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เจ้าของ :  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
วัตถุประสงค์ : 

1. เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ 
และนักวิจัยที่ต้องการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งภายในและภายนอก 

2. เป็นสื่อกลางในการนําเสนอความก้าวหน้าทางการวิจัยของนิสิต อาจารย์ นักวิจัย ตลอดจน
ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการภายนอกได้สร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานวิชาการ 

3. เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้า    
และนําไปสู่การเพ่ิมพูนตําแหน่งทางวิชาการ 
 
ขอบเขตของวารสาร 

1. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มุ่งเน้นเป็นสื่อกลางในการสร้างองค์ความรู้และเผยแพร่
บทความวิชาการและผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ ในสาขาต่างๆ เช่น 
เศรษฐศาสตร์ / บริหารธุรกิจและการจัดการ รัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 
ประชากรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ภาษาศาสตร์ สหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาตร์           
และสาขาอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

2. เน้ือหาส่วนใดส่วนหน่ึงหรือทั้งหมดของบทความวิชาการหรือบทความวิจัยที่ส่งมาขอตีพิมพ์จะต้อง
ไม่อยู่ในระหว่างการ ขอตีพิมพ์หรือเคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อนในวารสารอ่ืนๆทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

3. การส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยน้ัน สามารถส่งโดยตรงไปที่กองบรรณาธิการวารสารผ่าน
ระบบ online Submission ที่เว็ปไซต์ บทความทั้ง 2 ประเภท ซึ่งบทความท่ีส่งมานั้นจะถูกส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ      
ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง ทําการประเมินแบบ Double-Blinded Review ก่อนที่จะพิจารณาจัดพิมพ์ในขั้น
ต่อไป 

4. การรับบทความของวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะเป็นบทความ     
ที่มุ่งเน้นสร้างองค์ความรู้ แนวคิด ทฤษฏีใหม่ๆ ช่วยขยายองค์ความรู้ในแง่มุมต่างๆเพ่ือให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจ       
และนําไปประยุกต์ใช้ในวงวิชาการที่กว้าง และมีประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม 
 
ที่ปรึกษา 
รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักด์ิ จิยะจันทน์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
รองศาสตราจารย์  ดร.จิรพล  จิยะจันทน์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
บรรณาธิการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา  ตันเปาว์   มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
ผู้ช่วยบรรณาธิการ 
รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญามน อินหว่าง     มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
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กองบรรณาธกิาร  
ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์  เกตุวงศ์    มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ โรจนแสง  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ จันตะนี   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา พวงดาวเรือง  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี รามนัฎ   มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พูนฤดี สุวรรณพันธ์ุ  มหาวิทยาลัยเซนจอนห์น 
ดร.วิลาสินี   ยนต์วิกัย  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ดร.รวงทอง   ถาพันธ์ุ   มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 
ดร.กิตติกร   ดาวพิเศษ  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 
คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ  (PEER REVIEW COMMITTEE) 
ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน  ดอกไธสง  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุเทพ เชาวลิต   สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

และการจัดการ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มุสิกานนท ์  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ธนาธารชูโชติ  มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
รองศาสตราจารย์ ธนโรจน์ หล่อธนะไพศาล  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิหคโต   มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์  จันทะโมล ี  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
รองศาสตราจารย์ ดวงเดือน เทศวานิช  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 
รองศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญศรี ฉิรินัง   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

รัตนโกสินทร ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรุดา   สมพอง   มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเศษ ชัยดิเรก   มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ กิตตินรรัตน์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย บัญชาพัฒนาศักดา มหาวิทยาลัยชินวัตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา สินเธาว์   มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ สุขสม   มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สอาด บรรเจิดฤทธ์ิ  มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิราสิริริ์ วสีวีรสิว์   มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
หม่อมหลวง ดร.สรสิร ิ  วรวรรณ ณ อยุธยา สถาบันปัญญาภิวัฒน์ 
พลตรี ดร.สิทธิเดช  วงศ์ปรัชญา  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
ดร.อภิเทพ   แซ่โค้ว   มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 
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ดร.แสงแข   บุญศิร ิ   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ดร.นิพิฐพนธ์   สนิทเหลือ  สถาบันเทคโนโลยีสุวรรณภูม ิ
ดร.ธนากร   ศรีสุขใส   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
ดร.พิเซษฐ ์   โสภาพงษ์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ดร.รัชฎา   ฤาแรง   มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
ดร.วัลลภา   ศรีทองพิมพ์  มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 
ดร.ศันสนีย์   เทพปัญญา  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
Asst.Prof.Dr.James  Lancaster  มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 
 
คณะกรรมการบริหารวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
อาจารย์วรรณพร   พุทธภูมิพิทักษ์  ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและบริการวิชาการ 
อาจารย์ณัฐนันท์   ทองทรัพย์  กรรมการ 
อาจารย์วิริยาภรณ์  ทองสุข   กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กําหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ : วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พิมพ์เผยแพร่ 3 ฉบับต่อปี  
ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม-เมษายน ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และฉบับท่ี 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 
 

บทความทุกเรื่องทีต่ีพิมพ์ได้จะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ท่าน 
ทัศนะและขอ้คิดเหน็ของบทความในวารสารฉบับนี้เป็นของผู้เขียนแตล่ะท่าน ไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของบรรณาธิการ 
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บทบรรณาธิการ 

 
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับน้ี เป็นฉบับประจํา      

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจําปี 2561 เน้ือหาประกอบด้วยบทความวิจัยจํานวน 13 เรื่อง 1.ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 2.พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวที่มีต่อ
ความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ ภูโคลน คันทรี คลับ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 3.การตัดสินใจศึกษาทางการ
เมืองของนายชวน หลีกภัย กรณีการทําประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 4.การศึกษาปัญหากฎหมายที่มี
อิทธิพลต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นด้ังเดิมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาอําเภอ
สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 5.ลักษณะธุรกิจครอบครัวที่ย่ังยืน กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 6. Screening Plagiarism of Academic Work in Accordance with the Ideal 
Roles of Thesis Advisors 7.การดําเนินงานของชมรมผู้สูงอายุต้นแบบเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ: 
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
การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งเน้ือหาของบทความน่าสนใจสําหรับนักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป ที่จะ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ตามบริบท  

กองบรรณาธิการวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หวังเป็น
อย่างย่ิงว่า วารสารฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้อ่านทุกท่าน และขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน
ที่ร่วมให้ข้อคิดและพัฒนาบทความจนเป็นฉบับสมบูรณ์เพ่ือเผยแพร่ รวมทั้งขอขอบคุณทุกท่านที่ส่ง
บทความวิชาการและบทความวิจัยมาเพ่ือลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฉบับน้ี  
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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 

age group, faculty , did not affect the decision to study. 
affect the decision to study in private institutions in Bangkok were as follows: curriculum of the 
institution  

 

price of the course and the pric

regression equation.    

Keyword , Making Admission to a private educational institution 
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Tourist’s Behavior have Influence on Medical Tourism Satisfaction 
at Phu Klon Country Club, Mae Hong Son Province 

 
1 

 

 
 

    

(Questionnaire Frequency

(Percentage Mean Standard deviation

(One-way Anova: f-test -  

20 - 25,000 

- 2 2,5  – 4,000 

       

        

 

 , ,  

Abstract 
The purpose of this research aims for: ( study tourist’s demography at Phu klon 

Country Club, Mae hong son province, (2 study tourist’s behavior in Medical tourism at Phu klon 
Country Club, Mae hong son province, (3 study 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 

-25,000 per month. The purpose of travel was taken by plan, traveled with family, 
motivation of travel was natural attraction. -2 days, stayed in hotel, average 

– 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 ( environment service, (2 service providers, (3 place, (4
promotion and (5 service process. 

Keywords  Tourists’ Behavior, Satisfaction, Medical Tourism 
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Service Mind

Marketing 

Pharmacist, 2559  
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Dependent Variables      
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การตดัสนิใจทางการเมืองของนายชวน หลกีภัย กรณีการทําประชามติ 
รางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 

Political Decision Making of Chuan Leekpai in 
2016 Constitutional Referendum 

 

พิมพรพี พันธุวิชาติกุล1 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความเปนผูนําทางการ เมืองของนายชวน หลีกภัย โดยมีคําถามวา         

(1) ภายใตเงื่อนไข (conditions) อะไรที่ทําให นายชวน หลีกภัย ในฐานะประธานท่ีปรึกษาพรรคประชาธิปตยตัดสินใจไม
สนับสนุนใหประชาชนรับรางรัฐธรรมนูญ 2559 ในการทําประชามติโดยยึดม่ันอยูบนหลักการของการเมืองในระบบ 
(formal politics) และไมยอมแลกกับผลประโยชนทางการเมืองเฉพาะหนารวมท้ังไมหันไปดําเนินกิจกรรมทางการเมือง
นอกระบบ (informal politics) (2) นายชวน หลีกภัย จัดการความสัมพันธระหวางตัวเขากับผูตามทางการเ มือง 
(political followers) ที่เปนสมาชิกในพรรคประชาธิปตยอยางไร ผลการศึกษาพบวา นายชวนไดแสดงความเห็น
วิพากษวิจารณเน้ือหาและกระบวนการรางรัฐธรรมนูญฉบับของนายมี ชัยฤชุพันธุ ผานเวทีวิชาการในการอภิปรายหัวขอ 
“รางรัฐธรรมนูญฉบับใหมใหอะไรกับประเทศชาติและประชาชน” เน่ืองในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 18 ป เม่ือวันที่ 
3 เมษายน พ.ศ.2559 และออกมาประกาศสนับสนุนจุดยืนของนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ หัวหนาพรรคประชาธิปตยที่
ประกาศไมสนับสนุนรางรัฐธรรมนูญของนายมีชัย รวมทั้งยังขอใหสมาชิกพรรคประชาธิปตยใหกําลังใจนายอภิสิทธ์ิ        
ดวยการยึดถือหลักการของการเมืองในระบบ คือ (1) หลักอํานาจอธิปไตยของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย        
(2) การแยกพฤติกรรมของบุคคลออกจากโครงสรางหรือระบบการเมือง เพราะนายชวนเห็นวาเน้ือหาและกระบวนการ
ของรางรัฐธรรมนูญฉบับนายมีชัยไมสอดคลองกับหลักการทั้งสองขอที่นายชวนยึดถือ จึงเปนเงื่อนไขใหนายชวน หลีกภัย 
ตัดสินใจออกมาแสดงความเห็นไมสนับสนุนรางรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวแมจะเปนสิ่งที่สวนทางกับกระแสความเห็นของ
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 

