉ
ÖćøüĉđÙøćąĀŤ×šĂöĎú
đöČęĂìĞćÖćøđÖĘïøüïøüö×šĂöĎúĒúąêøüÝÿĂïÙüćöëĎÖêšĂÜđøĊ÷ïøšĂ÷Ēúšü ÝċÜìĞćÖćøúÜøĀĆÿ
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$PEJOH Ēúąðøąöüúñúéšü÷ēðøĒÖøöÿĞćđøĘÝøĎðìćÜÿëĉêĉ đóČęĂÙĞćîüèñúÖćøüĉÝĆ÷ ēé÷Ē÷ÖĂĂÖđðŨî
ÖćøüĉđÙøćąĀŤ×šĂöĎúéšü÷ÿëĉêĉđßĉÜóøøèîć %FTDSJQUJWFǰ 4UBUJTUJD ǰ ĕéšĒÖŠǰÙŠćìćÜÿëĉêĉêŠćÜė ĒúąĂíĉïć÷ÙŠćÿëĉêĉ
øšĂ÷úą 1FSDFOUBHF ǰ ÙŠćđÞúĊę÷đú×Ùèĉê .FBO ǰ ĒúąÿŠüîđïĊę÷Üđïîöćêøåćî (Standard %FWJBUJPO
đóČęĂĂíĉïć÷×šĂöĎú
- ðŦÝÝĆ÷ÿŠüîïčÙÙúǰĕéšĒÖŠ đóý Ăć÷čǰÖúŠöÙèą ÖúčŠöđøĊ÷î õĎöĉúĞćđîć øć÷ĕéš
- ðŦÝÝĆ÷ÿŠüîðøąÿöìćÜÖćøêúćéìĊęöĊñúêŠĂÖćøêĆéÿĉîĔÝđúČĂÖýċÖþćêŠĂÿëćïĆîÖćøýċÖþćđĂÖßî
Ĕîđ×êÖøčÜđìóöĀćîÙø ĕéšĒÖŠ éšćîĀúĆÖÿĎêø éšćîÙŠćĀîŠü÷ÖĉêĒúąíøøöđîĊ÷öÖćøđøĊ÷î éšćîìĞćđúìĊęêĆĚÜ
öĀćüĉì÷ćúĆ÷ éšćîÖćøÿŠÜđÿøĉöÖćøêúćé éšćîïčÙúćÖø éšćîÖøąïüîÖćøÝĆéÖćøýċÖþć éšćîúĆÖþèąìćÜÖć÷õćó
ǰÙŠć t-test ĔßšìéÿĂïđðøĊ÷ïđìĊ÷ïøąĀüŠćÜÙŠćđÞúĊę÷×ĂÜêĆüĒðøĂĉÿøąàċęÜÝĞćĒîÖđðŨî 2 ÖúčŠö
2. ÙŠć '-test ĔßšìéÿĂïđðøĊ÷ïđìĊ÷ïÙüćöĒðøðøüî×ĂÜêĆüĒðøĂĉÿøąàċęÜÝĞćĒîÖêĆĚÜĒêŠ 3 ÖúčŠö×ċĚîĕð
ĒúąìéÿĂïøć÷ÙĎŠéšü÷üĉíĊÖćø×ĂÜ Scheffe
3.ÖćøüĉđÙøćąĀŤÖćøëéëĂ÷óĀčÙĎèǰ ǰ .VMUJQMFǰ 3FHSFTTJPOǰ "OBMZTJT ǰ ēé÷ÖćøđúČĂÖêĆüĒðø
ēé÷üĉíĊđóĉęöêĆüĒðøĂĉÿøąĒïï×ĆĚîêĂî (4UFQXJTFǰ3FHSFTTJPO
ÿøčðñú
1) ñúÖćøüĉđÙøćąĀŤÙŠćÙüćöëĊę øšĂ÷úą×ĂÜ×šĂöĎúìĆęüĕð×ĂÜñĎšêĂïĒïïÿĂïëćö
ñĎšêĂïĒïïÿĂïëćöÿŠüîĔĀâŠđðŨîđóýĀâĉÜ ÝĞćîüî ǰ Ùî ÙĉéđðŨîøšĂ÷úą 72.75
öĊĂć÷č 20-25 ðŘ Ýćîüî 204 Ùî ÙĉéđðŨîøšĂ÷úą ǰ ÿŠüîĔĀâŠýċÖþćĂ÷ĎŠĔîîĆÖýċÖþćÖúčŠööîčþ÷ŤýćÿêøŤ
ĒúąÿĆÜÙöýćÿêøŤ ÝĞćîüî 225 Ùî ÙĉéđðŨîøšĂ÷úą 56.25 ÖúčŠöđøĊ÷î×ĂÜîĆÖýċÖþćÿŠüîĔĀâŠĂ÷ĎŠĔîõćÙðÖêĉ
ÝĞćîüî 200 Ùî ÙĉéđðŨîøšĂ÷úą 50 öĊõĎöĉúĞćđîćĂ÷ĎŠĔîõćÙÖúćÜ ÝĞćîüî 244 Ùî ÙĉéđðŨîøšĂ÷úą ǰ
ĒúąöĊøć÷ĕéšđÞúĊę÷êŠĂđéČĂîîšĂ÷ÖüŠć ,000 ïćì/đéČĂî ÝĞćîüî 280 Ùî ÙĉéđðŨîøšĂ÷úą 70
2) ñúÖćøüĉđÙøćąĀŤÙŠćđÞúĊę÷ ÿŠüîđïĊę÷Üđïîöćêøåćî ĒúąøąéĆïÙüćöÿĞćÙĆâ×ĂÜ×šĂöĎú
ðŦÝÝĆ÷ìĊęöĊ ñúêŠĂÖćøêĆéÿĉîĔÝýċÖþćêŠĂÿõćïĆîÖćøýċÖþćđĂÖßîĔîđ×êÖøčÜđìóöĀćîÙø
øąéĆïÙüćöÿĞćÙĆâ×ĂÜ×šĂöĎúðŦÝÝĆ÷ìĊęöĊñúêŠĂÖćøêĆéÿĉîĔÝýċÖþćêŠĂĔîÿëćïĆîÖćøýċÖþćđĂÖßî
Ĕîđ×êÖøčÜđìóöĀćîÙø óïüŠćĔîõćóøüöĂ÷ĎŠĔîøąéĆïöćÖ đöČęĂĒ÷ÖóĉÝćøèćđðŨîøć÷éšćîǰóïüŠć éšćîĀúĆÖÿĎêø
×ĂÜÿëćïĆî ( ǰ ǰ ǰ øąéĆïöćÖìĊęÿčé øĂÜúÜöćÙČĂ éšćîìĞćđúìĊęêĆĚÜ×ĂÜÿëćïĆî( ǰ ǰ øąéĆïöćÖ
éšćîúĆÖþèąìćÜÖć÷õćó ( ǰǰ øąéĆïöćÖ éšćîÙŠćĀîŠü÷ÖĉêĒúąÙŠćíøøöđîĊ÷ö ( = 4.28 øąéĆïöćÖ
éšćîÖøąïüîÖćøÝĆéÖćøÖćøýċÖþć ( ǰǰ ǰ øąéĆïöćÖ éšćîÖćøÿŠÜđÿøĉöÖćøêúćé (  øąéĆïöćÖ
ĒúąéšćîïčÙúćÖø ( ǰ ǰøąéĆïöćÖ êćöúĞćéĆï
éšćîĀúĆÖÿĎêø×ĂÜÿëćïĆî 1SPEVDU óïüŠćĔîõćóøüöĂ÷ĎŠĔîøąéĆïöćÖéšü÷ÙŠćđÞúĊę÷ǰ4.63
đöČęĂĒ÷ÖóĉÝćøèćđðŨîøć÷×šĂóïüŠćìčÖøć÷×šĂĂ÷ĎŠĔîøąéĆïöćÖǰĒúąðćîÖúćÜđøĊ÷ÜúĞćéĆïéĆÜîĊĚ ĀúĆÖÿĎêøìĊęêøÜêŠĂ
ÙüćöêšĂÜÖćø×ĂÜÿĆÜÙöǰøĂÜúÜöćĀúĆÖÿĎêøĕéšøĆïÖćøøĆïøĂÜÝćÖĀîŠü÷ÜćîõćÙøĆåĒúąĂÜÙŤÖøüĉßćßĊóǰǰ
ĀúĆÖÿĎêøöĊÙüćöìĆîÿöĆ÷ ĀúĆÖÿĎêøĀúćÖĀúć÷ ĀúĆÖÿĎêøöĊÙüćöĔĀöŠĒúąìĆîÿöĆ÷ǰêćöúĞćéĆï
éšćîìĞćđúìĊęêĆĚÜ×ĂÜÿëćïĆîǰ 1MBDF ǰóïüŠćĔîõćóøüöĂ÷ĎŠĔîøąéĆïöćÖéšü÷ÙŠćđÞúĊę÷ǰ4.43 đöČęĂĒ÷Ö
óĉÝćøèćđðŨîøć÷×šĂóïüŠćìčÖøć÷×šĂĂ÷ĎŠĔîøąéĆïöćÖ đøĊ÷ÜúĞćéĆïéĆÜîĊĚ ÿëćïĆîĂ÷ĎŠĔÖúšÙüćöđÝøĉâ ĒúąĒĀúŠÜ
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ßčößî ÿëćïĆîöĊÿëćîìĊęøŠöøČęî ÿąĂćé Ēúąÿü÷Üćö ÿëćïĆîĂ÷ĎŠĔîïøĉđüèìĊęöĊÖćøÙöîćÙöÿąéüÖ êćöúĞćéĆï
éšćîúĆÖþèąìćÜÖć÷õćóĔîõćóøüöǰöĊÙŠćđÞúĊę÷ǰ4.38 øąéĆïöćÖ đöČęĂĒ÷ÖóĉÝćøèćđðŨîøć÷×šĂ
óïüŠćìčÖøć÷×šĂìĊęĂ÷ĎŠĔîøąéĆïöćÖđøĊ÷ÜúćéĆïéĆÜîĊĚ öĊĂčðÖøèŤÖćøđøĊ÷îìĊęìĆîÿöĆ÷ øĂÜúÜöć ĂćÙćøÿëćîìĊę
đĀöćąÿöÖĆ ï ÖćøđøĊ ÷ îÖćøÿĂîĀš Ă ÜđøĊ ÷ îĀš Ă Üðäĉ ïĆ êĉ Ö ćøêŠ ć ÜėđóĊ ÷ ÜóĂêŠ Ă ÖćøĔßš Ü ćîĀš Ă Üÿöč é
ĒúąöĊĀîĆÜÿČĂìĊęìĆîÿöĆ÷ ĀšĂÜđøĊ÷îĒúąĂčðÖøèŤÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂî öĊĂčðÖøèŤĀøČĂÿČęĂđìÙēîēú÷ĊêŠćÜė
ĂĞćîü÷ÙüćöÿąéüÖĒÖŠîĆÖýċÖþćǰ
éšćîÙŠćĀîŠü÷ÖĉêĒúąÙŠćíøøöđîĊ÷öĔîõćóøüöǰöĊÙŠćđÞúĊę÷ǰ4.28 ĔîøąéĆïöćÖ óïüŠćĔîõćóøüö
Ă÷ĎŠĔîøąéĆïðćîÖúćÜ đöČęĂĒ÷ÖóĉÝćøèćđðŨîøć÷×šĂóïüŠćìčÖøć÷×šĂìĊęĂ÷ĎŠĔîøąéĆïöćÖǰđøĊ÷ÜúĞćéĆïéĆÜîĊĚ
ÙŠćíøøöđîĊ÷öÖćøđøĊ÷îöĊÙüćöđĀöćąÿö øĂÜúÜöć ÙŠćĀîŠü÷ǰÙŠćĔßšÝŠć÷éšćîÖćøïøĉÖćøêŠćÜė ĒúąÙŠćïĞćøčÜ
ÖćøýċÖþćǰêćöúĞćéĆï
éšćîÖøąïüîÖćøÝĆéÖćøÖćøýċÖþćĔîõćóøüö öĊÙŠćđÞúĊę÷ 4.26 óïüŠćĔîõćóøüöĂ÷ĎŠĔîøąéĆïöćÖǰ
đöČęĂĒ÷ÖóĉÝćøèćđðŨîøć÷×šĂóïüŠćìčÖ×šĂĂ÷ĎŠĔîøąéĆïöćÖ ĒúąðćîÖúćÜ đøĊ÷ÜúĞćéĆïéĆÜîĊĚ ÖćøÝĆéÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîǰǰǰ
øĂÜúÜöćÙČĂǰÖćøüĆéðøąđöĉîñú ÖćøĔĀšÙĞćðøċÖþć ÖćøïøĉÖćøìćÜÖćøýċÖþćìĊęøüéđøĘü ĒúąëĎÖêšĂÜÖćøóĆçîć
øąïïÿîĆïÿîčîéšćîđìÙēîēú÷ĊǰĒúąÖćøïøĉÖćø×ĂÜĀîŠü÷Üćî êćöúĞćéĆï
éšćîÖćøÿŠÜđÿøĉöÖćøêúćéĔîõćóøüöǰöĊÙŠćđÞúĊę÷ǰ3.96 éšćîÖćøÿŠÜđÿøĉöÖćøêúćé 1SPNPUJPO ǰ
óïüŠćĔîõćóøüöĂ÷ĎŠĔîøąéĆïðćîÖúćÜ đöČęĂĒ÷ÖóĉÝćøèćđðŨîøć÷×šĂóïüŠćìčÖøć÷×šĂĂ÷ĎŠĔîøąéĆïðćîÖúćÜ
đøĊ÷ÜúĞćéĆïéĆÜîĊĚ öĊÖćøðøąßćÿĆöóĆîíŤìćÜÿČęĂĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤêŠćÜė đßŠî ĂĉîđìĂøŤđîĘê đüĘïĕàéŤ đðŨîêšî
øĂÜúÜöć ēïüŤßĆüøŤ/Ĕïðúĉü ÖćøĒîąîĞćēé÷ÙîøĎšÝĆÖ öĊÖćøĂĂÖïĎìÝĆéÖĉÝÖøøö đóČęĂðøąßćÿĆöóĆîíŤđÖĊę÷üÖĆï
êćöúĞćéĆï
éšćîïčÙúćÖøĔîõćóøüööĊÙŠćđÞúĊę÷ǰ3.88 Ă÷ĎŠĔîøąéĆïöćÖǰđöČęĂĒ÷ÖóĉÝćøèćđðŨîøć÷×šĂ
óïüŠćìčÖøć÷×šĂìĊęĂ÷ĎŠĔîøąéĆïöćÖ đøĊ÷ÜúĞćéĆïéĆÜîĊĚ øąïïĂćÝćø÷ŤìĊęðøċÖþć ÖćøêĉéêŠĂðøąÿćîÖĆïĂćÝćø÷ŤñĎšÿĂîǰǰǰǰǰ
ÖćøĔĀšïøĉÖćøÝćÖïčÙúćÖøĒúąĀîšćìĊęêŠćÜė Ēúąîē÷ïć÷ñĎšïøĉĀćø êćöúĞćéĆï
3) ñúÖćøüĉđÙøćąĀŤđðøĊ÷ïđìĊ÷ïøąĀüŠćÜ×šĂöĎúìĆęüĕð×ĂÜñĎšêĂïĒïïÿĂïëćöÖĆïðŦÝÝĆ÷
ìćÜÖćøêúćéìĊęöĊÙüćöÿĆöóĆîíŤÖĆïÖćøêĆéÿĉîĔÝ
ñúÖćøüĉđÙøćąĀŤóïüŠćõĎöúĉ ĞćđîćǰĒúąøć÷ĕéšǰìĊęĒêÖêŠćÜÖĆîÿŠÜñúêŠĂÖćøêĆéÿĉîĔÝýċÖþćêŠĂ
ÿëćïĆîÖćøýċÖþćđĂÖßîĔîđ×êÖøčÜđìóöĀćîÙøêŠćÜÖĆîìĊęøąéĆïǰ0.05 Ĕî×èąìĊęǰĕéšĒÖŠǰǰđóýǰĂć÷čǰÖúčŠöÙèąüĉßćǰ
ÖúčŠöđøĊ ÷îìĊęĒêÖêŠ ćÜÖĆîĕöŠÿŠÜñúêŠĂÖćøêĆéÿĉ îĔÝýċ ÖþćêŠĂÿëćïĆ îĂčéöýċÖþćđĂÖßîĔîđ×êÖøčÜ đìóöĀćîÙø
ĒêÖêŠćÜÖĆîǰ
4) ñúÖćøýċÖþćóïüŠćðŦÝÝĆ÷ÿŠüîðøąÿöÖćøêúćéǰ( Marketing Mix '7Ps )
ÿćöćøëó÷ćÖøèŤÖćøêĆéÿĉîĔÝđ×šćýċÖþćêŠĂĔîÿëćïĆîÖćøýċÖþćđĂÖßîĔîđ×êÖøčÜđìóöĀćîÙø
ĕéšøšĂ÷úąǰǰ 3 ǰ ĒúąðŦÝÝĆ÷ÿŠüîðøąÿöÖćøêúćéǰðøąÖĂïéšü÷ǰéšćîĀúĆÖÿĎêø (1SPEVDU
éšćîÙŠćĀîŠü÷ÖĉêĒúąíøøöđîĊ÷öÖćøđøĊ÷î (1SJDF ǰéšćîìĞćđúìĊęêĆĚÜ×ĂÜÿëćïĆî (1MBDF éšćîÖćøÿŠÜđÿøĉöÖćøêúćé
(1SPNPUJPO éš ćîïč ÙúćÖø (1FPQMF éš ćîÖøąïüîÖćø (1SPDFTT éš ćîúĆ ÖþèąìćÜÖć÷õćó (1IZTJDBM
ēé÷ÿćöćøëđ×Ċ÷îĔîøĎð×ĂÜÿöÖćøó÷ćÖøèŤĔîøĎð×ĂÜÙąĒîîöćêøåćîĕéšéĆÜîĊĚǰ
;?ǰǰǰǰ 1SPEVDU ǰ ǰǰǰ 1SJDF ǰ ǰǰ 1MBDF ǰ ǰǰ 1IZTJDBM ǰǰ
ðŘìĊęǰ4 ÞïĆïìĊęǰǰđéČĂîöÖøćÙö–đöþć÷î 25 | Vol4,No.ǰJanuary- April 8: ISSN 2465-3578



üćøÿćøüĉÝĆ÷öĀćüĉì÷ćúĆ÷đüÿđìĉøŤøŤîǰöîčþ÷ýćÿêøŤĒúąÿĆÜÙöýćÿêøŤøŤǰ
Western University Research Journal of Humanities
umanities and Social Sciencee

Ăõĉðøć÷ñú
øąéĆïÙüćöÿĞćÙĆâ×ĂÜ×šĂöĎúðŦÝÝĆ÷ÿŠüîðøąÿöÖćøêúćéìĊęöĊñúêŠĂÖćøêĆéÿĉîĔÝđ×šćýċÖþćêŠĂ
ÿëćïĆîÖćøýċÖþćđĂÖßîǰĔîđ×êÖøčÜđìóöĀćîÙø óïüŠćĔîõćóøüöĂ÷ĎŠĔîøąéĆïöćÖǰéšćîĀúĆÖÿĎêø×ĂÜÿëćïĆî
øąéĆïöćÖìĊęÿčé øĂÜúÜöćÙČĂ éšćîìĞćđúìĊęêĆĚÜ×ĂÜÿëćïĆîǰéšćîúĆÖþèąìćÜÖć÷õćó ÖćøìĊęñúÖćøüĉÝĆ÷đðŨîđßŠîîĊĚ
đîČęĂÜÝćÖĔîÖćøÝĆéÖćøýċÖþćìčÖøąéĆïîĆĚîĔĀšÙüćöÿĞćÙĆâÖĆïđøČęĂÜĀúĆÖÿĎêøöćÖìĊęÿčéđîČęĂÜÝćÖĀúĆÖÿĎêø
đðŨ îÿĉęÜÿĞ ćÙĆâìĊęÝąîćĕðÿĎŠÖćøÝĆéÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîìĊęöĊÙčèõćóĒúąöćêøåćîÝąđĀĘ îĕéšÝćÖÖćøìĊę
ÖøąìøüÜýċÖþćíĉÖćøĕéšĂĂÖđÖèæŤöćêøåćîĀúĆÖÿĎêøøąéĆïĂčéöýċÖþć ĒúąĂĂÖÖøĂïöćêøåćîÙčèüčçĉ
øąéĆïĂčéöýċÖþćĒĀŠÜßćêĉ 52' ǰ đóČęĂĔĀšìčÖöĀćüĉì÷ćúĆ÷ĔßšđðŨîĒîüðäĉïĆêĉĔîÖćøÝĆéÖćøýċÖþćĔĀšđðŨîĕð
Ă÷ŠćÜöĊÙčèõćóĒúąĕéšöćêøåćî ĂĊÖìĆĚÜÖćøÝĆééĞćđîĉîÖćøÝĆéìĞćĀúĆÖÿĎêøêšĂÜÿĂéÙúšĂÜÖĆïÙüćöêšĂÜÖćø
×ĂÜñĎšđøĊ÷îǰÿĂéÙúšĂÜÖĆïìĊęÖøíĆß Ă÷ĎŠÿč×  ǰ ÝćÖĕéšÿĞćøüÝðŦÝÝĆ÷ìĊęÙüøóĉÝćøèćĔîÖćøêĆéÿĉîĔÝđúČĂÖđ×šć
ýċÖþćêŠ ĂöĀćüĉ ì÷ćúĆ ÷đĂÖßîĔîđ×êÖøč ÜđìóöĀćîÙøēé÷ĔĀš ÙüćöÿĞ ćÙĆ âÖĆ ïđøČę ĂÜĀúĆ ÖÿĎ êøđðŨîĂĆ îéĆ ïĒøÖ
ÝćÖìĆĚÜĀöé ǰ ĂĆîéĆï đîČęĂÜÝćÖÖŠĂîđ×šćýċÖþćñĎšđøĊ÷îÝąêšĂÜóĉÝćøèćĔĀšúąđĂĊ÷éøĂïÙøĂïÖŠĂîÖćøêĆéÿĉîĔÝ
üŠćÝąđøĊ÷îĀúĆÖÿĎêøĔéìĊęêøÜÖĆïÙüćöêšĂÜÖćø×ĂÜêîöćÖìĊęÿčéĒúąÿćöćøëîćđĂćÿĉęÜìĊęđøĊ÷îÝćÖĀúĆÖÿĎêøîĆĚî
öćðøĆïĔßšĔîÖćøìĞćÜćî×ĂÜêîĕéšĒúąÿĂéÙúšĂÜÖĆïÜćîüĉÝĆ÷×ĂÜ íîÖùê ÷Čî÷Üđéßć  ǰýċÖþćđøČęĂÜðŦÝÝĆ÷ìĊęöĊ
ñúêŠ Ă ÖćøđúČ Ă Öýċ Ö þćêŠ Ă øąéĆ ï Ăč é öýċ Ö þćöĀćüĉ ì ÷ćúĆ ÷ đßĊ ÷ ÜĔĀöŠ đ ðŨ î ĂĆ î éĆ ï Āîċę Ü ×ĂÜîĆ Ö đøĊ ÷ î
ßĆĚîöĆí÷öýċÖþćêĂîðúć÷Ĕîđ×êĂĞćđõĂđöČĂÜÝĆÜĀüĆéđßĊ÷ÜĔĀöŠóïüŠćðŦÝÝĆ÷ìĊęöĊñúêŠĂÖćøđúČĂÖýċÖþćêŠĂ
øąéĆïĂčéöýċÖþćöĀćüĉì ÷ćúĆ÷đßĊ÷ĔĀöŠđðŨîĂĆîéĆïĀîċęÜÙČĂðŦÝÝĆ÷éšćîñúĉêõĆèæŤÙČĂÖćøñúĉêïĆè æĉê
đðŨîÝĞćîüîöćÖÝïÝćÖÿëćïĆîîĊĚĒúšüöĊēĂÖćÿĔîÖćøðøąÖĂïĂćßĊóÿĎÜǰøĂÜúÜöćÙČĂðŦÝÝĆ÷éšćîøćÙćìĆĚÜĔîđøČęĂÜ×ĂÜ
ÙŠćĀîŠü÷ÖĉêĒúąÙŠćÙøĂÜßĊóĔîÖćøýċÖþćĔîöĀćüĉì÷ćúĆ÷ĒúąðŦÝÝĆ÷đøČęĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ĔÖúšõĎöĉúĞćđîćǰǰǰ
ĂĊÖìĆĚÜñúÜćîüĉÝĆ÷×ĂÜ èĆåóÜþŤ ÿĂîĂćÝ  ǰ ýċÖþćđøČęĂÜðŦÝÝĆ÷ìĊęöĊñúêŠĂÖćøêĆéÿĉîĔÝđúČĂÖđøĊ÷î
ÿć×ćüĉßćüĉýüÖøøöĕôôŜćöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßíćîĊǰóïüŠćðŦÝÝĆ÷ ĒúąúĞćéĆïÙüćöÿĞćÙĆâ×ĂÜðŦÝÝĆ÷ìĊęöĊñúêŠĂ
ÖćøêĆéÿĉîĔÝđúČĂÖđøĊ÷îÿć×ćüĉßćüĉýüÖøøöĕôôŜćÙČĂðŦÝÝĆ÷éšćîÿŠüîêĆüðŦÝÝĆ÷éšćîìĊęđÖĊę÷üÖĆïüĉßćßĊóéšćî
ĀúĆÖÿĎêøĒúąÿëćïĆîÖćøýċÖþćĒúąéšćîđýøþåÖĉÝÿĆÜÙöĒúąÿĉęÜĒüéúšĂöêćöúćéĆïēé÷Ĕîõćóøüö
ðŦÝÝĆ÷ìĆĚÜ 4 éšćîöĊñúêŠĂÖćøđúČĂÖÿć×ćüĉßćüĉýüÖøøöĕôôŜćĔîøąéĆïöćÖ
×šĂđÿîĂĒîąÖćøüĉÝĆ÷ǰ
ÝćÖñúÖćøüĉÝĆ÷đøČęĂÜðŦÝÝĆ÷ĔîÖćøêĆéÿĉîĔÝýċÖþćêŠĂöĀćüĉì÷ćúĆ÷đĂÖßîĔîđ×êÖøčÜÖøčÜđìóöĀćîÙø
ÙèąñĎšüĉÝĆ÷öĊ×šĂđÿîĂĒîąéĆÜîĊĚ
ǰ óïüŠćðŦÝÝĆ÷éšćîÖćøðøąßćÿĆöóĆîíŤǰéšćîïčÙúćÖøđðŨîðŦÝÝĆ÷ìĊęîĆÖýċÖþćđĀĘîüŠćöĊÙüćöÿĞćÙĆâ
đðŨîúĞćéĆïÿčéìšć÷×ĂÜÖćøêĆéÿĉîĔÝđúČĂÖđ×šćýċÖþćêŠĂÿëćïĆîÖćøýċÖþćđĂÖßîĔîđ×êÖøčÜđìóöĀćîÙø
ÝćÖìĆĚÜĀöé 7 ðŦÝÝĆ÷ éĆÜîĆĚîÿëćïĆîÝċÜÙüøĔĀšÙüćöÿĞćÙĆâÖĆïÖćøðøąßćÿĆöóĆîíŤĒúąÿŠÜđÿøĉöÖćøêúćéđóČęĂÝĎÜĔÝ
ĔĀšñšĎđøĊ÷îêĆéÿĉîĔÝđúČĂÖđ×šćýċÖþćêŠĂÿëćïĆîđĂÖßîĔîđ×êÖøčÜđìó öćÖ×ċĚî àċęÜÿĂéÙúšĂÜÖĆïÙüćöÙĉéđĀĘî
Ēúą×šĂđÿîĂĒîąđóĉęöđêĉö×ĂÜñĎšêĂïĒïïÿĂïëćöðúć÷đðŗéìĊęĔĀš×šĂöĎúüŠćÿëćïĆîÙüøöĊÖćøðøąßćÿĆöóĆîíŤĒîąîĞć
ĀúĆÖÿĎêøĔĀšöćÖ÷ĉęÜ×ċĚîÙüøǰĂćìĉǰ×šĂöĎúđüĘïĕàêŤ×ĂÜÿëćïĆîĔĀšìĆîÿöĆ÷đðŨîēÙøÜÖćøĔĀšîĆÖýċÖþćøčŠîóĊęǰĀøČĂýĉþ÷ŤđÖŠćǰ
øŠ üöðøąßćÿĆ öóĆ îíŤǰđðŨîêš îǰÿĞćĀøĆïđøČę ĂÜïčÙúćÖøǰÿëćïĆîÙüøđóĉęöÖćøóĆ çîćïčÙúćÖøĔĀšēééđéŠîöćÖ×ċĚ î
ìĆĚÜéšćîÖćøïøĉÖćøÖćøýċÖþćǰĒúąéšćîüĉßćÖćøǰǰ
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2. ÝćÖñúüĉÝĆ÷óïüŠćǰðŦÝÝĆ÷éšćîĀúĆÖÿĎêøǰĒúąÙŠćĀîŠü÷ÖĉÝĒúąÙŠćíøøöđîĊ÷öìćÜÖćø
ýċÖþćǰÿŠÜñúêŠĂÖćøêĆéÿĉîĔÝđ×šćýċÖþćêŠĂìĊęÿčéǰìĆĚÜîĊĚñĎšïøĉĀćøÙüøðøĆïðøčÜóĆçîćĀúĆÖÿĎêøìĊęìĆîÿöĆ÷ǰ
êĂïÿîĂÜêŠĂÙüćöêšĂÜÖćø×ĂÜñĎšđøĊ÷î Ĕî×èąìĊęÙŠćĀîŠü÷ÖĉêǰÙŠćíøøöđîĊ÷öìĊęđĀöćąÿöÖĆïÿõćüą
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3. ÿëćïĆîĂčéöýċÖþćđĂÖßîĔîđ×êÖøčÜđìóöĀćîÙøÙüøîĞćñúÝćÖÖćøüĉÝĆ÷ÙøĆĚÜîĊĚĔßšđðŨî
×šĂöĎúĒúąĒîüìćÜĒÖŠĀúĆÖÿĎêø /ÿć×ćüĉßćÙèąǰĔîÖćøüćÜĒñîÖćøøĆïîĆÖýċÖþćĒúąÝĆéÖćøýċÖþćĔĀšÿĂéÙúšĂÜÖĆï
ÙüćöêšĂÜÖćø×ĂÜñĎšđøĊ÷îÿĆÜÙöĒúąðøąđìýßćêĉêćöìĉýìćÜĒúąýĆÖ÷õćó×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ĕéšĂ÷ŠćÜđĀöćąÿö
ĒúąöĊðøąÿĉìíĉõćóöćÖ÷ĉęÜ×ċĚîêŠĂĕð
×šĂđÿîĂĒîąĔîÖćøüĉÝĆ÷ÙøĆĚÜêŠĂĕð
ǰÙüøýċÖþćðŦÝÝĆ÷ĔîÖćøêĆéÿĉîĔÝđúČĂÖđ×šćýċÖþćêŠĂÿëćïĆîĂčéöýċÖþćđĂÖßîǰĔîđ×êÖøčÜđìóöĀćîÙø
ÝćÖñĎšđÖĊę÷ü×šĂÜêŠćÜėǰĂćìĉǰñĎšðÖÙøĂÜǰÿëćîðøąÖĂïÖćø ÖćøÝĆéĂĆîéĆïĀîŠü÷ÜćîõćÙøĆå ĒúąđĂÖßîǰ
ìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜǰǰ
2. ÙüøýċÖþćĔîđßĉÜúċÖøąéĆïĀúĆÖÿĎêø/ÿć×ćüĉßćǰĀøČĂÙèąüĉßćđÖĊę÷üÖĆïðŦÝÝĆ÷ĔîÖćøêĆéÿĉîĔÝ
đúČĂÖđ×šćýċÖþćêŠĂÿëćïĆîĂčéöýċÖþćđĂÖßîǰĔîđ×êÖøčÜđìóöĀćîÙøÝĞćĒîÖǰ×îćéđúĘÖǰ×îćéÖúćÜ ĒúąĔĀâŠǰǰ
đóČęĂÝąĕéš×šĂöĎúìĊęëĎÖêšĂÜêøÜêćöÙüćöđðŨîÝøĉÜĔîĒêŠúąÖúčŠöđðŜćĀöć÷×ĂÜÙèąĀúĆÖÿĎêø/ÿć×ćüĉßć
öćÖìĊęÿčé
đĂÖÿćøĂšćÜĂĉÜ
ÖîÖüøøèǰÿčüøøèìĊĒúąÿčîĉÿćǰîćÙąđêǰ  ǰðŦÝÝĆ÷ìĊęÿŠÜñúêŠĂóùêĉÖøøöÖćøêĆéÿĉîĔÝýċÖþćêŠĂ
øąéĆïðøĉââćēìøąĀüŠćÜĔîðøąđìýÖĆïêŠćÜðøąđìýǰĔîĀúĆÖÿĎêøïøĉĀćøíčøÖĉÝǰöĀćïĆèæĉê
(MBA) ÖøèĊýċÖþćǰǰîĆÖýċÖþćßĆĚîðŘìĊęǰ4 Ùèąüĉì÷ćÖćøÝĆéÖćøǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷ýĉúðćÖø
ÖøíĆß Ă÷ĎŠÿč×. (2555) ðŦÝÝĆ÷ìĊęóĉÝćøèćĔîÖćøýċÖþćêšĂéšćîǰMBA. ÿČïÙšîđöČęĂǰǰêčúćÙö 2560,
ÝćÖǰhttp://www.gotoknow.org/blog/kmandeducation/422667?locale=th.
ÖĆî÷ćǰøĆêîđüìüÜýŤǰ  ǰðŦÝÝĆ÷ìĊęöĊÙüćöÿĆöóĆîíŤêŠĂÖøąïüîÖćøêĆéÿĉîĔÝýċÖþćêŠĂøąéĆï
ðøĉââćēì ðøĉââćîĉóîíŤĀúĆÖÿĎêøïøĉĀćøíčøÖĉÝöĀćïĆèæĉê öĀćüĉì÷ćúĆ÷đìÙēîēú÷Ċøćß
öÜÙúíĆâïčøĊ
ĔÝßîÖǰõćÙĂĆê. ( ǰǰðŦÝÝĆ÷éšćîÖćøóĆçîćÙčèõćó×ĂÜÿëćïĆîìĊęöĊñúêŠĂÖćøêĆéÿĉîĔÝđ×šć
ýċÖþćêŠĂ×ĂÜîĆÖýċÖþćøąéĆïðøĉââćēì ðøĉââćîĉóîíŤĀúĆÖÿĎêøïøĉĀćøíčøÖĉÝöĀćïĆèæĉê
ÿëćïĆîïĆèæĉêóĆçîïøĉĀćøýćÿêøŤ.
èĆåóÜýŤ ÿĂîĂćÝ. ( ǰðŦÝÝĆ÷ìĊęöĊñúêŠĂÖćøêĆéÿĉîĔÝđúČĂÖđøĊ÷îÿć×ćüĉßć üĉýüÖøøöĕôôŜć
öĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßíćîĊ.
ìąîÜýĆÖéĉĝǰēÿüÝĆÿÿêćÖčú. (  ÖćøêĆéÿĉîĔÝýċÖþćêŠĂøąéĆïðøââćêøĊ×ĂÜîĆÖýċÖþćÙèą
ÙøčýćÿêøŤǰĂčêÿćĀÖøøöǰÿëćïĆîđìÙēîēú÷ĊóøąÝĂöđÖúšćđÝšćÙčèìĀćøúćéÖøąïĆÜ
ðøĉââćîĉóîíŤ ÿëćïĆîđìÙēîēú÷ĊóøąÝĂöđÖúšćđÝšćÙčèìĀćøúćéÖøąïĆÜ.
íîÖùê ÷Čî÷Üđéßć. ( ǰðŦÝÝĆ÷ìĊęöĊñúêŠĂÖćøđúČĂÖýċÖþćêŠĂøąéĆïĂčéöýċÖþć
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öĀćüĉì÷ćúĆ÷đßĊ÷ÜĔĀöŠ. ÿČïÙšîđöČęĂǰ30 ÖĆî÷ć÷î 2560, ÝćÖ
IUUQEMJCTUPVBDUIQEGDPMMFDUTUPVJNQPSU45065@TUPV5@
@QEG,
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öĀćüĉì÷ćúĆ÷íčøÖĉÝïĆèæĉê÷Ť ðøĉââćîĉóîíŤĀúĆÖÿĎêøïøĉĀćøíčøÖĉÝïĆèæĉê. öĀćüĉì÷ćúĆ÷
íčøÖĉÝïĆèæĉê÷Ť.
üćøčèĊǰøĆÖéšüÜ. (2558 ǰðŦÝÝĆ÷ìĊęöĊñúêŠĂÖćøêĆéÿĉîĔÝđúČĂÖýċÖþćêŠĂøąéĆïðøĉââćēìǰ
ĀúĆÖÿĎêøïøĉĀćøíčøÖĉÝ.ðøĉââćîĉóîíŤĀúĆÖÿĎêøïøĉĀćøíčøÖĉÝöĀćïĆèæĉê öĀćüĉì÷ćúĆ÷ÿ÷ćö.
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óùêĉÖøøö×ĂÜîĆÖìŠĂÜđìĊę÷üìĊęöĊêŠĂÙüćöóċÜóĂĔÝĔîÖćøìŠĂÜđìĊę÷üđßĉÜÿč×õćó
ìĊęõĎēÙúîǰÙĆîìøĊǰÙúĆïǰÝĆÜĀüĆéĒöŠăŠĂÜÿĂî
Tourist’s Behavior have Influence on Medical Tourism Satisfaction
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Abstract
The purpose of this research aims for: ( ǰstudy tourist’s demography at Phu klon
Country Club, Mae hong son province, (2 ǰstudy tourist’s behavior in Medical tourism at Phu klon
Country Club, Mae hong son province, (3 ǰstudy tourist’s satisfaction on Medical tourism at Phu
klon Country Club, Mae hong son province. The research was conducted by representative
sample around 200 persons. Data were collected using questionnaire, frequency, percentage,
mean, standard deviation, One-way Anova: f-test. The finding research was: majority of answerers
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are female average age between 40-49 years old, marital status is married, who has completed
their education in Bachelor Degree, they career are an employee in private company and average
JODPNFǰ -25,000 per month. The purpose of travel was taken by plan, traveled with family,
motivation of travel was natural attraction. 5SBWFMǰEVSBUJPOǰXBTǰ-2 days, stayed in hotel, average
QVSDIBTFǰ GPSǰ GPPEǰ BOEǰ ESJOLǰ XFSFǰ BSPVOEǰ  ǰ – 4,000 baht. In addition, the factors had
influence on Medical tourism at Phu klon Country Club, Mae hong son province in overall was
high level satisfaction that is to say ( ǰenvironment service, (2 ǰservice providers, (3 ǰplace, (4 ǰ
promotion and (5 ǰservice process.
Keywords Tourists’ Behavior, Satisfaction, Medical Tourism
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ǰđóČęĂýċÖþćúĆÖþèąìćÜðøąßćÖøýćÿêøŤ×ĂÜîĆÖìŠĂÜđìĊę÷üìĊęǰõĎēÙúîǰÙĆîìøĊǰÙúĆïǰÝĆÜĀüĆéĒöŠăŠĂÜÿĂî
ǰđóČęĂýċÖþćóùêĉÖøøöÖćøìŠĂÜđìĊę÷üđßĉÜÿč×õćó×ĂÜîĆÖìŠĂÜđìĊę÷üìĊęǰõĎēÙúîǰÙĆîìøĊǰÙúĆï ÝĆÜĀüĆéĒöŠăŠĂÜÿĂî
ǰđóČęĂýċÖþćÙüćöóċÜóĂĔÝ×ĂÜîĆÖìŠĂÜđìĊę÷üêŠĂÖćøìŠĂÜđìĊę÷üđßĉÜÿč×õćóìĊęǰõĎēÙúîǰÙĆîìøĊ ÙúĆïÝĆÜĀüĆé
ĒöŠăŠĂÜÿĂî
ÿööêĉåćî×ĂÜÖćøýċÖþć
ǰúĆÖþèąìćÜðøąßćÖøýćÿêøŤ×ĂÜîĆÖìŠĂÜđìĊę÷üǰìĊęĒêÖêŠćÜÖĆîǰöĊÙüćöóċÜóĂĔÝêŠĂÖćøìŠĂÜđìĊę÷üđßĉÜ
ÿč×õćóìĊęǰõĎēÙúîǰÙĆîìøĊǰÙúĆïǰÝĆÜĀüĆéĒöŠăŠĂÜÿĂîǰĒêÖêŠćÜÖĆî
ǰóùêĉÖøøöÖćøìŠĂÜđìĊę÷üđßĉÜÿč×õćó×ĂÜîĆÖìŠĂÜđìĊę÷üǰìĊęĒêÖêŠćÜÖĆîǰöĊÙüćöóċÜóĂĔÝêŠĂÖćøìŠĂÜđìĊę÷üđßĉÜ
ÿč×õćóìĊęǰõĎēÙúîǰÙĆîìøĊǰÙúĆïǰÝĆÜĀüĆéĒöŠăŠĂÜÿĂîǰĒêÖêŠćÜÖĆî
×Ăïđ×ê×ĂÜÖćøýċÖþć
ǰǰ×Ăïđ×êéšćîđîČĚĂĀć
êĆüĒðøĂĉÿøąǰ Independent Variables ǰÙČĂǰúĆÖþèąìćÜðøąßćÖøýćÿêøŤ×ĂÜîĆÖìŠĂÜđìĊę÷üìĊęöćĔßšïøĉÖćø
ìĊęǰõĎēÙúîǰÙĆîìøĊǰÙúĆïǰÝĆÜĀüĆéĒöŠăŠĂÜÿĂîǰðøąÖĂïéšü÷ǰđóýǰĂć÷čǰøąéĆïÖćøýċÖþć øć÷ĕéšǰÿëćîõćóǰĒúąĂćßĊó
ĒúąóùêĉÖøøöÖćøìŠĂÜđìĊę÷üđßĉÜÿč×õćó×ĂÜîĆÖìŠĂÜđìĊę÷üìĊęǰõĎēÙúîǰÙĆîìøĊǰÙúĆïǰÝĆÜĀüĆéĒöŠăŠĂÜÿĂîǰðøąÖĂïéšü÷ǰ
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üĆêëčðøąÿÜÙŤ×ĂÜÖćøđéĉîìćÜǰóćĀîąìĊęĔßšĔîÖćøđéĉîìćÜǰúĆÖþèą×ĂÜÖćøđéĉîìćÜǰÿĉęÜéċÜéĎéĔÝĔîÖćøđéĉîìćÜǰøą÷ąđüúćĔî
ÖćøđéĉîìćÜǰúĆÖþèą×ĂÜÖćøóĆÖĒøöǰÙŠćĔßšÝŠć÷ĔîÖćøìŠĂÜđìĊę÷üǰĒúąúĆÖþèą×ĂÜÖćøĔßšÝŠć÷đÜĉî
êĆüĒðøêćöǰ Dependent Variables ǰÙČĂǰÙüćöóċÜóĂĔÝêŠĂÖćøìŠĂÜđìĊę÷üđßĉÜÿč×õćóìĊęǰ
õĎēÙúîǰÙĆîìøĊǰÙúĆïǰÝĆÜĀüĆéĒöŠăŠĂÜÿĂîǰðøąÖĂïéšü÷ǰéšćîÿëćîìĊęïøĉÖćøǰéšćîÖćøÿŠÜđÿøĉöĒîąîĞćÖćøïøĉÖćøǰéšćî
ñĎšĔĀšïøĉÖćøǰéšćîÿõćóĒüéúšĂö×ĂÜÖćøïøĉÖćøǰĒúąéšćîÖøąïüîÖćøïøĉÖćø
ǰ×Ăïđ×êðøąßćÖø
ĔîÖćøüĉÝĆ÷ÙøĆĚÜîĊĚñĎšüĉÝĆ÷ĕéšÖĞćĀîéðøąßćÖøìĊęĔßšĔîÖćøýċÖþćÙøĆĚÜîĊĚǰÙČĂǰîĆÖìŠĂÜđìĊę÷üìĊęöćĔßšïøĉÖćøìĊęǰ
õĎēÙúîǰÙĆîìøĊǰÙúĆïǰÝĆÜĀüĆéĒöŠăŠĂÜÿĂî
ǰ×Ăïđ×êøą÷ąđüúćÖćøéĞćđîĉîÜćîüĉÝĆ÷
ñĎšüĉÝĆ÷đÖĘï×šĂöĎúǰøąĀüŠćÜüĆîìĊęǰǰöĉëčîć÷îǰóýǰǰëċÜüĆîìĊęǰǰÖĆî÷ć÷îǰóýǰ
üĉíĊéĞćđîĉîÖćøýċÖþćüĉÝĆ÷
ñĎšüĉÝĆ÷ĕéšéĞćđîĉîüĉíĊÖćøüĉÝĆ÷êćöúĞćéĆï×ĆĚîêĂîéĆÜîĊĚ
ǰðøąßćÖøǰìĊęĔßšĔîÖćøüĉÝĆ÷ÙøĆĚÜîĊĚÙČĂǰîĆÖìŠĂÜđìĊę÷üìĊęöćĔßšïøĉÖćøìĊę õĎēÙúîǰÙĆîìøĊǰÙúĆïǰ
ÝĆÜĀüĆéĒöŠăŠĂÜÿĂî
2. ÖúčŠöêĆüĂ÷ŠćÜìĊęĔßšĔîÖćøüĉÝĆ÷ÙøĆĚÜîĊĚǰîĆÖìŠĂÜđìĊę÷üìĊęöćĔßšïøĉÖćøìĊęǰõĎēÙúîǰÙĆîìøĊǰÙúĆïǰ
ÝĆÜĀüĆéĒöŠăŠĂÜÿĂîǰàċęÜđðŨîñĎšêĂïĒïïÿĂïëćöǰēé÷öĊÖćøÖĞćĀîé×îćéÖúčŠöêĆüĂ÷ŠćÜēé÷ÖćøÙĞćîüèĀć×îćé
êĆüĂ÷ŠćÜĕöŠĒîŠîĂîǰÝćÖÿĎêøǰĕöŠìøćï×îćéêĆüĂ÷ŠćÜ×ĂÜǰW.G.cochran ÖĆú÷ćǰüćèĉß÷ŤïĆâßć, 2560 ǰ
éĆÜîĆĚî×îćé×ĂÜÖúčŠöêĆüĂ÷ŠćÜÿĞćĀøĆïÖćøüĉÝĆ÷ÙøĆĚÜîĊĚđìŠćÖĆï 400 êĆüĂ÷ŠćÜ ĒêŠđîČęĂÜéšü÷ñĎšüĉÝĆ÷öĊøą÷ąđüúćĔîÖćøđÖĘï
×šĂöĎúìĊęÝĞćÖĆéǰñĎšüĉÝĆ÷ÝċÜĔßš×îćéÖúčŠöêĆüĂ÷ŠćÜìĆĚÜĀöéǰǰÙî
3. ñĎšüĉÝĆ÷ĔßšüĉíĊÖćøÿčŠöêĆüĂ÷ŠćÜĒïïïĆÜđĂĉâǰ Accidental sampling ǰđóČęĂđÖĘïøüïøüö×šĂöĎúēé÷îĞć
ĒïïÿĂïëćöìĊęĕéšÝĆéđêøĊ÷öĕüšĕðìĞćÖćøÝĆéđÖĘï×šĂöĎúÝćÖîĆÖìŠĂÜđìĊę÷üìĊęöćĔßšïøĉÖćøìĊęõĎēÙúîǰÙĆîìøĊǰÙúĆïǰ
ÝĆÜĀüĆéĒöŠăŠĂÜÿĂîǰÝîÙøïǰ200 êĆüĂ÷ŠćÜ
4ǰđÙøČęĂÜöČĂìĊęĔßšĔîÖćøýċÖþćÙøĆĚÜîĊĚǰÙČĂǰĒïïÿĂïëćöǰìĆĚÜĀöéǰ3 ÿŠüîǰđóČęĂđÖĘïøüïøüö×šĂöĎúðåö
õĎöĉǰàċęÜöĊøć÷úąđĂĊ÷ééĆÜîĊĚ
ÿŠüîìĊęǰǰ đðŨîĒïïÿĂïëćöđÖĊę÷üÖĆïðŦÝÝĆ÷ÿŠüîïčÙÙú×ĂÜîĆÖìŠĂÜđìĊę÷üìĊęǰõĎēÙúîǰÙĆîìøĊ ÙúĆïǰ
ÝĆÜĀüĆéĒöŠăŠĂÜÿĂîǰõć÷ĔêšÖøĂïðøąßćÖøýćÿêøŤǰĂĆîĕéšĒÖŠǰđóý, Ăć÷č, ÿëćîõćó,ĂćßĊó, øąéĆïÖćøýċÖþćĒúąøć÷ĕéš
ÿŠüîìĊęǰ2 đðŨîĒïïÿĂïëćöđÖĊę÷üÖĆïóùêĉÖøøöÖćøìŠĂÜđìĊę÷üđßĉÜÿč×õćó×ĂÜîĆÖìŠĂÜđìĊę÷üìĊę
õĎēÙúîǰÙĆîìøĊǰÙúĆïǰÝĆÜĀüĆéĒöŠăŠĂÜÿĂîǰõć÷ĔêšÖøĂïóùêĉÖøøöýćÿêøŤǰĕéšĒÖŠǰüĆêëčðøąÿÜÙŤ×ĂÜÖćøđéĉîìćÜǰóćĀîą
ìĊęĔßšĔîÖćøđéĉîìćÜǰúĆÖþèą×ĂÜÖćøđéĉîìćÜǰÿĉęÜéċÜéĎéĔÝĔîÖćøđéĉîìćÜǰøą÷ąđüúćĔîÖćøđéĉîìćÜǰúĆÖþèą×ĂÜÖćø
óĆÖĒøöǰÙŠćĔßšÝŠć÷ĔîÖćøìŠĂÜđìĊę÷üǰĒúąúĆÖþèą×ĂÜÖćøĔßšÝŠć÷đÜĉî ēé÷ÿŠüîìĊęǰǰ ĒúąǰǰöĊúĆÖþèąđðŨî
ÙĞćëćöĒïïđúČĂÖêĂïǰ Check List ǰêćöìĊęÖĞćĀîéĕüš
ÿŠüîìĊęǰ3 đðŨîĒïïÿĂïëćöđÖĊę÷üÖĆïÙüćöóċÜóĂĔÝêŠĂÖćøìŠĂÜđìĊę÷üđßĉÜÿč×õćóìĊęõĎēÙúîǰ
ÙĆîìøĊǰÙúĆïǰÝĆÜĀüĆéĒöŠăŠĂÜÿĂîǰðøąÖĂïéšü÷ǰéšćîÿëćîìĊęïøĉÖćøǰéšćîÖćøÿŠÜđÿøĉöĒîąîĞćÖćøïøĉÖćøǰéšćîñĎš
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ĔĀš ïøĉ Öćøǰéš ćîÿõćóĒüéúš Ăö×ĂÜÖćøïøĉ ÖćøǰĒúąéš ćîÖøąïüîÖćøïøĉ Öćøǰēé÷đðŨ îÙĞ ćëćöĒïïöćêøćÿŠ ü î
ðøąöćèÙŠćǰ5 øąéĆïǰ Rating Scale ǰêćöøĎðĒïï×ĂÜǰLikert’s Scale
5. ÖćøêøüÝÿĂïÙčèõćó×ĂÜđÙøČęĂÜöČĂ
ñĎšüĉÝĆ÷îĞćĒïïÿĂïëćöìĊęÿøšćÜ×ċĚîđÿîĂñĎšđßĊę÷üßćâǰÝĞćîüîǰ3 ìŠćîǰóĉÝćøèćĀćÙŠćÿĆöðøąÿĉìíĉĝ
ÙüćöÿĂéÙúšĂÜøąĀüŠćÜ×šĂÙĞćëćöÖĆïüĆêëčðøąÿÜÙŤǰ Index of Item – Objective Congruence: IOC ǰĒúą
êøüÝÿĂïÙüćöëĎÖ êšĂ Ü×ĂÜđîČĚĂ ĀćǰúĆ Ö þèą×ĂÜÖćøĔßš õćþćǰĒúąĔĀš×š ĂđÿîĂĒîąǰĒúš üîĞć ×šĂ öĎú öć
ÙĞćîüèêćöÿĎêøǰIndex of Item – Objective Congruence: IOC ÝćÖîĆĚîñĎšüĉÝĆ÷îĞćöćĒÖšĕ×ðøĆïðøčÜ
ĒïïÿĂïëćöĔĀšöĊÙüćößĆéđÝîĒúąÙøĂïÙúčöêćöüĆêëčðøąÿÜÙŤ×ĂÜÖćøüĉÝĆ÷ĔîÙøĆĚÜîĊĚǰñĎšüĉÝĆ÷îĞćđÿîĂ
ĒïïÿĂïëćöìĊęĕéšĀúĆÜÝćÖÖćøĒÖšĕ×ðøĆïðøčÜĕðìéÿĂïÙüćöđßČęĂöĆęîǰ Reliability ǰ×ĂÜđÙøČęĂÜöČĂǰ Tryout ǰÖĆïÖúčŠöêĆüĂ÷ŠćÜìĊęĂ÷ĎŠîĂÖÖúčŠöêĆüĂ÷ŠćÜÝøĉÜÝĞćîüîǰ30 ßčéǰĒúąÙĞćîüèĀćÙŠćÙüćöđßČęĂöĆęîéšü÷üĉíĊ
×ĂÜÙøĂîïćÙǰ Cronbach’s Alpha ǰēé÷ñĎšüĉÝĆ÷ĕéšÙŠćÿĆöðøąÿĉìíĉĒĂúôćéšćîÿëćîìĊęïøĉÖćøǰđìŠćÖĆïǰ
0.755 éš ć îÖćøÿŠ Ü đÿøĉ ö ĒîąîĞ ć Öćøïøĉ Ö ćøđìŠ ć ÖĆ ï ǰ0.750 éš ć îñĎš Ĕ Āš ï øĉ Ö ćøđìŠ ć ÖĆ ï ǰ éš ć î
ÿõćóĒüéúšĂö×ĂÜÖćøïøĉÖćøđìŠćÖĆïǰ0.875 ĒúąéšćîÖøąïüîÖćøïøĉÖćøđìŠćÖĆïǰ0.786 ĒÿéÜüŠć
ĒïïÿĂïëćöîĊĚ Ă÷ĎŠ ĔîđÖèæŤ ìĊę öĊ ÙŠ ćÙüćöđßČę ĂöĆę îđóĊ ÷ÜóĂđðŨ îĒïïÿĂïëćöìĊę ÿöïĎ øèŤ ǰñĎš üĉ ÝĆ ÷éĞ ćđîĉ îÖćøĒÝÖ
ĒïïÿĂïëćöĕð÷ĆÜÖúčŠöêĆüĂ÷ŠćÜÝĞćîüîǰ200 ßčéǰĔĀšĒÖŠîĆÖìŠĂÜđìĊę÷üìĊęǰõĎēÙúîǰÙĆîìøĊǰÙúĆïǰÝĆÜĀüĆéĒöŠăŠĂÜÿĂîǰüĆîìĊęǰ
 –  đéČĂîǰÿĉÜĀćÙöǰóýǰ
6ǰñĎšüĉÝĆ÷îĞć×šĂöĎúöćðøąöüúñúĒúąüĉđÙøćąĀŤéšü÷ēðøĒÖøöÙĂöóĉüđêĂøŤÿĞćđøĘÝøĎð ēé÷üĉíĊ
ìćÜÿëĉêĉìĊęîĞćöćĔßšĔîÖćøüĉđÙøćąĀŤ×šĂöĎúéĆÜîĊĚ
- ÿëĉêĉđßĉÜóøøèćǰ Descriptive Statics ǰÝąĔßšĂíĉïć÷ëċÜúĆÖþèą×šĂöĎúìĆęüĕðǰĕéšĒÖŠǰ
ÙŠćÙüćöëĊęǰ Frequency , øšĂ÷úąǰ Percentage , ÙŠćđÞúĊę÷ǰ ܺത ǰĒúąÿŠüîđïĊę÷Üđïîöćêøåćîǰ Standard
Deviation: S.D ǰĔîÖćøĂíĉïć÷ǰ
- ÿëĉêĉđßĉÜĂšćÜĂĉÜǰĀøČĂÿëĉêĉđßĉÜĂîčöćîǰ Inferential or Inductive Statics ǰÝąĔßšìéÿĂïǰǰǰǰǰǰǰ
ÿööêĉåćîÖćøüĉÝĆ÷ǰĕéšĒÖŠǰÙŠćìéÿĂïǰt-test đóČęĂüĉđÙøćąĀŤđðøĊ÷ïđìĊ÷ïÙŠćđÞúĊę÷úĆÖþèąìćÜðøąßćÖøýćÿêøŤ
×ĂÜîĆ ÖìŠ ĂÜđìĊę ÷üǰóùêĉ ÖøøöÖćøìŠ ĂÜđìĊę ÷üđßĉ Üÿč ×õćó×ĂÜîĆ ÖìŠ ĂÜđìĊę ÷üǰÖĆ ïǰÙüćöóċ ÜóĂĔÝêŠ ĂÖćøìŠ Ă ÜđìĊę ÷ ü
đßĉ Üÿč ×õćóìĊę ǰõĎ ēÙúîǰÙĆ îìøĊ ǰÙúĆ ïǰÝĆ ÜĀüĆ éĒöŠ ăŠ ĂÜÿĂîǰēé÷Ĕßš ÿëĉ êĉ Öćøüĉ đÙøćąĀŤ ÙüćöĒðøðøüîìćÜđéĊ ÷ ü
(One-way Anova: f-test
ñúÖćøýċÖþć
ÝćÖÖćøýċÖþćóùêĉÖøøö×ĂÜîĆÖìŠĂÜđìĊę÷üìĊęöĊêŠĂÙüćöóċÜóĂĔÝĔîÖćøìŠĂÜđìĊę÷üđßĉÜÿč×õćóìĊęǰ
õĎēÙúîǰÙĆîìøĊǰÙúĆïǰÝĆÜĀüĆéĒöŠăŠĂÜÿĂîǰñĎšüĉÝĆ÷ÿćöćøëÿøčðñúÖćøüĉÝĆ÷ĕéšéĆÜîĊĚ
 ǰúĆÖþèąðøąßćÖøýćÿêøŤ×ĂÜîĆÖìŠĂÜđìĊę÷ü
ÝćÖñúÖćøüĉ ÝĆ ÷ǰóïüŠ ćǰñĎš êĂïĒïïÿĂïëćöÿŠ üîĔĀâŠ đðŨ îđóýĀâĉ ÜÙĉ éđðŨ îøš Ă÷úą 57.0
öĊĂć÷č ǰ40 - 49 ðŘ ǰÙĉ éđðŨ îøš Ă÷úąǰ32.0 ÿëćîõćóÿöøÿǰÙĉ éđðŨ îøš Ă÷úąǰ52.5 øąéĆ ïÖćøýċ Öþćðøĉ ââćêøĊ
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ÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰ57.5 ĂćßĊóĀúĆÖǰÙČĂǰóîĆÖÜćîïøĉþĆìđĂÖßîǰÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰ24.5 ĒúąöĊøć÷ĕéšđÞúĊę÷êŠĂđéČĂîǰ
ÝĞćîüîǰ -25,000 ïćìǰÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰ26.0
2 ǰóùêĉÖøøöÖćøìŠĂÜđìĊę÷üđßĉÜÿč×õćó×ĂÜîĆÖìŠĂÜđìĊę÷ü
ÝćÖñúÖćøüĉÝĆ÷ǰóïüŠćǰñĎšêĂïĒïïÿĂïëćöÿŠüîĔĀâŠöĊüĆêëčðøąÿÜÙŤ×ĂÜÖćøđéĉîìćÜ
đóČęĂìŠĂÜđìĊę÷üǰÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰ53.0 öĊóćĀîąìĊęĔßšĔîÖćøđéĉîìćÜǰÙČĂǰđÙøČęĂÜïĉîǰÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰ66.0
öĊúĆÖþèą×ĂÜÖćøđéĉîìćÜǰÙČĂǰđéĉîöćìćÜÖĆïÙøĂïÙøĆüǰöĊÿĉęÜéċÜéĎéĔÝĔîÖćøđéĉîìćÜǰÙČĂǰöĊĒĀúŠÜìŠĂÜđìĊę÷ü
ðøąđõìíøøößćêĉǰÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰ60.5 öĊøą÷ąđüúćĔîÖćøđéĉîìćÜ  - 2 üĆîǰÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰ79.5 öĊúĆÖþèą×ĂÜ
ÖćøóĆ ÖĒøöǰÙČ ĂǰēøÜĒøöǰÙĉ éđðŨ îøš Ă÷úąǰ43.5 öĊ ÙŠ ćĔßš ÝŠ ć÷ĔîÖćøìŠ ĂÜđìĊę ÷üǰÝĞ ćîüî 2,ǰ– 4,000 ïćì
ÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰ67.0 öĊúĆÖþèą×ĂÜÖćøĔßšÝŠć÷đÜĉîǰÙČĂǰÙŠćĂćĀćøĒúąđÙøČęĂÜéČęöǰÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰ33.5
3 ǰÙüćöóċÜóĂĔÝêŠĂÖćøìŠĂÜđìĊę÷üđßĉÜÿč×õćóìĊęǰõĎēÙúîǰÙĆîìøĊǰÙúĆïǰÝĆÜĀüĆéĒöŠăŠĂÜÿĂî
êćøćÜìĊęǰǰ ÙŠćđÞúĊę÷ĒúąÙŠćđïĊę÷Üđïîöćêøåćî×ĂÜðŦÝÝĆ÷ìĊęöĊñúêŠĂÙüćöóċÜóĂĔÝêŠĂÖćøìŠĂÜđìĊę÷üđßĉÜÿč×õćóìĊęǰ
õĎēÙúîǰÙĆîìøĊǰÙúĆïǰÝĆÜĀüĆéĒöŠăŠĂÜÿĂîǰéšćîêŠćÜėĔîõćóøüö
ÙüćöóċÜóĂĔÝêŠĂÖćøìŠĂÜđìĊę÷üđßĉÜÿč×õćó
ìĊęõĎēÙúîǰÙĆîìøĊǰÙúĆïǰÝĆÜĀüĆéĒöŠăŠĂÜÿĂî
éšćîÿëćîìĊęïøĉÖćø
éšćîÖćøÿŠÜđÿøĉöĒîąîĞćÖćøïøĉÖćø
éšćîñĎšĔĀšïøĉÖćø
éšćîÿõćóĒüéúšĂö×ĂÜÖćøïøĉÖćø
éšćîÖøąïüîÖćøïøĉÖćø
øüöđÞúĊę÷

x

S.D.

øąéĆïÙüćöóċÜóĂĔÝ

3.92
3.82
4.03
4.09
3.
3.