งานช้ินนี้ศึกษาความเปนผูนําของนายชวน หลีกภัย ผานกรณีการลงประชามติรับรางรัฐธรรมนูญ
ภายใตรัฐบาลทหารของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ที่มีนายมีชัย ฤชุพันธุ เปนประธานคณะกรรมการ          
รางรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2559  

จากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนกอนถึงการลงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคม ป พ.ศ. 2559          
เพื่อรับรางรัฐธรรมนูญภายใตรัฐบาลทหารของคณะรักษาความ-สงบแหงชาติ (คสช.) ที่มีนายมีชัย ฤชุพันธุ 
เปนประธานคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาว ผลปรากฏออกมาวาประชาชนสวนใหญยังไมไดตัดสินใจ     
อยางชัดเจนวาจะลงมติวารับหรือไมรับ (นิดาโพล, 2559) แตเมื่อดูผลสํารวจความคิดเห็นเฉพาะสวนของประชาชน     
ที่ไดตัดสินใจแลว พบวาสวนใหญมีแนวโนมจะลงมติรับรางรัฐธรรมนูญและรับคําถามพวงมากกวาเสียงที่จะไปลงมติ      
ไมรับผลสํารวจโพลหลายสํานักก็ยืนยันเชนนั้น ซึ่งแสดงใหเห็นวาเสียงของประชาชนสวนใหญที่ตัดสินใจ
แลวมีแนวโนมจะออกไปลงมติสนับสนุนรางรัฐธรรมนูญรวมทั้งคําถามพวงดวยเชนกัน 

เมื่อหันมาพิจารณาความเห็นและทาทีของฝายพรรคการเมืองใหญสองพรรคตอการลงประชามติดังกลาว      
คาดเดาไดไมยากนักวาฝายพรรคเพื่อไทยและพันธมิตรอยางกลุมแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ (นปช.) 
ตองแสดงความเห็นคัดคานการรับรางรัฐธรรมนูญและคําถามพวงอยางชัดเจน เน่ืองจากเปนฝายที่ยืนอยูฝงตรงขามกับ
รัฐบาลทหารของ คสช. มาโดยตลอด (มติชน, 2559) อยางไรก็ตามปฏิกิริยาที่เกิดข้ึนจากฝงของพรรค
ประชาธิปตยเปนสิ่งที่นาสนใจย่ิงกวา เพราะมีทาทีตอการลงประชามติแตกตางกันออกไปเปนสองฝากแนวคิด 

ฝายแรก คือ กระแสของการสนับสนุนรางรัฐธรรมนูญของฝาย กปปส. นําโดยอดีตสมาชิกคนสําคัญ          
ของพรรคประชาธิปตยอยางนายสุเทพ เทือกสุบรรณและแกนนําหลายคนท่ีตางออกมาแสดงความเห็น
สนับสนุนใหมวลชนของตนออกไปลงมติรับรางรัฐธรรมนูญและคําถามพวงในการลงประชามติอยางเปดเผยผาน        
สื่อสังคมออนไลนโดยเช่ือมั่นวาการไปลงประชามติรับรางรัฐธรรมนูญและคําถามพวงนั้นจะเปนจุดเริ่มตน
ของการเดินหนาไปสูการปฏิรูปประเทศไทย (มติชน, 2559) รวมท้ังปฏิกิริยาของมวลชนฝาย กปปส. ที่สวนใหญลวน   
เปนฐานเสียงทางการเมืองของพรรคประชาธิปตยดวยเชนกันตางพากันตอบรับกระแสการลงมติรับราง
รัฐธรรมนูญคําถามพวงในการลงประชามติดังกลาวอยางทวมทน 

ขณะที่ทางฟากของหัวหนาพรรคประชาธิปตยอยางนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ที่ออกมาแถลงจุดยืน
ในนามของหัวหนาพรรควาตนเองไมรับรางรัฐธรรมนูญฉบับของนายมีชัย ฤชุพันธุรวมทั้งคําถามพวงดวย
เหตุผลหลัก 3 ประการ คือ (1) รัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวยังมีทิศทางของการปฏิรูปที่ไมชัดเจน (2) ยังมีชองโหว         
ในเรื่องแนวทางการปราบโกง และ (3) ประเด็นที่มาของ ส.ว. อาจกลายเปนเหตุของความขัดแยงไดในอนาคต                
ซึ่งนายอภิสิทธ์ิยืนยันวาการตัดสินใจดังกลาวถือเปนการยึดตามจุดยืนและอุดมการณของพรรคประชาธิปตย     
(โพสตทูเดย, 2559) 
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ทามกลางกระแสของการแสดงจุดยืนที่แตกตางกันเชนน้ี หน่ึงในบุคคลที่ถูกจับตามองวาจะมีความเห็น    
และทาทีอยางไรตอการลงประชามติรางรัฐธรรมนูญที่เกิดข้ึน คือนายชวน หลีกภัย ประธานท่ีปรึกษาของพรรค
ประชาธิปตย อดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งถือเปนผูอาวุโสและบุคคลสาํคัญที่สุดของพรรคประชาธิปตยในปจจบุนั
ที่ไดรับการเคารพจากนักการเมืองในพรรคเปนอยางมาก  (จิตรลดา ศรีสนิท , 2550, หนา 30-31)          
การแสดงความเห็นของนายชวน หลีกภัยตอประเด็นดังกลาวจึงถือเปนสัญญาณสําคัญที่อาจสงผลตอการตัดสินใจ    
แสดงจุดยืนของพรรคในทางใดทางหน่ึง 

ตามขาวที่ปรากฏกันออกมาอยางแพรหลายก็คือ นายชวน หลีกภัยไดแสดงทาทีดวยการสนับสนนุ
จุดยืนของนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะที่ประกาศไมสนับสนุนรางรัฐธรรมนูญของ คสช. รวมทั้งยังขอใหสมาชิก
พรรคทุกคนใหกําลังใจนายอภิสิทธ์ิอีกดวย โดยนายชวนไดกลาวในงานอวยพรวันเกิดของนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ 
หัวหนาพรรคประชาธิปตย ณ ที่ทําการพรรคประชาธิปตย วา “การแสดงจุดยืนของหัวหนาพรรคแมไมมีมติ               
แตเปนจุดยืนตามหัวใจของระบอบประชาธิปไตยท่ีมาจากประชาชนเลือก อะไรที่ขัดแนวทางประชาธิปไตยก็ตองให
ความเห็น…”  (โพสตทูเดย, 2559)  

การแสดงความคิดเห็นดังกลาวของนายชวน หลีกภัย จึงสวนทางกับความเห็นของคณะกรรมการประชาชน
เพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยใหเปนประชาธิปไตยท่ีสมบูรณอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(กปปส.) ที่มีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เปนประธาน ซึ่งออกมาประกาศสนับสนุนใหประชาชนไปลงมติรับราง           
รางรัฐธรรมนูญและคําถามพวงของ คสช. เพราะเช่ือวาจะเปนจุดเริ่มตนของการเดินหนาไปสูการปฏิรูปประเทศไทย     
และยังสวนทางกับความเห็นของประชาชนสวนใหญในจังหวัดภาคใตซึ่งเปนฐานเสียงทางการเมืองของ
พรรคประชาธิปตย ดังเห็นไดจากจากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนกอนถึงการลงประชามติใน
วันที่ 7 สิงหาคม ป พ.ศ. 2559 เพ่ือรับรางรัฐธรรมนูญภายใตรัฐบาลทหารของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)         
ที่มีนายมีชัย ฤชุพันธุ เปนประธานคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาว ผลสํารวจปรากฏออกมาวา 
เมื่อดูผลสํารวจความคิดเห็นเฉพาะสวนของประชาชนที่ไดตัดสินใจแลว พบวาสวนใหญมีแนวโนมจะลงมติ
รับรางรัฐธรรมนูญและรับคําถามพวงมากกวาเสียงที่จะไปลงมติไมรับ ผลสํารวจหลายสํานักกย็ืนยันเชนนัน้ 
ซึ่งแสดงใหเห็นวาเสียงของประชาชนสวนใหญที่ตัดสินใจแลวมีแนวโนมจะออกไปลงมติสนับสนุนราง
รัฐธรรมนูญรวมทั้งคําถามพวงดวยเชนกัน (ไทยพีบีเอส, 2559) 

เมื่อถึงวันลงประชามติ ผลปรากฏวาเสียงของประชาชนภาคใตที่เปนฐานเสียงของพรรค
ประชาธิปตยสวนใหญ ไดไปออกเสียงลงมติรับรางรัฐธรรมนูญคําถามพวงในการลงประชามติดังกลาวอยางทวมทน      
โดยผลการลงประชามติออกมาวาเสียงของประชาชนสวนใหญในจังหวัดภาคใต 10 จังหวัดตางลงมติรับ
รางรัฐธรรมนูญฉบับของนายมีชัยและคําถามพวงดวยคะแนนที่ทวมทนจนติดอันดับ 10 จังหวัดที่ลงมติรับ
รางรัฐธรรมนูญมากที่สุด  (เนช่ัน, 2559) 

ผูวิจัยเห็นวาการแสดงตัดสินใจทางการเมืองของนายชวน หลีกภัย จากกรณีการออกเสียงประชามติครั้งนี้     
เปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นความเปนผูนําทางการเมืองที่ “ไมยอมแลก” หลักการของการเมืองในระบบเพ่ือใหไดมา             
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. เพื่อศึกษาเงื่อนไขที่ทําใหนายชวน หลีกภัย “ไมยอมแลก” หลักการของการเมืองในระบบ 

(formal politics) กับผลประโยชนทางการเมืองเฉพาะหนาในระยะสั้นแมการตัดสินใจดังกลาวจะสวนกระแส
ความเห็นของประชาชนสวนใหญที่เปนฐานเสียงก็ตาม 

3. เพื่อศึกษาการจัดการความสัมพันธระหวางนายชวน หลีกภัย กับผูตามทางการเมืองในพรรค
ประชาธิปตย 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ดานเนื้อหา  
งานวิจัยช้ินนี้จํากัดขอบเขตของประเด็นการศึกษาอยูที่ความเปนผูนําทางการเมืองในการตัดสินใจ        

ทางการเมืองของนายชวน หลีกภัย จากกรณีการทําประชามติรางรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 ขณะที่นายชวน
ดํารงตําแหนงประธานท่ีปรึกษาของพรรคประชาธิปตยซึ่งถือเปนตําแหนงทางการเมืองในระบบ 

2. ดานระยะเวลา 
เก็บรวบรวมขอมูลต้ังแตชวงเดอืนตุลาคม พ.ศ.2558 ซึ่งเปนเดือนที่คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) 

แตงตั้งคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญที่มีนายมีชัย ฤชุพันธุเปนประธาน  จนถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2559       
ซึ่งเปนเดือนที่มีการจัดทําประชามติ 

 

สมมติฐานของการวิจัย 
การตัดสินใจของนายชวน หลีกภัยในกรณีการทําประชามติรางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 ไมไดอาศัยหลักการ

แลกเปลี่ยนเพ่ือความพึงพอใจในตลาดทางการเมือง (political marketplace) ตอรองเพ่ือตองการใหไดมา            
ซึ่งผลประโยชนสูงสุดทั้งในทางการเมือง แตใชหลักการของการเมืองในระบบเปนเงื่อนไขในการตัดสินใจวา
จะยอมแลกหรือไมแลกกับผลประโยชนทางการเมืองในเรื่องใดบาง  

 

วิธีวิทยาในการดําเนินการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

ผูวิจัยเลือกใชวิธีวิทยาในการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research methodology) ผานวิธีการแบบ 
“กรณีศึกษา” (case studies) เปนเครื่องมือในการเลอืกขอมูลและจํากัดขอบเขตในการวิเคราะหเพ่ือตอบ
คําถามวิจัยเพราะ“ไมวาจะเปนกรณีศึกษาชนิดใดก็ตามมักมีแนวโนมเพื่อมุงหวังแสดงการตัดสินใจหรือชุด
ของการตัดสินใจ อาทิ ทําไมถึงตัดสินใจ การตัดสินใจน้ันไดรับการนําไปปฏิบัติไดอยางไร และผลท่ีเกิดข้ึน
เปนอยางไร เปนตน จากที่กลาวมา จึงสามารถเหน็ไดวา “การตัดสินใจ” นับเปนองคประกอบที่สาํคัญของกรณีศึกษา…” 
(พัชรี  สิโรรส และ ธีรพัฒน องศุชวาล, 2559, หนา 3) งานวิจัยช้ินน้ีซึ่งเลือกศึกษาการตัดสินใจทางการเมือง              
ของนายชวน หลีกภัย จึงใชวิธีการแบบกรณีศึกษาเปนเครื่องมือในการตอบคําถามวิจัย  
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยเลือกเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลดังตอไปนี้  

1. ขอมูลช้ันตน (primary source) 
1.1 เอกสารทางการ (official documents) เชน บันทึกการประชุม และบันทึกคําบรรยาย     

ที่นายชวน หลีกภัยเคยไปพูดในสถาบันการศึกษาโดยเลือกเฉพาะครั้งที่มีเน้ือหาเก่ียวของกับกรณีศึกษาของงานวิจัย  
1.2 การสัมภาษณแบบเจาะลึก โดยผูวิจัยเลือกสัมภาษณนายชวน หลีกภัย และผูใหขอมูลหลัก 

โดยเกณฑในการเลือกสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก คือ บุคคลที่มีสวนรวมโดยตรงในเหตุการณการตัดสินใจ
ของนายชวน ที่ผูวิจัยเลือกมาเปนกรณีศึกษา 

1.3 เอกสารที่ไมเปนทางการ เชน บันทึกสวนตัวของนายชวน และบันทึกของผูที่เกี่ยวของ
กับเหตุการณที่เปนกรณีศึกษาโดยตรง เชน บันทึกของผูที่อยูในเหตุการณหรือผูที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจ
ในขณะน้ัน 

2. ขอมูลช้ันรอง (secondary source) 
2.1 การรายงานขาวและบทวิเคราะหของสื่อมวลชนจากหลายแหลงซึ่งผูวิจัยเลือก

สํารวจขาวและบทวิเคราะหที่เกี่ยวของจาก (1) ขาวหนังสือพิมพรายวันและสุดสัปดาหและ (2) ขาวจากสื่อมวลชน
ออนไลน  

2.2 การสัมภาษณสื่อมวลชนที่เคยรายงานขาวเกี่ยวกับเหตุการณในเวลาน้ันและ
ผูสื่อขาวที่ติดตามทําขาวเกี่ยวกับนายชวน หลีกภัยมาอยางตอเนื่องเกิน 10 ป  
 
การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยจะนําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาวิเคราะหและสนทนากับกรอบทฤษฎีความเปนผูนําทางการเมือง     
ของ James MacGregor Burns ในหนังสือ Leadership (Burns, 1978) ที่แบงประเภทของความเปนผูนําออกเปน           
2 แบบหลัก ๆ  คือผูนําแบบแปลงเปลี่ยน (transforming leadership) กับ ผูนําแบบแลกเปลี่ยน (transactional 
leadership) โดยนักการเมืองที่อยูในระบบโดยทั่วไปมักจะถูกมองวามีคุณลักษณะเปนผูนําแบบแลกเปลี่ยน 
(transactional leader) ซึ่งหมายถึงผูนําที่ปฏิสัมพันธกับผูตามในลักษณะที่มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชนกับผูตาม      
โดยผูนําจะใชรางวัลหรือสิ่งตอบแทนเปนเครื่องมือในการจูงใจผูตามใหยอมกระทําตามดวยความเต็มใจ
เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามที่ผูนําตองการ ในขณะที่ผูนําก็ไดรับประโยชนจากความสําเร็จที่ผูตามกระทําดังกลาวไปดวย 
ความสัมพันธระหวางนักการเมืองในระบบเลือกตั้งกับประชาชนผูเปนคนลงคะแนนเสียง/ฐานเสียง มักถูกมองวา         
มีความสัมพันธกันในลักษณะนี้ กลาวคือ นักการเมืองใหสัญญาวาจะดําเนินนโยบายบางอยางที่ชาวบานไดประโยชน    
เชน นโยบายประชานิยม ชาวบานก็จะไปลงคะแนนเสียงใหนักการเมืองคนนั้นเพื่อใหไดรับเลือกตั้งไปใชอํานาจในสภา
หรือในรัฐบาล ซึ่งทั้งนักการเมืองและชาวบานก็จะไดรับประโยชนทั้งสองฝาย  

Burns อธิบายวาความสัมพันธระหวางผูนําแบบแลกเปลี่ยนกับผูตามนี้มีลักษณะเปนการแลกเปลี่ยนเพื่อ   
ความพึงพอใจในตลาดทางการเมือง (political marketplace) เปนความสัมพันธในลักษณะของการตอรองเพ่ือตองการให
ไดมาซึ่งผลประโยชนสูงสุดทั้งในทางการเมืองและในทางจิตใจของทั้งสองฝาย (Burns, 1978, pp. 257-
258)  
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นอกจากน้ี Burns ยังใหขอถกเถียงวาบริบทของระบบการเมืองในแตละที่เปนปจจัยที่สามารถ
ชวยสงเสริมหรือลดทอนความเปนไปไดในการมีความเปนผูนําทั้งแบบแลกเปลี่ยนและแบบแปลงเปลี่ยน 
สําหรับ Burns แลวแทบจะเปนไปไมไดเลยที่นักการเมืองทั้งในฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารในประเทศพัฒนาแลว        
ที่มีรัฐบาลซึ่งทํางานตามกลไกของระบบราชการจะสามารถเปนผูนําแบบแปลงเปลี่ยน เพราะโครงสรางโดยธรรมชาติ
ของฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติไมไดถูกออกแบบมาเพ่ือรองรับนักการเมืองที่มีความเปนผูนําแบบแปลงเปลี่ยน 
แตถูกออกแบบมาเพื่อรองรับและสงเสริมความเปนผูนําแบบแลกเปลี่ยนมากกวา (Burns, 1978, pp. 
362-382)    

แตจากสมมติฐานเบื้องตนที่วานายชวน หลีกภัย ซึ่งเปนนักการเมืองที่ยึดมั่นในหลักการของการเมืองระบบอยางมาก 
กลับไมไดเปนผูนําทางการเมืองที่ยอม “แลกเปลี่ยน” ทุกเรื่องเพื่อใหตนเองไดรับผลประโยชนทางการเมือง               
ตามที่ทฤษฎีอธิบาย แตมีบางเรื่องที่นายชวนไมยอมแลก หรือเปนการแลกบนเงื่อนไขของหลกัการบางอยางที่ตนเองยึดถือ 
ผูวิจัยจึงเห็นวาขอมูลที่ไดจากการศึกษาจะชวยใหสามารถสนทนากับทฤษฎีความเปนผูนําของ Burns      
ไดวานายชวน หลีกภัยเปนเชนไรเม่ือพิจารณาจากกรอบทฤษฎีการจัดประเภทผูนําทางการเมืองดังกลาว 
และเปนไปไดเพียงไรที่ขอคนพบดังกลาวจะชวยใหสามารถนําเสนอตัวแบบทางทฤษฎีอธิบายความเปน
ผูนําทางการเมืองท่ีสอดคลองกับความเปนจริงมากขึ้นอยางไร   

 