0.57
0.66
0.53
0.56
0.53
0.57

öćÖ
öćÖ
öćÖ
öćÖ
öćÖ
öćÖ

4 ǰñúÖćøìéÿĂïÿööêĉåćîǰ
ÿööêĉåćîìĊęǰ1 úĆÖþèąìćÜðøąßćÖøýćÿêøŤ×ĂÜîĆÖìŠĂÜđìĊę÷üǰìĊęĒêÖêŠćÜÖĆîǰöĊÙüćöóċÜóĂĔÝ
êŠĂÖćøìŠĂÜđìĊę÷üđßĉÜÿč×õćóìĊęǰõĎēÙúîǰÙĆîìøĊǰÙúĆïǰÝĆÜĀüĆéĒöŠăŠĂÜÿĂîǰĒêÖêŠćÜÖĆîǰñúÖćøìéÿĂïÿööêĉåćîǰóïüŠć
đóýǰ×ĂÜîĆÖìŠĂÜđìĊę÷üìĊęĒêÖêŠćÜÖĆîǰöĊÙüćöóċÜóĂĔÝêŠĂÖćøìŠĂÜđìĊę÷üđßĉÜÿč×õćóìĊę
õĎēÙúîǰÙĆîìøĊǰÙúĆïǰÝĆÜĀüĆéĒöŠăŠĂÜÿĂîǰĕöŠĒêÖêŠćÜÖĆîǰĔîõćóøüöĒúąđöČęĂóĉÝćøèćđðŨîøć÷éšćîǰ
óïüŠćǰđóýǰ×ĂÜîĆÖìŠĂÜđìĊę÷üǰìĊęĒêÖêŠćÜÖĆîǰöĊÙüćöóċÜóĂĔÝêŠĂÖćøìŠĂÜđìĊę÷üđßĉÜÿč×õćóìĊęǰõĎēÙúî ÙĆîìøĊǰÙúĆïǰ
ÝĆÜĀüĆéĒöŠăŠĂÜÿĂîǰĒêÖêŠćÜÖĆîĔîéšćîñĎšĔĀšïøĉÖćøǰĒúąéšćîÿõćóĒüéúšĂö×ĂÜÖćøïøĉÖćøìĊęøąéĆï
îĆ÷ÿĞćÙĆâìćÜÿëĉêĉǰ05
Ăć÷čǰ×ĂÜîĆÖìŠĂÜđìĊę÷üìĊęĒêÖêŠćÜÖĆîǰöĊÙüćöóċÜóĂĔÝêŠĂÖćøìŠĂÜđìĊę÷üđßĉÜÿč×õćóìĊę
õĎēÙúîǰÙĆîìøĊǰÙúĆïǰÝĆÜĀüĆéĒöŠăŠĂÜÿĂîǰĒêÖêŠćÜÖĆîǰĔîõćóøüöǰĒúąđöČęĂóĉÝćøèćđðŨîøć÷éšćîóïüŠćǰ
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Ăć÷čǰ×ĂÜîĆÖìŠĂÜđìĊę÷üǰìĊęĒêÖêŠćÜÖĆîǰöĊÙüćöóċÜóĂĔÝêŠĂÖćøìŠĂÜđìĊę÷üđßĉÜÿč×õćóìĊęǰõĎēÙúîǰÙĆîìøĊ ÙúĆïǰÝĆÜĀüĆé
ĒöŠăŠĂÜÿĂîǰĒêÖêŠćÜÖĆîǰĔîéšćîÖćøÿŠÜđÿøĉöĒîąîĞćÖćøïøĉÖćøǰĒúąéšćîÖøąïüîÖćøïøĉÖćøìĊęøąéĆïîĆ÷ÿĞćÙĆâìćÜ
ÿëĉêĉǰ05
ÿëćîõćó×ĂÜîĆÖìŠĂÜđìĊę÷üìĊęĒêÖêŠćÜÖĆîöĊÙüćöóċÜóĂĔÝêŠĂÖćøìŠĂÜđìĊę÷üđßĉÜÿč×õćóìĊę õĎēÙúîǰ
ÙĆîìøĊǰÙúĆïǰÝĆÜĀüĆéĒöŠăŠĂÜÿĂîǰĕöŠĒêÖêŠćÜÖĆîǰìĆĚÜĔîõćóøüöĒúąøć÷éšćîǰìĊęøąéĆïîĆ÷ÿĞćÙĆâìćÜÿëĉêĉǰ05
ĂćßĊ óĀúĆ Öǰ×ĂÜîĆ ÖìŠ ĂÜđìĊę ÷üǰìĊę ĒêÖêŠ ćÜÖĆ îǰöĊ Ùüćöóċ ÜóĂĔÝêŠ ĂÖćøìŠ ĂÜđìĊę ÷üđßĉ Üÿč × õćóìĊę
õĎēÙúîǰÙĆîìøĊǰÙúĆïǰÝĆÜĀüĆéĒöŠăŠĂÜÿĂîǰĒêÖêŠćÜÖĆîǰĔîõćóøüöǰĒúąđöČęĂóĉÝćøèćđðŨîøć÷éšćîóïüŠćǰ
ĂćßĊóĀúĆÖ×ĂÜîĆÖìŠĂÜđìĊę÷üǰìĊęĒêÖêŠćÜÖĆîǰöĊÙüćöóċÜóĂĔÝêŠĂÖćøìŠĂÜđìĊę÷üđßĉÜÿč×õćóìĊęǰõĎēÙúîǰÙĆîìøĊǰÙúĆïǰÝĆÜĀüĆé
ĒöŠăŠĂÜÿĂîǰĒêÖêŠćÜÖĆîĔîéšćîÖćøÿŠÜđÿøĉöĒîąîĞćÖćøïøĉÖćøǰĒúąéšćîÖøąïüîÖćøïøĉÖćøǰìĊęøąéĆïîĆ÷ÿĞćÙĆâìćÜ
ÿëĉêĉǰ05
øć÷ĕéš đÞúĊę ÷êŠ ĂđéČ Ăî×ĂÜîĆ ÖìŠ ĂÜđìĊę ÷üǰìĊę ĒêÖêŠ ćÜÖĆ îöĊ Ùüćöóċ ÜóĂĔÝêŠ ĂÖćøìŠ Ă ÜđìĊę ÷ ü
đßĉÜÿč×õćóìĊęǰõĎēÙúîǰÙĆîìøĊǰÙúĆïǰÝĆÜĀüĆéĒöŠăŠĂÜÿĂîǰĒêÖêŠćÜÖĆîǰĔîõćóøüöǰĒúąđöČęĂóĉÝćøèćđðŨîøć÷éšćîóïüŠćǰ
øć÷ĕéšđÞúĊę÷êŠĂđéČĂîǰ×ĂÜîĆÖìŠĂÜđìĊę÷üǰìĊęĒêÖêŠćÜÖĆîǰöĊÙüćöóċÜóĂĔÝêŠĂÖćøìŠĂÜđìĊę÷üđßĉÜÿč×õćóìĊęǰõĎēÙúîǰÙĆîìøĊǰÙúĆïǰ
ÝĆÜĀüĆéĒöŠăŠĂÜÿĂîǰĒêÖêŠćÜÖĆîĔîéšćîÖćøÿŠÜđÿøĉöĒîąîĞćÖćøïøĉÖćøǰìĊęøąéĆïîĆ÷ÿĞćÙĆâìćÜÿëĉêĉǰ05
ÿööêĉåćîìĊęǰ2 óùêĉÖøøöÖćøìŠĂÜđìĊę÷üđßĉÜÿč×õćó×ĂÜîĆÖìŠĂÜđìĊę÷üìĊęĒêÖêŠćÜÖĆî
öĊÙüćöóċÜóĂĔÝêŠĂÖćøìŠĂÜđìĊę÷üđßĉÜÿč×õćóìĊęǰõĎēÙúîǰÙĆîìøĊǰÙúĆïǰÝĆÜĀüĆéĒöŠăŠĂÜÿĂîǰĒêÖêŠćÜÖĆîǰñú
ÖćøìéÿĂïÿööêĉåćîǰóïüŠć
üĆêëčðøąÿÜÙŤ×ĂÜÖćøđéĉîìćÜǰ×ĂÜîĆÖìŠĂÜđìĊę÷üìĊęĒêÖêŠćÜÖĆîöĊÙüćöóċÜóĂĔÝêŠĂÖćø
ìŠĂÜđìĊę÷üđßĉÜÿč×õćóìĊęǰõĎēÙúîǰÙĆîìøĊ ÙúĆïǰÝĆÜĀüĆéĒöŠăŠĂÜÿĂîǰĒêÖêŠćÜÖĆîǰĔîõćóøüö ĒúąđöČęĂóĉÝćøèćđðŨîøć÷
éšćîǰóïüŠćǰüĆêëčðøąÿÜÙŤ×ĂÜÖćøđéĉîìćÜǰ×ĂÜîĆÖìŠĂÜđìĊę÷üǰìĊęĒêÖêŠćÜÖĆîǰöĊÙüćöóċÜóĂĔÝêŠĂÖćøìŠĂÜđìĊę÷üđßĉÜ
ÿč ×õćóìĊę ǰõĎ ēÙúîǰÙĆ îìøĊ ǰÙúĆ ïǰÝĆ ÜĀüĆ éĒöŠ ăŠ ĂÜÿĂîǰĒêÖêŠ ćÜÖĆ îǰĔîéš ćîÖćøÿŠ Üđÿøĉ öĒîąîĞ ćÖćøïøĉ Ö ćøǰ
ìĊęøąéĆïîĆ÷ÿĞćÙĆâìćÜÿëĉêĉǰ05
óćĀîąìĊęĔßšĔîÖćøđéĉîìćÜǰ×ĂÜîĆÖìŠĂÜđìĊę ÷üǰìĊę ĒêÖêŠćÜÖĆ îǰöĊÙüćöóċÜóĂĔÝêŠĂÖćøìŠĂÜđìĊę÷ ü
đßĉÜÿč×õćóìĊęǰõĎēÙúîǰÙĆîìøĊǰÙúĆïǰÝĆÜĀüĆéĒöŠăŠĂÜÿĂîǰĒêÖêŠćÜÖĆîǰĔîõćóøüöĒúąđöČęĂóĉÝćøèćđðŨîøć÷éšćî óïüŠćǰ
óćĀîąìĊęĔßšĔîÖćøđéĉîìćÜǰ×ĂÜîĆÖìŠĂÜđìĊę÷üǰìĊęĒêÖêŠćÜÖĆîǰöĊÙüćöóċÜóĂĔÝêŠĂÖćøìŠĂÜđìĊę÷üđßĉÜÿč×õćóìĊęõĎēÙúîǰÙĆîì
øĊǰÙúĆïǰÝĆÜĀüĆéĒöŠăŠĂÜÿĂîǰĒêÖêŠćÜÖĆîǰĔîéšćîÿëćîìĊęïøĉÖćøǰĒúąéšćîÖćøÿŠÜđÿøĉöĒîąîĞćÖćøïøĉÖćøìĊęøąéĆï
îĆ÷ÿĞćÙĆâìćÜÿëĉêĉǰ05
úĆÖþèą×ĂÜÖćøđéĉîìćÜǰ×ĂÜîĆÖìŠĂÜđìĊę÷üǰìĊęĒêÖêŠćÜÖĆîǰöĊÙüćöóċÜóĂĔÝêŠĂÖćøìŠĂÜđìĊę÷ü
đßĉÜÿč×õćóìĊęǰõĎēÙúîǰÙĆîìøĊǰÙúĆïǰÝĆÜĀüĆéĒöŠăŠĂÜÿĂîǰĒêÖêŠćÜÖĆîǰĔîõćóøüöĒúąđöČęĂóĉÝćøèćđðŨîøć÷éšćîǰóïüŠćǰ
úĆÖþèą×ĂÜÖćøđéĉîìćÜǰ×ĂÜîĆÖìŠĂÜđìĊę÷üǰìĊęĒêÖêŠćÜÖĆîǰöĊÙüćöóċÜóĂĔÝêŠĂÖćøìŠĂÜđìĊę÷üđßĉÜÿč×õćóìĊęǰõĎēÙúîǰÙĆîìøĊǰ
ÙúĆïǰÝĆÜĀüĆéĒöŠăŠĂÜÿĂîǰĒêÖêŠćÜÖĆîǰĔîéšćîÿëćîìĊęïøĉÖćøǰéšćîÖćøÿŠÜđÿøĉöĒîąîĞćÖćøïøĉÖćøéšćîñĎšĔĀšïøĉÖćøǰéšćî
ÿõćóĒüéúšĂö×ĂÜÖćøïøĉÖćøǰĒúąéšćîÖøąïüîÖćøïøĉÖćøǰìĊęøąéĆïîĆ÷ÿĞćÙĆâìćÜÿëĉêĉǰ05
ÿĉę Üéċ ÜéĎ éĔÝĔîÖćøđéĉ îìćÜǰ×ĂÜîĆ ÖìŠ ĂÜđìĊę ÷üǰìĊę ĒêÖêŠćÜÖĆ îǰöĊ Ùüćöóċ ÜóĂĔÝêŠ ĂÖćøìŠ Ă ÜđìĊę ÷ ü
đßĉÜÿč×õćóìĊęǰõĎēÙúîǰÙĆîìøĊǰÙúĆïǰÝĆÜĀüĆéĒöŠăŠĂÜÿĂîǰĒêÖêŠćÜÖĆîǰĔîõćóøüöĒúąđöČęĂóĉÝćøèćđðŨîøć÷éšćîǰóïüŠćǰ
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ÿĉęÜéċÜéĎéĔÝĔîÖćøđéĉîìćÜǰ×ĂÜîĆÖìŠĂÜđìĊę÷üǰìĊęĒêÖêŠćÜÖĆîǰöĊÙüćöóċÜóĂĔÝêŠĂÖćøìŠĂÜđìĊę÷üđßĉÜÿč×õćóìĊę õĎēÙúîǰ
ÙĆîìøĊǰÙúĆïǰÝĆÜĀüĆéĒöŠăŠĂÜÿĂîǰĒêÖêŠćÜÖĆîǰĔîéšćîÿëćîìĊęïøĉÖćøǰĒúąéšćîÖćøÿŠÜđÿøĉöĒîąîĞć ÖćøïøĉÖćøìĊęøąéĆï
îĆ÷ÿĞćÙĆâìćÜÿëĉêĉ .05
úĆÖþèąøą÷ąđüúćĔîÖćøđéĉîìćÜǰ×ĂÜîĆÖìŠĂÜđìĊę÷üǰìĊęĒêÖêŠćÜÖĆîǰöĊÙüćöóċÜóĂĔÝêŠĂÖćøìŠĂÜđìĊę÷üđßĉÜ
ÿč×õćóìĊęǰõĎēÙúîǰÙĆîìøĊǰÙúĆïǰÝĆÜĀüĆéĒöŠăŠĂÜÿĂîǰĒêÖêŠćÜÖĆîǰĔîõćóøüö ĒúąđöČęĂóĉÝćøèćđðŨîøć÷éšćîǰóïüŠćǰ
úĆÖþèąøą÷ąđüúćĔîÖćøđéĉîìćÜǰ×ĂÜîĆÖìŠĂÜđìĊę÷üǰìĊęĒêÖêŠćÜÖĆîǰöĊÙüćöóċÜóĂĔÝêŠĂÖćøìŠĂÜđìĊę÷üđßĉÜÿč×õćóìĊęǰ
õĎēÙúîǰÙĆîìøĊǰÙúĆïǰÝĆÜĀüĆéĒöŠăŠĂÜÿĂîǰĒêÖêŠćÜÖĆîǰĔîéšćîÿëćîìĊęïøĉÖćøǰéšćîÖćøÿŠÜđÿøĉöĒîąîĞćÖćøïøĉÖćøǰéšćîñĎš
ĔĀšïøĉÖćøǰéšćîÿõćóĒüéúšĂö×ĂÜÖćøïøĉÖćøǰéšćîÖøąïüîÖćøïøĉÖćøǰĒúąéšćîñĎšĔĀšïøĉÖćøìĊęøąéĆïîĆ÷ÿĞćÙĆâìćÜ
ÿëĉêĉǰ05
úĆÖþèą×ĂÜÖćøóĆÖĒøöǰ×ĂÜîĆÖìŠĂÜđìĊę÷üǰìĊęĒêÖêŠćÜÖĆîǰöĊÙüćöóċÜóĂĔÝêŠĂÖćøìŠĂÜđìĊę÷ü
đßĉÜÿč×õćóìĊęǰõĎēÙúîǰÙĆîìøĊǰÙúĆïǰÝĆÜĀüĆéĒöŠăŠĂÜÿĂîǰĒêÖêŠćÜÖĆîǰĔîõćóøüöĒúąđöČęĂóĉÝćøèćđðŨîøć÷éšćîǰóïüŠćǰ
úĆÖþèą×ĂÜÖćøóĆÖĒøöǰ×ĂÜîĆÖìŠĂÜđìĊę÷üǰìĊęĒêÖêŠćÜÖĆîǰöĊÙüćöóċÜóĂĔÝêŠĂÖćøìŠĂÜđìĊę÷üđßĉÜÿč×õćóìĊę õĎēÙúîǰÙĆîì
øĊǰÙúĆïǰÝĆÜĀüĆéĒöŠăŠĂÜÿĂîǰĒêÖêŠćÜÖĆîǰĔîéšćîÖćøÿŠÜđÿøĉöĒîąîĞćÖćøïøĉÖćøǰìĊęøąéĆïîĆ÷ÿĞćÙĆâìćÜÿëĉêĉǰ05
ÙŠćĔßšÝŠć÷ĔîÖćøìŠĂÜđìĊę÷üǰ×ĂÜîĆÖìŠĂÜđìĊę÷üǰìĊęĒêÖêŠćÜÖĆîǰöĊÙüćöóċÜóĂĔÝêŠĂÖćøìŠĂÜđìĊę÷üđßĉÜ
ÿč×õćóìĊęǰõĎēÙúîǰÙĆîìøĊǰÙúĆïǰÝĆÜĀüĆéĒöŠăŠĂÜÿĂîǰĒêÖêŠćÜÖĆîǰĔîõćóøüöĒúąđöČęĂóĉÝćøèćđðŨîøć÷éšćîǰóïüŠćǰ
ÙŠćĔßšÝŠć÷ĔîÖćøìŠĂÜđìĊę÷üǰ×ĂÜîĆÖìŠĂÜđìĊę÷üǰìĊęĒêÖêŠćÜÖĆîǰöĊÙüćöóċÜóĂĔÝêŠĂÖćøìŠĂÜđìĊę÷üđßĉÜÿč×õćóìĊęǰõĎēÙúîǰ
ÙĆîìøĊǰÙúĆïǰÝĆÜĀüĆéĒöŠăŠĂÜÿĂîǰĒêÖêŠćÜÖĆîǰĔîéšćîÿëćîìĊęïøĉÖćøǰéšćîÖćøÿŠÜđÿøĉöĒîąîĞćÖćøïøĉÖćøǰéšćîñĎš
ĔĀšïøĉÖćøǰéšćîÿõćóĒüéúšĂö×ĂÜÖćøïøĉÖćøǰĒúąéšćîÖøąïüîÖćøïøĉÖćøǰìĊęøąéĆïîĆ÷ÿĞćÙĆâìćÜÿëĉêĉǰ
.05
úĆÖþèą×ĂÜÖćøĔßšÝŠć÷đÜĉîǰ×ĂÜîĆÖìŠĂÜđìĊę÷üǰìĊęĒêÖêŠćÜÖĆîǰöĊ ÙüćöóċÜóĂĔÝêŠĂÖćøìŠĂÜđìĊę÷ ü
đßĉÜÿč×õćóìĊęǰõĎēÙúîǰÙĆîìøĊǰÙúĆïǰÝĆÜĀüĆéĒöŠăŠĂÜÿĂîǰĒêÖêŠćÜÖĆîǰĔîõćóøüöĒúąđöČęĂóĉÝćøèćđðŨîøć÷éšćîǰóïüŠćǰ
úĆÖþèą×ĂÜÖćøĔßšÝŠć÷đÜĉîǰ×ĂÜîĆÖìŠĂÜđìĊę÷üǰìĊęĒêÖêŠćÜÖĆîǰöĊÙüćöóċÜóĂĔÝêŠĂÖćøìŠĂÜđìĊę÷üđßĉÜÿč×õćóìĊęǰõĎēÙúîǰ
ÙĆ îìøĊ ǰÙúĆ ïǰÝĆ ÜĀüĆ éĒöŠ ăŠ ĂÜÿĂîǰĒêÖêŠ ćÜÖĆ îǰĔîǰéš ćîÖćøÿŠ Üđÿøĉ öĒîąîĞ ćÖćøïøĉ Öćøǰéš ćîñĎš Ĕ Āš ï øĉ Ö ćøǰéš ć î
ÿõćóĒüéúšĂö×ĂÜÖćøïøĉÖćøǰĒúąéšćîÖøąïüîÖćøïøĉÖćøǰìĊęøąéĆïîĆ÷ÿĞćÙĆâìćÜÿëĉêĉǰ05
ÿøčðñúÖćøýċÖþć
ÝćÖñúÖćøýċÖþćđøČęĂÜóùêĉÖøøö×ĂÜîĆÖìŠĂÜđìĊę÷üìĊęöĊêŠĂÙüćöóċÜóĂĔÝĔîÖćøìŠĂÜđìĊę÷üđßĉÜÿč×õćóìĊęǰõĎēÙúîǰ
ÙĆîìøĊǰÙúĆïǰÝĆÜĀüĆéĒöŠăŠĂÜÿĂîǰñĎšüĉÝĆ÷üĉÝćøèŤĒúąÿøčðñúÖćøýċÖþćēé÷đøĊ÷ÜêćöÙŠćđÞúĊę÷ÝćÖöćÖĕðĀćîšĂ÷éĆÜîĊĚ
ĂĆîéĆïìĊęǰ1 éšćîÿõćóĒüéúšĂö×ĂÜÖćøïøĉÖćøǰóïüŠćǰîĆÖìŠĂÜđìĊę÷üöĊÙüćöóċÜóĂĔÝöćÖìĊęÿčéĔîđøČęĂÜöĊ
ÖćøÝĆéĒïŠÜóČĚîìĊęđðŨîÿĆéÿŠüîǰöĊÙŠćđÞúĊę÷đìŠćÖĆïǰ4.29 îĆÖìŠĂÜđìĊę÷ü÷ĆÜöĊÙüćöóċÜóĂĔÝǰĔîđøČęĂÜÖćøĂĂÖĒïïĂćÙćø
ÿëćîìĊęöĊÙüćöÿü÷ÜćöǰöĊÙŠćđÞúĊę÷đìŠćÖĆïǰ4.20 îĂÖÝćÖîĊĚöĊÙüćöóċÜóĂĔÝĔîđøČęĂÜÿëćîìĊęöĊÙüćöđðŨîÿŠüîêĆüǰöĊÙŠćđÞúĊę÷
đìŠćÖĆïǰ4. ĒúąöĊÙüćöóċÜóĂĔÝđøČęĂÜǰÿëćîìĊęöĊÙüćöÿąĂćéǰĒúąðúĂéõĆ÷öĊÙŠćđÞúĊę÷đìŠćÖĆïǰ3.95 êúĂéÝîöĊìĊęÝĂé
øëđóĊ÷ÜóĂÖĆïÙüćöêšĂÜÖćøöĊÙŠćđÞúĊę÷đìŠćÖĆïǰ3.85 àċęÜöĊÙüćöÿĂéÙúšĂÜÖĆïĒîüÙĉé×ĂÜǰÝĉêêĉîĆîìŤǰđéßąÙčðêŤǰ 2545 ǰ
ĕéšÖúŠćüüŠćǰðŦÝÝĆ÷ìĊęöĊñúêŠĂÙüćöóċÜóĂĔÝ×ĂÜñĎšøĆïïøĉÖćøÿõćóĒüéúšĂöǰĒúąïøø÷ćÖćý×ĂÜÖćøïøĉÖćøöĊĂĉìíĉóúêŠĂÙüćö
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óċÜóĂĔÝ×ĂÜúĎÖÙšćǰúĎÖÙšćöĆÖßČęîßöÿõćóĒüéúšĂö×ĂÜÖćøïøĉÖćøđÖĊę÷ü×šĂÜÖĆïÖćøĂĂÖĒïïĂćÙćøÿëćîìĊęǰÙüćöÿü÷Üćö
×ĂÜÖćøêÖĒêŠÜõć÷Ĕîéšü÷đôĂøŤîĉđÝĂøŤ ĒúąÖćøĔĀšÿĊÿĆîÖćøÝĆéĒïŠÜóČĚîìĊęđðŨîÿĆéÿŠüîǰêúĂéÝîÖćøĂĂÖĒïïüĆÿéč
đÙøČęĂÜĔßšÜćîïøĉÖćø
ĂĆ îéĆ ïìĊę ǰ2 éš ćîñĎš ĔĀš ïøĉ ÖćøǰóïüŠ ćǰîĆ ÖìŠ ĂÜđìĊę ÷üöĊ Ùüćöóċ ÜóĂĔÝöćÖìĊę ÿč éĔîđøČę ĂÜóîĆ Ö Üćî
ĔĀšÙĞćĒîąîĞćĒúąĔĀšÙĞćðøċÖþćĕéšǰöĊÙŠćđÞúĊę÷đìŠćÖĆïǰ4.23 îĆÖìŠĂÜđìĊę÷ü÷ĆÜöĊÙüćöóċÜóĂĔÝĔîđøČęĂÜóîĆÖÜćîöĊÝĉêÿĞćîċÖ
×ĂÜÖćøïøĉÖćøǰöĊÙŠćđÞúĊę÷đìŠćÖĆïǰ4. îĂÖÝćÖîĊĚöĊÙüćöóċÜóĂĔÝĔîđøČęĂÜǰóîĆÖÜćîĒêŠÜÖć÷ÿčõćóöĊÙŠćđÞúĊę÷đìŠćÖĆïǰ
4. ĒúąöĊÙüćöóċÜóĂĔÝĔîđøČęĂÜǰóîĆÖÜćîöĊÙüćöøĎšǰÙüćößĞćîćâǰöĊÙŠćđÞúĊę÷đìŠćÖĆï 3.96 ĒúąöĊÝĞćîüîìĊęđóĊ÷ÜóĂĔî
ÖćøĔĀšïøĉÖćøǰöĊÙŠćđÞúĊę÷đìŠćÖĆïǰ3.54 àċęÜöĊÙüćöÿĂéÙúšĂÜÖĆïĒîüÙĉé×ĂÜǰÿöĉêǰÿĆßáčÖøǰ 2550 ǰĕéšÖúŠćüĕüšüŠćǰ
ÖćøïøĉÖćøìĊęìĞćëĎÖêšĂÜǰĔĀšïøĉÖćøìĊęÙøïëšüîÿöïĎøèŤìĞćéšü÷ÙüćöđêĘöĔÝǰëšćöĊÙüćöøĆÖĔîÜćîïøĉÖćøđðŨîÿŠüîĀîċęÜ
×ĂÜǰúĆÖþèą×ĂÜÖćøïøĉÖćøìĊęéĊǰ
ĂĆîéĆïìĊęǰ3 éšćîÿëćîìĊęïøĉÖćøǰóïüŠćǰîĆÖìŠĂÜđìĊę÷üöĊÙüćöóċÜóĂĔÝöćÖìĊęÿčéĔîđøČęĂÜ ÿëćîìĊęïøĉÖćøöĊ
ÙüćöÿąĂćéĕéšöćêøåćîǰöĊÙŠćđÞúĊę÷đìŠćÖĆïǰ4.08 îĆÖìŠĂÜđìĊę÷ü÷ĆÜöĊÙüćöóċÜóĂĔÝĔîđøČęĂÜǰÿćöćøëÖćøđ×šćëċÜÖćøïøĉÖćø
ĕéšÿąéüÖǰöĊÙŠćđÞúĊę÷đìŠćÖĆïǰ4.07 îĂÖÝćÖîĊĚöĊÙüćöóċÜóĂĔÝĔîđøČęĂÜǰöĊìĞćđúìĊęêĆĚÜđĀöćąÿöǰöĊÙŠćđÞúĊę÷
đìŠćÖĆïǰ3.89 öĊÿĉęÜĂĞćîü÷ÙüćöÿąéüÖÙøïÙøĆîǰöĊÙŠćđÞúĊę÷đìŠćÖĆïǰ3.82 ĒúąöĊêÖĒêŠÜÿëćîìĊęöĊÙüćöđðŨî
íøøößćêĉǰöĊÙŠćđÞúĊę÷đìŠćÖĆïǰ3.76 àċęÜöĊÙüćöÿĂéÙúšĂÜÖĆïÜćîüĉÝĆ÷×ĂÜǰÿĉìíćǰÖĂÜÿćÿîąǰ 2552 ǰĕéš
ýċÖþćđøČęĂÜǰÖćøýċÖþćđÿšîìćÜìŠĂÜđìĊę÷üđßĉÜÿč×õćóĔîÝĆÜĀüĆé×ĂîĒÖŠîǰñúÖćøýċÖþćóïüŠćǰîĆÖìŠĂÜđìĊę÷ü
ĔĀšÙüćöÿĞćÙĆâÖĆïðŦÝÝĆ÷éšćîÙüćöÿąĂćéǰëĎÖêšĂÜêćöĀúĆÖĂîćöĆ÷ǰÖćøđ×šćëċÜìĊęÿąéüÖ
öĊøćÙć
ÙŠćïøĉÖćøìĊęđĀöćąÿöǰøüöìĆĚÜÖćøöĊïøø÷ćÖćýÿõćóĒüéúšĂöìĊęéĊîŠćéċÜéĎéĔÝ
ĂĆîéĆïìĊęǰ4 éšćîÖćøÿŠÜđÿøĉöĒîąîĞćÖćøïøĉÖćøǰóïüŠćǰîĆÖìŠĂÜđìĊę÷üöĊÙüćöóċÜóĂĔÝöćÖìĊęÿčéĔîđøČęĂÜǰïčÙÙú
ĂČęîÖúŠćü×ćîëċÜÙčèõćó×ĂÜÖćøïøĉÖćøĕðĔîìćÜïüÖǰöĊÙŠćđÞúĊę÷đìŠćÖĆïǰ3.93 îĆÖìŠĂÜđìĊę÷ü÷ĆÜöĊÙüćöóċÜóĂĔÝđøČęĂÜ
ÖćøïøĉÖćøöĊÙüćöîŠćđßČęĂëČĂǰöĊÙŠćđÞúĊę÷đìŠćÖĆïǰ3.79 îĂÖÝćÖîĊĚöĊÙüćöóċÜóĂĔÝĔîđøČęĂÜöĊÖćøĔĀš×šĂöĎúñŠćî
ÿČęĂǰInternet öĊÙŠćđÞúĊę÷đìŠćÖĆïǰ3.74 àċęÜöĊÙüćöÿĂéÙúšĂÜÖĆïĒîüÙĉé×ĂÜǰÝĉêêĉîĆîìŤǰđéßąÙčðêŤǰ 2545 ǰĕéš
ÖúŠćüüŠćǰðŦÝÝĆ÷ìĊęöĊñúêŠĂÙüćöóċÜóĂĔÝ×ĂÜñĎšøĆïïøĉÖćøǰéšćîÖćøÿŠÜđÿøĉöĒîąîĞćÖćøïøĉÖćøǰéĆÜîĊĚǰÙüćöóċÜóĂĔÝ×ĂÜ
ñĎšøĆïïøĉÖćøđÖĉé×ċĚîĕéšÝćÖÖćøĕéš÷ĉî×šĂöĎú×ŠćüÿćøĀøČĂïčÙÙúĂČęîÖúŠćü×ćîëċÜÙčèõćó ×ĂÜÖćøïøĉÖćøĕðĔîìćÜïüÖ
àċęÜĀćÖêøÜÖĆïÙüćöđßČęĂëČĂìĊęöĊÖĘÝąöĊÙüćöøĎšÿċÖÖĆïïøĉÖćøéĆÜÖúŠćüĂĆîđðŨîĒøÜÝĎÜĔÝñúĆÖéĆîĔĀšöĊÙüćöêšĂÜÖćø
ïøĉÖćøêćööćĕéš
ĂĆîéĆïìĊęǰ5 éšćîÖøąïüîÖćøïøĉÖćøǰóïüŠćǰîĆÖìŠĂÜđìĊę÷üöĊÙüćöóċÜóĂĔÝöćÖìĊęÿčéĔîđøČęĂÜǰ
đüúćđðŗéǰ– ðŗéìĊęÿąéüÖêŠĂÖćøĔßšïøĉÖćøǰöĊÙŠćđÞúĊę÷đìŠćÖĆïǰ4.02 Ĕî×èąìĊęîĆÖìŠĂÜđìĊę÷ü÷ĆÜöĊÙüćöóċÜóĂĔÝĔîđøČęĂÜǰ
ÿćöćøëÝĂÜĕéšúŠüÜĀîšćÖŠĂîđ×šćöćĔßšïøĉÖćøǰöĊÙŠćđÞúĊę÷đìŠćÖĆïǰ3.79 îĂÖÝćÖîĊĚöĊÙüćöóċÜóĂĔÝĔîđøČęĂ öĊÖćøĔĀšïøĉÖćø
ìĊęøüéđøĘüǰöĊÙŠćđÞúĊę÷đìŠćÖĆïǰ3.68 ĒúąöĊÙüćöóċÜóĂĔÝđøČęĂÜǰÖćøÝĆéÖćøúĞćéĆïÖćøĔßšïøĉÖćø Ă÷ŠćÜđðŨîøąïïǰöĊÙŠćđÞúĊę÷
đìŠćÖĆïǰ3.53 êúĂéÝîöĊÖćøĂíĉïć÷ÖøąïüîÖćøĔĀšïøĉÖćøÖŠĂîĔßšïøĉÖćøǰöĊÙŠćđÞúĊę÷đìŠćÖĆïǰ3.ǰàċęÜöĊÙüćöÿĂéÙúšĂÜÖĆï
ÜćîüĉÝĆ÷×ĂÜǰēÿõĉýêćǰÿčÖÖęĞćǰ 2552 ǰĕéšýċÖþćđøČęĂÜǰðŦÝÝĆ÷ÿŠüîñÿöìćÜÖćøêúćéêŠĂÖćøđúČĂÖĔßšïøĉÖćøÿðćĕì÷×ĂÜ
îĆÖìŠĂÜđìĊę÷üßćüêŠćÜßćêĉĔîđ×êđöČĂÜóĆì÷ćǰÝĆÜĀüĆéßúïčøĊǰñúÖćøýċÖþćóïüŠćǰǰéšćîÖøąïüîÖćøîĆÖìŠĂÜđìĊę÷üÿŠüî
ĔĀâŠĔĀšÙüćöÿĞćÙĆâÖĆïđüúćđðŗé – ðŗéÿðćĒúąÿąéüÖêŠĂÖćøĔßšïøĉÖćøöćÖìĊęÿčé
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×šĂđÿîĂĒîąĔîÖćøüĉÝĆ÷ÙøĆĚÜêŠĂĕð
ÝćÖñúÖćøýċÖþćđøČęĂÜǰóùêĉÖøøö×ĂÜîĆÖìŠĂÜđìĊę÷üìĊęöĊêŠĂÙüćöóċÜóĂĔÝĔîÖćøìŠĂÜđìĊę÷üđßĉÜÿč×õćóìĊęǰ
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การตัดสินใจทางการเมืองของนายชวน หลีกภัย กรณีการทําประชามติ
รางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559
Political Decision Making of Chuan Leekpai in
2016 Constitutional Referendum
พิมพรพี พันธุวิชาติกุล1

บทคัดยอ
การวิ จัย ครั้ ง นี้ มีวัต ถุ ป ระสงคเ พื่อศึ กษาความเปนผู นําทางการเมื องของนายชวน หลี กภั ย โดยมี คํ าถามวา
(1) ภายใตเงื่อนไข (conditions) อะไรที่ทําให นายชวน หลีกภัย ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปตยตัดสินใจไม
สนับสนุนใหประชาชนรับร างรั ฐ ธรรมนู ญ 2559 ในการทําประชามติ โดยยึ ดมั่ นอยูบ นหลักการของการเมื องในระบบ
(formal politics) และไมยอมแลกกับผลประโยชนทางการเมืองเฉพาะหนารวมทั้งไมหันไปดําเนินกิจกรรมทางการเมื อง
นอกระบบ (informal politics) (2) นายชวน หลี กภั ย จั ด การความสั มพั น ธ ร ะหว า งตั ว เขากั บ ผู ต ามทางการเมื อ ง
(political followers) ที่ เ ป นสมาชิ กในพรรคประชาธิ ป ต ย อย า งไร ผลการศึ กษาพบว า นายชวนได แ สดงความเห็ น
วิพากษวิจารณเนื้อหาและกระบวนการรางรัฐธรรมนูญฉบับของนายมี ชัยฤชุพันธุ ผานเวทีวิชาการในการอภิปรายหั วข อ
“รางรัฐธรรมนูญฉบับใหมใหอะไรกับประเทศชาติและประชาชน” เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 18 ป เมื่อวันที่
3 เมษายน พ.ศ.2559 และออกมาประกาศสนับสนุ นจุดยื นของนายอภิสิ ทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหนาพรรคประชาธิ ป ต ย ที่
ประกาศไมส นับ สนุ นร างรัฐ ธรรมนู ญของนายมี ชัย รวมทั้งยังขอให สมาชิ กพรรคประชาธิปต ยใ หกําลัง ใจนายอภิ สิ ท ธิ์
ดวยการยึดถือ หลั กการของการเมื องในระบบ คือ (1) หลักอํานาจอธิป ไตยของประชาชนตามระบอบประชาธิ ป ไตย
(2) การแยกพฤติกรรมของบุคคลออกจากโครงสรางหรือระบบการเมือง เพราะนายชวนเห็นวาเนื้อหาและกระบวนการ
ของรางรัฐธรรมนูญฉบับนายมีชัยไมสอดคลองกับหลักการทั้งสองขอที่นายชวนยึดถือ จึงเปนเงื่อนไขใหนายชวน หลีกภัย
ตัดสินใจออกมาแสดงความเห็นไมสนับสนุนรางรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวแมจะเปนสิ่งที่สวนทางกับกระแสความเห็ นของ
ประชาชนในจังหวัดภาคใตที่เปนฐานเสียงของตนเองและพรรคประชาธิปตยก็ตาม
คําสําคัญ: ชวน หลีกภัย, ความเปนผูนําทางการเมือง, การตัดสินใจทางการเมือง, การเมืองในระบบ

Abstract
The objective of this research is to study political leadership of a political leader, Chuan
Leekpai, in order to answer the following questions (1) Under which conditions did he make political
decisions to adhere formal politics over political interests under the realm of informal politics? (2) How
did Chuan Leekpai manage his relationship with his political followers in Democrat Party? Firstly, the
research found that Chuan had his political decision making for 2 points (1) Criticizing about details and
procedures of the constitution drafting made by Meechai Ruchuphan, under debating topic “What
advantage does the new constitution draft provide to Thailand and Thai citizens?” during 18th
Anniversary of Constitutional Court Celebration on 3rd April 2016. And (2) Declaring his supports on
Abhisit Vejjajiva, the leader of Democrat Party, who proclaimed to oppose the draft, as well as asking
for supports from other party member on Abhisit’s stance. In the second part, the principles under
formal politics, underlying his political decision are; (1) People Sovereignty under Democratic Regime
and (2) Differentiation between the constitution as a political institution and individual’s behaviors.
1 นักศึกษาโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาการเมือง คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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Chuan suggested that details and procedures of the draft are not in accordance with both principles
that he adhered with. Hence, these are the conditions that made Chuan Leekpai politically decided to
oppose the draft even if his decision was against the local people in the Southern Part of Thailand,
which are his political supporters.
Key word: Chuan Leekpai, Political Leadership, Political Decision, Formal Politics

บทนํา
งานชิ้นนี้ศึกษาความเปนผูนําของนายชวน หลีกภัย ผานกรณีการลงประชามติรับรางรัฐธรรมนูญ
ภายใตรัฐบาลทหารของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ที่ มี นายมี ชัย ฤชุพั นธุ เปนประธานคณะกรรมการ
รางรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2559
จากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนก อนถึงการลงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคม ป พ.ศ. 2559
เพื่อรับรางรัฐธรรมนูญภายใตรัฐบาลทหารของคณะรักษาความ-สงบแหงชาติ (คสช.) ที่มีนายมีชัย ฤชุพันธุ
เปนประธานคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาว ผลปรากฏออกมาวาประชาชนสวนใหญยังไมไดตัดสินใจ
อยางชัดเจนวาจะลงมติวารับหรือไมรับ (นิดาโพล, 2559) แตเมื่อดูผลสํารวจความคิดเห็นเฉพาะสวนของประชาชน
ที่ไดตัดสินใจแลว พบวาสวนใหญมีแนวโนมจะลงมติรับรางรัฐธรรมนูญและรับคําถามพวงมากกวาเสียงที่จะไปลงมติ
ไมรับผลสํารวจโพลหลายสํานักก็ยืนยันเชนนั้น ซึ่งแสดงใหเห็นวาเสียงของประชาชนสวนใหญที่ตัดสินใจ
แลวมีแนวโนมจะออกไปลงมติสนับสนุนรางรัฐธรรมนูญรวมทั้งคําถามพวงดวยเชนกัน
เมื่ อหันมาพิจารณาความเห็นและทาทีของฝายพรรคการเมืองใหญสองพรรคตอการลงประชามติ ดัง กลาว
คาดเดาไดไมยากนักวาฝายพรรคเพื่อไทยและพันธมิตรอยางกลุมแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ (นปช.)
ตองแสดงความเห็นคัดคานการรับรางรัฐธรรมนูญและคําถามพวงอยางชัดเจน เนื่องจากเปนฝายที่ยืนอยูฝงตรงขามกับ
รัฐบาลทหารของ คสช. มาโดยตลอด (มติชน, 2559) อยางไรก็ตามปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากฝงของพรรค
ประชาธิปตยเปนสิ่งที่นาสนใจยิ่งกวา เพราะมีทาทีตอการลงประชามติแตกตางกันออกไปเปนสองฝากแนวคิด
ฝายแรก คือ กระแสของการสนับสนุนรางรัฐธรรมนูญของฝาย กปปส. นําโดยอดีตสมาชิกคนสํ า คัญ
ของพรรคประชาธิปตยอยางนายสุเทพ เทือกสุบรรณและแกนนําหลายคนที่ตางออกมาแสดงความเห็น
สนับสนุนใหมวลชนของตนออกไปลงมติรับรางรัฐธรรมนูญและคําถามพวงในการลงประชามติอยางเปดเผยผาน
สื่อสังคมออนไลนโดยเชื่อมั่นวาการไปลงประชามติรับรางรัฐธรรมนูญและคําถามพวงนั้นจะเปนจุดเริ่มตน
ของการเดินหนาไปสูการปฏิรูปประเทศไทย (มติชน, 2559) รวมทั้งปฏิกิริยาของมวลชนฝาย กปปส. ที่สวนใหญลวน
เปนฐานเสียงทางการเมืองของพรรคประชาธิปตยดวยเชนกันตางพากันตอบรับกระแสการลงมติรับราง
รัฐธรรมนูญคําถามพวงในการลงประชามติดังกลาวอยางทวมทน
ขณะที่ทางฟากของหัวหนาพรรคประชาธิปตยอยางนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่ออกมาแถลงจุดยืน
ในนามของหัวหนาพรรควาตนเองไมรับรางรัฐธรรมนูญฉบับของนายมีชัย ฤชุพันธุรวมทั้งคําถามพว งดวย
เหตุผลหลัก 3 ประการ คือ (1) รัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวยังมีทิศทางของการปฏิรูปที่ ไมชัดเจน (2) ยังมี ชอ งโหว
ในเรื่ องแนวทางการปราบโกง และ (3) ประเด็ นที่ มาของ ส.ว. อาจกลายเปนเหตุของความขั ดแยงได ในอนาคต
ซึ่งนายอภิสิทธิ์ยืนยันวาการตั ดสินใจดังกลาวถือเปนการยึดตามจุดยืนและอุ ดมการณของพรรคประชาธิปตย
(โพสตทูเดย, 2559)
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ทามกลางกระแสของการแสดงจุดยืนที่แตกตางกันเชนนี้ หนึ่งในบุคคลที่ถูกจับตามองวาจะมี ความเห็น
และท าที อยางไรตอการลงประชามติรางรัฐธรรมนูญที่ เกิ ดขึ้น คือนายชวน หลี กภัย ประธานที่ ปรึกษาของพรรค
ประชาธิปตย อดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งถือเปนผูอาวุโสและบุคคลสําคัญที่สุดของพรรคประชาธิปตยในปจจุบนั
ที่ ไ ด รั บ การเคารพจากนั ก การเมื อ งในพรรคเปน อยา งมาก (จิ ต รลดา ศรี ส นิ ท , 2550, หน า 30-31)
การแสดงความเห็นของนายชวน หลีกภัยตอประเด็นดังกลาวจึงถือเปนสัญญาณสําคัญที่อาจสงผลตอการตัดสิน ใจ
แสดงจุดยืนของพรรคในทางใดทางหนึ่ง
ตามขาวที่ปรากฏกันออกมาอยางแพรหลายก็คือ นายชวน หลีกภัยไดแสดงทาทีดวยการสนับสนุน
จุดยืนของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะที่ประกาศไมสนับสนุนรางรัฐธรรมนูญของ คสช. รวมทั้งยังขอใหสมาชิก
พรรคทุกคนใหกําลังใจนายอภิสิทธิ์อีกดวย โดยนายชวนไดกลาวในงานอวยพรวันเกิดของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
หั วหน าพรรคประชาธิ ปตย ณ ที่ ทํ าการพรรคประชาธิ ปตย ว า “การแสดงจุ ดยื นของหัวหน าพรรคแม ไม มี ม ติ
แตเปนจุดยืนตามหัวใจของระบอบประชาธิปไตยที่มาจากประชาชนเลือก อะไรที่ขัดแนวทางประชาธิปไตยก็ตองให
ความเห็น…” (โพสตทูเดย, 2559)
การแสดงความคิดเห็นดังกลาวของนายชวน หลีกภัย จึงสวนทางกับความเห็นของคณะกรรมการประชาชน
เพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยใหเปนประชาธิปไตยที่สมบูรณอันมีพระมหากษัต ริยทรงเปนประมุ ข
(กปปส.) ที่ มี นายสุเทพ เทื อกสุบรรณ เป นประธาน ซึ่ งออกมาประกาศสนั บสนุ นใหประชาชนไปลงมติรับราง
รางรัฐธรรมนูญและคําถามพวงของ คสช. เพราะเชื่อวาจะเปนจุดเริ่มตนของการเดินหนาไปสูการปฏิรูปประเทศไทย
และยังสวนทางกับความเห็นของประชาชนสวนใหญในจังหวัดภาคใตซึ่ง เปนฐานเสียงทางการเมืองของ
พรรคประชาธิปตย ดังเห็นไดจากจากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนกอนถึงการลงประชามติใน
วันที่ 7 สิงหาคม ป พ.ศ. 2559 เพื่อรับรางรัฐธรรมนูญภายใตรัฐบาลทหารของคณะรักษาความสงบแหง ชาติ (คสช.)
ที่มีนายมีชัย ฤชุพันธุ เปนประธานคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาว ผลสํารวจปรากฏออกมาวา
เมื่อดูผลสํารวจความคิดเห็นเฉพาะสวนของประชาชนที่ไดตัดสินใจแลว พบวาสวนใหญมีแนวโนมจะลงมติ
รับรางรัฐธรรมนูญและรับคําถามพวงมากกวาเสียงที่จะไปลงมติไมรับ ผลสํารวจหลายสํา นักก็ยืนยันเชนนัน้
ซึ่ง แสดงใหเห็นวาเสียงของประชาชนสวนใหญที่ตัดสินใจแลวมีแนวโนมจะออกไปลงมติสนับสนุนราง
รัฐธรรมนูญรวมทั้งคําถามพวงดวยเชนกัน (ไทยพีบีเอส, 2559)
เมื่ อ ถึ ง วั น ลงประชามติ ผลปรากฏว า เสี ยงของประชาชนภาคใต ที่ เ ป น ฐานเสีย งของพรรค
ประชาธิปตยสวนใหญ ไดไปออกเสียงลงมติรับรางรัฐธรรมนูญคําถามพวงในการลงประชามติดังกลาวอยางท วมท น
โดยผลการลงประชามติออกมาวาเสียงของประชาชนสวนใหญในจังหวัดภาคใต 10 จังหวัดตางลงมติรับ
รางรัฐธรรมนูญฉบับของนายมีชัยและคําถามพวงดวยคะแนนที่ทวมทนจนติดอันดับ 10 จังหวัดที่ลงมติรับ
รางรัฐธรรมนูญมากที่สุด (เนชั่น, 2559)
ผูวิจัยเห็นวาการแสดงตัดสินใจทางการเมืองของนายชวน หลีกภัย จากกรณีการออกเสียงประชามติครั้งนี้
เปนสิ่งที่ สะท อนใหเห็นความเปนผูนําทางการเมื องที่ “ไม ยอมแลก” หลักการของการเมื องในระบบเพื่ อให ไ ดม า
ซึ่งผลประโยชนทางการเมืองเฉพาะหนาและไมยอมละทิ้งหลักการเพื่อคลอยตามกระแสของประชาชนที่
เปนฐานเสียงสนับสนุนอยางชัดเจน การศึกษาความเปนผูนําของนายชวน หลีกภัย ผานการตัดสินใจทางการเมือง
ในกรณีนี้จึงชวยใหสามารถตั้งคําถามและถกเถียงกับขอจํากัดของทฤษฎีผูนําแบบแลกเปลี่ยน (transactional
leader) ของ James MacGregor Burns ได กระทั่งสามารถนําเสนอกรอบทฤษฎีในการทําความเขาใจความเปนผูนํา
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ทางการเมืองแบบใหมที่สอดคลองกับความเปนจริงมากขึ้น
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความเปนผูนําทางการเมืองผานการตัดสินใจทางการเมืองของนายชวน หลีกภัย
ในเหตุการณการทําประชามติรางรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559
2. เพื่ อศึก ษาเงื่อนไขที่ทําใหนายชวน หลีก ภัย “ไม ย อมแลก” หลักการของการเมืองในระบบ
(formal politics) กั บผลประโยชนทางการเมื องเฉพาะหนาในระยะสั้นแม การตัดสินใจดังกลาวจะสวนกระแส
ความเห็นของประชาชนสวนใหญที่เปนฐานเสียงก็ตาม
3. เพื่อศึกษาการจัดการความสัมพันธระหวางนายชวน หลีกภัย กับผูตามทางการเมืองในพรรค
ประชาธิปตย
ขอบเขตของการวิจัย
1. ดานเนื้อหา
งานวิจัยชิ้นนี้จํากัดขอบเขตของประเด็นการศึกษาอยูที่ ความเปนผูนําทางการเมืองในการตัดสินใจ
ทางการเมืองของนายชวน หลีกภัย จากกรณีการทําประชามติรางรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 ขณะที่นายชวน
ดํารงตําแหนงประธานที่ปรึกษาของพรรคประชาธิปตยซึ่งถือเปนตําแหนงทางการเมืองในระบบ
2. ดานระยะเวลา
เก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตชวงเดือนตุลาคม พ.ศ.2558 ซึ่งเปนเดือนที่คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)
แตงตั้งคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญที่มีนายมีชัย ฤชุพันธุเปนประธาน จนถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2559
ซึ่งเปนเดือนที่มีการจัดทําประชามติ
สมมติฐานของการวิจัย
การตัดสินใจของนายชวน หลีกภัยในกรณีการทําประชามติรางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 ไมไดอาศัยหลักการ
แลกเปลี่ ยนเพื่ อความพึ งพอใจในตลาดทางการเมื อง (political marketplace) ต อรองเพื่ อต องการให ไ ด ม า
ซึ่งผลประโยชนสูงสุดทั้งในทางการเมือง แตใชหลักการของการเมืองในระบบเปนเงื่อนไขในการตัดสินใจวา
จะยอมแลกหรือไมแลกกับผลประโยชนทางการเมืองในเรื่องใดบาง
วิธีวิทยาในการดําเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ผูวิจัยเลือกใชวิธีวิทยาในการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research methodology) ผานวิธีก ารแบบ
“กรณีศึกษา” (case studies) เปนเครื่องมือในการเลือกขอมูลและจํากัดขอบเขตในการวิเคราะหเพือ่ ตอบ
คําถามวิจัยเพราะ“ไมวาจะเปนกรณีศึกษาชนิดใดก็ตามมักมีแนวโนมเพื่อมุงหวังแสดงการตัดสินใจหรือ ชุด
ของการตัดสินใจ อาทิ ทําไมถึงตัดสินใจ การตัดสินใจนั้นไดรับการนําไปปฏิบัติไดอยางไร และผลที่เกิดขึ้น
เปนอยางไร เปนตน จากที่กลาวมา จึงสามารถเห็นไดวา “การตัดสินใจ” นับเปนองคประกอบที่สาํ คัญของกรณีศึกษา…”
(พั ชรี สิ โรรส และ ธี รพั ฒน องศุ ชวาล, 2559, หน า 3) งานวิ จั ยชิ้ นนี้ ซึ่ งเลื อกศึ กษาการตั ดสิ นใจทางการเมื อ ง
ของนายชวน หลีกภัย จึงใชวิธีการแบบกรณีศึกษาเปนเครื่องมือในการตอบคําถามวิจัย
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การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยเลือกเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลดังตอไปนี้
1. ขอมูลชั้นตน (primary source)
1.1 เอกสารทางการ (official documents) เชน บันทึกการประชุม และบันทึกคําบรรยาย
ที่นายชวน หลีกภัยเคยไปพูดในสถาบันการศึกษาโดยเลือกเฉพาะครั้งที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับกรณีศึกษาของงานวิจัย
1.2 การสัมภาษณแบบเจาะลึก โดยผูวิจัยเลือกสัมภาษณนายชวน หลีกภัย และผูใหขอมูลหลัก
โดยเกณฑในการเลือกสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก คือ บุคคลที่มีสวนรวมโดยตรงในเหตุการณการตัดสินใจ
ของนายชวน ที่ผูวิจัยเลือกมาเปนกรณีศึกษา
1.3 เอกสารที่ไมเปนทางการ เชน บันทึกสวนตัวของนายชวน และบันทึกของผูที่เกี่ยวของ
กับเหตุการณที่เปนกรณีศึกษาโดยตรง เชน บันทึกของผูที่อยูในเหตุการณหรือผูที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจ
ในขณะนั้น
2. ขอมูลชั้นรอง (secondary source)
2.1 การรายงานขาวและบทวิเคราะหของสื่อมวลชนจากหลายแหลงซึ่งผูวิจัยเลือก
สํารวจขาวและบทวิเคราะหที่เกี่ยวของจาก (1) ขาวหนังสือพิมพรายวันและสุดสัปดาหและ (2) ขาวจากสื่อมวลชน
ออนไลน
2.2 การสัมภาษณสื่อมวลชนที่เ คยรายงานขาวเกี่ยวกับเหตุการณ ในเวลานั้ นและ
ผูสื่อขาวที่ติดตามทําขาวเกี่ยวกับนายชวน หลีกภัยมาอยางตอเนื่องเกิน 10 ป
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยจะนําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาวิเคราะหและสนทนากับกรอบทฤษฎีความเปนผูนําทางการเมือง
ของ James MacGregor Burns ในหนังสือ Leadership (Burns, 1978) ที่ แบงประเภทของความเปนผูนําออกเปน
2 แบบหลัก ๆ คือผูนําแบบแปลงเปลี่ยน (transforming leadership) กั บ ผูนําแบบแลกเปลี่ยน (transactional
leadership) โดยนั กการเมื องที่ อยู ในระบบโดยทั่ วไปมั กจะถู กมองว ามี คุ ณลั กษณะเป นผู นํ าแบบแลกเปลี่ ย น
(transactional leader) ซึ่งหมายถึงผูนําที่ ปฏิสัมพั นธกับผูตามในลักษณะที่มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน กั บ ผู ตาม
โดยผูนําจะใชรางวัลหรือสิ่งตอบแทนเปนเครื่องมือในการจูงใจผูตามใหยอมกระทําตามดวยความเต็มใจ
เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามที่ผูนําตองการ ในขณะที่ผูนําก็ไดรับประโยชนจากความสําเร็จที่ผูตามกระทําดังกลาวไปดวย
ความสัมพั นธระหวางนักการเมื องในระบบเลือกตั้งกั บประชาชนผูเปนคนลงคะแนนเสียง/ฐานเสียง มั กถูกมองวา
มีความสัมพันธกันในลักษณะนี้ กลาวคือ นักการเมืองใหสัญญาวาจะดําเนินนโยบายบางอยางที่ชาวบานไดประโยชน
เชน นโยบายประชานิยม ชาวบานก็จะไปลงคะแนนเสียงใหนักการเมืองคนนั้นเพื่อใหไดรับเลือกตั้งไปใช อํานาจในสภา
หรือในรัฐบาล ซึ่งทั้งนักการเมืองและชาวบานก็จะไดรับประโยชนทั้งสองฝาย
Burns อธิบายวาความสัมพันธระหวางผูนําแบบแลกเปลี่ยนกับผูตามนี้มี ลักษณะเปนการแลกเปลี่ยนเพื่อ
ความพึงพอใจในตลาดทางการเมือง (political marketplace) เปนความสัมพันธในลักษณะของการตอรองเพื่อตองการให
ไดมาซึ่งผลประโยชนสูงสุดทั้งในทางการเมืองและในทางจิตใจของทั้งสองฝาย (Burns, 1978, pp. 257258)
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นอกจากนี้ Burns ยังใหขอถกเถียงวาบริบทของระบบการเมืองในแตละที่เปนปจจัยที่สามารถ
ชวยสงเสริมหรือลดทอนความเปนไปไดในการมีความเปนผูนําทั้งแบบแลกเปลี่ยนและแบบแปลงเปลี่ยน
สําหรับ Burns แลวแทบจะเปนไปไมไดเลยที่นักการเมืองทั้งในฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารในประเทศพัฒนาแลว
ที่มีรัฐบาลซึ่งทํางานตามกลไกของระบบราชการจะสามารถเปนผูนําแบบแปลงเปลี่ยน เพราะโครงสรางโดยธรรมชาติ
ของฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติไมไดถูกออกแบบมาเพื่อรองรับนักการเมืองที่มีความเปนผูนําแบบแปลงเปลี่ยน
แตถูกออกแบบมาเพื่อรองรับ และสงเสริมความเปนผูนําแบบแลกเปลี่ยนมากกวา (Burns, 1978, pp.
362-382)
แตจากสมมติฐานเบื้องตนที่วานายชวน หลีกภัย ซึ่งเปนนักการเมืองที่ยึดมั่นในหลักการของการเมืองระบบอยางมาก
กลั บไม ได เป นผู นํ าทางการเมื องที่ ยอม “แลกเปลี่ยน” ทุ กเรื่ องเพื่ อใหตนเองได รับผลประโยชน ทางการเมื อ ง
ตามที่ทฤษฎีอธิบาย แตมีบางเรื่องที่นายชวนไมยอมแลก หรือเปนการแลกบนเงื่อนไขของหลักการบางอยางที่ตนเองยึดถือ
ผูวิจัยจึงเห็นวาขอมูลที่ไดจากการศึก ษาจะชวยใหสามารถสนทนากับทฤษฎีความเปนผูนําของ Burns
ไดวานายชวน หลีกภัยเปนเชนไรเมื่อพิจารณาจากกรอบทฤษฎีการจัดประเภทผูนําทางการเมืองดังกลาว
และเปนไปไดเพียงไรที่ ขอคนพบดังกลาวจะชวยใหสามารถนําเสนอตัวแบบทางทฤษฎีอธิบายความเปน
ผูนําทางการเมืองที่สอดคลองกับความเปนจริงมากขึ้นอยางไร
ผลการวิจัย
ประการแรก นายชวน หลีกภัย ไดตัดสินใจแสดงจุดยืนที่ ยึดมั่ นอยูกับกรอบกติกาของการเมื องในระบบ
ดวยการคัดคานเนื้อหาของรางรัฐธรรมนูญฉบับของนายมีชัยในสองวาระดวยกัน วาระแรกคือการวิพากษวิจารณเนื้อหา
ของรางรัฐธรรมนูญในการอภิปรายสาธารณะหัวขอ “รางรัฐธรรมนูญฉบับใหมใหอะไรกับประเทศชาติและประชาชน”
เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 18 ป วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2559 ซึ่งถือเปนวิธีการแสดงความคิดเห็นโดยอาศัย
พื้ นที่ เวที วิ ชาการ และในอี กวาระหนึ่ งคื อการที่ นายชวนออกมาแสดงความเห็ นต อสื่ อมวลชนสนั บสนุ นจุ ด ยื น
ของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหนาพรรคประชาธิปตย ที่ออกมาแถลงไมรับรางรัฐธรรมนูญฉบับของนายมีชัย
ประการที่ สอง นายชวน หลีกภัย อาศัยการยึดมั่ นกั บหลักการของการเมืองในระบบเปน “เงื่อนไข”
ในการตัดสินใจทางการเมื องแสดงจุดยืนคัดคานรางรัฐธรรมนูญ โดยหลักการที่ นายชวนใชตัดสินใจในกรณี นี้
มีอยู 2 ประการ
1. นายชวน หลีกภัย แยกแยะระหวางระบบ กับบุคคลและพฤติกรรมของคน โดยนายชวน
พยายามยึดมั่นและปกปองวาระบอบการเมืองตามระบบและสถาบันการเมืองในระบบไมใชสาเหตุของ
ปญหาบานเมือง นายชวนแสดงความไมเห็นดวยที่จะกลาวโทษวาปญหาของประเทศชาติคือปญหาที่เกิด
จากระบอบประชาธิปไตยหรือรัฐธรรมนูญ เนื่องจากนายชวนเห็นวาปญหาของประเทศเกิดจาก “พฤติกรรมของคน”
มากกวา กลาวคือ รัฐธรรมนูญ ในฐานะกรอบกติก าหลัก ของการเมื อ งในระบบไม ใชสิ่ง ที่ เ ปนป ญ หา
แตปญหาเกิดจากผูที่นํารัฐธรรมนูญไปปฏิบัติอยางผิดหลักการ สวนระบอบประชาธิปไตยก็ไมใชสาเหตุของ
ปญหาเชนกัน แตปญหาคือการที่มีผูใชอํานาจโดยไมยึดหลักนิติธรรมและหลักธรรมาภิบาล โดยนายชวน
กลาววา
“ในทั ศ นะของผู ป ฏิ บั ติ อ ย า งผมนั้ น บทบั ญ ญั ติ รั ฐ ธรรมนู ญ ไม ใ ช ส าเหตุ ข องป ญ หา
บานเมือง ลองคนหาดูวารัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตราไหนที่ทําใหเกิดวิกฤติจนทหารตองยึดอํานาจใน
วั นที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ค นดู ที่ มาตราไหนก็ ไม พบนะครั บ เพราะฉะนั้ นเหตุ ของปญหาไม ใชเกิ ดจาก
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ตัวบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แลวปญหาเกิ ดจากอะไร ตอบไดวาเกิ ดจากการละเมิ ดบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
เกิดจากใคร? ตอบไดวา จากผูปฏิบัติ ผูใชกฎหมาย เมื่อเหตุมันไมไดเกิดจากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ เราก็ ตอ งยึด
แนวทางประชาธิปไตยที่มีเรื่องหลักนิติธรรมที่เราเรียนกัน และตองยึดหลักวาอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย
พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจนี้ผานทางสถาบัน องคกรซึ่งเราจํากันไดทุกคน อยาใหเปนอยางอื่น เราตัดสินใจมา 84 ป
แลววาเรายึดการปกครองในระบอบ-ประชาธิปไตยในระบอบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ไมใชระบอบอื่นอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข จะไมใชระบอบเผด็จการอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
การยึ ดอํ านาจเมื่ อ 22 พฤษภาคม 2557 จนวั นนี้ เกื อบสองปแลวใชไหมครับ เราเคยได ยิน
การใหความรูและเหตุผลความจริงของการยึดอํานาจเมื่อ 22 พฤษภาคม 2557 จากผูมีอํานาจขณะนี้ไหม
เขาเคยใหความจริง อะไรไหมวาทํ าไมเหตุการณบานเมื องมั นถึงขั้นตอ งลม ลางระบอบประชาธิปไตย
ตองลมระบอบ-รัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญป 50 เลวรายอยางไร ถึงเลิกมันไป เหตุการณที่เกิดขึ้นเปนความบกพรอง
ของรัฐธรรมนูญหรือ ตอบไดวา ไมใชมันเปนเรื่องพฤติกรรมของบุคคล แลวสิ่งนี้มันเปนขอเท็จจริงที่จาํ เปน
จะตองใหประชาชนไดรับรู ผมขอปกปองความถูกตอง ผมไม ตองการใหเราพยายามที่ จะทําลายความเชื่อถือ
ในระบอบประชาธิปไตย คือใหรายตอระบอบประชาธิปไตย ระบอบประชาธิปไตยไม ใชเงื่อนไขของประเทศไทย
ระบอบประชาธิปไตยไมใชเงื่อนไขที่ทําใหประเทศไมกาวหนา เปนเรื่องพฤติกรรมของคนที่แตละคนไม เหมือนกัน
เปนเรื่องของภาคปฏิบัติไมใชภาคทฤษฎี…
….ผมวาเราโยนความผิดใหรัฐธรรมนูญมากไป ถึงรัฐธรรมนูญจะเขียนอยางไร แตหนาที่
ในการรักษากฎหมาย คือ กติกา อยูที่ผูมีหนาที่ การที่ผูปฏิบัติละเลยไมปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย ความไม มีระเบียบ
วินัยก็เกิดขึ้น และนี่ก็เปนเหตุ ผลหนึ่งที่เกิดความบกพรองอันเปนเงื่อนไขใหเกิดการอางในการยึดอํานาจ
เพราะการไม รักษากฎเกณฑกติกาทํ าใหมีการละเมิ ดกฎหมายของบานเมื อง เปนเรื่องของภาคปฏิบัติ ไม ใช เ พราะ
รัฐธรรมนูญ” (เอกสารการบรรยาย การอภิปรายรวมในหัวขอ “รางรัฐธรรมนูญฉบับใหมใหอะไรกับประเทศชาติ
และประชาชน”, วันที่ 3 เมษายน 2559, หนา 14-16)
คํากลาวของนายชวนขางตนสะทอนใหเห็นการไมยอมแลกหลักการของการเมืองในระบบ
เนื่องจากนายชวนปกปองรัฐธรรมนูญ และระบอบประชาธิปไตยภายใตรัฐธรรมนูญวาไมใชสาเหตุของปญหา
บานเมือง แตปญหาของบานเมืองเกิดจากพฤติกรรมของบุคลมากกวา
ตัวอยางสําคัญที่แสดงใหเห็นวานายชวน หลีกภัย ยึดมั่นกับกรอบกติกาของการเมื อ ง
ในระบบโดยแยกตัวระบบออกจากปญหาในเชิงปฏิบัติและพฤติกรรมของคน คือ การวิจารณวารัฐธรรมนูญฉบับนี้
ถูกรางขึ้นโดนมีเปาหมายเพื่อแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น ซึ่งนายชวนเห็นวาหลักการสําคัญของรัฐธรรมนูญ
คือการเปนกรอบกติกาหลักในการกําหนดกฎเกณฑและโครงสรางความสัมพันธเชิงอํานาจของสถาบันทางการเมืองหลัก
ในประเทศมากกวา รัฐธรรมนูญไมไดมีเปาหมายหลักเพื่อใชเปนเครื่องมือในการปราบคอรัปชั่น ดังที่นายชวน กลาววา
“ทานมีชัยฯ ไดพูดมาสามขอเมื่อเชาเหตุผลการรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ หนึ่งปองกันทุจริตคอรรัปชัน่
ถาทํ าไดก็ เปนเรื่องดี แตการรางรัฐธรรมนูญไมใชรางมาเพื่อปองกันคอรรัปชั่นครับ รัฐธรรมนูญเปนเครื่องมือ
ปกครองประเทศ เพื่ อกํ าหนดกติกา กฎเกณฑ โครงสรางความสัมพั นธของอํ านาจแตละองคกรแตละสถาบัน
เพื่อใหการบริหารบานเมืองมีประสิทธิภาพ กลไกการปราบคอรรัปชั่นก็ตองเปนไปตามกฎหมาย และกลไกขององคกร
ที่ มี หนาที่ ปราบ …ผมคิดวานั้นไม ใชเปนหลักของการใชรัฐธรรมนูญ เราต องการรัฐธรรมนูญที่เปนประชาธิป ไตย
สามารถกํ าหนดอํ านาจ บทบาท หน าที่ ขององค กรอั นเปนกลไกปกครองประเทศที่ สอดคลองกั บความเปนจริง
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และสามารถคานอํานาจสัมพันธซึ่งกันและกันได ซึ่งถากลไกดังกลาวมีประสิทธิภาพการปราบคอรรัปชั่น
ก็ เกิ ดขึ้ นโดยผลพวงของกลไกดั งกลาว …จริ ง ๆ แล วต องเข าใจว า รั ฐธรรมนู ญไม ใช เขียนเพื่ อปราบคอร รั ป ชั่ น
เปนหลัก เพราะถาเราเขาใจและเชื่อวากฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้ปองกันคอรรปั ชั่น ถาหลังจากประกาศใชกฎหมาย
รัฐธรรมนูญฉบับนี้แลว ปรากฏวายังมีการคอรรัปชั่น ก็จะเปนความผิดของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ใชไหม ซึ่งถามีปญหานี้
เกิดขึ้นในอนาคตแลวเราไปโทษวาคอรรัปชั่นเกิดเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือเปนความผิดของรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ก็คงไมถูกตอง” (เอกสารสรุปการบรรยาย การอภิปรายรวมในหัวขอ “รางรัฐธรรมนูญฉบับใหมให
อะไรกับประเทศชาติและประชาชน”, หนา 16-17)
ผูวิจัยตีความวา การที่ นายชวน หลีกภัย พยายามเนนย้ําความสําคัญวาปญหาของบ า นเมื อ ง
เกิดจาก “ภาคปฏิบัติ” ที่เปนเรื่องพฤติกรรมของบุคคลหรือกลุมคน สะทอนใหเห็นวาสําหรับนายชวน
ซึ่งถูกฝกฝนมาใหเปนนักกฎหมาย ทนายความ และใชชีวิตเติบโตอยูกับการเมืองในระบบนั้น กรอบกติกา กลไก สถาบัน
และหลักการของการเมืองในระบบเปนสิ่งที่ไมไดมีปญหาในเชิงหลักการหรือภาคทฤษฎีใด ๆ ดวยเหตุนี้
หากจะกลาวโทษที่มาของปญหาก็ตองกลาวโทษพฤติกรรมของคน ไมใชกลาวโทษระบบ หากจะแกไขปญหาก็ตอง
แกที่การใชกฎหมายที่ละเมิดกรอบกติกาและหลักการ ไมใชแกไขที่ตัวกติกาของระบบซึ่ง ชวนเห็นวา ไมใช
สาเหตุของปญหาบานเมือง
2. หลัก การเรื่อง “อํานาจอธิป ไตยเปนของปวงชน” ซึ่ง เปนหลักการสําคัญ ของการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยที่นายชวนอางวาตนเองเชื่อมั่นและพยายามปกปอง เห็นไดจากการที่นายชวน
ออกมาแสดงจุดยืนปกปองการแถลงของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ดังที่นายชวนกลาววา “การแสดงจุดยืน
ของหัวหนาพรรค แมไมมีมติแตเปนจุดยืนตามหัวใจของระบอบประชาธิปไตย ที่มาจากประชาชนเลือกอะไรที่ขัดแนวทาง
ประชาธิ ปไตยก็ ตองให ความเห็น แม เราจะไม ใช ผูรางรัฐธรรมนู ญ และเห็นใจผูร างว ามี เจตนาดี ทํ า งานหนั ก
ซึ่งผมและหัวหนาพรรคก็ ไดแสดงความเห็นเกี่ ยวกั บรัฐธรรมนูญวา ไม ไดเปนปญหาบานเมื องที่ ถูกยึดอํ านาจ
แตปญหาคือพฤติกรรมของคนที่ทุจริตและละเมิดรัฐธรรมนูญ ผมเห็นวารัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสําคัญ
เกี่ยวกับโครงสรางอํานาจ และความสัมพันธทางอํานาจ เปนสิ่งที่หัวหนาพรรคไดแสดงทัศนะวามีจุดไหนที่ เ ห็นดวย
ไม เห็นดวย เรื่องคอรรัปชันเราเปนผูตอตานและสนับสนุนการปราบคอรรัปชันถ า รัฐธรรมนูญ นี้ ป ระกาศใชแลว
มีคอรรัปชัน ความผิดจะเปนของรัฐธรรมนูญหรือ มันไมใช เพราะรัฐธรรมนูญไมสามารถทําใหการทุจริตหมดไปได
ดังนั้น ในฐานะนักการเมืองตองแสดงความเห็น เพื่อเปนจุดยืน และตองรักษาหลักของประชาธิปไตย เพราะในที่สุด
อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย จะประเมินวาคนในอนาคตจะไมมีศักยภาพเทาคนรุนนี้ไมได เพราะคนรุนตอไป
อาจมีศักยภาพมากกวา หัวหนายืนอยูในจุดนี้วาประชาธิปไตยเปนหัวใจสําคัญ เรากาวมาไกลแลวไมมีสิทธิถอยหลัง
หัวหนาแสดงจุดยืนแทนเรา จึงขอใหทุกคนใหกําลังใจดวย” (ไทยรัฐ, 2559)
คํากลาวขางตนของนายชวน หลีกภัย สะทอนหลักการสําคัญสองประการตามที่นายชวน
เคยไปแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ดวยตนเองกอนหนานี้ คือ การแยกปญหาพฤติกรรมของบุคคลออก
จากโครงสรางและสถาบันการเมื องในระบบ และ หลักอํานาจอธิปไตยของประชาชนตามระบอบประชาธิ ป ไตย
เหตุผ ลที่นายชวนสนับสนุนการแสดงความไม เห็ นดวยตอเนื้อหาของรางรัฐธรรมนูญ ของนายอภิสิทธิ์
เนื่องจากเนื้อหาสวนใหญที่นายอภิสิทธิ์แถลงทั้ง 3 ประเด็น คือ 1) หลักการมีสวนรวมและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(เชน เรื่องการกระจายอํานาจสูทองถิ่น) 2) ที่มาของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งไมไดมีความเปนตัวแทนของประชาชน และ
3) กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการทุจริตคอรัปชั่น ลวนเปนประเด็นที่เกี่ยวของ
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กับหลักการเรื่อง “อํานาจอธิปไตยของปวงชน” ซึ่งเปนหัวใจของระบอบประชาธิปไตยที่นายชวนยึดถือ
เปนเงื่อนไขในการตัดสินใจทางการเมื อง ดังนั้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้ซึ่งมีเนื้อหา “ถอยหลัง” ทั้ งเรื่องสิทธิ เสรีภาพ
ความเปนตัวแทน และการมีสวนรวมของประชาชน จึงถือเปนรัฐธรรมนูญที่ขัดกั บหลักการของการเมื องในระบอบ
ประชาธิปไตยซึ่งนายชวน หลีกภัยยึดถือ ดวยเหตุนี้จึงเปนเงื่อนไขทําใหนายชวนตัดสินใจออกมาแสดงจุดยืนคัดคาน
รางรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวอยางเปดเผย กลาวอี กอยางหนึ่งไดวา ประชาธิปไตยที่ นายชวนเลือกจะปกปอ ง
คือประชาธิปไตยที่ปรากฏเปนสถาบันการเมืองที่สําคัญคือ รัฐธรรมนูญและระบอบรัฐธรรมนูญ เมื่ อนายชวน แยก
สถาบันออกจากพฤติกรรมทางการเมือง การกลาวหาวาความเสื่อมของสังคมการเมืองไทย (เชนการฉอราษฎรบังหลวง)
เกิดขึ้นเพราะสถาบันการเมือง(คือรัฐธรรมนูญ) และการแกปญหาดวยการรัฐประหารยึดอํานาจการปกครองลมลาง
รัฐธรรมนูญ รวมทั้งใหมีสภารางรัฐธรรมนูญเพื่อแกปญหาความเสื่อมของสังคมการเมืองไทยจึงเปนเรื่องผิดฝาผิดตัว
กอใหเกิดผลเสียทางการเมืองระยะยาวยิ่งกวาอยางอื่น
ประการที่สาม การจัดความสัมพันธระหวางนายชวน หลีกภัย กับสมาชิกพรรคประชาธิปตยในกรณี
นี้ที่สําคัญคือ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ โดยเปนความสัมพันธระหวางนายชวนในตําแหนงประธานที่ปรึกษา
ของพรรคประชาธิปตยกับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะในตําแหนงหัวหนาพรรคซึ่งนายชวนออกมาแสดงการสนับ สนุน
โดยการดํารงตําแหนงประธานที่ปรึกษาพรรคของนายชวน หลีกภัย ถือเปนตําแหนงของสถาบันการเมือง
ในระบบของพรรคการเมื อง แตเ ปนตําแหนง ที่ ไม ไดมี “อํ านาจหนาที่ ” (authority) และ “บทบาท”
(role) ในการนําหรือตัดสินใจในนามของพรรคแบบเดียวกั บ ตําแหนงหัวหนาพรรค แตมี บ ทบาทเปน
ประธานที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริห ารพรรค โดยสามารถใหคําแนะนํา ทวงติง ยับยั้ง สนับสนุน
กรรมการบริหารพรรคได
ผูวิจัยเห็นวาปจจัยสําคัญที่ทําใหนายชวนสามารถตัดสินใจแสดงบทบาทใน การสนับสนุน
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เรื่องการไมรับรางรัฐธรรมนูญได คือการที่นายชวนดํารงตําแหนงประธานที่ปรึกษาของพรรค
ซึ่งการอยูในบทบาททําใหนายชวนตองแสดงหนาที่ปกปองจุดยืนและอุดมการณของพรรคตามขอบเขต
ความสามารถที่ตนเองทําไดในขณะนั้น นั่นคือการแสดงความคิดเห็นในพื้นที่สาธารณะ และการออกมาสนับสนุนจุดยืน
ของหัวหนาพรรค
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ใหสัมภาษณประกอบการทําวิจัยวา การออกมาแถลง ไมรับรางรัฐธรรมนูญ
ของตนเองนั้นเปนสิ่งที่นายชวน หลีกภัย ไมไดทราบลวงหนา และตนเองกระทําการดังกลาวโดยไม ได
พูดคุยกับนายชวน หลีกภัยมาก อน แต นายอภิสิทธิ์มองวาการกระทําดังกลาวเปนสิ่งที่มีความเห็นและ
ความเขาใจตรงกันเนื่องจากเปนจุดยืนและอุดมการณของพรรคประชาธิปตย
“ผมมองวาในเชิงสาระนะ มันแทบไมตองถามกัน มันชัดวาจุดยืนของพรรคฯ อุดมการณ
ของพรรคฯ กับตัวรัฐธรรมนูญที่เขียนออกมา มันคงเปนเรื่องที่แทบจะเรียกวาเปนไปไมไดที่พรรคฯ จะไปบอกวามันเปน
ทางออกที่ดี เปนจุดยืนที่ดี แตถามวาทานทราบไหมวาผมจะทํายังไง ผมคิดวาทานก็คงไมทราบมากอน”
(อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, การสัมภาษณสวนบุคคล, 3 มีนาคม 2560)
นายอภิสิทธิ์ ยังเคยใหสัมภาษณในรายการ “ตองถาม” ชอง Blue Sky ออกอากาศวันที่
17 กรกฎาคม 2560 เกี่ยวกับอิทธิพลของนายชวน หลีกภัยที่มีตอการเลนการเมืองของตนเองวานายชวน
หลีกภัยเปนนักการเมืองที่มีอิทธิพลตอนายอภิสิทธิ์คอนขางมาก โดยเฉพาะการกลอมเกลาใหนายอภิสิทธิ์
เปนนักการเมืองที่ยึดมั่นในหลักอุดมการณที่ถูกตองและไมยอมละทิ้งหลักการดังกลาวตามกระแสความเห็น
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ของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไดรวดเร็ว นายอภิสิทธิ์กลาววา “นักการเมืองซึ่งมีอิทธิพลตอผมสูงมาก คือ ท านอดีต
นายกชวน… ทานชวนจะเปนคนแรก ๆ ที่เตือนผมเรื่องของกระแสการเมือง วามันเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
และในที่สุดใครที่พยายามยึดและตามกระแสอยางเดียวทานก็บอกวามั นจะไมยั่งยืน สิ่งที่ยั่งยืนคือความเปนตัวตน
ที่มีหลักการอุดมการณที่มั่นคง ซึ่งแมในบางครั้งในบางชวงจะตองเผชิญกับกระแสซึ่งอาจจะไมยอมรับ
หรื อ ไม ถู ก ใจในสิ่ง ที่ เ ราเปน แต ถ า เรายึด มั่ น ตรงนี้โ ดยเฉพาะถ ามั นอยูบ นพื้น ฐานของความถูก ตอ ง
อยางไรเสียมันก็เปนหลักประกันที่ดีที่สุดของความยั่งยืนในการทํางานทางการเมือง” (อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ,
2560)
คําใหสัมภาษณดังกลาวของนายอภิสิทธิ์ สะทอนใหเห็นอิทธิพลของนายชวน หลีกภัย
ที่ มี ตอการตัดสิ นใจทางการเมื องของนายอภิสิทธิ์ โดยเฉพาะเรื่องการยึดมั่นกั บหลักการที่ ถูกตองในการตัดสินใจ
ทางการเมืองมากกวาที่จะคลอยตามกระแสความเห็นของที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วอยูตลอดเวลา
ดวยเหตุนี้ถึงแมการแสดงจุดยืนดังกลาวจะสวนทางกับกระแสความเห็นของประชาชนที่เปนฐานเสียงของ
พรรคประชาธิปตยแตในฐานะนักการเมืองที่ยึดมั่นกับหลักการความถูกตองของการเมืองในระบบก็ตองยืนยันที่จะแสดง
ความคิดเห็นออกไปเชนนั้นแมจะทําใหตนเองไมไดผลประโยชนเฉพาะหนาทางการเมืองก็ตาม
นายบัญญัติ บรรทั ดฐาน อดีตหัวหนาพรรคประชาธิปตย ที่ ใหความเห็นตอกรณี การตัดสินใจ
ทางการเมืองของนายชวน หลีกภัย ครั้งนี้วา พรรคการเมืองไมจําเปนตองคลอยตามความเห็นของประชาชนทุกเรื่อง
แต มี หน าที่ ตองสรางความเข าใจกั บประชาชนเพื่ อให มองเห็ นผลประโยชน ของการยึ ดมั่ นหลักการในระยะยาว
นายบัญญัติกลาววา “ในฐานะพรรคการเมืองที่มีจุดยืนอยูขางประชาธิปไตย ภารกิจที่สําคัญอยางหนึ่งของ
พรรคการเมื องคื อการสร างความเข าใจใหกั บประชาชน อั นนี้ เรื่ องใหญมาก ไม ใช คล อยตามประชาชนทุ กเรื่ อ ง
ดานหนึ่งเราจําเปนตองสนองความตองการของประชาชน แตมิไดห มายความวาตองสนองความตองการ
ของประชาชนในทุกเรื่อง โดยเฉพาะในเรื่องที่เราเห็นโทษในระยะยาว เพราะถาเมื่อไหรก็ตาม พรรคการเมืองทําตามเสียง
เรียกรองของประชาชนทุ กเรื่อง แม บางเรื่องเปนเรื่องที่ประชาชนสําคัญผิด ถาพรรคการเมื องทํ าหนาที่ อ ยางนั้น
พรรคการเมืองก็จะไมมีอะไรผิดแผกแตกตางไปจากธุรกิจเอกชนที่มุงกําไรสูงสุด ถึงจะทําใหเราถูกผลักไปยืนอยูกั บ
เสื้อแดงก็ไมเปนไร ตองเอาหลักการมากอน”
“เรื่องที่เรามีความมั่นใจวาจะกอใหเกิดความเสียหาย และเกิดปญหาในระยะยาว พรรคการเมือง
มีหนาที่เตือนสติประชาชนรวมทั้งใหความเขาใจในสิ่งที่ถูกตอง เพราะฉะนั้นแมเรามั่นใจวารัฐธรรมนูญ
จะผานการที่ปลอยใหหัวหนาพรรคออกไปแสดงอาการไมเห็นดวย หรือแมแต พวกเราเองแสดงอาการไมเห็นดวยนี้
อาจจะถู ก คนตั้งขอรังเกี ยจก็ ได แตวาเราจําเปนตองทํ า นี่ก็ ไม ยอมแลกเหมื อนกั น เพราะถาเราไม ทํ าเชนนี้
ประชาชนอยากไดอะไรก็ตองการเอาใจประชาชน เพื่อไดคะแนนนิยม หมายความวา ถาเราตองการแต
คะแนนนิยมของประชาชนนี่เราไมตางอะไรกับการทําการตลาดของบริษัทที่ขายของ ประชาชนตองการ
ของอะไรก็ผลิตอยางนั้นไป ทั้ง ๆ ที่อาจจะไมมีคุณภาพ ของผลิตภัณฑเทาที่ควรก็ได พรรคการเมืองไมใช
องคก รที่ ตั้ง ขึ้นมาเพื่ อคากํ าไรสูงสุด อะไรที่ ประชาชนชอบก็ ทํ าตามหมด แตยังมี ภารกิจในการใหสติประชาชน
มี ภารกิ จในการสรางความเขาใจที่ ถูกตองใหกั บประชาชนในระยะยาวเพื่ อประโยชนของประชาชนเอง ก็ เท านั้น”
(บัญญัติ บรรทัดฐาน, การสัมภาษณสวนบุคคล, 29 มิถุนายน 2560)
ผูวิจัยเห็นวาการตัดสินใจของนายชวนเปนการจัดความสัมพันธกับสมาชิกพรรคดวยการปกปอง
และสรางความชอบธรรมใหกับพรรคประชาธิปตยวาไดออกมาแสดงจุดยืนปกปองหลักการของระบอบ
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ประชาธิปไตยซึ่งเปนอุดมการณของพรรคประชาธิปตย โดยเฉพาะในขอที่ 3 และขอที่ 4 ซึ่งระบุวา “3) พรรคจะดําเนิน
การเมืองโดยอาศัยหลักกฎหมาย และเหตุผลเพื่อความศักดิ์สิทธิ์แหงรัฐธรรมนูญ และเพื่ อเปนเยี่ยงอยางแก อ นุชน
รุนหลังใหมีความนับถือ และนิยมในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 4) พรรคจะไม
สนับสนุนระบบและวิธีแหงเผด็จการ ไมวาจะเปนระบบและวิธีการของรัฐบาลใด ๆ”
นอกจากนี้การที่ นายชวนออกมาใชพื้ นที่ของสื่อมวลชนในการสนับสนุนจุดยืนของนายอภิสิท ธิ์
ที่ประกาศไมรับรางรัฐธรรมนูญ ยังเปนการชวยลดแรงเสียดทานจากผูเห็นตางภายในพรรคประชาธิปตยที่ไมเห็นดวย
กั บการแถลงของนายอภิสิทธิ์และเปนแสดงใหเห็นวาพรรคประชาธิปตยเปนพรรคการเมื องที่ ยึดมั่ นในหลักการ
ของระบอบประชาธิปไตยอีกดวย
อภิปรายผล
ในเหตุการณลงประชามติ พ.ศ. 2559 นายชวนไดตัดสินใจออกมาแสดงความเห็นวิพากษวิจ ารณ
เนื้อหาของรางรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงของนายมีชัย ฤชุพั นธุ ผานเวทีวิชาการ รวมทั้ งตัดสินใจออกมาสนับสนุน
การประกาศไมสนับสนุนรางรัฐธรรมนูญของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหนาพรรคประชาธิปตยผานพื้นที่สื่อสาธารณะ ทั้งๆ
ที่การตัดสินใจดังกลาวเปนสิ่งที่สวนกระแสกับประชาชนฐานเสียงของพรรคประชาธิปตยจํานวนมาก และ
สวนทางกั บกลุม กปปส. ที่ สนับสนุนรางรัฐธรรมนูญฉบับของนายมีชัย จนที่ ปรึกษาคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ
คือ นายเจษฎ โทณะวณิก ออกมาวิจารณการตัดสินใจของนายชวนวา“สุดทายการที่ คุณชวนหนุนหลังคุณอภิสิทธิ์
ผมมองวาเปนการทําเพื่อแกไขสถานการณ ไมใชเรื่องของการยึดหลักการ” (เจษฎ โทณะวณิก, การสัมภาษณสวนบุคคล,
28 กุมภาพันธ 2560)
แตการศึกษาการตัดสินใจทางการเมืองของนายชวนในกรณีนี้ ผูวิจัยกลับพบวาเงื่อนไขสําคัญที่
นายชวน หลีกภัย ยึดมั่นเปนหลักการในการตัดสินใจ คือการที่นายชวนมองวา รัฐธรรมนูญจะมีความชอบธรรมไดตองมี
ดุลอํานาจที่มีความเชื่อมโยงกับประชาชน ซึ่งผูวิจัยขอเรียกหลักการที่นายชวนใชตัดสินใจในกรณีนี้ วา
คื อ หลั กการเรื่ องความชอบธรรมของอํ านาจในระบอบประชาธิ ปไตย (democratic legitimacy of power)
หลักการดังกลาวอยูบนฐานวาอํานาจที่เกี่ยวของกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตองมีที่ มาเชื่อ มโยง
หรือไดรับความยินยอม (consent) จากประชาชนจึงจะนับวาเปนอํานาจการปกครองที่ชอบธรรมและ
ไดรับการยอมรับจากผูถูกปกครอง ซึ่งหลักความชอบธรรมดังกลาวสอดคลองกับคําอธิบายเรื่องความชอบธรรม
ของอํานาจในระบอบเสรีประชาธิปไตยตามทฤษฎีการเมืองแบบสัญญาประชาคม (social contract theory) ของ John
Locke (1689)
ขอคนพบดังกลาวชี้วาการตัดสินใจของนายชวน หลีกภัย ไมใชการปกปองนายอภิสิท ธิ์ในฐานะ
ตัวบุคคลหรือเพื่อเปนการแกไขสถานการณเฉพาะหนาโดยไมยึดหลักการใดๆ เพราะกรณีนี้แสดงใหเห็น
ชั ด เจนว า การตั ด สิน ใจทางการเมื อ งเช น นี้ ข องนายชวนสวนทางกั บ ความเห็นของประชาชนที่ เ ปน
ผูสนับสนุนจํานวนมากและขัดแยงกับความเห็นของแนวรวมทางการเมืองอยางกลุม กปปส. และนายชวน
ตระหนักดีวาการตัดสินใจดังกลาวของตนจะสงผลเชนไร การยืนยันแสดงความคิดเห็นและจุดยืนดังกลาว
ของนายชวนจึงสะทอนชัดวานายชวน หลีกภัย เปนผูนําทางการเมืองแบบแลกเปลี่ยนที่ยึดมั่นกับหลักการ
บางอยาง (principled transactional leader) มากกวาที่จะเปนผูนําแลกเปลี่ยนที่ยึดเอาผลประโยชน
ทางการเมื องเฉพาะหน าเป นที่ ตั้ งโดยไม มี เงื่ อนไขใดๆ (absolute transactional leader) ข อค นพบดั ง กล า ว
ชวยใหสามารถใหตั้งคําถามกับกรอบทฤษฎีของ Burns ที่จัดประเภทผูนําแบบแลกเปลี่ยน (transactional leader)
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เอาไวโดยไมไดอธิบายวาผูนําแบบแลกเปลี่ยนก็มีเกณฑหรือหลักการบางอยางเปนเงื่อนไขในการตัดสินใจ
วาจะยอมแลกหรือไมแลกกับอะไรบาง
ขอเสนอแนะ
1. การศึกษาผูนําทางการเมืองในไทยควรหันมาใชกรอบทฤษฎีผูนําทางการเมืองเปนแนวทางในการศึ ก ษา
มากกวาการศึกษาผูนําผานวิธีการศึกษาในเชิงชีวประวัติเทานั้น เพราะการศึกษาในเชิงชีวประวัติจะเนน
แงมุมของการศึกษาประวัติและบริบทในชีวิตของผูนําทางการเมืองเปนรายบุคคลโดยขาดมิ ติของการวิเ คราะห
เพื่ อ สรางคําอธิบายคุณลัก ษณะของความเปนผูนําที่ สามารถอธิบ ายมากกวาระดับของตัวบุคคล และ
การศึกษาผูนําทางการเมืองผานกรอบทฤษฎีจะชวยใหสามารถอธิบายและทําความเขาใจคุณลักษณะของ
ความเปนผูนําทางการเมืองไดชัดเจนยิ่งขึ้น
2. ผูนําแลกเปลี่ยนแบบมีหลักการในการตัดสินใจ (principled transactional leader) ที่คนพบ
จากการศึกษาความเปนผูนําของนายชวน หลีกภัย สามารถนําไปประยุกตศึกษาผูนําทางการเมืองของไทยคนอื่น ๆ
กระทั่ งสามารถใชอธิบายความเปนผูนําทางการเมื องของสังคมการเมืองอื่น ๆ หรือผูนําในระดับโลกไดดวยเชนกัน
ในแงนี้จะกลาวไดหรือไมวา ขอคนพบที่ไดจากการศึกษาผูนําทางการเมืองของไทยนี้สามารถนําไปสนทนา
และตั้งคําถามกับทฤษฎีความเปนผูนําทางการเมืองกระแสหลักได กระทั่งอาจนําไปสูการสรางตัวแบบ
ทฤษฎีใหมๆ ที่เปนประโยชนในการศึกษาผูนําทางเมืองที่สอดคลองกับความเปนจริงมากขึ้นในอนาคต
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การศึกษาปญหากฎหมายที่มีอิทธิพลตอการสงเสริมวัฒนธรรม
ชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น :
กรณีศึกษาอําเภอ สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
Legal problems influencing of local government for promotion
aboriginal community cultural : Sungklaburi,
Kancharnaburi province
ณัฏฐพิชา วโรดมอธิพัฒน1 เทวราช สนโศรก2 เฉลียว นครจันทร3 วรยุทธ วุฒิงาม4