ผลการวิจัย 
ประการแรก นายชวน หลีกภัย ไดตัดสินใจแสดงจุดยืนที่ยึดมั่นอยูกับกรอบกติกาของการเมืองในระบบ     

ดวยการคัดคานเนื้อหาของรางรัฐธรรมนูญฉบับของนายมีชัยในสองวาระดวยกัน วาระแรกคือการวิพากษวิจารณเน้ือหา
ของรางรัฐธรรมนูญในการอภิปรายสาธารณะหัวขอ “รางรัฐธรรมนูญฉบับใหมใหอะไรกับประเทศชาติและประชาชน” 
เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 18 ป วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2559 ซึ่งถือเปนวิธีการแสดงความคิดเห็นโดยอาศัย
พื้นที่ เวทีวิชาการ และในอีกวาระหน่ึงคือการที่นายชวนออกมาแสดงความเห็นตอสื่อมวลชนสนับสนุนจุดยืน              
ของนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ หัวหนาพรรคประชาธิปตย ที่ออกมาแถลงไมรับรางรัฐธรรมนูญฉบับของนายมีชัย 

ประการที่สอง นายชวน หลีกภัย อาศัยการยึดม่ันกับหลักการของการเมืองในระบบเปน “เงื่อนไข”         
ในการตัดสินใจทางการเมืองแสดงจุดยืนคัดคานรางรัฐธรรมนูญ โดยหลักการท่ีนายชวนใชตัดสินใจในกรณีนี้            
มีอยู 2 ประการ 

1. นายชวน หลีกภัย แยกแยะระหวางระบบ กับบุคคลและพฤติกรรมของคน โดยนายชวน
พยายามยึดมั่นและปกปองวาระบอบการเมืองตามระบบและสถาบันการเมืองในระบบไมใชสาเหตุของ
ปญหาบานเมือง นายชวนแสดงความไมเห็นดวยที่จะกลาวโทษวาปญหาของประเทศชาติคือปญหาที่เกิด
จากระบอบประชาธิปไตยหรือรัฐธรรมนูญ เนื่องจากนายชวนเห็นวาปญหาของประเทศเกิดจาก “พฤติกรรมของคน” 
มากกวา กลาวคือ รัฐธรรมนูญในฐานะกรอบกติกาหลักของการเมืองในระบบไมใชสิ่งที่เปนปญหา           
แตปญหาเกิดจากผูที่นํารัฐธรรมนูญไปปฏิบัติอยางผดิหลกัการ สวนระบอบประชาธิปไตยก็ไมใชสาเหตุของ
ปญหาเชนกัน แตปญหาคือการที่มีผูใชอํานาจโดยไมยึดหลักนิติธรรมและหลักธรรมาภิบาล โดยนายชวน
กลาววา 

“ในทัศนะของผูปฏิบัติอยางผมนั้นบทบัญญัติรัฐธรรมนูญไมใชสาเหตุของปญหา
บานเมือง ลองคนหาดูวารัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตราไหนท่ีทําใหเกิดวิกฤติจนทหารตองยึดอํานาจใน
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 คนดูที่มาตราไหนก็ไมพบนะครับ เพราะฉะน้ันเหตุของปญหาไมใชเกิดจาก             
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ตัวบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แลวปญหาเกิดจากอะไร ตอบไดวาเกิดจากการละเมิดบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ         
เกิดจากใคร? ตอบไดวา จากผูปฏิบัติ ผูใชกฎหมาย เมื่อเหตุมันไมไดเกิดจากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ เราก็ตองยึด
แนวทางประชาธิปไตยที่มีเรื่องหลักนิติธรรมที่เราเรียนกัน และตองยึดหลักวาอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย 
พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจนี้ผานทางสถาบัน องคกรซึ่งเราจํากันไดทุกคน อยาใหเปนอยางอื่น เราตัดสินใจมา 84 ป
แลววาเรายึดการปกครองในระบอบ-ประชาธิปไตยในระบอบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
ไมใชระบอบอ่ืนอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข จะไมใชระบอบเผด็จการอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

การยึดอํานาจเม่ือ 22 พฤษภาคม 2557 จนวันน้ีเกือบสองปแลวใชไหมครับ เราเคยไดยิน          
การใหความรูและเหตุผลความจริงของการยึดอํานาจเม่ือ 22 พฤษภาคม 2557 จากผูมีอํานาจขณะนี้ไหม 
เขาเคยใหความจริงอะไรไหมวาทําไมเหตุการณบานเมืองมันถึงข้ันตองลมลางระบอบประชาธิปไตย        
ตองลมระบอบ-รัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญป 50 เลวรายอยางไร ถึงเลิกมันไป เหตุการณที่เกิดข้ึนเปนความบกพรอง
ของรัฐธรรมนูญหรือ ตอบไดวา ไมใชมันเปนเรื่องพฤติกรรมของบุคคล แลวสิ่งนี้มันเปนขอเท็จจริงที่จาํเปน
จะตองใหประชาชนไดรับรู ผมขอปกปองความถูกตอง ผมไมตองการใหเราพยายามที่จะทําลายความเช่ือถือ         
ในระบอบประชาธิปไตย คือใหรายตอระบอบประชาธิปไตย ระบอบประชาธิปไตยไมใชเงื่อนไขของประเทศไทย       
ระบอบประชาธิปไตยไมใชเงื่อนไขที่ทําใหประเทศไมกาวหนา เปนเรื่องพฤติกรรมของคนที่แตละคนไมเหมือนกัน        
เปนเรื่องของภาคปฏิบัติไมใชภาคทฤษฎี… 

 ….ผมวาเราโยนความผิดใหรัฐธรรมนูญมากไป ถึงรัฐธรรมนูญจะเขียนอยางไร แตหนาที่
ในการรักษากฎหมาย คือ กติกา อยูที่ผูมีหนาที่ การท่ีผูปฏิบัติละเลยไมปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย ความไมมีระเบียบ
วินัยก็เกิดข้ึน และนี่ก็เปนเหตุผลหน่ึงที่เกิดความบกพรองอันเปนเงื่อนไขใหเกิดการอางในการยึดอํานาจ
เพราะการไมรักษากฎเกณฑกติกาทําใหมีการละเมิดกฎหมายของบานเมือง เปนเรื่องของภาคปฏิบัติ ไมใชเพราะ
รัฐธรรมนูญ” (เอกสารการบรรยาย การอภิปรายรวมในหัวขอ “รางรัฐธรรมนูญฉบับใหมใหอะไรกับประเทศชาติ         
และประชาชน”, วันที่ 3 เมษายน 2559, หนา 14-16) 

คํากลาวของนายชวนขางตนสะทอนใหเห็นการไมยอมแลกหลักการของการเมืองในระบบ 
เนื่องจากนายชวนปกปองรัฐธรรมนูญ และระบอบประชาธิปไตยภายใตรัฐธรรมนูญวาไมใชสาเหตุของปญหา
บานเมือง แตปญหาของบานเมืองเกิดจากพฤติกรรมของบุคลมากกวา    

ตัวอยางสําคัญที่แสดงใหเห็นวานายชวน หลีกภัย ยึดมั่นกับกรอบกติกาของการเมือง      
ในระบบโดยแยกตัวระบบออกจากปญหาในเชิงปฏิบัติและพฤติกรรมของคน คือ การวิจารณวารัฐธรรมนูญฉบับนี้    
ถูกรางข้ึนโดนมีเปาหมายเพื่อแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปช่ัน ซึ่งนายชวนเห็นวาหลักการสําคัญของรัฐธรรมนูญ        
คือการเปนกรอบกติกาหลักในการกําหนดกฎเกณฑและโครงสรางความสัมพันธเชิงอํานาจของสถาบันทางการเมืองหลัก
ในประเทศมากกวา รัฐธรรมนูญไมไดมีเปาหมายหลักเพื่อใชเปนเครื่องมือในการปราบคอรัปช่ัน ดังที่นายชวน กลาววา 

“ทานมีชัยฯ ไดพูดมาสามขอเมื่อเชาเหตุผลการรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ หนึ่งปองกันทุจริตคอรรัปช่ัน 
ถาทําไดก็เปนเรื่องดี แตการรางรัฐธรรมนูญไมใชรางมาเพื่อปองกันคอรรัปช่ันครับ รัฐธรรมนูญเปนเครื่องมือ
ปกครองประเทศ เพ่ือกําหนดกติกา กฎเกณฑ โครงสรางความสัมพันธของอํานาจแตละองคกรแตละสถาบัน         
เพื่อใหการบริหารบานเมืองมีประสิทธิภาพ กลไกการปราบคอรรัปช่ันก็ตองเปนไปตามกฎหมาย และกลไกขององคกร       
ที่มีหนาท่ีปราบ …ผมคิดวานั้นไมใชเปนหลักของการใชรัฐธรรมนูญ เราตองการรัฐธรรมนูญที่เปนประชาธิปไตย     
สามารถกําหนดอํานาจ บทบาท หนาที่ขององคกรอันเปนกลไกปกครองประเทศที่สอดคลองกับความเปนจริง            
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และสามารถคานอํานาจสัมพันธซึ่งกันและกันได ซึ่งถากลไกดังกลาวมีประสิทธิภาพการปราบคอรรัปช่ัน     
ก็เกิดข้ึนโดยผลพวงของกลไกดังกลาว …จริง ๆ  แลวตองเขาใจวา รัฐธรรมนูญไมใชเขียนเพ่ือปราบคอรรัปช่ัน              
เปนหลัก เพราะถาเราเขาใจและเช่ือวากฎหมายรฐัธรรมนูญฉบับนี้ปองกนัคอรรปัช่ัน ถาหลังจากประกาศใชกฎหมาย
รัฐธรรมนูญฉบับนี้แลว ปรากฏวายังมีการคอรรัปช่ัน ก็จะเปนความผิดของรัฐธรรมนูญฉบับน้ีใชไหม ซึ่งถามีปญหาน้ี
เกิดข้ึนในอนาคตแลวเราไปโทษวาคอรรัปช่ันเกิดเพราะรัฐธรรมนูญฉบับน้ีหรือเปนความผดิของรฐัธรรมนญู
ฉบับนี้ก็คงไมถูกตอง” (เอกสารสรุปการบรรยาย การอภิปรายรวมในหัวขอ “รางรัฐธรรมนูญฉบับใหมให
อะไรกับประเทศชาติและประชาชน”, หนา 16-17) 

ผูวิจัยตีความวา การท่ีนายชวน หลีกภัย พยายามเนนยํ้าความสําคัญวาปญหาของบานเมือง          
เกิดจาก “ภาคปฏิบัติ” ที่เปนเรื่องพฤติกรรมของบุคคลหรือกลุมคน สะทอนใหเห็นวาสําหรับนายชวน         
ซึ่งถูกฝกฝนมาใหเปนนักกฎหมาย ทนายความ และใชชีวิตเติบโตอยูกับการเมืองในระบบน้ัน กรอบกติกา กลไก สถาบัน 
และหลักการของการเมืองในระบบเปนสิ่งที่ไมไดมีปญหาในเชิงหลักการหรือภาคทฤษฎีใด ๆ  ดวยเหตุนี้
หากจะกลาวโทษที่มาของปญหาก็ตองกลาวโทษพฤติกรรมของคน ไมใชกลาวโทษระบบ หากจะแกไขปญหาก็ตอง    
แกที่การใชกฎหมายท่ีละเมิดกรอบกติกาและหลักการ ไมใชแกไขที่ตัวกติกาของระบบซึ่งชวนเห็นวาไมใช
สาเหตุของปญหาบานเมือง 

2. หลักการเรื่อง “อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน” ซึ่งเปนหลักการสําคัญของการเมือง       
ในระบอบประชาธิปไตยที่นายชวนอางวาตนเองเช่ือมั่นและพยายามปกปอง เห็นไดจากการท่ีนายชวน
ออกมาแสดงจุดยืนปกปองการแถลงของนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ดังที่นายชวนกลาววา “การแสดงจุดยืน
ของหัวหนาพรรค แมไมมีมติแตเปนจุดยืนตามหัวใจของระบอบประชาธิปไตย ที่มาจากประชาชนเลือกอะไรที่ขัดแนวทาง
ประชาธิปไตยก็ตองใหความเห็น แมเราจะไมใชผูรางรัฐธรรมนูญ และเห็นใจผูรางวามีเจตนาดี ทํางานหนัก                
ซึ่งผมและหัวหนาพรรคก็ไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญวา ไมไดเปนปญหาบานเมืองที่ถูกยึดอํานาจ           
แตปญหาคือพฤติกรรมของคนท่ีทุจริตและละเมิดรัฐธรรมนูญ ผมเห็นวารัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสําคัญ
เกี่ยวกับโครงสรางอํานาจ และความสัมพันธทางอํานาจ เปนสิ่งที่หัวหนาพรรคไดแสดงทัศนะวามีจุดไหนที่ เห็นดวย        
ไมเห็นดวย เรื่องคอรรัปชันเราเปนผูตอตานและสนับสนุนการปราบคอรรัปชันถารัฐธรรมนูญน้ีประกาศใชแลว           
มีคอรรัปชัน ความผิดจะเปนของรัฐธรรมนูญหรือ มันไมใช เพราะรัฐธรรมนูญไมสามารถทําใหการทุจริตหมดไปได      
ดังนั้น ในฐานะนักการเมืองตองแสดงความเห็น เพื่อเปนจุดยืน และตองรักษาหลักของประชาธิปไตย เพราะในที่สุด
อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย จะประเมินวาคนในอนาคตจะไมมีศักยภาพเทาคนรุนนี้ไมได เพราะคนรุนตอไป
อาจมีศักยภาพมากกวา หัวหนายืนอยูในจุดน้ีวาประชาธิปไตยเปนหัวใจสําคัญ เรากาวมาไกลแลวไมมีสิทธิถอยหลัง 
หัวหนาแสดงจุดยืนแทนเรา จึงขอใหทุกคนใหกําลังใจดวย” (ไทยรัฐ, 2559)  

คํากลาวขางตนของนายชวน หลีกภัย สะทอนหลักการสําคัญสองประการตามที่นายชวน
เคยไปแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องน้ีดวยตนเองกอนหนาน้ี คือ การแยกปญหาพฤติกรรมของบุคคลออก
จากโครงสรางและสถาบันการเมืองในระบบ และ หลักอํานาจอธิปไตยของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย           
เหตุผลที่นายชวนสนับสนุนการแสดงความไมเห็นดวยตอเนื้อหาของรางรัฐธรรมนูญของนายอภิสิทธ์ิ
เนื่องจากเนื้อหาสวนใหญที่นายอภิสิทธ์ิแถลงทั้ง 3 ประเด็น คือ 1) หลักการมีสวนรวมและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(เชน เรื่องการกระจายอํานาจสูทองถ่ิน) 2) ที่มาของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งไมไดมีความเปนตัวแทนของประชาชน และ          
3) กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการทุจริตคอรัปช่ัน ลวนเปนประเด็นที่เกี่ยวของ
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กับหลักการเรื่อง “อํานาจอธิปไตยของปวงชน” ซึ่งเปนหัวใจของระบอบประชาธิปไตยที่นายชวนยึดถือ
เปนเงื่อนไขในการตัดสินใจทางการเมือง ดังน้ันรัฐธรรมนูญฉบับน้ีซึ่งมีเนื้อหา “ถอยหลัง” ทั้งเรื่องสิทธิเสรีภาพ      
ความเปนตัวแทน และการมีสวนรวมของประชาชน จึงถือเปนรัฐธรรมนูญที่ขัดกับหลักการของการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยซึ่งนายชวน หลีกภัยยึดถือ ดวยเหตุนี้จึงเปนเงื่อนไขทําใหนายชวนตัดสินใจออกมาแสดงจุดยืนคัดคาน     
รางรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวอยางเปดเผย กลาวอีกอยางหนึ่งไดวา ประชาธิปไตยที่นายชวนเลือกจะปกปอง           
คือประชาธิปไตยท่ีปรากฏเปนสถาบันการเมืองที่สําคัญคือ รัฐธรรมนูญและระบอบรัฐธรรมนูญ เมื่อนายชวน แยก
สถาบันออกจากพฤติกรรมทางการเมือง การกลาวหาวาความเสื่อมของสังคมการเมืองไทย (เชนการฉอราษฎรบังหลวง)        
เกิดข้ึนเพราะสถาบันการเมือง(คือรัฐธรรมนูญ) และการแกปญหาดวยการรัฐประหารยึดอํานาจการปกครองลมลาง
รัฐธรรมนูญ รวมทั้งใหมีสภารางรัฐธรรมนูญเพื่อแกปญหาความเสื่อมของสังคมการเมืองไทยจึงเปนเรื่องผิดฝาผิดตัว 
กอใหเกิดผลเสียทางการเมืองระยะยาวยิ่งกวาอยางอื่น 

ประการท่ีสาม การจัดความสัมพันธระหวางนายชวน หลีกภัย กับสมาชิกพรรคประชาธิปตยในกรณี
นี้ที่สําคัญคือ นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ โดยเปนความสัมพันธระหวางนายชวนในตําแหนงประธานที่ปรึกษา
ของพรรคประชาธิปตยกับนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะในตําแหนงหัวหนาพรรคซึ่งนายชวนออกมาแสดงการสนับสนุน        
โดยการดํารงตําแหนงประธานที่ปรึกษาพรรคของนายชวน หลีกภัย ถือเปนตําแหนงของสถาบันการเมือง
ในระบบของพรรคการเมือง แตเปนตําแหนงที่ไมไดมี “อํานาจหนาที่” (authority) และ “บทบาท” 
(role) ในการนําหรือตัดสินใจในนามของพรรคแบบเดียวกับตําแหนงหัวหนาพรรค  แตมีบทบาทเปน
ประธานที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารพรรค โดยสามารถใหคําแนะนํา ทวงติง ยับยั้ง สนับสนุน
กรรมการบริหารพรรคได  

ผูวิจัยเห็นวาปจจัยสําคัญที่ทําใหนายชวนสามารถตัดสินใจแสดงบทบาทใน การสนับสนนุ
นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ เรื่องการไมรับรางรัฐธรรมนูญได คือการที่นายชวนดํารงตําแหนงประธานท่ีปรึกษาของพรรค     
ซึ่งการอยูในบทบาททําใหนายชวนตองแสดงหนาที่ปกปองจุดยืนและอุดมการณของพรรคตามขอบเขต
ความสามารถท่ีตนเองทําไดในขณะนั้น นั่นคือการแสดงความคิดเห็นในพื้นที่สาธารณะ และการออกมาสนับสนุนจุดยืน
ของหัวหนาพรรค  

นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ใหสัมภาษณประกอบการทําวิจัยวา การออกมาแถลง ไมรับรางรัฐธรรมนูญ
ของตนเองนั้นเปนสิ่งที่นายชวน หลีกภัย ไมไดทราบลวงหนา และตนเองกระทําการดังกลาวโดยไมได
พูดคุยกับนายชวน หลีกภัยมากอน แต นายอภิสิทธ์ิมองวาการกระทําดังกลาวเปนสิ่งที่มีความเห็นและ
ความเขาใจตรงกันเนื่องจากเปนจุดยืนและอุดมการณของพรรคประชาธิปตย 

“ผมมองวาในเชิงสาระนะ มันแทบไมตองถามกัน มันชัดวาจุดยืนของพรรคฯ อุดมการณ
ของพรรคฯ กับตัวรัฐธรรมนูญที่เขียนออกมา มันคงเปนเรื่องที่แทบจะเรียกวาเปนไปไมไดที่พรรคฯ จะไปบอกวามันเปน
ทางออกท่ีดี เปนจุดยืนที่ดี แตถามวาทานทราบไหมวาผมจะทํายังไง ผมคิดวาทานก็คงไมทราบมากอน” 
(อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ, การสัมภาษณสวนบุคคล, 3 มีนาคม 2560) 