บทคัดยอ
ในการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปญหาดานกฎหมายที่เขามามีอิทธิพลตอการสงเสริมใหวัฒนธรรม
ทองถิ่นของชุมชนใน อําเภอ สังขละบุรี ไดมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตดั่งเดิมที่สืบทอดกันมามีการเปลี่ยนแปลงไป
วัฒนธรรมดั่งเดิมซึ่งเปนประเพณีที่สืบทอดรูปแบบการใชวิถีการดํารงชีวิตจากครั้งอดีตมาจนถึงปจจุบัน ลักษณะเดน
ของวัฒนธรรมของแตละชนชาติยอมมีเอกลักษณเปนของตน ซึ่งมีผลตอวิถีการ ดําเนินชีวิตที่หลากหลาย ซึ่งในประเทศไทย
มีประชากรที่มีความหลากหลายชาติพันธ หนึ่งในนั้นคือ ชนชาติ มอญ ในอําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีกลุมชาติพันธ
หลายหลายกลุมที่ยังคงดํารงวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของตนจนเปนเอกลักษณและกลายมาเปนวัฒนธรรมชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม
โดยเฉพาะกลุมชาติพันธมอญที่เปนแหลงทองเที่ยงเชิงวัฒนธรรมที่สําคัญของจังหวัดในปจจุบัน ประเทศไทยมีกฎหมายกําหนด
บทบาทของรัฐในระดับระหวางประเทศ ตลอดจนกฎหมายภายในตั้งแตรัฐธรรมนูญที่รับรองสิทธิทางวัฒนธรรม
ของชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม และกําหนดหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสงเสริม บํารุงรักษาวัฒนธรรมชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม
ตามกฎหมายวาดวยองคการบริหารสวนตําบลและกฎหมายวาดวยเทศบาล แตการบังคับใชกฎหมายโดยมีเจตนารมณสงเสริม
วัฒนธรรมชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม แตในการบังใชกฎหมายเพื่อสงเสริมวัฒนธรรมชุมชนทองถิ่นนั้นถามองอยางผิวเผิน
อาจจะเห็นเปนการสงเสริมตามนโยบาย แตในการการลงมือปฏิบัตินั้นเปนการกระทําที่มีสวนทําลายวิถีชีวิ ตดั่งเดิมของชุมชน
อาทิเชนในเรื่องของการใชชีวิตของชาวแพริมแมน้ํารันตีอยางในอดีตที่กอตัวขึ้นมาจากการกระทําซึ่งกันและกันอยางสมดุล
ระหวางวัฒนธรรมของชาวน้ําและสภาพแวดลอมทางธรรมชาติที่มีน้ําเปนปจจัยสําคัญ อีกทั้งยังมีลักษณะเฉพาะเปนเอกลักษณ
แตกต างจากภู มิ ทั ศน วั ฒนธรรมของชุ มชนบนบก เพราะเรื อนสามารถเคลื่ อนตั วได ตามความเปลี่ ยนแปลงของน้ํ าในรอบป
และการมีชีวิตที่สัมพันธกับสายน้ําอยางแยกขาดไมได โดยกฎหมายไดเขามาจัดระเบียบทําใหวิถีชีวิตดั่งเดิมของชุมชนดังเดิม
ที่เคยปฏิบัติมาเปลี่ยนแปลงไป
คําสําคัญ: วัฒนธรรม, ชุมชน, กฎหมาย
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Abstract
The objective of this research is to study the legal problems that influence the promotion
of the local culture community in Sangkhlaburi district, which bring about changes in their inherited
traditional way of life–the traditional culture that being transmitted their lifestyle from the past to
the present. Each ethnic group has its own unique culture, so this affects the lifestyle diversity.
In Thailand, there is a variety of ethnic groups. One of them is the Mon in Sangkhlaburi,
Karnchanaburi province. Many ethnic groups who still maintain their way of life and culture become
unique and traditional local communities, especially the Mon, which is a major cultural attraction
of the province today. As regarding to the State law, Thailand has legislated and determined the
role of the State at the international level through the constitutional law to guarantee the cultural
rights of traditional local communities as well as the role of department of local administration,
for promotion and maintenance the culture of traditional local communities in accordance with
the sub-district administrative organization act and the municipal law. However, the intention of
the law enforcement to promote the culture of traditional local community, on the face of it, this
promotion is based upon the policy. Practically, it is a cause for an erosion of the traditional lifestyle
in the community. For example, the raft community living on Runtee riverside since in the past,
has been set up in harmony with the culture of raft people and the natural environment that the
water is important factor. The uniqueness of the raft community differs from the cultural landscape
of the land community by the water flow through the raft house’s movement dynamically.
In addition, their lives are indispensably involved with the river flow. At present, the State law and
order is making the traditional way of life of the community changed.
Keywords: Culture, community, Legal

บทนํา
วัฒนธรรมประเพณีเป นเครื่ องมือหนึ่งที่ใชในการสืบทอดรูปแบบวิถีการดํารงชีวิตจากครั้งอดีตมาจนถึง
ปจจุบัน ลักษณะเดนของวัฒนธรรมของแตละชนชาติยอมมีเอกลักษณเปนของตน การสงเสริมวัฒนธรรมชุมชน
ทองถิ่นดั้งเดิมเปนสิ่งที่ชุมชนไดรวมสรางสรรค สืบทอด จนเปนวิถีของชุมชนและจารีตของชุมชนจนเปนอัตลักษณ
ของชุมชนที่ตางจากชุมชนอื่น และไดกลายเปนทุนวัฒนธรรม ซึ่งเปนทรัพยสินทางปญญาที่สั่งสมสืบทอดกันมา
และยั งดํ ารงอยู เป นสิ่ งที่ สั งคมเห็ นคุ ณค าเป นที่ ตองการ และสามารถนํ ามาใช ประโยชน ได ป จจุ บั นตาม
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 และฉบับที่ 11ประเทศไทยไดเนนใหแหลง
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใหมีบทบาททางเศรษฐกิจเพิ่มมาขึ้นเรื่อยๆ ภายใตสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
ทั้ ง ภายนอกและภายในประเทศที่ จ ะส ง ผลกระทบต อ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศไทยในอนาคต
โดยนําทุนของประเทศที่มีศักยภาพมาใชประโยชนอยางบูรณาการและเกื้อกูลกัน พรอมทั้งเสริมสรางใหแข็งแกรง
เพื่อเปนรากฐานการพัฒนาประเทศที่สําคัญไดแก การเสริมสรางทุนสังคม คือทุนมนุษย ทุนสังคม ทุนทางวัฒนธรรม
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ซึ่งวัฒนธรรมชุมชนทองถิ่นและวัฒนธรรมชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมถือเปนสวนหนึ่งของทุนวัฒนธรรมที่ สํ าคัญ
ที่รัฐตองมีบทบาทในการสงเสริมใหดํารงอยูอยางยั่งยืน
รั ฐธรรมนู ญไทยได มี การรั บรองและส งเสริ มวั ฒนธรรมท องถิ่ นดั้ งเดิ มของไทยโดยกํ าหนดบทบาทหน า ที่
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น และชุ ม ชนในการรั ก ษาวั ฒ นธรรมชุ ม ชนปรากฎตามรั ฐ ธรรมนู ญ
แห ง ราชอาณาจั กรไทยพ.ศ.2550 ส วนที่ 12 ได รั บรองสิ ทธิ ของบุ คคลซึ่ งรวมกั นเป นชุ มชน ชุ มชนท องถิ่ น
หรือชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม ยอมมีสิทธิอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดี
ของทองถิ่น และของชาติมีสิทธิที่จะมีสวนรวมกับรัฐ และชุมชนในการอนุรักษ บํารุงรักษา และการไดประโยชน
จากทรั พยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชี วภาพ และสิ ทธิ มี ส วนร วมในการบริ หารกิ จการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองจัดใหมีวิธีการที่ใหประชาชนมีสวนรวมดังกลาว
ดวยรัฐธรรมนูญกําหนดหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีอํานาจหน าที่บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี
ภู มิ ป ญญาท องถิ่ น และวั ฒนธรรมอั นดี ของท องถิ่ น มี สิ ทธิ ที่ จะจั ดการศึ กษาอบรม และการฝ กอาชี พ
ตามความเหมาะสม และความตองการภายในทองถิ่นนั้น และเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ
โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับมาตรฐานและระบบการศึกษาของชาติ การจัดการศึกษาอบรมภายในท องถิ่น
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองคํานึงถึงการบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นดวย จึงเปนหนาที่รัฐที่ตองมิใหมีการละเมิดสิทธิดานวัฒนธรรม ที่เปนการเลือกปฏิบัติ
การกีดกัน การเหยียดหยาม คุกคาม ระงับ หามหรือเปนอุปสรรค มิใหบุคคลกลุมสถาน ภาพ กลุมชาติพันธุ ชุมชน
องคกร และประเทศที่จะฟนฟู ดํารงรักษาไว ประยุกตใช พัฒนา และคุมครอง ตลอดจนการแสดงตนอย างเป ดเผย
ซึ่งอัตลักษณทางวัฒนธรรม และอนุวัฒนธรรมของกลุมสถานภาพ กลุมชาติพันธุ ชุมชน องคกร และ
ประเทศอันเปน การกระทําโดยสมัครใจ
อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีกลุมชาติพันธหลายหลายกลุมที่ยังคงดํารงวิถีชีวิต และ
วัฒนธรรมของตนจนเปนเอกลักษณ และกลายมาเปนวัฒนธรรมชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมโดยเฉพาะกลุม
ชาติพันธมอญที่เปนแหลงทองเที่ยงเชิงวัฒนธรรมที่สําคัญของจังหวัดในปจจุบัน โดยมีการจัดงานประจํ าป
และเกิดขยายการลงทุนดานที่พักสําหรับนักทองเที่ยวอยางสูง วัฒนธรรมที่โดดเดนคือวัฒนธรรมชาวมอญ
ที่มีการตั้งถิ่นฐานที่อยูอาศัย สถาปตยกรรม โบราณวัตถุ วิถีชาวมอญทั้งดานวัฒ นธรรมประเพณี
และพิธีกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับพุทธศาสนา ยังมีความเขมแข็งในการอนุรักษ คือคนในชุมชนยังคง
ปฏิบัติประเพณีหลักๆ เชนประเพณีเปงสงกรานต ประเพณีตักบาตรน้ําผึ้ง ประเพณีทําบุญกลางบาน
คติความเชื่อทางศาสนา สวนวัฒนธรรมการดําเนินชีวิต เชน ภาษา การแตงกาย การประกอบอาชีพของคน
ในชุมชนมีการอนุรักษลดน อยลง เนื่องมาจากนโยบายการพัฒนาประเทศ ไปสูความเปนสากลทําให รู ป แบบ
การดําเนินชีวิตเปลี่ยนไป หรือระบบ การศึกษาแผนใหมทําใหมีการใชภาษามอญ ในชีวิตประจําวันลดนอยลงไป
อยางไรก็ตามชาวมอญยังคงมีแนวทางในการอนุรักษทางวัฒนธรรมตนเองโดยมีหนวยงานของรั ฐ
ในระดับทองถิ่น ตางๆเขามาดําเนินการในสว นที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมและการทองเที่ยวบ างใน
ลักษณะที่แตกตางกันไป

ปที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม–เมษายน 2561 | Vol4,No.1 January- April 2018: ISSN 2465-3578



วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิรรน มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรร
Western University Research Journal of Humanities
umanities and Social Sciencee

วัตถุประสงคของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาหลักกฎหมายเกี่ยวกับการส งเสริมวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมในสวนที่
เกี่ยวของกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคจากการบังคับใชกฎหมายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการสงเสริมสิทธิทางวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม
3.เพื่อเสนอแนวทางการสงเสริมวัฒนธรรมชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมโดยอาศัยกรอบกฎหมาย
ในปจจุบันที่มีอยูโดยเฉพาะอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้มีขอบเขต 2 ดาน
1. ดานกฎหมายที่เปนการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary research) โดยจะศึกษาหลั กกฎหมาย
ใน 2 สวนคือสวนที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรม และชุมชน เชน กฎหมายเกี่ยวกับวัฒนธรรม กฎหมายเกี่ยวกับชุมชน
ทองถิ่น และสวนโครงสรางอํานาจหนาที่หนวยงานที่บังคับใชกฎหมายที่มีความสัมพันธกับ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เชน กฎหมายเกี่ยวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น กฎหมายเกี่ยวกับการทองเที่ยวและ
กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา ฯ
2. ดานพื้นที่ศึกษา มุงศึกษาขอมูลพื้นฐานทั่วไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
สภาพปญหาการสงเสริมวัฒนธรรมชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมโดยอาศัยอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายรับรอง
เฉพาะในเขตอําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
วิธีการดําเนินการวิจัย
จะเป นการวิ จั ยอาศั ยระเบี ยบวิ ธี วิ จั ยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ทั้ งเชิ งปริ ม าณ
(Quantitative Research) และเชิ งคุ ณภาพ (Qualitative Research) เพื่ อศึ กษาป ญหาในทางกฎ หมาย
และทางปฏิบัติในการบังคับใชกฎหมายของเจาหนาที่ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งระดับผูบริหาร
และผูปฏิบัติการ โดยเครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ การสัมภาษณโดยใชแบบสอบถาม ในสวนระดับผู บริ หา
รใชการสัมภาษณเจาะลึกโดยไมใชแบบอบถาม( In–depth interviewing) การเก็บรวบรวมขอมูล
จากการสังเกต และการสนทนากลุม (focus group)
ผลการวิจัย
การศึกษาป ญหากฎหมายที่มีอิทธิพลตอการส ง เสริมวัฒ นธรรมชุม ชนทองถิ่นดั้งเดิมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น : กรณีศึกษาอําเภอ สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรีและการพัฒนาการทองเที่ยว
ในป จ จุ บั น กั บ การอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ โดยผู วิ จั ย ได นํ า เสนอประเด็ น สํ า คั ญ 3 ประเด็ น
คือ 1. กฎหมายที่มีอิทธิพลตอการสงเสริมวัฒนธรรมชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมขององคกรปกครองสวนท อ งถิ่ น
2. ลักษณะการมีสวนรวมของกลุมมอญตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในอําเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรี
โดยแตละประเด็นมีสาระสําคัญ
ดังนี้ประเด็นที่ 1 สภาพวัฒนธรรมของกลุมมอญกับการจัดการการทองเที่ยวในอําเภอสังขละบุรี
จั งหวั ดกาญจนบุ รี 1.1) สภาพแวดล อมทั่ วไปและลั กษณะทางวั ฒนธรรมของชุ มชนมอญ เภอสั งขละบุ รี
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จังหวัดกาญจนบุรีจากการศึกษาขอมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับอําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรีและชุมชนมอญ
ในอําเภอสังขละบุรี พบวา อําเภอสังขละบุรี หรือมักเรียกกันวา สังขละ เปนอําเภอหนึ่งที่อยูในจังหวัดกาญจนบุรี
ซึ่งมีอาณาเขตติดกับประเทศพมาทางดานทิศตะวันตกของประเทศไทยเปนพื้นที่มีความแตกตางทางวัฒนธรรม
ถึง 3 สัญชาติ ไดแก ชนชาติกะเหรี่ยง ชาวไทย และชาวมอญ อําเภอสังขละบุรีถือไดวาเปนพื้นที่ที่มี
ความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากเปนพื้นที่ที่ลอมรอบดวยภูเขา ปาไม และสัตวปา
อีกทั้งพื้นที่สวนใหญยังเปนพื้นที่อนุรักษ ซึ่งก็คืออุทยานแหงชาติเขาแหลมที่ครอบคลุมทองที่อําเภอสังขละบุรี
และอําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี แตในอดีตอําเภอสั งขละบุรีเคยเปนพื้นที่ที่อุดมสมบูร ณ
ของทรัพยากรธรรมชาติเปนอย างมากทั้งพืช พรรณและสัตวปา แตเมื่อมีการสรางเขื่อนเขาแหลม
เพื่อการกักเก็บน้ําและใชในกระบวนการผลิตไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จึงสงผลให
พื้นที่ปาไมบางสวนถูกทําลายไป และเปนผลตอไปยังความลดนอยถอยลงของทรัพยากรธรรมชาติ
ซึ่งเคยมีความอุ ดมสมบู รณ นอกจากนี้อําเภอสั งขละบุ รียังเปนบริเวณที่มีลํ าน้ํ าสามสายมาไหลบรรจบกัน
ไดแก หวยซองกะเลีย หวยบี่คลี่ และหวยรันตี รวมเรียกวา สามประสบ ไหลมารวมกันเปนแมน้ําแควน อ ย
กลุ มชนชาติมอญ (Mon) เปนชนกลุ มนอยที่มีความสื บเนื่องทางประวัติศาสตร กับสั งคมไทยมาตั้งแต อดีต
ตามการจําแนกกลุมชาติพันธุตามการตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย (Department of SocialDevelopment
and Welfare, 2016) พบวา กลุมมอญเปนกลุมชาติพันธุที่มีการตั้งถิ่นฐานบนที่ราบอพยพมาจาก
ประเทศพมาตั้งแตสมัยอยุธยาตอนปลาย ซึ่งกลุมมอญที่อําเภอสังขละบุรีเปนคนละกลุมกับกลุมมอญ
ในพื้นที่อื่นๆ ของภาคตะวันตกของประเทศไทย ซึ่งจะเรียกวา “มอญไทย” สวนกลุมมอญในอําเภอสังขละบุรี
เปนชุมชนชาวมอญที่อพยพเขามาทํางานทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย หรือที่ชาวกาญจนบุ รี
มักจะเรียกกันวา “มอญพมา” (Burutpat, S. et al., 2011) ภาษาที่ใชจะแตกตางจากกลุมมอญอื่น ๆ
คือใชภ าษาสายโมนิก (Monic) ซึ่งเปน สายหนึ่ งในกลุ มภาษามอญ–เขมร (Mon-Khmer Family)
ตระกู ลออสโตร–เอเชี ยติ ค (Austro–Asiatic) ที่ พบในกลุ มมอญทางฝ งตะวั นออกติ ดกั บประเทศกั ม พู ช า
(Renardand Singhanetra–Renard, 2015) ส วนใหญ มี วิ ถี ชี วิ ตที่ กลมกลื นและคล ายคลึ งกั บคนไทยทั่ ว ไป
คือ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก ไดแก ทํานา รวมทั้งการหาของปา ปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง
วิถีชีวิตดั้งเดิมไปตามวัฒนธรรมของชุมชนเมือง แตก็ยังคงความเปนเอกลักษณและวัฒนธรรม
กระแสวัฒนธรรมของทองถิ่นอยูบางในชีวิตประจําวัน เชน อาหารการกิน การแตงกาย
และวัฒนธรรมประเพณีตางๆในวันสําคัญการเขาถึงหมูบานมอญ อําเภอสังขละบุรี ในปจจุบันสามารถ
เขาถึงได 2 ทาง คือ ทางการเดินเทาจากสะพานไมขามแมน้ํา ซองกาเลียจากฝงบานวังกะหรือฝงไทย
ซึ่งเปนเสนทางเชื่อมตออําเภอสังขละบุรีไปยังฝงหมูบานมอญ และอีกเสนทางหนึ่งคือ การเดินทางออมเสนทาง
หลวงสายหลักที่มุงหนาไปยังบานหวยมาลัยและบานเวียคะตี้ แลวแยกมาทางซายเขาสูหมูบานมอญ
ซึ่งเปนถนนที่นักทองเที่ยวสวนมากใชเพื่อมาสักการะเจดียพุทธคยา และหลวงพออุตตมะ ลักษณะบานเรือน
และการตั้งถิ่นฐานของกลุมมอญ เปนลักษณะบานเรือนไมหลังใหญ บางบานมีการติดตั้งสายไฟฟาระโยงระยาง
มีการติดตั้งจานดาวเทียมหรือเครื่องทําน้ําอุน ซึ่งไดรับวัฒนธรรมและเกิดการเปลี่ยนแปลงจากอิทธิพล
ของชุมชนเมือง สวนพื้นที่ริมน้ําบริ เวณเขื่อนเขาแหลม เดิมมีบานเรือนที่สรางดวยไมไผและหลั งคามุ งแฝก
ของชุมชนมอญ (Thabsakul, 2003) แตปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่แพริมน้ํ าเพื่ออยู อาศัยเปนแพเพื่ อ
รองรับการทองเที่ยว ซึ่งพัฒนาจากการสรางที่อยูอาศัยแบบชั่วคราวเปนแบบถาวรและมีสิ่งอําความสะดวก
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ที่ทัน สมัยมากขึ้น ลั กษณะแพริมน้ําที่ส รางดว ยไมไผ และแพริ มน้ํ าที่พัฒนาขึ้นในป จจุ บั นวิถีชีวิ ต
และการประกอบอาชีพ ชาวมอญในอดีตตั้งแตสมัยยังไมสรางเขื่อนเขาแหลม ถือไดวาชุมชนมอญมีวิถีชีวิตที่ยัง
อาศัยเกื้อกูลทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นเปนหลัก อาชีพหลัก คือ การทําการเกษตรและการเก็บหาของป า
รวมไปถึงการรับจ างต างๆ แตเมื่อเวลาผ านไป เมื่อสร างเขื่อนเขาแหลมเสร็ จก็ เข าสู ในยุ คของการพั ฒ นา
สิ่งอํานวยความสะดวกและเทคโนโลยีตางๆ ตลอดจนมีการพัฒนาในแงของการทองเที่ยวมากขึ้น
ส ง ผลให ป จ จุ บั น อาชี พ ของชุ ม ชนชาวมอญสั ง ขละบุ รี ที่ เ กิ ด ขึ้ น นอกเหนื อ จากการดํ า รงชี พ แบบ
เกษตรกรรมตามเดิ ม คื อ การค า ขายโดยเฉพาะของที่ ร ะลึ ก และการค า ขายของภายในหมูบาน
นอกจากนี้ยังมีอาชีพที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเพิ่มขึ้นมา คือ ธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย (Homestay)
และการรับจางขับเรือโดยสารแกนักทองเที่ยวอาหารทองถิ่น เนื่องจากอําเภอสังขละบุรีเปนบริเวณที่มี
ลําน้ําสายมาบรรจบกันดังกลาวจึงสงผลใหวัตถุดิบหลักในการประกอบอาหารทองถิ่น คือ อาหาร
จําพวกปลาแมน้ําตางๆ นอกจากนี้ยังมีการเก็บหาของปามาใชเพื่อปรุงอาหารรับประทานดวย เชน
ผักหวานปา ลูกมะตาด ยอดหวาย เห็ดโคนผักกูด เปนตน สวนเครื่องเทศหรือของแหงที่นํามาใชปรุงรสชาติอาหาร
จะมีวัตถุดิบที่ทําใหแตกตางจากอาหารไทย คือ มีการนําเอาเครื่องเทศจากฝงพมามาใชในการประกอบอาหาร
อาหารทองถิน่ ที่พบมากคือ ขนมจีนน้ํายาหยวก (หยวกกลวย) แกงฮังเล ผัดกระเจี๊ยบ เปนตน
กระแสวัฒนธรรมการแตงกาย ทั้งชายและหญิงจะนุงผา โดยหญิงชาวมอญนิยมนุงผาซิ่น
ส ว นชายนิ ย มนุ ง โสร ง แต มั ก พบในกลุ ม ผู สู ง อายุ นอกจากมี ง านเทศกาลหรื อ งานประเพณี ต า งๆ
หญิงชายมอญทุกวันจึงจะแตงกายตามธรรมเนียมประเพณี (Tabwiset, 2009) ซึ่งในปจจุบันผาซิ่น
ของชาวมอญที่อําเภอสังขละบุรีกลายเปนหนึ่งในสินคาที่ระลึกของชุมชนชาวมอญที่ไดรับความนิยม
จากนักทองเที่ยวอยางมาก นอกจากนี้ยังนิยมทาแปงทานาคา ซึ่งมีลักษณะเปนผงสีเหลือง ผลิตจากเปลื อก
ของตนทานาคาหรื อกาซานา (LicodiaAcidissima) บนใบหน าพรอมตกแตงลวดลายตางๆ แตแทจริงแลว
ชาวพมาและชาวมอญนิยมพอกแปงทานาคาเพื่อปกปองความรอนจากแดดอันรอนแรงระหวางวัน
ผาซิ่นที่ขายในชุมชนมอญสังขละบุรี และสาวมอญที่ทาแปงทานาคาบนใบหนา ประเพณี และวัฒนธรรมของชาวมอญ
ถือเปนเอกลักษณที่โดดเดน และเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหนักทองเที่ยวใหความสนใจในการมาเยือนบานมอญสังขละ
อาทิ การชมวิถีชีวิต และการทําบุญตักบาตรบริเวณสะพานมอญ ซึ่งในอดีตนั้นชาวมอญจะใสแตขาวในบาตรพระ
สวนของกับขาวนั้นจะนําไปถวายที่วัดเปนกุ ศโลบาย เพื่อใหคนเขาวัดไปฟงเทศนฟงธรรม (Tabwiset, 2009)
ในปจจุบันจึงพบเห็นธุรกิจที่เกี่ยวกับระบบพุทธพาณิชยแตรายไดเขาสูชาวบานเอง คือ การขายดอกไม บูชาพระ
และเครื่องตักบาตรตางๆ บริเวณสะพานมอญ
1.2) การจัดการการทองเที่ยวในอําเภอสังขละบุรี ในป จจุบันเมื่อมีการสงเสริมการทองเที่ยวที่
อําเภอสังขละบุรี โดยอาศัยเอกลักษณทางวัฒนธรรมของชุมชนมอญเปนจุดขายทางการตลาดจึงดึงดูด
ให เกิดธุรกิจการทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจกรรมการตักบาตรตามวิถีชีวิตของชาวมอญ
ที่สะพานมอญกลายเปนกิจกรรมตองหามพลาดในการมาเยื อนอําเภอสังขละบุรีของนักทองเที่ย ว
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Meesomklin et al. (2015) ที่กลาวถึงวา หลังจากเหตุการณสะพานมอญพังทลาย
ไปเมื่อป พ.ศ. 2556 เปนผลใหนักทองเที่ยวเกิดความรูสึกหวนอาลัย (Nostalgia) ของกลุมที่เคยไป
เยือนอําเภอสังขละบุรี และเปนที่ใหความสนใจแกผูที่ไมเคยไปเยือน จึงเปนปจจัยสําาคัญที่สนับสนุน
ใหเกิดการทองเที่ยวและทําใหอําเภอสังขละบุรีเปนที่สนใจแกประชาชนทั่วไปมากขึ้น รูปแบบการทองเที่ยว
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ที่ปรากฏในอําเภอสังขละบุรี ปจจุบันแหลงทองเที่ยวที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชนชาติมอญ
ที่สําคัญประกอบดวย 1) สะพานมอญ 2) วัดวังกวิเวการาม 3) เจดียพุทธคยา 4) เมืองบาดาล และ
5) ดานเจดียสามองค ซึ่งจากแหลงทองเที่ยวสําคัญดังที่กลาวมานี้สะทอนถึงประเภทของการทองเที่ยว
ของอําเภอสังขละบุรี คือ เปนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เรียนรูประวัติศาสตรและวิถีชีวิตกระแส
วัฒนธรรมวัฒนธรรมทองถิ่น สวนบริการดานที่พัก พบวาอําเภอสังขละบุรี มีที่พักใหบริการตั้งแตระดับโฮมสเตย
ที่พักอาศัยกับชาวบานไปจนถึงรีสอรทและโรงแรมระดับ 3 ดาวที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครันลักษณะ
การทองเที่ยวโดยชุมชนของอําเภอสังขละบุรี พบวา ในปจจุบันดานการประกอบการธุรกิจทองเที่ยว
ผู ที่เป นเจาของธุรกิจทองเที่ยว หรือเปนผูดําเนินการจัดการการทองเที่ยวสวนมากยั งคงเปนคนเชื้อชาติ ไทย
อาจพบชาวมอญบางกลุมที่อาศัยอยูในพื้ นที่เปนเวลามากกวา 20 ป ที่เปนเจาของกิจการโฮมสเตย
แตที่สามารถพบเห็นไดทั่วไปคือ การรับจางขับเรือโดยสารที่พบทั้งชาวไทยและชาวมอญหากพิจารณา
โดยรวมพบวา ระดับการมีส ว นร วมของชุม ชนที่มีผ ลตอการทองเที่ย วโดยชุมชนอยูในระดั บ มาก
เนื่องจากชุมชนทองถิ่นยังคงเปนผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวดวยตนเอง ยกเวนที่พักและบริการใหม
ที่เพิ่งเปดใหบริการ พบวา เปนผูประกอบการจากภายนอกที่เขามาลงทุนใหบริการการทองเที่ยวที่อําเภอสังขละบุรี
นอกจากนี้ในดานการผลิตสินคาและผลิตภัณฑทางการทองเที่ยว ตลอดจนสินคาที่ระลึกพบวา การมีสวนรว ม
ของกลุมมอญพลัดถิ่นที่อําเภอสังขละบุรีอยูในระดับมาก ซึ่งสามารถพบไดจากสินคาที่ระลึก ไดแก
ผ าซิ่ น แป งทาหน าทานาคา และเครื่ องประดั บต างๆ รวมถึ งอาหารท องถิ่ นต างๆ ที่ มี ความเป นเอกลั ก ษณ
ของชาวมอญอยางมาก ทําใหเปนที่รูจักของนักทองเที่ยวและเปนจุดเดนที่ใชเปนสินคาทางการตลาด
ของการทองเที่ยวที่อําเภอสังขละบุรีกลุมชนชาติมอญในอําเภอสังขละบุรีในปจจุบัน พบวา ชาวมอญที่อยูในพื้นที่
ประกอบอาชี พหลั กคื อ รั บจ าง เป ดร านจํ าหน ายของที่ ระลึ ก ทํ าประมงขนาดเล็ กภายในเขื่ อนเขาแหลม
ซึ่งแตกตางกับกลุมกะเหรี่ยงซึ่งเปนกลุมที่เขามาอยูอาศัยในประเทศไทยกอนชาวมอญ และมีสิทธิใน
การจับจองที่ดินจะมีความสามารถในการคาขายและมีชองทางทํามาหากินมากกวากลุมมอญ อีกทั้งในป จจุ บัน
ชาวมอญสวนใหญถือจัดอยูกลุมที่ถือบัตรสีชมพู (หมายถึงผูลี้ภัยการสูรบจากประเทศ พมาเขามาอยู ในไทย
กอนวันที่ 9 มีนาคม 2519) และบางสวนถูกจําแนกวาเปนผูหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมาและไดรับบั ต รสี ส ม
ซึ่งหมายถึงไดรับสิทธิตางๆนอยกวากลุมผูถือบัตรสีชมพู ในขณะที่กลุ มชนชาติมอญถูกจํากัดสิทธิในการทํางาน
หรือประกอบอาชีพแตอยางไรก็ตามวัฒนธรรมและเอกลักษณทางวิถีชีวิตของชาวมอญกลับกลายเปน
จุ ดขายทางการตลาดที่ มี คุ ณค ายิ่ งต อมรดกทางวั ฒนธรรม ดั งนั้ นการพั ฒนาการท องเที่ ยวโดยชุ มชนมอญ
เปนไปไดยากยิ่งในฐานะผูดําเนินการจั ดการการทองเที่ยว เนื่องจากความไมแนนอนในการดํารงชีวิต
และการไรสิทธิขั้นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
ประเด็นที่ 2 ลักษณะการมีสวนรวมของกลุมมอญตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
ในอําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 2.1) ปญหาหลักในการมีสวนรวมในการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ
ของกลุ มชาวมอญพบวา : 2.1.1 สืบเนื่องจากการขยายตัวอย างรวดเร็วของชาวมอญพลั ดถิ่นทั้งจากอพยพ
จากพมาอยางตอเนื่อง และการเกิดมอญรุนใหมจากครอบครัวเดิมที่ตั้งรกรากในประเทศไทย อีกทั้งยังมีปญหาที่
เกิ ดจากการขาดความรู ในการคุ มกํ าเนิ ด เป นผลให ชุ มชนมอญพลั ดถิ่ นขยายตั วกลายเป นชุ มชนขนาดใหญ
ซึ่งปญหาเหลานี้ทําใหเกิดการรุกล้ําเขตพื้นที่ปาไมเพื่อขยายครอบครัวและสรางที่อยูอาศัย หรือการตั้งถิ่นฐาน
อยางผิดกฎหมายในปจจุบัน กระแสวัฒนธรรม 2.1.2 การไมเขาใจภาษา และความแตกตางทางวัฒ นธรรม
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ของคนไทยกับชาวมอญ เปนเหตุผลหนึ่งซึ่งทําใหกลุมชาวมอญไมสามารถรับรูถึงขาวสารในการจัดการ
ดานทรัพยากรตางๆ และขาดความเขาใจในคุณคาและความตระหนักถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติของไทย
อย างยั่งยืน 2.1.3 ดังที่กล าวมาขางตนในเรื่ องของสิ ทธิในการดํารงชีวิต ดังนั้ น บทบาทในดานการอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติของกลุมมอญยังไมคอยมีความเดนชัด และโอกาสในการมีสวนรวมในการจัดการ
หรือการอนุรักษทรัพยากรตางๆในอําเภอสังขละบุรีของกลุมมอญอยูในระดับนอยมาก เนื่องจากวิถี ชีวิตของ
ชาวมอญสวนใหญเปนไปดํารงชีวิตเพื่อการเลี้ยงชีพ มิใชเพื่อการหาผลประโยชนหรือการทํากําไรเพื่อเปนธุรกิจ
2.1.4 ในอดีตกลุมชาติพันธุที่เขามาในประเทศไทยกอน คือ กลุมกะเหรี่ยง บทบาทและการมีสวนรวม
รวมถึงสิทธิในการครอบครองที่ดินจึงกระจายเฉพาะในกลุมกะเหรี่ยงเปนสวนใหญ แตอยางไรก็ตาม
กลุมกะเหรี่ยงและกลุมมอญก็สามารถอยูรวมกันไดโดยสันติสุข หากแตวาลักษณะผลประโยชนและ
สิทธิการดํารงชีวิตยังมีความแตกตางกันอยางชัดเจน
2.2) ลักษณะการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติที่พบในปจจุบัน พบวา ในลักษณะการ
รวมกลุมชุมชนอนุรักษ ชาวมอญยังไมคอยมีสวนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติโดยตรง หรือเปนสวนหนึ่ง
สมาชิกกลุม เชน ชุมชนพิทักษปา แตอาจมีสวนรวมในลักษณะของเปนกลุมแรงงาน หรือกลุมรับจางในการดูแล
หรือบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติตางๆ นอกจากนี้การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติของชาวม อญ
จะปรากฏผานขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติพันธุไดแก ประเพณีรดน้ําตนโพธิ์ กลาวคือชาวมอญสังขละบุ รี
จะนําน้ํามารดเฉพาะตนโพธิ์ของวัดวังกวิเวการามเทานั้น เนื่องจากหลวงพออุตตมะไดนํากลาโพธิ์
มาจากประเทศศรีลังกา ซึ่งเปนการแสดงถึงความเชื่อและความศรัทธาตอความศักดิ์สิทธิ์ของตนโพธิ์
และเปนความเชื่อทางศาสนาของกลุมชาวมอญที่ทําใหมีการอนุรักษตนไม อันถือเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์และ
เปนที่พึ่งทางใจของกลุมชาวมอญ ที่ทําในวันสําคัญทางศาสนา อีกทั้งยังมีลักษณะของการอนุรักษ
ทรัพยากรโดยเฉพาะสัตวน้ําและทรัพยากรน้ํา ดวยลักษณะการเลี้ยงชีพของชาวมอญที่ประกอบอาชีพ
ในการทําประมงขนาดเล็กเปนหลัก ดังนั้น ความผูกพันระหวางวิถีชีวิตของกลุมมอญกับแมน้ํา จึงมีความสําคัญ
อยางมากชาวมอญจึงมีความรักและตระหนักถึงความสําคัญของแหลงน้ําแหลงชีวิต ซึ่งก็คือ แมน้ําซองกะเลีย
ที่หลอเลี้ยงชีวิตมาเปนเวลานานจากรุนสูรุน
สรุปผลการวิจัย
การคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นภายใตความตกลงระหวางประเทศลั กษณะของภูมิป ญญาท อ งถิ่ น
มีความหลากหลายสัมพันธกับทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิตของมนุษย เชน องคความรูจากการใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ พันธุพืช อาหาร การรักษาโรคภาษา
ศิลปวัฒนธรรม เปนตน ทําใหการคุมครอง ภูมิปญญาทองถิ่นไมมีความชัดเจน ประกอบกับ แนวคิ ดที่แตกตางกัน
ระหวางกลุมประเทศซึ่งเปนเจาของสิทธิในภูมิปญญาทองถิ่นที่ตองการหวงแหนไมใหสิทธิในภูมิปญญาทองถิ่น
ถู ก ถื อ ครองหรื อ ผู ก ขาดกั บ กลุ ม ประเทศที่ พั ฒ นาแล ว ซึ่ ง ต อ งการเข า ถึ ง ทรั พ ยากรธรรมชาติ
และภูมิป ญญาทองถิ่น โดยอา งวาเป นมรดกรว มกัน ของมวลมนุ ษยชาติ ที่ทุ กคนสามารถเขา ถึ ง ได
โดยปราศจากการหวงกัน จึงเกิดกระแสเรียกรองจากกลุมประเทศกําลังพัฒนาซึ่งสวนมากจะเปน
ผูเสียหายการถูกละเมิดทรัพยากรธรรมชาติและสิทธิในภูมิปญญาทองถิ่นจนในที่สุดจึงเกิดความตกลง
ระหวางประเทศในการคุมครองที่มีความเกีย่ วของกับภูมิปญญาทองถิ่นขึ้น ซึ่งสรุปไดดังนี้
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1.การคุมครองภายใตอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention onBiological Diversity
: CBD) กลาวคืออนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพถูกจัดตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงคหลัก 3 ประการ
คือ 1) เพื่อการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ 2) เพื่อใหมีการใชประโยชนจากสิ่งตางๆ ที่เปน
องคประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน 3) เพื่อการแบงปนผลประโยชน (Share benefit)
จากการใช ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพอย า งเป น ธรรมและเท า เที ย ม ( Fair and equitable)
ทั้งนี้ หลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นภายใตอนุสัญญาดังกลาว คือ การที่จะเขาถึง
และใชประโยชนจากภูมิปญญาทองถิ่นจะตองมีการแบงปนผลประโยชนที่เกิดจากการนําภูมิปญญาทองถิ่น
ไปใชประโยชนอยางเปนธรรมและเทาเทียมใหกับประเทศผูเปนเจาของภูมิปญญาทองถิ่นหรือผูถือครอง
ภูมิปญญาทองถิ่น และการที่จะเขาถึงและใชประโยชนจากภูมิปญญาทองถิ่นหรือแหลงทรัพยากรตองไดรับความ
ยินยอมจากประเทศผูเปนเจาของภูมิปญญาทองถิ่นหรือทรัพยากรเสียกอน
2.พิธีสารนาโงยาวาดวยการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนจากทรัพยากรพันธุกรรมอยางเทาเทียม
และยุติธรรม (NagoyaProtocol on Access to GeneticResources and the Fair andEquitable
Sharing of BenefitsArising from their Utilization to theConvention on Biological Diversity)
ไดรั บการพัฒนาขึ้น บนพื้น ฐานแนวคิดที่วาประเทศมีสิ ทธิอธิปไตยในทรั พยากรธรรมชาติที่อยูใน
ขอบเขตอํานาจของตน ดังนั้น การเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมในประเทศใดจึงตองไดรับอนุญาตตาม
กฎหมายภายในประเทศนั้น ๆ และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจะตองมีการเจรจาตอรองเพื่อทําขอตกลงในการแบงปน
ผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากการใชรวมกัน โดยผลประโยชนที่แบงปนเปนได ทั้งผลประโยชน ที่เป นตัว เงิน
เชน คาธรรมเนียม คาสิทธิ เงินทุนการวิจัย และผลประโยชนที่ไมเปนตัวเงินเชน การทําวิจัยรวม
3. การคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นโดยองคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ
องคกรระหวางประเทศอีกองคหนึ่งที่ให ความสํ าคัญกับการคุมครองภูมิป ญญาทองถิ่นก็ คื อองคการอาหาร
และการเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization: FAO)โดยในป ค.ศ. 1993 เอฟเอโอ
ไดจัดทําขอถือปฏิบัตินานาชาติวาดวยทรัยยาก ร พันธุกรรม (International Undertaking on PlantGenetic
Resources for FoodandAgriculture) ขึ้ น โดยมี หลั กการให คุ มครองสิ ทธิ ของเกษตรกร (Farmers’ Rights)
และกลุ ม ชนพื้น เมืองที่มีความเกี่ยวของกับทรัพยากรพัน ธุกรรมพืชสํา หรับ อาหารและการเกษตร
(Article 9,International Undertaking on PlantGenetic Resources for Food andAgriculture)
ซึ่งถือวาเปนสวนสนับสนุนใหมีการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นเชนกัน แตเนื่องจากขอถือปฏิบัตินี้ไมมี
ผลบังคับทางกฎหมาย จึงทําใหการคุมครองสิทธิของเกษตรกรไมมีผลอยางจริงจังเอฟเอโอจึงเริ่มตน
รางสนธิสัญญาระหวางประเทศที่มีผลบังคับตามกฎหมาย โดยพยายามําใหสอดคลองกับหลักการของ
อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ การคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นจึงเปนหัวขอที่ถูกหยิบยกขึ้นมา
ภายใตกรอบของสิทธิของเกษตรกรดวย ซึ่งในที่สุดเอฟเอโอก็ประสบความสําเร็จในการรางสนธิสัญญา
ระหวางประเทศวาดวยทรัพยากรพันธุกรรมพืชสําหรับอาหารและการเกษตร โดยมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
ภู มิ ป ญญาท องถิ่ นโดยตรงในมาตรา 9.2(a) ซึ่ งกํ าหนดให ประเทศสมาชิ กต องมี มาตรการในการคุ ม ครอง
ภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวของกับทรัพยากรพันธุกรรมพืชสําหรับอาหารและการเกษตร
4. ความคุมครองศิลปะพื้นบาน และมรดกทางวัฒนธรรมจากแนวทางการคุมครองศิลปะพื้นบาน
ตามอนุสั ญญากรุงเบอรนที่ไมประสบความสําเร็จเทาใดนัก ตอมาในป ค.ศ. 1976 องคการทรัพยสิ นทาง
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ป ญ ญ า โลกร ว มกั บ องค ก ารการศึ ก ษาวิ ท ยาศาตร แ ละวั ฒ นธรรมแห ง สหประชาชาติ (United
NationsEducational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO) ไดรวมกันจัดการประชุม
ระดับผูเชี่ยวชาญขึ้นที่เมืองตูนิสเพื่อพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมสําหรับประเทศกําลังพัฒนาในการ
ยกรางกฎหมายลิขสิทธิ์ โดยมีการนําเอาประเด็นการคุมครองศิลปะพื้นบานขึ้นมาพิจารณาดวย และ
ในที่สุดที่ประชุมไดจัดทํากฎหมายแมแบบวาดวยลิขสิทธิ์สําหรั บประเทศกําลังพัฒนา (Tunis Model
Law on Copyrightfor Developing Countries อยางไรก็ตาม ภายหลังจากการสร างระบบกฎหมายเพื่ อ
คุมครองศิลปะวัฒนธรรมพื้นบานไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร องคการทรัพยสินทางปญญาโลกจึงไดแตงตั้ง
คณะกรรมาธิการวาดวยทรัพยสิ นทางปญญาและทรัพยากรพันธุกรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและศิล ปะ
พื้นบาน (The WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual Property andGenetic
Resources, Traditional Knowledgeand Folklore) เพื่อขยายความคุมครองไปถึงภูมิปญญาทองถิ่น
ทุกประเภท และวางหลักการปฏิบัติระหวางระบบทรัพยสินทางปญญากับผลประโยชนของผูปฏิบัติ
และผูดูแลรักษาวัฒนธรรม
5. การพัฒนากฎหมายคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นโดยเฉพาะ เพราะในปจจุบันประเทศยังไมมี
กฎหมายเฉพาะสําหรับการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นโดยตรงจะมีแตเพียงพระราชบัญญัติคุ มครอง
และสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทยพ.ศ. 2542 เทานั้นที่ใหการคุมครองภูมิปญญาทางดานการแพทยโบราณ
จึงเห็นควรใหมีการตรากฎหมายเฉพาะเพื่อคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นที่นอกเหนือจากภูมิปญญาทางการแพทย
คือ พระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น พ.ศ. .... โดยสาระสําคัญดังนี้
5.1 การคุมครองตามกฎหมายภูมิปญญาทองถิ่น ควรกําหนดไวเพียงสองประเภท
คือ
1) องคความรูของชุมชนทองถิ่น (Traditional Knowledge) และ
2) การแสดงออกซึ่งศิล ปวัฒ นธรรมพื้นบาน (Expression of Folklore) ส ว น
การคุมครองทรั พยากรชีว ภาพนั้นไมควรกําหนดลงไปในการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่น เพราะมี
กฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยทางชีวภาพ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการเขาถึงและแบงปน
ผลประโยชนทรัพยากรรองรับอยูแลว
5.2 กํ า หนดผู มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ การคุ ม ครองเพื่ อ ให ส อดรั บ กั บ หลั ก การสิ ท ธิ ชุ ม ชน
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 66 เชน ผูมีสิทธิไดรับการคุมครอง
ควรเปนชุมชนโดยการกําหนดขอบเขตของคําวา“ชุมชน”ใหชัดเจน
6. การปรั บปรุ งแก ไขระบบกฎหมายทรั พย สิ นทางป ญญาของไทย เพื่ อป ดโอกาสการนํ า เอา
ภูมิป ญญาทองถิ่น หรื อ ศิล ปวัฒ นธรรมพื้ นบานมาขอรับ ควาคุ มครองสิ ทธิ ในทรั พยสิ น ทางป ญ ญา
โดยเฉพาะอย างยิ่ งกฎหมายสิ ทธิ บั ตรควรมี การปรั บปรุ งระเบี ยบหรื อขั้ นตอนการพิ จารณาออกสิ ท ธิ บั ต ร
โดยอาจกําหนดขอยกเวนการออกสิ ทธิบัตรแกภูมิป ญญาทองถิ่นหรือองคความรูที่เป นภูมิปญญา
ทองถิ่นโดยตรง ทั้งนี้เพื่อปองกันการนําเอาภูมิปญญาทองถิ่นไปใชประโยชนโดยมิชอบ จึงควรกําหนดขั้นตอน
ให ผู ยื่ นคําขอสิ ทธิบัตรมีหนาที่ต องแจ งแหล งที่ มาขององคความรู หรื อภูมิป ญญาทองถิ่นอันเกี่ยวกั บการ
ประดิษฐซึ่งมาขอรับความคุมครองทั้งหมด รวมถึงใหเพิ่มบทบัญญัติการเพิกถอนการออกสิทธิบัตรได
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หากในภายหลั งพบว าการประดิ ษฐ ที่ มาขอรั บความคุ มครองนั้ นมี การเข าถึ งภู มิ ป ญญาท องถิ่ นโดยมิ ช อบ
หรือขอถือสิทธิที่มีความซับซอนกับองคความรูของชุมชนทองถิ่น เปนตน
เอกสารอางอิง
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ลักษณะธุรกิจครอบครัวที่ยั่งยืนกรณีศกึ ษาบริษัททจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
Characteristics of Sustainable Family Business:
A Case of Registered Companies in SET
ปานรพร บุญเมฆ1 ชาญชัย บัญชาพัฒนศักดา2

บทคัดยอ
วิ จั ย นี้ ศึ ก ษาป จ จั ย และองค ป ระกอบที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ ความสํ าเร็ จ ในการดํ าเนิ น ธุ ร กิ จ ครอบครั ว ไทย
และศึ กษาคุ ณลั กษณะของธุ ร กิ จครอบครั วที่ มี ความยั่ งยื นเป นการวิ จั ย เชิ งคุ ณภาพ (qualitative research)
ใช การสั มภาษณ เชิ งลึก (in-depth interview) ในการเก็ บรวบรวมข อมู ลจากเจาของ หรื อ ผู บริ หาร หรื อผูที่ ได รั บมอบหมาย
จากเจ าของ ของบริษัทธุ รกิ จครอบครั วที่ เป นบริษัทที่ จดทะเบี ยนในตลาดหลั กทรัพย แห งประเทศไทย ผลการวิ จัย พบว า
ความเป นหนึ่งเดี ยว สภาครอบครั ว ธรรมนู ญครอบครั ว การใชมืออาชี พที่เป นบุ คคลภายนอกเขาร วมงาน ความเปนสากลของธุ รกิ จ
(มี ธุรกรรมทางธุ รกิ จกั บต างประเทศ) หลั กธรรมาภิ บาลในธุ รกิ จ และสั มพั นธภาพที่ ดี กับภาคส วนที่ เกี่ ยวข อง เป นป จจั ย
และองค ประกอบสํ าคั ญที่ มี อิทธิ พลต อความสํ าเร็ จในการประกอบธุ รกิ จตลอดทั้ งความยั่ งยื นของธุ รกิ จครอบครั วของไทย
สวนดานคุณลักษณะของธุรกิจครอบครัวที่ประสบผลสําเร็จในการประกอบธุรกิจและมีความยั่งยืน ผลการวิจัยพบวา
ธุ รกิ จครอบครั วที่ ประสบความสํ าเร็ จและมี ความยั่ งยื นที่ ทํ าการศึ กษาในครั้ งนี้ มี การประยุ กต ใช หลั กการบริ หารจั ดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล ไมเนนการใชเงินทุนจากสถาบันการเงินในการดําเนินธุรกิจ มีกระบวนการในการคัดเลือกทายาทผูสืบทอดธุรกิจ
ที่ชัดเจน มีการฝกอบรมทายาทใหเกิดการซึมซับวัฒนธรรมและคานิยมขององคการที่เปนธุรกิจของครอบครัว สนับสนุนใหทายาท
เริ่มทํางานภายในหรือภายนอกธุรกิ จของครอบครัว มี การมอบหมายให ผูที่ จะรั บสืบทอดธุรกิจเริ่มทํ างานในองค การเริ่ มตั้งแต
ตําแหนงขั้นตนกอนเขารับตําแหนงในระดับสูงเพื่อใหเกิดการยอมรับในหมูพนักงาน
คําสําคัญ: คุณลักษณะ ความยั่งยืน ธุรกิจครอบครัว

Abstract
This research studied factors and elements influencing the successful in doing business of
Thai family business and studied characteristics of sustained family business. The research was
qualitative research design employed an in-depth interview to collect data from owners,
executives, or representatives from owners of family businesses which registered in the Stock
Exchanges of Thailand. The results from this study found that unity, family council, family
regulations, employing external professionals, devoting good governance in business, and keeping
good relationships with related parties were importance factors and elements which influenced
the success in doing business and business sustainable of Thai family business. Regarding to the
characteristics of success and sustained family business, the results revealed that the successful
and sustained family business participated in this study applied corporate governance in their
management practices. They focused on a judge and transparent procedure in selecting process
of the family business’ successor. The successors were encouraged to have trainings aiming to
1
2
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absorb corporate’s culture and values of the family business. The successors were supported to
learn about business from internal and external, and later, were authorized to manage to
business starting from a low rank position before appointing to higher positions aiming to enlarge
acceptance by employees.
Keywords: characteristics, family business, sustainable

บทนํา
แลงค (Lank, 1994) พบว าธุ ร กิ จ ครอบครั ว (family business) เป น หน ว ยหนึ่ ง ในสั ง คมธุ ร กิ จ
ที่ มี บ ทบาทสํ าคัญ อย างมากในระบบเศรษฐกิ จ ของนานาประเทศแทบทั้ ง สิ้น และเป น รากฐาน
ของธุรกิ จ ขนาดใหญทั่ วโลกธุร กิจ รอยละ 75 ถึง รอยละ 90 ของธุร กิ จทั่ วโลกเปนธุร กิจ ครอบครัว
จากการเปดเผยของกระทรวงอุตสาหกรรม พบวาจํานวนวิสาหกิจในประเทศไทย มากกวารอยละ 80
จัดวาเปนธุร กิ จ ครอบครัว ซึ่ง ไดป ระกอบธุร กิ จ ที่ ห ลากหลายและมี ก ารกระจายตัวอยูในทุ ก กลุ ม
อุตสาหกรรมหรือธุรกิ จ (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2559) นอกจากนี้ ธีรนันท ศรีหงส (2556) เปดเผยวา
ความแข็ง แกรงของธุรกิ จ ครอบครัว เปนกลไกสําคัญ ในการขับ เคลื่อ นเศรษฐกิ จ ของประเทศไทย
โดยธุรกิจครอบครัวในประเทศไทยมีมูลคาธุรกิจรวมประมาณ 28 ลานลานบาท จากมูลคาธุรกิจรวม
ของประเทศทั้งหมด 39 ลานลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 72 ของระบบเศรษฐกิจของประเทศ หากนับเฉพาะ
จํ านวนบริ ษั ทจดทะเบี ยนในตลาดหลั กทรั พย ที่ เป นธุ รกิ จครอบครั ว หรื อควบคุ มกิ จการโดยบุ คคล
ในครอบครัว เปนจํานวนมาก โดยธุรกิจครอบครัวหลายแหงมีอัตราการเติบโตสูงถึงรอยละ 18 ตอป
และเปนแหลงจางงานไดมากถึง 13 ลานคน อยางไรก็ตามผลวิจัยของ โพสิอูริส (Poutziouris, 2000)
พบวาธุรกิจครอบครัวประมาณรอยละ 30 เทานั้นที่สามารถสงตอธุรกิจจากรุนแรกผูกอตั้งไปสูทายาทรุนที่สอง
และอี กประมาณรอยละ 30 จากรุนที่ สองไปสู รุนต อไป มี ปจจั ยหลายดานที่ สงผลกระทบตอความยั่ง ยื น
ของธุรกิจครอบครัวทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งจากปจจัยภายในธุรกิจครอบครัวเอง ดานครอบครัว
ชองวางระหวางวัย ความขัดแยงระหวางสมาชิกในครอบครัว ดานความเปนเจาของ อํ านาจการตัดสินใจ
ภาวะผูนํา ดานธุรกิ จ โครงสรางการบริหารจัดการ และปจจัยภายนอก ทั้ งการเปลี่ยนแปลงทางการเมื อ ง
เศรษฐกิจ และสังคมที่มี วิธีการดํารงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆอยางรวดเร็ว
ดังนั้นธุรกิจครอบครัวจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการคนหาวิธีห รือรูป แบบเพื่อทําใหธุรกิจครอบครัว
สามารถอยูไดอยางยั่งยืน
ความสําคัญของปญหา
แมวาธุรกิจครอบครัวจะมีความสําคัญตอการดําเนินระบบเศรษฐกิจของทุกๆประเทศ รวมทั้งประเทศไทย
แตภายในกิ จการของธุรกิ จ ครอบครังเองกลับ มี ปญ หาในการทําใหธุรกิ จอยูร อดและมีความยั่งยืน
ในประเทศไทย เอกชัย อภิศักดิ์กุ ล (2554) กลาวถึงอัตราการอยูรอดของธุรกิจครอบครัวมี เพียงรอยละ
30 เท านั้นที่ รอดไปถึงรุนที่สอง ขณะที่ มี รอยละ 12 ที่ รอดไปถึ งรุนที่ 3 และเพี ยงรอยละ 3 เท านั้ นที่ ร อด
ไปถึงรุนที่ 4 ในเรื่องนี้ อําพล นววงศเสถียร (2551) ไดศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอความยั่งยืนของ
ธุรกิจครอบครัวซึ่งประกอบดวย ภาวะผูนําในธุรกิจครอบครัว การจัดการเชิงกลยุทธ วัฒนธรรมครอบครัว
ความไดเปรียบในการแขงขันของธุรกิจครอบครัว คณะกรรมการบริห ารและคณะกรรมครอบครัว
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ผูวิจัยเห็นวามีปจจัยอื่นๆ คือ การสร างความสัมพันธกับ ลูกคา ความเปนสากล ความเปนหนึ่งเดียว
ความเปนมืออาชีพ ธรรมาภิบาล นาจะมี อิทธิพลตอความยั่งยืนของธุรกิ จครอบครัวมากเชนกั น วิจัยนี้ จึงไดนํา
ปจจัยที่กลาวขางตนมาเปนตัวแปรในการศึกษาครั้งนี้ โดยผูวิจัยเห็นความจําเปนในการศึกษาปจจัยทีม่ ี
ผลตอความสําเร็จในการดํารงรักษาธุรกิจครอบครัวใหมีความยั่งยืน เพราะธุรกิจครอบครัวเปนแหลง
จางแรงงานพื้นฐาน และเปนแหลงสําคัญในการสรางผลผลิตมวลรวมประชาชาติของประเทศไทย
ผลที่ไดจากการศึกษาในครั้งนี้จะสามารถนําไปใชใหเปนประโยชนแกผูที่เกี่ยวของกับธุรกิ จครอบครัว
ตลอดทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชนตอไป
คําถามการวิจัย
1. ปจ จัยหรือ องคป ระกอบอะไรบางที่ มี อิ ท ธิพลตอ ความสําเร็จ และความยั่ง ยืนของธุรกิ จ
ครอบครัวในประเทศไทย
2. ธุรกิจครอบครัวที่มีความยั่งยืนมีคุณลักษณะเปนอยางไร
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการดํารงรักษาธุรกิจครอบครัวไทยใหดําเนินธุรกิจ
ไดอยางยั่งยืน
2. เพื่อศึกษาคุณลักษณะธุรกิจครอบครัวไทยที่ประสบความสําเร็จและมีความยั่งยืน
ทบทวนวรรณกรรม
กิติพงศ อุรพัฒนพงศ (2554) พบวาธุรกิจครอบครัวถือวาเปนพื้นฐานของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs) ที่มีสมาชิกในครอบครัวใดครอบครัวคนหนึ่งเปนผูสรางขึ้นเรียกวา ผูกอตั้งกิจการ
จากนั้นธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอมคอยๆ พัฒนาเจริญเติบโตจนกลายเปนธุรกิจครอบครัวขนาดใหญ
ในป จ จุบั น จนหลายบริษั ท ได จ ดทะเบี ยนในตลาดหลัก ทรัพ ยแ ห งประเทศไทยหรือ จดทะเบี ย น
ในตางประเทศ อาทิ กลุมบริษัทสหพัฒน กลุมเจริญโภคภัณฑ กลุมธุรกิจในตระกูลโสภณพานิช กลุมตระกูลล่ําซํา
ธีรนันท ศรีหงส (2558) พบวาธุรกิจรายใหญในประเทศไทยมีสัดสวนที่เปนธุรกิจครอบครัวสูงถึงรอยละ 50
หรือประมาณ 7,500 บริษัท ธุรกิ จขนาดกลางมี สั ดสวนสูงถึงรอยละ 60 โดยป จจุบั นธุรกิ จครอบครัวไทย
มี มู ล คาสู งประมาณ 17 ลานลานบาท เค็น ยอนและวารด (Kenyon-Rouvinez & Ward, 2005)
พบวาธุรกิจครอบครัวประกอบดวยระบบอยางนอย 2 ระบบ คือ ระบบครอบครัวและระบบธุรกิ จ
ซึ่งมีปฎิสัมพันธระหวางธุรกิจและครอบครัว สตาฟฟอรดและคณะ (Stafford et al. 1999) กลาวถึง
ความยั่ง ยืนธุร กิจ ครอบครัววาเปนการบูรณาการเขาดวยกั นระหวางครอบครัว ธุรกิ จ และสัง คม
ซึ่งกรอบแนวคิดความยั่งยืนวาเปนการดูตนทุนครอบครัวของธุรกิจครอบครัว โดยตนทุนของครอบครัว
กล า วถึ ง หุ น ของบริ ษั ท และทรัพ ยากรที่ ป ระกอบด ว ยทรัพ ยากรมนุ ษ ย เงิน ต น ทุ น ทางสั ง คม
ความสัมพันธระหวางบุคคล และกระบวนการปฎิบัติที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรตางๆ ซึ่งการเคลื่อนไหว
ในระบบหนึ่ง จะสามารถทํ าใหเขาใจระบบอื่นๆไดเพราะดูจ ากการบริห ารหุนของบริษั ท ที่ มี การ
ดําเนินการนําไปสูความยั่งยืนในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทไดและแสดงถึงความสําเร็จ คูเปอรและคณะ
(Cooper, Dunkelberg, & Woo, 1988) ศึก าความยั่ งยื นของธุร กิ จ ครอบครัวโดยใช ก ารวิเคระห
ขอมูลทางการเงินและพบวาความยั่งยืนประกอบดวยความอยูรอดระยะสั้นและความยั่งยืนระยะยาว
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ความสําเร็จของธุรกิจครอบครัวอยูที่รายรับของปปจจุบันซึ่งประกอบดวย รายได กําไร สินคาและการบริการ
สรางสรรคงานใหมๆ สวน แดนส (Danes et al., 2008) กลาวถึงความยั่งยืนในระยะยาววาเปนความสําเร็จ
รวมกันของธุรกิจและครอบครัวในการนําเอาความ สามารถมาใชประโยชนในการทํางาน ความสําเร็จภายในครอบครัว
และธุรกิจเปนการเชื่อมกันในการสรางความอยูรอดระยะสั้น สวนการวัดความมั่นคงของธุรกิจครอบครัววัด
จากรายได ผลกําไร และการเติบโต
แลมเบรชต (Lambrecht 2005) พบวาความยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวขึ้นอยูกับ การบริห าร
จัดการของผูประกอบการ 4 องคประกอบ คือ กระบวนการสืบทอด (succession) ตนทุนตัวแทนในครอบครัว
(agency cost in family) ที่ ตั วแทนผูถื อหุ นสามารถที่ จะตัดสิ นใจแทนเพื่ อสรางความมั่งคั่ งผลตอบแทน
ใหผูถื อหุน องคประกอบต อมาคื อผลกระทบวัฒนธรรม (the effects of culture) ซึ่ งเป นเรื่องของคานิย ม
และความเชื่อซึ่งมีผลตอสมาชิกในครอบครัวในการดําเนินธุรกิจ และองคประกอบสุดทา ยคือคนของ
ครอบครัวในสังคม (family elites in rent-seeking societies) การสรางเครือขายและความไววางใจ
เปนพื้นฐานสําคัญในกระบวนการประกอบธุรกิจ สวน โบส (Bose, 2002) กลาววาปจจัยภายในที่มี
ผลกระทบตอความยั่งยืนของธุรกิจครอบครัว คือ ความสัมพันธกับลูกคา ความเปนสากล ความเปนหนึ่งเดียว
ความเปนมืออาชีพ ธรรมมาภิบาล เปนการบูรณาการกระบวนการทางธุรกิจเขาดวยกันเพื่อใชสรางความพึงพอใจ
ตอความตองการของลูกคาซึ่งเกี่ยวของกับการวิเคราะหขอมูลการซื้อของของลูกคาเพื่อเปน
ประโยชนในการเพิ่ มประสิทธิภาพการใหบริการแก ลูกคาไดมากขึ้น ในขณะที่ คาซิลลาสและคณะ
(Casillas, Moreno, & Acedo, 2010) กลาวถึง ความเป นสากลของธุร กิ จ วาเป นกลยุท ธที่ จําเป น
สําหรับธุรกิจครอบครัวที่จะนําไปสูความอยูรอดมากกวาทางเลือกกลยุทธการเจริญเติบโตอื่นๆ ความเปนสากล
ของการดําเนินธุรกิจเปนกลยุทธสรางคุณคาตอการขยายและการเจริญเติบโต อยางไรก็ตาม ไปเปอร (Pieper,
2007) กลาวถึงอีกปจจัยที่สําคัญคือความเปนหนึ่งเดียวของครอบครัว และการรวมกันเปนหนึ่งเดียวของครอบครัว
วา เปนปจจัยที่จําเปนตอความสําเร็จของธุร กิจครอบครัว สวน (Chrisman et al., 2003) กลาวถึง
การสรางคานิยมวา ประสิทธิภาพขององคกรมาจากความสัมพันธในครอบครัวที่เชื่อมโยงตอมาที่ธุรกิจ
โดยคริสแมน กลาวถึง การสรางคานิยมหรือวัฒนธรรมองคการวาเปนสิ่งสําคัญ และเป นผลลัพธของการ
พยายามรักษาความเชื่อและแนวปฏิบัติที่ ใชไดผลมาในอดีตเพื่อใหดํารงอยูกั บธุรกิ จครอบครัว สวนฮอลล
(Hall, 2008) ให ความสํ าคั ญกั บความเป นมื ออาชี พในธุ รกิ จครอบครั วว าต องมี มาตรฐานการปฎิ บั ติ งาน
อยางชัดเจนตามตําแหนงหนาที่และงานที่ตองรับผิดชอบ ในขณะที่ แลงค (Lank, 1998) กลาววา
ธุรกิ จครอบครัวจะประสบความสําเร็จอยูรอดและยั่งยืนไดจําเปนตองมี บรรษัทภิบาล ในขณะที่ แคสปาร
(Caspar et al. 2010) กลาวถึงความยั่งยืนของธุรกิจครอบครัววาขึ้นอยูกับปจจัย 5 ดาน คือ 1) ดานครอบครัว
(family) 2) ด านสิ ทธิ ความเป นเจ าของ (ownership) หรื อการรั กษาอํ านาจการบริ หารธุ รกิ จครอบครั ว
3) ธรรมาภิบาลด านธุรกิ จหรือการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 4) พอรตโฟลิโอดานธรรมาภิ บ าล
และธุรกิจ คือการมีโครงสรางองคการที่ชัดเจน และ5) การมีคณะกรรมการบริษัทที่เขมแข็ง
เออรเวอรสมินิสเตอรรติ  (Okonomi-og Erhversministeriet, 2007) กลาวถึงธุรกิจครอบครัว
ในระดับมหาชนตามแบบของเดนมารก (Danish) วาครอบครัวมี อิทธิพลในธุรกิ จครอบครัวอยางมี นัยสําคัญ
ผานทางอํานาจทางการการบริหารงานในธุรกิจซึ่งผูแตงแบงออกไดเปน 5 ระดับ คือ 1) คนในครอบครัวถือหุน
ในกิจการไมนอยกวารอยละ 50 2) คนในครอบครัวถือหุนในกิจการรอยละ 50 และมีสมาชิกหนึ่งในครอบครัว
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เปนประธานเจาหนาที่บริหาร 3) สมาชิกในครอบครัวไดเปนประธานเจาหนาที่บริหารหรือ CEO และ
สมาชิกในครอบครัวอยางนอย 1 คนที่ ไดเปนคณะกรรมการบริษัท 4) สมาชิกในครอบครัวอยางนอย 2 คน
ไดเปนทั้ งประธานเจาหนาที่บ ริหาร และ/หรือ เปนคณะกรรมการบริษัท 5) สมาชิก ในครอบครัว
คือเจาของที่มีหุนมากที่สดุ และสมาชิกในครอบครัวอยางนอย 1 คนเปนประธานเจาหนาที่บริหาร หรือ
เปนสมาชิกคณะกรรมการบริหารดวย สํ าหรับในประเทศไทยนั้ น กิ ติพงศ อุ รพั ฒนพงศ (2554) กล าวว า
ธุรกิจครอบครัวเปนองคกรธุรกิจที่อยูไดในหลายรูปแบบ นับตั้งแตกิจการที่ดําเนินงานโดยคนๆ เดียว
หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนหรือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยก็ได โดยธุรกิจดังกลาว
เจาของหรือบุคคลในครอบครัว เป นเจาของทั้ งหมดหรือเปนเจาของสวนใหญ (ถือหุนมากกวารอยละ 50)
มีอํานาจควบคุมในดานการบริหารจัดการบริษัททั้งทางตรงและทางออม โดยบริษัทดังกลาวอาจเปน
บริษัทที่จดทะเบียบในตลาดหลักทรัพยหรือไมไดจดทะเบียนก็ได
วิธีการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก
(in-depth interview) เจ าของ หรือ ผู บริหาร หรื อผู ที่ ได รับมอบหมายจากเจ าของจากบริษั ทแบบธุร กิ จ
ครอบครัวที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยทําการคัดเลือกตัวอยางบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลาดหลั กทรั พยแห งประเทศไทยแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) แบบสั มภาษณ แ บ ง เป น
2 ตอน ดังนี้ สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ ประกอบดวย ดานประชากรศาสตร ปที่เริ่มเขาสูธุรกิจ
ความสัมพันธกับบริษัท การเริ่มตนธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ สวนที่ 2 เปนคําถามขอมูลเกี่ยวกับปจจัยหรือ
องคประกอบแหงความสําเร็จในการรักษาธุรกิจครอบครัวแบบยั่งยืน การออกแบบคําถามใหสามารถตอบคําถาม
การวิจัยและวัตถุประสงคการวิจัย คือ ปจจัยที่เปนองคประกอบที่มีผลตอการรักษาธุรกิจครอบครัว
ใหมี ความยั่ งยืน การดูแลกํ ากั บกิ จการ วัฒนธรรมองค การ กระบวนการคัดเลือกและการถายโอนอํ านาจ
การใชมืออาชีพ และอื่นๆ ผูวิจัยไดทําการทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (content validity) และ
ความนาเชื่อถือได (reliability) ของแบบสอบถามกอนนําไปเก็บขอมูลจริง และวิจัยนี้ใชการวิเคราะหเนื้อหา
(content analysis) ในการวิเคราะหขอมูลที่เก็บรวบรวมไดจากการสัมภาษณเชิงลึก
ผลการวิจัย
ผลการวิจั ย พบว า ผู ให สั ม ภาษณ ส วนใหญ มี ป ระสบการณ ก ารดํารงตํา แหน ง ป จ จุบั น เป น
ระยะเวลามากกวา 10 ป มีสมาชิกในครอบครัวถือหุนในธุรกิจครอบครัวรวมกันมากกวารอยละ 50
มีสถานะอยูในรุนที่ 2 โดยสวนใหญมีสภาครอบครัว (คณะกรรมการครอบครัว) สวนครอบครัวที่ไมมี
สภาครอบครัวก็มี การวางแผนในอนาคตวาจะมี สภาครอบครัวในระยะใกลนี้ อยางไรก็ ตามธุรกิ จครอบครัว
ที่รวมในการวิจัยครั้งนี้ สวนใหญไม มีธรรมนูญ ครอบครัวที่เปนลายลักษณอัก ษร (กฏเกณฑ ที่ ใชกั บ
สมาชิกในครอบครัว) ประกอบธุรกิจดานพลังงานและสาธารณูปโภค ธุรกิจขอมูลและเทคโนโลยีการสื่อสาร
อาหารและเครื่องดื่ม พัฒนาอสังหาริมทรัพย ผลิตเฟอรนิเจอร ลิสซิ่ง อุตสาหกรรมมอเตอรไฟฟา และคาทองคํา
โดยองคการของผูใหสัมภาษณสวนใหญมีจํานวนพนักงานมากกวา 500 คนขึ้นไป และพบวาธุรกิจกอตั้งมาแลว
มากกวา 50 ป
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นอกจากนีผ้ ลจากการวิจัยครั้งนี้ยังพบวาเจาของหรือผูบริหารธุรกิจครอบครัวที่รวมในการวิจัย
ในครั้งนี้ใหความเห็นวาครอบครัวมีความสําคัญตอความยั่งยืนของธุรกิจ เนื่องจากมีความเปนเจาของ
ซึ่งมีอํานาจในการบริหารจัดการเปนผูกําหนดนโยบาย เปนผูมีสวนไดสวนเสียกับประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของธุรกิจ สมาชิกในครอบครัวเปนที่มาของแหลงเงินทุน การออกนโยบายหลักๆ ในการบริหารจัดการ
และยังเปนที่มาของการวางรากฐานของ คานิยม และวัฒนธรรมองคการ โดยผูนําครอบครัวเปนผูปลูกฝงวัฒนธรรม
องคกรและผูนําครอบครัวจะเปนผูอิทธิพลตอความเชื่อ คานิยม วัฒนธรรมองคกรในการดําเนินธุรกิจครอบครัว
และเปนผูวางรากฐานธุรกิจเพื่ อสงตอใหรุนตอไป สอดคลองกั บ Chrisman et al. (2003) ที่พบวาการสราง
คานิยมชวยเสริมสรางประสิทธิภาพขององคกร ทั้งนี้ประสิทธิภาพจะมาจากความสัมพันธของสมาชิก
ในครอบครัวที่เชื่อมโยงตอมาที่ธุรกิจ โดยการสรางคานิยมหรือวัฒนธรรมองคการเปนสิ่งสําคัญและ
เปนผลลัพ ธของการพยายามรัก ษาความเชื่อและแนวปฏิบัติที่ใชไดผลมาในอดีตเพื่อใหดํารงอยูกั บ
ธุรกิจครอบครัว โดยผูใหสัมภาษณเห็นวาแมจะเปนธุรกิจครอบครัวที่ดําเนินงานสวนใหญโดยสมาชิกในครอบครัว
แตการวางแผนและการวางระบบบริหารจัดการอยางตองปฎิบัตอิ ยางมืออาชีพ โดยมีความเชื่อมั่นวาการวางแผน
กลยุทธ ในการดําเนินธุรกิ จอยางมื ออาชีพเปนตัวแปรสําคัญอันหนึ่งที่ ทํ าใหธุรกิ จครอบครัวประสบผลสําเร็จ
และมีความยั่งยืน ในการนี้ผูบริหารของธุรกิจครอบครัวเองก็จําเปนที่จะตองมีพัฒนาความรูความสามารถ
จัดวางระบบการดําเนินที่ ไดมาตรฐาน มี วิสัยทั ศน มี การวางแผนกลยุทธองคกรและแผนการตลาดที่ ชัดเจน
คัดเลือกบุคคลากรมืออาชีพเขามารวมงาน เพื่อสรางความเติบโตและยั่งยืนใหกับธุรกิจ ผลการวิจัยยังพบวา
ครอบครัวที่รวมในการวิจัยครั้งนี้มีกระบวนการสืบทอดธุรกิจครอบครัวใหแกทายาทในวิธีที่เหมือนกัน
คือ การเปนแบบอยางในการทํางาน และสงเสริมใหสมาชิกในครอบครัวไดรับรูสภาพการทํางานตั้งแตวัยเด็ก
เพื่อใหเกิดการซึมซับและการเรียนรูวิธีการทํางานและวัฒนธรรมองคกร
สําหรับประเด็นเรื่องสิทธิในความเปนเจาของและการกระจายการถือครองหุนของธุรกิ จครอบครัว
ซึ่งในการนี้ผลการวิจัยสรุปไดวาองคประกอบหลักในการดําเนินธุรกิจครอบครัว คือ การรักษาสิทธิในการเปนเจาของ
เพื่อใหไดครอบครัวไดรับสิทธิในการมีอํานาจในการออกนโยบาย การตัดสินใจ และการบริหารงานทั่วไปของกิจการ
ดังนั้นในผองถายสิทธิความเปนเจาของผานทางการซื้อหรือขายหุนของธุรกิจครอบครัวจึงจําเปนตองเสนอขาย
ใหกับสมาชิกในครอบครัวทราบกอนเปนอันดับแรก เพราะถือวาสิทธิดังกลาวเปนทรัพยสินของตระกูล
ซึ่งสมาชิกในครอบครัวควรมีสิทธิที่จะรักษาความเปนเจาของธุรกิจในการซื้อขายหุนกอนเปนอับดับแรก
เพื่ อรัก ษาอํ านาจในการบริห ารกิ จ การใหดีที่ สุด ก อนที่ จะเสนอขายใหบุคคลภายนอก นอกจากนี้
ผลการวิจัยยัง พบวาผูบ ริห ารหรือ เจาของธุร กิ จ ครอบครัวที่ รวมในการวิจัยครั้ง นี้สวนใหญ เห็นวา
ความสําเร็จของธุรกิจครอบครัวจําเปนตองอาศัย ความชวยเหลือจากสมาชิกคนอื่น ๆ ของครอบครัว
โดยเห็นวาการวางแผน วางนโยบาย และการวางระบบการบริหารจัดการในธุรกิจเปนตัวแปรสําคัญที่ทําใหธุรกิจ
ประสบผลสําเร็จและสงผลตอความยั่งยืนแตผลการวิจัยกลับพบวาไม จําเปนที่ ผูบริหารในตําแหนงสําคัญ
จะตอ งเปนสมาชิกในครอบครัวเท านั้น อาจจะเปนบุคคลภายนอกที่ส มาชิก สวนใหญ ในครอบครัว
ยอมรับ ในคุณธรรมและความสามารถ ในการประชุม ตางๆ ของบริษัท ไดเปดโอกาสใหส มาชิกใน
ครอบครัวรวมประชุมและเปดโอกาศใหสมาชิกตางๆ มีโอกาสเสนอความคิดเห็น ในการวางนโยบาย
โดยสมาชิกดังกลาวจะเขารวมประชุมในฐานะผูถือหุน หรือเฉพาะเรื่องที่สมาชิกมีสวนเกี่ยวของก็ได
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การที่สมาชิกในครอบครัวเขารวมประชุม จะมีผลตอกระทบตอโครงสรางผูถือหุนซึ่งเกี่ยวของโดยตรง
กับสิทธิความเปนเจาของตลอดทั้งเรื่องอื่นๆ ที่มีผลกระทบตอความมั่นคงของกิจการ
นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบประเด็นอื่นๆ ที่มีผลทําใหธุรกิจครอบครัวประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน
โดยพบวาธุรกิจครอบครัวมี วิธีการที่ชัดเจนในกระบวนการคัดเลือกหรือการใชพนักงาน โดยในการนี้
พบวาสวนใหญจะคัดเลือกพนักงานจากพื้นฐานของความรูและประสบการณ ความชํานาญเฉพาะทาง
ที่ตรงกับหนาที่ ที่ตองรับผิดชอบ และคัดเลือกจากความตั้งใจและพรอมที่จะทุ มเทในการทํางานใหกับธุรกิ จ
นอกจากนี้ธุรกิจครอบครัวยังเห็นความสําคัญของการสรางความสัมพันธกับธนาคารและแหลงเงินทุน
โดยเห็นวามีผลตอความยั่งยืนอยางมาก อยางไรก็ตามผูใหขอมู ลสําคัญเห็นพองกั นวาการกอหนี้เพิ่มทุ น
ตองไดรับความเห็นชอบจากสภาครอบครัวและคณะกรรมการบริหารของบริษัทเสียกอน ผลการวิจัย
ยังพบวาการสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคาสามารถทําใหองคการมีความยั่งยืน โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
มีความสัมพันธกับตางประเทศไมวาจะเปนกิจกรรมดานการนําเขาและสงออกสินคา การรวมทุนกับตางชาติ
การขยายสาขาไปตางประเทศ ซึ่งทําใหธุรกิจเหลานี้สามารถนําผลิตภัณฑหรือบริการไปจําหนายในตางประเทศได
ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ตรงกับ (Bose, 2002) ที่พบวาปจจัยภายในที่มีผลกระทบตอความยั่งยืนของธุรกิจครอบครัว
คือ ความสัมพันธกับลูกคา ความเปนสากล ความเปนหนึ่งเดียว ความเปนมืออาชีพ ธรรมมาภิบาล
ในดานการบริหารจัดการภายในองคการของธุรกิ จครอบครัว ผลการวิจัยพบวาความเปนหนึ่งเดียว
ของครอบครัวเป นป จจั ยที่ จํ าเป นมากต อความสําเร็จและความยั่งยืนต อธุรกิ จโดยพบวา ความเปนหนึ่ งของ
ครอบครัวมีผลตอความเห็นในการวางแผนกลยุทธและการบริหารจัดการใหเปนในทิศทางเดียวกัน โดย
ผูใหขอมูลสําคัญเห็นพองตองกันวา ความแตกแยกในความคิดของกลุมเจาของจะมีผลตอสินทรัพย และรายได
ของธุรกิจ ดังนั้นความเปนหนึ่งของครอบครัวจึงเปนพื้นฐานสําคัญในการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ
ของครอบครัวใหยั่งยืน โดยจะมีผลทําใหหุนของบริษัทมีความนาเชื่อถือ และอยูในระดับที่ดีซึ่งในที่สุดจะทํา
ใหหุนเปนที่ตองการลงทุนของนักลงทุนและทําให ราคาหุนดีในที่สุด สําหรับการบริหารงานภายในของธุรกิจ
ครอบครัวพบวามีความจําเปนตองจางมืออาชีพมาชวยบริหารจัดการในตําแหนงสําคัญตางๆ ที่สมาชิกของ
ครอบครัวมีคุณสมบัติไมเหมาะสม โดยบุคคลภายนอกเหลานั้นจะใช ความเปนมืออาชีพในการบริหาร
จัดการงานตางๆ ผานกระบวนการตามโครงสรางธุรกิจตามตําแหนงหนาที่ตามกฎระเบียบของธุรกิจที่ถูกตอง
ตามกฎหมาย ทั้งนี้ผูบริหารมืออาชีพจะชวยทํานาที่ในการกํากับดูแลธุรกิจ และตัวผูบริหารมืออาชีพเองก็จะ
ถูกประเมิ นผลงานตามผลงานและความสามารถ และธุรกิ จครอบครัวที่ รวมในการวิจัยครั้ง นี้ทั้ ง หมดได มี
การประยุกตใชหลักการบริห ารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบ าลโดยแตละบริษัทไดมี การจัดทํ านโยบาย
ในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่แสดงออก โดยการดําเนินงานที่โปรงใส ใหความยุติธรรมทําการเปดเผย
ขอมูลตอสาธารณชน โดยในแตละองคการไดมีการจัดทํ าขอกํ าหนดเกี่ ยวกับธรรมาภิ บาลในการทํางาน
และมี ก ารประกาศให ผั บ ริห ารและพนัก งานทราบโดยทั่ วกั น ผลการวิจัย ในครั้ง นี้ ส อดคลอ งกั บ
แลงค (Lank, 1998) ที่พบวาธุรกิจครอบครัวจะประสบความสําเร็จ อยูรอดและยั่งยืนไดจําเปนตองมี
บรรษัทภิบาล สวนเรื่องการบริหารจัดการดานการเงินนั้น ผลการวิจัยพบวาธุรกิจครอบครัวไทยในรุนแรกๆ
สวนใหญมีนโยบายที่จะไมใชบ ริการทางการเงินจากสถาบันการเงิน เนื่องจากไมอยากเปนหนี้เปนสิน
และมีความเสี่ยงสูงกวาการใชเงินของครอบครัวในการหมุนเวียนในกิจการอยางไรก็ตามเนื่องจากสถานการณ
การแขงขันทางธุรกิจที่เขมขนขึ้นทั้งจากภายใน และจากตางประเทศ ตลอดทั้งบริษัทเองก็มีความตองการ
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ขยายธุรกิจแบบทวีคูณทําใหผูบริหารรุนปจจุบันของธุรกิจ ครอบครัวมี ความเปนอนุรักษนิยมนอยกวา
ผูบริหารรุนกอนหนานี้สามารถสรรหาเงินทุนไดจากหลายแหลงคือ การใชบริการทางการเงินจากสถาบัน
การเงินตางๆ หรือทางเลือกอืน่ คือ การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพื่อทําการขาย
หุนและระดมทุนจากนักลงทุน โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาครอบครัวกอน
สวนประเด็นสําคัญที่เกี่ยวกับ การสืบทอดธุรกิจพบวา ธุรกิจครอบครัวที่รวมในการวิจัยครั้งนี้มี
การกําหนดแผนการสืบทอดทายาทไวอยางชัดเจนตามหลักธรรมาภิบาลโดยการคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะมา
เปนผูบริหารธุรกิจครอบครัวผานระบบความเห็นชอบของสมาชิกในครอบครัวเสียกอน และแตละบริษัท ตางมี
วิธีการในการเตรียม (สราง) ผูบริหารที่เปนสมาชิกครอบครัวในอนาคตในการนี้ โดยพบวาจะเริ่มตั้งแต
ชวงในวัยเด็กโดยใชวิธีการพูดคุยใหผูที่ถูกคัดเลือกเกิดการซึมซับในการทํางาน วัฒนธรรม และคานิยมขององคกร
ไดรับ การฝก อบรมในดานตางๆ พรอมการสนับ สนุนใหไปหาประสบการณ ในการทํ างานทั้ งจาก
ภายนอกและภายในองคการ เมื่อมาทํางานจริงในองคกรก็จะใหเริ่มการทํางานจากตําแหนงในระดับลางกอน
นอกจากนี้สงเสริมใหเขาใจในการทํางานในทุกระดับ
สรุปและอภิปรายผล
ผลจากการวิจัยในครั้งนี้แสดงใหเห็นวามี ปจจัยหลายตัว และองคประกอบหลายประการที่ มีอิทธิพลตอ
ความสําเร็จ และนําไปสูความยั่งยืนของธุรกิจครอบครัว ประกอบดวย วิสัยทัศนที่ชัดเจนและมีการถายทอด
ความเปนหนึ่งเดียวของสมาชิกในครอบครัว สิทธิในความเปนเจาของของครอบครัวที่มีตอธุรกิจ สภาครอบครัว
ธรรมนู ญครอบครัว ภาวะผู นําของผูนํ าในครอบครัว กรรมการบริษัทที่ เขมแข็ ง นโยบายในการจ างมื ออาชี พ
มาร วมงาน การมี สั มพั นธ กั บผู เกี่ ยวข อง ความเป นสากลขององค การ ธรรมาภิ บาลในการบริ หารจั ด การ
โดยผลการวิจัยครั้งนี้ยืนยันวาปจจัยและองคประกอบที่กลาวมาเหลานี้มีผลตอดานการบริหารจัดการ
ที่นําไปสูความสําเร็จของธุรกิจดวยองสาที่แตกตางกัน แตลวนทําใหธุรกิจมีผลกําไรและสามารถเติบโต
มาไดอยางตอเนื่องมากกวา 50 ป ในขณะเดียวกันเมื่อธุรกิจตองการสืบทอดกิจการใหสมาชิกครอบครัว
ในรุนตอไป ไดมีการวางแผนอยางดีในการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดทั้งมี
กระบวนการเตรียม-การสรางผูบ ริหารในอนาคตไวเปนอยางดีเชนกัน ทําใหผูรับสืบทอดสามารถเขาใจ
สภาพการของธุรกิจและสามารถรับถายทอดคานิยมและวัฒนธรรมองคการซึ่งเปนสิง่ ทีผ่ ลักดันใหธุรกิจ
ประสบความสําเร็จและยืนหยัดอยูไดมาอยางตอเนื่องมาปฎิบัติใหเกิดประโยชนตอไป ผลจากการวิจัยครั้งนี้
จึงเปนบทพิสูจนวาการที่ธุรกิ จครอบครัว (บริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย)
ที่รวมในการวิจัยครั้งนี้มีก ระบวนการในการบริหารจัดการที่คลายกัน ซึ่งกระบวนการที่ กลาวมานี้
แสดงผลออกมาในรูปแบบของความสําเร็จ และความยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวที่กลาวถึงนี้คือ การที่ กิจการ
สามารถดําเนินธุรกิจมาไดอยางตอเนื่องยาวนานและประสบความสําเร็จมาอยางตอเนื่อง
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยในอนาคต
ขอจํากั ดที่ สําคัญในการวิจัยครั้งนี้คือการไม ไดรับการตอบรับจากธุรกิ จครอบครัวในการให ขอมู ล
สําหรับการวิจัย โดยสามารถเขาใจไดวาขอมูลหลายประการเปนความลับสําหรับครอบครัว และเพื่อปกปอง
ขอมูลจากการรั่วไหลสูคูแขงทางธุรกิจ ผลจากการวิจยั ในครั้งนี้จึงตั้งอยูบนพื้นฐานของการสัมภาษณ
เจาของหรือผูบริหารของธุรกิจครอบครัวที่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนั้ นการวิจัย
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ในอนาคตอาจไดผลที่แตกตางออกไปหากมีจาํ นวนผูใหขอมูลสําคัญที่มากกวาในครั้งนี้ และอีกประการ
คือ การวิจัยในอนาคตอาจทําการทดสอบความยั่งยืนโดยเนนการวิเคราะหงบการเงินของธุรกิจ
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Screening Plagiarism of Academic Work in Accordance with the Ideal
Roles of Thesis Advisors
CHUTIMA MUSIKANON1

Abstract
The roles of advisors in the preparation of thesis is a very significant role
because as the graduate studies whether it is a master's degree or a doctoral degree,
the students have to conduct research being as the requirement of the curriculum.
In addition, research conduction has resulted in 3 other effects: first, being
scholarship of students to transform students into full-time scholars from their
theses, second, developing research skills with the conduction of practical theses by
themselves, and third, developing to be as an intellectual craftsmanship from the
intellectual process required to complete the thesis. This article is intended to
investigate the roles of the advisor in the preparation of the student's successful
thesis. It is considered that the thesis is a learning process that allows students in a
master's degree and a doctoral degree to develop themselves into completing
graduates. Importantly, the common problem usually found and is an obstacle in
graduation is about plagiarism. Therefore, one additional role of thesis advisor is to
screen plagiarism firstly. Moreover, it becomes the roles of thesis advisors
automatically. The advisors must pay more attention on it because not only the
researcher themselves but also the thesis advisors gain an effect of it.
Keywords: plagiarism, thesis advisors, roles

Introduction
Students enrolled in graduate studies, either master's or doctoral degrees, will
differ in their backgrounds, experiences, abilities, and aims of the study. Such
differences can affect study behavior and thesis writing, so the consultations on
various matters are different. However, even if there is variety of curriculum, the
main objective of the graduate program is to produce a Master's degree and a Ph.D.
being as good scholars and experienced scholars and academic and social leaders
using the research process.