นายอภิสิทธ์ิ ยังเคยใหสัมภาษณในรายการ “ตองถาม” ชอง Blue Sky ออกอากาศวันที่ 
17 กรกฎาคม 2560 เกี่ยวกับอิทธิพลของนายชวน หลีกภัยที่มีตอการเลนการเมืองของตนเองวานายชวน 
หลีกภัยเปนนักการเมืองท่ีมีอิทธิพลตอนายอภิสิทธ์ิคอนขางมาก โดยเฉพาะการกลอมเกลาใหนายอภิสิทธ์ิ
เปนนักการเมืองท่ียึดมั่นในหลักอุดมการณที่ถูกตองและไมยอมละทิ้งหลักการดังกลาวตามกระแสความเห็น
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ของประชาชนท่ีเปลี่ยนแปลงไดรวดเร็ว นายอภิสิทธ์ิกลาววา “นักการเมืองซึ่งมีอิทธิพลตอผมสูงมาก คือทานอดีต    
นายกชวน… ทานชวนจะเปนคนแรก ๆ ที่เตือนผมเรื่องของกระแสการเมือง วามันเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว  
และในที่สุดใครที่พยายามยึดและตามกระแสอยางเดียวทานก็บอกวามันจะไมยั่งยืน สิ่งที่ยั่งยืนคือความเปนตัวตน         
ที่มีหลักการอุดมการณที่มั่นคง ซึ่งแมในบางครั้งในบางชวงจะตองเผชิญกับกระแสซึ่งอาจจะไมยอมรับ
หรือไมถูกใจในสิ่งที่เราเปน แตถาเรายึดม่ันตรงน้ีโดยเฉพาะถามันอยูบนพื้นฐานของความถูกตอง        
อยางไรเสียมันก็เปนหลักประกันที่ดีที่สุดของความยั่งยืนในการทํางานทางการเมือง” (อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ, 
2560) 

คําใหสัมภาษณดังกลาวของนายอภิสิทธ์ิ สะทอนใหเห็นอิทธิพลของนายชวน หลีกภัย        
ที่มีตอการตัดสินใจทางการเมืองของนายอภิสิทธ์ิ โดยเฉพาะเรื่องการยึดมั่นกับหลักการที่ถูกตองในการตัดสินใจ         
ทางการเมืองมากกวาที่จะคลอยตามกระแสความเห็นของท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วอยูตลอดเวลา 
ดวยเหตุน้ีถึงแมการแสดงจุดยืนดังกลาวจะสวนทางกับกระแสความเห็นของประชาชนที่เปนฐานเสียงของ
พรรคประชาธิปตยแตในฐานะนักการเมืองที่ยึดม่ันกับหลักการความถูกตองของการเมืองในระบบก็ตองยืนยันที่จะแสดง
ความคิดเห็นออกไปเชนน้ันแมจะทําใหตนเองไมไดผลประโยชนเฉพาะหนาทางการเมืองก็ตาม 

นายบัญญัติ บรรทัดฐาน อดีตหัวหนาพรรคประชาธิปตย ที่ใหความเห็นตอกรณีการตัดสินใจ       
ทางการเมืองของนายชวน หลีกภัย ครั้งนี้วา พรรคการเมืองไมจําเปนตองคลอยตามความเห็นของประชาชนทุกเรื่อง     
แตมีหนาที่ตองสรางความเขาใจกับประชาชนเพ่ือใหมองเห็นผลประโยชนของการยึดมั่นหลักการในระยะยาว           
นายบัญญัติกลาววา “ในฐานะพรรคการเมืองที่มีจุดยืนอยูขางประชาธิปไตย ภารกิจที่สําคัญอยางหนึ่งของ
พรรคการเมืองคือการสรางความเขาใจใหกับประชาชน อันน้ีเรื่องใหญมาก ไมใชคลอยตามประชาชนทุกเรื่อง              
ดานหนึ่งเราจําเปนตองสนองความตองการของประชาชน แตมิไดหมายความวาตองสนองความตองการ
ของประชาชนในทุกเรื่อง โดยเฉพาะในเรื่องที่เราเห็นโทษในระยะยาว เพราะถาเม่ือไหรก็ตาม พรรคการเมืองทําตามเสียง
เรียกรองของประชาชนทุกเรื่อง แมบางเรื่องเปนเรื่องที่ประชาชนสําคัญผิด ถาพรรคการเมืองทําหนาที่อยางนั้น        
พรรคการเมืองก็จะไมมีอะไรผิดแผกแตกตางไปจากธุรกิจเอกชนที่มุงกําไรสูงสุด ถึงจะทําใหเราถูกผลักไปยืนอยูกับ       
เสื้อแดงก็ไมเปนไร ตองเอาหลักการมากอน” 

“เรื่องที่เรามีความม่ันใจวาจะกอใหเกิดความเสียหาย และเกิดปญหาในระยะยาว พรรคการเมือง       
มีหนาที่เตือนสติประชาชนรวมทั้งใหความเขาใจในสิ่งที่ถูกตอง เพราะฉะนั้นแมเรามั่นใจวารัฐธรรมนูญ      
จะผานการที่ปลอยใหหัวหนาพรรคออกไปแสดงอาการไมเห็นดวย หรือแมแต พวกเราเองแสดงอาการไมเห็นดวยนี้              
อาจจะถูกคนต้ังขอรังเกียจก็ได แตวาเราจําเปนตองทํา นี่ก็ไมยอมแลกเหมือนกัน เพราะถาเราไมทําเชนนี้        
ประชาชนอยากไดอะไรก็ตองการเอาใจประชาชน เพื่อไดคะแนนนิยม หมายความวาถาเราตองการแต
คะแนนนิยมของประชาชนนี่เราไมตางอะไรกับการทําการตลาดของบริษัทที่ขายของ ประชาชนตองการ
ของอะไรก็ผลิตอยางนั้นไป ทั้ง ๆ ที่อาจจะไมมีคุณภาพ ของผลิตภัณฑเทาที่ควรก็ได พรรคการเมืองไมใช
องคกรที่ตั้งข้ึนมาเพื่อคากําไรสูงสุด อะไรที่ประชาชนชอบก็ทําตามหมด แตยังมีภารกิจในการใหสติประชาชน                
มีภารกิจในการสรางความเขาใจท่ีถูกตองใหกับประชาชนในระยะยาวเพื่อประโยชนของประชาชนเอง ก็เทานั้น”          
(บัญญัติ บรรทัดฐาน, การสัมภาษณสวนบุคคล, 29 มิถุนายน 2560) 

ผูวิจัยเห็นวาการตัดสินใจของนายชวนเปนการจัดความสัมพันธกับสมาชิกพรรคดวยการปกปอง
และสรางความชอบธรรมใหกับพรรคประชาธิปตยวาไดออกมาแสดงจุดยืนปกปองหลักการของระบอบ
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ประชาธิปไตยซึ่งเปนอุดมการณของพรรคประชาธิปตย โดยเฉพาะในขอที่ 3 และขอที่ 4 ซึ่งระบุวา “3) พรรคจะดําเนิน
การเมืองโดยอาศัยหลักกฎหมาย และเหตุผลเพ่ือความศักดิ์สิทธ์ิแหงรัฐธรรมนูญ และเพ่ือเปนเย่ียงอยางแกอนุชน         
รุนหลังใหมีความนับถือ และนิยมในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 4) พรรคจะไม
สนับสนุนระบบและวิธีแหงเผด็จการ ไมวาจะเปนระบบและวิธีการของรัฐบาลใด ๆ” 

นอกจากน้ีการท่ีนายชวนออกมาใชพื้นที่ของสื่อมวลชนในการสนับสนุนจุดยืนของนายอภิสิทธ์ิ          
ที่ประกาศไมรับรางรัฐธรรมนูญ ยังเปนการชวยลดแรงเสียดทานจากผูเห็นตางภายในพรรคประชาธิปตยที่ไมเหน็ดวย
กับการแถลงของนายอภิสิทธ์ิและเปนแสดงใหเห็นวาพรรคประชาธิปตยเปนพรรคการเมืองที่ยึดมั่นในหลักการ          
ของระบอบประชาธิปไตยอีกดวย 
 

อภิปรายผล 
ในเหตุการณลงประชามติ พ.ศ. 2559 นายชวนไดตัดสินใจออกมาแสดงความเห็นวิพากษวิจารณ

เนื้อหาของรางรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงของนายมีชัย ฤชุพันธุ ผานเวทีวิชาการ รวมทั้งตัดสินใจออกมาสนับสนุน       
การประกาศไมสนับสนุนรางรัฐธรรมนูญของนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ หัวหนาพรรคประชาธิปตยผานพื้นที่สื่อสาธารณะ ทั้งๆ 
ที่การตัดสินใจดังกลาวเปนสิ่งที่สวนกระแสกับประชาชนฐานเสียงของพรรคประชาธิปตยจํานวนมาก และ
สวนทางกับกลุม กปปส. ที่สนับสนุนรางรัฐธรรมนูญฉบับของนายมีชัย จนท่ีปรึกษาคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ        
คือ นายเจษฎ โทณะวณิก ออกมาวิจารณการตัดสินใจของนายชวนวา“สุดทายการท่ีคุณชวนหนุนหลังคุณอภิสิทธ์ิ        
ผมมองวาเปนการทําเพื่อแกไขสถานการณ ไมใชเรื่องของการยึดหลักการ” (เจษฎ โทณะวณิก, การสัมภาษณสวนบุคคล, 
28 กุมภาพันธ 2560)  

แตการศึกษาการตัดสินใจทางการเมืองของนายชวนในกรณีนี้ ผูวิจัยกลับพบวาเงื่อนไขสําคัญที่    
นายชวน หลีกภัย ยึดมั่นเปนหลักการในการตัดสินใจ คือการที่นายชวนมองวา รัฐธรรมนูญจะมีความชอบธรรมไดตองมี
ดุลอํานาจที่มีความเช่ือมโยงกับประชาชน ซึ่งผูวิจัยขอเรียกหลักการท่ีนายชวนใชตัดสินใจในกรณีนี้วา      
คือ หลักการเรื่ องความชอบธรรมของอํานาจในระบอบประชาธิปไตย (democratic legitimacy of power)               
หลักการดังกลาวอยูบนฐานวาอํานาจท่ีเกี่ยวของกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตองมีที่มาเช่ือมโยง        
หรือไดรับความยินยอม (consent) จากประชาชนจึงจะนับวาเปนอํานาจการปกครองที่ชอบธรรมและ
ไดรับการยอมรับจากผูถูกปกครอง ซึ่งหลักความชอบธรรมดังกลาวสอดคลองกับคําอธิบายเรื่องความชอบธรรม     
ของอํานาจในระบอบเสรีประชาธิปไตยตามทฤษฎีการเมืองแบบสัญญาประชาคม (social contract theory) ของ John 
Locke (1689)  