1
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For master's and doctoral students, it is important to understand the purposes
of the curriculum that they study in. The master's and doctoral programs they study
are designed to be in line with the educational development plan, the higher
education philosophy , the philosophy of higher education institutions and international
academic and professional standards or not. The master's degree program aims to
provide insights into the process of creating and applying new knowledge for job and
social development. The doctoral level focuses on research capacity to create new
knowledge or innovation which is beneficial for social and national development.
Therefore, when the students understand the purposes of the curriculum, their
theses, particularly in the selection of educational issues, they have to know what to
look for and what issues to study. However, the students often have problems with
the topics for research conduction and the scope of the research what should it be.
Thesis advisor is an important player in solving the problems, providing advice,
counselling, and encouraging to students in their theses. All of encouragement and
various role in advising of the advisors from the first step to the final step to do
theses will greatly affect the quality of student work. The students have to perceive
the conditions of graduation in graduate studies according to the criteria of the Office
of Higher Education, graduates must also publish their theses in various forums.
There will be a committee to assess the quality whether offered at national or
international conferences. The qualified reviewers will check for quality before
publishing in the booklet of the academic conferences, published in electronic
media. As a result of it, the selection of interesting titles and the quality of the thesis
are what the editors or investigators are interested in, especially the titles of the
thesis subject. If something is in the midst of interest or a problem of the field of
particular field, then it will affect the selection process, especially in the first step of
the consideration published in academic journals.
As the author has gotten involved with being thesis advisor for a long time, the
experiences have been shown that the students had problems and needed the help
of their advisors. The roles of advisors is one factor that contributes to success, so
the expectation of a advisor’s role is important and the research or education
involved is also relevant.
David V. Lamm (1997) points out that the importance of doing a thesis is to
create and develop the ability of students to research by themselves, and create
valuable academic work in their respective disciplines. Thesis must be a systematic
academic research. Considering a good thesis, it is important to look at the quality of
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the research process rather than following the research procedure. It can be
concluded that thesis conduction assignment is as part of the study having three
goals: the social goals is to prove that it is appropriate with the profession showing
the social status, the educational goal that thesis is a practice of doing research. It is
an opportunity to learn when to do their own research, they will learn problems,
solve problems, manage the management, research publishing which are a necessary
learning and skill process. The last goal is the scientific goal. Thesis writing is a
process of finding knowledge by scientific method from problem, assumption,
research design to the conclusion of the research findings.
The thesis will be accepted if it demonstrates the initiative, academic, and a
variety of skills including creativity developed from thesis topic and proposal, new
research design method. Importantly, the student would be to research the topic of
research firstly. Being academician expresses from finding and structuring ideas from
reviewing relevant papers and research. The synthesis of relevant documents and
research is deeply involved. They should be able to summarize from relevant papers
and research to provide a framework for defining and testing hypotheses of research
or for integrating research findings into existing theories or works. Being academicians
include the findings of theories, research, and the implications. They have to have
the communication skills in academic writing and speaking, research design, data
analysis. All of this is a matter of academic integrity.
Therefore, we will see that the thesis is not just for academic purposes or for
the creation of new knowledge in accordance with the requirements of graduate
studies. There are three main objectives of the thesis. First, it is to develop
scholarship of students, transforming from being a full-time student to academicians
from these. Second, it is to develop research skills from actual practice, and third, it
is to develop as intellectual craftsmanship from the process of thinking and
intellectual process that students have to apply in the theses. It is said that the
thesis is a learning process that enables students to develop themselves into
complete graduates. It can be seen that most of the theses are students' proud
work, and many theses are the work that changed the concept and way of life of
students. (Suwimol Vongvanich and Nongluk Vichatchai, 2003: 5-6).
Thesis conduction is an activity with students and graduate students because it
is a part of graduate and postgraduate studies to get a degree from that institutions
and to train students to do research having the ability to pioneer new knowledge in
their field.
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The thesis process will help to produce knowledgeable people with the good
attributes. Perseverance, diligence, systematic work, and creativity are the benefits of
working in various organizations. It can be said that the thesis is important, especially
graduate students. They are required to complete a thesis for their study They also
use their research knowledge in carrying out their mission in the profession.
Plagiarism in Thailand
In academic field on researches and dissertations, the word “plagiarism” is
frequently found. There are many case happened around the world because of
convenient tool like Internet. The students are easy to access and research just copy
and paste to their own academic work or paper without any paraphrasing or citation.
Moreover, some database is easily downloaded for them so it seems to be ease for
them. It shows that they have an intention to cheat.
According to Dumrongkiat (2016), he wrote an interesting article about
“plagiarism”. What Plagiarism is; it is the process that copy someone else written
work without citation, or even paraphrasing. At the university level in Thailand, this
plagiarism problem has an enormous increase. It means that Thai students do not
write an academic paper on their own, but they use the others’ research instead. He
also mentioned about two cases reported with plagiarism in Thailand. However, it
does not mean that plagiarism cannot be prevented or protected. Many institutions
apply various detection software like Turnitin or Akarawisut which use for detecting
plagiarism. This software can help in checking before handing in the academic paper.
However, Dumrongkiat (2016), also mentioned that “ half of master’s theses
probably not checked for plagiarism” since he is reported about two mentioned
cases. Moreover, he also added that the quality of theses or dissertation is ignored
but the institutions pay attention more on quantity being in business rivals to
penetrate the educational business. He added more that it is about culture. This idea
is also supported by Young (2013) that plagiarism is cause by cultural factor,
especially in Thailand. He stated that the student usually think that no one cares
about copying ( Mai Pen Rai in Thai word). It can indicate that they can correct their
mistakes, and will be forgiven, so they don’t care about it (Cai and Shannon, 2010)
Contrastively, Saengwichai (1998) disagreed with them and stated that this
philosophy needs urgently solve for the right way because it is implanted deeply
within the people.
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To avoid plagiarism, it starts from the Education Ministry on Guidelines for
Standard of Higher Educational Curriculum B.E.2558, one item mentions about
checking for plagiarism and punishment. The institutions must use the software to
check for it to avoid the problem. According to the author’s view, I would like to
suggest the university to focus more on training in English Writing Course with the
emphasis with plagiarism. To solve the problem, the writing course should start from
writing the good thesis topic, citation, paraphrasing. Then, institutions, advisors, and
students must be aware of it. The thesis advisor should have a chance to brush up
their writing ability frequently. Moreover, the thesis advisors should have the right to
access the plagiarism detection software by themselves. It will convenient for them
to check and discuss with their thesis advisees before handing to the graduation
school. Actually, this should be one of the duty of thesis advisor to detect plagiarism
before go to the other step to avoid plagiarism and provide an opportunity for the
students to correct it and use their own attempt to do by themselves. This seems to
be the heavy duty for thesis advisors but I think being thesis advisors, it is necessary
to share the responsibility with the students.
Being as thesis advisor, it is impossible to prevent the word “plagiarism” and
this is the word which seems to be a big obstacle in graduation. However, the
tendency of plagiarism have been increased and is a common cheating in the higher
educational level like college or university levels. At University College Northampton,
the research revealed that the plagiarism conduction occurred because of the lack of
understanding it and inadequate guidance provision. Therefore, this occurrence
cannot blame only the researchers themselves but it included thesis advisors and
university regulation (Pickard, 2007). In Thailand , Young (2013) revealed that one
facing problem in the university level is the academic dishonesty. He also found that
this dishonesty happened because of cultural factor. This academic dishonesty or
cheating is the problem that needs to solve urgently. Therefore, to solve this
problem cannot solve only by researchers but thesis advisors can help as well
(Aluede, et al., 2006). As the author, I would like to presented the process that the
thesis advisors need to help for checking plagiarisms as in Figure 1. Although it
spends a lot of time of the thesis advisor, it is necessary as a part of responsibility
sharing.
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The roles of the advisors and the desirable qualities of the thesis advisors
In this regard, the author focuses on the acquisition of subject matter that is a
problem of research. Sometimes the advisors may think that they need to set the
subject of the theses because the students are not able to decide, they have the
lack of experiences or they have to let let students decide on their own problems
and thesis topics. The major problem is that students do not have any idea what
they are doing ,or are unsure whether they will agree with the interest that can to all
students. Some students have not decided yet what they should choose to study.
Consequently, thesis advisors should provide counseling in a way that will help
students become confident and self-directed.
The qualifications of the thesis advisors which set as the criteria for the
graduate program above are mentioned only the academic qualifications and the
research experiences in the field of counseling to the students. However, the
gathering of the document and research results concerned that students are
expected to have a thesis advisors know and follow the university rules regarding
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thesis and graduation regulations, have experiences in counseling including academic
qualifications and other important attributes as following;
1. The academic ability: thesis advisors must have academic ability, broad
vision, with an up-to-date understanding of socio-economic and political societies,
while also having the knowledge of the science taught and the research
methodology in the field of student dissertation thesis, as well as works that show
expertise in the subject field. However, thesis advisors may not need all the
expertise, but must be able to give good advice and provide guidance or research
methodology. When students need advice, they should have the operational
competency. The thesis advisor must be able to do what the students are doing,
especially teachers who advise students who are not mature or have no research
experience. The thesis advisor must have sufficient understanding of the issues to
give advice, make suggestions, or make good decisions about the student's thesis.
Compared to both capabilities, the ability to perform tasks is more
important than operational ability. A good teacher should not be the sole advisor if
he or she has no knowledge or knowledge. The truth should be told to students in
their care and knowledge, and proposed to set up a thesis advisor with more than
one thesis advisor should clearly define the responsibilities of each advisor including
agreed guidelines for counseling and problem solving or disagreements. Moreover,
advisors have to make the counseling go smoothly, do not have any conflict which
students are always found.
2 . The thesis advisors must be the role model of the researcher, identify
themselves as a research priority and have a good habit of working to be dispatched,
such as careful care, careful attention to detail required, work effectively completed
within the deadline Thesis advisors must be the ones who can produce academic
and research work continuously by always thinking that they are role models for
good researchers among students.
3 . Knowledge of counseling psychology, and counseling, thesis writing is a
collaborative learning process between the thesis advisors and the students in
charge. If both parties are willing to learn how to work together, it will make the
thesis being as the happiness thing and creative experiences. Thesis advisor must
know the psychology to help students learn and understand both academic and
personal characteristics. There must also be other capabilities. It is also related to
students, such as the ability to create creative relationships. The relationship
between the thesis advisors and the students is generally found to be that of a
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mentor. However, both parties may jointly determine the nature of the relationship
that is conducive to the dissertation work, by clearly understanding the roles and
responsibilities of each party. Therefore, there will be no problem later. As the Ability
to assess students' potential and set a consistent work goal, thesis advisors should
assess the student's ability to set expectations for a thesis. The correct assessment
will result in a good relationship between the two parties. If it is high Students may
feel that they cannot do the job so much, but if they are low, it may make you think
that the teachers are insulting or boring. In addition, setting expectations must also
take into account the confidence and enthusiasm of the research students of
different levels.
4 . Unique features were found that desirable thesis advisors should have
good personality and attitude toward students and personal personality. The desirable features
are knowledgeable, trustworthy, trustworthy, ethical, sincere, sympathetic, tolerant,
flexible, ethical and ethical. The features that do not desirable are the stress, lack of
pay attention to students forced to follow their own ideas, temperament, and lack of
counseling time for giving advice.
5 . Counseling model to obtain thesis topics has been gathered from the
author's experience that the topics of the thesis need to have the format as follows.
5.1 Giving advice by following the advice of the counselors, it is important
that the counselors accept the advice as a dictatorial trait.
5.2 Counseling is academic and common thinking. Students will have the
feeling of being friends with the academic community. They can suggest each other
with the friendly atmosphere. Moreover, they can present their idea when they
disagree without any conflict.
5.3 Counseling focused on the development of student work is to facilitate the
progress of student work itself. But students are responsible for the thinking process
and this way if no one is suggested, students will have problems and cannot finish as
their schedule.
Some students have their own confidence, but may change the mind of the
topic, then the topic will be consulted to guide and make decisions. They also bring
the information to choose for a reasonable consideration. unlike the first one that
they cannot select by themselves even to think of any topic, the advisors refuse to
recommend.
However, we often find some advisors who are not interested in follow-up
without even asking what the topic is, the time may not be easy for the followers to
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meet. In such cases, it is often the case that there is an opportunity for the private
sector to have the knowledge and ability to conduct research, to conduct business,
to undertake consultancy activities for the advisors themselves, from the beginning
to the end. Research results may not be quality or may be copied from anywhere.
The reputation of a counselor may be damaged if the counselor does not care for
his or her students.
However, the format or conceptual framework that the consultant will use
depends on the nature of the student, such as students who lack knowledge and
understanding of the thesis and cannot work on their own or even think about what
the research will do to be good. Therefore, the counseling of the first mentor will
suit them. Highly qualified students in the field of research with maturity and
confidence may find occasional counselors as necessary and can tell the topic of the
thesis he intends to study. The work of advisors is necessary for the job of the
instructor because students have decided with their confidence.
By reading the various educational data, many researchers have studied the
success factors and expectations of students towards thesis advisors. Each researcher
supports and clearly mentions that the counselor is another factor leading to
student success. There are many scholars as follows.
The roles of the advisors, studied by Jitsuman Leukbangpad, studied the
expected roles and roles of thesis advisors and independent educational advisors as
perceived by graduate students in the Master of Political Science Ramkhamhaeng
University. The expected roles were has three roles: 1. the academic / literacy role is
to demonstrate his / her expertise in the subject area and to focus on research
topics that match the student, 2. role model of researcher on honoring others by
referring to the person or source of the feedback information applied to the
research, and the role of personal attributes in generosity and the views and views of
different students. The qualifications of advisors must be sincere and intended to
provide advice including do not discriminate students. This will lead to a good
relationship between the advisors and the students. It is compatible with the idea of
Mauch and Park (2003, pp. 38-39) states that, in addition to teaching, research is
another guiding force. The roles are advisors, mentors, or caretakers as a friend too
for leading to confidence, and trust. Additional suggestions include advisors should
give advice on the topic, do proposal and other steps from the beginning. In addition,
the role of the researcher's role model as an advisor is important to being an
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example, which means that the teacher is well-versed to learn more and create new
knowledge, and experience that will build confidence for the students themselves.
In addition, Associate Professor Dr. Krishman Watanarong said in an online
article. According to Brown & Atkins (1988, p. 120), the concept of the thesis advisor's
role that will lead to student success is as follows.
1. Director means that they must share a common theme, approach,
and concept. or conceptual framework of research.
2. Facilitator who is responsible for supporting, and helping with
resources and experts.
3. Consultant means giving advice on techniques and methods.
4. Advisor should give an advice on time management, report writing
feedback reports, including suggestions for efficient collection of information.
5. Analyst assists in the design of the outline as well as introducing data
interpretation.
6. Independent facilitator gives students autonomy in decision-making
and supports student decision-making.
7. Supporter gives impetus for attention, including exchange of ideas.
8. Friend here is also interested in other activities that they do.
9. Manager is looking forward to the progress of the work and helps with
step-by-step work.
10. Inspector refers to a reviewer of the research process by the
procedure, and prepares progress report.
Another interesting issue is the recommendation of an ideal thesis advisor
consisting of 4 characteristics as follows:
1. Help students
2. Expertise in knowledge and research topics.
3. Experience in research for many years.
4. Have time and dedicate to students.
Another interesting issue is the duties of effective thesis advisors, which the
scholars had studied as follows;
Brown and Atkins (1988) had the advice that effective advisors must act as
competent, must be reflect this competence in research practices, and must be able
to do the methods, techniques, and knowledge analyses since this can lead them to
make their supervision effective. Additionally, Abiddin, Ismail, and Ismail (2011), they
stated that the following four skills are essential to be as advisors: (1) communication
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skills that refer to an ability of listening and making comments in an purposeful,
open, and constructive way; (2 ) promote oriented skills include an ability of
identifying when a student needs help and offering the proper support; (3) general
skills; and (4) skills specific in the of student’s interest.
Cullen et al. (1994) mentioned the 4 indicators of the effective management
of research as follows;
1 ) Effective supervisory style is indicated in the skill of leadership and
direction; organization of meetings; setting appropriated time to provide advice to
students for developing ideas; being flexible of research choice; supporting
individuality and ideas; promoting interaction with other scholars, attending
conferences, and publishing before completed research.
2) Effective supervisor is competent with the student’s research reflected
in familiarly related academic literature and scientific competence,.
3 ) Effective supervisor with attitude shows friendliness and approachability,
supportive and positive attitude , open-minded and willing for error acceptance,
being organized and stimulating, and transferring enthusiasm.
4 ) Effective academic and intellectual standing is reflected that the supervisor
needs to be a flexible, creative thinker, good publication record, intellectual
excellence, consistent participation in his or her own research, searching for external
funding.
Other scholars have supported these ideas (Bøgelund, 2015; Egan
, Stockley, Brouwer, Tripp, & Stechyson, 2009; Holbrook et al, 2014; Taylor & Beasley,
2005; Zhao, 2003; Zuber Skerrit & Roche, 2004).
Lee (2 0 0 7 ) had an attempt to help supervisors reflecting the PhD as
important research skills. For maintaining a balance between the stress from
conducting research, and completing the thesis on time, she presented a model with
five supervisory approaches: functional, critical thinking, enculturation into the
institution and the disciplinary community, emancipation/mentoring related to the
student’s professional growth, and development of quality relationships.
According to the expected advisors of the students can be summarized that
they expected that the advisors must be accessible, friendly, empathic, directed
expertise in the field of advisors.
Dillon and Fischer (2000) conducted the study, they gathered the student
perceptions of
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academic. They surveyed faculty advisors from a Minnesota college. Faculty ranked
what to be effective characteristics of an advisor (Harrison, 2009, p. 231). Based on
the data gathering, the findings showed that the top characteristics were
knowledgeable, available, communication, advocacy, authenticity, accountability,
and approachable (p. 2 3 1 ) . They gave reasons that these characteristics were
essential in their advisor’s role for increasing development of students and guiding
students in the desired way (p. 231). Moreover, there was a workshop conducted by
Marques (2005) found the top five characteristics of advisors for faculty advising to
be:
1) Advisors should be got involvement in and knowledgeable of the
student and program.
2) Advisors should be harmonized with the students in the learning
environment.
3) Advisors should be available for students in all channels.
4) Advisors should be honest with learners.
5) Advisors should maintain and develop a peer-to-peer relationship with
the adult learners. (Marques, 2005, p. 4-5)
Moreover, there was a support about the desirable advisors with the findings
of “Factors to Success in Thesis and Dissertation and the Roles of a Supervisor to
Achieve the Master Degree and Doctoral Degree. The factors were explained as the
followings (Rugg & Petre, 2007):
Factor 1: Management: Students and supervisors need to set an agreement
to work together such as meeting time management, goals, and deadlines.;
Factor 2 : Administrative support: Funds and other resources are vital for
students. Sometimes, they may face with the difficulty of regulations and some
administration in the school or university. Therefore, the supervisor should provide
support and help the student to come across that problems;
Factor 3 : Specific technical support: The skill needs to be trained for
example the specific software skill , searching skill, using the library, providing
contacts with the other researchers in the field, structuring the thesis and
dissertation, and training in critical reading skills. The supervisor should help providing
this skill or training;
Factor 4: Broadening intellectual support: The students must have an ability
to develop critical thinking and discussion;
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Factor 5 : Personal support. The supervisor should provide emotional support,
motivation, listening to the personal issues, and giving advice.
Recommendations
I as the author would like to suggest the possible way to prevent plagiarism
as following;
1. The university should announce the clear and concise regulation for
complete the degree, particularly “plagiarism and punishment”
2. The university should decrease the responsible duty on the other work
for thesis advisors.
3. The university should develop their own plagiarism detection software to
decrease the spending for the program and also it can become the innovation of the
university as well.
4. The regulation must enforce thesis advisors to sacrifice their time for
advice and consultant with the punishment if there is an appeal and ignorance.
5. The graduation school should provide training in English writing course
since it is the difficult skill when we need to understand and use with the thesis.
6. The graduation school should allow thesis advisors have a right to access
to the plagiarism detection software.
7. The proposed process that need to check plagiarism by advisor may be
useful.
8. The advisor should sign and report after the plagiarism being as the
evidence to protect themselves for their own duty.
Conclusion
The advisor has been very important in helping the thesis process. Therefore,
having a good thesis starting is a very important point and gives students the
confidence to continue smoothly. The thesis advisor should remind themselves to
sacrifice their time for advisees ,especially on the process for plagiarism. This can
indicate whether the student’s success and thesis advisor’s success. The advisor
should use reasonable discretion for leading students to finish their work at the
designated time and the quality of their work. Moreover,
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การดําเนินงานของชมรมผูสงู อายุตน แบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสงู อายุ:
กรณีศึกษา ชมรมผูสูงอายุเทศบาลตําบลบานฝาง อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน
The Management of Aging club model for The Development of
Elderly well-being : A Case study of Aging club in Ban Fang SubDistrict, Ban Fang District, KhonKaen Province
ณัฐชยา ดาหาร1 เพ็ญณี แนรอท2

บทคัดยอ
ในบทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาการดําเนินงานของชมรมผูสูงอายุตนแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชี วิตผู สู งอายุ : กรณี ศึ กษาชมรมผู สู งอายุ เทศบาลตํ าบลบ านฝาง อํ าเภอบ านฝาง จั งหวั ดขอนแก น 2) ศึ กษาองค ป ระกอบ
ที่สนั บสนุนหรือสงผลใหชมรมผู สูงอายุเปนตนแบบ 3) จัด ทําขอเสนอแนะในการขยายผลชมรมผู สูงอายุ ตนแบบ
เก็ บรวบรวมขอมู ลด วยแบบสัมภาษณ ชนิ ดมีโครงสรางจากกลุ มผู ให ข อมู ลสําคั ญ (Key-Informants) ไดแก ผูมีส วนเกี่ ยวข อง
กับการดําเนินงานของชมรมผูสูงอายุเทศบาลตําบลบานฝาง 125 คน โดยใชวิธีสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental
Sampling) วิ เคราะห ข อมู ล โดยค าร อยละ และการวิ เคราะห เชิ ง เนื้ อหาอธิ บ ายความเรี ย ง ผลการศึ กษาพบว า
องคประกอบที่สนับสนุนหรือสงผลใหชมรมผูสูงอายุเทศบาลตําบลบานฝาง เปนตนแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู สู งอายุ ที่ สํ าคั ญ คื อ 1) การเรี ยนรู และพั ฒนาการดํ าเนิ นงานอย างต อเนื่ อง 2) การเป ดโอกาสให สมาชิ กมี ส วนร วมใน
การดําเนินงานของชมรมทุกขั้นตอน นับตั้งแตการมีสวนรวมในการศึกษาคนหาป ญหาและสาเหตุของป ญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน
รวมคิด รวมสรางรูปแบบและวิธีการพั ฒนา เพื่อกํ าหนดกติกาหรือขอตกลงในการดําเนินงานรวมกัน โดยมี สวนทั้งในรูป แบบ
ที่เปนทางการและไมเปนทางการ เชน การประชุมประจําเดือน การสรางเวทีในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
3) ผู นําหรือประธานชมรมและคณะกรรมการบริห ารชมรมมีความสามารถแสวงหาความรวมมือจากภายในและ
ภายนอกชมรมได เพื่อใหการขับเคลื่อนการดําเนินงานหรือกิจกรรมเปนไปอยางตอเนื่อง 4) การพัฒนาโดยใชทรัพยากรหรือทุน
ทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอยู เปนตัวตั้งในการขับเคลื่อน และ 5) ชมรมมีการกําหนดกติกาหรือขอตกลงรวมกันหลายรูปแบบ
ทั้งรูปแบบที่เปนทางการ คือ การกําหนดในลักษณะแบบลักษณอักษร และรูปแบบที่ไมเปนทางการ คือ พันธะสัญญาดานจิตใจ
ที่มีตอกัน “วาจะรวมกันยึดถือและปฏิบัติตาม”
คําสําคัญ: ชมรมผูสูงอายุตนแบบ, การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ, ผูสูงอายุ

Abstract
The objective of this research were. 1) study the operation of the model of elderly club
for elderly well-being development : a case study of elderly club in Ban Fang sub-district, Ban
Fang district, Khon Kaen province. 2) study the factor supporting the success of the model,
3) propose the guideling for the future development of the Aging Club. Data were collected by
using structured-interview, from 125 key-informants involving in the operation of elderly club in
Fang sub-district, who were selected by accidental sampling. Percentage and content analysis
were used for analyzing the data. The results showed that the supporting key factors which made
the elderly club in Ban Fang sub-district became the model of elderly club included: 1) Ongoing
1
2

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน
รองศาสตราจารย กลุมวิจัยการบริหารกิจการทองถิ่น วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน
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learning and operational Development, 2) allowing club members to participate in all operational
stages, including: study and find problems and causes of problems in the community, jointly
create the developing pattern and methods in order to define the rules or agreement for
working together, both in formal and informal ways, such as, monthly meetings and discussion
forums, 3 ) leader or chairman of the club and the club committees were able to seek both
internal and external cooperation to operate the ongoing activities of the club 4) Developing by
using existing resources or social and cultural capital, 5) there were mutual rules and agreement
of the club both formal as in writing regulations and informal as moral agreement to jointly
comply with.
Keywords : Public Transportation System, Public Transportation, Khon kaen Province

บทนํา
ชมรมผูสูงอายุตนแบบ คือ ชมรมที่ มีการรวมตัวกันของผูสูงอายุอยางเขมแข็ง เพื่อทํากิจกรรมที่ เปน
ประโยชนตอการพัฒนาสังคม การพัฒนาตนเอง และการถายทอดวัฒนธรรมอันดีงามแกคนรุนหลัง
ซึ่งชมรมผูสูงอายุที่ประสบความสําเร็จควรประกอบไปดวย การบริหารจัดการชมรม การจัดกิจกรรม
ดูแลสุขภาพผูสูงอายุ กิจกรรมดานสังคม สรางเสริมสุขภาพแกสมาชิกชมรมผูสูงอายุ (สํานักสงเสริม
และพิ ทั กษ ผูสูงอายุ , ม.ป.ป. อ างถึงใน ปานหทั ย ปานสิทธิ์, 2554) ป จจุบั นประเทศไทยมี ชมรมผูสู งอายุ
ทั้งสิ้น 30,481 ชมรม โดยมีวัตถุประสงคของการจัดตั้งชมรมผูสูงอายุเพื่อสนับสนุนใหผูสูงอายุมีการรวมกลุมกัน
เพื่อพบปะสังสรรคแลกเปลี่ยนความรูและชวยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งในดานสุขภาพรางกาย จิ ตใจ และสังคม
การดําเนินงานของชมรมผูสูงอายุในประเทศมีเพียงรอยละ 30 ของจํานวนชมรมผูสูงอายุทั้งหมดที่
ประสบความสําเร็จดานดําเนินการไดอยางเขมแข็ง และยั่งยืน (ชนนิพัทธ ประเสริฐพรรณ และคณะ, 2557)
การดําเนินกิจกรรมชมรมผูสูงอายุ ปจจุบันขาดการดําเนินกิจกรรมของชมรมอยางตอเนื่อง การรวมกิจกรรม
ของสมาชิ กกลุมยั งมี นอย ผูนํ าชมรมและสมาชิกชมรมไม ทราบถึงบทบาทหนาที่ ของตนเองอยางถองแท
สมาชิกในชมรมยังขาดความรูในเรื่องของกิจกรรมชมรมและชมรมผูสงู อายุไมไดรบั การดูแลจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอยางตอเนื่องในการสนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากร และความรู จึงทําใหชมรมผูสูงอายุ
สวนใหญประสบความลมเหลว กลุมเลิกดําเนินงานหรือลมสลายในที่สุด (สุกัญญา บุญวิเศษ, 2554;
พันนิภา บุญจริง, 2557; กระทรวงสาธารณสุข, 2560)
ชมรมผูสูงอายุเทศบาลตําบลบ านฝาง อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแก นจดทะเบียนชมรมผูสูง อายุ
กับสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเมื่อป พ.ศ. 2544
เมื่ อก อตั้งชมรมเริ่ม แรกมี ผูสูง อายุเปนสมาชิก 286 คนปจจุบันมีส มาชิก 820 คน คิดเปนรอยละ
65.65 ของจํานวนประชากรผูสูงอายุทั้งหมดผลการดําเนินงานที่ผ านมาไดกอ ประโยชนใหแกสมาชิก
และทายาทอยางมากในดานการพัฒนาอาชีพและรายได คือ การสงเสริมอาชีพและรายไดแกผูสูงอายุ
พรอมทั้งจัดหาแหลงจําหนายให ณ ศูนยหัตถกรรมพื้นบานชมรมผูสูงอายุบานฝางสวนดานกิจกรรม
ทางสังคมโดยการจัดตั้งวงดนตรี “ฝางสูงวัย” เพื่ อให ผูสูงอายุที่ มี ภูมิ ปญญาดานศิลปะการดนตรีมี โอกาส
ไดแสดงความสามารถของตนตอสาธารณะชน และการจัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลบานฝาง
เพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อเพิ่มศักยภาพของผูสูงอายุ พัฒนาสุขภาวะคนในชุมชนนอกจากนี้
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ชมรมยังมีผลงานทีส่ ะทอนใหเห็นถึงการเรียนรูและพัฒนาการดําเนินงานชมรมผูสูงอายุ อยางตอเนื่อง
มี ประสิทธิภาพเป นที่ ยอมรับทั้ งในระดับชุมชน ตํ าบล และจังหวัดอาทิ เกี ยรติบัตรจากจังหวัดขอนแก น
ประเภทสมาคม หนวยงานที่มีกิจกรรมสงเสริมพระพุทธศาสนา ประจําป พ.ศ. 2546 เกียรติบัตรผูสูงอายุดีเดน
ประจําป 2549 ของสมาคมผูสูงอายุแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภสมเด็จประศรีนครินทรบรมราชชนนี
โลเกียรติคุณชมรมผูส ูงอายุเทศบาลตําบลบานฝาง กรมอนามัย ประจําป 2550 โลเกียรติคุณ รางวัลผลการดําเนินงาน
ผู สู งอายุ ดี เด น จั งหวั ดขอนแก น ประจํ าป 2550 โล เชิ ดชู เกี ยรติ ประเภท คลั งป ญญาผู สู ง อายุ ดี เ ด น
ประจํ าป 2559 (เทศบาลตํ าบลบ านฝาง, 2559) ซึ่ งการศึ กษาการดํ าเนิ นงานของชมรมผูสู งอายุ ตน แบบ
เพื่ อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ: กรณี ศึกษา ชมรมผูสูงอายุ เทศบาลตําบลบานฝาง อําเภอบานฝาง
จังหวัดขอนแกนจึงเปนสิง่ ที่นาสนใจศึกษาเพื่อเปนองคความรูในการดําเนินการจัดการชมรมผูสูงอายุสู
ความเขม แข็ง ยั่งยืน ในดานการพั ฒ นาคุ ณภาพชีวิตผูสูง อายุ อันจะเปนประโยชนตอ หนวยงานที่
เกี่ยวของและชมรมผูสูงอายุอื่น ๆ นําไปปรับปรุงการดําเนินการจัดการชมรมผูสูงอายุตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานของชมรมผูสูงอายุตนแบบ เพื่อการพั ฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ:
กรณีศึกษา ชมรมผูสูงอายุเทศบาลตําบลบานฝาง อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน
2. เพื่อศึกษาองคประกอบที่สนับสนุนหรือสงผลใหชมรมผูสูงอายุเปนตนแบบ เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสงู อายุ: กรณีศึกษา ชมรมผูสูงอายุเทศบาลตําบลบานฝาง อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน
3. เพื่อจัดทําขอเสนอแนะในการขยายผลชมรมผูสูงอายุตนแบบ
ระเบียบวิธีวิจัย
ดวยการศึ กษานี้ มุ งใช ระเบี ยบวิธีวิจั ยเชิ งคุ ณภาพโดยกรณี ศึกษา เครื่องมื อที่ ใช ในการศึ กษา คื อ
แบบสัมภาษณ โดยมีผูใหขอมูลสําคัญ (Key-Informants) คือ ผูมีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินงานของ
ชมรมผูสูง อายุเทศบาลตําบลบานฝางในการศึกษานี้แบงกลุม ผูใหขอมู ล สําคัญ ออกเปน 2 กลุม
คือ กลุมผูนําหรือผูบริหารชมรมผูส ูงอายุเทศบาลตําบลบานฝาง และกลุม สมาชิกชมรมผูสงู อายุเทศบาล
ตํ าบลบ านฝาง อํ าเภอบ านฝาง จั งหวั ดขอนแก น จํ านวน 125 คน โดยใช วิ ธี สุ มตั วอย างแบบบั ง เอิ ญ
(Accidental Sampling) วิเคราะหขอมูลโดยคารอยละ และการเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหาแลวนําเสนอ
ในรูปของตารางประกอบความเรียงสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะดังนี้
สรุปผลการวิจัย
ในการศึกษานีส้ รุปผลการศึกษา ดังนี้
ขอมูลสวนบุคลของผูใหขอมูลที่สําคัญ พบวา ผูใหขอมูลสําคัญสวนมากเปนสมาชิกชมรม
ผูสูงอายุเพศหญิ ง รอยละ 60.0 มี อายุระหวาง 60-70 ป มี การศึกษาในระดับประถมศึกษา สวนมากไม ได
ประกอบอาชีพ และมี ร ายไดตอ เดือน 1,000 บาท หรือต่ํากวาสภาพสังคมโดยทั่ วไปในเขตพื้น ที่
เทศบาลตําบลบานฝาง พบวา เทศบาลตําบลบานฝางมีสภาพสังคมชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท อยูรวมกันเปนกลุม
ๆ ในลักษณะเครือญาติ มีความเปนอยูเรียบงาย และยังมีการชวยเหลือเกื้อกู ลซึ่งกันและกันอยูเปนประจํา
โดยมีศาสนาพุทธที่ยึดเหนี่ยวจิตใจซึ่งจะเห็นไดจากงานบุญประเพณี พิธีกรรม แตละเดือนหรือฮีตสิบ
สองที่มักจะเห็นประชาชน โดยเฉพาะผูสูงอายุที่มีความสามัคคีรวมกันจัดกิจกรรมตาง ๆ ของหมูบาน
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ไมวาจะเปนกิจกรรมทางศาสนา เชน การจัดงานวัดเนื่องในโอกาสตาง ๆ การจัดกิจกรรมของโรงเรียน
ภายในชุมชน เปนตน ทําใหการดําเนินงานตาง ๆ สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
1. สภาพการดําเนินงานของชมรมผูสูงอายุ ตนแบบ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
เทศบาลตําบลบ านฝาง อําเภอบ านฝาง จังหวัดขอนแกน พบวา ชมรมผู สูงอายุเทศบาลตําบลบ านฝาง
มีวิวัฒ นาการมาจากชมรมผูสูงอายุในระดับหมูบ าน แลวเกิ ดการรวมชมรมผูสูงอายุในระดับตําบล
กอตั้งเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2544 โดยมีนายทอง ธะกอง เปนประธานชมรม การบริหารจัดการชมรมผูสูงอายุ
มีคณะกรรมการของชมรม 2 ชุด คือ คณะกรรมการบริหารชมรมและคณะกรรมการที่ปรึกษา โดยมีการกําหนด
บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการของชมรมไวอยางชัดเจน และได มีการจัดทําระเบียนชมรมที่ เปน
ลายลักษณอักษร มีกําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการชมรมอยางสม่ําเสมอคือ ประชุมทุกเดือน
การดําเนินกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุเทศบาลตําบลบานฝาง มีทั้งหมด 13 กิจกรรม ไดแก
1) กิจกรรมจัดตั้งศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ มีวัตถุประสงคเพื่อเปนสถานที่
สําหรับการจัดการกิจกรรมใหบริการแกผูสูงอายุในชุมชน 2) กิจกรรมอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุพิการ
มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูสูงอายุพิการที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองได และขาดการดูแลมีผูใหการดูแล
และไดรับการเยี่ยมบานโดยอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ (อผส.) อยางนอยเดือนละครั้ง 3) กิจกรรมฝก
อาชีพผูสูงอายุ มีวัตถุประสงคเพื่ อใหผูสูงอายุมีอาชีพและรายไดใหตนเองและครอบครัว ปจจุบันมี ทั้งหมด
7 กลุม ไดแก กลุมจักสาน กลุมทอผา กลุมดอกไมจันทน กลุมสวนครัวยุคใหมปลูกผักรวมกับเลี้ยงปลา
กลุมสมุนไพรเพื่ อสุขภาพ กลุมรานคาฝางสูงวัย และกลุมปลูกผักหวานปา 4) กิ จกรรมศึกษาดูงานผูสูงอายุ
มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มพูนความรูในการทํากิจกรรมรวมกัน และพัฒ นาความคิดในสิ่งที่ศึกษาดูงาน
และนํามาประยุก ตใชกับ ชีวิตประจําวัน 5) กิจกรรมสุขสันตวันเกิดผูสูงอายุ มี วัตถุประสงคเพื่อให
ผูสูงอายุไดทํ ากิ จกรรมรวมกันในทุ ก ๆ เดือน 6) กิ จกรรมมอบกายอุปกรณผูสูงอายุ มี วัตถุประสงค เพื่อให
ผูสูงอายุไดดําเนินชีวิตประจําวันอยางอยางปกติสุขและมีความสะดวกมากขึ้น 7) กิจกรรมมอบเงินสงเคราะห
มีวัตถุประสงคเพื่อมอบเงินสงเคราะหครอบครัวผูสูงอายุที่พิการและมีรายไดนอย 8) กิจกรรมการถายทอด
ภูมิปญญาเครือขายชมรมผูสูงอายุ มีวัตถุประสงคเพื่อถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น และเผยแพรสูชมรมผูสูงอายุ
เครือขายในเขตอํ าเภอบ านฝาง 75 ชมรม 9) กิ จกรรมรวมใจเพื่อผูสู งวัย มี วัตถุประสงคเพื่ อจัดหาเงินทุ น
ในการสนับสนุนการจัดสวัสดิการตาง ๆ และซื้อวัสดุอุปกรณที่จําเปนใหกับชมรมผูสูงอายุทั้ง 75 ชมรมเครือขาย
10) กิจกรรมดนตรีผูสูงวัย “ฝางสูงวัย” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูสูงอายุไดคลายเครียดเพื่อความบันเทิ ง
และหารายไดใหกับ ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ 11) กิจ กรรมรานจําหนาย
ผลิตภัณฑผูสูงอายุ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินกิจกรรมรานจําหนายผลิตภัณฑผูสูงอายุ เพื่อเปนศูนยกลาง
ในการรวบรวมผลิตภัณฑจากกลุมตาง ๆ เพื่อนํามาจําหนายเปนสวัสดิการแกสมาชิกที่รวมลงทุน 12) กิจกรรม
กองทุนขยะเพื่อการจัดสวัสดิการผูสูงอายุ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดปริมาณขยะและสรางรายไดใหแก ชมรม
เพื่อนําเงินที่ไดจากการขายขยะไปใชเพื่อจัดเปนสวัสดิการเยี่ยมผูสูงอายุที่ติดบาน ติดเตียง และ 13) กิจกรรม
สงเสริมสุขภาพดานการพัฒนาศักยภาพสมองในผูที่มีความจําบกพรองเล็กนอย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา
ระบบดูแลผูสูงอายุภาวะสมองเสือ่ มครบวงจร และเพื่อใหผูสูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมไดกับการบําบัด
และฟนฟูสมอง จนสามารถใชชีวิตประจําวันไดอยางปกติ
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ผลลัพธของการดําเนินงานหรือการจัดกิจกรรมทําใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งในเรื่อง
สุขภาพกาย สุขภาพจิตใจ อาชีพ และสิ่งแวดลอม ในดานสุขภาพพบวา จํานวนผูสูงอายุที่ปวยเปนโรคตาง ๆ
เชน เบาหวาน ความดัน ไตวาย ลดลง เนื่องจากไดมีการสงเสริมใหความรูเกี่ยวกับการปองกัน การดูแลรักษา
และการตรวจเยี่ยมจากภาคีเครือขายอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้งและมีผูสูงอายุที่พิการไดมอบอุปกรณ
รอยละ 12.7ดานอาชีพพบวา ผูสูงอายุที่เปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุตําบลบานฝางรอยละ 30.0 มี อาชีพและ
สรางรายไดใหกั บตนเองและครอบครั ว ซึ่งกลุมอาชีพในชมรมผู สูงอายุตําบลบานฝางที่ สามารถสรางงาน
และรายไดใหแกผูสูงอายุได มีทั้งหมด 6 กลุม ไดแก กลุมทอผา กลุมดอกไมจันทน กลุมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
กลุมปลูกผักสวนครัวยุคใหม กลุมปลูกผักหวานปา และกลุมรานคาผูสูงวัย และที่ผานมาสามารถมอบเงิน
สงเคราะหแกผูสูงอายุเพื่อเปนทุนในการประกอบอาชีพแลว รอยละ 9.4และดานสิ่งแวดลอมพบวา
จัดตั้งเปนกลุมกองทุนขยะ สามารถลดปริมาณขยะในชุมชนได รอยละ 35.0ของปริมาณขยะทั้งหมด
4,200 กิ โลกรัมตอวัน และยังสงผลชุมชนบานหัวบึง หมูที่ 3 ไดรับโลประกาศเกี ยรติคุณ พรอมเงินรางวัล
10,000 บาท จากโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ ในป พ.ศ. 2555 เทศบาลตําบลบานฝาง ไดรับการคัดเลือก
เปนชุมชนตนแบบการจัดการสิ่งแวดลอมและพลังงาน ตามโครงการขอนแกนเมืองสะอาด สิ่งแวดลอมสรางสุข
ในปพ.ศ. 2556
ปญหาและอุ ปสรรคในการดําเนินงานหรือกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุตําบลบานฝางพบมี 3 ดาน
ดังนี้ ในดานคณะกรรมการชมรมมีปญหา 4 ประเด็น คือ(1) คณะกรรมการชมรมมีหนาที่หลายอยาง
ทํ าให การประชุมคณะกรรมการบางครั้งมีองคประชุ มไม ครบ (2) คณะกรรมการชมรมไม ให ความรวมมื อ
หรือไมยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ ื่น (3) การเลือกคณะกรรมการชุดใหมทําไดยาก เพราะไมมีใครอยากรับตําแหนง
และ (4) คณะกรรมการบางรายไม ยอมเสี ยสละในการทํ างานและไม มี จิ ตอาสาด านสมาชิกชมรมมี ป ญ หา
2 ประเด็น คือ (1) ปญหาสวนบุคคลของสมาชิกชมรมเกี่ยวกับความยากจนภาวะสุขภาพจึงทําใหการเขารวม
กิจกรรมลดนอยลงหรือบางรายมี อายุ 70 ปขึ้นไปจึงเขารวมกิ จกรรมไม ไดและ (2) การไมเขารวม
กิจกรรมอยางตอเนื่องของสมาชิกชมรมบางรายมีปญหาเกี่ยวกับการเดินทางบางรายรูสึกวาไมไดรับ
ผลประโยชนอย างที่ ตั้งใจไว จึงไม เขารวมในกิ จกรรมชมรมและดานงบประมาณ มี ปญหาใน 2 ประเด็ น
คือ (1)ความไมพอเพียงของงบประมาณ และ (2) ขาดงบประมาณในการดําเนินงาน
2. องคประกอบที่สนับสนุนหรือสงผลใหชมรมผูสูงอายุ เทศบาลตําบลบานฝางเปนตนแบบ
ชมรมผูสูงอายุ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ พบวา องคประกอบที่สนับ สนุนผลใหชมรม
ผูสูงอายุเทศบาลตําบลบานฝาง เปนตนแบบชมรมผูสูง อายุ เพื่ อการพั ฒ นาคุณภาพชีวิตผูสูง อายุ
ประกอบดวยปจจัยตาง ๆ 4 ปจจัย ดังนี้
2.1 ป จจั ยภายในชมรม ได แก สมาชิกชมรม คณะกรรมการชมรม ผูนํ าหรือประธานชมรม
และการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ดังนี้ 1) สมาชิกชมรม มีความเขาใจหลักการหรืออุดมการณของการตั้งชมรม
ผูสูงอายุอยางถองแท ของสมาชิกชมรม 2) คณะกรรมการชมรม มี การบริหารจัดการชมรมแบบเปนกั นเอง
ใชวิธีขอความรวมมื อใหชวยเหลือลงขันกัน มี การพูดคุยปรึกษาหารือแบบไม เปนทางการของคณะกรรมการ
เปดโอกาสใหส มาชิกทุ กคนมีสวนรวมในการวางแผนการดําเนินงาน และการกําหนดกิ จกรรมเพื่ อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุเพื่อใหสมาชิกเกิดความผูกพันและความรูสึกเปนเจาของชมรมรวมกัน 3) ผูนํา หรือ
ประธานชมรมมีภาวะความเปนผูนํามีจรรยาบรรณและตองเปนผูที่ทํางานรวมกับเจาหน าที่ได และ
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4) ชมรมมีการจัดกิ จกรรมที่หลากหลาย ตอเนื่องและ ครอบคลุมกิจกรรมเพื่ อสงเสริมสุขภาพกาย และจิตใจ
การพัฒนาทักษะอาชีพและเสริมรายไดการเยี่ยมเยียนสมาชิกกิจกรรมดานประเพณีวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญากิจกรรมการเพิ่มพูนความรูและการแสวงหาความรูและกิจกรรมพิ เศษอื่น ๆ เปนตน
2.2 ป จ จั ย ภายนอกชมรมได แ ก หน วยงานภาครั ฐที่ เกี่ ย วข อ งและหน ว ยงานภาคี
เครือขายที่เกี่ยวของ ดังนี้ 1) หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของใหการสนับสนุนงบประมาณอยางตอเนื่อง
และ 2) หนวยงานภาคีเครือขายที่ เกี่ ยวของ ใหการสนับสนุนดานทรัพยากร อุ ปกรณ และความรูที่ จําเป น
ตอผูสูงอายุ อยางตอเนื่อง
2.3 ปจจัยดานสภาพแวดลอมของชุมชน ไดแก การอาศัยอยูในชุมชนแบบชวยเหลือ
เอื้ ออาทรต อกั น โดยศาสนาพุ ทธ ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ที่ สําคั ญ เป นศูนยรวมยึดเหนี่ยวจิตใจรวมกั น
ชุมชนใหความเคารพนับถือผูอาวุโสกวา
2.4 ปจจัยดานผลประโยชนไดแก มีหลักประกั นดานฌาปนกิ จสงเคราะห การดูแลเอาใจใส
ดานสุขภาพ และการมีรายไดที่เพียงพอสําหรับการยังชีพ
3. ขอเสนอแนะในการขยายผลชมรมผูสูงอายุตนแบบ
ผลการศึกษาพบความสําเร็จของตนแบบชมรมผูสูงอายุ เทศบาลตําบลบานฝาง อําเภอบานฝาง
จังหวัดขอนแกน ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ พบวา การพัฒนาสูชมรมผูสูงอายุตนแบบของชมรม
ผูสูงอายุเทศบาลตําบลบานฝาง ไดตองผานกระบวนการเรียนรูและพัฒนาทางสังคมมาอยางตอเนื่อง
การจัดตั้งเกิ ดจากความตองการของคนในชุมชน โดยชมรมผูสูงอายุ เทศบาลตําบลบานฝาง เกิดจากแนวคิด
การรวมของผูสูงอายุในชุมชนตาง ๆ ที่อาศัยอยูในเขตพื้นตําบลบานฝาง เพื่อทํากิจกรรมรวมกัน โดยมีผูนําชุมชน
เปนแกนนําในการขับเคลื่อนใหกลุมสามารถดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางตอเนื่อง การดําเนินในระยะเริ่มแรก
ของชมรมผูสูงอายุ จะเปนแบบเรียบงายและเปนเพียงการรวมกลุมพบปะพูดคุยกัน แลวจึงคอย ๆ มีรูปแบบชัดเจน
มีกิจกรรมที่หลากหลายตามความตองการของผูสูงอายุ แลวจึงขยายและรวมกลุมกั นดําเนินกิจกรรมตาง ๆ
จากเดิมที่ดําเนินการอยูแลว เชน กลุมผูสูงอายุบานฝาง กลุมผูสูงอายุบานหัวบึง กลุมผูสูงอายุบานสระแกว
กลุมผูสูงอายุบานโคกสี กลุมผูสูงอายุบานดอนหัน กลุมผูสูงอายุบานแกนเทา และกลุมผูสูงอายุบานโคกใหญ
หัวใจหลักของการพัฒนาสูชมรมผูสูงอายุตนแบบ ชมรมผูสูงอายุเทศบาลตําบลบานฝาง คือ
1. การมี ที่ ป รึกษาการจัดตั้งชมรมการตั้ง คณะกรรมการที่ ป รึก ษาในการจัดตั้งชมรม
ผูสูงอายุเทศบาลตําบลบานฝาง เปนกลยุทธในการสรางการมีสวนรวมจากภาคสวนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ให มี สวนรวมในการรับรูและสนับสนุนการดําเนินงานของชมรมผูสูงอายุ และเปนตัวกลางชวยประสานงาน
ใหแกการดําเนินงานของชมรมผูสูงอายุ ซึ่งมีผลตอการสรางความนาเชื่อถือในการทํางาน และถือเปนการสราง
พันธมิตรในการทํางานที่ดีเยี่ยม คณะที่ปรึกษาของชมรมผูสูงอายุเทศบาลตําบลบานฝางมีทั้งคณะที่ เปนฝายสงฆ
ฝายฆราวาส เชน นายอําเภอ ผูบริหารของเทศบาลตําบลบานฝาง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานฝาง
ผูนําใหญ/ผูนําชุมชนในเขตตําบลบานฝาง ผูอํานวยการโรงเรียนในพื้นที่ นักวิชาการหรือขาราชการเกษียณ
เปนตน
2. ผูนํ าหรือ ประธานชมรมผูสูง อายุอ งค ป ระกอบนี้ เป นสว นสํ าคั ญ มากและถือ เป น
“หัวใจ” ของการขับเคลื่อนงาน เพราะผูที่จะทําหนาที่เปนผูนําหรือประธานชมรมผูสูงอายุจะตองเปน
ผูที่ทุมเท เสียสละและมีความมุงมั่นที่จะสรางสรรคกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุและที่สําคัญผูนําหรือ
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ประธานชมรมผูสูงอายุจะตองเปนที่ยอมรับและศรัทธาในกลุมผูสูงอายุดวยกัน และที่สําคัญตองเปนที่ยอมรับ
และเชื่อถือของหนวยงานและองคกรตาง ๆที่เกี่ยวของ อีกดวย
3. คณะกรรมการและแกนนํารวมขับเคลื่อน ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของชมรมผูสูงอายุ
คณะกรรมการและแกนนํารวมขับเคลื่อน ถือเปนอีกหนึ่งเงื่อนไขความสําเร็จของการพัฒนาสูชมรม
ผูสงู อายุตนแบบ ของชมรมผูสูงอายุเทศบาลตําบลบานฝางเพราะเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
หรือกิจกรรมชมรมผูสูงอายุเทศบาลตําบลบานฝางใหสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง ซึ่งในการดําเนินงาน
หรือกิจกรรมชมรมผูสงู อายุเทศบาลตําบลบานฝางก็ไดมีการกําหนดจํานวนคณะกรรมการหรือแกนนํา
รวมขับเคลื่อนและมี การแบงหนาที่หรือแบงงานภายในชมรมผูสูงอายุไวอยางชัดเจน ทํ าให คณะกรรมการ
และแกนนํารวมขับเคลื่อนชวยกันขับเคลื่อนการทํางานใหประสบความสําเร็จ เปนการสรางกระบวนการ
มีสวนรวมใหการบริหารจัดการชมรมผูสูงอายุเทศบาลตําบลบานฝางที่มีประสิทธิภาพ
4. ทีมวิทยากรจิตอาสาหรือองคกรเครือขาย องคประกอบนี้ถือเปนสวนสําคัญอีกองคประกอบ
หนึ่งที่ถือเปนเอกลักษณที่โดดเดนประการหนึ่งของชมรมผูสูงอายุเทศบาลตําบลบานฝางเพราะใชทุน
ทางสังคมและวัฒนธรรมที่มี เปนตัวตั้งในการ ทําใหกิจกรรมตาง ๆ ของชมรมผูสูงอายุเทศบาลตําบลบานฝาง
สามารถดํ าเนิ นงานไปได ตามวั ตถุ ป ระสงค ที่ ตั้ งไว เช น วิ ทยากรจากสมาชิ กกลุ มผู สู งอายุ ด วยกั น
ขาราชการบํานาญ พระสงฆ รวมถึงการขอความอนุเคราะห วิทยากรจิตอาสาจากหนวยงาน องคกรตาง ๆ
ทั้งในลักษณะเครือขายทางสังคม เชน ศูนยสงเสริมพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการใชประโยชน
ไม ขนาดเล็กและของปาจังหวัดขอนแก น ศูนยฟ นฟู อาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก นคณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแก น ศูนยสงเสริมสุขภาพชุมชนตําบลบานฝาง อาสาสมั ครสาธารณะสุขประจําหมู บาน
(อสม.) อาสาสมัครดูผูสูงอายุ (อผส.)สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดขอนแกน
คณะเกษตรศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกนสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลบานฝาง โรงเรียนฝาง
วิทยาโรงเรียนชุมชนบานฝางเปนตน
5. การกําหนดกติกาหรือขอตกลงรวมกัน ในระยะเริ่มแรกกิจกรรมหรือการดําเนินงาน
อาจไม ซับซอน เพราะยังเปนกลุม ผูสูงอายุขนาดเล็ก ตอมาเมื่อกลุม มีขนาดใหญเพิ่มมากขึ้นปญหา
และวิธีแกไขปญหาก็จะยุงยากซับซอนตามไปดวย การกําหนดกติกาหรือขอตกลงรวมกัน จึงเปนองคประกอบ
หรือปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการพัฒนาชมรมผูสูงอายุเทศบาลตําบลบานฝางสูชมรมผูสูงอายุ
ตนแบบดานพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ เพราะการกําหนดกติกาหรือขอตกลงจะตองจากความเห็น
พองตองกันของสมาชิกชมรมผูสูงอายุเทศบาลตําบลบานฝางที่เปนเหมือนพันธะสัญญาดานจิตใจที่มี ตอกั น
“วาจะรวมกันยึดถือและปฏิบัติตาม” ซึ่งการกําหนดกติกาหรือขอตกลงดังกลาวทําใหการดําเนินงาน
ของชมรมผูสูงอายุเทศบาลตําบลบานฝางมีทิศทางการทํางานที่ชัดเจน แมวาจะมีการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการใหม แตขอกําหนดกติกาหรือขอตกลง ก็เปนแนวทางการทํางานที่สมาชิกทุกคนยึดถือ
และปฏิบัติตามจนถึงปจจุบัน
6. การเรียนรูและพัฒ นาการดําเนินงานอยางตอเนื่อง การทบทวนตนเองและสรุปผล
การดําเนินงานเปนระยะ ๆ นอกจากจะทําสมาชิกมีสวนรวมในการดําเนินงานหรือกิจกรรมของชมรมผูสูอายุแลว
ยังทําใหสมาชิกคณะผูบริหารชมรมเรียนรูที่จะแกไขปญหาที่เกิดจากการดําเนินงานหรือกิจกรรมดวยตนเอง
กระบวนการนี้ มั ก เปนไปในลักษณะของสวนรวมทั้ งในรูป แบบที่เปน ทางการและไมเปนทางการ
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เช น การประชุมประจําเดื อน การสรางเวที ในการพู ดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การรวมกั นดําเนิ นงาน
ของสมาชิกและคณะผูบริหารชมรม เมื่อสมาชิกคณะผูบริหารชมรมเรียนรูวิธีการแก ไขปญหาไดดวยตนเอง
จึงกอเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุใหดีขึ้น และนํามาพัฒนากระบวนการทํางานอยางตอเนื่อง
ดังเชนตัวอยาง กิ จกรรมกองทุ นขยะเพื่อการจัดการสวัสดิการผูสูงอายุ ที่ เกิดจากการมีสวนรวมของสมาชิก
ในการศึกษาคนหาปญหาและสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน และสมาชิกรวมกันแสวงหาแนวทางแกไข
ปญหาโดยมีหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของใหการสนับสนุนในดานงบประมาณ ทรัพยากร และความรู กองทุนขยะ
เพื่อการจัดสวัสดิการผูสูอายุ เกิดขึ้นในป 2558 สืบเนื่องจากมีขยะที่ถูกทิ้งในชุมชนและปาชุมชนจํานวนมาก
ชาวบานเสนอปญหาขยะของชุมชน มี การประชุมชาวบาน ผูนําชุมชน ผูใหญ บาน เจาหนาที่ ภายในตําบล
ไดขอสรุปรวมกั น ทํ าบันทึ กขอตกลงให ความรวมมื อ การจัดตั้งกองทุ นขยะเพื่อการจัดสวัสดิการผูสู อายุ
โดยเทศบาลตําบลบานฝาง รวมกั บ ภาคีเครือข าย อบรมใหความรูเกี่ ยวกั บ การคัดแยกขยะจาก
สํานักงานสิ่ งแวดล อมภาค 10 และรณรงคประชาสั มพั นธกั บหนวยงานภาคประชาชน หนวยงานภาครั ฐ
รวมกันคัดแยกขยะและบริจาค เพื่อเปนการจัดสวัสดิการใหกับผูสูงอายุ อันดับแรกเริ่มไดดําเนินการ
โดยขอความรวมมือจากโรงพยาบาลบานฝาง สถานีตํารวจภูธรบานฝาง โรงเรียนฝางวิทยา โรงเรียนชุมชนบานฝาง
ที่ ว าการอํ าเภอ เพื่ อขอความรวมในคัดแยกขยะและการบริจาคขยะ จากนั้นได ขยายผลไปยั งประชาชน
ในชุมชนตาง ๆ ภายในพื้ นที่ เพื่ อสงเสริมใหประชาชนมี สวนรวมในการบริหารจัดการขยะอยางเปนระบบ
โดยกําหนดใหบานฝาง หมูที่ 1, 2, 9 และ 12 เปนหมูบานนํารอง และเปนหมูบานตนแบบการบริหารจัดการขยะ
และขยายผลใหครอบคลุมทั้ง 12 หมูบานในเขตตําบลบานฝาง
ดังนั้นชมรมผูสูงอายุที่จะพัฒนาใหเปนตนแบบชมรมผูสูงอายุ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
ควรองคประกอบดวยองคประกอบสําคัญ 5 องคประกอบ ดังนี้
1. การเรียนรูและพัฒนาการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ดวยวิธีการทบทวนตนเอง และ
สรุปผลการดําเนินงานเปนระยะ ๆ
2. การเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวมในการดําเนินงานของชมรมทุกขั้นตอน นับตั้งแต
การมี สวนรวมในการศึกษาคนหาปญหาและสาเหตุของปญหาที่ เกิดขึ้นในชุมชน รวมคิด รวมสรางรูปแบบ
และวิธีการพัฒนา เพื่อแก ไขปญหาและลดปญหาของชุมชน การกํ าหนดกติกาหรือขอตกลงในการดําเนินงาน
ของชมรมรวมกัน รวมถึงการรวมรับผลประโยชนจากกิจกรรมและโครงการที่เกิดขึ้นจากการมีสว นทั้งในรูปแบบ
ที่เปนทางการและไมเปนทางการ เชน การประชุมประจําเดือน การสรางเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
3. ผูนําหรือประธานชมรม และคณะกรรมการบริหารชมรมมีความสามารถแสวงหา
ความรวมมือจากภายในและภายนอกชมรมได จนทําใหการขับเคลื่อนการดําเนินงานหรือกิจกรรม
เปนไปอยางตอเนื่อง
4. การพัฒนาโดยใชทรัพยากรหรือทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอยู เปนตัวตั้งในการ
5. ชมรมมีการกําหนดกติกาหรือขอตกลงรวมกันหลายรูปแบบทั้งรูปแบบที่เปนทางการ
คือ การกําหนดในลักษณะแบบลักษณอักษร และรูปแบบที่ไมเปนทางการ คือ พันธะสัญญาดานจิตใจ
ที่มีตอกัน “วาจะรวมกันยึดถือและปฏิบัติตาม”
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อภิปรายผล
ผลจากการศึกษาอภิปรายผลดังนี้
1. สภาพการดําเนินงานของชมรมผูสูงอายุตนแบบ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผูสูงอายุ
เทศบาลตําบลบานฝาง อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน พบวา ชมรมผูสูงอายุเทศบาลตําบล บานฝาง
จัดตั้งขึ้นโดยผูนําหรือประธานชมรมและสมาชิก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูสูงอายุไดรับการชวยเหลือดูแลดาน
สุขภาพเปนแหลงพบปะทํากิจกรรมรวมกันและใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันระหวางสมาชิกชมรม
ผูสูงอายุมีคณะกรรมการทําหนาที่ในการบริหารและโครงสรางคณะกรรมการที่ชัดเจน และมีการบริหาร
จัดการตามเกณฑมาตรฐานชมรมผูสูงอายุฯ โดยกิจกรรมสวนใหญจะเนนเรื่องดานสุขภาพ ดานรางกายและ
จิตใจ ชมรมมี อุ ปสรรคในการดําเนินงานและการจัดกิ จกรรมดานการขาดแคลนงบประมาณสอดคลองกั บ
การศึกษาของ ปานหทัย ปานสิทธ (2554) ที่พบวา อุปสรรคของชมรม คือ งบประมาณมีจํานวนจํากัด
2. องคประกอบที่สนับสนุนหรือสงผลใหชมรมผูสูงอายุเทศบาลตําบลบานฝาง อําเภอบานฝาง
จังหวัดขอนแกนเปนชมรมผูสูงอายุตนแบบ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ พบวา ปจจัยที่สนับสนุน
ใหชมรมผูสูงอายุเทศบาลตําบลบานฝาง เปนตนแบบชมรมผูสูงอายุ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
ประกอบดวย 4 ปจจัย ไดแก 1) ปจจัยภายในชมรม ประกอบดวย สมาชิกชมรม คณะกรรมการชมรม ผูนําหรือ
ประธานชมรม มี วัตถุประสงคเดียวกัน 2) ปจจัยภายนอกชมรมประกอบดวย หนวยงานภาครัฐที่ เกี่ยวขอ ง
และหนวยงานภาคีเครือขายที่เกี่ยวของในการสนับสนุนงบประมาณทรัพยากร อุปกรณและความรูที่จําเปนตอ
ผูสูงอายุอยางตอเนื่อง 3) ปจจัยดานสภาพแวดลอมของชุมชน ประกอบดวย การอาศัยอยูในชุมชน
แบบชวยเหลือเอื้ ออาทรตอกั น ชุมชนใหความเคารพนั บถือผูอาวุโสกวาและ 4) ปจจัยดานผลประโยชน
ประกอบดวย การมี หลักประกั นดานฌาปนกิ จสงเคราะห การดูแลเอาใจใสดานสุขภาพ และการมี รายได
ที่เพียงพอสําหรับการยังชีพสอดคลองกับแนวคิดความเขมแข็งองคกรชุมชน ของ ภิรมย จองคําอาง
(2545) ที่กลาววาการพัฒนาความเขมแข็งของชมรมผูส งู อายุใหเปนไปตามความคาดหวังชุมชนจะตอง
มีลักษณะเปนปกแผนอยางแนนแฟนในทางกายภาพหรือรูปธรรมคือสมาชิกของชุ มชนมีศักยภาพ
มี การพึ่ งพาอาศัยและรวมมื อกั นในกิจกรรมตาง ๆ ทั้ งของสวนตัวและสวนรวมสอดคล องกั บประเวศวะสี
อางถึง ในวันทนี ยจันทรเอี่ ยม(2543) ที่ ก ลาววา การมี วัตถุป ระสงครวมกั นความเอื้อ อาทรตอกั น
และความมีจิตวิญญาณในชุมชนเปนองคประกอบที่ทําใหองคกรชุมชนเกิดความเขมแข็ง (โรงพยาบาล
ศรีสัง วรสุโขทั ย (2556) และอีก ปจ จัยหนึ่งที่ มี ความสําคัญ กั บ ความเขม แข็งขององคก รชุม ชนคือ
การไดรับการสนับสนุนงบประมาณ จากหนวยงานที่เกี่ยวของทุกปเชนเดียวกับกรมกิจการผูสูงอายุ
(ม.ป.ป.) สรุปวา ปจจัยความสําเร็จของชมรมผูสูงอายุตองมีปจจัยที่สําคัญ คือ การแสวงหาแหลงทุนภายนอก
และแหลงทุ นในพื้นที่ มาสนับสนุนกิ จกรรมตาง ๆ และการประสานงานและทํ างานรวมกับหนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชนอยางตอเนื่อง
สอดคลองกับผลการศึกษาของวิจิตร ศรีไชโย (2557) ที่พบวา ปจจัยที่สนับสนุนหรือ
สงผลใหนวัตกรรมการจัดหองสมุดเคลื่อนที่เพื่อนําความรูสูชุมชนประสบความสําเร็จ คือ กระบวนการทํางาน
เปนทีมของบุคลากรผูมีสวนเกี่ยวของ การเอาใจใสของผูบริหารตอการดําเนินงาน และผลการศึกษา
ของชยุต ชํานาญเนาว (2557) ที่พบวา ปจจัยแหงความสําเร็จ คือ ดานการมีสวนรวมของชุมชนและภาคสวนตาง ๆ

ปที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม–เมษายน 2561 | Vol4,No.1 January- April 2018: ISSN 2465-3578



วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิรรน มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คมศาสตรร
Western University Research Journal of Humanities
umanities and Social Sciencee

เชนเดียวกั บผลการศึกษาของพั นนิ ภา บุญจริง (2558) ที่ พบวา ปจจัยแหงความสําเร็จของชมรมผูสูง อายุ
คือ การสนับสนุนทรัพยากรจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางจริงจังและตอเนื่อง
ขอเสนอแนะ
ในการศึกษานี้ มีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอเสนอแนะสําหรับชมรมผูสูงอายุตําบลบานฝาง
1.1 ผลจากการศึกษาพบวา สมาชิกชมรมผูสูงอายุตําบลบานฝางมีเพียงสมาชิกสามัญ
(อายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป) ซึ่งยังขาดสมาชิกสมาชิกวิสามัญ (อายุต่ํากวา 60 ป)ดังนั้นชมรมผูสูงอายุตําบลบานฝาง
ควรมีการขยายจํานวนสมาชิก ไปในกลุม ผูที่ มีอายุต่ํากวา 60 ป เพื่อเพิ่มความเขม แข็งใหแกชมรม
ผูสูงอายุมากขึ้นและเปนการเตรียมความพรอมกอนเขาสูวัยสูงอายุของกลุมคนที่มีอายุต่ํากวา 60 ป
1.2 ผลจากการศึกษาพบวา ชมรมผูสูงอายุตําบลบานฝางมีปญหาเกี่ยวกับ คณะกรรมการ
ชมรมบางรายขาดความรู ความเข าใจในบทบาทหน าที่ ของตนเองที่ ชั ดเจน และสมาชิ กชมรมไม เ ข า
ในเจตนารมณของการจัดตั้งชมรมอยางถองแท ดังนั้น ประธานชมรมผูสูงอายุตําบลบานฝาง ควรมีการประชุม
ชี้แจงสรางความเขาใจกับคณะกรรมการและสมาชิกชมรม โดยควรเนนการทําความเขาใจกับสมาชิก
เกี่ยวกับเจตนารมณของชมรม บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการชมรมและสมาชิก เพื่อสรางความเขาใจที่ชัดเจน
ถองแท
1.3 ผลจากการศึกษาพบวา ชมรมผูสูงอายุตําบลบานฝางมี ปญหาเกี่ยวกับ การเลือ ก
คณะกรรมการชุดใหมทําไดยาก ดังนั้น ประธานชมรมควรวางแผนสืบทอดงานบริหารชมรมผูสงู อายุ
รวมไปถึงการใหความรูที่จําเปนแกผูมาสืบทอดตําแหนงตอเพื่อสรางผูสืบทอดงานชมรมผูสูงอายุสูคน
รุนตอมาใหมีความตอเนื่องยั่งยืน
1.4 ผลจากการศึกษาพบวา ชมรมผูสูงอายุตําบลบานฝางมีปญหาเกี่ยวกับงบประมาณที่
ไมพ อเพียงและการขาดงบประมาณในการดําเนินงานดังนั้นประธานและคณะกรรมการชมรมควร
แสวงหาเครือขายกับบุคคลและองคกรทั้งภายในพื้นที่และภายนอกพื้นที่เพื่อขอรับการสนับสนุนดาน
งบประมาณทรัพยากร และอุปกรณ เพื่อใหชมรมมีการดําเนินงาน อยางตอเนื่อง
2. ขอเสนอแนะสําหรับเทศบาลตําบลบานฝาง
2.1 เทศบาลตํ าบลบ านฝางควรประสานความรวมมื อกั บบุ คคลและองค กรทั้ งภายในพื้ น ที่
และภายนอกพื้นที่ เพื่อ การสนับ สนุนดานงบประมาณและกิจ กรรมของชมรมผูสูง อายุใหส ามารถ
ดําเนินการได
2.2 เทศบาลตําบลบานฝางควรสนับสนุน งบประมาณทรัพยากร และอุปกรณ เปนประจําทุกป
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานและกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุใหเปนไปอยางสม่ําเสมอ
3. ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
3.1 ควรศึกษาคุณภาพชีวิตของสมาชิกชมรมผูสูงอายุ เทศบาลตําบลบานฝาง อําเภอบานฝาง
จังหวัดขอนแกนเพื่อใหไดขอมูลในการปรับปรุงการดําเนินงานชมรมผูสูงอายุและเปนแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของสมาชิกชมรมผูสูงอายุที่พึ่งตนเองได
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3.2 ควรศึกษาปจจัยที่เปนตัวกําหนดการเขาเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุและความตองการเปน
สมาชิกชมรมผูสูงอายุเทศบาลตําบลบานฝาง อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกนของกลุมผูที่มีอายุต่ํากวา 60 ป
เพื่อใหไดขอมูลสําหรับเปนแนวทางในการสนับสนุนสงเสริมการเขารวมกิจกรรมของผูสูงอายุตอไปในอนาคต
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ðøąÿĉìíĉõćóÖćøúÜìčîõćÙøĆåÖĆïđýøþåÖĉÝöĀćÿćøÙćö
The Efficiency of Government Investment
and the Economy of Mahasarakham
îúĉîĊ ĀĉöóÜþŤ1