ขอคนพบดังกลาวช้ีวาการตัดสินใจของนายชวน หลีกภัย ไมใชการปกปองนายอภิสิท ธ์ิในฐานะ    
ตัวบุคคลหรือเพื่อเปนการแกไขสถานการณเฉพาะหนาโดยไมยึดหลักการใดๆ เพราะกรณีนี้แสดงใหเห็น
ชัดเจนวาการตัดสินใจทางการเมืองเชนนี้ของนายชวนสวนทางกับความเห็นของประชาชนท่ีเปน
ผูสนับสนุนจํานวนมากและขัดแยงกับความเห็นของแนวรวมทางการเมืองอยางกลุม กปปส. และนายชวน
ตระหนักดีวาการตัดสินใจดังกลาวของตนจะสงผลเชนไร การยืนยันแสดงความคิดเห็นและจุดยืนดังกลาว
ของนายชวนจึงสะทอนชัดวานายชวน หลีกภัย เปนผูนําทางการเมืองแบบแลกเปลี่ยนที่ยึดม่ันกับหลักการ
บางอยาง (principled transactional leader) มากกวาที่จะเปนผูนําแลกเปลี่ยนท่ียึดเอาผลประโยชน
ทางการเมืองเฉพาะหนาเปนที่ตั้งโดยไมมีเงื่อนไขใดๆ (absolute transactional leader) ขอคนพบดังกลาว          
ชวยใหสามารถใหตั้งคําถามกับกรอบทฤษฎีของ Burns ที่จัดประเภทผูนําแบบแลกเปลี่ยน (transactional leader) 
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เอาไวโดยไมไดอธิบายวาผูนําแบบแลกเปลี่ยนก็มีเกณฑหรือหลักการบางอยางเปนเงื่อนไขในการตัดสินใจ
วาจะยอมแลกหรือไมแลกกับอะไรบาง 
 

ขอเสนอแนะ 
1. การศึกษาผูนําทางการเมืองในไทยควรหันมาใชกรอบทฤษฎีผูนําทางการเมืองเปนแนวทางในการศึกษา

มากกวาการศึกษาผูนําผานวิธีการศึกษาในเชิงชีวประวัติเทาน้ัน เพราะการศึกษาในเชิงชีวประวัติจะเนน
แงมุมของการศึกษาประวัติและบริบทในชีวิตของผูนําทางการเมืองเปนรายบุคคลโดยขาดมิติของการวิเคราะห      
เพื่อสรางคําอธิบายคุณลักษณะของความเปนผูนําที่สามารถอธิบายมากกวาระดับของตัวบุคคล และ
การศึกษาผูนําทางการเมืองผานกรอบทฤษฎีจะชวยใหสามารถอธิบายและทําความเขาใจคุณลักษณะของ
ความเปนผูนําทางการเมืองไดชัดเจนย่ิงข้ึน   

2. ผูนําแลกเปลี่ยนแบบมีหลักการในการตัดสินใจ (principled transactional leader) ที่คนพบ
จากการศึกษาความเปนผูนําของนายชวน หลีกภัย สามารถนําไปประยุกตศึกษาผูนําทางการเมืองของไทยคนอ่ืน ๆ 
กระทั่งสามารถใชอธิบายความเปนผูนําทางการเมืองของสังคมการเมืองอื่น ๆ  หรือผูนําในระดับโลกไดดวยเชนกัน           
ในแงนี้จะกลาวไดหรือไมวา ขอคนพบท่ีไดจากการศึกษาผูนําทางการเมืองของไทยน้ีสามารถนําไปสนทนา
และตั้งคําถามกับทฤษฎีความเปนผูนําทางการเมืองกระแสหลักได กระทั่งอาจนําไปสูการสรางตัวแบบ
ทฤษฎีใหมๆ ที่เปนประโยชนในการศึกษาผูนําทางเมืองที่สอดคลองกับความเปนจริงมากขึ้นในอนาคต 
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การศึกษาปญหากฎหมายที่มีอิทธิพลตอการสงเสริมวัฒนธรรม 
ชุมชนทองถิ่นดั้งเดมิขององคกรปกครองสวนทองถิ่น : 

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 หนึ่งในน้ันคือ ชนชาติ มอญ ในอําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีกลุมชาติพันธ
หลายหลายกลุมที่ยังคงดํารงวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของตนจนเปนเอกลักษณและกลายมาเปนวัฒนธรรมชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม
โดยเฉพาะกลุมชาติพันธมอญที่เปนแหลงทองเที่ยงเชิงวัฒนธรรมที่สําคัญของจังหวัดในปจจุบัน ประเทศไทยมีกฎหมายกําหนด
บทบาทของรัฐในระดับระหวางประเทศ ตลอดจนกฎหมายภายในตั้งแตรัฐธรรมนูญที่รับรองสิทธิทางวัฒนธรรม      
ของชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม และกําหนดหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสงเสริม บํารุงรักษาวัฒนธรรมชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม
ตามกฎหมายวาดวยองคการบริหารสวนตําบลและกฎหมายวาดวยเทศบาล  แตการบังคับใชกฎหมายโดยมีเจตนารมณสงเสริม
วัฒนธรรมชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม แตในการบังใชกฎหมายเพ่ือสงเสริมวัฒนธรรมชุมชนทองถิ่นนั้นถามองอยางผิวเผิน
อาจจะเห็นเปนการสงเสริมตามนโยบาย แตในการการลงมือปฏิบัตินั้นเปนการกระทําที่มีสวนทําลายวิถีชีวิตดั่งเดิมของชุมชน 
อาทิเชนในเรื่องของการใชชีวิตของชาวแพริมแมน้ํารันตีอยางในอดีตที่กอตัวขึ้นมาจากการกระทําซ่ึงกันและกันอยางสมดุล
ระหวางวัฒนธรรมของชาวน้ําและสภาพแวดลอมทางธรรมชาติที่มีน้ําเปนปจจัยสําคัญ อีกทั้งยังมีลักษณะเฉพาะเปนเอกลักษณ
แตกตางจากภูมิทัศนวัฒนธรรมของชุมชนบนบก เพราะเรือนสามารถเคลื่อนตัวไดตามความเปลี่ยนแปลงของน้ําในรอบป            
และการมีชีวิตที่สัมพันธกับสายน้ําอยางแยกขาดไมได โดยกฎหมายไดเขามาจัดระเบียบทําใหวิถีชีวิตดั่งเดิมของชุมชนดังเดิม    
ที่เคยปฏิบัติมาเปลี่ยนแปลงไป 
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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 

วัฒนธรรมประเพณีเปนเครื่องมือหน่ึงที่ใชในการสืบทอดรูปแบบวิถีการดํารงชีวิตจากครั้งอดีตมาจนถึง
ปจจุบัน ลักษณะเดนของวัฒนธรรมของแตละชนชาติยอมมีเอกลักษณเปนของตน การสงเสริมวัฒนธรรมชุมชน
ทองถิ่นดั้งเดิมเปนสิ่งที่ชุมชนไดรวมสรางสรรค สืบทอด จนเปนวิถีของชุมชนและจารีตของชุมชนจนเปนอัตลักษณ           
ของชุมชนที่ตางจากชุมชนอ่ืน และไดกลายเปนทุนวัฒนธรรม ซึ่งเปนทรัพยสินทางปญญาที่สั่งสมสืบทอดกันมา
และยังดํารงอยูเปนส่ิงที่สังคมเห็นคุณคาเปนที่ตองการ และสามารถนํามาใชประโยชนได ปจจุบันตาม
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 และฉบับที่ 11ประเทศไทยไดเนนใหแหลง
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมใหมีบทบาททางเศรษฐกิจเพ่ิมมาขึ้นเรื่อย  ๆภายใตสถานการณการเปล่ียนแปลงที่สําคัญ       

ทั้งภายนอกและภายในประเทศที่จะสงผลกระทบตอทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต          
โดยนําทุนของประเทศที่มีศักยภาพมาใชประโยชนอยางบูรณาการและเกื้อกูลกัน พรอมทั้งเสริมสรางใหแข็งแกรง
เพ่ือเปนรากฐานการพัฒนาประเทศที่สําคัญไดแก การเสริมสรางทุนสังคม คือทุนมนุษย ทุนสังคม ทุนทางวัฒนธรรม  
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ซึ่งวัฒนธรรมชุมชนทองถิ่นและวัฒนธรรมชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมถือเปนสวนหนึ่งของทุนวัฒนธรรมที่สําคัญ          