ïìÙĆé÷ŠĂ
ïìÙüćöîĊĚÝĆéìĞć×ċĚîđóČę ĂîĞ ćđÿîĂöčööĂÜĔî 3 ðøąđéĘ î éĆÜîĊĚ (1) ÖćøüĉđÙøćąĀŤ ðøąÿĉ ìíĉõćó×ĂÜÖćøúÜìčîõćÙøĆ å
ÝćÖÙüćöÿćöćøëĔîÖćøđïĉ ÖÝŠć÷ÜïúÜìč î×ĂÜÿŠüîøćßÖćøĔîÝĆÜĀüĆéöĀćÿćøÙćö ēé÷ĔîßŠ üÜĀúć÷ðŘ ìĊę ñŠ ćîöćÝĆÜĀüĆéöĀćÿćøÙćö
ðøąÿïðŦâĀćéšćîÖćøđïĉÖÝŠć÷ÜïðøąöćèĕöŠđðŨîĕðêćöđðŜćĀöć÷ìĊęøĆåïćúÖĞćĀîéĕüšìĊęøšĂ÷úą 87 đßŠîđéĊ÷üÖĆîÖĆï
ÝĆÜ ĀüĆé ĂČę îė ēé÷ĔîðŘ 2558 ĕéš øĆ ï ÜïðøąöćèÜïúÜìč î 2,859 úš ćîïćì ÿćöćøëđïĉ ÖÝŠ ć÷ĕéš 2,123 úš ćîïćì
ÙĉéđðŨîøšĂ÷úą 74.3 Ĕî×èąìĊęðŘ 2559 ĕéšøĆïÝĆéÿøøÜïðøąöćèđóĉęö×ċĚîøšĂ÷úą13.4 đðŨîđÜĉî 3,244 úšćîïćì Ēúą
ñúÖćøđïĉÖÝŠć÷Üïðøąöćèđóĉę ö×ċĚ îđðŨ îøš Ă÷úą 78.7 éš ü÷×šĂÝĞćÖĆ éìćÜÖãĀöć÷ øąđïĊ ÷ïüĉ íĊðäĉ ïĆêĉ đßŠ î ÖøąïüîÖćøÝĆ éÿøø
ÜïðøąöćèúŠćßšćĀøČĂ×šĂÝĞ ćÖĆ éìĊęêĆüïčÙÙúđĂÜ đßŠî đÝšćĀîš ćìĊęĕöŠ ĔĀš ÙüćöÿĞćÙĆâ×ćéÖćøđêøĊ÷öÙüćöóøšĂöĔîÖćøÝĆé àČĚĂÝĆéÝš ćÜ
ÝîÿŠ ÜñúĔĀš ÖćøđïĉÖÝŠć÷úŠ ćßšć (2)×š ĂđÿîĂĒîąĔîÖćøđóĉę öðøąÿĉ ìíĉõ ćóÖćøđïĉÖÝŠć÷Üïðøąöćè×ĂÜÿŠüîøćßÖćø
õć÷ĔîÝĆÜĀüĆéöĀćÿćøÙćö đóČęĂĔĀšđöĘéđÜĉîúÜìčîÖøąÝć÷úÜÿĎŠøąïïđýøþåÖĉÝĒúąÿćöćøë÷ÖøąéĆïöĎúÙŠćìćÜđýøþåÖĉÝĕéšéĊ÷ĉęÜ×ċĚî
ēé÷đĀĘîÙüøĔĀšöĊÖćøðäĉøĎðÖøąïüîÖćøĔîÖćøÝĆéÿøøÜïðøąöćèêĆĚÜêšîìćÜÙČĂ ÿĞćîĆÖÜïðøąöćè ĒúąÿŠüîøćßÖćø
đÝšćÿĆÜÖĆéöĊ đêøĊ÷öÙüćöóøšĂöÖøąïüîÖćøÝĆéàČĚĂÝĆ éÝšćÜĔĀš ÖĆïÿŠüîøćßÖćø ēé÷ÖćøÖĞćĀîéĔĀšÿŠ üîøćßÖćøêšĂÜéĞćđîĉîÖćø
Ă÷Š ćÜđÙøŠ ÜÙøĆ é ĀćÖĕöŠ ðäĉ ïĆ êĉ êćöÖĘ ÙüøöĊ ïìúÜēìþđóČę ĂĔĀš ÿŠ üîøćßÖćøđĀĘ îÙüćöÿĞ ćÙĆ âĒúąđøŠ ÜøĆ éÖøąïüîÖćøđïĉ Ö ÝŠ ć ÷
Üïðøąöćèéš ü÷ÖćøðøĆïðøč ÜøąïïðøąđöĉîñúÜćîïč ÙúćÖøēé÷öčŠÜđîš îÖćøÿøšćÜĒøÜÝĎ ÜĔÝĔîÖćøìĞ ćÜćîìĊę öčŠÜđîš î ñúÜćî
ĒúąđóĉęöÖćøöĊÿŠüîøŠüö×ĂÜðøąßćßîđóČęĂßŠü÷ðøĆïðøčÜĒúąÖĞćÖĆïøąïïøćßÖćøĔîĒêŠúąóČĚîìĊęĔĀšÿćöćøëÿîĂÜÙüćö
êšĂÜÖćø×ĂÜìšĂÜëĉęîĕéšéĊ÷ĉęÜ×ċĚî (3) ÖćøüĉđÙøćąĀŤñúÖøąìïìćÜđýøþåÖĉÝìĊęđÖĉéÝćÖÜïúÜìčîõćÙøĆå ēé÷Öćøøüïøüö
Üćîýċ ÖþćìĊę đÖĊę÷ ü×šĂÜ óïüŠ ćđöČę ĂÖćøĔßš ÝŠć÷õćÙøĆ åđóĉę ö×ċĚ îÝąÿŠ ÜñúĔĀš ñ úĉ ê õĆè æŤ öüúøüöÝĆÜĀüĆ é ×÷ć÷êĆ üđßŠ îÖĆ î
àċę ÜÝćÖðŘ 2559 ÿĞ ćîĆ ÖÜćîÙúĆ ÜÝĆ ÜĀüĆ éöĀćÿćÙćöðøąđöĉ îüŠćđýøþåÖĉ ÝÝĆ ÜĀüĆ éÝą×÷ć÷êĆ üìĊę øš Ă÷úą 3.7 ÖćøÝš ćÜÜćîđóĉę ö×ċĚ î
9,803 Ùî đöČęĂđìĊ÷ïÖĆïðŘ 2558 ìĊęñŠćîöć ēé÷ðŦÝÝĆ÷ÿîĆïÿîčîĀúĆÖ öćÝćÖÖćøĔßšÝŠć÷õćÙøĆå ×÷ć÷êĆüøšĂ÷úą 6.0
đîČę ĂÜÝćÖÝĆ ÜĀüĆéöĀćÿćøÙćöđðŨ îÝĆ ÜĀüĆéìĊę öĊēÙøÜÿøš ćÜđýøþåÖĉ ÝĀúĆ Öēé÷Öćøóċę ÜóćõćÙđÖþêøöĊ ÿĆéÿŠüîðøąöćèøš Ă÷úą 28
øĂÜúÜöćđðŨ îõćÙÖćøýċ Öþć ðøąöćèøš Ă÷úą 12 ĒúąĀćÖøüöÖćøÿć×ćïøĉĀćøøćßÖćøĒñŠîéĉ î ĒúąÖćøïøĉ Öćøéš ćîÿč × õćó
ĒúąÿĆ ÜÙö ÝąìĞ ćĔĀš öĊ ÿĆ éÿŠ üîëċ Üøš Ă÷úą 19 ×ĂÜñúĉ êõĆ èæŤ öüúøüöÝĆ ÜĀüĆ é àċę ÜÖćøĔßš ÝŠć÷ÜïðøąöćèñŠ ćîÿć×ćÖćøñúĉ ê đĀúŠ ćîĊĚ
ĕöŠüŠćÝąđðŨîøć÷ÝŠć÷ðøąÝĞć đÜĉîđéČĂî ÙŠćêĂïĒìîêŠćÜė ÙŠćÙøčõĆèæŤ ìĊęéĉîÿŠÜÖŠĂÿøšćÜ ÝąđðŨîĒøÜÿîĆïÿîčîÿĞćÙĆâĔĀš
đýøþåÖĉÝÝĆÜĀüĆéöĀćÿćøÙćö×÷ć÷êĆüĕéšđðŨîĂ÷ŠćÜéĊ
ÙĞćÿĞćÙĆâ : ðøąÿĉìíĉõćóÖćøúÜìčîõćÙøĆå, ÖćøĔßšÝŠć÷õćÙøĆå


1
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Abstract
This article is produced to present three points of view: 1 ) Analysis of the efficiency in
government investment from the ability in disbursing capital budget of government sector in
Mahasarakham province. In preceding years,Mahasarakham province encountered the problem in
disbursing the budget, not following the government’s plan of 87 percent, similarly to other
provinces. In 2015, the province was provided the capital budget of 2,859 million baht in which
2,123 million baht, 74.3 percent, could be disbursed. Whereas, in 2016, the provided budget was
13.4 percent increased, 3,244 million baht. Moreover, the budget disbursement was 78.7 percent
increased with the legal restrictions, methodological restrictions such as delayed disbursement
procedure, or personal restriction such as authority’s inattention and lack of readiness in
procurement which leaded to the delayed disbursement. 2) Suggestion in enhancing efficiency in
disbursing capital budget of government sector in Mahasarakham province to distribute the
budget into economic system and to elevate economic values. It was permitted to reform
budgetallocation procedure from the starting point, which is the budget office and government
sector with responsibility.Furthermore, it was also agreed to prepare government sector for the
promptness in procurement by regulating government sector tostrictly operate and penalizing
the violators to activate the importance of the rules. It was approved to accelerate budget
disbursement procedure by improving personnel performance evaluation system through
focusing on employee motivation in aiming at workaccomplishment. Finally, it was together
agreed to increase people’s participation to improve and direct the official system in each area
to better meet the local demand. 3) Analysis of economic impact caused by capital budget of
government sector by collecting related studies. It was found that increasing disbursement of
government sector results in the expansion of province gross product as well. In 2016,
MahasarakhamProvincial Treasury Officeestimated that the economy of the province would be
expanded at 3.7 percent;the number ofemployed people would grow up to 9,803, compared
with 2015. The major supporting factor wasfrom the 6.0 percent expansion of government
sectordisbursementdue to the fact that Mahasarakham is a province of which the major
economic structure consists of 28 percent in agriculture and 12 percent in education. Moreover,
government administration together with health and social services is 19 percentof province gross
product. The disbursement through these lines of production including regular expenses,
monthly salary, any form of payment, durable articles orpremises (land and building) is the
important support force impacting the economic expansion of Mahasarakham.
Keywords : the efficiency of government investment, disbursement of government sector

ïìîĞć
õć÷Ĕêš Ö ćøđðúĊę ÷ îĒðúÜìćÜđýøþåÖĉ Ý ×ĂÜÝĆ Ü ĀüĆé öĀćÿćøÙćöĔîßŠ üÜĀúć÷ðŘ ìĊę ñŠ ćîöć
öĊ Ēîüēîš ö×÷ć÷êĆ üêęĞ ćúÜÝćÖĒîüēîš öĔîĂéĊê ēé÷đÞóćąĔîßŠ üÜ 2-3 ðŘ ìĊę ñŠćîöćÙŠ Ăî×š ćÜđêĉïēêĂ÷ŠćÜßšć ė
ÝćÖðŦÝÝĆ÷ìĆĚÜõć÷ĔîĒúąõć÷îĂÖðøąđìý ÿąìš ĂîÝćÖÖćøñúĉêõćÙĂčêÿćĀÖøøößąúĂêĆ ü ĕöŠ üŠćÝąđðŨî
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ĂčêÿćĀÖøøöĒĂúÖĂăĂúŤ ĒúąÖćøúĉêßĉĚîÿŠüîĂĉ đúĘÖìøĂîĉÖ ÿŤìĊęêšĂÜóċę ÜóĉÜÙĞćÿĆęÜàČĚĂ ÝćÖêŠćÜðøąđìý
(ÿĞćîĆÖÜćîÙúĆÜÝĆÜĀüĆéöĀćÿćøÙćö, 2559) Ĕî×èąìĊęõćÙđÖþêøÖøøöàċęÜđðŨîēÙøÜÿøšćÜÖćøñúĉêĀúĆÖ
×ĂÜÝĆÜĀüĆéÖĘðøąÿïðŦâĀćõćüąøćÙćÿĉîÙšćđÖþêøêÖêęĞć àċęÜÿŠÜñúÖøąìïêŠĂÖćøÝĆïÝŠć÷ĔßšÿĂ÷×ĂÜõćÙÙøĆüđøČĂî
ēé÷êøÜĔĀšßąúĂêĆüêćöĕðéšü÷ÖćøđøŠÜúÜìčî×ĂÜøĆåÝċÜđðŨîđÙøČęĂÜöČĂÿĞćÙĆâĔîÖćø×ĆïđÙúČęĂîđýøþåÖĉÝ
ēé÷ĀüĆ ÜüŠ ćĒñîÖćøúÜìč îĔîēÙøÜÿøš ćÜóČĚ îåćî×ĂÜõćÙøĆ åÝąßŠ ü÷Öøąêčš îÖćøđêĉ ïēêìćÜđýøþåÖĉ ÝÝĆ Ü ĀüĆ é
ĔĀšđøŠÜêĆü×ċĚîêŠĂĕðìĆĚÜîĊĚÖćøúÜìčîõćÙøĆåÝąìĞćĀîšćìĊęÖøąêčšîđýøþåÖĉÝĕéšéĊđóĊ÷ÜĔéîĆĚî ÖĘ×ċĚîĂ÷ĎŠÖĆïðøąÿĉìíĉõćó
(Efficiency)×ĂÜÖćøúÜìčîõćÙøĆåàċęÜĔîìĊęîĊĚĀöć÷ëċÜ ÙüćöÿćöćøëĔîÖćøéĞćđîĉîÖćøúÜìčîĕéšìĆîđüúćìĊęÖĞćĀîé
ÙčšöÙŠćĀøČĂĕöŠ đöČęĂđìĊ÷ïÖĆïêšîìčîĀøČĂìøĆó÷ćÖøĂČęîė ìĊę ÿĎâđÿĊ÷ĕð àċęÜüĆéĕéšÝćÖÙüćöÿćöćøëĔîÖćøđïĉÖÝŠć÷
ÝćÖÜïðøąöćèìĊęĕéšøĆïÝĆéÿøø (íĉêĉ đÖêčóĉì÷ć ßĉéßîÖ ĂĆîēîîÝćø÷Ť ĒúąðćèĉýćøŤ đÝþãćĂøøëóú,
2559)
ïìÙüćöÝĆéìĞ ć×ċĚîēé÷öĊ üĆêëčð øąÿÜÙŤđóČę Ă ðøąđöĉ îÙüćöÿćöćøëĔîÖćøúÜìč îõćÙøĆåĔîöĉ êĉ
ðøąÿĉìíĉõćóÖćøéĞćđîĉîÜćî ĒúąñúìĊęĕéšøĆïêŠĂÖćøóĆçîćđýøþåÖĉÝÝĆÜĀüĆé ēé÷ĒïŠÜĂĂÖđðŨî 3 ÿŠüî
ÙČĂ 1) ÖćøüĉđÙøćąĀŤðøąÿĉìíĉõćó×ĂÜÖćøúÜìčîõćÙøĆå ÝćÖÙüćöÿćöćøëĔîÖćøđïĉÖÝŠć÷ÜïúÜìčî×ĂÜ
ÿŠüîøćßÖćøĔîÝĆÜĀüĆéöĀćÿćøÙćö øüöëċÜ×šĂÝĞćÖĆéìĊęìĞćĔĀšÖćøđïĉÖÝŠć÷ÜïðøąöćèđóČęĂđðŨîÖćøÖøąêčšî
đýøþåÖĉÝĕöŠđðŨîĕðêćöđðŜćĀöć÷ 2) ×šĂđÿîĂĒîąĔîÖćøđóĉęöðøąÿĉìíĉõćóÖćøđïĉÖÝŠć÷Üïðøąöćè×ĂÜÿŠüî
øćßÖćøõć÷ĔîÝĆÜĀüĆéöĀćÿćøÙćö đóČęĂĔĀšđöĘ éđÜĉîúÜìč îÖøąÝć÷úÜÿĎŠøąïïđýøþåÖĉ ÝĒúąÿćöćøë÷ÖøąéĆï
öĎúÙŠćìćÜđýøþåÖĉÝĕéšéĊ÷ĉęÜ×ċĚî Ēúą3) ÖćøüĉđÙøćąĀŤñúÖøąìïìćÜđýøþåÖĉÝìĊęđÖĉéÝćÖÜïúÜìčîõćÙøĆå
ēé÷ÖćøøüïøüöÜćîýċÖþćìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜ
ÖćøüĉđÙøćąĀŤðøąÿĉìíĉõćó×ĂÜÖćøúÜìčîõćÙøĆå
ĔîßŠüÜ 5 ðŘìĊęñŠćîöć ÖćøúÜìčîõćÙøĆåñŠćîÖćøÝĆéÿøøÜïðøąöćèÜïúÜìč îêŠĂ GDP öĊ ĒîüēîšöúéúÜ
ēé÷ÿĆéÿŠüîÜïúÜìčîêŠĂ GDP ÙĉéđðŨîøšĂ÷úą 3.7 đöČęĂđìĊ÷ïÖĆïßŠüÜüĉÖùêĉđýøþåÖĉÝðŘ 2540 ìĊęøĆåïćú
öčŠÜđîšîÖćøÖøąêčšîđýøþåÖĉÝñŠćîÖúĕÖÖćøúÜìčîõćÙøĆåìĊęöĊÿĆéÿŠüîÜïúÜìčîêŠĂ GDP ëċÜøšĂ÷úą 10.6
ĒúąĔîõćüąđýøþåÖĉÝìĊęđêĉïēêĂ÷ŠćÜßšćė đßŠîîĊĚÝĞćđðŨîêšĂÜöĊöćêøÖćøĀøČĂđÙøČęĂÜöČĂđóĉęöđóĉęöýĆÖ÷õćó
Öćøđêĉïēê×ĂÜðøąđìý ÝċÜÝĆéÿøøÜïúÜìčîðŘ 2559 đóĉęö×ċĚîøšĂ÷úą 24.2 ĒúąĔîðŘ 2560 đóĉęö×ċĚîøšĂ÷úą 14.6
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õćóìĊę 1 ÖćøÝĆéÿøøÜïðøąöćè×ĂÜøĆåïćúÖúćÜ
ìĊęöć : ÖøöïĆâßĊÖúćÜ, 2560
ĀćÖđøćĔßšêĆüđú×ÖćøÝĆéÿøøÜïðøąöćèÜïúÜìčîđóČĂę üĉđÙøćąĀŤÙüćöÿĞćÙĆâĒúąïìïćì×ĂÜÖćø
úÜìčîõćÙøĆå (õćóìĊę 1) ÝąóïüŠć ĔîêúĂéĀúć÷ðŘìĊęñŠćîöćÖøĂïüÜđÜĉîÜïúÜìčî×ĂÜøĆåïćúêŠĂ GDP
Ýąđóĉęö×ċĚîēé÷đÞóćąĔîßŠüÜĀúĆÜÝćÖìĊęđÖĉéüĉÖùêÖćøìćÜđýøþåÖĉÝ đßŠî ĔîðŘ 2553 ìĊęĕéšøĆïñúÖøąìï
ìćÜÖćøđöČĂÜõć÷ĔîðøąđìýđĂÜĀøČĂĒöšĒêŠÙüćöĕöŠĒîŠîĂî×ĂÜđýøþåÖĉÝēúÖàċęÜđðŨîðŦÝÝĆ÷õć÷îĂÖìĊę
ÿćöćøëÙüïÙčöĕéš àċęÜđöČęĂóĉÝćøèćÿĆéÿŠüî×ĂÜÜïúÜìčîĔîðŘëĆéöćÝąöĊĂĆêøćđóĉęöÿĎÜ×ċĚîđðŨîĂ÷ŠćÜöćÖ
îĆęîĒÿéÜëċÜÖćøöĊï ìïćìÿĞćÙĆâ ×ĂÜÖćøúÜìč îõćÙøĆåìĊęêšĂÜÖćøÖøąêčš îđýøþåÖĉÝĔĀšđöĘéđÜĉîúÜìčîìĊę
đïĉÖÝŠć÷ÝćÖÜïðøąöćèðøąÝĞćðŘúÜÿĎŠøąïïđýøþåÖĉÝĔĀšöćÖìĊęÿčé
ëċÜĒöšøĆåïćúÝąöĊÖćøÝĆéÿøøÜïðøąöćèÜïúÜìčîđóĉęö×ċĚîĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜêćööćêøÖćøÖøąêčšî
đýøþåÖĉÝêŠćÜė ĒêŠÖćøđïĉÖÝŠć÷Üïðøąöćè×ĂÜÿŠüîøćßÖćø÷ĆÜöĊ×šĂÝĞćÖĆééšćîðøąÿĉìíĉõćóÖćøéĞćđîĉîÜćî
ÿąìšĂîÝćÖñúÖćøđïĉÖÝćÖñúÖćøđïĉÖÝŠć÷ÜïúÜìčîìĊęĕöŠđðŨîĕðêćöđðŜćĀöć÷ĔîðŘ 2557 ñúÖćøđïĉÖÝŠć÷ÜïúÜìčî
êŠĂÜïðøąöćèìĊęĕéšøĆïÝĆéÿøøđĀúČĂđóĊ÷ÜøšĂ÷úą 58.4 ÝćÖÙŠćđÞúĊę÷øąĀüŠćÜðŘ 2550 – 2555 ìĊęĂ÷ĎŠøšĂ÷úą 71.0
Ĕî×èąìĊęðŘ 2559 ìĊęñŠćîöćñúÖćøđïĉÖÝŠć÷ÖøąđêČĚĂÜ×ċĚîöćìĊęøĂš ÷úą 66.1 ĒêŠÖĘ÷ĆÜĕöŠđðŨîĕðêćöđðŜćĀöć÷ìĊęøåĆ ïćú
ÖĞćĀîéĕüšìĊęøšĂ÷úą 87.0 (õćóìĊę 2) ĒúąĀćÖóĉÝćøèćÖćøđïĉÖÝŠć÷ÜïúÜìčîĔîøąéĆïÝĆÜĀüĆéĒúšüÝą
óïüŠć öĊđóĊ÷Ü 3 ÝĆÜĀüĆéìĊęđðŨîĕðêćöđðŜćĀöć÷ ĕéšĒÖŠ óąđ÷ć ÿöčìøÿćÙø ĒúąîîìïčøĊ
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õćóìĊę 2 ÖćøÝĆéÿøøÜïðøąöćèÜïúÜìčî ĒúąñúÖćøđïĉÖÝŠć÷
ìĊęöć : ÖøöïĆâßĊÖúćÜ, 2560
ÿĞćĀøĆïÖćøúÜìčîõćÙøĆå×ĂÜÝĆÜĀüĆéöĀćÿćøÙćöĔîßŠüÜĀúć÷ðŘìĊęñŠćîöćÖĘðøąÿïðŦâĀćéšćîÖćøđïĉÖÝŠć÷
ÜïðøąöćèđßŠîđéĊ÷üÖĆîÖĆï ÝĆÜĀüĆéĂČęîė ÙČĂ ñúÖćøđïĉÖÝŠć÷ĕöŠđðŨîĕðêćöđðŜćĀöć÷ àċęÜĔîðŘ 2558
ÝĆÜĀüĆéöĀćÿćøÙćöĕéšøĆï ÜïðøąöćèÜïúÜìč îÝĞćîüî 2,859 úšćîïćì ñŠćîÿŠüîøćßÖćøĔîøąïï
GFMIS ÝĞćîüî 81 ĀîŠü÷ ÿćöćøëđïĉÖÝŠć÷ÜïúÜìčîĕéš 2,123 úšćîïćì ÙĉéđðŨîøšĂ÷úą 74.3 Ĕî×èąìĊęðŘ 2559
ĕéšøĆïÝĆéÿøøÜïðøąöćèđóĉęö×ċĚîøšĂ÷úą 13.4 đðŨîđÜĉî 3,244 úšćîïćì ĒúąñúÖćøđïĉÖÝŠć÷Üïðøąöćèđóĉęö×ċĚî
đðŨîøšĂ÷úą 78.7 ÝćÖÜïðøąöćèìĊęĕéšøĆïÝĆéÿøø(ÖøöïĆâßĊÖúćÜ, 2560)
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ñúÖćøđïĉÖÝŠć÷ĕöŠđðŨîĕðêćöđðŜćĀöć÷

ÖŠĂĀîĊĚñĎÖóĆîĕöŠìĆîêćöÖĞćĀîé

ðŦâĀć/ĂðÿøøÙ

ÖćøÝĆéÿøø
Üïðøąöćè

ÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜ

ÖćøđïĉÖÝŠć÷
Üïðøąöćè

éšćîÖãĀöć÷/
øąđïĊ÷ï

éšćîïčÙÙú

éšćîÖãĀöć÷/øąđïĊ÷ï

éšćîïčÙÙú

x ÖćøĂîčöĆêĉøĎðĒïï
øć÷ÖćøĒúąøćÙć
ÖúćÜĕöŠÿĂéÙúšĂÜÖĆï
ÿõćóóČĚîìĊęĒúą
ÿëćîÖćøèŤøćÙć
ðŦÝÝčïĆî
x ÙüćöúŠćßšćÝćÖÖćø
ìïìüîøćÙćÖúćÜ
êćö öêĉ Ùøö. Öćø
éĞćđîĉîÖćøðøĆïúéÙŠć
ÜćîÖŠĂÿøšćÜ×ĂÜ
ĀîŠü÷ÜćîõćÙøĆå

x ÿŠüîøćßÖćøĕéšøĆï
ÜïðøąöćèóøšĂöÖĆîĔî
×èąìĊęñĎšøĆïÝšćÜĔîóČĚîìĊęöĊ
îšĂ÷øć÷ ìĞćĔĀšĕöŠöĊñĎš
đÿîĂøćÙćĒúąñĎšøĆïÝšćÜ
ÿŠÜÜćîúŠćßšć
x đÝšćĀîšćìĊę×ćéÖćøđêøĊ÷ö
ÙüćöóøšĂöĔîÖćøÝĆéàČĚĂ
ÝĆéÝšćÜ ĒúąÖĞćÖĆïéĎĒúĔî
ÖćøïøĉĀćøÿĆââćÝšćÜ

x ×ćéÙüćöÙúŠĂÜêĆüĔî
ÖćøđðúĊę÷îĒðúÜ
øĎðĒïïøć÷Öćø
x ĕöŠöĊöćêøÖćøúÜēìþñĎš
øĆïÝšćÜÿŠÜÜćîúŠćßšć

x đÝšćĀîšćìĊę×ćéÙüćöøĎš
Ùüćöđ×šćĔÝĔîÖćø
ïĆîìċÖ×šĂöĎúĒúąÖćø
đßČęĂöē÷ÜøąĀüŠćÜøąïï
e-GP Ēúą GFMIS
ÿŠÜñúĔĀšđÖĉé
×šĂñĉéóúćéĒúąÙüćö
úŠćßšćĔîÖćøđïĉÖ
ÝŠć÷đÜĉîÜïðøąöćè

õćóìĊę 3 ÿøčððŦâĀćĂčðÿøøÙ/×šĂÝĞćÖĆé×ĂÜÖøąïüîÖćøđøŠÜøĆéÖćøđïĉÖÝŠć÷ÜïúÜìčî×ĂÜÿŠüîøćßÖćø
ÝćÖÖćøýċÖþć×šĂöĎúÝćÖĀîŠü÷ÜćîøćßÖćøêŠćÜėìĊęĕéšøĆïÖćøÝĆéÿøøÜïðøąöćèÜïúÜìčîĀúĆÖė
õć÷ĔîÝĆÜĀüĆéöĀćÿćøÙćö ĒúąÝćÖđĂÖÿćøìĊę đÖĊę÷ü×šĂÜ×ĂÜĀîŠü÷ÜćîĔîÿŠüîÖúćÜ ÿćöćøëÿøčð
ĂčðÿøøÙ/×šĂÝĞćÖĆéĔîÖćøðäĉïĆêĉÜćîĀúĆÖė 2 ðøąÖćø ÙČĂ ÿŠüîøćßÖćøÖŠĂĀîĊĚñĎÖóĆ îĕöŠìĆîêćöÖĞćĀîéđüúć
Ēúą ñúÖćøđïĉÖÝŠć÷ĕöŠđðŨîĕðêćöđðŜćĀöć÷ìĊęøĆåïćúÖĞćĀîé (õćóìĊę 3) ÖĘđîČęĂÜÝćÖ×šĂÝĞćÖĆéĔîđøČęĂÜ×šĂÖãĀöć÷
øąđïĊ÷ï ĄúĄ ĒúąïčÙÙúìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜ êĆĚÜĒêŠÖøąïüîÖćøÝĆéÿøøÜïðøąöćè ÖøąïüîÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜ
ÝîëċÜ×ĆĚîêĂîĔîÖćøđïĉÖÝŠć÷
(1) ÖøąïüîÖćøÝĆéÿøøÜïðøąöćèúŠćßšć ēé÷ÖćøÖĞćĀîéÙčèúĆÖþèąđÞóćąĒúąøćÙć
×ĂÜÿŠüîøćßÖćøìĊę ĕöŠ ÿĂéÙúšĂÜÖĆïÿõćóóČĚîìĊę ĒúąõćüąđýøþåÖĉÝĔîðŦÝÝčïĆî Ĕî×èąìĊęÖćøÝĆéÿøø
ÜïðøąöćèĔßšÙčèúĆÖþèąđÞóćąĒúąøćÙćĔîĂéĊêöćðøąÖĂïÖćøÝĆéÿøø ìĞćĔĀšÜïðøąöćèìĊęĕéšøĆï
ÝĆéÿøøêęĞćÖüŠćøćÙćðŦÝÝčïĆî ÿŠüîøćßÖćøêšĂÜđÿĊ÷đüúć×ĂÝĆéÿøøÜïðøąöćèđóĉęöđêĉö ĀøČĂöĊÖćø÷ÖđúĉÖ
ÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜĀúć÷ÙøĆĚÜ ðøąÖĂïÖĆïÿĞćîĆÖÜïðøąöćèÝĆéÿøøÜïðøąöćèĔĀšÿŠüîøćßÖćøĔîöćêøåćî×ĂÜ
ÙčèúĆÖþèąđÞóćąđĀöČĂîÖĆîìĆęüðøąđìý öĉĕéšÙĞćîċÜëċÜ×šĂÝĞćÖĆéĔîĒêŠúąóČĚîìĊę đßŠî óČĚîìĊęõĎđ×ćìĊęêšĂÜöĊ
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ÖćøðøĆïðøčÜóČĚîìĊęÖŠĂîÖćøÖŠĂÿøšćÜÜïðøąöćèĕöŠđóĊ÷ÜóĂ ĒúąìĊęÿĞćÙĆâÖćøĂĂÖ×šĂðäĉïĆêĉïćÜÿŠüîìĊę
ĕöŠđĂČĚĂêŠĂÖćøÖĞćĀîéøćÙćĔîðŦÝÝčïĆî đßŠî öêĉ Ùøö. ìĊęĔĀšöĊÖćøìïìüîøćÙćÖúćÜ ÿŠÜñúĔĀšĕöŠöĊñĎšøĆï
ÝšćÜöćđÿîĂøćÙć Ēúąÿčéìšć÷Ă÷ĎŠìĊę×ĆĚîêšĂîÖćøÝĆéÿøøÜïðøąöćèìĊęöĊ×ĆĚîêĂîđ÷ĂąĒúąĔßšøą÷ąđüúć
÷ćüîćîÖüŠć 1 ðŘ ēé÷đÞóćą×ĆĚîêĂîÿõćĄóĉÝćøèćøŠć 1 2 Ēúą 3 Ĕßšđüúćðøąöćè 4 đéČĂî ÿŠÜñúĔĀš
ÜïðøąöćèìĊęĕéšøĆïĕöŠÿćöćøëÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜĕéšđîČęĂÜÝćÖøćÙćÿĉîÙšćđóĉęöÿĎÜ×ċĚî
(2) ĕöŠ ĔĀš ÙüćöÿĞćÙĆâĔîÖćøđêøĊ÷öÙüćöóøšĂöÖøąïüîÖćøÝĆ éàČĚ ĂÝĆ éÝš ćÜ öćêøÖćøđøŠÜ øĆ é
ÖćøđïĉÖÝŠć÷ÜïðøąöćèðøąÝĞćðŘ×ĂÜøĆåïćúÝąđîšîêĉéêćöđøŠÜøĆééĞćđîĉîÖćøđÞóćąðŘðŦÝÝčïĆî ÝċÜìĞćĔĀšÿŠüîøćßÖćø
ìĊęĕéšøĆïÝĆéÿøøÜïðøąöćèĕöŠđĀĘîÙüćöÿĞćÙĆâ×ĂÜÖćøđêøĊ÷öÙüćöóøšĂöĕüšúŠüÜĀîšć đîšîđÞóćąÖćøéĞćđîĉîĔîðŘîĆĚî
ìĞćĔĀš×ĆĚîêĂîÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜìĊęöĊÙüćöÿĞćÙĆâ ĒúąêšĂÜĔßšøą÷ąđüúćĔîÖćøéĞćđîĉîÖćø đðŨîĂ÷ŠćÜĕöŠöĊðøąÿĉìíĉõćó
ĕöŠđðŨîĕðêćöĒñîìĊęÖĞćĀîéĕüš àċęÜÖĘöćÝćÖĀúć÷ðŦÝÝĆ÷ ĕéšĒÖŠ ÿŠüîøćßÖćø×ćéÙüćöÙúŠĂÜêĆüĔîÖćøđðúĊę÷îĒðúÜ
øĎð Ēïïøć÷ÖćøĔîÖøèĊ ÷ĆÜ ĕöŠĕéšñĎšøĆï Ýš ćÜ đîČęĂ ÜÝćÖĕöŠ ĕéšöĊ Ö ćøđêøĊ÷ öÙüćöóøšĂ öđøČęĂ Ü×ĂÜøĎð Ēïï
øć÷ÖćøĕüšúŠüÜĀîšć đÝšćĀîšćìĊę×ćéÖćøđêøĊ÷öÙüćöóøšĂöĔîÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜ ÷ÖêĆüĂ÷ŠćÜđßŠî êšîÿĆÜÖĆéĒÝšÜĔĀš
ĀîŠü÷ÜćîđêøĊ÷öÙüćöóøšĂöĀćñĎšøĆïÝšćÜêćöēÙøÜÖćøìĊę×ĂđîČęĂÜÝćÖñŠćîüćøą 2 Ēúą 3 öćĒúšü ĒêŠĔîÙüćöđðŨîÝøĉÜ
ĀîŠü÷Üćî÷ĆÜöĉĕéšéĞćđîĉîÖćøĔéė đú÷ àċęÜÖøąïüîÖćøđêøĊ÷öÙüćöóøšĂöÙČĂ ÖćøÖĞćĀîéøĎðĒïïøć÷ÖćøÖĞćĀîé
øćÙćÖúćÜ ĒêŠÜêĆĚÜÙèąÖøøöÖćø ðøąÖćýÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜēé÷ĔĀšđÜČęĂîĕ×üŠć “ÝąúÜîćöĕéšÖĘêŠĂđöČęĂĕéšøĆï
ÝĆéÿøøÜïðøąöćèÝćÖÿĞćîĆÖÜïðøąöćèĒúšü”Ēúąÿčéìšć÷ĕöŠöĊöćêøÖćøúÜēìþñĎšøĆïÝšćÜÿŠÜÜćîúŠćßšć
đîČęĂÜÝćÖñĎšøĆ ïÝš ćÜìĊę ÿŠ ÜÜćîßšćĀîŠü÷ÜćîÖĘìĞ ćĕéš ĒÙŠ ÙĉéÙŠćðøĆïìĊę ñĎšøĆïÝšćÜÿŠ ÜÜćîúŠ ćßšćêćöÿĆââćĒêŠĕöŠ öĊ
öćêøÖćøĂČęîìĊęÝąÿćöćøëúÜēìþĕéšđóĉęöđêĉö àċęÜÝąÿĆęÜúÜēìþñĎšøĆïÝšćÜìĊęÿÜŠ ÜćîúšćßšćđðŨîñĎšìĉĚÜÜćîÖĘĕöŠĕéš
ñĉéøąđïĊ÷ïÿĞćîĆÖîć÷ÖøĆåöîêøĊüŠćéšü÷ÖćøóĆÿéč ó.ý. 2535 ĒúąìĊęĒÖšĕ×đóĉęöđêĉö
(3) ÖćøđïĉÖÝŠć÷ÜïðøąöćèúŠćßšćÿŠüîĔĀâŠðŦâĀćìĊęđÖĉé×ċĚî đÖĉéÝćÖđÝšćĀîšćìĊęñĎšðäĉïĆêĉÜćî
éšćîÖćøđÜĉî ĒúąóĆÿéč ìĊę÷ĆÜ×ćéÙüćöøĎš Ùüćöđ×šćĔÝĔîÖćøïĆîìċÖ×šĂöĎúøąïï e-GP Ēúąøąïï GFMIS
àċęÜìĆĚÜ 2 øąïïîĊĚöĊÙüćöđßČęĂöē÷ÜÖĆ î 4 øąïï ÙČĂ 1) øąïïÜïðøąöćè 2) øąïï×šĂöĎ úĀúĆÖñĎš×ć÷ 3) øąïï
ÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜ (PO) Ēúą 4) øąïïĔïêøüÝøĆïĀćÖđÝšćĀîšćìĊę÷ĆÜ×ćéÙüćöøĎšÙüćöđ×šćĔÝìĆĚÜ 2 øąïïĒúšü
ÖĘÝąìĞ ćĔĀšđÖĉ éÙüćöúŠćßšćĔîÖćøđïĉÖÝŠć÷ ÷ÖêĆüĂ÷ŠćÜđßŠî öĊïćÜēÙøÜÖćøàċęÜöĊ ÖćøðøĆïúéđîČĚĂÜćî ÝćÖêĂÖ
đÿćđ×ĘööćđðŨîåćîøćÖĒñŠ àċęÜĀîŠü÷ÜćîĕéšéĞćđîĉîÖćøÝĆéìĞćïĆîìċÖĒîïìšć÷ÿĆââćđøĊ÷ïøšĂ÷Ēúšü ĒêŠĕöŠ
ÿŠÜđøČęĂÜĔĀšÖøöïĆâßĊÖúćÜĒÖšĕ×ÜüéđÜĉîìĊęöĊÖćøðøĆïúéúÜĒÖšĕ××šĂöĎúÿĆââćĔîøąïï E-GP ÷ÖđúĉÖĔï
PO đéĉöĒúšüÿøšćÜĔï PO ĔĀöŠĔîøąïï GFMIS đÝšćĀîšćìĊęÝąöćêČęîêĆüĒÖšĕ××šĂöĎúÖĘêŠĂđöČęĂñĎšøĆïÝšćÜÿŠÜ
ÜćîđóČęĂ×ĂđïĉÖđÜĉîĒêŠĕöŠÿćöćøëđïĉÖđÜĉîĔĀšÖĆïñĎšøĆïÝšćÜĕéšìĆîìĊ
×šĂÝĞćÖĆ ééšćîðøąÿĉìíĉõćóđĀúŠćîĊĚúšüîđðŨîðŦâ ĀćÿĞćÙĆâ ìĊęìĞ ćĔĀšÿŠüîøćßÖćøĔîøąéĆï
õĎöĉõćÙĂ÷ŠćÜÝĆÜĀüĆéöĀćÿćøÙćöĕöŠÿćöćøëđïĉÖÝŠć÷ÜïúÜìčîĔĀšđðŨîĕðêćöđðŜćĀöć÷ĒúąüĆêëčðøąÿÜÙŤ
ĔîÖćøÖøąêčšîđýøþåÖĉÝ×ĂÜøĆåïćúĕéšĂ÷ŠćÜđêĘöìĊę àċęÜ×šĂÝĞćÖĆéđĀúŠćîĊĚÖĘĕéšÿąìšĂîĕðìĊęøĆåïćúÖúćÜĔîÖćøĒÖšĕ×
ðŦâĀćñŠćîßŠĂÜìćÜêŠćÜĕöŠüŠćÝąđðŨîÿŠüîøćßÖćøêšîÿĆÜÖĆé ĀøČĂđüìĊÖćøðøąßčöüĉßćÖćøêŠćÜė àċęÜøĆåïćúđĂÜÖĘĕéš
êøąĀîĆÖëċÜ×šĂÝĞćÖĆéđĀúŠćîĊĚđßŠîÖĆî ēé÷êĆĚÜĒêŠðŘÜïðøąöćè ó.ý. 2558 đðŨîêšîöć øĆåïćúĕéšĂĂÖöćêøÖćø
đøŠÜøĆéđïĉÖÝŠć÷ÜïúÜìčîìĊęđ×šöÜüéöćÖ÷ĉęÜ×ċĚî ĒúąĔîðŘ 2559 đóČęĂĔĀšÿŠüîøćßÖćø øĆåüĉÿćĀÖĉÝ ĒúąĀîŠü÷ÜćîĂČęî
ÿćöćøëđïĉÖÝŠć÷ÜïðøąöćèĕéšĂ÷ŠćÜöĊðøąÿĉìíĉõćóöĊÙüćößĆéđÝîĒúąđðŨîøĎðíøøö ÿĞćîĆÖÜïðøąöćèÝċÜĕéš
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îĂÖđĀîČĂÝćÖÖćøÖĞćĀîéöćêøÖćøđóĉęöðøąÿĉìíĉõćóĒúšü øĆåïćú÷ĆÜöĊöćêøÖćøđóĉęöđêĉö
ĔĀšĀîŠü÷ÜćîìĊęéĞćđîĉîÖćøĕöŠìĆîĔĀšēĂîđÜĉîÜïðøąöćèÙČîÿŠüîÖúćÜĔîðŘ 2558 ìĊęñŠćîöć öĊðøąöćè 8 óĆîúšćîïćì
àċęÜëČĂđðŨîêĆüÖøąêčšîĔĀšÿŠüîøćßÖćøêøąĀîĆÖëċÜÙüćöÿĞćÙĆâĔîÖćøđøŠÜøĆéÖćøđïĉÖÝŠć÷ÜïðøąöćèöćÖ÷ĉęÜ×ċĚî
Ĕî×èąđéĊ÷üÖĆîÝĆÜĀüĆéöĀćÿćøÙćöÖĘĕéšöĊöćêøÖćøđøŠÜøĆéÖćøđïĉÖÝŠć÷ÙüïÙĎŠÖĆï øĆåïćúéšü÷đßŠîÖĆ î
ēé÷ÖćøĒêŠÜêĆĚÜÙèąÖøøöÖćøĔîøąéĆïÝĆÜĀüĆéßŠü÷đóĉęöðøąÿĉìíĉõćóÖćøđïĉÖÝŠć÷ öĊĀîšćìĊęÙĂ÷ÖĞćÖĆïéĎĒú êĉéêćö
ðŦâ ĀćĂčð ÿøøÙĔîÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜ ĒúąÖćøđïĉ Ö ÝŠć÷Üïðøąöćè đóČęĂßŠü÷ĔĀšđöĘ éđÜĉîúÜÿĎŠøąïï
đýøþåÖĉÝĕéšöćÖÖüŠćđéĉö
×šĂđÿîĂĒîąĔîÖćøđóĉęöðøąÿĉìíĉõćóÖćøđïĉÖÝŠć÷Üïðøąöćè×ĂÜÿŠüîøćßÖćøõć÷ĔîÝĆÜĀüĆé
öĀćÿćøÙćö
îĂÖđĀîČĂÝćÖöćêøÖćøøą÷ąÿĆĚî đóČęĂđóĉęöðøąÿĉìíĉõćó ÖćøđïĉÖÝŠć÷ÜïðøąöćèðøąÝŠćðŘ ×ĂÜøĆåïćú
ĔîßŠüÜðŘÜïðøąöćè 2558 - 2559 ēé÷đÞóćą ÖćøđøŠÜøĆéøć÷ÝŠć÷úÜìčî ìĊęĂîčâćêĔĀšĀîŠü÷ÜćîđøĉęöÝĆéĀćñĎšøïĆ đĀöć
ĕéšÖŠ ĂîìĊę ó.ø.ï. Üïðøąöćèøć÷ÝŠć÷ðøąÝŠ ćðŘöĊ ñúïĆ ÜÙĆïĔßš àċę ÜÿŠÜñúĔĀš ðøąÿĉìíĉõćóÖćøđïĉ Ö ÝŠć÷×ĂÜ
ĀîŠü÷ÜćîÿŠüîĔĀâŠðøĆïéĊ×ċĚîĒúšü ĀîŠü÷ÜćîÿŠüîÖúćÜĀøČĂĔîøąéĆïÝĆÜĀüĆéÖĘÙüøöĊ ĒîüìćÜĔîÖćø
đøŠÜøĆéÖćøđïĉÖÝŠć÷Ĕîøą÷ąðćîÖúćÜëċÜ÷ćü ìĊęÝąðäĉøĎðÖøąïüîÖćøúÜìčîõćÙøĆåđóČęĂđðŨîÖćøÖøąêčšîđýøþåÖĉÝ
ĔĀšÿćöćøëðøąÙĆïðøąÙĂÜđýøþåÖĉÝĒúą÷ÖýĆÖ÷õćó×ĂÜÝĆÜĀüĆéĔîøą÷ą÷ćüĕéš ēé÷öĊ×šĂđÿîĂĒîą
éĆÜîĊĚ
1. ðäĉøĎðÖøąïüîÖćøĔîÖćøÝĆéÿøøÜïðøąöćèēé÷öĊ 3 ĒîüìćÜéĆÜîĊĚ1) ÿŠüîøćßÖćøÙüø
ĔĀšÙüćöÿĞćÙĆâ (ĕöŠ đøŠÜøĊï ) Ĕî×ĆĚîêĂîÖćøÖĞćĀîéÙčèúĆÖ þèąđÞóćąĒúąøćÙćìĊę êšĂÜÿĂéÙúšĂÜÖĆ ï
ÿõćóđýøþåÖĉÝðŦÝÝčïĆî ÿõćóìćÜÖć÷õćó óČĚîìĊę 2) ÿĞćîĆÖÜïðøąöćèÙüøÙĞćîċÜëċÜÙüćöđĀöćąÿö
×šĂÝĞćÖĆéĔîĒêŠúąóČĚîìĊęìĊęöĊÙüćöĒêÖêŠćÜÖĆî ĕöŠĂîčöĆêĉĒïïđĀöćøüöđĀöČĂîÖĆîìĆęüðøąđìý đóČęĂĒÖšðŦâĀćÙüćö
úŠćßšćĔîÖćøđðúĊę÷îĒðúÜøĎðĒïïøć÷ÖćøĒúąÜïðøąöćèđóĉęöđêĉöìĊęĕöŠêøÜÖĆïÙüćöêšĂÜÖćøĔîõć÷ĀúĆÜ
ìĊęĕéšøĆïÖćøĂîčöĆêĉÜïðøąöćè 3) ÿŠüîøćßÖćøêšîÿĆÜÖĆé ÙüøöĊÖćøđøŠÜøĆéĔîĒêŠúąÖøąïüîÖćøóĉÝćøèć
ÖćøÝĆéÿøøÜïðøąöćè đóČęĂĔĀšøüéđøĘü÷ĉęÜ×ċĚî đßŠî đöČę Ă ó.ø.ï. öĊñúïĆÜÙĆïĔßšĒúąÿĞćîĆÖ Üïðøąöćè
ÝĆéÿøøÜïðøąöćèĔĀšÿŠüîøćßÖćøĒúšü ÿŠüîøćßÖćøêšîÿĆ ÜÖĆéÖĘÙüøēĂîđÜĉîÜïðøąöćèêĆĚÜĒêŠêšîðŘ
ēé÷ĕöŠđÖĉîĕêøöćÿĒøÖ đóČęĂĒÖšðŦâĀćÖćøÖøąÝčÖêĆü×ĂÜÜïðøąöćèêĂîðúć÷ðŘàċęÜÝąÿŠÜñúêŠĂÖćøÖŠĂĀîĊĚñĎÖóĆî
ĕöŠìĆî×ĂÜÿŠüîøćßÖćøĔîøąéĆïõĎöĉõćÙ
2. đêøĊ÷öÙüćöóøšĂöÖøąïüîÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜĔĀšÖĆïÿŠüîøćßÖćø ēé÷ÖćøÖĞćĀîéĔĀšÿŠüî
øćßÖćøêšĂÜéĞćđîĉîÖćøĂ÷ŠćÜđÙøŠÜÙøĆé ĀćÖĕöŠðäĉïĆêĉêćöÖĘÙüøöĊïìúÜēìþđóČęĂĔĀšÿŠüîøćßÖćøđĀĘîÙüćöÿĞćÙĆâ
đßŠî ĕöŠ ÝĆéÿøøÜïðøąöćèĔĀšĔîÙøćüêŠĂĕð ĒúąÖĞ ćĀîéĔĀšÿŠüîøćßÖćøêšîÿĆÜÖĆ éêšĂÜêĉéêćöĒúą
øć÷ÜćîñúêŠĂÖøąìøüÜ ÿĞćĀøĆïÿŠüîøćßÖćøĔîøąéĆïÝĆÜĀüĆéÖĞ ćĀîéĔĀšÙèąÖøøöÖćøđøŠÜøĆéøąéĆïÝĆÜ ĀüĆé
ðøąßčöêĉêćöÖćøéĞćđîĉîÜćîÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜÖŠĂîĕéšøĆïÝĆéÿøøÜïðøąöćèĂ÷ŠćÜđÙøŠÜÙøĆé ĀćÖÿŠüîøćßÖćøđÖĉé
ðŦâĀćĕöŠÿćöćøëÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜĕéšĔĀšöĊÖćøøąéöÙüćöøŠüööČĂđóČęĂßŠü÷ĒÖšĕ×ðŦâĀć ēé÷ĂćÝÝĆéêĆĚÜđðŨî
“ýĎî÷ŤĒÖšĕ×ðŦâĀćđøŠÜøĆéÖćøđïĉÖÝŠć÷øąéĆïÝĆÜĀüĆé” àċęÜöĊĀîšćìĊęĒêÖêŠćÜÙèąÖøøöÖćøđøŠÜøĆéĄ øąéĆïÝĆÜĀüĆé
ēé÷đÞóćąÖćøêĉéêćöðŦâĀćĒúąóĉÝćøèćēÙøÜÖćøìĊęöĊÝĞćîüîđÜĉîÜïðøąöćèÿĎÜìĊę÷ĆÜĕöŠĕéšÖŠĂĀîĊĚàċęÜÝą
öĊñúêŠĂÖćøđïĉÖÝŠć÷ēé÷êøÜ ēé÷ïĎøèćÖćøÙüćöøŠüööČĂøąĀüŠćÜĀîŠü÷ÜćîìĊęöĊÙüćöøĎšÙüćöđßĊę÷üßćâ
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ĔîĒêŠúąüĉßćßĊóöćøŠüöĒÖšĕ×ðŦâĀć đßŠî ÙúĆÜÝĆÜĀüĆé Ē×üÜìćÜĀúüÜ ßúðøąìćî ē÷íćíĉÖćøĒúąñĆÜđöČĂÜ đðŨîêšî
îĂÖđĀîČĂÝćÖÖćøĔĀšÙüćöÿĞćÙĆâÖĆïÿŠüîøćßÖćøĒúšüñĎšÙšćÖĆïõćÙøĆå(ñĎšøĆïÝšćÜ)ëČĂđðŨî×šĂÝĞćÖĆéĀîċęÜìĊęÿĞćÙĆâ
êŠĂÖćøđøŠÜøĆéđïĉÖÝŠć÷đßŠîÖĆî ĀćÖöĊÖćøĒÖšĕ×ÖãĀöć÷/øąđïĊ÷ï ìĊęđÖĊę÷üÖĆïÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜÝąìĞćĔĀš
ÖćøéĞćđîĉîÜćîöĊðøąÿĉìíĉõćóöćÖ÷ĉęÜ×ċĚî đßŠî ĒÖšĕ×øąđïĊ÷ïÿĞćîĆÖîć÷ÖøĆåöîêøĊüŠćéšü÷ÖćøóĆÿéč ó.ý. 2535
ĒúąìĊę ĒÖšĕ×đóĉęöđêĉö ēé÷ÖćøđóĉęöÙŠćðøĆïÿĞćĀøĆï ñĎšìĊę ÿŠÜÜćîúŠćßšć ĒúąÙŠćðøĆïîĆĚîĕöŠëČĂđðŨîøć÷ÝŠć÷
êšĂÜĀšćöêćöðøąöüúøĆþãćÖø ĕöŠÿćöćøëîĞćöćĀĆÖđðŨîÙŠćĔßšÝŠć÷ĔîÖćø÷ČęîúéĀ÷ŠĂîÖćøđÿĊ÷õćþĊĕéš
3. đøŠÜøĆéÖøąïüîÖćøđïĉÖ ÝŠć ÷Üïðøąöćè×ĂÜÿŠüîøćßÖćøéšü÷ 1) ðøĆï ðøčÜ øąïï
ðøąđöĉîñúÜćîēé÷öčŠÜđîšîÖćøÿøšćÜĒøÜÝĎÜĔÝĔîÖćøìĞćÜćîìĊęöčŠÜđîšîñúÜćî øüöëċÜÖćøÖĞćĀîéđÖèæŤ
ðøąđöĉîÝćÖđðŜćĀöć÷øŠüö×ĂÜĀîŠü÷Üćî đßŠî ĔĀšöĊöêĉÙèąøĆåöîêøĊÖĞćĀîéđøČęĂÜ “ÖćøđøŠÜøĆéñúÖćø
đïĉÖÝŠć÷đÜĉîÜïðøąöćèĔĀšđðŨîĕðêćöđðŜćĀöć÷ìĊę ÖĞćĀîé”đðŨîêĆüßĊĚüĆé×ĂÜìč ÖĀîŠü÷ÜćîìĊę ĕéšøĆïÜïðøąöćè
đóČęĂđøŠÜøĆéĀîŠü÷ÜćîĔîÖćøïøĉĀćøÜïðøąöćèĔĀšĕéšêćöđðŜćĀöć÷ ëšćĀîŠü÷ÜćîĔéÿćöćøëìĞćĕéšêćöđðŜćĀöć÷ìĊę
ÖĞćĀîéĔĀšîĞćöćðøąÖĂïÖćøóĉÝćøèćÙüćöéĊÙüćößĂïðøąÖĂïÖćøðøąđöĉîđÜĉîđéČĂî 2) đóĉęöÖćøöĊÿŠüîøŠüö
×ĂÜðøąßćßîđóČęĂßŠü÷ðøĆïðøčÜĒúąÖĞćÖĆïøąïïøćßÖćøĔîĒêŠúąóČĚîìĊęĔĀšÿćöćøëÿîĂÜÙüćöêšĂÜÖćø
×ĂÜìšĂÜëĉęîĕéšéĊ÷ĉęÜ×ċĚî ēé÷ÖøąÝć÷ĂĞćîćÝ ÙüćöøĆïñĉéßĂï ĒúąÜïðøąöćèĒÖŠìšĂÜëĉęî øüöëċÜðøĆïēÙøÜÿøšćÜ
ÖćøïøĉĀćøĔĀšđĂČĚĂĒÖŠÖćøÖĞćĀîéđðŜćĀöć÷đßĉÜóČĚî ìĊęĒúąÿćöćøëéŠćđîĉîēÙøÜÖćøĕéš ēé÷úé×ĆĚîêĂî
ÖćøđïĉÖ ÝŠć÷ÜïđÜĉîĂčéĀîčîÝćÖđéĉö ìĊę Ăðì. êšĂÜìĞ ćđøČęĂÜđïĉÖ öćìĊę ÿĞćîĆÖ ÜćîðÖÙøĂÜÿŠüîìš ĂÜëĉęî
ĒúšüêĆĚÜđïĉÖ öćìĊę ÿĞćîĆÖ ÜćîÙúĆÜÝĆÜĀüĆéÝćÖîĆĚîÙŠĂ÷đ×Ċ÷îÿĆęÜÝŠć÷đÜĉîđ×šćïĆâ ßĊ×ĂÜ Ăðì. đóČęĂÝŠć÷đÜĉî
ĔĀšÖĆïñĎšøĆïÝšćÜĂĊÖÙøĆĚÜ àċęÜĕöŠêĂïÿîĂÜêŠĂöćêøÖćøđøŠÜøĆéÖćøđïĉÖÝŠć÷ ĒúąìĊęÿĞćÙĆâÖćøéĞćđîĉîÜćî
öĊĀúć÷ìĂéĂćÝđðŗéēĂÖćÿĔĀšđÝšćĀîšćìĊęøåĆ đúČĂÖðäĉïĆêĉĀøČĂđøĊ÷ÖøĆïñúðøąē÷ßîŤĕéš ÝċÜîŠćÝąöĊÖćøĒÖšĕ×øąđïĊ÷ï
đóČęĂúé×ĆĚîêĂîéĆÜÖúŠćüđóČęĂÙüćöøüéđøĘüĒúąöĊ ðøąÿĉìíĉõćóöćÖ÷ĉęÜ×ċĚî Ēúą 3) ïĎøèćÖćøøąïïðäĉïĆêĉÖ ćø
ìćÜĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤ đóČęĂĔĀšđÖĉéÖćøêĉéêćöÜïðøąöćèĕéšĂ÷ŠćÜÙøïëšüîìĆĚÜđÜĉî×ĂÜÿŠüîøćßÖćøĒúą
Ăðì. ēé÷ÖćøđßČęĂöē÷ÜøąïïðäĉïĆêĉÖćø GFMIS øąïï e-GP ×ĂÜÖøöïĆâßĊÖúćÜ Ēúąøąïï e-Plan
×ĂÜÖøöÿŠÜđÿøĉöÖćøðÖÙøĂÜÿŠüîìšĂÜëĉęîđ×šćéšü÷ÖĆîóĆçîćđðŨîđÙøČęĂÜöČĂðøąÖĂïÖćøêĉéêćöđøŠÜøĆ é
Öćøđïĉ ÖÝŠć÷ÜïðøąöćèìĊę Ýąđóĉę öðøąÿĉìíĉõćóĔîÖćøêĉéêćö ÖĞ ćÖĆ ïéĎĒúÖćøéĞćđîĉîÖćøêĆĚ ÜÖøąïüîÖćø
øĆïÝĆéÿøøÜïðøąöćè ×ĆĚîêĂîÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜ ÝîëċÜÖøąïüîÖćøÿčéìšć÷ÙČĂÖćøđïĉÖÝŠć÷Üïðøąöćè
×ĂÜÿŠüîøćßÖćø
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ÖćøüĉđÙøćąĀŤñúÖøąìïìćÜđýøþåÖĉÝìĊęđÖĉéÝćÖÜïúÜìčîõćÙøĆå
ÝćÖÖćøýċ Ö þćÜćîìĊę đ ÖĊę ÷ ü×šĂ ÜÖĆ ï Öćøðøąđöĉ îðøąÿĉì íĉ ñ ú×ĂÜöćêøÖćøìćÜÖćøÙúĆ Ü êŠ Ă
đýøþåÖĉÝÝĆÜĀüĆé×ĂÜÿĞćîĆÖÜćîÙúĆÜÝĆÜĀüĆéöĀćÿćøÙćö ēé÷ĔßšÖćøðøąöćèÖćøđýøþåÖĉÝÝĆÜĀüĆééšü÷
üĉíĊ Management Chart đðŨîđÙøČęĂÜöČ ĂüĉđÙøćąĀŤõćüąđýøþåÖĉ ÝÝĆÜĀüĆéÝćÖđÙøČęĂÜßĊĚđýøþåÖĉ ÝĔîĒêŠ úąéšćî
ĕéšĒÖŠ éšćîÖćøñúĉê (Supply Side) ðøąÖĂïéšü÷ õćÙđÖþêø õćÙĂčêÿćĀÖøøö ĒúąõćÙïøĉÖćø
Ĕî×èąìĊę õćÙÖćøĔßš ÝŠć÷ (Demand Side) ÝąðøąÖĂïéšü÷ ÖćøïøĉēõÙõćÙđĂÖßî ÖćøúÜìč îõćÙđĂÖßî
ĒúąÖćøĔßšÝŠć÷õćÙøĆå àċęÜóïüŠć ÖćøĔßšÝŠć÷õćÙøĆåĔîĒïïÝĞćúĂÜđýøþåÖĉ ÝöĀõćÙ×ĂÜÝĆÜĀüĆéöĀćÿćøÙćö
ĔîðŘ 2559 ìĊę ñŠ ćîöćöĊ ĂĆêøćÖćø×÷ć÷êĆüìĊę đóĉę ö ×ċĚî Ă÷ŠćÜêŠ ĂđîČęĂ ÜêćööćêøÖćøÖøąêčšî đýøþåÖĉ Ý
÷ÖêĆüĂ÷ŠćÜđßŠî öćêøÖćøÿŠÜđÿøĉöÙüćöđðŨîĂ÷ĎŠøąéĆïêĞćïú üÜđÜĉî 36,000 úšćîïćì ēé÷ĔĀšÖøąìøüÜöĀćéĕì÷
ÝĆéÿøøÜïðøąöćèĔĀšêĞćïúúą 5 úšćîïćì đóČęĂàŠĂöĒàöìøĆó÷Ťÿĉîÿćíćøèðøąē÷ßîŤ ĒúąéĞćđîĉîÖćøóĆçîćßčößî
đóČęĂ Öøąêčšî ĔĀšđÖĉ éÖćøÝšćÜÜćîĒúąÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜõć÷ĔîÝĆÜ ĀüĆé àċęÜÝĆÜ ĀüĆéöĀćÿćøÙćöĕéšøĆï
ÜïðøąöćèìĆĚ Ü ÿĉĚî 665 úšćîïćì đïĉÖ ÝŠć÷ĒúšüìĆĚ Ü ÿĉĚî 646 úšćîïćì ÙĉéđðŨîøšĂ÷úą 97.18 Ēúą
öćêøÖćøÖøąêčšîÖćøúÜìč î×îćéđúĘÖ×ĂÜøĆåïćúìĆę üðøąđìý üÜđÜĉî 40,000 úšćîïćì ìĊę đøŠÜøĆéÖćøđïĉÖ ÝŠć÷
ÜïúÜìčîìĊęöĊöĎúÙŠćêęĞćÖüŠć 1 úšćîïćì õć÷Ĕîøą÷ąđüúć 3 đéČĂî àċęÜÝĆÜĀüĆéöĀćÿćøÙćö ĕéšøĆïÝĆéÿøø
ÜïðøąöćèđðŨîđÜĉî 218 úšćîïćì ĒúąìĞćÖćøđïĉÖÝŠć÷ĕðĒúšü 184 úšćîïćì ÙĉéđðŨîøšĂ÷úą 84.38
ÝćÖöćêøÖćøÖøąêčš î đýøþåÖĉ Ý éĆ Ü ÖúŠ ć üÿŠ Ü ñúĔĀš éĆ ß îĊ Ö ćøĔßš ÝŠ ć ÷õ ćÙøĆ å ×ĂÜÝĆ Ü ĀüĆ é
(Government Expenditure Index : G) ×÷ć÷êĆ ü øš Ă ÷úą 6.0 ēé÷ÝĞ ć ĒîÖđðŨ î øć÷ÝŠ ć÷ðøąÝĞ ć
×÷ć÷êĆüøšĂ÷úą 2.9 øć÷ÝŠć÷×ĂÜĂÜÙŤÖøðÖÙøĂÜÿŠüîìšĂÜëĉęî×÷ć÷êĆüøšĂ÷úą 4.2 Ēúąøć÷ÝŠć÷úÜìčî
×÷ć÷êĆüøšĂ÷úą 17.8 àċęÜÿąìš ĂîĔĀšđĀĘîüŠć ÖćøĔßšÝŠć÷õćÙøĆåđðŨîÖúÝĆÖ øÿĞćÙĆâ ĔîÖćø×Ć ï đÙúČęĂî
đýøþåÖĉÝÝĆÜĀüĆéöĀćÿćøÙćö (õćóìĊę 5)

õćóìĊę 5 ÙüćöÿĆöóĆîíŤøąĀüŠćÜéĆßîĊÖćøĔßšÝŠć÷õćÙøĆå×ĂÜÝĆÜĀüĆé ÖĆïñúĉêõĆèæŤöüúøüö
ÝĆÜĀüĆéöĀćÿćøÙćö
ìĊęöć : ÿĞćîĆÖÜćîÙúĆÜÝĆÜĀüĆéöĀćÿćøÙćö, 2559
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ÝćÖÙüćöÿĆöóĆîíŤøąĀüŠćÜéĆßîĊÖćøĔßšÝŠć÷õćÙøĆå×ĂÜÝĆÜĀüĆé ÖĆïñúĉêõĆèæŤöüúøüöÝĆÜĀüĆéöĀćÿćøÙćö
ÝąđĀĘîĕéšüŠćđöČęĂÖćøĔßšÝŠć÷õćÙøĆåđóĉęö×ċĚîÝąÿŠÜñúĔĀšñúĉêõĆèæŤöüúøüöÝĆÜĀüĆé×÷ć÷êĆüđßŠîÖĆî àċęÜÝćÖðŘ 2559
ÿĞćîĆÖÜćîÙúĆÜÝĆÜĀüĆéöĀćÿćÙćöðøąđöĉîüŠćđýøþåÖĉÝÝĆÜĀüĆéÝą×÷ć÷êĆüìĊęøšĂ÷úą 3.7 đöČę ĂđìĊ÷ïÖĆïðŘ 2558
ìĊęñŠćîöć ēé÷ðŦÝÝĆ÷ÿîĆïÿîčîĀúĆÖ öćÝćÖÖćøĔßšÝŠć÷õćÙøĆå ×÷ć÷êĆüøšĂ÷úą 6.0đîČęĂÜÝćÖÝĆÜĀüĆéöĀćÿćøÙćö
đðŨî ÝĆÜĀüĆéìĊę öĊ ēÙøÜÿøšćÜđýøþåÖĉ Ý ĀúĆ Ö ēé÷ÖćøóċęÜ óćõćÙđÖþêøöĊ ÿĆéÿŠ üîðøąöćèøšĂ÷úą 28
øĂÜúÜöćđðŨîõćÙÖćøýċÖþć ðøąöćèøšĂ÷úą 12 ĒúąĀćÖøüöÖćøÿć×ćïøĉĀćøøćßÖćøĒñŠîéĉî Ēúą
ÖćøïøĉÖćøéšćîÿč×õćóĒúąÿĆÜ Ùö ÝąìĞ ćĔĀšöĊÿĆéÿŠüîëċÜ øšĂ÷úą 19 ×ĂÜñúĉêõĆè æŤö üúøüöÝĆÜ ĀüĆé
àċęÜÖćøĔßšÝŠć÷ÜïðøąöćèñŠćîÿć×ćÖćøñúĉêđĀúŠćîĊĚ ĕöŠüŠćÝąđðŨîøć÷ÝŠć÷ðøąÝĞć đÜĉîđéČĂî ÙŠćêĂïĒìîêŠćÜė
ÙŠćÙøčõĆèæŤ ìĊęéĉîÿŠÜÖŠĂÿøšćÜ ÝąđðŨîĒøÜÿîĆïÿîčîÿĞćÙĆâĔĀšđýøþåÖĉÝÝĆÜĀüĆéöĀćÿćøÙćö×÷ć÷êĆüĕéš
đðŨîĂ÷ŠćÜéĊ
îĂÖÝćÖÖćøðøąđöĉîđýøþåÖĉÝéšü÷üĉíĊ Management Chart Ēúšü÷ĆÜöĊÜćîýċÖþć×ĂÜ ĂîčüĆçîŤ
(2558) ìĊę ìĞ ćÖćøýċÖ þćñúÖøąìïìćÜđýøþåÖĉÝ ìĊęđÖĉ éÝćÖÖćøĔßšÝŠć÷õćÙøĆåēé÷ÖćøüĉđÙøćąĀŤéšü÷
ĒïïÝĞćúĂÜðŦÝÝĆ÷Öćøñúĉê-ñúñúĉê×ĂÜÝĆÜĀüĆéđú÷(Provincial input-output model) ĒïïĕöŠöĊÖćøÿĞćøüÝ
ēé÷ÖćøðøąöćèÙŠćÿĆöðøąÿĉìíĉĝÖćøñúĉêÝćÖĒïïÝĞćúĂÜðŦÝÝĆ÷ÖćøñúĉêĒúąñúñúĉê×ĂÜðøąđìýĕì÷
đóČęĂýċÖþćñúÖøąìïÝćÖÖćøĔßšÝŠć÷Üïðøąöćè×ĂÜÝĆÜĀüĆéêŠĂøć÷ĕéšĒúąÖćøÝšćÜÜćî ĒúąÝĆéúĞćéĆïÙüćöÿĞćÙĆâ
ĒúąñúÖćøđßČęĂöē÷Ü×ĂÜĂčêÿćĀÖøøöêŠćÜė ēé÷óĉÝćøèćñúÖøąìïĕðéšćîĀîšć (Forward Linkages)
ĒúąñúÖøąìïĕðéšćîĀúĆÜ (Backward Linkages) éšćîñúñúĉê éšćîÖćøÝšćÜÜćî Ēúąéšćîøć÷ĕéš
óïüŠć øć÷ĕéšìĊę đÖĉ éÝćÖñú×ĂÜÖćøĔßšÝŠć÷Üïðøąöćè×ĂÜÝĆÜĀüĆéđú÷ÝĞćîüî 1,439.87 úšćîïćì
ìĞćĔĀšøć÷ĕéšøüöìĊęđÖĉé×ċĚîĔîÝĆÜĀüĆéđìŠćÖĆï 1,471.319 úšćîïćì ÿćöćøëÖŠĂĔĀšđÖĉéøć÷ĕéšĔîÿć×ćÖćøñúĉêêŠćÜė
đøĊ÷ÜúĞćéĆï 3 úĞćéĆïĒøÖ ÙČĂ ÿć×ćÖćø ÿć×ćÖćøÖŠĂÿøšćÜõćÙøĆå Ēúąÿć×ćÖćøýċÖþć ĒúąìĞćĔĀšđÖĉé
ÖćøÝšćÜÜćîøüöĔîÝĆÜĀüĆéđìŠćÖĆï 11,363 ÙîÙî ÿćöćøëÖŠĂĔĀšđÖĉéÖćøÝšćÜÜćîĔîÿć×ćÖćøñúĉêêŠćÜė
ēé÷đøĊ÷ÜúĞćéĆïĔîÖćøÝšćÜÜćîĔî3 úĞćéĆïĒøÖ ÙČĂ ÿć×ćÖćøÖŠĂÿøšćÜõćÙøĆå đÖĉéÖćøÝšćÜÜćîĔĀšÖĆïÿć×ć
ÝĞćîüî 7,371 Ùî ÿć×ćÖćø×îÿŠÜ 610 Ùî ÿć×ćÿćíćøèÿč× 360 Ùî êćöúĞćéĆï
ÝćÖñúÖćøýċÖþć×šćÜêšîÝąđĀĘîĕéšüŠćÖćøÖøąêčšîđýøþåÖĉÝÝĆÜĀüĆéĔĀšðøąÿĉìíĉñúÿĎÜÿčéîĆĚîõćÙøĆå
ÙüøöĊÖćøüćÜĒñîÖĞćĀîéÜïðøąöćèøć÷ÝŠć÷ĔĀšđĀöćąÿöÖĆïÿć×ćÖćøñúĉêìĊęöĊñúÖøąìïêŠĂÖćøÝšćÜ
ÜćîĒúąÖćøÿøšćÜøć÷ĕéšĔĀšÖĆïðøąßćßîĔîÝĆÜĀüĆéêćöĀúĆÖ×ĂÜêĆüìüĊ (Multiplier)ìĊęüŠćđöČęĂöĊÖćøĔßš
ÝŠć÷ÜïðøąöćèúÜĕðĔîøąïïđýøþåÖĉÝĔîĒêŠúąÙøĆĚÜÝąöĊñúìĞćĔĀšöĊÖćøđóĉęöÖćøĔßšÝŠć÷ĔîéšćîêŠćÜė
ÖøąÝć÷ĕðđðŨîøć÷ĕéšĔîÿć×ćÖćøñúĉêĂČęîė ĂĊÖĀúć÷øĂï đÖĉ éÖćøñúĉêÿĉîÙšćĒúąïøĉÖćø×ċĚî îĞćĕðÿĎŠ ÖćøÝšćÜ
ÜćîĒúąÖćø×÷ć÷êĆüìćÜđýøþåÖĉÝìĊę÷ĆęÜ÷Čî
ÿøčð
ĔîÖćøðäĉøĎðÖøąïüîÖćøïøĉĀćøÖćøúÜìčîõćÙøĆåêĆĚÜêšîîĚĞć(ÖćøÝĆéÿøøÜïðøąöćè) ÖúćÜîĚĞć
(ÖøąïüîÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜ) Ēúąðúć÷îĚĞć(ÖćøđïĉÖ ÝŠć÷Üïðøąöćè) êšĂÜéĞćđîĉîÖćøĕðóøšĂöėÖĆ î
ìĆĚÜÿŠüî×ĂÜõćÙøĆåìĊêę šĂÜðøĆïðøčÜđøČęĂÜÖãĀöć÷øąđïĊ÷ïĀøČĂêĆüïčÙúćÖøìĊęđðŨî×šĂÝĞćÖĆé ĒúąĔîÿŠüî×ĂÜõćÙđĂÖßî
ìĊęđðŨîñĎšÙšćÖĆïõćÙøĆåÖĘêšĂÜðøĆïêĆüĔĀšđ×šćÖĆ ïÖãĀöć÷øąđïĊ÷ï×ĂÜìćÜõćÙøĆåđßŠîÖĆ î ĀćÖÖšćü×šćö×šĂÝĞćÖĆ é
đĀúŠćîĊĚĕéšÝąÿćöćøëđóĉęöðøąÿĉìíĉõćóĒúąðøąÿĉìíĉñúĔîÖćøúÜìčî ×ĂÜõćÙøĆåàċęÜÝąîĞćĕðÿĎŠÖćøóĆçîćïøĉÖćø
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ÿćíćøèąìĊę öĊÙčèõćóĒúąÿćöćøëÿîĂÜêĂïÙüćöêšĂÜÖćø×ĂÜðøąßćßîĕéšÝøĉÜ øüöëċÜßŠü÷÷ÖøąéĆï
ēÙøÜÿøšćÜóČĚîåćîđóČęĂđóĉęöýĆÖ÷õćóĔîÖćøĒ×ŠÜ×Ćî×ĂÜõĎöĉõćÙĒúąðøąđìýĕéšĂ÷ŠćÜ÷ĆęÜ÷ČîĔîøą÷ą÷ćü
đĂÖÿćøĂšćÜĂĉÜ
ÖøöïĆâßĊÖúćÜ. (2560). ÿëĉêĉÖćøÙúĆÜ. ÿČïÙšîđöČĂę 5 ÖčöõćóĆîíŤ 2560, ÝćÖ
http://www.cgd.go.th/cs/internet/internet/cs/internet/internet/ÿëĉêĉÖćøÙúĆÜ
.html?page_locale=th_TH.
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ปญหาดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติของโรงเรียนขนาดเล็ก
ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดขอนแกน
Problems Concerning Policy Implementation of Educational
Decentralization of Schools in Khon Kaen Municipality,
Khon Kaen Province
ศิรินญา ศรีสวาง1 เพ็ญณี แนรอท2

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจซึ่งศึกษาปญหาดานการนํานโยบายสูก ารปฏิบัติของโรงเรียนขนาดเล็กในเขต
เทศบาลเมือง จังหวัดขอนแกน โดยมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาปญหาดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติของโรงเรียน
ขนาดเล็กในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดขอนแกนภายใตการกระจายอํา นาจทางการศึกษา 2) เพื่อประเมินผลนโยบาย
การกระจายอํานาจทางการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดขอนแกนภายใตการกระจาย
อํ านาจการศึ กษา และ 3) เพื่ อจั ดทํ าข อเสนอแนะเชิ งนโยบายการกระจายอํ านาจทางการศึ กษาของโรงเรี ยนขนาดเล็ ก
ในเขตเทศบาลเมื อง จั งหวั ดขอนแก นภายใต การกระจายอํ านาจการศึ กษา เก็ บรวบรวมข อมู ลโดยวิ ธี การวิ จัยผสมผสาน
ประกอบดวยการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการสํารวจดวยแบบสอบถามสําหรับครูผูสอน จํานวน 42 คน
และการสัมภาษณผูบริหาร จํานวน 10 คน โดยใชแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง ผลการวิจัยพบวา 1) ปญหาดานการนํานโยบาย
สูการปฏิบัติของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดขอนแกนภายใตการกระจายอํานาจทางการศึกษา
คือ ขอจํากัดดานงบประมาณ เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณในรูปแบบรายหัวสงผลใหโรงเรียนขนาดเล็กไดรับการจัดสรร
งบประมาณที่นอยในขณะที่ตองบริหารการศึกษาทั้ง 4 ดานและกิจกรรมพัฒนานักเรียนในรูปแบบเดียวกับโรงเรียนขนาดอื่น ๆ
โดยเฉพาะการขาดการสนับสนุนงบประมาณดานเทคโนโลยี อยางไรก็ตามตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันโรงเรียนขนาดเล็ก
ตองบริหารจัดการศึกษาภายใตความขาดแคลนและดําเนิน งานเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคของนโยบายที่ไดวางไว
2) การประเมินการปฏิบัติงานดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติของโรงเรียนขนาดเล็กโดยภาพรวมและรายดานอยูใน
ระดับมาก ( X = 4.15), (S.D. = .692 ) สามารถเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอยได ดังนี้ ดานบริหารงาน
วิชาการ ( X = 4.19), (S.D. = .728) ดานบริหารงานบุคคล ( X = 4.16), (S.D. = .628) ดานการบริหารงบประมาณ
( X = 4.12), (S.D. = .664 ) และดานการบริหารงานทั่วไป ( X = 4.11), (S.D. = .747 ) ตามลําดับ 3) ขอเสนอแนะ
เชิงนโยบายกลุมเปาหมายมีความเห็นวา (1) พัฒนาใหโรงเรียนมีความเปนนิติบุคคลแบบสมบูรณแบบอยางเปนรูปธรรม
ใหอิสระทางการบริหารซึ่งจะสงผลตอการคัดเลือกบุคคลากรที่ตรงกับความตองการ (2) ทบทวนงบประมาณอุดหนุนรายหัว
ใหกับโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อลดความเลื่อมล้ําระหวางโรงเรียน
คําสําคัญ : การกระจายอํานาจ การบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก

1

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกนy
รองศาสตราจารย ดร.,อาจารยประจําสาขาการปกครองทองถิ่น วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น
มหาวิทยาลัยขอนแกน
2
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Abstract
This study investigated Problems Concerning Policy Implementation of Educational
Decentralization of Small-size Schools in Khon Kaen Municipality, Khon Kaen Province.
The objectives were to: 1) study problem policy implementation of education decentralization of
small-size school in Khon Kaen Municipality, 2) evaluate policy of education decentralization of
small-size school in Khon Kaen Municipality, 3) propose the guidelines for policy of education
decentralization of small-size school in Khon Kaen Municipality. The data were obtained by mixed
method; quantitative and qualitative approaches. The research instrument was used for survey
data from 42 school teachers and the semi-structured interview was used to obtain data from the
10 school administrators. The findings revealed that 1) the problems encountered by the schools
were the limitation of budget for students’ development. The budget was allocated based on per
head of the students. The budget was assigned for various functions such as academic
management, personnel management and infrastructure development. So when the school plan
activities for students’ development there was insufficient budget. Most importantly the budget is
not covered to technological development, 2) there overall policy implementation of education
decentralization of small-size school in Khon Kaen Municipality and the individual aspect were
conducted at high level ( X =4.15, S.D= 0.692). The individual aspect can be presented as academic
management ( X = 4.19,S.D=0.728), personnel management ( X = 4.19,S.D= 0.628), budget
management ( X = 4.12,S.D= 0. 664), and general management ( X = 4.11, S.D =0.747) respectively,
3) the guidelines for policy of education decentralization of small-size school in Khon Kaen
Municipality included (1) the Ministerial regulation should allow flexibility for school administrator
to be able to make decision in the issue like personnel recruitment, the per head budget should
reconsider to reduce inequality among different school-size.
Keywords: Decentralization, education management, small-size school

บทนํา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดบัญญัติไววา “บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึก ษา
ขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดการใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย”
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2557) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ไดกําหนดความ
มุงหมายในการจัดการศึกษาวาการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ
ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต การบริหาร
ราชการแผนดินของไทยในอดีตนั้น ไดเนนไปที่การรวมศูนยมากกวาการกระจายอํานาจ เนื่องจากตองการรักษา
ความมั่นคงของชาติ จึงทําใหเกิดปญหาตามมาอยางมากมายในระดับทองถิ่นนั้นไมสามารถแกไขไดอยางเบ็ดเสร็จ
ภายในทองถิ่น (ชํานาญ จันทรเรือง, 2556) ป พ.ศ. 2539 เกิดกระแสการปฏิรูปการศึกษาขึ้นอีกครั้ง
โดยนําสาระสําคัญทางการศึกษามาบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ และการกระจายอํานาจไดกําหนดชัดเจน
ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 มีการปรับเปลี่ ย น
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การบริหารและการจัดการศึกษาที่เนนการกระจายอํานาจไปยังเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
โดยตรงทั้งดานงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป
ป พ.ศ. 2555-2558 มีเด็กไทยกวาหนึ่งลานคนเขาศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กและพบวาคุณภาพ
การศึกษาที่เด็กไดรับนั้นถือวายังไมมีคุณภาพเพียงพอ ดวยบุคลากรครูที่ขาดแคลน และบางสวนกําลังจะ
เกษียณอายุราชการ รวมถึงงบประมาณการบริหารจัดการโรงเรียนที่ไดรับเปนรายหัวที่ต่ํา ปจจุบันคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสถานศึกษาในสังกัดจํานวน 32,879 แหง เปนสถานศึกษาขนาดเล็กมีจํานวนทั้งสิ้ น
10,877 แหง คุณภาพการศึกษาของนักเรียนมีคุณภาพคอนขางต่ําเมื่อเทียบกับสถานศึกษาขนาดอื่น
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550) จากสภาพขางตนชี้ใหเห็นวาปญหาสําคัญใน
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งเปนปญหาหลัก 3 ประการ คือ จํานวนนักเรียนซึ่งเปนปจจัย
หลักมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง สงผลตองบประมาณที่โรงเรียนจะไดรับเพื่อนํามาบริหารจัดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนยังไมดีเทาโรงเรียนในเขตเมือง
ขาดอุปกรณ และเทคโนโลยีทางการศึกษา และปญหาสําคัญอีกประการคือการขาดแคลนบุคลากรครู
ที่มีความเชี่ยวชาญในแตละสาระการเรียนรู จํานวนครูไมครบชั้นเรียน จากสภาพปญหาดังกล าวข า งต น
เพื่อใหการดําเนินงานการบริหารจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพของโรงเรียนเพื่อสนองนโยบาย
ดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไดอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุเงื่อนไขความสําเร็จ รวมทั้งจัดการเรียน
การสอนไดตามมาตรฐาน มีคุณภาพ ลดความเลื่ อมล้ํ า ผู วิจัยจึ งมีความสนใจที่จะศึกษาป ญหาดานการนํา
นโยบายสูการปฏิบัติของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดขอนแกนภายใตการกระจาย
อํานาจทางการศึกษา 4 ดาน ไดแก ดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และบริหารทั่วไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปญหาดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตเทศบาลเมือง
จังหวัดขอนแกนภายใตการกระจายอํานาจทางการศึกษา
2. เพื่อประเมินผลนโยบายการกระจายอํานาจทางการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในเขต
เทศบาลเมือง จังหวัดขอนแกนภายใตการกระจายอํานาจการศึกษา
3. เพื่อจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายการกระจายอํานาจทางการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก
ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดขอนแกนภายใตการกระจายอํานาจการศึกษา
การกระจายอํานาจทางการศึกษา
ความหมายของการกระจายอํ า นาจทางการศึ ก ษา การกระจายอํ า นาจในการบริ ห าร
การศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ คือ การถายโอน (Transfer) อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ
ในการตัดสิ นใจดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริ หารงานทั่วไปจากส ว นกลาง
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2536 : 10)โดยการที่รัฐหรือรัฐบาลส วนกลางให อํานาจการตัดสิ นใจในกิจกรรมต า งๆ
กับสวนราการในระดับภูมิภาคหรือสวนราชการในระดับทองถิ่นนั้นๆ ไดนําไปใชในการจัดการศึกษาโดยตรง
(ภานุวัฒน ภักดีวงศ , 2540 : 7)
หลักการกระจายอํานาจการบริหารการศึกษา ภานุวัฒน ภัคดีวงศ (2540 : 25) กลาวถึงหลัก
ของการกระจายอํานาจจะตองมีการกระจายอํานาจวินิฉัยสั่ งการและการบริหารลงไปยังหนวยงาน
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ซึ่งรับผิดชอบที่ใกลชิดประชาชนใหมากที่สุด ผูรับมอบอํานาจตองมีความพรอมในการรับมอบหนาที่
ความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่มากขึ้น สรางดุลยภาพระหวางหนาที่และความรับผิดชอบกับอํานาจ
หน า ที่ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น การกระจายอํ า นาจจะต อ งเป น ไปเพื่ อ บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ใ นด า นประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผล และประโยชนตอประชาชนและสังคม และตองมีเปาหมายที่ชัดเจนประเมินได และตองมี การ
ตระเตรียมขั้นตอนใหเปนระบบเพียงพอแกการดําเนินการ
องคประกอบหลักของการกระจายอํานาจการบริ หาร และการจัดการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา (2549) การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาใหเขตพื้นที่การศึกษา ในการ
แบงอํานาจการบริหารจากสวนกลางไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
โดยตรง โดยแบงเปน 4 ดาน ไดแก 1) ดานวิชาการ 2) ดานงบประมาณ 3) ดานการบริหารงานบุคคล 4) ดาน
การบริหารงานทั่วไป
รูปแบบการกระจายอํานาจการบริหารการศึกษา พิณสุดา สิริธรังศรี (2541 : 8-9) ไดแบงการ
กระจายอํานาจออกเปน 4 รูปแบบ คือ 1) การแบงอํานาจ หมายถึง การถายโอนบทบาทหนาที่ของสวนกลาง
ใหกับสวนทองถิ่นตามลําดับขั้นตอนของการบังคับบัญชา 2) การมอบอํานาจ หมายถึง หนวยงานในระดับภูมิภาค
หรือระดับทองถิ่นหรือหนวยงานเฉพาะกิจไดรับอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบจากสวนกลางเพื่อ ดําเนิน
โครงการพิเศษโดยมีอิสระในการกําหนดนโยบายการบริหารจัดการดวยตนเองแตความรับผิดชอบสูงสุดยังอยูที่
3) การโอนอํานาจ หมายถึง ส วนกลางกระจายอํานาจหน าที่ความรับผิดชอบที่มีอยูไปยังองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอยางเต็มที่ โดยมีกฎหมายรองรับ สวนกลางมีหนาที่ใหการสนับสนุนสงเสริมและ
ควบคุมกํากับทางออมและ 4) การใหองคกรเอกชนรับไปดําเนินการในกิจการที่รัฐบาลไมอาจสามารถ
ทําไดอยางมีประสิทธิภาพ
การบริหารฐานโรงเรียน (School-based Management)
การบริหารโรงเรียนเปนฐานนั้นเปนหัวใจสําคัญของการบริหารสถานศึกษาดวยเหตุผลสําคัญ
คือ 1) หลักการกระจายอํานาจ เปนการกระจายอํานาจจากสวนกลางมายังสถานศึกษาโดยเชื่อวา
สถานศึกษาคือ หนวยสําคัญของการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการศึกษาของเด็ก 2) หลักการมีสวนรวม
(Participation or Collaboration or Involvement) คือ การเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียในการจั ด การศึ ก ษา
ไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการคิดและตัดสินใจรวมกัน 3) หลักการคืนอํานาจการจัดการศึกษาใหประชาชน
(Return Power to People) เนื่ องจากการเปลี่ ยนแปลงทางสั งคมอย างรุ นแรง รวดเร็ ว การจั ดการศึ ก ษา
ในรู ปแบบเดิ มที่ มาจากส วนกลางซึ่ งอาจไม ตอบสนองต อความต องการอย างแท จริ งของชุ มชนท องถิ่ นได
การคืนอํานาจตัดสินใจนาจะเปนทางออก และสอดคลองกับการจั ดการศึกษา 4) หลักการบริหารตนเอง
(Self - Managing) เป นหลั กความเชื่อว าการบริ หารงานเพื่ อให บรรลุ เป าหมายสามารถทํ าได ห ลากหลายวิ ธี
หนวยงานในสวนกลางควรจะมีหนาที่เพียงกําหนดนโยบาย และเปาหมาย ใหโรงเรียนจัดการบริหารงานดว ย
5) หลักการตรวจสอบและถวงดุล (Check and Balance) โดยหลักการที่วาสวนกลางมีหนาที่กําหนดนโยบาย
และควบคุมมาตรฐานแลว ใหมีองคกรอิสระทําหนาที่ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานนโยบายของชาติ
เชื่อวาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานนาจะทําใหการบริหารโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพ และคุณภาพมากขึ้น
(อุทัย บุญประเสริฐ, 2543: ค-ง)
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การนํานโยบายไปปฏิบัติ
แนวคิดการนํานโยบายไปปฏิบัติมีห ลักการสํ าคัญคือประเด็นความสามารถที่จะผลั กดั น ให
การทํางานของกลไกที่สําคัญทั้งหมด สามารถบรรลุผลลัพธที่ตั้งไวได นอกจากนี้ยังกลาวอีกวา การนํานโยบาย
ไปปฏิ บั ติ มี ความสลั บซั บซ อนในกระบวนการนํ านโยบายไปปฏิ บั ติ ครอบคลุ มถึ งองค การ และผู เ กี่ ย วข อ ง
ซึ่งลวนมีความคาดหวังและเปาหมายที่ตางกันไป องคการ และผูเกี่ยวของตางมีบทบาท และอิทธิพลตอผลของ
การนํานโยบายไปปฏิบัติมากหรือนอยตางกันไป แตไมมีใครสามารถควบคุมผลหรือทิศทางของการนํา
นโยบายไปปฏิบั ติได (วรเดช จันทรศร, 2541 หนา 3) ซึ่งมีขั้นตอนในการปฏิบัติที่ครอบคลุ มถึงการแปลง
วัตถุประสงคหรือเปาหมายที่กําหนดไวในกฎหมายหรือพระราชบัญญัติซึ่งปกติจะกวาง และคลุมเครือ
ให เปน กิจกรรมหรื อโครงการที่ชัดเจนเปนรู ปธรรม ศุภ ชัย ยาวะประภาษ (2548 : 89) สรุปเป น
ขั้นตอนได 5 ขั้นตอน ดังนี้ การแปลงนโยบาย การรวบรวมทรัพยากร การวางแผน การจัดองคกร
และการดําเนินงาน
ความสําคัญของการประเมินนโยบาย
การประเมินนโยบายเปนการติดตามเพื่อประเมินความเหมาะสมของความสอดคลองกับ
โครงสรางองคกรเพื่อให ทราบถึงผลตามแผนที่กําหนดไว ดันน (Dunn, 2008: 353-354) กลาววา
การประเมินนโยบายมีหนาที่สําคัญในการวิเคราะห นโยบายไดแก 1) การใหขอมูลสารสนเทศที่มี
ความเที่ยงตรงและเชื่อถือได 2)การชวยใหเกิดความชัดเจน และวิพากษวิจารณเกี่ยวกับคุณคาที่อยู ภายใต
เปาประสงคหรือวัตถุประสงคของเปาหมายของนโยบาย โดยการใหนิยามและระบุความหมายเชิงปฏิบัติการ
ใหชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค 3) การชวยใหเกิดการประยุกตใชวิธีการวิเคราะหนโยบายอื่นๆ รวมทั้ง
การใหขอเสนอแนะและการกําหนดโครงสรางปญหา ขอมูลสารสนเทศที่เพียงพอเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามนโยบายจะชวยในการกําหนดโครงสร างป ญหาเชิงนโยบายไดชัดเจน และปรับปรุงทางเลื อก
นโยบายไดอยางเหมาะสม ขณะเดียวกันเกณฑในการประเมินนโยบายก็นับเปนประเด็นสําคัญ เกณฑในการ
ประเมินผลนโยบายที่เปนที่ยอมรั บโดยทั่วไปคือ เกณฑที่เนนประสิ ทธิภาพ และเกณฑที่เนนประสิ ท ธิ ผ ล
จุ มพล หนิ มพาณิช (2547 : 239) ไดอธิบายไวต ามรายละเอีย ดดัง ต อ ไปนี้ 1) เกณฑประสิ ท ธิ ผ ล
ใชพิจารณาผลของนโยบายที่มีตอความสําเร็จของผลลัพธ 2) เกณฑประสิทธิภาพ ใชพิจารณาการใชทรัพยากร
มีการใชทรัพยากรนั้นไดอยางคุมคาหรือไม 3) เกณฑความพอเพียง ใชพิจารณาวาการดําเนินงานของ
นโยบายนั้นบรรลุวัตถุประสงคหรือไม โดยอยูภายใตเงื่อนไขทางทรัพยากรที่ มีอยู 4) ความเที่ยงธรรม
เกี่ยวของกับเหตุผลเชิงกฎหมายและเหตุผลทางสังคม นโยบายความเที่ยงธรรมคือเกี่ยวกับการกระจายโอกาส
อยางยุติธรรม แตในเรื่องของภารคาใชจายยังไมสามารถที่จะกระจายไดอยางเทาเทียม 5) ความตองการ
ตอบสนอง เกณฑนี้ใชพิจารณาการตอบสนองความต องการ หรือความพึงพอใจ 6) ความเหมาะสม
เปนการพิจารณาถึงความเหมาะสมของนโยบาย โดยที่ความเหมาะสมของนโยบายหนึ่งๆนั้นไมไดขึ้นอยูที่เกณฑใด
เกณฑหนึ่ง แตตองมีหลายเกณฑ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
อรวรรณ คํามาก (2554) ไดศึกษาเรื่อง ปจจั ยที่ส งผลสํ าเร็จของการนํานโยบายการกระจายอํ า นาจ
การบริหารและการจัดการศึกษาไปปฏิบัติในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการที่ 6 พบวา 1) ระดับปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของการนํา
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นโยบายการกระจายอํานาจการบริ หารและการจัดการศึกษาไปปฏิบั ติ โดยรวมอยู ในระดับมาก
2) ความสําเร็จของการนํ านโยบายการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปปฏิ บั ติ
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูในระดับมาก 3) ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายการกระจายอํานาจ
การบริหารและการจัดการศึกษาไปปฏิบัติในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา ทุกปจจัยมีความสัมพันธ
ทางบวกกับความสําเร็จของการนํานโยบายการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาไป
ปฏิบัติในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ต อ มา กมลศั ก ดิ์ ทองกลม (2551) ได ศึ ก ษาเรื่ อ งสภาพและป ญ หาในการกระจายอํ านาจ
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุบลราชธานี เขต 1
ผลการศึกษาพบวาพบวา 1) การกระจายอํานาจการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาอุ บลราชธานี เขต 1 มี สภาพการกระจายอํ านาจโดยรวม และรายด า น
อยูในระดับมาก และมีปญหาการกระจายอํานาจโดยรวมและรายดานอยูในระดับนอย ตอมาเสนห เหลาเสนา
(2554 : 98-104) ได ศึ กษาความพร อม และความคาดหวั งต อการกระจายอํ านาจการบริ หารงบประมาณ
ตามพระราชบั ญญั ติ การศึ กษาแห งชาติ พ.ศ. 2542 ในโรงเรี ยนมั ธยมศึ กษา สั งกั ดกรมสามั ญศึ กษา
จั งหวั ดชั ยภู มิ พบว า 1) ความพร อมต อการกระจายอํ านาจการบริ หารงบประมาณของผู บริ หารโรงเรี ย น
อยูในระดับมาก 2) ความพรอมตอการกระจายอํานาจการบริหารงบประมาณ ดานพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ของครูอยู ในระดั บมาก 3) ความพรอมตอการกระจายอํ านาจการบริ หารงบประมาณ ดานความสั ม พั น ธ
กับชุมชนอยูในระดับมาก 4) ความพรอมตอการกระจายอํานาจการบริหารงบประมาณ ดานบรรยากาศองคการ
อยูในระดับมาก 5) ปญหาและอุปสรรค พบวา การจัดสรรงบประมาณเกิดความไมเปนธรรม โรงเรียนในเขตกันดาร
หรือเขตยากจนจะไมไดรับการสนับสนุนจากชุมชนเทาที่ควร บางโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียนไมสนใจศึกษานโยบาย
และแนวปฏิบั ติการกระจายอํานาจไมเห็นความสํ าคัญของการกระจายอํานาจ และอํานาจการบริหารผู ก ขาด
หรือจํากัดไวแตคณะกรรมการหรือผูมีสวนเกี่ยวของ และ พูลยชัย ยาวิราช (2550) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบ
การนํานโยบายไปสูการปฏิบัติสําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยพบวา สภาพปจจุบันและ
ปญหาของการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติพบวา การนํานโยบายไปปฏิบัติยังขาดกระบวนการที่เปนแนวทางที่ชัดเจน
ในการดํ า เนิ น งาน ยุ ท ธศาสตร ห รื อ แนวทางสู ค วามสํ า เร็ จ ของการนํ า นโยบายไปปฏิบั ติ ที่สํ าคัญ
คือ ยุทธศาสตรการมีสวนรวมและยุทธศาสตรการบริหารเชิงกลยุทธ รูปแบบที่พัฒนาขึ้นเปนรูปแบบ
ในเชิงกระบวนการและยุทธศาสตร ซึ่งระกอบดวยองคประกอบหลัก 2 สวน คือ สวนแรกเปนกระบวนการนํานโยบาย
ไปสูการปฏิบัติสําหรับสถานศึกษา และสวนที่สองคือ ยุทธศาสตรสูความสําเร็จที่มีความสัมพันธกับกระบวนการ
ทุกขั้นตอน และลมัยพร แหลงหลา (2551) ไดศึกษาการวิเคราะหปจจัยที่สงเสริมและปจจัยที่เปน
อุ ป สรรคต อ การนํ า นโยบายการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานไปปฏิ บั ติ ใ นสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พบวา 1) สภาพการนํานโยบายการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไปปฏิบัติในสถานศึกษา ขอคนพบเชิงปริมาณพบวา โรงเรียนทั้ง 3 ขนาด สวนใหญมีการนํา
นโยบายการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปปฏิบัติครบทุกนโยบายแตในโรงเรียนขนาดเล็กไมสามารถนํานโยบาย
การศึกษาขั้นพื้นฐานไปปฏิบัติไดครบทุกดานมากที่สุด และ 2) ปจจัยสําคัญที่เปนอุปสรรคตอการนํานโยบาย
ไปสูการปฏิบัติ ในกลุมปจจัยภายในไดแก ปจจัยดานงบประมาณ ปจจัยดานวัสดุอุปกรณ ปจจัยดานลักษณะ
โครงสรางของนโยบายการศึกษาขั้นพื้นฐาน และปจจัยดานบุคลากรในกลุมปจจัยภายนอก ไดแก
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ปจจัยดานโครงสรางเศรษฐกิจ ปจจัยการเมือง และปจจัยดานเทคโนโลยี สรุปไดวางานวิจัยดานการประเมินการ
นํานโยบายการกระจายอํานาจสู การปฏิบัติประกอบดวยการศึกษาเอกสารงานวิจั ยที่เกี่ยวของที่
นําเสนอขางตนที่เกี่ยวของกับการกระจายอํานาจการบริหารการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการ
บริหาร และการจัดการศึกษาทั้งดาน 4 ดาน ไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่ และสถานศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรงประกอบดวย 1) ดานการบริหารงานวิชาการ 2) ดานการบริหารงานบุคคล
3) ดานการบริหารงบประมาณ 4) ดานการบริหารทั่วไป (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ , 2542)
นอกจากนี้ รุง แกวแดง (2546) ยังไดกลาวถึงการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้ง 4 ดาน
เพื่อใหสถานศึกษามีความคลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษา โดยผูวิจัยไดนําองคประกอบทั้ง 4 ดาน
มาเปนกรอบในการศึกษาวิจัย
ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น กา รวิ จั ย เชิ ง สํ ารวจ ( Survey research) โดยใช แ บบสอบ ถา ม
(Questionnaire) และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสั มภาษณกึ่งโครงสราง (Semi – structured
Interview) การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ดํ า เนิ น การโดยการสํ า รวจใช แ บบสอบถามครู ผู ส อน
(Questionnaire) โดยสรางขึ้นจากการสังเคราะหแนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ศึกษา
และไดกําหนดใหสอดคลองกับกรอบแนวคิดในการวิจัย และการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา โดยใช แบบ
สัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (semi – structured interview) ซึ่งเปนการสัมภาษณที่ประกอบดวย
คําถามตางๆ ในแบบสอบถามที่สามารถที่ปรับเปลี่ยนเพื่อใหเกิดความชัดเจนในคําตอบ ขอมูลที่ไดจาก
แบบสอบถามวิเคราะห โดยใชโ ปรแกรมคอมพิว เตอรสํ าเร็ จรูป SPSS For Windows (Statistical
Package for the Social Sciences for Windows) เพื่ อหาค าสถิ ติ พื้ นฐาน และข อมู ลจากการสั ม ภาษณ
ผูบริหารสถานศึกษานํามาจัดกลุมคําตอบวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis)
ผลการศึกษา
การปฏิ บั ติ ในการนํ านโยบายมาสู การปฏิ บั ติ ของโรงเรี ยนขนาดเล็ ก จั งหวั ดขอนแก นภายใต
การกระจายอํ า นาจทางการศึ ก ษา โดยภาพรวมโดยภาพรวมอยู ใ นระดั บ มาก ( X = 4.15),
(S.D. = .692 ) เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอยดังนี้ คือ ดานบริหารงานวิชาการ ( X = 4.19),
(S.D. = .728) ด า นบริ ห ารงานบุ ค คล ( X = 4.16), (S.D. = .628) ด า นการบริ ห ารงบประมาณ
( X = 4.12), (S.D. = .664 ) และดานการบริหารงานทั่วไป ( X = 4.11), (S.D. = .747 ) ตามลําดับ
1. ปญหาดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตเทศบาลเมือง
จังหวัดขอนแกนภายใตการกระจายอํานาจทางการศึกษา ผลการศึกษาพบวา ปญหาดานการนํา
นโยบายสูการปฏิบัติของโรงเรียนขนาดเล็ก มีขอจํากัดดานงบประมาน การบริหารงบประมาณในการ
จัดกิจกรรมตางๆ เพื่อพัฒนาผูเรียนมีเพียงงบอุดหนุนรายหัว งบประมาณทั้งหมด 100% จะถูกนํามาใชใน
การบริหารงานวิชาการถึง 70% อีก 30 % จะถูกจัดสรรไปในการบริหารงานบุคคล และอื่นๆ เชน ในการจาย
คาสาธารณูปโภค โรงเรียนขาดงบประมาณสนับสนุนดานเทคโนโลยี ไมวาจะกี่ปโรงเรียนขนาดเล็กก็ตองบริหาร
จัดการศึกษาภายใตความขาดแคลน และตองดําเนินงานเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคของนโยบาย
ที่ไดวางไว
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2. ผลการประเมินนโยบายการกระจายอํานาจทางการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กใน
เขตเทศบาลเมือง จังหวัดขอนแกนภายใตการกระจายอํานาจการศึกษา ผลการศึกษาพบวา “นโยบายการศึกษา
เปลี่ยนแปลงไปตามรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนตองทํางานสนองนโยบายที่คอนขางจะเปลี่ยนแปลงบอย
ทํางานตามนโยบายที่รัฐมนตรีวางไว การดําเนินงานในบางนโยบายจึงขาดความตอเนื่อง โครงสรางทางการบริหาร
ของหนวยงานทางการศึกษาที่ไมนิ่ง และไมไดรับการกระจายอํานาจดานบุคคล” (ผูอํานวยการคนที่ 1
สัมภาษณวันที่ 15/12/2559, ผูอํานวยการคนที่ 2 สัมภาษณวันที่ 17/07/60, ผูอํานวยการคนที่ 3
15/02/60)
3. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายการกระจายอํานาจทางการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ ก
ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดขอนแกนภายใตการกระจายอํานาจการศึ กษา ผลการศึกษาพบวากลุ มเป าหมาย
มีความเห็นวา พัฒนาใหโรงเรียนมีความเปนนิติบุคคลแบบสมบูรณแบบอยางเปนรูปธรรม เพื่อความคลองตัว
ในการบริหารและการจัดการศึกษา รวมถึงการคัดเลือกบุคลากรที่ตรงกับความตองการ และการสรางขวัญ
กําลังใจในการทํางาน ดานงบประมาณ ทบทวนงบประมาณเงินอุดหนุ นรายหัวให กับ โรงเรี ย นขนาดเล็ ก
การดําเนิ นนโยบายควรมี ความต อเนื่ องและสอดคล อง แมจะมีการเปลี่ ยนแปลงทางโครงสร างการบริ ห าร
และในการวัดและประเมินผลโดยใชผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ เปนปญหาสําคัญในการประเมินคุณภาพ
สถานศึกษาขนาดเล็ ก เพราะสถานศึกษาขนาดเล็ กไมสามารถคัดเลื อกนั กเรี ยนได และพบวาเด็กนั ก เรี ย น
ของโรงเรียนขนาดเล็กขาดประสบการณในการเรียนรู นักเรียนถือเปนปจจัย เพราะผลการประเมินที่
ผานมาแสดงใหเห็นวาคุณภาพนักเรียนมีผลโดยตรง
อภิปรายผล
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด ผ ลจากการทบทวนวรรณกรรมกอปรกั บ การสั ม ภาษณ ก ลุ ม เป า หมาย
ซึ่งมีประเด็น ที่นาสนใจ คือ ประเด็นการพัฒ นาหลั กสู ตรสถานศึกษาไดให ขอสั งเกตที่นาสนใจคื อ
ดานวิชาการประเด็นการพัฒนาหลั กสู ตรสถานศึกษาให สอดคล องกับสภาพปญหา ความตองการของผู เ รี ย น
พบวา การใหโรงเรียนกําหนดหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง และใหมีสอดคลองกับ
สภาพป ญหาและความต องการของผู เรี ยน ชุมชนนั้น เปนเรื่องที่กวางและยากเนื่ องจากโรงเรียนขนาดเล็ ก
ขาดบุคลากรที่มีความรูและความเขาใจหรือผูเชี่ ยวชาญเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรและการสอน
อีกทั้งยังขาดความรวมมือจากชุมชนและทองถิ่น และยังพบวามีการคัดลอกหลักสูตรกันมา ปญหาอุปสรรค
ดานวิชาการสอดคลองกับ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. (2549)
ประเด็นการพัฒนากระบวนการเรียนรูลักษณะที่มีการสงเสริมใหมีการพัฒนาครูในรูปแบบ
การอบรมและรวมกลุมเครือขายเพื่อรวมกันพัฒนาการแผนการเรียนการสอนเพื่อใหตรงความตองการของผูเรียน
สอดคล องกับ ปริศนา สี เงิน (2559) ดานการพั ฒนากระบวนการเรี ยนรู โรงเรียนส งเสริ มให ครู จั ดทํ าแผน
การเรียนรูโดยเนนผูเรียนและสอดคลองกับความตองการของผูเรียน แตการอบรมเปนการสงบุคลากร
เขาไปอบรมตามที่สวนกลางจัดซึ่งบางครั้งสิ่งที่ไปอบรมอาจจะไปตรงตามความตองการของโรงเรียน
หรือนํามาถายทอดความรูไดนอยและการจัดอบรมภายในสถานศึ กษาแทบจะไมมีเลย ประเด็นการวัด
และประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษานั้ น ใช ผ ลสั ม ฤทธิ์ ข องคะแนน O-Net และ NT
ซึ่งผลสัมฤทธิ์ในแตละปของสถานศึกษาขนาดเล็ก บางปก็พบวามีคะแนนอยูในระดับที่นาพอใจ และ
ในบางปก็มีคะแนนที่ต่ํา เนื่องจากปจจัยหลักคือนักเรียน เมื่อโรงเรียนไมสามารถกําหนดคุณภาพของนักเรียน
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ที่เขามาเรียนในสถานศึกษาได รวมทั้งบุคลากรก็ไมไดมีความถนัดในทุกสาระวิชา และถูกกําหนดสัดสวนครู
1 คนตอนักเรียน 20 คน และยังตองจัดการเรียนการสอนในหลายระดับ การดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเปนไปตามกรอบ มีการประชุมรวมกันทั้งในลักษณะที่เปนทางการและสวนใหญจะเปนลั กษณะ
ที่ไมเปนทางการเนื่องจากจํานวนบุคลากรไมไดมาก มีการพูดคุยหาแนวทางการสอนเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพื่อรองรับการประเมินการประกันคุณภาพสถานศึกษาในปตอๆไป
ประเด็นการพัฒนาการใชสื่อ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีการสงเสริมการใชสื่อในการสอน
เชน สื่อทางไกลผานดาวเทียมสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ไมพบวามีการนํานวัตกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยี ใหมๆ
มาใชในการสอน ประเด็นการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู การจัดสรรแหลงเรียนรูนั้นสวนมาก
จะใชแหลงเรียนรูจากการจัดสรรพื้นที่ที่มีในโรงเรี ยน สวนแหลงเรียนรูภายนอกที่เปนการประโยชน ร ว มกั น
กับองคกรอื่นๆนั้น พบวาไมมีการใชพื้นที่รวมกัน เนื่องจากพื้นที่สาธารณะเปนความรับผิดชอบของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมมีการจัดสรรใหใชประโยชนรวมกันกับโรงเรียน และการออกไปแหลงเรียนรูอื่น
เป น ไปในลั ก ษณะของการไปทั ศ นะศึ ก ษานอกสถานที่ ต ามนโยบายของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
โดยในการเดินทางไปทัศนะศึกษาพบวาโรงเรียนขนาดเล็กมีตนทุนที่สูง ซึ่งผลการศึ กษาดานวิชาการ
สอดคลองกับสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2549) ไดกลาววา อํานาจหนาที่ที่กระจาย
ใหสถานศึกษานําไปกําหนดกิจกรรมหรือวิธีปฏิบัติดานวิชาการ การกระจายอํานาจใหสถานศึกษา
ในเรื่องการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผล การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การพัฒนาแหลงเรียนรู การนิเทศการศึกษา
การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการ
กับสถานศึกษาและองคกรอื่นๆ
ดานการบริหารงานบุคคลในประเด็นการสรางสั งคมแหงการเรียนรู โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรี ย น
สงเสริมศักยภาพดานตางๆ ของครู ใหมีความสามารถเทาเทียมกับครูในโรงเรียนขนาดใหญ แตในการปฏิบัติงาน
ของครูในโรงเรียนขนาดเล็กนั้นตองการขวัญกําลังใจในการทํางาน ครูและผูบริหารทํางานภายใตความขาดแคลน
ทั้งงบประมาณ สื่อการเรียนการสอนและวัสดุอุปกรณ โดยเฉพาะสื่อและเทคโนโลยีนํามาในการสอนที่มีราคาแพง
ประกอบกับเงินอุดหนุนรายหัวที่ต่ําซึ่งจัดสรรใหกับงานบุคคลเพียง 5% เทานั้น ประเด็นการพัฒนาครู
การอบรมแมจะมีการจัดอบรมและสงบุคลากรครูเขาอบรมในทุกๆครั้ง แตการจัดอบรมตามกรอบงบประมาณ
สวนกลางในบางครั้ง ไมตรงกับความตองการ เปนการอบรมในเรื่องเดิมซ้ําๆ รวมถึงประเด็นในการใช บุคลากรครู
ที่โรงเรียนไมสามารถเลื อกบุ คลากรใหตรงกับความตองการได กลาวคือ “คนใชครูไมมีสิ ทธิ์ที่จะเลื อกครู ”
จากการศึกษาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนขนาดเล็กทําไดเพียงดานการสนับสนุน สงเสริมใหครู
พัฒนาศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่ แมจากการศึกษาจะพบวาการฝกอบรมครูไมสามารถตอบสนอง
ความตองการที่แทจริงของโรงเรียนได ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ นงลักษณ วิรัชชัย และสุวิมล วองวานิช
(2548) ในดานการปฏิรูปครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีความกาวหนาหลังจากมีการออกกฎหมาย
เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู และสรางความกาวหนาใหกับครูมากขึ้น ดานทักษะความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอนของครูตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรูยังตองเรงพัฒนาอีกมาก แมกอนหนานี้จะมี
การฝกอบรมครูแตกระบวนการฝกอบรมที่ผานมายังไมสามารถสงผลตอการพัฒนาคุณภาพครูได ตามที่มุง หวัง
การสรรหา คัดเลือกบุคคลากรเปนหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนผูกําหนดและจัดสรรให
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สอดคลองกับ กนกวรรณ สรอยคํา (2550) ผลการศึกษาปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการกระจาย
อํานาจการบริหาร ของกรณีศึกษา 2 โรงเรียน ดานการบริหารงานบุคคล พบวา โรงเรียนไมสามารถ
เลือกบุคลากรที่จะบรรจุหรือยายเขามาปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนได และมีความสอดคลองกับ ปทุมมาศ วองอรุณชัย
(2546) ปจจัยดานบุคคลทุกระดับที่มีสวนเกี่ยวของกับนโยบาย เปนสาเหตุของปญหาทั้งหมด เปนทั้งความสัมพันธ
โดยตรงและโดยออม จึงสามารถอธิบายไดวาความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติขึ้นอยูกับปจจัยทุกดาน
โดยคนเปนผูกระทํา
ดานการบริหารงบประมาณในประเด็นการจัดการทรัพยากร การบริหารจัดการบัญชีรายรับรายจาย
มีการควบคุมการเบิกจายเปนลายลักษณอักษรโดยฝายบัญชี สวนประเด็นความรวมมือ และสนับสนุนจากชุมชน
พบวา หากชุมชนใดที่มีความเขมแข็ง โรงเรี ยนจะไดรับความรวมมือที่ดีในการให ความชวยเหลื อดานเงิ น ทุน
หรือแรงงานในการปรับปรุงอาคารเรียน หากชุมชนไมเขมแข็งก็สงผลตอความรวมมือระหวางโรงเรียน
กับชุมชนในการจัดการศึกษาซึ่งดานการมีส วนรวมผู บริหารก็ไดให ความเห็ นวาความรว มมือของ
ผู ปกครองของโรงเรี ยนขนาดเล็ กมี ความแตกต างกั บโรงเรี ยนขนาดใหญ ประเด็ นการจั ดการแจ งข า วสาร
พบประเด็น ที่น าสนใจ คือ การจัดสรรงบประมาณในการจั ดทําโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยี
งบอุดหนุนที่นอยทําใหไมสามารถพัฒนาดานเทคโนโลยีไดมากเทาที่ควร อุปกรณคอมพิวเตอรที่มี
ไมเพียงพอตอนักเรียน ผลการศึกษาสอดคลองกับ อํานวย วงศสิงห (2552) ไดศึกษาการกระจาย
อํานาจการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอแกงกระจาน สํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 พบวา การกระจายอํานาจการบริหารงานงบประมาณ โดยรวมอยูในระดับมาก
สอดคลองกับ เสนห เหลาเสนา (2554 : 98-104) ไดศึกษาความพรอม และความคาดหวังตอการกระจายอํ านาจ
การบริ หารงบประมาณ ตามพระราชบั ญญั ติ การศึ กษาแห งชาติ พ.ศ. 2542 ในโรงเรี ยนมั ธยมศึ กษา
สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดชัยภูมิ พบวา ปญหาและอุปสรรค การจัดสรรงบประมาณเกิดความไมเปนธรรม
โรงเรียนที่มีชื่อเสียงจะไดรับงบประมาณมาก แตขณะเดียวกันโรงเรียนที่มีปญหาจะไดรับงบประมาณน อ ย
และโรงเรียนในเขตกันดาร หรือเขตยากจนจะไมไดรับการสนับสนุนจากชุมชนเทาที่ควรเนื่องจาก
ขอจํากัดทางดานการเงิน ความรู ความคิด และประสบการณ
ด า นการบริ ห ารงานทั่ ว ไปในประเด็ น การส ง เสริ ม งานกิ จ การนั ก เรี ย น ระบบช ว ยเหลื อ ,
สารสนเทศที่เกี่ยวกับตัวนักเรียน พบวา คุณภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กจากสภาพภูมิศาสตร
ที่ตั้งของโรงเรียน สวนใหญผูปกครองมีอาชีพรับจาง การใหความสนใจดูแลบุตรหลานคอนขางนอย
บางโรงเรียนตั้งอยูในเขตชุมชนที่มีลักษณะของการยายถิ่นฐานการทํางาน โรงเรียนไมสามารถปฏิเสธรับนักเรียนได
ซึ่งพบปญหาวาคุณภาพของนักเรียนในบางสวนไมใหความสนใจในการศึกษา ไมมาโรงเรียน ติดเกม เปนตน
ประเด็นการประชาสัมพันธงานการศึกษา โรงเรียนขนาดเล็กไมมีเว็บไซดโรงเรียนในการแจงขาวสาร
การแจงขาวสารสวนมากใชการสื่อสารผานเสียงตามสายหมูบาน และการประชุมผูปกครองแตละครั้ง
ไมไดรับความรวมมือเทาที่ควรซึ่งแตกตางจากสถานศึกษาขนาดใหญที่อยูในเมือง ชี้ใหเห็นวาอาชีพ
และความรูของคนในชุมชนก็เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหขาดการมีสวนรวมกับโรงเรียนในการจัดการศึกษา
ประเด็นการประสานงานกับสวนราชการ ในภาพรวมทุกโรงเรียนมีความพยายามรวมมือกันในสวนที่
เปนเครือขายการศึกษา เพราะตองการที่จะพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหดีและเทาเทียม ลดความเหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษา ผลการศึกษาสอดคลองกับ ธีระศักดิ์ มะลิวงค (2554) ไดศึกษาการนํานโยบายการกระจายอํานาจ
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ทางการบริหารการศึกษาไปปฏิบัติของสถานศึกษาในจังหวัดเชียงราย ในดานการบริหารงานทั่วไป
พบวา การปฏิบัติงานในการนํานโยบายการกระจายอํานาจทางการบริหารการศึกษาไปปฏิบัติของ
สถานศึกษาในจังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก สวนดานการประชาสัมพันธ
งานการศึกษา ผลการศึกษาสอดคล องกั บ พระราชบัญญัติการศึกษาแห งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดใหความสําคัญตอชุมชนในการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา เนนใหมีสวนรวมใหชุมชน
ไดรับทราบเกี่ยวกับการดําเนินงานและกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนหรือสถานศึกษาเปนการสรางความนาเชื่อถือ
ความเชื่อมั่น สรางพลัง ความสามัคคีและความเขาใจอันดีตอกันระหวางโรงเรียนกับชุมชน
ขอเสนอแนะ
จากการศึ กษาป ญหาด านการนํ านโยบายสู การปฏิบั ติ ของโรงเรี ยนขนาดเล็ กในเขตเทศบาลเมื อ ง
จังหวัดขอนแกนภายใตการกระจายอํานาจทางการศึกษา โรงเรียนขนาดเล็กควรสรางความเขมแข็ง
ในการร ว มมื อ กั น พั ฒ นาสถานศึ ก ษาทั้ ง จากผู ป กครอง ชุ ม ชน และคณะกรรมการสถานศึ ก ษา
หนวยงานที่รับผิดชอบควรพัฒนาความรูและความเขาใจในบทบาทของผูปกครอง ชุมชนใหเห็นความสําคัญ
ของการพัฒนาคุ ณภาพสถานศึกษาและให เข ามามีบทบาท มีส วนร วมในการจั ดการศึ กษา เชน การอบรม
ใหความรูเกี่ยวกับการมีสวนรวม โดยใหความสําคัญกับชุมชนในการมีสวนรวมในการบริหารและการจัดการศึกษา
และสรางสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรูเชื่อมตอกับองคกรภายนอกเพื่อใหองคกรตางๆ
เขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษาและนักเรียน โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
เพื่อใหการบริหารและการจัดการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กในเขตชุมชนมีประสิทธิภาพ
และประสิ ทธิผล สามารถปฏิบัติงานเพื่อสนองนโยบายดานการศึกษาไดอยางเต็มที่จึ งควรมีการศึ ก ษาวิ จั ย
ในประเด็น 1) การศึกษาเปรียบเทียบการนํานโยบายไปปฏิบัติระหวางสถานศึกษาแตละขนาด 2) ศึกษาแนวทาง
การแกไขปญหาดานงบประมาณเพื่อลดความเลื่อมล้ําระหวางโรงเรียนแตละขนาด
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สภาพปญหาและความตองการ การจัดการศึกษา
กรณีศึกษา : โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลยจังหวัดเลย
State of Problems and Needs of Education Management
Case Study : Affiliated School in the Municipality of Loei
อัญชัน วงษประเสริฐ1 ศิวัช ศรีโภคางกุล2

บทคัดยอ
วัตถุประสงคของการทํางานวิจัยครั้งนี้ คือ 1) เพื่อคนหาสภาพปญหาที่สงผลตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรี ย น
ในสังกัดเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย2) เพื่อศึกษาความตองการมีผลตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย และ 3) เพื่อเปรียบเทียบปญหาและความตองการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย
ซึ่งผูวิจัยไดใชวิธีวิจัยโดยวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีกลุมเปาหมายซึ่งเปนกลุมผูใหขอมูลในพื้นที่เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย การเก็บรวบรวมขอมูล
ไดจาก ผูบริหารในสํานักงานเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย จํานวน 5 คน ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองเลย จังหวัดเลย ทั้ง 5 แหง จํานวน 9 คน และบุคลากรทางการศึกษาหรือครูผูสอนในโรงเรียนทั้ง 5 แหง จํานวน 30 คน
รวมทั้ งสิ้ น 44 คน โดยใช วิ ธี ก ารเลือ กแบบเฉพาะเจาะจง และใช วิ ธี การสัม ภาษณแ บบกึ่ งโครงสรางและวิ ธี การสังเกต
ผลการศึ กษาพบว า 1) โรงเรี ยนในสั งกั ดเทศบาลเมื องเลย จั งหวั ดเลยมี ป ญหาในการใช การหลั กสู ตรการศึ กษาการเรี ยนการสอน
ซึ่งถูกกําหนดจากสวนกลางตองการใหมีการพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมกับบริบทของทองถิ่น 2) โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองเลย จังหวัดเลยมีปญหาไมสามารถคัดเลือกนักเรียนได ควรกําหนดหลักเกณฑในการรับสมัครนักเรียน 3) บุคลากรทางการศึกษา
หรือครูผูสอนบางคนไมมีคุณภาพ ขาดประสบการณขาดความรับผิดชอบ ขาดแคลนครูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน หรือสาขาวิชาเอก
ไดแก คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร เปนตน 4) การจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอตอการนําไปใชในการจัดการเรียน
การสอน สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 5) อาคารสถานที่ของโรงเรียนเทศบาล 1-3 มีพื้นที่นอย หรือคับแคบ
เนื่องจากอยูกลางเมือง ไมสามารถขยายพื้นที่ไดอีก จึงไมเพียงพอตอการจัดกิจกรรมนันทนาการ และการแขงขันกีฬา 6) การบริหารการ
จัดการศึกษาขององคการปกครองสวนทองถิ่น โดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนา (School Based Management for Local
Development: SBMLD)ตองไดรับความรวมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชนสถาบันทางการศึกษาและ 7) ตองมีความรวมมือของ
ทุกภาคสวนในการสนับสนุนสงเสริมและสรางความรวมมือในการพัฒนาดานการศึกษาของทองถิ่น
คําสําคัญ : การศึกษา, การจัดการศึกษา, เทศบาลเมืองเลย, จังหวัดเลย

Abstract
The purposes of this study were conducted for 1) To find out the problems which is affected the
improvement of education management of affiliated school in the municipality in Loei province. 2) To study
the need which is affected the improvement of education management of affiliated school in the
municipality in Loei province. 3) To compare problems and needs of affiliated school in the municipality of
Loei. This study use a qualitative research as a methodology and the participants were a group of people
who provides the data in municipality of Loei area. The data of this research were collected from director
1
2

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน
ผูชวยศาสตราจารย ดร., และนักวิจัยประจํากลุมวิจยั การบริหารกิจการทองถิ่น วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ปที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม–เมษายน 2561 | Vol4,No.1 January- April 2018: ISSN 2465-3578



วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิรรน มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรร
umanities and Social Sciencee
Western University Research Journal of Humanities

of municipality of Loei for five people, school director and deputy director in the municipality area (in
totality five schools) for nine people, teachers and educational staffs as the amount of 30 people. Hence,
the grand total amount of participants who are attended the study is 44 people. Data collection method
which used in the study was a focus group research, structure interview, and observation. The results of
the study can divided as follow: 1) The affiliated school in the municipality of Loei had the problem in
using curriculum from the central, which is specified the suitable of curriculum and local environment.
2) The affiliated school in the municipality of Loei was not able to select students themselves. They should
set regulations for the selection. 3) Some of the staffs and teachers are not qualified, inexperienced,
irresponsible, and insufficient in the field of – for example- English Mathematics and Science. 4) The
insufficient of budget allocating for modern technology in learning. 5) The buildings of 1-3 affiliated school
in the municipality were not adequate and had small area hence the recreation and sport activities were
faced difficulty. 6) School Based Management for Local Development (SBMLD) must have the cooperation
from educational committee, community, and education institution. 7) Every group should cooperate in
supporting and cooperation the improvement in the field of local education.
Keyword: Education, Educational management, Municipality of Loei, Loei

บทนํา
การศึกษามีความสํ าคัญตอการดําเนิ นชีวิตของมนุษย เพราะเป นเครื่ องมือและกระบวนการสําคัญ
ตอการตอยอดเพื่อประกอบอาชีพ เพราะการศึกษาไมมีที่สิ้ น สุด ดังนั้ นการพัฒนาให มีความกาวหนาทาง
การศึกษานั้นจึงมีความสําคัญอันดับตนๆของการพัฒนาประเทศใหมีความกาวหนาเขาสูการแขงขันระดับโลก
โดยตองมีการจัดการศึกษาที่มีประสิ ทธิภ าพและมีมาตรฐานระดับ นานาชาติ มีห ลั ก การหนึ่ งจากคํา แถลง
นโยบายของรัฐบาลที่กลาวถึงการมุงเนน การกระจายอํานาจในการศึกษาไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ชุมชน และกลุมผูสนใจในการจัดการศึกษา ดวยการถายโอนโรงเรียนและสถานศึกษาไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เต็มรูปแบบ ยกเลิกระบบเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อใหสอดคลองกับการพัฒนาในแตละทองถิ่นที่มีความหลากหลาย
และเพื่อใหสอดคลองกับการพัฒนาในแตล ะทองถิ่นที่มีความหลากหลาย และเพื่อใหโรงเรียน สถานศึกษา
สามารถบริหารการจัดการในทรัพยากรที่ไดรับการจัดสรรจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามนโยบายของทองถิ่น
และนโยบายการศึกษาแหงชาติ จากขอเสนอในการปฏิรูปการจัดการศึกษาของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน (2559)
การที่เทศบาลเมืองเลยโดยกองการศึกษามีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทั้งการศึกษา
ในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย ส ง เสริ มพัฒ นาหลั กสู ตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานใหเปนไปตามความตองการของทองถิ่นและมาตรฐานที่รัฐกําหนด ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา
การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยรับผิดชอบการวางแผนการศึกษา กําหนดนโยบาย
และแผนงานโครงการใหสอดคลองกับนโยบายและแผนจังหวัดในป พ.ศ.2549 เทศบาลเมืองเลย ไดรับการถายโอน
โรงเรียนจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน เขต 1 จังหวัดเลย จํานวน 2 แหง (เทศบาลเมืองเลย
จังหวัดเลย, 2558) ที่มีจํานวนนักเรียนนอย ทางเทศบาลเมืองเลยไดดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงใหโรงเรียน
ทั้ง 2 แหงไดมีมาตรฐานเพิ่มขึ้น โดยในปจจุบันโรงเรียนทั้ง 2 แหง ไดแก โรงเรียนเทศบาล 4 บานภูบอบิด
มีนักเรียน จํานวน 197 คน และโรงเรียนเทศบาล 5 บานหนองผักกาม มีนักเรียน จํานวน 480 คน สาเหตุที่ เลือก
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เทศบาลเมืองเลยเนื่ องจากเทศบาลเมืองเลยมีโรงเรียนในสั งกัดจํ านวนมากที่สุ ด ในองคการปกครองส วนท อ งถิ่ น
ของจังหวัดเลย ทั้งยังสามารถพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กใหกลายมาเปนโรงเรียนขนาดกลางได
จากการศึกษาเบื้ องตนตาม แผนยุทธศาสตร การศึกษา ระยะสามป (พ.ศ. 2558-2560) โดยการประเมิ น ผล
การศึกษาภาพรวมโรงเรียนทั้ง 5 แหง พบผลการประเมินที่มีคาเฉลี่ยต่ํากวาเกณฑ เนื่องจากผลการสอบวัดผล
จากผลเปรี ยบเทียบผลการสอบทางการศึกษาระดับ ชาติขึ้น พื้น ฐาน (O-NET) กรณีเปรี ยบเทียบโรงเรี ยน
ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น กองการศึกษาเทศบาลเมืองเลย (2559) ในการสอบรายวิชาภาษาไทย
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 คาเฉลี่ยผลการสอบอยู ที่
32.51% และ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 คาเฉลี่ยผลการสอบอยูที่ 36.824% ผลการประเมินการอานออกเขียนได
ปการศึกษา 2559 แบงคาเฉลี่ยการอานออกเขียนไดดังนี้ ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 คาเฉลี่ยผลการสอบอยู ที่
64.02% ,ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 คาเฉลี่ยผลการสอบอยูที่ 68.86% , ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 คาเฉลี่ยผลการสอบอยูที่
62.92 และ ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 คาเฉลี่ยผลการสอบอยูที่ 64.04%
จากปญหาขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพปญหาและความตองการที่มีผลตอการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย วามีความคืบหนาหรือลมเหลว ตามที่ไดระบุ ไว
ในแผนยุทธศาสตรวาสามารถนําปรับใชไดจริงหรือไม เพื่อจะไดนําผลของการวิจัยมาเปนขอมูลเสนอตอคณะกรรมการ
ในการพิจารณาและเสนอตอผูเกี่ยวของกับ เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย เพื่อใชขอมูลจากการวิจัยดังกลาวมา
เปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อคนหาสภาพปญหาที่สงผลตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย
จังหวัดเลย
2. เพื่อศึกษาความตองการมีผลตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย
จังหวัดเลย
3. เพื่อเปรียบเทียบปญหาและความตองการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยเลือกใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษาเฉพาะกรณี (case study)
โดยการเลือกกลุ มผู ให ขอมูล สําคัญ (Key Informant) เพื่อใหตอบโจทย การวิจัยครั้ งนี้ ตามระเบียบวิธีวิ จั ย
ไดแก ผูบริหารเทศบาลเมืองเลย ที่มีสวนเกี่ยวของกับการบริหารการศึกษา ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการ
รวมทั้ง บุคลากรทางการศึกษาหรือครูผูสอน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลยโดยใชวิธีการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง
และวิธีการสังเกต ซึ่งใชวิธีการเลือกแบบเจาะจงและพยายามเลือกผูใหขอมูลสําคัญใหสอดคลองกับปญหามากที่สุด
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาจากกลุมเปาหมายซึ่งเปนกลุมผูใหขอมูลในพื้นที่เทศบาลเมืองเลย
จังหวัดเลย การเก็บรวบรวมขอมูลไดจาก ผูบริหารในสํานักงานเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย จํานวน 5 คน
ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลยทั้ง 5 แหง จํานวน 9 คน และ
บุคลากรทางการศึกษาหรือครูผูสอนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย ทั้ง 5 แหง จํานวน 30 คน
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รวมทั้งสิ้น 44 คน (สํานักงานเทศบาลเมืองเลย, 2558) โดยใชวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดยใชวิธีการสัมภาษณ
แบบกึ่งโครงสรางและวิธีการสังเกต
เครื่องมือที่ใช และการเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาครั้งนี้ ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยอาศัยวิธีการสัมภาษณ และวิธีการสังเกตเพื่อเปน
ขอมูลเพิ่มเติม เครื่องมือที่ใชในการศึกษาจึงประกอบดวยแนวคําถามการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง และ
เครื่องมือสําหรับการบันทึกขอมูลภาคสนาม ประกอบดวย
1. ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จะทําวิจัย โดยศึกษาจากเอกสาร หนังสือ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
เพื่อเปนแนวทางในการตั้งคําถาม
2. จัดทําแบบสัมภาษณที่ประกอบไปดวย คําถามที่ตองการศึกษา ตามกรอบการวิจัย ดังนี้
2.1 ประเด็นเกี่ยวกับสภาพปญหาที่สงผลตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสั งกัด
เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลยโดยศึกษาจากหลักสูตรการเรียนการสอน, นักเรียน, บุคลากร, งบประมาณ,
อาคารสถานที่, การบริ หารจั ดการศึ กษาขององค กรปกครองท องถิ่นโดยใชโรงเรี ยนเป นฐานในการพัฒนาท อ งถิ่ น
(School Based Management for Local Development: SBMLD) และอื่น ๆ
2.2 ประเด็นเกี่ยวกับความตองการมีผลตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสั งกัด
เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลยโดยศึกษาจากหลักสูตรการเรียนการสอน, นักเรียน, บุคลากร, งบประมาณ,
อาคารสถานที่, การบริ หารจั ดการศึ กษาขององค กรปกครองท องถิ่นโดยใชโรงเรียนเป นฐานในการพัฒนาท อ งถิ่ น
(School Based Management for Local Development: SBMLD) และอื่น ๆ
2.3 ประเด็นเกี่ยวกับเปรียบเทียบปญหาและความตองการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย
จังหวัด เลย โดยศึกษาจากหลั กสู ตรการเรี ยนการสอน, นั กเรี ยน, บุ คลากร, งบประมาณ, อาคารสถานที่ ,
การบริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครองทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น (School
Based Management for Local Development: SBMLD) และอื่น ๆ
3.เครื่องมือสําหรับการบันทึกขอมูลภาคสนาม ไดแก สมุดบันทึก เครื่องบันทึกเสียง เพื่อใช ในการ
บันทึกขอมูลในการสัมภาษณ
การวิเคราะหขอมูล
เปนการวิเคราะหขอมูลจากวิธีการสัมภาษณ และวิธีสังเกต โดยอาศัยขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิ
ที่ทําการเก็บรวบรวมมาได สรุ ปประเด็นที่สํ าคัญเพื่อทําความเขาใจ อธิบาย และวิเคราะห กระบวนการในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย
ผลการวิจัย
1. สภาพปญหาที่สงผลตอการพัฒนา การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย
การรวบรวมขอมูลจากกลุมเปาหมาย ถึงสภาพปญหาที่สงผลตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย โดยแยกประเด็นวิเคราะหออกเปน 3 กลุม ไดแก ผูบริหารเทศบาลเมืองเลย
ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย และบุคลากรทางการศึกษา
หรือครูผูสอนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย สามารถวิเคราะหไดดังนี้
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1.1 ผูบริหารเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย
ปญหาที่สงผลตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย ไดแก
หลักสูตรการเรียนการสอน ซึ่งถูกกําหนดมาจากสวนกลาง จึ งเปนปญหาสําคัญของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย
โดยนายสัมพันธ คูณทวีลาภผล นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเลย ไดกลาววา หลักสูตรในการเรียนการสอน
ถูกกําหนดมาจากสวนกลางที่ละเลยเรื่องความแตกตางหลากหลายของทองถิ่นซึ่งไมสนองตอบตอปญหาของทองถิ่น
หรือไมเหมาะสมตอทองถิ่นแตละแหงที่มีบริบทตางกัน และเทศบาลเมืองเลย ไมสามารถคัดเลือกคุณภาพเด็กนักเรียนได
รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาหรือครูบางคน มีปญหาในการพัฒนาคุณภาพการสอน ขาดความรับผิดชอบ
ขาดความรูความเขาใจ ขาดประสบการณ ในการสอน และตองทําการสอนในวิชาที่ไมตรงกับสาขาวิชาหรื อ
วิชาเอกที่จบการศึกษามาโดยตรง ซึ่งสอดคลองกับบทสัมภาษณของ นายนิคม สุระเกตุ ปลัดเทศบาลเมืองเลย
ที่กลาววา การศึกษาที่ผานมาแยกคนออกจากชุมชน พรากคนออกจากทองถิ่น ผูเรียนไดเรียนรูเรื่องของทองถิ่นนอยมาก
หรือแทบไม มี เลย ทั้งหลั กสู ตร การชี้วัด ประเมินผลดานต าง ๆ ล วนมาจากส วนกลาง ที่ละเลยเรื่ องความแตกต า ง
ความหลากหลายของพื้นที่ที่ตางกันและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย รับเด็กนักเรียน สวนใหญเปนนักเรียนที่เหลือ
จากการคัดเลือกของโรงเรียนประจําจังหวัด จึงทําใหไม สามารถคัดเลื อกคุณสมบัติ ของเด็กที่มีคุณภาพได
ซึ่งเด็กบางสวนจะเปนเด็กที่มีปญหาทางดานครอบครัว พอแมหยาราง หรือ อาศัยอยูกับ ปูยาตายาย ที่มีฐานะยากจน
ประกอบกั บ ขาดแคลนครู ที่ มี ทั ก ษะความเชี่ ย วชาญ เฉพาะด า น หรื อ สาขาวิ ช าเอก เช น คณิ ต ศาสตร
วิ ท ยาศาสตร ภาษาต า งประเทศ เป น ต น และครู บ างส ว นไม มี ค วามตระหนั ก ในหน า ที่ ร วมทั้ ง ขาดความ
รับผิดชอบในหนาที่ดวย
1.2 ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย
สภาพปญหาที่สงผลตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย
สําหรับผูอํานวยการและรองผูอํานวยการโรงเรียน จากการสัมภาษณของนายสุเทพ พรมรักษา ผูอํานวยการ
โรงเรี ย นเทศบาลศรี ส ะอาด เทศบาล 1 กล า วว า หลั ก สู ต รในการเรี ย นการสอนมี ป ญ หาเพราะรั ฐ บาล
และกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดมีนโยบายปรับเปลี่ยนหลักสูตรอยูเสมอไดแกเพิ่มหลั กสูตรลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู หลักสูตรโตไปไมโกง หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน ซึ่งทําใหเปนภาระหนาที่ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้นและนักเรียนรอยละ 70 มีปญหาเรื่องเศรษฐกิจสังคมเพราะผูปกครองตองดิ้นรน
หารายไดมาเลี้ยงครอบครัวไมไดอยูกับบุตรหลานหรือตองออกไปทํางานที่ตางจังหวัดทําใหเด็ก นักเรียนขาดความอบอุน
สงผลตอการจัดการศึกษาไปดวย รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาหรือครูผูสอนบางคนนั้นสอนไมตรงวิชาเอก
ที่ตนเองถนัดแตตองใชประสบการณในการสอนที่มีมาเปนเวลานาน โดยสอดคลองกับขอมูลการตอบสัมภาษณ
นายประโยน วิไลลักษณ ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 5 บานหนองผักกาม ไดกลาววา หลักสูตรในการเรียนการสอน
มีปญหาเพราะหลักสูตรผูกติดกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กําหนดไวซึ่งไมมีความยืดหยุนตอทองถิ่น
ควรปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนที่ตอบสนองความหลากหลายของปญหาทั้งมุงพัฒนาคุณภาพชีวิต
ใหเหมาะสมกับเพศวัย มีความสมดุลทั้งดานความรูความคิดและทักษะเพื่อใหผูเรียนฝกปฏิบัติเปนประจําจนเกิดทักษะ
และสามารถนําไปใชได สงเสริมใหทองถิ่นมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรของตนเองเพื่อใหผูเรียนไดรับประโยชนสูงสุด
รวมทั้งปลูกฝงใหผูเรียนมีความรักและผูกพันกับทองถิ่นของตนเอง และนักเรียนมีสภาพปญหาจากครอบครั ว
ที่แตกแยกทําให เกิด ปญหาตามมา ไดแก เด็กนั กเรี ยนที่มีพฤติกรรมไมดีมีความเสี่ ยงในการติดยาเสพติด
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ไมสนใจหรือใสใจตอการเรียนอีกปญหาที่สําคัญคือพอ แมไปทํางานตางจังหวัดแลวไดฝากเด็กไวกับญาติพี่นอง
จึงไมมีเวลาให ครอบครัวทําใหเด็กขาดความอบอุน คอยตามใจเนื่องจากไมมีเวลาใหหรือไมสนใจในการอบรมสั่งสอนเด็ ก
แตผลักภาระการอบรมสั่งสอนมาใหกับโรงเรียน จึงทําใหเด็กนักเรียนมีปญหาทางสัง คมตามมา สําหรับครูนั้น
มีปญหาจากอัตราครูในโรงเรียนมีไมเพียงพอ ขาดแคลนในสาขาวิชาภาษาอังกฤษคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
ปจจุบันครูผูสอนเปนครูที่ไมไดมีทักษะความรูในวิชาที่สอนหรือเรียกไดวา สอนไมตรงตาม วิชาเอกที่จบมาทํา
ใหตองจางครูอัตราจางมาสอนแทน
1.3 บุคลากรทางการศึกษาหรือครูผูสอนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย
สภาพปญหาที่สงผลตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย
จากการสัมภาษณบุคลากรทางการศึกษาหรือครูผูสอนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเลยนั้น ทําใหทราบถึงสภาพ
ปญหาที่สงผลตอการพัฒนาการจัดการศึกษา จากการสัมภาษณ นางกุหลาบ วรพล ครูโรงเรียนศรีสวางเทศบาล 1
กลาววา หลักสูตรในการเรียนการสอนมีปญหาเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงบอยเพิ่มวิชาเพิ่มมากขึ้นปรับเปลี่ยนทุ กป
สวนนักเรียนมีปญหาในการอานไมออก เขียนไมไดในชวงชั้นประถมตน เขาเรียนไมตรงตามเกณฑอายุหรือเขากอนอายุ
ความพรอมไมมีนักเรียนบานไกล มีปญหาทางดานครอบครัวและเด็กไมคอยใสใจในการเรียน สําหรับปญหา
ดานบุคลากรทางการศึกษาหรือครูผูสอนมีปญหาคือขาดแคลนครูผูสอนในวิชาหลัก ทั้งในปจจุบันมีครูที่เปนหนี้ อยูมาก
ในสวนของงบประมาณในการจัดการศึกษานั้นมีไมเพียงพอโรงเรียนตองการงบประมาณเพื่อมาพัฒนาดานวัสดุ
อุ ป กรณ ก ารจั ด การเรี ย นการสอน เช น คอมพิ ว เตอร โปรเจคเตอร เป น ต น ซึ่ ง ตรงกั บ คํ า ให สั ม ภาษณ
นางสุปราณี พิมพพัฒน ครูโรงเรียนเทศบาล 5 บานหนองผักกาม ที่กลาววา หลักสูตรในการเรียนการสอนนั้น
มี ป ญ หาในส ว นของเนื้ อ หาที่ มี ม ากเกิ น ไปทํ า ให เ กิ น เวลาที่ กํ า หนดให ส อนมี เ นื้ อ หามากเกิ น ความจํ า เป น
ส ว นนั ก เรี ย นนั้ น มี ป ญ หาเรื่ อ งความเอาใจใส ต อ การเรี ย นน อ ยลงอาจสื บ เนื่ อ งมาจากป ญ หาครอบครั ว
มีพฤติกรรมแสดงใหเห็นในทางที่ไมถูกตอง จึงสงผลทําใหเด็กนักเรียนมีพฤติกรรมเลียนแบบจึงตองไดรับการแกไ ข
และพัฒนาตอไป ในดานของครู ขาดแคลนครูที่จบตรงตามสาขาวิชาที่สอน รวมทั้งงบประมาณในการจัดการศึ ก ษา
ไมเพียงพอดานสื่อและอุปกรณการสอน
2. ความตองการที่สงผลตอการพัฒนาการจัดการศึกษา
2.1 ผูบริหารเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย
มีความตองการที่สงผลตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย
จากการสัมภาษณ นายสัมพันธ คูณทวีลาภผล นายกเทศมนตรีเมืองเลย กลาววา มีความตองการใหหลักสูตร
ที่ผสมผสานวิชาการกับสิ่งที่เปนความจริงของโลกปจจุบันในทองถิ่น มีความสอดคลองกับบริบทของทองถิ่น
โดยตองสรางและพัฒนาผูเรียนใหเติบโต บนความเชื่อมั่นตระหนักใหเห็นถึงคุณคาของตนเองของทองถิ่นและของชุมชน
ควรเนนหลักสูตรสายวิชาชีพ เนนการเรียนรูจากการทํางานฝกความอดทนและความรับผิดชอบควบคูกับการมีจริ ยธรรม
คุ ณ ธรรม ซึ่ ง ต อ งการให นั ก เรี ย นมี ก ารพั ฒ นาทั ก ษะความรู ต ามศั ก ยภาพ พั ฒ นาตนเอง พึ่ ง พาตนเองได
มีระเบี ย บวินั ย คุณธรรมจริ ย ธรรม ในส วนของความตองการพัฒนาเทคนิ คหรือทักษะกระบวนการเรี ย น
การสอนของครูมีความตองการใหครูมีความสามารถในการสอนอยางมีประสิทธิภาพโดยสามารถถายทอดความรูตาง ๆ
ให กับผู เรี ยนไดดีและนํ าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรั บใช กับการสอน และนายชวลิ ต จบดี รองปลั ดเทศบาลเมืองเลย
กลาววา ตองการใหหลักสูตรการเรียนการสอนมีความสอดคล องกับบริบทของทองถิ่นมากขึ้น แตมีความเปนสากล
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สรางทักษะชีวิตใหกับผูเรียนอยางเปนรูปธรรมตามความความถนัดและศักยภาพ พรอมทั้งเพิ่มบทบาทของภาคสวนตาง ๆ
ที่เกี่ยวของใหมีพื้นที่ใหครู นักเรียนมีโอกาสไดพัฒนาศักยภาพอยางเต็มที่ โดยมีความตองการใหนักเรียนพัฒนาทักษะ
ใหตรงกับความถนัดและความชอบของตนเอง ในสวนของการพัฒนาเทคนิคหรือทักษะกระบวนการเรียนการสอนของครู
ตองมีพัฒนาการที่รอบดานเปนที่ปรึกษาแกนักเรียนได
2.2 ผูอํานวยการ และรองผูอํานวยการ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลยมีความตองการที่สงผลตอ
การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย จากการสัมภาษณ นางจิรัชญา พาณิชย
ผู อํานวยการโรงเรี ยนเทศบาล 2 ศรีบุญเรื อง กล าววา มีความตองการให หลั กสู ตรการเรี ยนการสอนระดับตน ๆ
เน นการอ านออก เขี ยนได คิ ดเลขเป นโครงสร างเวลาเรี ยนควรเน นไปในวิ ชาหลั ก ๆ เช น ภาษาไทย คณิ ต ศาสตร
และไมควรมีรายวิชามากเกินไปแลวคอย ๆ เพิ่มในระดับชั้นสูงขึ้น และไมควรกําหนดเกณฑ โดยมีความตองการใหนักเรียน
พัฒนาทักษะทําใหอานออกเขียนไดกอน แลวทักษะอื่น ๆ จะตามมาและใหปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมใหนักเรียนตลอดเวลา
ดวยจิตวิญญาณของความเปนครู สวนความตองการพัฒนาเทคนิคหรือทักษะ กระบวนการเรียนการสอนของบุคลากร
หรือครูขึ้นอยูที่ตัวบุคลากรที่จะแสวงหาและใสใจในการพัฒนาตนเอง เพราะหนวยงานจัดอบรมเทคนิคการ
สอนใหม ๆ ใหทุกป ถาไมมี การนํามาใชหรือตอยอดความรูก็จ ะลื ม และเกิดความสูญเปล าทางการศึ ก ษา
ตองการใหบุคลากรหั นมาใสใจการสอนมีการเตรียมตัว เนื้อหา สื่อ กอนสอนเสมอ รวมทั้งหาความรูใหม ๆ
ทัน เหตุการณในอิน เตอร เน็ ต มาสอนนั กเรียน ใชส่ื อเหล านี้ ให เป น ประโยชน ม ากที่สุ ด และสอดคล อ งกั บ
นายนราธิป บุญมา รองผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสวาง ที่ตอบแบบสัมภาษณวา มีความตองการใหหลักสูตร
การเรียนการสอนตอบสนองพัฒนาการของผู เรียนจั ดกลุ มสาระการเรียนรูจากกลุ มสาระการเรี ยนรู ที่ เป น
พื้ นฐานการอ าน คิ ด แล วค อย ๆ เพิ่ มรายวิ ชาขึ้ นไปในระดั บสู งขึ้ นไป โดยจั ดทํ าหลั กสู ตรที่ สนองตอบต อ
พัฒนาการของผูเรียนในแตละระดับชั้น จัดสื่อเทคโนโลยีใหเพียงพอในแตละหองเรียน ตองการใหนักเรียน
พั ฒ นาทั ก ษะด า นความรู คู คุ ณ ธรรมเป น คนดี ข องสั ง คม สํ า หรั บ ความต อ งการพั ฒ นาเทคนิ ค หรื อ ทั ก ษะ
กระบวนการเรียนการสอนของบุ คลากรหรื อครู ตองมีการพัฒนาบุคลากรหรื อครู จากการฝกอบรม การศึกษาดูงาน
สถานศึกษาอื่น เพื่อนําแนวคิดรูปแบบ มาบูรณาการจัดการเรียนการสอนของตนเอง
2.3 บุคลากรหรือครูผูสอนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย
มีความตองการที่ส งผลตอการพัฒนาการจั ดการศึกษาของโรงเรี ยนในสั งกัดเทศบาลเมืองเลยจากการสั มภาษณ
นางกุหลาบ วรพล ครูโรงเรียนศรีสะอาดเทศบาล 1 กลาววา มีความตองการใหการจัดหลักสูตรใหเหมาะสมกับการเรียน
การสอนตามสภาพทองถิ่นและไมเปลี่ยนแปลงหลักสูตรบอย ๆ ตามรัฐบาลโดยมีความตองการใหนักเรียนควรพัฒนา
ทักษะดานอาชีพ การอยูรวมกันกับสังคมอยางมีความสุข สวนในดานของความตองการพัฒนาเทคนิค หรือทักษะกระบวนการ
เรียนการสอนนั้น ครูตองพัฒนาตนเองทันตอโลกเทคโนโลยี และนํามาปรั บใชในการสอน สํ าหรั บ ดา นงบประมาณ
ในการจัดการศึกษามีไมเพียงพอ โรงเรียนตองการงบประมาณเพื่อพัฒนาดานวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑดานการจัดการ
เรียนการสอน เชนเครื่องฉายขามศีรษะโปรเจคเตอร คอมพิวเตอร เปนตน ซึ่งสอดคลองกับนางสุปราณี พิมพพัฒน
ครูโรงเรียนเทศบาล 5 บานหนองผักกาม ไดกลาววา มีความตองการใหหลักสูตรการเรียนการสอนสนองตอบตอความตองการ
ของนักเรียนและชุมชนในทองถิ่นและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดหรือสามารถตอยอดในการประกอบอาชีพได
และตองการใหนักเรียนพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห พิจารณาไตรตรอง มีทักษะการดําเนินชีวิตที่ถู กต อง
สามารถแกไขปญหาใหเหมาะสมกับวัยมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมโดยครูตองพัฒนาเทคนิ คหรื อ
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ทักษะในการสอนที่หลากหลายใหเหมาะสมกับนักเรียนในยุคไอทีและตองการงบประมาณใหเพียงพอตอการ
จัดหาอุปกรณการสอน
3. เปรียบเทียบสภาพปญหาและความตองการการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย
จังหวัดเลย
3.1. ผูบริหารเทศบาลเมืองเลย
จากการศึกษาสภาพปญหาและความต องการ การจั ดการศึ กษาโรงเรี ยนในสั งกั ดเทศบาลเมื องเลย
สามารถวิเคราะหในสวนของผูบริหารเทศบาลเมืองเลยไดวามีความสอดคลองกันในดานของหลักสูตรการเรียนการสอน
ซึ่งมีปญหาในการใชหลักสูตรการเรียนการสอนที่ถูกกําหนดจากสวนกลางและมีความต องการใหมีการพัฒนา
หลักสูตรที่เหมาะสมกับบริบทของทองถิ่น เทศบาลเมืองเลยไมสามารถ คัดเลือกนักเรียนที่เขามาเรียนในโรงเรีย นได
นักเรียนมีปญหาทางดานครอบครัวฐานะยากจนซึ่งมีความตองการใหนักเรียนมีการพัฒนาความรูตามศักยภาพ
พึ่งพาตนเองไดมีระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรม สําหรับบุคลากรหรือครูผูสอนมีปญหาดานการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนขาดความรับผิดชอบ ทั้งยังขาดแคลนครูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน หรือสาขาวิชาเอก
เชน คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร จึงตองการใหพัฒนาเทคนิค หรือทักษะกระบวนการ การเรียนการสอน
อยางมีประสิทธิภาพโดยสามารถถายทอดความรูตาง ๆใหกับนักเรียนไดดีและนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาปรับใช
กับสื่อในกระบวนการเรียนการสอนรวมทั้งตองการใหครูผูสอนมีพัฒนาการที่รอบดาน
3.2. ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย
จากการศึกษาสภาพปญหาและความตองการการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย
จังหวัดเลย สามารถวิเคราะหในสวนของผูอํานวยการและรองผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย
ไดวามีความสอดคลองกัน ในดานของหลักสูตรการเรียนการสอนมีปญหาเพราะรัฐบาล และกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น
มีนโยบายปรับเปลี่ยนหลักสูตรอยูเสมอ เชน เพิ่มหลักสูตรลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน
ดานโครงสรางเวลาเรียนเนื้อหากระบวนการจัดการเรียนรู บรรจุรายวิชาที่เรียนมากเกินไปไมเหมาะสมกับ
ระดับชั้นแลวตนสังกัดยังใหจัดทํารายวิชาเพิ่มเติมเขามาอีก โดยหลักสูตรการเรียนการสอนถูกกําหนดจากสวนกลาง
ซึ่งบางครั้งอาจไมตอบสนองทองถิ่นหรือชุมชนในพื้นที่ไดอยางเหมาะสมจึงมีความตองการใหหลักสูตรการเรียน
การสอนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 เนนที่การอานออกเขียนได คิดเลขเปน โครงสรางเวลาเรียนควรเนน
ไปที่วิชาหลัก เชน ภาษาไทย คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ และไมควรมีรายวิชามากเกินไปจากนั้นจึงคอยเพิ่ม
รายวิชาในระดับสูงขึ้นในชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6 และมีความตองการใหนักเรียนพัฒนาทักษะทําใหอาน
ออกเขียนไดกอนแลวทักษะดานอื่น ๆ จะตามมาโดยใหปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ใหนักเรียนตลอดเวลาดวย
จรรยาบรรณของความเปนครู สวนความตองการพัฒนาเทคนิคหรือทักษะกระบวนการเรียนการสอนของบุคลากรหรือครู
ใหแสวงหาและใสใจในการพัฒนาตนเองโดยเขารับการฝกอบรมเทคนิคการสอนใหมๆ ตองการใหใสใจการสอน
และแสวงหาความรูใหมๆ เพื่อนํามาปรับใชในการสอนเพื่อใหเกิดประโยชนมากที่สุด
3.3. บุคลากรทางการศึกษาหรือครูผูสอนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลยจังหวัดเลย
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จากการศึกษาสภาพปญหาและความตองการการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย
สามารถวิเคราะหในสวนของบุคลากรทางการศึกษาหรือครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองเลยไดวา
มีความสอดคลองกัน ในดานของหลักสูตรการเรียนการสอนมีปญหาเปลี่ยนแปลงหลักสูตรบอยเพิ่มวิชามาก
มีเนื้อหามากเกินกวาเวลาที่กําหนดใหในการสอน จึงมีความตองการใหหลักสูตรการเรียนการสอนมีความเหมาะสม
ตามสภาพทองถิ่น สนองความตองการของนั กเรียน และชุมชนโดยสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน ได
หรือตอยอดในการประกอบอาชีพไดสําหรับนักเรียนที่มีปญหาอานไมออกเขียนไมได ไมสนใจในเวลาเรียน
มีป ญหาครอบครัว ซึ่งมีความตองการให นักเรี ยนพัฒนาทักษะ การคิด วิเคราะห รูจักพิจารณาไตร ตรอง
มีทักษะการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง แกไขปญหาเนนที่ความเหมาะสมกับวัย มีความรับผิดชอบตนเอง และสังคม
สวนปญหาดานบุคลากร หรือครูมีปญหาขาดแคลนผูที่มี ความสามารถในการสอนเฉพาะกลุมสาระที่สํ าคัญ
เชน ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร เปนตน โดยมีความตองการให ครู พัฒนาตนเองให มีเทคนิควิธีการสอน
ที่หลากหลายมากขึ้นทันตอโลกเทคโนโลยี และนํามาปรับใชในชั้นเรียนใหเหมาะสมกับนักเรียนมีความสมัยใหม
รวมทั้งตองการงบประมาณใหเพียงพอ ตอการจัดหาอุปกรณการเรียนการสอน
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัย เรื่อง สภาพปญหาและความตองการ การจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เมืองเลย
จังหวัดเลย พบวา
1. สภาพปญหาที่สงผลกระทบตอการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย
จังหวัดเลย ซึ่งผูบริหารเทศบาลเมืองเลย ไดเห็นปญหาจากหลักสูตรการเรียนการสอนที่ถูกกําหนดมาจากสวนกลาง
ที่ไมสนองตอบตอปญหาของทองถิ่น หรือไมเหมาะสมตอทองถิ่นแตละแหงที่มีบริ บทตางกัน และปญหาดานคุณภาพ
ของนักเรียนที่มีปญหาทางครอบครัว มีฐานะยากจน รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาหรือครูบางสวน มีปญหาการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน ขาดแคลนครูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานหรือสาขาวิชาเอก เชน คณิตศาสตร
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร ซึ่งสอดคลองกับ วิโรจน ใจบุญ (2557) ที่กลาววา มีปญหาดานบุคลากรทางการสอนมีน อย
แตตองไดรับผิดชอบงานหลายอยาง ซึ่งทําใหการจัดการศึกษานั้นไมเปนไปตามมาตรฐาน
ตามความเห็นของผูอํานวยการและรองผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย เห็นวา
หลั กสู ตรในการเรียนการสอนมี ป ญหา เพราะรัฐบาลและกรมส งเสริ มการปกครองท องถิ่น ไดมีนโยบายปรั บ เปลี่ ย น
หลักสูตรอยูเสมอ ไดแก เพิ่มหลักสูตรลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู หลักสูตรโตไปไมโกง หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน
ซึ่งทําใหเปนภาระหนาที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น ในดานโครงสราง กระบวนการจัดการเรี ยนรู
บรรจุรายวิชาที่เรียนมากเกินไปไมเหมาะสมกับระดับชั้น และนักเรียนรอยละ 70 มี ปญหาเศรษฐกิจ สังคม
ปญหา พอ แมหยาราง ปญหาอานไมออก เขียนไมได ปญหาพฤติกรรมขาดความรับผิดชอบ สําหรับบุคลากร
หรือครูผูสอน มีปญหาขาดครูในสาขาขาดแคลน เชน ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร เปนตน จึงตองใชครูไมตรง
วุฒิไปสอนแทน ครูบางคนยังลาหลัง ตามไมทันเทคโนโลยี ไมกระตือรือรนในการทํางาน มีปญหาหนี้สิน
สวนบุคลากรทางการศึกษาหรือครู มีความเห็นวา สภาพปญหาที่สงผลตอการพัฒนาการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย มีปญหาหลักสูตรในการเรียนการสอนที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรบอย เพิ่มวิชามาก
ซึ่ ง ไม สั ม พั น ธ กั บ เวลาที่ กํ า หนดให ส อนเนื้ อ หาเกิ น ความจํ า เป น กั บ ความต อ งการของนั ก เรี ย นที่ จ ะรั บ ได
ซึ่งในสวนของนักเรียนมีปญหาดานความเอาใจใสตอการเรียนนอยลง มีปญหาอานไมออก เขียนไมได ในสวนดานงบประมาณ
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ในการจัดการศึกษาไมเพียงพอ โรงเรียนตองการงบประมาณ เพื่อพัฒนาดานวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑดานการจัดการเรียน
การสอน เชน เครื่องฉายขามศีรษะ โปรเจคเตอร คอมพิวเตอร เปนตน
2. ความตองการที่สงผลตอการพัฒนาการจัดการศึกษา
ผูบริหารเทศบาลเมืองเลย มีความตองการใหหลักสูตรการเรียนการสอน เปนหลักสูตรการเรียนการสอน
ที่ผสมผสานวิชาการกับสิ่งที่เปนโลกของความจริงในแตละทองถิ่น สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น โดยตองสรางและ
พัฒนาผูเรียนใหเติบโตบนความเชื่อมั่น ตระหนักและเห็นถึงคุณคาของตนเอง ของทองถิ่น ชุมชน สรางทักษะ
ชีวิตใหกับผูเรียนอยางเปนรูปธรรมตามความถนัดและศักยภาพ โดยตองการใหนักเรียนมีการพัฒนาทักษะ
ความรูใหตรงกับศักยภาพ พัฒนาตนเอง พึ่งตนเองได มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม สําหรับความตองการพัฒ นา
เทคนิ คหรือทักษะ กระบวนการเรี ยนการสอนของบุ คลากร หรือครู มีความตองการให มีความสามารถในการสอน
อยางมีประสิทธิภาพ และรอบดานสามารถถายทอดความรูตาง ๆใหผูเรียนไดดีพรอมทั้งสามารถนําเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาปรับใชกับสื่อในกระบวนการเรียนการสอน
ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย มี ความตองการใหหลักสูตร
การเรี ยนการสอนระดับต น ๆ เนนการอานออก เขียนได คิดเลขเป นโครงสรางเวลาเรี ยนควรเน นไปในวิชาหลั ก ๆ
เชน ภาษาไทย คณิตศาสตร และไมควรมีรายวิชามากเกินไป แลวคอย ๆ เพิ่มในระดับขั้นสูงขึ้ น โดยจัดทําหลักสูตร
ที่สนองตอบตอพัฒนาการของผูเรียนในแตละระดับชั้น สําหรับนักเรียนมีความตองการใหพัฒนาทักษะดานความรู
และปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมใหนักเรียน ตลอดเวลาดวยจิตวิญญาณของความเปนครู ซึ่งไมสอดคลองกับ ลําไพ เหรียญตะคุ
(2556) ที่กลาววา นักเรียนสวนมากมีความตองการในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนอยูในระดับมาก
ในสวนความตองการพัฒนาเทคนิค หรือทักษะกระบวนการเรียนการสอนของบุคลากรหรือครู
ตองมีการพัฒนาบุคลากรหรือครูจากการฝกอบรม การศึกษาดูงานสถานศึกษาอื่น เพื่อนําแนวคิด รูปแบบมาบูรณาการ
จัดการเรียนการสอนของตนเอง ซึ่งสอดคลองกับ ภิญญดา เกิดศิลป (2552) กลาววา ตองใหผูสอนไดรับการเขาอบรม
หรือพัฒนาความรูความเขาใจที่ถูกตอง เกี่ยวกับโรงเรียนและงานที่ทําตามนโยบายและลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงานโดยขาดความรูประสบการณในงานที่ทํา
บุ คลากร หรือครู โรงเรียนในสั งกัดเทศบาลเมื องเลย มีความตองการที่ส งผลต อการพั ฒนาการจั ด
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย โดยการจัดหลักสูตรใหเหมาะสมกับการเรียน การสอน ตาม
สภาพทองถิ่น และไมเปลี่ยนแปลงหลักสูตรบอย ๆ หลักสูตร การเรียนการสอนตองสนองความตองการของ
นักเรียนและชุมชน ซึ่งสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได หรือตอยอดในการประกอบอาชีพได และตองการ
ใหนักเรียนพัฒนาทักษะ การคิด วิเคราะห รูจักพิจารณาไตรตรอง มี ทักษะการดําเนินชีวิตที่ถูกตองสามารถ
แกปญหาไดเหมาะสมกับวัย มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม สวนในดานความตองการพัฒนาเทคนิค
หรื อทักษะกระบวนการเรียนการสอน ครูตองพั ฒนาตนเองให ทันต อโลกเทคโนโลยี และนํ ามาใชสอนนั กเรี ยนได
สําหรับงบประมาณในการจัดการศึกษาไมเพียงพอ โรงเรียนตองการงบประมาณ เพื่อพัฒนาดานวัสดุ อุปกรณ
ครุภัณฑ ดานการจัดการเรียนการสอน เชน เครื่องฉายขามศีรษะ โปรเจคเตอร คอมพิวเตอร เปนตน
ปจจัยแหงความสําเร็จในการจัดการศึกษาของเทศบาลเมืองเลย ไดแก ความเปนอิสระ ฉะนั้นเทศบาลเมืองเลย
จึงตองใชความเปนอิสระในเรื่องของการศึกษา อาทิ ในสวนของการสรางหลักสูตรที่ผสมผสาน หรือมีดุลยภาพ
ระหวางการศึกษาในระบบที่เปนเรื่องของความตองการดานวิชาการ สิ่งที่เปนความจริงกับโลกของความจริงในแตละทองถิ่น
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หรือพื้นที่ซึ่งก็คือ การสรางนวัตกรรมผานหลักสูตรที่มีความสอดคลองกับชีวิต เปนความอิสระทางความคิดและ
วิธีการสอน ซึ่งสามารถสอนและถายทอด ให แกนั กเรี ยนโดยวิธีการที่หลากหลายและน าสนใจ โดยความเป นอิ ส ระ
ของเทศบาลเมืองเลย ในการบริหารทั้งบุคลากรในทองถิ่น ทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่น ในสวนของการมี สวนรวม
ซึ่งเปนการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครอง ของโรงเรียนเชน มีสวนรวมในการตัดสินใจ วางทิศทาง
และดําเนินการรวมกับเทศบาลเมืองเลย สถานศึกษา(โรงเรียน)และนักเรียน ซึ่งเทศบาลเมืองเลยจะตองมีความพร อม
ในการจัดการศึกษา และตองสรางความเชื่อมั่นแกประชาชนในทองถิ่น ผูปกครองและนักเรียน เพื่อเปนการสรางเสริม
การมี ส วนร วม เพื่ อสร างเจตนารมณ ในการพั ฒนาการศึ กษาและการพั ฒนาท องถิ่ นร วมกั น โดยเทศบาลเมื องเลย
จะตองเรงดําเนินการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา ดังนี้
1.เทศบาลเมืองเลย จะตองมีนโยบายที่ชัดเจนในการจัดการศึกษาโดยเปนการเรียนรู และ
เชื่อมโยงทุกสิ่งแวดลอมเขาดวยกัน อยางสอดคลองและสมดุล เพื่อใหผูเรียนเกิดทั้งความรูในเรื่องวิชาการ และ
ความรูเทาทันตอโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
2.การเร งพัฒ นาและส ง เสริม ครู เพราะโรงเรี ยนควรจะตองมีครูที่ชํานาญดานการศึก ษา
เพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยเปนการจัดจางครู ที่มีความชํานาญเฉพาะทาง เฉพาะสาขาไดโดยอิสระ สงเสริมความรู และ
ทักษะในการสอน เชน การศึกษาอบรมการประชุมสัมมนา ซึ่งเปนการเพิ่มทักษะในการสอน และให ความสําคัญกับ
การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อเปดโลกทัศน และมุมมองของกลุมผูสอนใหกวางขึ้น
3. เทศบาลเมืองเลยตองปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนารูปแบบการบริหารงานภายในใหมี
ความเหมาะสม สอดคลองกับภาระงานดานการศึกษาที่เพิ่มขึ้น เชน การปรับโครงสรางหลักสูตร การปรับ และ
การมอบอํานาจในการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารบุคคล และดานการศึกษาใหแกผูบริหารสถานศึกษา
(ผูอํานวยการโรงเรียน) มากขึ้น
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.นําเสนอสภาพปญหาหลักสูตรการเรียนการสอน และความตองการที่จะพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอนตอผูบริหารเทศบาล เพื่อพิจารณาดําเนินการ
2.ผู บ ริ ห ารเทศบาลผู อํ า นวยการสถานศึ ก ษา ควรพิ จ ารณาพั ฒ นาคุ ณภาพ และมาตรฐานของ
บุคลากรทางการศึกษา หรือครูโดยมีการอบรมอยางตอเนื่อง
3.ผูบริหารเทศบาลควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอตอการจัดการศึกษา การบริหาร
จัดการอาคารสถานที่ของโรงเรียน
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1.ควรเพิ่มกลุมเปาหมายในการวิจัย เชน คณะกรรมการสถานศึกษา ผูนําชุมชน ผูปกครอง นักเรียน เปนตน
เพื่อใหครอบคลุมกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
2.ควรศึกษาหลักสูตรแกนกลาง ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแตกระทรวงศึกษาธิการ และกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น
3.ควรศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มีคุณภาพในแตละทองถิ่น
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การวิจั ยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่ นโดยมี
วิธีดําเนินการวิจัย 2ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะหความตองการจําเปนเกี่ยวกับสมรรถนะครูสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 379 คน ใชวิธีสุมตัวอยาง
แบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและจัดลําดับความสําคัญโดยใชวิธี Modified
Priority Needs Index(PNI modified)ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบสมรรถนะครูสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใช
เทคนิคการสนทนากลุมผูทรงคุณวุฒิจํานวน 9 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบบันทึกขอมูลสําหรับการสนทนากลุม
และแบบประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
การวิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหเนื้อหาและการวิเคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัย 1. ความ
ตองการจําเปนเกี่ยวกับสมรรถนะหลักครูสงั กัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น เรียงลําดับความสําคัญไดดงั นี้ ลําดับแรกคือ การ
มุงผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาตนเอง การบริการที่ดีและการทํางานเปนทีม และความตองการจําเปนเกี่ยวกับสมรรถนะประจํา
สายงาน ครูสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น เรียงลําดับความสําคัญไดดังนี้ ลําดับแรกคือ การออกแบบการเรียนรูการ
วิเคราะหและสังเคราะห และการพัฒนาผูเรียนและการบริหารจัดชั้นเรียนตามลําดับ 2. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครู
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นประกอบดวย 3 สวน คือ 1.สวนนํา ประกอบดวย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงคของ
รูปแบบ แนวคิดที่ใชในการพัฒนารูปแบบสวนที่ 2องคประกอบของสมรรถนะและวิธีการพัฒนาสมรรถนะครู ประกอบดวย
สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจําสายงานและวิธีการพัฒนาสมรรถนะสวนที่ 3กระบวนการพัฒนาสมรรถนะครู ประกอบดวย
กระบวนการพัฒนาและเงื่อนไขความสําเร็จโดยมีกระบวนการพัฒนาประกอบดวย ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ ขั้นที่ 2 ขั้นประเมิน
กอนการพัฒนา ขั้นที่ 3 ขั้นพัฒนา ขั้นที่ 4 ขั้นประเมินหลังการพัฒนา ขั้นที่ 5 ขั้นขอมูลยอนกลับซึ่งผลการประเมินรูปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 9 คน ผลการประเมินความมีประโยชนอยู
ในระดับมากที่สุด( x = 4.51) ผลกการประเมินความเหมาะสมอยูในระดับมาก ( x = 4.45) ผลการประเมินความถูกตองคล
อบคลุมอยูในระดับมาก( x = 4.43) และผลการประเมินความเปนไปไดอยูในระดับมาก ( x = 4.39)
ÙĞćÿĞćÙĆâǰ: สมรรถนะครู องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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Abstract
The objectives of this research were to development of model of teacher competency
development under local government organization. Study had 2 stages. Stage1:to study needs
assessment of teacher competency development under local government organization. The
sample were 379 teachers of Local Government Organization and used multi stage random sampling. The
five-rating scaled questionnaire were used as an instrument in this research.anddata analyzed with
percentage mean and standard deviation and set priority needs by Modified Priority Needs Index
(PNI modified). Step 2 :Development of model of teacher competency development under local
government organization. The study was consisted with 9 experts for focus group discussion. The
research instruments applied for data collection were report format for recording details of focus
group discussion, and the five-rating scaled assessment of model of teacher Competency
development under local government organization. Content analysis was used for qualitative data gained
from group discussion whereas the statistics namely mean and standard deviation were applied for
analyzing quantitative data from assessment results of Model of Teacher Competency Development under
Local Government Organization.Research findings were as follows: 1.The needs assessment of teacher core
competency development under Local government organization ranking from the most to the least as
follows: achievement motivation, self development, service mind and team work and teacher functional
competencies development under Local government organization ranking from the most to the least as
follows: Instructional design analysis/synthesis, student development, and classroom management. 2.
Model of Teacher Competency Development under Local Government Organization consisted of 3 part.
Part 1: Introduction model view point comprised of Background and Objectives, Concepts , Part2
Development method comprised of core competencies ,Functional competencies, Implementing
competency development activities. , Part3 The conditions for successand step of Implementing
competency development comprised of prepare, pre-test, development, post-test, feedback. The
Utility aspect of the Model of Teacher Competency Development under Local Government
Organization was rated at the highest level ( x = 4.51) while Propriety ( x = 4.45), Accuracy ( x = 4.43),
and Feasibility ( x = 4.39) features at a high level.
Keyword (s): Teacher Competency, Local Government Organization
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ในกระแสของการเปลี่ยนแปลงทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและขอมูลขาวสารที่ขาม
พรมแดนมาถึงกันอยางรวดเร็ว ซึ่งความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นยอมสงผลกระทบตอการศึกษาอยาง
หลีกเลี่ยงไมได ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีทําใหรูปแบบการเรียนรูและวิธีการแสวงหาความรูมี
การปรับเปลี่ยนไปจากระบบการศึกษาในรูปแบบดั้งเดิมที่มีครูเปนผูถายทอดความรูสูนักเรียนฝาย
เดียวไปสูรูปแบบการเรียนรูดวยตนเองที่นักเรียนสามารถแสวงหาและสรางองคความรูไดดวยตนเอง
เพิ่มมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงเหลานี้เปนสิ่งทาทายครูยุคใหม ในการจัดองคความรูใหบังเกิดตอการ
พัฒนาผูเรียน ดังนั้นครูจําเปนตองไดรับการพัฒนาสมรรถนะใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
เพื่อใหส ามารถปฏิบัติ ง านหรื อกิจกรรมวิ ช าชี พครู ได อย างมี ประสิ ทธิ ภาพตามความคาดหวั ง ของ
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องคการทั้งระดับโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ สมรรถนะครูจึงเปนสิ่งจําเปน
ตอการปฏิบัติวิชาชีพครูใหบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพตามความตองการขององคการทางการศึกษา
ยุคปฏิรูปการศึกษา (สุรศักดิ์ ปาเฮ, 2556)
สมรรถนะของครูสังกัดองคกรปกครองทองถิ่น โดยมีสมรรถนะหลัก 4 สมรรถนะ คือ 1.การ
มุงผลสัมฤทธิ์ 2.การพัฒนาตนเอง 3.การบริการที่ดี 4. การทํางานเปนทีม สวนสมรรถนะประจําสาย
งาน คือ 1.การออกแบบการเรียนรู 2.การวิเคราะหและสังเคราะห 3.การพัฒนาผูเรียน 4.การบริหาร
จัดชั้นเรียน หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะ ใหเป น ไปตามหลั กการของมาตรฐานทั่ ว ไปที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กํ าหนด ได แ ก
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เปนการจัดทําขอตกลงระหวางผูประเมินกับผูรับการประเมิน เกี่ยวกับ
การมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยการกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
และคาเปาหมายและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เปนการระบุจํานวนสมรรถนะที่ใช
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
จากสภาพการจัดการศึกษาที่ผานมาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น, 2551) พบวา มาตรฐานผูเรียนยังอยูในระดับต่ําเมื่อเทียบกับปจจัยที่ใชในการจัดการศึกษา
ทําใหสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองเรงพัฒนากระบวนการเรียนและทรัพยากร
เพื่อยกระดับ มาตรฐานดา นผูเรียนให เ พิ่ มสูงขึ้ น องค กรปกครองส ว นท องถิ่ นได พบจุ ด ออ นหนึ่ งที่
เกี่ ย วข อ งกั บ เรื่ อ งนี้ คื อ บุ ค ลากรขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ส ว นใหญ ยั ง ขาดบุ ค ลากรที่ มี
สมรรถนะสูง หรือขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถในดานการจัดการศึกษา เชนเดียวกับรายงาน
ผลการวิจัยของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายสงเสริมการจัด
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550) ที่พบวา สภาพ
ปญหาของการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดานวิชาการปญหาหนึ่ง ไดแก การขาด
แผนพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรที่ชัดเจน ขาดการแนะนํา นิเทศชวยเหลือ และติดตามผลการ
ดํ า เนิ น งานดา นวิช าการ รวมถึ ง ผลจากการศึ กษาวิ จั ย และพั ฒ นาสภาพปญ หาและแนวทางการ
แกปญหาการจัดการเรียนการสอนที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สรุปไดวา ครูผูสอนสวนใหญไมไดจบการศึกษาวิชาเอกในกลุมสาระที่สอน มีภาระงานมาก ขาดความรู
ความเขาใจในหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มีการวัดผลประเมินผลไมเหมาะสม ขาดการ
นิเทศติดตามพัฒนาครู ขาดขวัญกําลังใจในการทํางาน ผูเรียนขาดทักษะพื้นฐานที่จําเปนตอการเรียนรู
ขาดอัตรากําลังของศึกษานิเทศกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะกลุมและผลการศึกษาสภาพปญหาการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พบวา ครูไดรับการพัฒนาคอนขางมาก แตยังขาดการติดตาม
ประเมินผล หลักสูตรในการพัฒนาครูมีความซ้ําซอน มีคาใชจายเพื่อการพัฒนาคอนขางสูง ขาดการ
วางแผนระยะยาวสําหรับแนวทางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2553) ซึ่งสอดคลองกับสภาพปญหาดานการบริหารงานบุคคลที่พบวามีการขาดแคลนครู
และบุคลากรทางการศึกษา และที่มีอยูมีวุฒิการศึกษาไมตรงกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ขาดแนวปฏิบัติที่
ชัดเจน ดังนั้น แนวทางการแกปญหาที่ควรดําเนินการ คือ ควรมีการจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะครู
และบุคลากรใหชัดเจน ควรสงเสริมสนับสนุนใหครูและบุคลากรไดรับการฝกอบรมและพัฒนาดวย
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วิธีการและรูปแบบที่หลากหลายอยางตอเนื่อง เพื่อใหสามารถพัฒนาสมรรถนะของครูไดตรงตาม
ความต อ งการและเป น ผลลั พ ธ ข องความสํ า เร็ จ อย า งอย า งแท จ ริ ง ที่ เ กิ ด จากวิ ธี ก ารพั ฒ นาและ
กระบวนการพัฒนาในสมรรถนะครู และอีกสาเหตุหนึ่งที่เปนปญหาจากผลการรายงานติดตามการจัด
การศึกษาองคกรปกครองสวนทองถิ่นป 2551 นั้นพบวา การสรรหาบุคลากรขาดความยุติธรรม มีการ
ใชร ะบบอุป ถัมภ ซึ่งเป นปจ จัยหลัก และผูบ ริห ารทองถิ่น ผูบริหารอปท. สมาชิกสภาทองถิ่น และ
บุคลากรทองถิ่นสวนใหญยังไมเห็นความสําคัญของการศึกษา และไมเขาใจในบทบาทของการศึกษา
เท า ที่ควรการแทรกแซงการเมืองรวมถึ งการจั ดการศึกษาของเทศบาลที่ มีโ รงเรี ย นในสั งกั ด ยั งมี
ลักษณะการตั ดสิ น ใจส ว นใหญ เ ปน การตั ด สิ น ใจโดยนายกเทศมนตรี โดยองค คณะบุ ค คลภายใน
เทศบาลและที่เทศบาลแตงตั้งมาจากบุคคลภายนอกรวมกันตัดสินใจ (สํานักเลขาธิการสภาการศึกษา,
2551) ทําใหไดครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไมมีคุณภาพเปนบางสวน
จากความเปนมาและความสําคัญตาง ๆ ผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญและสนใจในการทําวิจัย
เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อเปนแนวทางในการ
ยกระดับการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของวิชาชีพแหงความเปนครูใหบรรลุผลความสําเร็จและ
ยังไดนํามาประยุกตและพัฒนาในการบริหารรวมกับทฤษฎีการพัฒนาและการบริหาร นํามาพัฒนา
รูป แบบการพัฒนาสมรรถนะครู สั งกั ดองค กรปกครองทองถิ่น ทั้ ง ในสมรรถนะหลั กและสมรรถนะ
ประจําสายงานที่มีอยูนั้นใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
üĆêëčðøąÿÜÙŤ×ĂÜÖćøüĉÝĆ÷
เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ĒîüÙĉéìùþãĊìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜ
ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของที่ใชในการดําเนินการวิจัย โดยศึกษาวิธีการพัฒนา
สมรรถนะ (Macauley, 1968;Dessler, 1991;Yukl, 1998) ซึ่งประกอบดวย 1. การอบรม (Training)
2. การให คํ าชี้ แนะ/ปรึ กษา (Mentoring) 3. การสอนงาน (Coaching) 4. การประชุ มสัมมนา
(Conference) 5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู (Knowledge sharing) 6. การจัดกิจกรรม/การจัดคาย
(Organizing
activities/Organizingcamps) 7. การสร า งเครื อ ข า ย (Networking) และ
กระบวนการพัฒนาสมรรถนะ Sleurs, Willy (ed) 2008; Delahaye, 2000; 2005; Swanson, and
Holton 2001; 2009; Werner, and DeSimone, 2006; 2010, อเนก เทียนบูชา (2552)., ตระกูล
จิตวัฒนาการ (2555)., เมธิศิน สมอุมจารย (2556)., มานิตย นาคเมือง (2552)., เทอดชัย บัวผาย
(2557)., สุรวุฒิ ยัญญลักษณ (2550).) ประกอบไปดวยกระบวนการพัฒนา 5 ขั้นตอน 1) ขั้นเตรียมการ
2) ขั้นประเมินกอนการพัฒนา 3) ขั้นดําเนินการพัฒนา 4) ขั้นประเมินหลังการพัฒนา 5) ขั้นใหขอมูล
ยอนกลับ
øąđïĊ÷ïüĉíĊüĉÝĆ÷
ผูวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยผสมผสาน (Mixed-methods research) ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
วิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้
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×ĆĚîêĂîìĊęǰ1 đóČęĂüĉđÙøćąĀŤÙüćöêšĂÜÖćøÝĞćđðŨîđÖĊę÷üÖĆïÿöøøëîąÙøĎÿĆÜÖĆéĂÜÙŤÖøðÖÙøĂÜÿŠüî
ìšĂÜëĉęî
1.1 ðøąßćÖøĒúąÖúčŠöêĆüĂ÷ŠćÜ
ประชากร คือ ครูผูสอนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด
เทศบาลนคร เทศบาลเมือง องคการบริหารสวนตําบล จาก 77 จังหวัด ทั้ง 6 ภูมิภาค จํานวน 33,064
คน (กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น, 2558)
กลุมตัวอยาง คือ ครูผูสอนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 379 คน คํานวณหา
ขนาดกลุมตัวอยางโดยการเปดตารางเคร็จซี่และมอรแกน (Robert V. Krejcie and Earyle W.
Morgan. 1970 อางใน ธีรวุฒิ เอกะกุล,2543) และการเลือกกลุมตัวอยางใชวิธีการสุมแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) (นงลักษณ วิรัชชัย, 2543) ดังนี้
1.2 đÙøČęĂÜöČĂìĊęĔßšĔîÖćøüĉÝĆ÷
เปนแบบสอบถามความตองการจํ าเป นเกี่ยวกับสมรรถนะครูผูสอนสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นซึ่งเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) แบงเปน 5 ระดับมีคาความเที่ยงเทากับ 0.95
1.3 ÿëĉêĉìĊęĔßšĔîÖćøüĉđÙøćąĀŤ×šĂöĎú
สถิ ต ที่ใ ช ใ นการวิ เ คราะห ขอ มู ล ได แก ค าเฉลี่ ย ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และวิ เ คราะห
จัด ลํ าดับ ความสํา คัญ ความตองการจําเป นโดยใช สู ต ร ModifiedPriority Needs Index:PNI
(PN IModified)
×ĆĚ î êĂîìĊę ǰ 2 óĆ ç îćøĎ ð ĒïïÖćøóĆ ç îćÿöøøëîąÙøĎ ÿĆ Ü ÖĆ é ĂÜÙŤ Ö øðÖÙøĂÜÿŠ ü îìš Ă Üëĉę îǰ
ðøąÖĂïéšü÷
2.1.1 การวิเคราะหเอกสารงานวิ จัย ทั้ งในประเทศและต างประเทศเกี่ ย วของกั บ
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครู
2.1.2 ยกรางรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําผล
ที่ไดจากการวิจัยตามขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2
2.1.3 ตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยมีวิธีการดําเนินการจัดกลุมผูทรงคุณวุฒิจํานวน 9 คนในการสนทนากลุม (Focus Group)
2.1 đÙøČęĂÜöČĂìĊęĔßšĔîÖćøüĉÝĆ÷
แบบประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีลักษณะเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
2.2 ÖćøđÖĘïøüïøüö×šĂöĎú
การจัดสนทนากลุมผูทรงคุณวุฒิ
1. ผู วิ จั ย นํ า เสนอประเด็ น ข อ คํ า ถามเกี่ ย วกั บ การตรวจสอบรู ป แบบการพั ฒ นา
สมรรถนะครูสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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2. ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ สดงความคิ ด เห็ น และให ข อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การตรวจสอบ
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. ผูวิจัยสรุปประเด็นและรายละเอียดขอเสนอแนะการตรวจสอบรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะครูสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นจากการสนทนากลุมโดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน
4. ผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ
2.3 ÿëĉêĉìĊęĔßšĔîÖćøüĉđÙøćąĀŤ×šĂöĎú
ตรวจสอบรูป แบบโดยการวิเ คราะห เ นื้ อหาและหาค าเฉลี่ ย (Mean) และส ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
ñúÖćøýċÖþć
1. ความตองการจําเปน เกี่ย วกับสมรรถนะหลั กของครูสังกัดองค กรปกครองส ว นท องถิ่ น
เรียงลําดับความสําคัญไดดังนี้ ลําดับแรกคือ การมุงผลสัมฤทธิ์ (PNI = 0.16) การพัฒนาตนเอง (PNI=
0.15) การบริการที่ดี(PNI = 0.11) และการทํางานเปนทีม (PNI = 0.07) และความตองการจําเปน
เกี่ย วกับ สมรรถนะประจําสายงาน เรีย งลําดับความสําคั ญไดดังนี้ลําดับแรกคื อ การออกแบบการ
เรียนรู (PNI=0.15) การวิเคราะหและสังเคราะห (PNI=0.15) การพัฒนาผูเรียน (PNI=0.12) และการ
บริหารจัดชั้นเรียน (PNI=0.12) ดังตารางที่ 1
êćøćÜìĊęǰ1 ÙüćöêšĂÜÖćøÝĞćđðŨîđÖĊę÷üÖĆïÿöøøëîąĀúĆÖĒúąÿöøøëîąðøąÝĞćÿć÷ÜćîÙøĎÿĆÜÖĆé
ĂÜÙŤÖøðÖÙøĂÜÿŠüîìšĂÜëĉęî
สมรรถนะ

คาเฉลี่ยของสภาพ
ที่ควรจะเปน

สมรรถนะหลัก
1. การมุงผลสัมฤทธิ์
2. การบริการที่ดี
3. การพัฒนาตนเอง
4. การทํางานเปนทีม
สมรรถนะประจําสายงาน
1. การออกการเรียนรู
2. การพัฒนาผูเรียน
3. การบริหารจัดการชั้นเรียน
4. การวิเคราะหและสังเคราะห

คาเฉลี่ยของ
สภาพที่เปนจริง

I – D (I-D)D ลําดับ

4.57
4.68
4.59
4.73

3.92
4.21
3.99
4.39

0.65 0.16 1
0.47 0.11 3
0.60 0.15 2
0.34 0.07 4

4.62
4.77
4.71
4.61

3.99
4.23
4.17
3.99

0.63 0.15 1
0.54 0.12 3
0.54 0.12 3
0.62 0.15 2

2. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนครูสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นประกอบดวย 3 สวน คือ
สวนที่ 1. สวนนําประกอบไปดวย หลักการและเหตุผลวัตถุประสงคของรูปแบบ แนวคิดที่ใชในการ
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พัฒนารูปแบบ สวนที่ 2องคประกอบของสมรรถนะและวิธีการพัฒนาสมรรถนะครูประกอบไปดวย
สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจําสายงานและวิธีการพัฒนาสมรรถนะ สวนที่ 3.กระบวนการพัฒนา
สมรรถนะครูประกอบไปดวยกระบวนการพัฒนา เงื่อนไขความสําเร็จกระบวนการพัฒนา ประกอบดวย
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ ขั้นที่ 2 ขั้นประเมินกอนการพัฒนา ขั้นที่ 3 ขั้นพัฒนา ขั้นที่ 4 ขั้นประเมินหลัง
การพัฒนา ขั้นที่ 5 ขั้นขอมูลยอนกลับ ดังรูปภาพนี้ ซึ่งผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครู
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยรวม พบวา ความมีประโยชนอยูในระดับมากที่สุด ( x = 4.51) มี
ความเหมาะสมอยูในระดับมาก ( x = 4.45) มีความถูกตองคลอบคลุมอยูในระดับมาก( x = 4.43) และมี
ความเปนไปไดอยูในระดับมาก ( x = 4.39) ดังตารางที่ 2
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êćøćÜìĊęǰ2 ñúÖćøðøąđöĉîÖćøóĆçîćøĎðĒïïÖćøóĆçîćÿöøøëîąÙøĎÿĆÜÖĆéĂÜÙŤÖøðÖÙøĂÜÿŠüîìšĂÜëĉęî
องคประกอบของรูปแบบ ความมีประโยชน ความเหมาะสม
ความถูกตอง
ความเปนไปได
การพัฒนาสรรถนะ
คลอบคลุม
x S.D. ระดับ x S.D. ระดับ x S.D. ระดับ x S.D. ระดับ
สวนที่ 1 สวนนํา
หลักการและเหตุผล
4.44 0.52 มาก 4.45 0.46 มาก 4.44 0.52 มาก 4.39 0.42 มาก
วัตถุประสงค
4.77 0.44 มาก 4.77 0.44 มาก 4.44 0.52 มาก 4.55 0.52 มาก
ที่สุด
ที่สุด
ที่สุด
แนวคิดที่ใชใน
4.44 0.88 มาก 4.22 0.83 มาก 4.22 1.09 มาก 4.22 0.97 มาก
การพัฒนารูปแบบ
โดยรวม
4.55 0.44 มากที่สุด 4.48 0.41 มาก 4.36 0.54 มาก 4.38 0.47 มาก
องคประกอบของรูปแบบ ความมีประโยชน
ความเหมาะสม
ความถูกตอง
ความเปนไปได
การพัฒนาสรรถนะ
คลอบคลุม
x S.D. ระดับ
x S.D. ระดับ x S.D. ระดับ x S.D ระดับ
สวนที่ 2องคประกอบของ
สมรรถนะและวิธีการพัฒนา
สมรรถนะครู
สมรรถนะ
4.55 0.52 มาก 4.66 0.50 มาก 4.55 0.52 มาก 4.66 0.50 มาก
ที่สุด
ที่สุด
ที่สุด
ที่สุด
วิธีการพัฒนาสมรรถนะ 4.55 0.52 มาก 4.44 0.52 มาก 4.44 0.52 มาก 4.33 0.50 มาก
ที่สุด
โดยรวม
4.55 0.52 มากที่สุด 4.55 0.51 มากที่สุด 4.49 0.52 มาก 4.49 0.50 มาก
สวนที่ 3 กระบวนการพัฒนาสมรรถนะครู
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ 4.55 0.52 มาก 4.44 0.52 มาก 4.33 0.70 มาก 4.44 0.52 มาก
ที่สุด
ขั้นที่ 2 ขั้นประเมินกอน 4.66 0.50 มาก 4.44 0.52 มาก 4.44 0.72 มาก 4.44 0.52 มาก
การพัฒนา
ที่สุด
ขั้นที่ 3 ขั้นพัฒนา
4.33 0.70 มาก 4.44 0.52 มาก 4.44 0.52 มาก 4.55 0.52 มาก
ที่สุด
ขั้นที่ 4 ขั้นประเมินหลัง 4.44 0.72 มาก 4.44 0.52 มาก 4.55 0.52 มาก 4.44 0.52 มาก
การพัฒนา
ที่สุด
ขั้นที่ 5 ขั้นขอมูลยอนกลับ 4.33 1.00 มาก 4.44 0.52 มาก 4.55 0.52 มาก 4.44 0.52 มาก
ที่สุด
เงื่อนไขความสําเร็จ
4.44 0.72 มาก 4.33 0.52 มาก 4.33 0.50 มาก 4.22 0.44 มาก
โดยรวม

4.46 0.63 มาก

4.44 0.52 มาก

4.46 0.52 มาก 4.46 0.52 มาก
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องคประกอบของรูปแบบ
การพัฒนาสรรถนะ

ความมีประโยชน
x S.D. ระดับ

ความเหมาะสม
x

S.D. ระดับ

ความถูกตอง
คลอบคลุม
x S.D. ระดับ

ความเปนไปได
x

S.D. ระดับ

กรณีศึกษาการนํามา 4.66 0.52 มาก 4.44 0.52 มาก 4.44 0.52 มาก 4.33 0.50
ประยุกตใช
ที่สุด
(การมุงผลสัมฤทธิ)์
กรณีศึกษาการนํามา 4.44 0.52 มาก 4.33 0.50 มาก 4.55 0.52 มาก 4.44 0.52
ประยุกตใช
(การออกแบบการเรียนรู)
โดยรวม

มาก
มาก
ที่สุด

4.51 0.50 มากที่สุด 4.45 0.46 มาก 4.43 0.46 มาก 4.39 0.42 มาก

Ăõĉðøć÷ñú
1. ความต อ งการจํ า เป น ในการพั ฒ นาสมรรถนะครู สั ง กั ด องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
เรียงลําดับความสําคัญ อันดับแรก คือ การมุงผลสัมฤทธิ์และความตองการจําเปนเกี่ยวกับสมรรถนะ
ประจํ า สายงาน เรี ย งลํ า ดั บ ตามความสํ า คั ญ สี่ ลํ า ดั บ ลํ า ดั บ แรกคื อ การออกแบบการเรี ย นรู
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด (เมธิเมธินี จิตติชานนท,2555) กลาววา การมุงผลสัมฤทธิ์เปนวิธีการจัดการที่
เปนระบบมุงเนนที่ผลสัมฤทธิ์หรือผลการปฏิบัติงานเปนหลัก โดยมีการวัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว โดยมุงคุณภาพของงาน และนําผลการวิจัยมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ที่ใชเปนมาตรฐานในการประเมินเพื่อการพัฒนาสมรรถนะและแนวคิดของ แบรนโก (Branco, 2003)
ที่ไดศึกษาการทํานายศักยภาพของสมาชิกในทีม บทบาทของสมรรถนะ ทักษะทางพุทธพิสัยและ
บุคลิกภาพของสมาชิกในทีม ผลการวิจัยพบวาทีมงานในองคกรที่จะประสบความสําเร็จตองมีการ
บริหารจัดการโดยใชสมรรถนะเปนฐาน ซึ่งจากการวิเคราะหแบบสอบถาม พบวามีสมรรถนะที่สําคัญ
ที่ควรไดรับการพัฒนาอยางยิ่ง ไดแก สมรรถนะการปฏิบัติงานดานการมุงผลสัมฤทธิ์นั้นเปนอันดับแรก
การมุงผลสัมฤทธิ์เชนเดียวกัน ซึ่งจะเห็นไดวา มีความสําคัญของตอทุกหนวยงานตองมีการพัฒนา
สมรรถนะการมุงผลสัมฤทธิ์ รวมถึงมีกระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธโดยสงผลตอทั้งองคกรเพื่อนําไป
ปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้นซึ่งสอดคลองกับ (วีรยุทธ ชาตะกาญจน, 2551) กลาววา เปนการ
บริหารงานที่มุงเนนสัมฤทธิ์ผลของงานอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน โดยกําหนดวัตถุประสงคลวงหนา
ตั้งเปาหมายที่ชัดเจนใหไดผลผลิตและผลลัพธซึ่งอาศัยการสรางตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPIs) เปน
เครื่องมือในการตรวจสอบอยางเปนระบบสวนสมรรถนะประจําสายงาน คือ การออกแบบการเรียนรู
เปนอีกสมรรถนะหนึ่งที่มีความสําคัญตอการจัดการเรียนการสอนของครูที่สงผลตอผูเรียนซึ่งตองสราง
เครื่องมือในการประเมินผลในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อสอดคลองกับผลการเรียนรูที่
ตองการและตรวจสอบกับผูเรียนวาการจัดกิจกรรมนั้นเหมาะสมกับผูเรียนหรือไมซึ่งสอดคลองกับ
(สมจิต จันทรฉาย, 2557) กลาววา บทบาทของผูออกแบบการเรียนการสอนคือรวบรวมปญหาที่
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เกิดขึ้นจากการทดลองสอนและใชสื่อการเรียนการสอนและพยายามซักถามคําถามจากผูเรียนเพื่อหา
คําตอบในการแกไขปญหาที่พบ การซักถามนี้ควรกระทําหลังจากการทดลองไดเสร็จสิ้นแลว เพื่อมิให
เปนการขัดจังหวะการทดลองสอนและใชสื่อการเรียนการสอนเพื่อเปนการประเมินเครื่องมือที่ใชใน
การออกแบบการเรียนการสอนและแนวคิดของ(Richey, Klein, & Tracy, 2011) กลาววา โดย
ธรรมชาติของการออกแบบการเรียนการสอนเปนการทํางานแบบมีสวนรวม(participatory design)
ดั ง นั้ น ผู อ อกแบบการเรี ย นการสอนจะเป น ผู ทํ า หน า ที่ อํ า นวยความสะดวกให กั บ ผู ร ว มงานใน
กระบวนการออกแบบ ใชการทํางานเปนทีมโดยผูมีสวนรวมไดแก ผูใชในที่นี้หมายถึงครู ผูเชี่ยวชาญ
ด า นเนื้ อ หา ผู มี ส ว นได รั บ ผลได ผ ลเสี ย ของการออกแบบ ได แ ก ผู ป กครอง ชุ ม ชน เป น ต น การ
ดําเนินงานมีการปรับปรุงใหดีขึ้นเรื่อย ๆ ในระหวางการดําเนินการพัฒนาผลผลิตจะเห็นวารูปแบบ
การออกแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการสรางความรูเปนรูปแบบที่มีความยืดหยุนสูง เนนที่
กระบวนการพัฒนาที่สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการไดตามสภาพจริง
2. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นประกอบดวย 3 สวน คือ
สวนที่ 1. สวนนําประกอบไปดวย หลักการและเหตุผลวัตถุประสงคของรูปแบบ แนวคิดที่ใชในการ
พัฒนารูปแบบ สวนที่ 2องคประกอบของสมรรถนะและวิธีการพัฒนาสมรรถนะครูประกอบไปดวย
สมรรถนะหลั ก และสมรรถนะประจํ า สายงานและวิ ธี ก ารพั ฒ นาสมรรถนะ ส ว นที่ 3 กระบวน
การพัฒนาสมรรถนะครูประกอบไปดวยกระบวนการพัฒนา เงื่อนไขความสําเร็จ กระบวนการพัฒนา
ประกอบดวย ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ ขั้นที่ 2 ขั้นประเมินกอนการพัฒนา ขั้นที่ 3 ขั้นพัฒนา ขั้นที่ 4
ขั้นประเมินหลังการพัฒนา ขั้นที่ 5 ขั้นขอมูลยอนกลับ และเงื่อนไขความสําเร็จ โดยผูวิจัยไดศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของไดรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
บริบทที่แตกตางกับหนวยงานอื่น โดยมีแผนพัฒนาครูที่ชัดเจนยิ่งขึ้นซึ่งประกอบไปดวยองคประกอบ
ตางๆ สามารถนําไปสูการปฏิบัติและการพัฒนาสงผลลัพธตอเงื่อนไขความสําเร็จ จากผลการประเมิน
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถนําไปเปนประโยชนไดใน
ระดับมากที่สุดรวมถึงสามารถนําไปเปนเอกสารที่แนบกับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงงานหลังจาก
ไดผลการประเมินและงายตอการนําไปใชในการพัฒนาครูสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นสําหรับ
ผูบ ริห ารสถานศึกษาสอดคล องกับ แนวคิด ของ (อาภรณ ภู วิทยพั น ธุ , 2555) กลา วว า Job
Responsibilities Matrix เปนเอกสารที่อธิบายรายละเอียดของงานที่เปนระบบมีความชัดเจนกําหนด
ตําแหนงงาน โดยเนนวิธีการหรือขั้นตอนการดําเนินงานของตําแหนงงาน งายตอการนําไปใชเปน
เครื่องมือติดตามตรวจสอบการทํางานและเชื่อมโยงกับระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรไดเปนอยางดี
และเปนแนวทางในการสงเสริมศักยภาพของครูในการปฏิบัติงาน
×šĂđÿîĂĒîąĔîÖćøîĞćñúÖćøüĉÝĆ÷ĕðĔßš
1. หนวยงานสวนระดับสวนกลางใชเปนแนวทางในการวางแผนการพัฒนาบุคลากร ครูเพื่อ
เสริมสรางจุดแข็งและจุดออนของตนเองไดอยางตอเนื่อง
2. หนวยงานทุกระดับใชเปนแนวทางการมุงสงเสริมพัฒนาศักยภาพความกาวหนาในสายอาชี
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ðŦÝÝĆ÷ĒøÜÝĎÜĔÝĔîÖćøðäĉïĆêĉÜćî×ĂÜÙøĎĔîēøÜđøĊ÷îĂîčïćúđĂÖßî
Ĕîđ×êÖøčÜđìóöĀćîÙø
Motivation factors work behavior Performance among Kindergarten
teachers in private schools in Bangkok Metropolitan area.
ðäĉõćèǰđĀêøąÖĎú 1 ýĆÖéĉĝßĆ÷ǰîĉøĆâìüĊ 2
Ř

ř

ïìÙĆé÷ŠĂ
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ÙĞćÿĞćÙĆâ : ðŦÝÝĆ÷ĒøÜÝĎÜĔîĔîÖćøðäĉïĆêĉÜćî ǰÙøĎēøÜđøĊ÷îĂîčïćúđĂÖßî

Abstract
This research has purpose to study factors to motivate in Teachers’ performances within
private Kindergarten School in Bangkok area. Sample group is 420 teachers in private Kindergarten
School in Bangkok area. Using questionnaire as the collect tools. Period of this research started
TJODFǰ+BOVBSZǰǰVOUJMǰ+VOFǰǰ4UBUJTUJDǰ"OBMZ[FǰDPOTJTUTǰPGǰ'SFRVFODZ ǰ1FSDFOUBHF ǰ"WFSBHFǰ
and Standard Deviation. As result, high level at average 3.95 of factors to motivate in teachers’
performances within private Kindergarten School in Bangkok area. By considered each of factors
we found all of them at high level such as Physical in workplace at average of 4.02, social
support at average of 3.98, authorities system at average of 3.94, and Beneficial and Quality of life
at average of 3.95 in orderly. About suggestion in this research, the manager of private
Kindergarten School need to support and participate in planning school planner, assign activities
that consistent with learners. Support more on teachers’ beneficial and develop teachers
‘knowledge in their career.
Keywords: factors to motivate in performances, teachers in private Kindergarten School
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ÖćøĔĀš ÙüćößŠ ü÷đĀúČ ĂĔîÖćøĒÖš ĕ×ðŦ âĀćǰ÷ĂöøĆ ïÙüćöÙĉ éđĀĘ î×ĂÜñĎš Ĕêš ïĆÜÙĆ ïïĆ âßćǰĒúąÖćøöĂïĀöć÷Üćî
øĆïñĉéßĂïìĊęđĀöćąÿöÖĆïÙüćöøĎšÙüćöÿćöćøë×ĂÜñĎšĔêšïĆÜÙĆïïĆâßć ĒúąǰMurray  Qǰ ǰÖúŠćüëċÜ
ÙüćöêšĂÜÖćøßĆĚîìčêĉ÷õĎöĉđßŠîǰÙüćöêšĂÜÖćøÖćø÷ĂöøĆïǰÙüćöêšĂÜÖćøđðŨîñĎšîĞćǰÙüćöêšĂÜÖćøđðŨîĂĉÿøąǰÙüćöêšĂÜÖćø
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éĎĒúđĂćĔÝĔÿŠ Adams  Q ÖúŠćüüŠćëċÜìùþäĊÙüćöđÿöĂõćÙìĊęñĎšïøĉĀćøêšĂÜöĊÙüćö÷ČéĀ÷čŠîđüúćĔîÖćø
ðäĉïĆêĉÜćîĒúąÖćøĕéšøĆïÖćøĔĀšđÖĊ÷øêĉǰǰ
éšćîÿîĆïÿîčîìćÜÿĆÜÙö )FS[CFSHǰ  Qǰ  ĕéšÖúŠćüëċÜǰÖćøÿîĆïÿîčîìćÜÿĆÜÙöîĞćöćÿĎŠÙüćöÿĞćđøĘÝǰ
ìĊęñĎšïøĉĀćøêšĂÜÿîĆïÿîčîĔĀšÖĆïñĎšðäĉïĆêĉÜćîđÖĉéÙüćöõćÙõĎöĉĔÝĔîêĆüđĂÜĔîÖćøðäĉïĆêĉÜćîÿĞćđøĘÝúŠüÜêćö
đðŜ ćĀöć÷ìĊę üćÜĕüš ǰĒúąêš ĂÜĕéš øĆ ïÖćø÷Š ĂÜ÷Š ĂÜǰĒúąÖćøĕéš øĆ ïÖćøÿîĆ ïÿîč îĒúąĕéš øĆ ïēĂÖćÿÖš ć üĀîš ć ĔîÜćî
ĔîêĞćĒĀîŠÜìĊęÿĎÜ×ċĚîǰöĊēĂÖćÿýċÖþćĀćÙüćöøĎšđóĉęöđêĉöǰĀøČĂÖćøĕéšøĆïÖćøđóĉęöìĆÖþąüĉßćßĊóĔĀšöĊÙüćöđßĊę÷üßćâǰĂĊÖ
ìĆĚÜĕéšøĆïÖćøÿŠÜđÿøĉöÙüćöÿĆöóĆîíŤĂĆîéĊÝćÖđóČęĂîøŠüöÜćîǰìĊęÙĂ÷ßŠü÷đĀúČĂĒÖšĕ×ðŦâĀćøŠüöÖĆî öĊÖćøóïðą
ÿĆÜÿøøÙŤĒúąìĞćÖĉÝÖøøöøŠüöÖĆîǰÿŠüîǰMaslow  Qǰ  ĕéšÖúŠćüëċÜÙüćöêšĂÜÖćøÙüćöøĆÖǰÖćøøĆïÖćø÷Ö
÷ŠĂÜîĆïëČĂÝćÖÙîĔîÙøĂïÙøĆüǰÿĆÜÙöĒúąĔîÖúčŠöǰAlderfer  Qǰ  ǰÖúŠćüëċÜÙüćöêšĂÜÖćø
đÝøĉâÖšćüĀîšćǰÙČĂđðŨîÙüćöêšĂÜÖćøÿĎÜÿčé×ĂÜÙîǰ Ēúąǰ4,JOOFSǰ  Q ǰ ÖúŠćüüŠćǰìčêĉ÷õĎöĉđðŨîêĆü
đÿøĉöĒøÜìĊęĕéšöćÝćÖÖćøđøĊ÷îøĎšĀøČĂđÖĉé×ċĚîõć÷ĀúĆÜǰĕéšĒÖŠǰÙüćöêšĂÜÖćøìćÜÿĆÜÙöǰđÖĊ÷øêĉ÷ýǰêĞćĒĀîŠÜǰ
Öćø÷Ö÷ŠĂÜǰÙüćöõćÙõĎöĉĔÝĔîòŘöČĂ
éšćîÿüĆÿéĉÖćøĒúąßĊüĉêǰ)FS[CFSHǰ  Qǰ  ĕéšÖúŠćüëċÜǰÙŠćêĂïĒìîĀøČĂñúðøąē÷ßîŤ
ìĊęñĎšðäĉïĆêĉÜćîÙüøĕéšøĆïđĀöćąÿöÖĆïÜćîìĊęìĞćêúĂéÝîÖćøđúČęĂî×ĆĚîđÜĉîđéČĂîĔîĀîŠü÷ÜćîîĆĚîđðŨîìĊęóċÜóĂĔÝ×ĂÜ
ïčÙÙúìĊęðäĉïĆêĉÜćîǰĒúąÖćøöĊßĊüĉêÿŠüîêĆüǰÙČĂÖćøÝĆéÿøøđüúćêŠĂÜćîĒúąîĂÖđĀîČĂđüúćÜćîĕéšĂ÷ŠćÜúÜêĆüǰĒúąǰ
ìùþäĊÙüćöÙćéĀüĆÜ×ĂÜǰ7SPPNǰ  Qǰ  ǰ ÖúŠćüǰÙüćöÙćéĀüĆÜÖćøÖøąìĞćÖĆïñúúĆóíŤ ÖćøĕéšøĆï
ñúÿĞćđøĘÝìĊęÿĂéÙúšĂÜÖĆïñúêĂïĒìîìĊęĕéšøĆïǰĒúąǰAdams  Q ÖúŠćüüŠćëċÜìùþäĊÙüćöđÿöĂõćÙ
ÝćÖñúÖćøìĞćÜćîǰĀöć÷ëċÜǰñúêĂïĒìîìĊęïčÙÙúÙüøĕéšøĆïǰđßŠîǰđÜĉîđéČĂîǰêĞćĒĀîŠÜÜćîǰñúðøąē÷ßîŤǰÙüćööĆęîÙÜǰ
ÿüĆÿéĉÖćøǰĒúąÿĉìíĉóĉđýþêŠćÜǰėǰĂ÷ŠćÜđÿöĂõćÙÝćÖñĎšïøĉĀćøĂÜÙŤÖćøǰǰLocke ,Q ǰĕéšĂíĉïć÷ëċÜ
ÖćøöĊđðŜćĀöć÷ìĊęöĊÙčèõćóǰüĉíĊìćÜĕðÿĎŠđðŜćĀöć÷ìĊęÿŠÜñúêŠĂĒøÜÝĎÜĔÝǰĕéšĒÖŠ ÿĉęÜÖøąêčšîǰñúêĂïĒìîǰ
øćÜüĆúêŠćÜǰėǰĒúąìùþãĊÖćøđÿøĉöĒøÜ×ĂÜÖćøÝĎÜĔÝ×ĂÜ 4,JOOFSǰ  Q ǰ ÖúŠćüüŠćǰóùêĉÖøøö×ĂÜ
ïčÙÙúëĎ ÖÖĞć Āîééšü÷ñúúĆóíŤÝćÖÖćøĒÿéÜóùêĉÖ øøöĂĂÖöćǰÖćøĔĀšø ćÜüĆúđóČęĂ đðŨîÖćøêĂïĒìîìĊę
đĀöćąÿöÖĆïÜćîìĊęðäĉïĆêĉÜćîÖŠĂĔĀšđÖĉéÙüćöóċÜóĂĔÝ×ĂÜñĎšðäĉïĆêĉÜćî
ÝćÖÖćøýċÖþćĒîüÙĉéìùþäĊ×šćÜêšîǰñĎšüĉÝĆ÷ĕéšÿĆÜđÙøćąĀŤêĆüĒðøĔîĒêŠúąéšćîǰĒúąîĞćöćÿøšćÜÖøĂï
ĒîüÙĉéĔîÖćøüĉÝĆ÷éĆÜîĊĚ

ÖøĂïĒîüÙĉéĔîÖćøüĉÝĆ÷
ðŦÝÝĆ÷ĒøÜÝĎÜĔîĔîÖćøðäĉïĆêĉÜćî×ĂÜÙøĎ
ĔîēøÜđøĊ÷îđĂÖßîǰĔîđ×ê
ÖøčÜđìóöĀćîÙø
ǰéšćîÖć÷õćóĔîìĊęìĞćÜćî
ǰéšćîøąïïÖćøïĆÜÙĆïïĆâßć
3. éšćîÖćøÿîĆïÿîčîìćÜÿĆÜÙö
ǰéšćîÿüĆÿéĉÖćøĒúąßĊüĉê

ĒøÜÝĎÜĔîĔîÖćøðäĉïĆêĉÜćî×ĂÜÙøĎĔî
ēøÜđøĊ÷îđĂÖßîǰĔîđ×êÖøčÜđìóöĀćîÙø
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üĉíĊéĞćđîĉîÖćøüĉÝĆ÷
ðøąßćÖøĒúąÖúčŠöêĆüĂ÷ŠćÜ
ðøąßćÖøìĊęĔ ßš ĔîÖćøüĉÝĆ÷ǰĕéšĒ ÖŠ ǰ ÙøĎìĊęìĞ ćÖćøÿĂîĔîēøÜđøĊ ÷îĂîčïćúđĂÖßîĕì÷Ĕîđ×ê
ÖøčÜđìóöĀćîÙøǰÝĞćîüîǰ ǰÙî
ÖúčŠöêĆüĂ÷ŠćÜìĊęĔßšĔîÖćøüĉÝĆ÷ǰĕéšĒÖŠǰÙøĎìĊęìĞćÖćøÿĂîĔîēøÜđøĊ÷îĂîčïćúđĂÖßîĕì÷Ĕîđ×ê
ÖøčÜđìóöĀćîÙøǰēøÜđøĊ÷îúąǰǰÙîǰÝćÖǰǰēøÜđøĊ÷îǰÝĞćîüîøüöìĆĚÜÿĉĚîǰǰÙîǰ ÙĞćîüèÝćÖøšĂ÷úą %
×ĂÜēøÜđøĊ÷îĂîčïćúđĂÖßîĔîđ×êÖøčÜđìóöĀćîÙøǰìĆĚÜĀöéǰǰēøÜđøĊ÷î
đÙøČęĂÜöČĂìĊęĔßšĔîÖćøüĉÝĆ÷
đÙøČęĂÜöČĂìĊęĔßšĔîÖćøüĉÝĆ÷ÙČĂǰĒïïÿĂïëćöǰÝĞćîüîǰǰÿŠüîéĆÜîĊĚÙČĂ
ÿŠüîìĊę ǰĒïïÿĂïëćöđÖĊę÷üÖĆï×šĂöĎúìĆę üĕð×ĂÜÙøĎĔîēøÜđøĊ÷îđĂÖßîĔîđ×êÖøčÜđìóöĀćîÙø
đðŨîĒïïÿĂïëćöúĆÖþèąđúČĂÖêĂïǰ $IFDLǰMJTU ǰĒúąĒïïÿĂïëćöúĆÖþèąðúć÷đðŗéǰ 0QFOǰ&OE ǰ
ÝĞćîüîǰǰ×šĂÙĞćëćö
ÿŠüîìĊęǰǰĒïïÿĂïëćöđÖĊę ÷üÖĆïðŦÝÝĆ÷ĒøÜÝĎÜĔÝĔîÖćøðäĉïĆêĉÜćî×ĂÜÙøĎĔîēøÜđøĊ÷î
ĂîčïćúđĂÖßîĔîđ×êÖøčÜđìóöĀćîÙøǰđðŨîĒïïÿĂïëćöúĆÖþèąöćêøćÿŠüîðøąöćèÙŠćǰǰøąéĆïǰ
Rating 4DBMF ǰēé÷ÖĞćĀîéîĚĞćĀîĆÖǰĕéšĒÖŠǰöćÖìĊęÿčéǰöćÖǰðćîÖúćÜǰîšĂ÷ǰĒúąîšĂ÷ìĊęÿčé ÝĞćîüîǰǰǰ×šĂÙĞćëćö
ÿŠ ü îìĊę ǰ ǰĒïïÿĂïëćöđÖĊę ÷ üÖĆ ï ×š Ă đÿîĂĒîąđóĉę ö đêĉ ö ǰđðŨ î ĒïïÿĂïëćöúĆ Ö þèą
ðúć÷đðŗéǰ 0QFOǰ&OE
üĉíĊÖćøđÖĘïøüïøüö×šĂöĎúǰ
ÖćøđÖĘï×šĂöĎúÝćÖĒïïÿĂïëćöǰñĎšüĉÝĆ÷éĞćđîĉîÖćøéĆÜîĊĚ
 ñĎš üĉ ÝĆ ÷×ĂĂîč öĆ êĉ ÝćÖüĉ ì÷ćúĆ ÷ÖćøÝĆ éÖćøǰöĀćüĉ ì÷ćúĆ ÷óąđ÷ćǰĔĀš ĂĂÖĀîĆ ÜÿČ Ă×ĂÙüćö
ĂîčđÙøćąĀŤëċÜñĎšĂĞćîü÷ÖćøēøÜđøĊ÷îĂîčïćúđĂÖßîÖúčŠöêĆüĂ÷ŠćÜđóČęĂ×ĂĂîčâćêĒúą×ĂÙüćöøŠüööČĂĔî
ÖćøđÖĘïøüïøüö×šĂöĎú
2. ñĎšüĉÝĆ÷îĞćĀîĆÜÿČĂ×ĂÙüćöĂîčđÙøćąĀŤóøšĂöĒïïÿĂïëćöúÜóČĚîìĊęđÖĘï×šĂöĎúéšü÷êîđĂÜ
ĒÝÖÙøĎ ēøÜđøĊ÷îĂîčïćúđĂÖßîǰǰēøÜđøĊ ÷îǰĕéš ĒÖŠ ǰÖøč Üđìóđ×êĔîǰÝĞ ćîüîǰǰǰēøÜđøĊ ÷îÖøč Üđìóđ×êÖúćÜǰ
ÝĞćîüîǰǰēøÜđøĊ÷î ÖøčÜđìóđ×êîĂÖǰÝĞćîüîǰǰēøÜđøĊ÷îǰĒúąđÖĘï×šĂöĎúēøÜđøĊ÷îúąǰǰÖúčŠöêĆüĂ÷ŠćÜǰ
ÝĞćîüîìĆĚÜÿĉĚîǰǰÙî
ǰñĎšüĉÝĆ÷×ĂÙüćöøŠüööČĂÝćÖñĎšêĂïĒïïÿĂïëćöǰēé÷ßĊĚĂíĉïć÷ĒúąĒÝšÜüĆêëčðøąÿÜÙŤ
øć÷úąđĂĊ÷éđÖĊę÷üÖĆïüĆêëčðøąÿÜÙŤ×ĂÜÖćøüĉÝĆ÷ǰĒúąüĉíĊÖćøêĂïĒïïÿĂïëćöđðŨîøć÷ïčÙÙú ĒúąøĆïĒïïÿĂïëćö
ÖúĆïÙČĂđöČęĂÖøĂÖĒïïÿĂïëćöÿöïĎøèŤǰ
ÖćøüĉđÙøćąĀŤ×šĂöĎúǰ
ñĎšüĉÝĆ÷îĞć×šĂöĎúìĊęĕéšÝćÖĒïïÿĂïëćöÝĞćîüîǰ ßčéǰöćìĞćÖćøüĉđÙøćąĀŤ×šĂöĎúéšü÷ēðøĒÖøö
ÿĞ ćđøĘÝøĎ ðìćÜÿëĉ êĉ ĒúąÿĆ ÜÙöýćÿêøŤ ǰēé÷öĊĒ÷ÖĒïïÿĂïëćöêćöđ×êêŠ ćÜǰėǰÖćøêøüÝÿĂïÙüćöÿöïĎ ø èŤ
×ĂÜĒïïÿĂïëćöìĊęĕéšøĆïÖúĆïÙČîöćǰĔÿŠĀöć÷đú×ĔîĒïïÿĂïëćöǰÝĆéìĞćøĀĆÿúÜĔîēðøĒÖøöÿĞćđøĘÝøĎðìćÜÿëĉêĉǰ
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êøüÝÿĂïÙüćöëĎÖêšĂÜ×ĂÜ×šĂöĎúĒúąĒÖšĕ××šĂñĉéóúćéìĊęđÖĉéÝćÖÖćøÖøĂÖ×šĂöĎúǰĒúąüĉđÙøćąĀŤ×šĂöĎú
ĔîēðøĒÖøöÿĞćđøĘÝøĎðìćÜÿëĉêĉ ĒúąîĞćđÿîĂ×šĂöĎúĔîúĆÖþèąêćøćÜðøąÖĂïÙüćöđøĊ÷Ü
ÿëĉêĉìĊęĔßšĒúąÖćøîĞćđÿîĂ×šĂöĎúǰ
ǰÙŠćÙüćöëĊę ĒúąøšĂ÷úąǰđóČęĂĔßšĂíĉïć÷×šĂöĎú×šĂöĎúìĆęüĕð×ĂÜÙøĎĔîēøÜđøĊ÷îĂîčïćúđĂÖßî
ǰÙŠćđÞúĊę÷ǰ .FBO ǰ ĒúąÿŠüîđïĊę÷Üđïîöćêøåćîǰ 4UBOEBSE deviation ĀøČĂǰ4% đóČęĂĔßšĂíĉïć÷ǰ
×šĂöĎúøąéĆïðŦÝÝĆ÷ĒøÜÝĎÜĔÝĔîÖćøðäĉïĆêĉÜćî×ĂÜÙøĎĔîēøÜđøĊ÷îđĂÖßî Ĕîđ×êÖøčÜđìóöĀćîÙøǰ
ÿøčðñúÖćøüĉÝ÷Ć
ðŦÝÝĆ÷ĒøÜÝĎÜĔÝĔîÖćøðäĉïĆêĉÜćî×ĂÜÙøĎĔîēøÜđøĊ÷îĂîčïćúđĂÖßîǰĔîđ×ê
ÖøčÜđìóöĀćîÙøĔîõćóøüö
ř éšćîÖć÷õćóĔîìĊęìĞćÜćî
Ś éšćîÖćøÿîĆïÿîčîìćÜÿĆÜÙö
ś éšćîøąïïÖćøïĆÜÙĆïïĆâßć
Ŝ éšćîÿüĆÿéĉÖćøĒúąßĊüĉê
õćóøüö

X

S.D.

øąéĆï

4.02
3.98
3.94
3.87
3.95

0.42
0.40
0.52
0.47
0.39

öćÖ
öćÖ
öćÖ
öćÖ
öćÖ

ñúÖćøüĉ ÝĆ ÷óïüŠ ćǰðŦ ÝÝĆ ÷ĒøÜÝĎ ÜĔÝĔîÖćøðäĉ ïĆ êĉ Üćî×ĂÜÙøĎ ĔîēøÜđøĊ ÷îĂîč ïćúđĂÖßîǰĔîõćóøüö
Ă÷ĎŠĔîøąéĆïöćÖǰöĊÙŠćđÞúĊę÷đìŠćÖĆïǰ3.95 đöČęĂóĉÝćøèćđðŨîøć÷óïüŠćĂ÷ĎŠĔîøąéĆïöćÖìčÖǰĕéšĒÖŠ
éšćîÖć÷õćóĔîìĊęìĞćÜćî öĊÙŠćđÞúĊę÷đìŠćÖĆïǰǰéšćîÖćøÿîĆïÿîčîìćÜÿĆÜÙöǰöĊÙŠćđÞúĊę÷đìŠćÖĆïǰǰǰ
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ทลายเพดานแกว: ทําอยางไรสตรีจึงเขาสูต ําแหนงผูบ ริหารสถานศึกษา
Shatter the glass ceiling: How women become a school administrator
นางสาวปนัดดา นวธนโชติ1, ผศ.ดร.วิภาภรณ ภูวัฒนกุล

บทคัดยอ
บทความนี้มีความมุงหมายเพื่อนําเสนอวิธีการเอาชนะตนเองและเอาชนะอุป สรรคที่ขวางกั้น
(เพดานแก ว) ตอ การเขาสูตําแหนง บริห ารสถานศึกษาของสตรี และแนวทางการเขาสูตําแหนง
ผูบริหารสถานศึกษาของสตรี ซึ่งประกอบดวย ปจจัยสวนบุคคล ไดแก มิ ติเชิงจิตวิทยาและมิติเชิง
ครอบครัว และปจจัยเชิงวิชาชีพ ไดแก มิติเชิงการเมือง มิติเชิงองคกร และมิติเชิงสังคมและวัฒนธรรม
เพื่ อใหส ตรีตระหนัก ถึง อุป สรรคในการเขาสูตําแหนงบริห ารสถานศึกษาในมิติที่ห ลากหลาย และ
สงเสริมสตรีใหเกิดพลังและความกลาหาญในการตัดสินใจเขาสูตําแหนงทางบริหารมากขึ้น นอกจากนี้
บทความยังเปนประโยชนตอการศึกษาบทบาทของสตรีในแวดวงการบริหารการศึกษาตอไป
คําสําคัญ : การสูตําแหนงบริหาร ผูบริหารสตรี เพดานแกว

Abstract
This article aims to introduce the ways to overcome oneself and obstacles to
become a school administrator. The major focuses of this article are personal factors
and professional factors. The first one relate to personal conditions of women who
want to become a school administrator: psychological and familial dimensions, while
the latter one is regarding the environmental aspects of school administrative career:
political, organizational and socio–cultural dimensions. Practically, this article would
help women realize the obstacles to become school administrative and support
them to build up power and courage to make a career path as school administrative
position. Academically, this article will stimulate discussion about the role of women
in educational administration toward further researches.
Keywords : Professional factors, Women administrator, Glass ceiling
1

นิ สิ ต หลั ก สู ต รการศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห า รการศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย การจั ด การ
มหาวิทยาลัยพะเยา
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บทนํา
“ในฐานะสตรี ไมมีอะไรที่จะมาขัดขวางเราใหประสบความสําเร็จ”
"There is no limit to what we, as women, can accomplish”
มิเชล โอบามา (2559)
Michel Obama (2016)
คํากลาวขางตนของมิเชล โอบามา อดีตสตรีหมายเลขหนึง่ ของสหรัฐอเมริกาสะทอนใหเห็นถึง
ความสามารถของสตรีในสังคมปจจุบันไดเปนอยางดี ในสังคมปจจุบันตองยอมรับวา บุรุษและสตรีมี
ความทัดเทียมกันในทุกดาน สตรีมีบทบาทในฐานะผูนําในองคกร รวมถึง การเปนผูนําระดับประเทศ
มากขึ้น
ในหนวยงานบริหารการศึกษา สตรีเปนบุคลากรที่ทรงคุณคาอยางยิ่ง มีคุณสมบัติที่เหมาะสม
กับการทํางานบริหารสถานศึกษา โดยมีสวนสําคัญในการขับเคลื่อนองคกรในหลายมิติ เชน การริเริ่ม
อะไรใหม การชวยใหเพื่อนรวมงานพัฒนาตนเอง การทํางานใหสําเร็จ การคิดวิเคราะห และการ
แกปญหา ฯลฯ (Morley, 2013) นอกจากนี้ สตรียังมีความโดดเดนมากกวาบุรุษในบางดาน เชน การ
ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของผูใตบังคับบัญชาและนักเรียน และมีแนวโนมที่จะบริหารงานดวย
ความเห็นอกเห็นใจ ออนโยน ประนีประนอม ใสใจ เนนความรวมมือซึ่งทั้งหมดนี้ชวยใหการบริหาร
สถานศึกษามีความราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น (Growe & Montgomerry,1999) รวมถึงยัง
สามารถสรางความไววางใจจากผูปกครองของเด็กนักเรียนไดมากกวาบุ รุษดวย (Orphanos, 2010)
ดังนั้น การมีบทบาทของสตรีในการบริหารการศึกษาจึงมีสวนในการชวยเพิ่มประสิทธิภาพและความ
หลากหลายใหกับการบริหารการศึกษา (Morley, 2013) กลาวไดวา ผูบริหารสตรีมีคุณสมบัติที่โดด
เดนในการบริห ารสถานศึก ษา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในมิ ติของการทํางานกั บผูใตบังคับ บัญ ชาและ
ผูปกครอง ซึ่งยอมสงผลตอการบริหารการศึกษาในภาพรวม
อยางไรก็ตาม สตรีกลับไมสามารถเขาสูตําแหนงบริหารได เปนเพราะตองเผชิญกับอุปสรรคที่
ขวางกั้นอยู โดยอุปสรรคที่สกัดกั้นสตรีไมใหเขาสูตําแหนงนั้นมักเปน สิ่งที่มองไมเห็นจนมีการนําไป
เปรียบเทียบเรียกวาเปน ‘เพดานแกว’ (Hymowitz & Schellhardt, 1986) คณะกรรมการเพดาน
แกวแหงสหรัฐอเมริกา (Federal Glass Ceiling Commission, 1995) ไดใหความหมาย ‘เพดาน
แกว’ วาเปน “อุปสรรคที่ถูกสรางขึ้นเพื่อขัดขวางความกาวหนาของสตรีและคนกลุมนอยของสังคม...
ซึ่งเปนผลทําใหสตรีและคนกลุมนอยนั้น ไมสามารถกาวขึ้นสูตําแหนงที่สูงขึ้นได แมวาจะมีคุณสมบัติที่
พรอมจะประสบความสํา เร็จก็ตาม” ‘เพดานแกว’ ที่คอยกั้นขวางสตรีไมใหเขาสูตําแหนงผูบริหาร
สถานศึกษาทําใหหนวยงานการบริหารการศึกษาตองสูญเสียโอกาสในการใชศักยภาพของสตรีอยาง
นาเสียดาย การศึกษาที่ผานมาพบวา แมสตรีจะมีคุณสมบัติที่ไมแตกตางจากชาย กระทั่งถูกมองวามี
คุณลักษณะที่จะทํางานในแวดวงการศึกษามากกวาผูชายแตสตรีกลับสามารถเขาสูตําแหนงผูนําใน
การบริหารการศึกษาไดจํานวนนอย (Morley, 2013) ในรอบ 4 ทศวรรษที่ผานมา สตรีทั้งในประเทศ
พัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนาตางก็ประสบกับความยากลําบากในการเขาสูตําแหนงบริหารใน
ระบบบริห ารการศึก ษา ทั้ง ๆ ที่ คุณสมบัติโดยทั่วไป อาทิ คุณวุฒิ การศึก ษา ประสบการณ ไม ได
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แตกตางจากผูชาย (Adkison, 1981; Karam & Afiouni, 2014) ประเทศไทยตองเผชิญกับปญหานี้
ดวยเชนกัน ขอมูลในป 2559 ชี้วา มีผูบริหารในระดับผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมในสังกัด สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งสิ้น 2,250 คน โดยเปนผูชายมากถึง 1,986 คน หรือคิดเปน
รอยละ 88.27 ในขณะที่เปนสตรีเพียง 264 คน หรือรอยละ 11.73 สวนในตําแหนงรองผูอํานวยการมี
จํานวน 3,490 คน เปนชาย 2,324 คน หรือ คิดเปนรอยละ 66.60 ของรองผูอํานวยการทั้ งหมด
ในขณะที่ มีร องผูอํานวยการสตรี 1,166 คน หรือคิดเปนรอ ยละ 33.40 (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2559)
เพราะฉะนั้น การศึกษาแนวทางในการสงเสริมสตรีใหเขาสูตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาจึง
เปนเรื่องสําคัญเพราะจะชวยใหองคกรมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นและประเทศสามารถใชทรัพยากร
มนุษยไดอยางเต็มศักยภาพ โดยกาวแรกและกาวสําคัญที่จะชวยใหสตรีสามารถเขาสูตําแหนงบริหาร
ไดคือ การมองใหออกวาเพดานแกวที่คอยขวางกั้นสตรีคือ อะไร มองหาแนวทางหรือองคประกอบ
สําคัญที่จะชวยใหสตรีทลายเพดานแกว รวมถึงสรางเพลังและความกลาหาญใหกับสตรีที่อยากจะเขาสู
เสนทางการเปนผูบริหารสถานศึกษา
เพดานแกว’: อุปสรรคที่มองไมเห็นของสตรีที่ตองการเขาสูตําแหนงบริหาร
“แทนที่จะสอนลูกสาวใหวิตกกังวลถึงการลองสวมรองเทาแกว คุณควรจะสอนพวกเขาขจัด
เพดานแกว”
“Teach your daughters to worry less about fitting into glass slippers and more
about shattering glass ceilings.”
เมลิซซา มาคอนนา (2558)
Melissa Marchonna (2015)
คํากลาวขางตนของเมลิซ ซา มาคอนนา ไดถูก นําไปใชร ณรงคในประเด็นสิท ธิส ตรีอ ยาง
กวา งขวาง โดยหัวใจสํา คัญ ของคํ ากล าวเสียดสีอั น ทรงพลั ง นี้คือ การเรี ยกร อ งใหส ตรีหัน มาให
ความสําคัญกับ ‘เพดานแกว’ และหาหนทางขจัดมันนั่นเอง
การจะตระหนักถึง ‘เพดานแกว’ ดังคํากลาวของเมลิซซานั้น จําเปนที่จะตองมีการศึกษา
ปญหาใหชัดเจนและเปนรูปธรรม โดยการมอง ‘เพดานแกว’ นั้น จําเปนตองอาศัยมุมมองในหลายมิติ
รอบดาน รวมถึงตองใชความรูแบบสหวิทยาการ อาทิ ความรูเชิงจิตวิทยา ความรูเชิงเศรษฐศาสตร
และความรูเ ชิง สัง คมวิท ยา ซึ่งจะชวยใหมองเห็นเพดานแก วและแนวทางในการทลายมั นลง เพื่ อ
สงเสริมใหสตรีเขาสูตําแหนงบริหารสถานศึกษา
องคประกอบที่ทําใหเกิดเพดานแกวไดแก ปจจัยสวนบุคคล (Personal Factor) และปจจัย
เชิงวิชาชีพ (Professional Factors) โดยมีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้ (Phondej, Kittisarn &
Neck, 2010; Eagly& Carli 2007; Constance, 2007; Tiao,2006)
1. ปจจัยสวนบุคคล
หมายถึง ปจ จัยที่ เ กี่ ยวขอ งกั บ คุณลัก ษณะของสตรีที่ มี โ อกาสเขาสูตํ าแหนง บริห ารของ
สถานศึกษา ซึ่งประกอบดวย 2 มิติ ไดแก
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1.1 มิ ติเ ชิงจิตวิท ยา (Psychological factors) หมายถึง มิ ติ ที่เ กี่ยวกับ กลไกเชิง
จิตวิทยาของบุคคลที่สงผลตอการตัดสินใจไมเขาสูตําแหนงบริหารของสตรี ซึ่งไดแก การขาดความ
มุงมั่น (lack of aspiration) การหวาดกลัวความสําเร็จและความลมเหลว (fear of failure or success)
และความรูสึกโดดเดี่ยวเมื่ออยูในอํานาจและการหวาดกลัวความขัดแยง (Isolation)
การขาดความมุงมั่น ในสภาพสังคมที่ชายเปนใหญ สตรีมีโอกาสที่จะขาดความมุงมั่น
ในการขึ้นสูตําแหนงในระดับสูง จํากัดตัวเองไวในตําแหนงที่ต่ํากวา หรือประเมินวาตําแหนงบริหารนั้น
ไมเหมาะกับตน โดยคิดวาสภาพเชนนี้เปนสภาพธรรมชาติของสังคม
การหวาดกลัวความสําเร็จหรือลมเหลว สตรีมักถูกจัดใหอยูในสภาพ แวดลอมที่เคย
ชินกับการแขงขันนอยกวาผูชาย อีกทั้งยังมักถูกจํากัดใหอยูในกรอบมากกวาผูชายโดยเปรียบเทียบ ผล
ที่ตามมาคือ สตรีจะไมคุนชินกับการ “ถูกจับตามอง” สตรีจึงมีแนวโนมที่จะหวาดกลัวความสําเร็จและ
ความลมเหลวอยูในตนเองสูง นอกจากนี้ ธรรมชาติการทํางานของสตรีที่ทํางานแบบทุมเทจริงจังมักจะ
ทําใหสตรีมองวาความผิดพลาดของงานเปนความผิดพลาดสวนบุคคลดวย
ความรูสึกโดดเดี่ยวเมื่ออยูในอํานาจและการหวาดกลัวความขัดแยง สวนใหญแลว
การขึ้นสูตําแหนงบริหารมักเปนกระบวนการที่ไมมีความราบรื่นและหลีกไมพนความขัดแยง คนที่ขึ้นสู
ตําแหนง บริห ารจึง มี โอกาสที่ตัวเองจะรูสึกโดดเดี่ยวเมื่อ อยูใ นอํ านาจได โดยเฉพาะอยางยิ่ง หาก
กระบวนการเขาสูอํานาจนั้นมีความขัดแยงอยางรุนแรง
1.2 มิ ติเ ชิง ครอบครัว (Familial factors) หมายถึ ง มิ ติ ที่ เ กี่ ย วกั บ การจั ดการ
ความสัมพันธในครอบครัวของสตรี ซึ่งไดแก การจัดสมดุลงานและครอบครัว (balancing work and
family) การมีบทบาทที่ขัดแยงระหวางงานกับครอบครัว (conflicting roles) ขอจํากัดในการยายถิ่นฐาน
(geographical immobility) และการสนับสนุนจากคูครอง (support from spouse)
การจัดสมดุลงานและครอบครัว สวนใหญแลวไมวาสตรีจะมีความโดดเดนในที่ทํางาน
มากแคไหนก็ตาม ครอบครัวก็มักเปนสิ่งที่พวกเธอตองรับผิดชอบในลําดับตน ๆ การจัดสมดุลระหวาง
งานและครอบครัวจึงเปนประเด็นสําคัญสําหรับสตรีทุกคนที่เขาสูตําแหนงบริหาร
การมีบทบาทที่ขัดแยงระหวางงานและครอบครัว สตรีมักถูกคาดหวังจากคนรอบขาง
ใหเปนคนที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องราวภายในบานมากกวาผูชาย การขึ้นสูตําแหนงบริหารจึงสรางความ
กดดันใหแกส ตรีเปนพิเศษ เพราะบทบาทหนาที่ในตําแหนงบริหารและการรับผิดชอบงานที่ บาน
โดยทั่วไปแลวมักขัดแยงกัน
ขอจํากัดในการยายถิ่นฐาน การเขาสูตําแหนงบริหาร โดยเฉพาะผูบริหารโรงเรียนที่
ตอ งมี โอกาสในการยายถิ่นฐานสูง นั้นเปนขอ จํากัดของสตรีมากกวาผูชาย ในกรณีที่เ ปนสตรีโ สด
ครอบครัวมักจะกังวลเรื่องความปลอดภัยและการตองไปอยูคนเดียว ในกรณีของคนที่มีครอบครัวการยายถิ่นเพื่อ
งานยิ่งเปนไปไดยากลําบาก เพราะครอบครัวสวนใหญมักไมยินยอมยายถิ่นเพื่อความกาวหนาของภรรยา
การสนับสนุนจากคูครอง การที่ผูชายมีภรรยาโดดเดนถูกมองวาเปนไดทั้งขอดีและ
ขอ เสีย โดยความโดดเดนของภรรยาจะถูกมองวาเปนขอ ดีก็ ตอ เมื่อ ความโดดเดนนั้นสงเสริมและ
สนับ สนุนสถานะของสามี แตในกรณี ที่ ส ามี มี ส ถานะด อ ย ความโดดเดนของภรรยามั ก จะสรา ง
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ความรูสึกคุกคามใหกับสามี ดังนั้น การที่สตรีจะขึ้นสูตําแหนงบริหารได การสนับสนุนจากคูครองจึง
เปนปจจัยที่สําคัญยิ่ง

ภาพ 1 แสดงแผนภาพแสดงปจจัยเชิงบุคคล
2. ปจจัยเชิงวิชาชีพ
หมายถึง ปจ จัยที่ ฝง อยูในระบบอาชีพ นัก บริห ารการศึกษาอั นเป นผลมาจากสัง คมและ
สิ่งแวดลอมที่รายลอมวิชาชีพนี้ ประกอบดวย มิติเชิงการเมือง มิติเชิงองคกร และมิติ เชิงสังคมและ
วัฒนธรรม ซึ่งไดแก
2.1 มิติเชิงการเมือง (Political factors) หมายถึง การตอรองและการจัดการความ
สัม พันธทางสัง คมระหวางบุรุษ และสตรี โดยที่ ความสัม พันธนั้นไมใชความสัม พันธระหวางบุคคล
แต เ ป น สภาพแวดลอ มทั่ ว ไปของระบบที่ ดํา รงอยู ซึ่ ง ไดแ ก การเขา ถึง เครื อ ข า ยผู ชายของสตรี
(Exclusion from network) ความสามารถของสตรีในการสรางการยอมรับจากผูชาย (getting
recognition) การถูกผูชายลดคุณคาและความสามารถในการบริหาร (demeaning) และการเขาถึง
ทรัพยากรที่ผูชายควบคุม (access to resource)
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การถูกตัดขาดจากเครือขายเพศตรงขาม ในสังคมหรือแวดวงที่ผูชายมีบทบาทนําสูง
การเขาสูตําแหนงผูบริหารของสตรีมีโ อกาสที่ จะทําให สตรีถูก ตัดออกจากเครือขายได เชน การไม
สามารถเขารวมงานสมาคม การสังสรรคกินเลี้ยง หรือการพูดคุยอยางเปนการเองในหมูผูชาย ซึ่งเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการสรางเครือขายได
การสรางความยอมรับจากเพศตรงขาม ผูชายมักไมยอมรับความเปนผูนํา หรืองาน
ที่มาจากการนําของสตรี การที่สตรีจะทําใหผูชายยอมรับไดจะตอง “ลงแรง” มากกวา หากเทียบกับ
การที่ผูชายตองมาทํางานเดียวกัน
การถูกลดคุณคาในแวดวงการบริหาร สตรีมักถูกลดคุณคาเมื่อขึ้นสูตําแหนงระดับสูง
เมื่อเทียบกับผูชาย เชน การถูกนําไปเลนในมุกตลกเสียดสี ทะลึ่งตึงตัง ในทางที่ไมเหมาะสม
การเขาถึงทรัพยากร โดยหนาที่ ตําแหนงบริหารเปนตําแหนงที่ตองเขาไปตอรอง
เพื่อใหไดทรัพยากรมาสูองคกร หรือหนวยงานของตน แต สตรีมักเสียเปรียบผูชายบนกระบวนการ
เจรจา เพราะมีความคลองตัวนอยกวาในกระบวนการเจรจาตอรอง
2.2 มิ ติชิงองคก ร (organizational factors) หมายถึง คุณคา บรรทัดฐานและ
ความเชื่อ ที่คอยกํ ากั บวา อะไรเปนสิ่ งที่ ยอมรับ ได อะไรเปนสิ่ง ที่ ยอมรับ ไม ไดภายในองคกร หรือ
หมายถึง ระบบภายในองคกรที่ รับ ปฏิบัติตอ กันมา ในแงนี้ก ารศึกษาเชิง องคก รจะใหความสําคัญ
ความสัม พันธระหวางชายและสตรีที่เ กิ ดขึ้นในองคก ร ซึ่ง ไดแก การตอรองชอ งวางของเงินเดือ น
ระหวางชายและหญิง (salary gap) การที่องคกรมีผูชี้แนะและแบบอยางภายในองคกรสําหรับสตรีที่
ตองการเขาสูตําแหนงบริหาร (mentor and role model) และการแบงงานที่ไมเทาเทียมระหวาง
ผูชายและสตรีในองคกรซึ่งทําใหผลงานของเพศทั้งสองไมเทากัน (unequal job assignment)
ชอ งวางระหวางเงิน เดือ น ในหลายประเทศชอ งวางระหวางเงินเดือ นเปนปจ จัย
สําคัญที่ทําใหเกิดความเหลื่อมล้ําระหวางหญิงกับชาย ซึ่งโดยสวนใหญแลวเงินเดือนชายจะมากกวา
เงินเดือนสตรีโดยเปรียบเทียบ สงผลใหสตรีมแี นวโนมที่จะออกจากตลาดแรงงานสูงกกวาผูชาย เพราะ
แรงจูงใจในการอยูในตลาดแรงงานนอยกวาโดยเปรียบเทียบ
ผูชี้แนะและแบบอยางภายในองคกร สภาพการณที่ผูบริหารหญิงมีนอยกวาผูบริหาร
ชายโดยเปรียบเทียบ สงผลใหองคกรไมสามารถสรางระบบและแบบอยางที่ชวยชี้แนะสตรีรุนใหมที่
อยากเขาสูตําแหนงบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ ประเด็นนี้ยังรวมถึงระบบการพัฒนาบุคลากรดวย
เชน การออกแบบหลักสูตรอบรมสําหรับผูบ ริหารมั กจะเปนหลักสูตรที่ลําเอียง (bias) ไปในทาง
ที่เหมาะสมกับผูชายมากกวาสตรี เปนตน
ลักษณะงานที่ไมเทาเทียม ในองคกรที่ชายเปนใหญ มักจะมีการกระจายงานที่ไมเทา
เทียมระหวางชายและหญิง โดยผูชายมักจะไดรับความไววางใจใหรับผิดชอบงานที่มีความสําคัญ หรือ
งานที่โดดเดนมากกวาสตรี ผลที่ตามมาจึงกลายเปนวา ผูชายมีความโดดเดนในการทํางานมากกวาสตรี
ทั้งที่ความแตกตางในผลงานนั้น แทจริงแลวมีเหตุมาจากการกระจายงานที่ไมเทาเทียมกันตั้งแตแรก
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2.3 มิติเชิงสังคมและวัฒนธรรม (Socio–Cultural factors) หมายถึง ระบบคุณคา
หลักของสังคมที่กลอมเกลาพฤติกรรม ทัศนคติ ความคิดวาดวยบทบาทที่เหมาะสมของบุรุษ และสตรี
ซึ่งไดแก การเหมารวมทางเพศ (gender stereotype) การติดภาพลักษณของผูนําแบบชายเปนใหญ
(masculine leader image) และการขัดเกลาบทบาททางเพศของสังคม (gender socialization)
การเหมารวมทางเพศ โดยทั่วไปสังคมมักเหมารวมวา สตรีและผูชายมีลักษณะบาง
ประการที่แนนอน เชน มองวาผูชายใชเหตุผล สตรีใชอารมณ ผูชายมีความเด็ดเดี่ยว สตรีมีความ
ลังเลใจไมเด็ดขาด ผูชายทํางานดวยงาย สตรีเปนคนจุกจิก การเหมารวมนี้สงผลตออยางยิ่งที่ตอการ
เขาสูตําแหนงบริหารของสตรี
ภาพลั ก ษณ ของผู นําแบบชายเป นใหญ ประวัติ ศาสตรของมนุ ษยที่ เ ต็ม ไปดว ย
สงครามและความขัดแยงยังผลใหสังคมและองคกรปรารถนาผูนําที่มีลักษณะแบบชายเปนใหญ เชน
มีความแข็งกราว เขมแข็ง ทะเยอทะยาน ชอบแขงขัน หากสังคมหรือองคกรใดที่ไมสามารถหาผูนําที่
มีลักษณะเชนนี้ไดมักจะถูกมองวาออนแอ และไมสามารถแขงขันได ดวยเหตุนี้ ผูชายจึงมักถูกมองวา
มีความเปนผูนําโดยธรรมชาติม ากกวาสตรี และหากสตรีคนใดที่จะขึ้นสูตํา แหนงผูนําไดจะตองมี
ภาพลักษณแบบ “สตรีเหล็ก” หรือมีลักษณะของความเปนชายอยูในนั้น
การขัดเกลาบทบาททางเพศ บทบาทของสตรีที่ สังคมกําหนดมาแตอ ดีตที่ เปนที่
ยอมรับและสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนนับเปนอุปสรรคที่สําคัญประการหนึ่งตอสตรีที่จะออกไป
ทํางานนอกบาน สตรีไดรับการอบรมบมนิสัยและถูกปลูกฝงเลี้ยงดูใหอยูในสภาพที่ดอยกวาผูชายมา
โดยตลอด อันมีผลสืบเนื่องใหสตรีสวนใหญและผูชายเกือบทั้งหมดมีความคิดและความเชื่อวา ผูชาย
เปนผูนํา สตรีเปนเพียงผูตาม
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ภาพ 2 แสดงแผนภาพแสดงปจจัยเชิงวิชาชีพ
ทลาย ‘เพดานแกว’: ทําอยางไรสตรีจึงจะเขาสูตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา
สตรีที่ตองการเขาสูตําแหนงบริหารในสถานศึกษาจําเปนตองทลาย ‘เพดานแกว’ ใหครบมิติ
และรอบดาน การทลาย ‘เพดานแกว’ ดวยการพิจารณาปจจัยสวนบุคคล เปนการทําความเขาใจ
ระดับจุลภาค (Micro-level) ซึ่งมีจุดแข็งในการทําความเขาใจปจจัยเฉพาะบุคคลโดยอาศัยมุมมองเชิง
จิตวิทยาและการจัดการความสัมพันธดานครอบครัวที่สง ผลตอการเขาสูตําแหนงบริหารของสตรี
การวิเคราะหในระดับนี้ชวยใหเห็นปญหาที่พวกเขาเผชิญ รวมถึงการตัดสินใจและปฏิสัมพันธที่สตรี
มีตอสภาพปญหานั้นๆ
การทลาย ‘เพดานแกว’ ในระดับปจจัยสวนบุคคลมีสวนสําคัญอยางยิ่งตอการเขาสูตําแหนง
บริหารของผูบริหารสถานศึกษาที่เปนสตรี เชน Gerdes (2003) พบวา ความมั่นใจในตนเองการมองเห็น
ขอ จํากัดและศักยภาพของตนเองเปนหัวใจสําคัญของการเอาชนะอุป สรรคในการเขาสูตําแหนง
ผูบริหารสตรี นอกจากนี้ Rosynsky (2002) ยังพบวา สตรีที่สามารถตอรองและจัดสรรเวลาระหวาง
งานกับครอบครัวไดอยางเด็ดขาด มีแนวโนมที่จะขึ้นสูตําแหนงบริหารไดมากกวาสตรีที่ไมมีทักษะนี้
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แนวทางในการทลายเพดานแกวจากการพิจารณาปจจัยสวนบุคคล มีดังนี้
1. มิติเชิงจิตวิทยา สตรีตองมีความมุงมั่น มีเปาหมายที่ชัดเจนในการเขาสูตําแหนงผูบริหาร
เชน การมองเห็นวาการเขาสูตําแหนงเปนกาวสําเร็จในชีวิต และไมยอทอเมื่อตองเผชิญ กับอุปสรรค
นอกจากนี้ สตรีตองมีความมั่นใจในความสามารถดานการบริหารของตนเอง ตองเชื่อมั่นวาตําแหนง
บริหารเปนตําแหนงที่เหมาะกับตน และมองการแขงขันเปนเรื่องธรรมดา รวมถึงตองเขาใจวา ความขัดแยง
เปนเรื่องปกติธรรมดาที่ผูบริหารตองเผชิญอยูเปนประจํา ตองมองความขัดแยงในเชิงบวก เชน เรียนรู
จากคําวิจารณมากกวาการเก็บมาคิดมาก
2. มิติเชิงครอบครัว สตรีตองจัดสมดุลงานและครอบครัวใหเหมาะสม ตองเชื่อมั่นว า การ
ประสบความสําเร็จในเรื่องงานและเรื่องครอบครัวไมใชเรื่องที่ตองแลกกัน แตสามารถดําเนินควบคู กันได
และมองครอบครัวเปนพลังมากกวาภาระ นอกจากนี้ สตรีตองเขาใจธรรมชาติและความจําเปนในการ
ยายถิ่นฐานของผูบริหาร โดยพยายามวางแผนอยางยืดหยุนเพื่อรองรับการโยกยายที่จะเกิดขึ้น รวมถึง
การพูดคุยกับคูครองหรือคนในครอบครัวถึงเสนทางอาชีพที่ตนวางแผนไว
สวนการทลาย ‘เพดานแกว’ ดวยปจจัยเชิงวิชาชีพเปนการวิเคราะหที่ครอบคลุมใน 2 ระดับ
โดยมิติเชิงการเมืองและมิติเชิงองคกร เปนการวิเคราะหในระดับกลาง (Meso-level) ซึ่งมีจุดแข็งใน
การทําความเขาใจความสัมพันธทั่วไประหวางบุรุษและสตรีภายในบริบทหนึ่งๆ ซึ่งแมจะสังเกตเห็นได
ไมยาก แตมีความสลับซับซอน สวนมิติ เชิงสังคมและวัฒนธรรม เปนการวิเคราะหในระดับมหภาค
(Macro-Level) ที่มีจุดแข็งในการทําความเขาใจโครงสรางทางสังคมซึ่งยากจะสังเกตเห็นโดยทั่วไป
การวิเคราะหปจจัยเชิงวิชาชีพมีประโยชนอยางยิ่งในการสรางแนวทางการสงเสริมการเขาสู
ตําแหนงบริหารของผูบ ริหารสตรีดวยเชนกัน เชน Zanville (2001) ไดทําการสํารวจความคิดเห็นของ
ผูบริหารสตรีในการบริหารการศึกษาพบวา ผูบริหารสตรีเกินกวาครึ่งรูสึกวาตนเองถูกปฏิบัติแตกตาง
จากผูบริหารชายอยางไมยุติธรรม สวน Curry (2000) ทําการศึกษาสตรีในแวดวงบริหารการศึกษา
พบวา ผูบริหารสตรีที่ เขาสูตําแหนงบริหารไดจะตองยืนหยัดพิสูจ นตัวเองและเอาชนะความกดดัน
สภาพแวดลอมในองคกรที่ก ระทํากับ พวกเธอได นอกจากนี้ Fitzgerald (2014) ชี้วา เงื่อนไขใน
ตลาดแรงงาน เชน คาจางและสวัสดิการที่เท าเที ยมกั นระหวางสตรีและบุรุษมีผ ลทําใหส ตรีอ ยูใน
เสนทางอาชีพ (career path) ในสายบริหารเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ Stone (2013) ชี้วา องคกรที่สตรีมี
ความกาวหนาในเสนทางอาชีพ เนื่องจากสภาพแวดลอมในที่ทาํ งานสนับสนุนการทํางานของสตรี อาทิ
การมีตัวอยาง (role model) ใหสตรีที่ตองการเขาสูตําแหนงบริหารเดินตามและคอยใหคําปรึกษา
แนะแนว เปนตน
แนวทางในการทลายเพดานแกวจากการพิจารณาปจจัยเชิงวิชาชีพ มีดังนี้
1. มิติเชิงการเมือง สตรีจะตองสรางความสัมพันธแบบมืออาชีพเพื่อเอาชนะความยากลําบาก
ในการเขาถึงเครือขายผูบริห ารที่ ผูชายมีบ ทบาทนํา ตองแสดงใหเห็นวาสตรีส ามารถเขาไปอยูใน
เครือขายผูชายไดอยางสงางาม ในสวนของการสรางการยอมรับสตรีตองตระหนักถึงความเสียเปรียบ
ของตนเอง และมุงทํางานอยางมีเปาหมายเพื่อสรางการยอมรับจากผูชาย เชน การทํางานอยางหนัก
การรักษามาตรฐานการทํางาน ทั้งนี้แมจะตระหนักถึงโครงสรางทางสังคมที่ตนเองเสียเปรียบ ที่สําคัญ
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คือ สตรีตองยืนยันถึงคุณคาและศักดิ์ศรีของตน จะตองไมยอมรับตอการถูกลอเลียน นิ นทา มุกตลก
เสียดสีในเรื่องเพศ รวมถึงพฤติกรรมการลวงละเมิดทางเพศโดยสิ้นเชิง เพื่อไมใหการลดคุณคาของสตรี
เปนเรื่องที่ยอมรับไดอีกตอไป
2. มิติเชิงองคกร สตรีตองสรางเครือขายระหวางกลุมผูบริหารสตรีเพื่อสรางการสนับสนุน
ดานอารมณ วิชาการ และคําแนะนําซึ่งกันและกัน โดยเครือขายที่แข็งแกรงของสตรีจะสวนสําคัญใน
การสรางตนแบบและระบบแนะแนวใหกบั สตรีทตี่ องการเขาสูตําแหนงบริหารในอนาคตดวย นอกจาก
การสรางเครือขายแลว สตรีจ ะตองเขาใจกฎระเบียบและกลไกภายในองคกรของตน สามารถใช
กฎระเบียบและกลไกเหลานั้นได เมื่อเห็นวาสตรีไมไดรับความเปนธรรมในมิติตางๆ หรือในกรณีที่ไมมี
กฎระเบียบและกลไกรองรับ จะตองเรียกรองสิทธิของสตรีซึ่งเปนสิทธิที่ระบุไวในรัฐธรรมนูญ
3. มิติเชิงสังคมและวัฒนธรรม สตรีจะตองมองเห็นความเปลีย่ นแปลงของสังคม กลาที่จะกาว
ขามกรอบ ขอจํากัด และความเชื่อดัง้ เดิมทางสังคมและประเพณีที่ปลูกฝงเลี้ยงดูใหสตรีอยูในสภาพที่
ดอยกวาผูชายมาโดยตลอด มองเห็นความเปนไปไดในการสรางบทบาทใหมของสตรี โดยไมยอมรับ
การถูกเหมารวมจากวัฒนธรรมประเพณีที่ผูชายเหนือกวาสตรี
สรุป ไดวา ปญ หาและทางออกของการเขา สูตํา แหนง บริห ารของสตรี อ าจเปรียบไดกั บ
‘เสนผมบังภูเขา’ หรือ ‘เพดานแกว’ เพราะการจะขยับเสนผมหรือขจัด ‘เพดานแกว’ นั้นทําไดไมยาก
ขอเพียงแตวาสตรีที่ตองการเขาสูตําแหนงบริหารตองหาสิ่งที่บังอยูใหเจอ และมีความมุงมั่น เชื่อมั่นใน
ศักยภาพแหงตนเพื่อเอาชนะอุปสรรคนั้น ในอนาคตเราจะเห็นสตรีเขาสูตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา
มากขึ้น ดังคํากลาวของขงเบงในวรรณกรรมอมตะ ‘สามกก’ ที่วา
เพราะแสวงหา มิใชเพราะรอคอย
เพราะเชี่ยวชาญ มิใชเพราะโอกาส
เพราะสามารถ มิใชเพราะโชคชวย
ดังนี้แลว ‘ลิขิตฟาหรือจะสูมานะตน’
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เกริ่นนํา
หนังสือเรื่อง “เทคนิคการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เป็นหนังสือที่เรียบเรียงแนวคิดทฤษฎีเบื้องหลังและ
เบื้องลึกของเทคนิคการทําวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน เป็นหนังสือที่เป็นประโยชน์และ
น่าสนใจสําหรับนักวิจัย ครูผู้สอน และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เพราะผู้เขียนได้นําเสนอหลักการที่สําคัญ
ของการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้รวมทั้งการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน พร้อมการยกตัวอย่างประกอบที่ชัดเจน
ถึงกระบวนการ ขั้นตอน การวิจัย การวิเคราะห์ปัญหาในตัวผู้เรียน ในบางบทมีการนําเสนอแนวทางการแก้ปัญหาการเรียนรู้ที่
สามารถนําไปใช้ได้กับสถานการณ์จริงที่เกิดในชั้นเรียน อันส่งผลประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานศึกษา
ซึ่งเจตนาของผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ เพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจ วิเคราะห์ วิจารณ์ การวิจัยด้านการพัฒนาการเรียนรู้ได้
โดยนําเสนอองค์ความรู้ไว้ 10 บท ประกอบด้วย บทที่ 1 ให้แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ บทที่ 2 นําเสนอ
กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ บทที่ 3 แสดงวิธีการวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ บทที่ 4 นําเสนอแนวทางการ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ บทที่ 5 บอกกล่าวเกี่ยวกับการออกแบบและการวางแผนการวิจัย บทที่ 6 ให้เทคนิควิธรและ
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล บทที่ 7 แสดงวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 8 บอกลําดับขั้นตอนการเขียนรายงานการวิจัย บทที่ 9 ฝึกการวิพากษ์วิจารณ์จากการประเมินงานวิจัย
และบทที่ 10 ให้แนวทางการนําผลการวิจัยไปใช้พัฒนาผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ โดยมีสาระสําคัญขององค์
ความรู้สรุปได้ดังนี้
สาระสําคัญ
บทที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ในบทนี้แนวคิดหลักของการนําเสนอคือการเชื่อมโยงการวิจัย
สู่การจัดการเรียนรู้ และความสัมพันธ์ระหว่างวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้กับวิจัยปฏิบัติการแก้ปัญหาการเรียนรู้
โดยเน้นให้เห็นถึงมโนทัศน์ของการจัดการเรียนรู้ ความหมายของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ความสําคัญของการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ลักษณะสําคัญของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ
จัดการเรียนรู้และกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ หลักการ รูปแบบของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ตลอดจนบทบาทของครูในการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
บทที่ 2 กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ในบทนี้ให้ความสําคัญกับการดําเนินการวิจัยให้เป็นระบบ
โดยใช้ฐานความคิดจากกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้ โดยนําเสนอให้เห็นถึงกระบวนการขั้นตอน
ของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ตามหลักแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
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บทที่ 3 การวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ ในบทนี้นําเสนอนิยามของคําว่าปัญหาการเรียนรู้และปัญหาวิจัย
อธิบายถึงกระบวนการขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการเรียนรู้ ระดับของปัญหา ประเภทและลักษณะของปัญหาการ
เรียนรู้ ลักษณะของปัญหาวิจัยที่ดี ตลอดจนเทคนิควิธีการวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้
บทที่ 4 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สาระสําคัญหลักของบทนี้ผู้เขียนมีเจตนาต้องการให้ผู้วิจัย
สามารถเลือกใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับปัญหาวิจัย โดยแสดงให้เห็นประเภทของนวัตกรรม กระบวนการสร้าง
การพัฒนานวัตกรรมรวมทั้งการยกตัวอย่างการใช้นวัตกรรมในการแก้ปัญหา
บทที่ 5 การออกแบบและการวางแผนวิจัย ในบทนี้แนวคิดหลักของการนําเสนอเพื่อต้องการให้ผู้วิจัย
สามารถออกแบบการวิจัย การวางแผนการวิจัย ดําเนินงานตามขั้นตอนการการวิจัย และสามารถเขียนโครงการวิจัยที่ดีได้
ด้วยการยกตัวอย่างโครงการวิจัยอย่างชัดเจนและน่าสนใจ
บทที่ 6 เทคนิควิธีและเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการนําเสนอให้เห็นถึง ประเภทของข้อมูลในการวิจัย
ประเภทของเครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลในแต่ละประเภทของข้อมูล ข้อมูลประเภทใดควรใช้เครื่องมือประเภทใด
ส่วนประกอบของเครื่องมือแต่ละประเภท ทั้งเครื่องมือที่เป็นเอกสาร เครื่องมือประเภทเทคนิคกระบวนการ ข้อดี ข้อจํากัดของ
เครื่องมือแต่ละประเภท ตลอดจนการสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ในแต่ละประเภท
บทที่ 7 การวิเคราะห์ข้อมูลและการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล มีการนําเสนอหลักการวิเคราะห์
ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณใช้วิธีการของสถิติที่ต้องคํานึงถึงจุดประสงค์ของการวิเคราะห์ข้อมูล
สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา จัดทําเป็น 2 ระยะ คือ การวิเคราะห์ข้อมูล
ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลภายหลังการเก็บรวบรวมข้อมูล
บทที่ 8 การเขียนรายงานการวิจัย สาระสําคัญในบทนี้เป็นการนําเสนอ ถึงจุดมุ่งหมาย ความสําคัญ หลักการ ขั้นตอน
และรูปแบบ และแนวทางของการเขียนรายงานการวิจัย พร้อมยกตัวอย่างรายงานการวิจัยอย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย
รวมทั้งรายละเอียดแนวทางของการเขียนส่วนอ้างอิง นอกจากนี้ยังชี้ประเด็นข้อผิดพลาดในการเขียนรายงาน
การวิจัยเพื่อให้ผู้วิจัยได้รอบคอบในการนําเสนอข้อมูล
บทที่ 9 การประเมินงานวิจัย ในการประเมินงานวิจัยผู้เขียนได้นําเสนอให้ผู้อ่านได้เห็นถึง จุดมุ่งหมายของ
การประเมิน ความสําคัญของการประเมินงานวิจัย รายละเอียดการสร้างเกณฑ์การประเมินงานวิจัย และตัวอย่างเกณฑ์
การประเมินที่ดีสําหรับใช้ประเมินงานวิจัย ความตรงของงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ วิธีการประเมินงานวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ประเด็นการประเมินงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
บทที่ 10 การนําผลการวิจัยไปใช้พัฒนาผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ ในบทนี้มีสาระที่น่าสนใจและ
เป็นประโยชน์สําหรับครูผู้สอน และผู้บริหารสถานศึกษา เนื่องจากเป็นการนําเสนอความรู้ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
การวิจัยกับการพัฒนาผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ของการนําผลการวิจัยไปใช้ บทบาทของครู
ในการใช้ผ ลการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริม การใช้
ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ แนวปฏิบัติในการนําผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
และการจั ด การเรี ย นรู้ พร้ อ มกรณี ตั ว อย่ า งการนํ า ผลการวิ จั ย ไปใช้ พั ฒ นาผู้ เ รี ย นและการจั ด การเรี ย นรู้
ซึ่งแนวคิดหลัก
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สะท้อนคุณค่า
คุณค่าที่ได้จากหนังสือเล่มนี้ มั่นใจได้ว่า สาระเนื้อหาที่ปรากฏสามารถทําให้ผู้อ่านเข้าใจกระบวนการทําวิจัย
เพื่ อแก้ ปั ญหาและพั ฒนาผู้ เรี ยนได้ อย่ างละเอี ยด เป็ นระบบ มองเห็ นกระบวนการ ขั้ นตอนตามลํ าดั บอย่ างต่ อ เนื่ อ ง
หนังสือสะท้อนคุณค่าต่างๆ หลายประเด็น ดังนี้
1. ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ตลอดจนวิธีแก้ปัญหาการเรียนรู้ที่เกิด
กับผู้เรียนอย่างเหมาะสม
2. ชี้ให้เห็นแนวทางการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยนําเสนอผ่านวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
ที่นําเสนอวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
3. หนังสือเล่มนี้นําเสนอตัวอย่างที่ทําให้เข้าใจการทําวิจัยได้ดียิ่งขึ้นในหลายประเด็น ทั้งตัวอย่างการ
จัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา ตัวอย่างการเลือกใช้เครื่องมือในการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ตัวอย่างการเขียน
รายงานการวิจัย ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินงานวิจัย และตัวอย่างการนําผลการวิจัยไปใช้ ทั้งด้านการพัฒนา
ผู้เรียน ด้านการพัฒนาวิชาชีพครู และด้านการการพัฒนางานของผู้บริหารสถานศึกษา
4. หนังสือมีการเรียบเรียงและสรุปท้ายบทง่ายๆ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาในแต่ละบทตลอดแนว
มีการนําเสนอตาราง แผนผังความคิด แผนภูมิรูปภาพ ที่สามารถช่วยให้ผู้อ่านเกิดความคิดรวบยอดในแต่ละ
ประเด็นได้ง่ายยิ่งขึ้น
หนั งสื อ “เทคนิ ค การวิ จั ย เพื่ อพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ” เป็ น หนั งสื อ ที่ป ระมวลองค์ ค วามรู้ที่ เ ป็น แนวคิ ด
หลักการ กระบวนการ แนวปฏิบัติ และกรณีตัวอย่างเกี่ยวกับการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เหมาะสําหรับ
นักวิจัย ครูผู้สอน นักศึกษาสาขาวิชาทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ที่จะใช้องค์ความรู้ที่ได้รับจาก
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ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
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ÙĞćĒîąîĞćÖćøÿŠÜøć÷ÜćîüĉÝĆ÷ĀøČĂïìÙüćöüĉßćÖćø
đóČęĂúÜêĊóĉöóŤĔîüćøÿćøüĉÝĆ÷öĀćüĉì÷ćúĆ÷đüÿđìĉøŤî öîčþ÷ýćÿêøŤĒúąÿĆÜÙöýćÿêøŤ
üćøÿćøüĉÝĆ÷öĀćüĉì÷ćúĆ÷đüÿđìĉøĝîǰöîčþ÷ýćÿêøĝĒúąÿĆÜÙöýćÿêøĝǰđðĘîüćøÿćøøąéĆïßćêĉàċęÜöĊüĆêëčðøąÿÜÙĝǰǰǰǰ
đóČęĂđñ÷ĒóøęĒúąëęć÷ìĂéñúÜćîüĉÝĆ÷ĒúąñúÜćîüĉßćÖćøìĆĚÜõć÷ĔîĒúąõć÷îĂÖöĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰ
×šĂöĎúđïČĚĂÜêšî×ĂÜüćøÿćø
ǰüćøÿćøüĉÝĆ÷öĀćüĉì÷ćúĆ÷đüÿđìĉøĝîǰöîčþ÷ýćÿêøĝĒúąÿĆÜÙöýćÿêøĝǰđðĘîüćøÿćøøć÷ǰǰđéČĂîǰ ÞïĆïðĊ ǰǰǰǰ
ēé÷öĊÖĞćĀîéĂĂÖǰéĆÜîĊĚǰÞïĆïìĊęǰǰđéČĂîöÖøćÙöđöþć÷îǰÞïĆïìĊęǰǰđéČĂîóùþõćÙöÿĉÜĀćÙöǰÞïĆïìĊęǰǰđéČĂî
ÖĆî÷ć÷îíĆîüćÙöǰ
ǰüćøÿćøüĉÝĆ÷öĀćüĉì÷ćúĆ÷đüÿđìĉøĝîǰöîčþ÷ýćÿêøĝĒúąÿĆÜÙöýćÿêøĝǰÝĆéóĉöóĝđóČęĂđðĘîĒĀúęÜêĊóĉöóĝ
đñ÷ĒóøęǰĒúąĒúÖđðúĊę÷îÙüćöøĎĚüĉßćÖćøǰÿĞćĀøĆïÙèćÝćø÷ĝǰîĆÖüĉßćÖćøǰêúĂéÝîîĉÿĉêǰîĆÖýċÖþćǰ
îē÷ïć÷óĉÝćøèćÖúĆęîÖøĂÜïìÙüćö
ǰüćøÿćøüĉ ÝĆ ÷öĀćüĉ ì÷ćúĆ ÷đüÿđìĉ øĝ îǰöîč þ÷ýćÿêøĝ ĒúąÿĆ ÜÙöýćÿêøĝ ǰøĆ ïóĉ ÝćøèćïìÙüćöüĉ ßćÖćøǰ
"DBEFNJDǰ "SUJDMF ǰ ïìÙüćöüĉÝĆ÷ǰ 3FTFBSDIǰ "SUJDMF ǰ ìĆĚÜõćþćĕì÷ĒúąõćþćĂĆÜÖùþǰõć÷ĔêĚđÜČęĂîĕ×üęć
ÝąêĚĂÜĕöęđÙ÷êĊóĉöóĝđñ÷ĒóøęĔîüćøÿćøǰđĂÖÿćøÖćøðøąßčöǰĀøČĂÿĉęÜóĉöóĝĔéöćÖęĂîǰĒúąĕöęĂ÷ĎęĔîøąĀüęćÜÖćø
óĉÝćøèćøĂêĊóĉöóĝĔîüćøÿćøĂČęîǰ
ǰ×Ăïđ×ê×ĂÜüćøÿćøüĉÝĆ÷öĀćüĉì÷ćúĆ÷đüÿđìĉøĝîǰöîčþ÷ýćÿêøĝĒúąÿĆÜÙöýćÿêøĝÝąÙøĂïÙúčöđîČĚĂĀćǰ
éĚ ć îïøĉ Ā ćøíč ø Öĉ Ý ǰéĚ ć îÖćøÝĆ é ÖćøĂč ê ÿćĀÖøøöǰéĚ ć îđìÙēîēú÷Ċ ÿ ćøÿîđìýǰéĚ ć îøĆ å ðøąýćÿîýćÿêøĝǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
éĚćîîĉêĉýćÿêøĝǰéĚćîïøĉĀćøÖćøýċÖþćǰéĚćîÝĉêüĉì÷ćĒúąéĚćîĂČęîėìĊęđÖĊę÷ü×ĚĂÜìćÜöîčþ÷ýćÿêøĝĒúąÿĆÜÙöýćÿêøĝǰ
ǰïìÙüćöìĊę ĕ éĚ øĆ ï ÖćøêĊ óĉ ö óĝ êĚ Ă Üñę ć îÖćøÖúĆę î ÖøĂÜÝćÖñĎĚ ì øÜÙč è üč çĉ Ĕ îÿć×ćìĊę đ ÖĊę ÷ ü×Ě Ă Üǰ 1FFSǰ
3FWJFX ǰ
ÖøąïüîÖćøóĉÝćøèćÖúĆęîÖøĂÜïìÙüćö
ïìÙüćöìĊęÝąĕéĚøĆïÖćøóĉÝćøèćêĊóĉöóĝÝąêĚĂÜñęćîÖøąïüîÖćøóĉÝćøèćÝćÖÖĂÜïøøèćíĉÖćøĒúą
ñĎĚìøÜÙčèüčçĉĔîÿć×ćüĉßćìĊęđÖĊę÷ü×ĚĂÜǰ 1FFSǰ3FWJFX ǰéĆÜîĊĚǰ
ǰÖĂÜïøøèćíĉÖćøÝąĒÝĚÜĔĀĚñĎĚđ×Ċ÷îìøćïđöČęĂÖĂÜïøøèćíĉÖćøĕéĚøĆïïìÙüćöđøĊ÷ïøĚĂ÷ÿöïĎøèĝǰ
ǰÖĂÜïøøèćíĉÖćøÝąêøüÝÿĂïïìÙüćöüęćĂ÷ĎęĔî×Ăïđ×êđîČĚĂĀćüćøÿćøĀøČĂĕöęǰøüöëċÜÙčèõćóÜćî
üĉßćÖćøǰĒúąðøąē÷ßîĝìĆĚÜĔîđßĉÜìùþãĊĒúąðäĉïĆêĉǰ
ǰĔîÖøèĊìĊęÖĂÜïøøèćíĉÖćøóĉÝćøèćđĀĘîÙüøøĆïïìÙüćöĕüĚóĉÝćøèćêĊóĉöóĝǰÖĂÜïøøèćíĉÖćøǰ
ÝąéĞćđîĉîÖćøÿęÜïìÙüćöđóČęĂÖúĆęîÖøĂÜêęĂĕðǰēé÷ÝąÿęÜĔĀĚñĎĚìøÜÙčèüčçĉĔîÿć×ćüĉßćìĊęđÖĊę÷ü×ĚĂÜǰÝĞćîüîǰǰìęćî
ðøąđöĉîÙčèõćó×ĂÜïìÙüćöüęćĂ÷ĎęĔîđÖèæĝìĊęđĀöćąÿöÝąúÜêĊóĉöóĝĀøČĂĕöęǰēé÷ÖøąïüîÖćøÖúĆęîÖøĂÜîĊĚǰǰǰǰǰǰ
ìĆĚÜÝćÖñĎĚìøÜÙčèüčçĉǰĒúąñĎĚđ×Ċ÷îÝąĕöęìøćï×ĚĂöĎú×ĂÜÖĆîĒúąÖĆîǰ %PVCMF#MJOEǰ1FFSǰ3FWJFX ǰ
ǰđöČęĂñĎĚìøÜÙčèüčçĉðøąđöĉîÙčèõćóïìÙüćöĒúĚüǰÖĂÜïøøèćíĉÖćøÝąêĆéÿĉîĔÝēé÷ĂĉÜêćöǰ
×ĚĂđÿîĂĒîą×ĂÜñĎĚìøÜÙčè üčçĉǰüęćïìÙüćöîĆĚîėÙüøîĞćúÜêĊóĉöóĝǰĀøČĂÙüøÝąÿęÜĔĀĚñĎĚđ×Ċ÷îĒÖĚĕ×ÖęĂîÿęÜĔĀĚ
ñĎĚìøÜÙčèüčçĉðøąđöĉîĂĊÖÙøĆĚÜĀîċęÜĀøČĂðäĉđÿíÖćøêĊóĉöóĝǰ
ðĊìĊęǰǰÞïĆïìĊęǰǰđéČĂîöÖøćÙöıđöþć÷îǰǰ]ǰ7PM /Pǰ+BOVBSZǰ"QSJMǰǰ*44/ǰǰ
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1. ×šĂÖĞćĀîéêšîÞïĆï
ÖćøÝĆéóĉöóĝêĚîÞïĆïǰ ñúÜćîìĊęđÿîĂóĉÝćøèćêĊóĉöóĝÙüøöĊÙüćö÷ćüðøąöćèǰǰĀîĚćÖøąéćþǰ
"ǰïìÙüćöõćþćĕì÷óĉöóĝéĚü÷ǰ'POUǰ5)4BSBCVOǰ 14,ǰ×îćéêĆüĂĆÖþøǰǰ1PJOUǰ ïìÙüćöõćþćĂĆÜÖùþǰ
óĉöóĝéĚü÷ǰéĚü÷ǰ'POUǰ5)4BSBCVOǰ14,ǰ×îćéêĆüĂĆÖþøǰǰ1PJOUǰ
×šĂÖĞćĀîéĔîÖćøđêøĊ÷öêšîÞïĆïïìÙüćö
¾×îćéÖøąéćþǰǰǰ"ǰǰ
¾ ÖøĂï×ĂÜ×š Ă ÙüćöǰĔîĒêę ú ąĀîĚ ćĔĀĚ öĊ × Ăïđ×êéĆ Ü îĊĚ ǰ ÝćÖ×Ăïïî×ĂÜÖøąéćþǰǰîĉĚ üǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
×ĂïúęćÜǰǰîĉĚüǰ×ĂïàĚć÷ǰǰîĉĚüǰ×Ăï×üćǰǰîĉĚüǰ
¾ Āöć÷đú×Āîšć ĔĀĚĔÿęĕüĚĔîêĞćĒĀîęÜéĚćî×üćêĆĚÜĒêęêĚîÝîÝïïìÙüćöǰ
¾øą÷ąĀŠćÜøąĀüŠćÜïøøìĆéǰǰǰĀîċęÜßęüÜïøøìĆé×ĂÜđÙøČęĂÜÙĂöóĉüđêĂøĝǰǰQPJOUǰ
¾êĆ ü ĂĆ Ö þø ÖćøÝĆ é óĉ ö óĝ êĚ î ÞïĆ ï ǰñúÜćîìĊę đ ÿîĂóĉ Ý ćøèćêĊ óĉ ö óĝ Ù üøöĊ Ù üćö÷ćüðøąöćèǰǰ
ĀîĚćÖøąéćþǰ"ǰïìÙüćöõćþćĕì÷óĉöóĝéĚü÷ǰ'POUǰ5)ǰ 4BSBCVOǰ 14,ǰ×îćéêĆüĂĆÖþøǰǰ1PJOUǰ
ïìÙüćöõćþćĂĆÜÖùþǰóĉöóĝéĚü÷ǰéĚü÷ǰ'POUǰ5)ǰ4BSBCVOǰ14,ǰ×îćéêĆüĂĆÖþøǰǰ1PJOUǰĒúąóĉöóĝêćöìĊę
ÖĞćĀîééĆÜîĊĚǰ
¾×îćéÖøąéćþĒ÷ÖđðĘîÙĂúĆöîĝđéĊ÷üǰǰ
ǰ

øć÷Öćø
ßČęĂđøČęĂÜßČęĂïìÙüćöǰ 5JUMF ǰ
ßČęĂñĎĚđ×Ċ÷îǰ ìčÖÙî ǰ
ǰ

ßČęĂĀîęü÷Üćî×ĂÜñĎĚđ×Ċ÷îǰ
ßČęĂïìÙĆé÷ęĂǰ
õćþćĕì÷õćþćĂĆÜÖùþǰ
×ĚĂÙüćöïìÙĆé÷ęĂõćþćĕì÷ǰ
ÙĞćÿĞćÙĆâǰ ,FZXPSET ǰ
ĔßĚ êĆ ü ĂĆ Ö þøõćþćĕì÷ǰĀøČ Ăǰ
õćþćĂĆÜÖùþǰ
đîČĚĂĀćïìÙüćöǰ
ĀĆü×ĚĂĔĀâęǰ
ĀĆü×ĚĂøĂÜǰ
đîČĚĂĀćǰ
×ĚĂÙüćöĔîõćóĒúąêćøćÜǰ
×ĚĂÙüćöĂĚćÜĂĉÜǰ éĚćîúęćÜ ǰ

úĆÖþèąêĆüĂĆÖþø
øĎðĒïïÖćøóĉöóŤ
õćþćĕì÷ǰõćþćĂĆ Ü Öùþǰ ÖĞćĀîéêøÜÖúćÜ ǰêĆüĀîćǰ
êĆüĂĆÖþøóĉöóĝĔĀâę ǰ
êĆüĀîćǰ
ÖĞćĀîéêøÜÖúćÜǰǰ
ĕöę êĚ Ă Üøąïč êĞ ć ĒĀîę Ü Öćø
óĉöóĝĀøČĂÙĞćîĞćĀîĚćßČęĂ ǰ
êĆüðÖêĉǰ
éĚćîúęćÜÖćøĂĚćÜĂĉÜǰ
êĆüĀîćǰ
ÖĞćĀîéÖċęÜÖúćÜǰêĆüĀîćǰ

×îćéêĆüĂĆÖþø
×îćéǰǰQPJOU ǰ
×îćéǰǰQPJOUǰ
×îćéǰǰQPJOUǰ
×îćéǰǰQPJOUǰ

êĆüíøøöéćǰ
êĆüĀîćǰÿĞćĀøĆïĀĆü×ĚĂǰ
êĆüðÖêĉǰÿĞćĀøĆïđîČĚĂĀćǰ
ðøąöćèǰǰÙĞćǰ

÷ęĂĀîĚćǰǰîĉĚüǰ
ÖĞćĀîéßĉéßĂïàĚć÷ǰ

×îćéǰǰQPJOUǰ
×îćéǰǰQPJOUǰ

ǰ

ǰ

ǰ

êĆüĀîćǰ
êĆüĀîćǰ
êĆüðÖêĉǰ
êĆüðÖêĉǰ
ðÖêĉǰ

ÖĞćĀîéßĉéàĚć÷ǰ
÷ęĂĀîĚćǰǰîĉĚüǰ
ǰ
ǰ
ǰ

×îćéǰǰQPJOUǰ
×îćéǰǰQPJOUǰ
×îćéǰǰQPJOUǰ
×îćéǰǰQPJOUǰ
×îćéǰǰQPJOUǰ
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2. ÿŠüîðøąÖĂï×ĂÜïìÙüćö
1. ïìÙüćöüĉßćÖćøǰĀĆü×ĚĂĒúąđîČĚĂĀćÙüøßĊĚðøąđéĘîìĊęêĚĂÜÖćøîĞćđÿîĂĔĀĚßĆéđÝîĒúąöĊúĞćéĆïǰđîČĚĂĀćìĊęđĀöćąÿö
đóČęĂĔĀĚñĎĚĂęćîÿćöćøëđ×ĚćĔÝĕéĚßĆéđÝîǰøüöëċÜöĊÖćøĔßĚìùþãĊüĉđÙøćąĀĝĒúąđÿîĂĒîąðøąđéĘîĂ÷ęćÜÿöïĎøèĝǰǰǰǰǰ
ēé÷ÙüøöĊĂÜÙĝðøąÖĂïéĆÜêęĂĕðîĊĚǰ ÿćöćøëöĊĀĆü×ĚĂĀøČĂĂÜÙĝðøąÖĂïìĊęĒêÖêęćÜ ǰ
ǰßČęĂđøČęĂÜǰ 5JUMF ǰǰ
ǰïìÙĆé÷ęĂǰ "CTUSBDU ǰÿøčðđîČĚĂĀć×ĂÜïìÙüćöĔĀĚĕéĚĔÝÙüćößĆéđÝîǰĒúąÙüøöĊìĆĚÜǰ
õćþćĕì÷ĒúąõćþćĂĆÜÖùþǰēé÷đ×Ċ÷îđðĘîõćþćĕì÷ÖęĂîǰĔĀĚöĊÝĞćîüîÙĞćÙüøĂ÷ĎęøąĀüęćÜǰǰÙĞćÙüøđðĘî
ïìÙĆé÷ęĂìĊęÿĆĚîǰĔßĚÙĞćĕéĚÖøąßĆïĒúąĔĀĚÿćøąÿĞćÙĆâêøÜðøąđéĘîǰǰǰ
ǰÙĞćÿĞćÙĆâǰ ,FZXPSET ǰøąïčÙĞćìĊęđðĘîÙĞćÿĞćÙĆâ×ĂÜđîČĚĂĀćđĀöćąÿöÿĞćĀøĆïîĞćĕðĔßĚǰ
đðĘîÙĞćÙĚîĔîøąïïåćî×ĚĂöĎúìĆĚÜǰ
ǰïìîĞćǰ *OUSPEVDUJPO ǰđðĘîÿęüîĒîąîĞćĒúąðĎóČĚîđøČęĂÜđóČęĂĔĀĚñĎĚĂęćîìøćï×ĚĂöĎúđïČĚĂÜêĚî×ĂÜ
đîČĚĂĀćøüöìĆĚÜøąïčǰëċÜ×Ăïđ×êđîČĚĂĀć×ĂÜïìÙüćöǰ
ǰđîČĚĂĀćǰ #PEZǰ PGǰ 5FYU ǰđðĘîÿęüîĀúĆÖ×ĂÜđîČĚĂĀćïìÙüćöǰöĊÖćøĒïęÜðøąđéĘîĂĂÖđðĘî÷ęĂ÷ė
ĒúąöĊÖćøÝĆéđøĊ÷ÜúĞćéĆïđðĘîĀĆü×ĚĂêćöøć÷úąđĂĊ÷é×ĂÜđîČĚĂĀćǰ
ǰÿøčð $PODMVTJPO ǰđðĘîÖćøÿøčðđîČĚĂĀćĔîïìÙüćöìĆĚÜĀöéĂĂÖöćĂ÷ęćÜßĆéđÝîǰĒúąÖøąßĆïēé÷
öĊÖćøÿøčðǰðĉéìĚć÷đîČĚĂĀćìĊęđøćĕéĚîĞćđÿîĂĕðĒúĚüüęćöĊñúéĊǰĀøČĂñúđÿĊ÷Ă÷ęćÜĕøǰ
ǰđĂÖÿćøĂĚćÜĂĉÜǰ 3FGFSFODF ǰđ×Ċ÷îïøøèćîčÖøöĔîøĎðĒïï"1"ǰ "NFSJDBOǰ 1TZDIPMPHJDBMǰ
"TTPDJBUJPO ǰ
2. ïìÙüćöüĉÝĆ÷ǰÙüøöĊÖćøîĞćđÿîĂñúÖćøüĉÝĆ÷ìĊęĕéĚøĆïĂ÷ęćÜđðĘîøąïïǰēé÷ÙüøöĊĂÜÙĝðøąÖĂïéĆÜêęĂĕðîĊĚǰ
ǰßČęĂđøČęĂÜǰ 5JUMF ǰßČęĂÙüøöĊìĆĚÜõćþćĕì÷ĒúąõćþćĂĆÜÖùþǰēé÷óĉöóĝßČęĂđøČęĂÜđðĘîõćþćĕì÷Ēúąǰǰǰ
êćöéĚü÷ßČęĂõćþćĂĆÜÖùþĔîïøøìĆéêęĂöćǰ
ǰ ßČęĂñĎĚđ×Ċ÷îĒúąĀîęü÷ÜćîÿĆÜÖĆéǰĔĀĚøąïčßČęĂîćöÿÖčú×ĂÜñĎĚđ×Ċ÷îìĆĚÜõćþćĕì÷ĒúąõćþćĂĆÜÖùþǰǰǰǰǰ
ĕöęêĚĂÜøąïčêĞćĒĀîęÜĀøČĂÙĞćîĞćĀîĚćßČęĂĒêęĔĀĚøąïčÜćîðøąÝĞćĒúąĀîęü÷ÜćîÿĆÜÖĆéìĊęđßĉÜĂøøëǰ
ǰïìÙĆ é ÷ę Ă ǰ "CTUSBDU ǰÙüøöĊ ìĆĚ Ü õćþćĕì÷ĒúąõćþćĂĆ Ü Öùþǰēé÷đ×Ċ ÷ îđðĘ î õćþćĕì÷Öę Ă îǰǰǰǰǰ
Ùüćö÷ćüĕöęđÖĉîǰǰïøøìĆéǰ Öćøđ×Ċ÷îïìÙĆé÷ęĂǰÙČĂÖćøÿøčðÿćøąÿĞćÙĆâ×ĂÜđøČęĂÜēé÷đÞóćąüĆêëčðøąÿÜÙĝǰ
üĉíĊÖćøǰĒúąñúÖćøüĉÝĆ÷ ǰ
ǰÙĞćÿĞćÙĆâǰ ,FZXPSE ǰøąïčÙĞćìĊęđðĘîÙĞćÿĞćÙĆâ×ĂÜđîČĚĂĀćđĀöćąÿöÿĞćĀøĆïîĞćĕðĔßĚđðĘîÙĞćÙĚîĔî
øąïïåćî×ĚĂöĎúǰ
ǰïìîĞćǰ *OUSPEVDUJPO ǰđðĘîÖćøĂíĉïć÷ëċÜìĊęöćĒúąÙüćöÿĞćÙĆâ×ĂÜðĆâĀćǰĒúąđĀêčñúìĊęîĞćĕðÿĎę
ÖćøüĉÝĆ÷öĊ×ĚĂöĎúìćÜüĉßćÖćøÿîĆïÿîčîĀøČĂēêĚĒ÷ĚÜǰøüöëċÜĒîüÙĉéĒúąìùþãĊìĊęđÖĊę÷ü×ĚĂÜǰ
ǰüĆêëčðøąÿÜÙĝǰ 3FTFBSDIǰ0CKFDUJWFT ǰøąïčëċÜüĆêëčðøąÿÜÙĝĒúąđðĚćĀöć÷×ĂÜÖćøüĉÝĆ÷ǰ
ǰüĉíĊÖćøüĉÝĆ÷ǰ 3FTFBSDIǰ.FUIPEPMPHZ ǰĂíĉïć÷ëċÜÖøąïüîÖćøéĞćđîĉîÖćøüĉÝĆ÷ǰ
Ă÷ęćÜúąđĂĊ÷éĒúąßĆéđÝîǰ
ǰñúÖćøüĉÝĆ÷ǰ 3FTVMUT ǰđÿîĂñúÖćøüĉÝĆ÷ìĊęêøÜðøąđéĘîêćöúĞćéĆï×ĆĚî×ĂÜÖćøüĉÝĆ÷ǰǰ
ðĊìĊęǰǰÞïĆïìĊęǰǰđéČĂîöÖøćÙöıđöþć÷îǰǰ]ǰ7PM /Pǰ+BOVBSZǰ"QSJMǰǰ*44/ǰǰ





ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
üćøÿćøüĉÝĆ÷öĀćüĉì÷ćúĆ÷đüÿđìĉøĝîǰöîčþ÷ýćÿêøĝĒúąÿĆÜÙöýćÿêøĝǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ8FTUFSOǰ6OJWFSTJUZǰ3FTFBSDIǰ+PVSOBMǰPGǰ)VNBOJUJFTǰBOEǰ4PDJBMǰ4DJFODF


ÖćøĔßĚêćøćÜĀøČĂĒñîõĎöĉĕöęÙüøđÖĉîǰǰêćøćÜĀøČĂĒñîõĎöĉēé÷öĊÖćøĒðúÙüćöĀöć÷ĒúąüĉđÙøćąĀĝñúìĊęÙĚîóï
Ă÷ęćÜßĆéđÝîǰ
ǰĂõĉðøć÷ñúÖćøüĉÝĆ÷ǰ %JTDVTTJPO ǰñÿöñÿćîđðøĊ÷ïđìĊ÷ïĒúąêĊÙüćöñúÖćøüĉÝĆ÷ǰ
ĔĀĚđ×ĚćÖĆïĀúĆÖìùþãĊǰĒîüÙĉéǰĒúąÜćîüĉÝĆ÷ìĊęđÖĊę÷ü×ĚĂÜǰøüöìĆĚÜđßČęĂöē÷ÜñúÖćøüĉÝĆ÷ĔĀĚÿĂéÙúĚĂÜÖĆïðøąđéĘî
ðĆâĀćÖćøüĉÝĆ÷ǰ
ǰÿøčðǰ $PODMVTJPO ǰÿøčðÿćøąÿĞćÙĆâ×ĂÜñúÖćøüĉÝĆ÷ǰĒúąĔĀĚ×ĚĂđÿîĂĒîąìĊęÝąîĞćǰ
ñúÖćøüĉÝĆ÷îĆĚîĕðĔßĚðøąē÷ßîĝǰ
ǰđĂÖÿćøĂĚ ć ÜĂĉ Ü ǰ 3FGFSFODF ǰđ×Ċ ÷ îïøøèćîč Ö øöĔîøĎ ð Ēïï×ĂÜǰ"1"ǰ "NFSJDBOǰ
1TZDIPMPHJDBMǰ"TTPDJBUJPO ǰ
3. Öćøđ×Ċ÷îđĂÖÿćøĂšćÜĂĉÜ
üćøÿćøüĉÝĆ÷öĀćüĉì÷ćúĆ÷đüÿđìĉøĝîǰöîčþ÷ýćÿêøĝĒúąÿĆÜÙöýćÿêøĝǰĔßĚøĎðĒïïÖćøĂĉÜ×ĂÜǰ"1"ǰ
"NFSJDBOǰ1TZDIPMPHJDBMǰ"TTPDJBUJPO ǰ
3.1 ÖćøĂšćÜĂĉÜĔîđîČĚĂĀć (In text citation)
ǰĔßĚøĎðĒïïÖćøĂĚćÜĂĉÜĒïïǰîćöðĊǰ "VUIPS:FBSǰ'PSNBU ǰ
õćþćĕì÷ǰǰ
ǰ
ßČęĂîćöÿÖčúñĎĚĒêęÜ ǰðĊìĊęóĉöóĝ ǰđú×ĀîĚć ǰ
õćþćĂĆÜÖùþǰǰ ǰ
îćöÿÖčú ǰðĊǰÙý ǰ
3.2 ĂšćÜĂĉÜĔîđîČĚĂĀćÝćÖÿČęĂÿĉęÜóĉöóŤ (ĀîĆÜÿČĂ êĞćøć đĂÖÿćø ǰ
ÖøèĊñĎšĒêŠÜÙîđéĊ÷üǰ
ÖćøĂĚćÜĂĉÜĔĀĚøąïčǰßČęĂîćöÿÖčúǰñĎĚĒêęÜǰ õćþćĕì÷ ǰĀøČĂîćöÿÖčúñĎĚĒêęÜǰ õćþćĂĆÜÖùþ ǰêćöéĚü÷
đÙøČęĂÜĀöć÷ǰ ǰðĊìĊęóĉöóĝǰđÙøČęĂÜĀöć÷ǰ ǰêćöéĚü÷Āöć÷đú×ĀîĚćđĂÖÿćøìĊęĂĚćÜĂĉÜĔÿęĕüĚĔîüÜđúĘïìĚć÷×ĚĂÜÙüćöìĊę
ĂĚćÜĂĉÜǰđßŠî
ðøąđüýǰüąÿĊ ǰ ǰĀîĚćǰ ǰ
ÖøèĊìĊęÿøčðđîČĚĂĀćöćĀöéìĆĚÜđúŠöǰĕöęđÞóćąÿęüîĔéÿęüîĀîċęÜĕöęêĚĂÜøąïčđú×ĀîĚćǰ
đßŠî
ðøąđüýǰüąÿĊ ǰ ǰ
ÖøèĊìĊęñĎšĒêŠÜĔßšåćîĆîéøýĆÖéĉĝǰïøøéćýĆÖéĉĝǰÿöèýĆÖéĉĝǰîĞćĀîĚćĔĀĚÙÜĕüĚđĀöČĂîìĊęðøćÖäĔîĀîĚć
ĀîĆÜÿČĂǰǰ
đßŠî
óøąïćìÿöđéĘÝóøąÝčúÝĂöđÖúĚćđÝĚćĂ÷ĎęĀĆü ǰ ǰ
ÖøèĊñĎšĒêŠÜöĊ÷ýìćÜìĀćø êĞćøüÝ êĞćĒĀîŠÜìćÜüĉßćÖćøǰÙĞćđøĊ÷ÖìćÜüĉßćßĊóĕöęêĚĂÜĔÿęǰǰ
đßęîǰýćÿêøćÝćø÷ĝÖčúóúǰĒÿÜÝĆîìøĝǰđðĘîǰǰ
ÖčúóúǰǰĒÿÜÝĆîìøĝ ǰ ǰ
ÖćøĂšćÜĂĉÜđĂÖÿćøĀúć÷đøČęĂÜ ĒêŠñĎšĒêŠÜÙîđéĊ÷üÖĆîǰĔĀĚđ×Ċ÷îßČęĂñĎĚĒêęÜÙøĆĚÜđéĊ÷üǰĒúĚüđøĊ÷ÜðĊìĊę
óĉöóĝÝćÖîĚĂ÷ĕðĀćöćÖǰ
đßŠî
ðĊìĊęǰǰÞïĆïìĊęǰǰđéČĂîöÖøćÙöıđöþć÷îǰǰ]ǰ7PM /Pǰ+BOVBSZǰ"QSJMǰǰ*44/ǰǰ





ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
üćøÿćøüĉÝĆ÷öĀćüĉì÷ćúĆ÷đüÿđìĉøĝîǰöîčþ÷ýćÿêøĝĒúąÿĆÜÙöýćÿêøĝǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ8FTUFSOǰ6OJWFSTJUZǰ3FTFBSDIǰ+PVSOBMǰPGǰ)VNBOJUJFTǰBOEǰ4PDJBMǰ4DJFODF


ÖčúóúǰĒÿÜÝĆîìøĝ ǰǰ ǰ
ǰ
ÖøèĊñĎšĒêŠÜ 2 Ùîǰ
ÖøèĊñĎĚĒêęÜǰǰÙîǰĔĀĚđ×Ċ÷îßČęĂñĎĚĒêęÜÙîìĊęǰǰêćöéĚü÷đÙøČęĂÜĀöć÷ǰ ǰđüĚîüøøÙĀîċęÜǰêćöéĚü÷ǰ
ĶĒúąķǰĕöęđüĚîüøøÙǰêćöéĚü÷ñĎĚĒêęÜÙîìĊęǰǰǰ
đßŠî
ÝĉîêîćǰúćõđÝøĉâ ǰĒúąðøąĕóǰÝĆîéĊǰ  ǰ
ÖøèĊßćüêęćÜðøąđìýĔĀĚđ×Ċ÷îßČęĂÿÖčúǰêćöéĚü÷đÙøČęĂÜĀöć÷ÝčúõćÙǰ ǰđüĚîĀîċęÜüøøÙêćöéĚü÷
êĆüĂĆÖþøßČęĂêĚîǰßČęĂÖúćÜǰ ëĚćöĊ ǰĒúąđÙøČęĂÜĀöć÷öĀĆóõćÙǰ  ǰêćöéĚü÷đÙøČęĂÜĀöć÷ǰĶķǰĒúąđüĚîĀîċęÜüøøÙǰ
êćöéĚü÷ßČęĂÿÖčúÙîìĊęǰǰĒúĚüĔÿęđÙøČęĂÜĀöć÷ÝčúõćÙǰ  ǰêćöéĚü÷ĂĆÖþø÷ęĂßČęĂêĚîĒúĚüĔÿęÝčéǰǰ
đßŠî
8JMMJBN ǰ3 ǰǰ4BMFT ǰ#ǰ% ǰ  ǰ
ÖøèĊñĎšĒêŠÜ 3-6 Ùî
ßćüĕì÷ĔßĚßČęĂǰßČęĂÿÖčúǰÙĆęîđÙøČęĂÜĀöć÷ÝčúõćÙǰ ǰĒúąđüĚîüøøÙĀîĚćñĎĚĒêęÜìčÖÙîǰĒúąĔßĚÙĞćüęćǰ
ĶĒúąķǰēé÷ĕöęđüĚîüøøÙǰĀîĚćñĎĚĒêęÜÙîÿčéìĚć÷ǰ
đßŠî
ÖčúóúǰĒÿÜÝĆîìøĝ ǰđÖĊ÷øêĉ×ÝøǰđÝøĉâ÷ĉęÜ ǰĒúąÿöĀâĉÜǰĔÝàČęĂǰ  ǰ
ÖøèĊßćüêęćÜðøąđìýĔĀĚđ×Ċ÷îßČęĂÿÖčúǰêćöéĚü÷đÙøČęĂÜĀöć÷ÝčúõćÙǰ ǰÙĆęîñĎĚĒêęÜìčÖÙîǰđüĚîĀîċęÜ
üøøÙêćöéĚü÷êĆüĂĆÖþøßČęĂêĚîǰßČęĂÖúćÜǰ ëĚćöĊ ǰĒúąĔßĚđÙøČęĂÜĀöć÷ǰĶķǰĒúąđüĚîĀîċęÜüøøÙǰĀîĚćñĎĚĒêęÜÙî
ÿčéìĚć÷ĒúĚüĔÿęđÙøČęĂÜĀöć÷ÝčúõćÙǰ  ǰêćöéĚü÷ĂĆÖþø÷ęĂßČęĂêĚîĒúĚüĔÿęÝčéǰǰ
đßŠî
4BMNPO ǰ. ǰ&BSNBO ǰ+ ǰ8JMTPO ǰ3ǰ5 ǰ.D(BSSZ ǰ%ǰ% ǰǰ)PQNBO ǰ%ǰ  ǰ
ÖøèĊñĎšĒêŠÜđðŨîÿëćïĆî
ĔĀĚúÜøć÷ÖćøéĚü÷Āîęü÷ÜćîøąéĆïÿĎÜÖęĂîǰĒúąêćöéĚü÷Āîęü÷ÜćîøąéĆïøĂÜǰúÜöćǰǰ
đßŠî
öĀćüĉì÷ćúĆ÷đüÿđìĉøĝî ǰïĆèæĉêüĉì÷ćúĆ÷ ǰ ǰ
đĂÖÿćøĕöŠðøćÖäßČęĂñĎšĒêŠÜ
ĔĀĚúÜßČęĂĒúĚüêćöéĚü÷ðĊìĊęóĉöóĝǰĒúąđú×ĀîĚćǰǰ
đßŠî
ÖćøÙĚćÖćøúÜìčî ǰ ǰĀîĚćǰ ǰ
ÖøèĊĕöŠĔßŠñĎšđ×Ċ÷î ĒêŠđðŨî ñĎšøüïøüö đøĊ÷ïđøĊ÷Ü ñĎšĒðú ĀøČĂïøøèćíĉÖćø
ĔĀĚúÜøć÷ÖćøéĚü÷ßČęĂǰêćöéĚü÷đÙøČęĂÜĀöć÷ÝčúõćÙǰ ǰĒúąïĂÖêęĂìĚć÷üęćđðĘîǰĶñĎĚøüïøüöķǰ
ĶñĎĚđøĊ÷ÜķǰĶïøøèćíĉÖćøķǰĀøČĂǰĶñĎĚĒðúķǰ
ǰ
ǰ
ðĊìĊęǰǰÞïĆïìĊęǰǰđéČĂîöÖøćÙöıđöþć÷îǰǰ]ǰ7PM /Pǰ+BOVBSZǰ"QSJMǰǰ*44/ǰǰ





ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
üćøÿćøüĉÝĆ÷öĀćüĉì÷ćúĆ÷đüÿđìĉøĝîǰöîčþ÷ýćÿêøĝĒúąÿĆÜÙöýćÿêøĝǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ8FTUFSOǰ6OJWFSTJUZǰ3FTFBSDIǰ+PVSOBMǰPGǰ)VNBOJUJFTǰBOEǰ4PDJBMǰ4DJFODF


đßŠî
éüÜĒÖĚüǰöĆęîĔÝ ǰïøøèćíĉÖćø ǰ ǰ
4IBIǰǰ3BUDMJGGF ǰFEJUPS ǰ ǰ
ǰ
ĂšćÜĂĉÜĔîđîČĚĂĀćÝćÖēÿêìĆýîüĆÿéč
ĔĀĚúÜøć÷ÖćøßČęĂñĎĚøĆïñĉéßĂïĀøČĂñĎĚñ úĉêǰêćöéĚü÷đÙøČęĂÜĀöć÷Ýčú õćÙǰ ǰðĊìĊęñ úĉêǰêćöéĚü÷
đÙøČęĂÜĀöć÷öĀĆóõćÙÙĎęǰ  ǰĒúąúĆÖþèą×ĂÜēÿêìĆýîüĆÿéčǰ
đßŠî
ÿĞćîĆÖÜćîóúĆÜÜćîðøöćèĎđóČęĂÿĆîêĉ ǰǰ$%30. ǰ
ÖćøĂšćÜĂĉÜĔîđîČĚĂĀć ÝćÖøąïïÿćøÿîđìýĂĂîĕúîŤ (WWW.)
ĔĀĚúÜøć÷ÖćøßČęĂñĎĚøĆïñĉéßĂïǰĀøČĂĀîęü÷ÜćîìĊęøĆïñĉéßĂïêćöéĚü÷đÙøČęĂÜĀöć÷ÝčúõćÙǰ ǰðĊìĊęÙĚî
×ĚĂöĎúǰ
đßŠî
öĀćüĉì÷ćúĆ÷đüÿđìĉøĝî ǰ ǰ
XFTUFSOǰVOJWFSTJUZ ǰ ǰ
4. Öćøđ×Ċ÷îïøøèćîčÖøö
4.1 ĀîĆÜÿČĂ
ßČęĂǰßČęĂÿÖčúǰ ðĊóĉöóĝ ǰßČęĂĀîĆÜÿČĂ ÙøĆĚÜìĊęóĉöóĝ ǰÿëćîìĊęóĉöóĝǰÿĞćîĆÖóĉöóĝǰ
4.2 ïìÙüćöüćøÿćø
ßČęĂǰßČęĂÿÖčúǰ ðĊìĊęóĉöóĝ ǰßČęĂïìÙüćö ßČęĂüćøÿćø.ǰðĊìĊęǰĀîĚćĒøÖĀîĚćÿčéìĚć÷ìĊęĂĚćÜëċÜǰ
-üćøÿćøÿČïÙšîÝćÖåćî×šĂöĎúĕì÷
ßČęĂǰßČęĂÿÖčúǰ ðĊìĊęóĉöóĝ ǰßČęĂïìÙüćöǰßČęĂüćøÿćø ǰðĊìĊę ǰĀîĚćĒøÖĀîĚćÿčéìĚć÷ ǰÙĚîđöČęĂǰüĆîǰǰ
đéČĂîǰðĊ ǰÝćÖǰ63-ǰĀøČĂǰßČęĂåćî×ĚĂöĎúǰ
4.3 øć÷ÜćîÖćøðøąßčö
ßČęĂñĎĚĒêęÜǰ ðĊìĊęðøąßčö ǰßČęĂđøČęĂÜ.ǰüĆîǰđéČĂîǰóý ĀîĚć ǰÿëćîìĊęóĉöóĝǰÿĞćîĆÖóĉöóĝǰǰ
44. üĉì÷ćîĉóîíŤǰ
ßČęĂñĎĚĒêęÜǰ ðĊìĊęóĉöóĝ  ßČęĂüĉì÷ćîĉóîíŤ.ǰøąéĆïüĉì÷ćîĉóîíĝðøĉââćöĀćïĆèæĉêǰÿć×ćǰÙèąǰßČęĂ
öĀćüĉì÷ćúĆ÷ ǰđöČĂÜìĊęêĆĚÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰ
4.5 ïøøèćîčÖøöÝćÖđüĘïĕàêŤ ǰ
ßČęĂñĎĚĒêęÜĀøČĂĀîęü÷ÜćîđÝĚć×ĂÜđüĘïĕàêĝǰ ðĊìĊęđñ÷Ēóøę×ĚĂöĎú  ßČęĂđøČęĂÜ.ǰÙĚîđöČęĂǰüĆîìĊęǰđéČĂîǰðĊǰ
óý ÝćÖǰIUUXXXǰ
4.6 ïìÙüćöĔîîĉê÷ÿćø ĀøČĂ ĀîĆÜÿČĂóĉöóŤ
ßČęĂñĎĚĒêęÜĀøČĂßČęĂÙĂúĆöîĝǰ üĆîǰđéČĂîǰðĊ ǰßČęĂïìÙüćöǰßČęĂîĉê÷ÿćøĀøČĂ ĀîĆÜÿČĂóĉöóŤ ǰðĊìĊę ǰĀîĚćǰ
ÖøèĊõćþćĂĆÜÖùþǰǰÝąĔßĚüęćǰðĊ đéČĂîǰüĆîǰ ZFBS ǰNPOUIǰEBZ ǰĒúąǰQǰĀøČĂǰQQǰ
ǰ
ðĊìĊęǰǰÞïĆïìĊęǰǰđéČĂîöÖøćÙöıđöþć÷îǰǰ]ǰ7PM /Pǰ+BOVBSZǰ"QSJMǰǰ*44/ǰǰ





ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
üćøÿćøüĉÝĆ÷öĀćüĉì÷ćúĆ÷đüÿđìĉøĝîǰöîčþ÷ýćÿêøĝĒúąÿĆÜÙöýćÿêøĝǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ8FTUFSOǰ6OJWFSTJUZǰ3FTFBSDIǰ+PVSOBMǰPGǰ)VNBOJUJFTǰBOEǰ4PDJBMǰ4DJFODF


4.7 Öćøđ×Ċ÷îïøøèćîčÖøöĒñŠîóĆï
ßČęĂñĎĚĒêęÜĀøČĂĀîęü÷ÜćîìĊęñúĉêǰ ðĊ ǰßČęĂđøČęĂÜ.ǰ <ĒñęîóĆï>ǰÿëćîìĊęóĉöóĝǰñĎĚĒêęÜĀøČĂĀîęü÷ÜćîìĊę
ñúĉêǰ
4.8 ĂšćÜĂĉÜÝćÖÖćøÿĆöõćþèŤ
ǰßČęĂñĎĚĔĀĚÿĆöõćþèĝǰ ðĊđéČĂîüĆî ǰêĞćĒĀîęÜǰÿĆöõćþèĝǰ
ÖćøÿŠÜêšîÞïĆï
ñĎĚ đ ×Ċ÷ îÿęÜ ĕôúĝêĚî ÞïĆï ïìÙüćö .JDSPTPGUǰ 8PSE ǰĒúąĒïïôĂøĝö îĞć đÿîĂïìÙüćöđóČęĂ
óĉ ÝćøèćǰêĊóĉöóĝĔîßęĂÜìćÜ×ĂÜüćøÿćøøąïïĂĂîĕúîĝǰ 0OMJOFǰ4VCNJTTJPO ǰđìęćîĆĚîǰ
ÖĂÜïøøèćíĉÖćøÝąóĉÝćøèćïìÙüćöđïČĚĂÜêĚîǰđÖĊę÷üÖĆïÙüćöëĎÖêĚĂÜ×ĂÜøĎðĒïïìĆęüĕðǰëĚćĕöęñęćî
ÖćøóĉÝćøèćǰÝąÿęÜÖúĆïĕðĒÖĚĕ×ǰǰëĚćñęćîÝąđ×ĚćÿĎęÖćøóĉÝćøèć×ĂÜñĎĚðøąđöĉîÝćÖõć÷îĂÖđöČęĂñúÖćøðøąđöĉî
ñęćîĀøČĂĕöęñęćîĀøČĂöĊÖćøĒÖĚĕ×ÝąĒÝĚÜñúĔĀĚñĎĚđ×Ċ÷îìøćïǰ
ǰ
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