ที่รัฐตองมีบทบาทในการสงเสริมใหดํารงอยูอยางยั่งยืน 

รัฐธรรมนูญไทยไดมีการรับรองและสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่นดั้งเดิมของไทยโดยกําหนดบทบาทหนาท่ี            
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชนในการรักษาวัฒนธรรมชุมชนปรากฎตามรัฐธรรมนูญ             
แหงราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2550 สวนที่ 12 ไดรับรองสิทธิของบุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชน ชุมชนทองถิ่น           
หรือชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม ยอมมีสิทธิอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดี     
ของทองถ่ิน และของชาติมีสิทธิที่จะมีสวนรวมกับรัฐ และชุมชนในการอนุรักษ บํารุงรักษา และการไดประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และสิทธิมีสวนรวมในการบริหารกิจการของ         
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองจัดใหมีวิธีการท่ีใหประชาชนมีสวนรวมดังกลาว
ดวยรัฐธรรมนูญกําหนดหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีอํานาจหนาที่บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี     
ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น มีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรม และการฝกอาชีพ                          
ตามความเหมาะสม และความตองการภายในทองถิ่นนั้น และเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ    
โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับมาตรฐานและระบบการศึกษาของชาติ  การจัดการศึกษาอบรมภายในทองถิ่น 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองคํานึงถึงการบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของทองถ่ินดวย จึงเปนหนาที่รัฐที่ตองมิใหมีการละเมิดสิทธิดานวัฒนธรรม ที่เปนการเลือกปฏิบัติ 
การกีดกัน การเหยียดหยาม คุกคาม ระงับ หามหรือเปนอุปสรรค มิใหบุคคลกลุมสถาน ภาพ กลุมชาติพันธุ ชุมชน 
องคกร และประเทศที่จะฟนฟู ดํารงรักษาไว ประยุกตใช พัฒนา และคุมครอง ตลอดจนการแสดงตนอยางเปดเผย       
ซึ่งอัตลักษณทางวัฒนธรรม และอนุวัฒนธรรมของกลุมสถานภาพ กลุมชาติพันธุ ชุมชน องคกร และ
ประเทศอันเปน การกระทําโดยสมัครใจ 
 อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีกลุมชาติพันธหลายหลายกลุมที่ยังคงดํารงวิถีชีวิต และ
วัฒนธรรมของตนจนเปนเอกลักษณ และกลายมาเปนวัฒนธรรมชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมโดยเฉพาะกลุม
ชาติพันธมอญท่ีเปนแหลงทองเที่ยงเชิงวัฒนธรรมท่ีสําคัญของจังหวัดในปจจุบัน โดยมีการจัดงานประจําป    
และเกิดขยายการลงทุนดานที่พักสําหรับนักทองเที่ยวอยางสูง วัฒนธรรมท่ีโดดเดนคือวัฒนธรรมชาวมอญ       
ที่มีการต้ังถิ่นฐานที่อยูอาศัย สถาปตยกรรม โบราณวัตถุ วิถีชาวมอญท้ังดานวัฒนธรรมประเพณี       
และพิธีกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับพุทธศาสนา ยังมีความเขมแข็งในการอนุรักษ คือคนในชุมชนยังคง
ปฏิบัติประเพณีหลักๆ เชนประเพณีเปงสงกรานต ประเพณีตักบาตรนํ้าผึ้ง ประเพณีทําบุญกลางบาน 
คติความเชื่อทางศาสนา สวนวัฒนธรรมการดําเนินชีวิต เชน ภาษา การแตงกาย การประกอบอาชีพของคน       
ในชุมชนมีการอนุรักษลดนอยลง เนื่องมาจากนโยบายการพัฒนาประเทศ ไปสูความเปนสากลทําใหรูปแบบ      
การดําเนินชีวิตเปล่ียนไป หรือระบบ การศึกษาแผนใหมทําใหมีการใชภาษามอญ ในชีวิตประจําวันลดนอยลงไป 
อยางไรก็ตามชาวมอญยังคงมีแนวทางในการอนุรักษทางวัฒนธรรมตนเองโดยมีหนวยงานของรัฐ        
ในระดับทองถิ่นตางๆเขามาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมและการทองเที่ยวบางใน
ลักษณะที่แตกตางกันไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.เพ่ือศึกษาหลักกฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมในสวนท่ี

เกี่ยวของกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

2. เพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคจากการบังคับใชกฎหมายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     
ในการสงเสริมสิทธิทางวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม 

3.เพ่ือเสนอแนวทางการสงเสริมวัฒนธรรมชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมโดยอาศัยกรอบกฎหมาย      
ในปจจุบันที่มีอยูโดยเฉพาะอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้มีขอบเขต 2 ดาน 

1. ดานกฎหมายที่เปนการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary research) โดยจะศึกษาหลักกฎหมาย       
ใน 2 สวนคือสวนที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรม และชุมชน เชน กฎหมายเกี่ยวกับวัฒนธรรม กฎหมายเกี่ยวกับชุมชน
ทองถิ่น และสวนโครงสรางอํานาจหนาที่หนวยงานที่บังคับใชกฎหมายที่มีความสัมพันธกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เชน กฎหมายเก่ียวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น กฎหมายเกี่ยวกับการทองเท่ียวและ
กฎหมายเก่ียวกับการศึกษา ฯ 

2. ดานพ้ืนที่ศึกษา มุงศึกษาขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  และ
สภาพปญหาการสงเสริมวัฒนธรรมชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมโดยอาศัยอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายรับรอง 
เฉพาะในเขตอําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย  
จะเปนการวิจัยอาศัยระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ทั้งเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือศึกษาปญหาในทางกฎหมาย           
และทางปฏิบัติในการบังคับใชกฎหมายของเจาหนาที่ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งระดับผูบริหาร
และผูปฏิบัติการ โดยเครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ การสัมภาษณโดยใชแบบสอบถาม ในสวนระดับผูบริหา      
รใชการสัมภาษณเจาะลึกโดยไมใชแบบอบถาม( In–depth interviewing) การเก็บรวบรวมขอมูล      
จากการสังเกต และการสนทนากลุม (focus group) 

 

ผลการวิจัย 
การศึกษาปญหากฎหมายท่ีมีอิทธิพลตอการสงเสริมวัฒนธรรมชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมของ   

องคกรปกครองสวนทองถิ่น : กรณีศึกษาอําเภอ สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรีและการพัฒนาการทองเที่ยว       
ในปจจุบันกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ โดยผูวิจัยไดนําเสนอประเด็นสําคัญ 3 ประเด็น           
คือ 1. กฎหมายที่มีอิทธิพลตอการสงเสริมวัฒนธรรมชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น        
2. ลักษณะการมีสวนรวมของกลุมมอญตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในอําเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรี     
โดยแตละประเด็นมีสาระสําคัญ  

ดังนี้ประเด็นที่ 1 สภาพวัฒนธรรมของกลุมมอญกับการจัดการการทองเท่ียวในอําเภอสังขละบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี 1.1) สภาพแวดลอมทั่วไปและลักษณะทางวัฒนธรรมของชุมชนมอญ เภอสังขละบุ รี               
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จังหวัดกาญจนบุรีจากการศึกษาขอมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับอําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรีและชุมชนมอญ   
ในอําเภอสังขละบุรี พบวา อําเภอสังขละบุรี หรือมักเรียกกันวา สังขละ เปนอําเภอหนึ่งที่อยูในจังหวัดกาญจนบุรี    
ซึ่งมีอาณาเขตติดกับประเทศพมาทางดานทิศตะวันตกของประเทศไทยเปนพ้ืนที่มีความแตกตางทางวัฒนธรรม       
ถึง 3 สัญชาติ ไดแก ชนชาติกะเหรี่ยง ชาวไทย และชาวมอญ อําเภอสังขละบุรีถือไดวาเปนพ้ืนที่ที่มี
ความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากเปนพ้ืนที่ที่ลอมรอบดวยภูเขา ปาไม และสัตวปา
อีกทั้งพ้ืนที่สวนใหญยังเปนพ้ืนที่อนุรักษ ซึ่งก็คืออุทยานแหงชาติเขาแหลมที่ครอบคลุมทองที่อําเภอสังขละบุรี
และอําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี แตในอดีตอําเภอสังขละบุรีเคยเปนพ้ืนที่ที่อุดมสมบูรณ      
ของทรัพยากรธรรมชาติเปนอยางมากทั้งพืชพรรณและสัตวปา แตเม่ือมีการสรางเขื่อนเขาแหลม     
เพ่ือการกักเก็บนํ้าและใชในกระบวนการผลิตไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จึงสงผลให
พ้ืนที่ปาไมบางสวนถูกทําลายไป และเปนผลตอไปยังความลดนอยถอยลงของทรัพยากรธรรมชาติ       
ซึ่งเคยมีความอุดมสมบูรณ นอกจากน้ีอําเภอสังขละบุรียังเปนบริเวณที่มีลําน้ําสามสายมาไหลบรรจบกัน      
ไดแก หวยซองกะเลีย หวยบี่คล่ี และหวยรันตี รวมเรียกวา สามประสบ ไหลมารวมกันเปนแมน้ําแควนอย     
กลุมชนชาติมอญ (Mon) เปนชนกลุมนอยที่มีความสืบเนื่องทางประวัติศาสตรกับสังคมไทยมาตั้งแตอดีต      
ตามการจําแนกกลุมชาติพันธุตามการตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย (Department of  SocialDevelopment 
and Welfare, 2016) พบวา กลุมมอญเปนกลุมชาติพันธุที่มีการต้ังถิ่นฐานบนท่ีราบอพยพมาจาก
ประเทศพมาตั้งแตสมัยอยุธยาตอนปลาย ซึ่งกลุมมอญท่ีอําเภอสังขละบุรีเปนคนละกลุมกับกลุมมอญ
ในพ้ืนที่อ่ืนๆ ของภาคตะวันตกของประเทศไทย ซึ่งจะเรียกวา “มอญไทย” สวนกลุมมอญในอําเภอสังขละบุรี
เปนชุมชนชาวมอญที่อพยพเขามาทํางานท้ังที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย หรือที่ชาวกาญจนบุรี
มักจะเรียกกันวา “มอญพมา” (Burutpat, S. et al., 2011) ภาษาท่ีใชจะแตกตางจากกลุมมอญอ่ืน ๆ 
คือใชภาษาสายโมนิก (Monic) ซึ่งเปนสายหน่ึงในกลุมภาษามอญ–เขมร (Mon-Khmer Family) 
ตระกูลออสโตร–เอเชียติค (Austro–Asiatic) ที่พบในกลุมมอญทางฝงตะวันออกติดกับประเทศกัม พูชา 
(Renardand Singhanetra–Renard, 2015) สวนใหญมีวิถีชีวิตที่กลมกลืนและคลายคลึงกับคนไทยทั่ ว ไป              
คือ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก ไดแก ทํานา รวมทั้งการหาของปา ปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง
วิถีชีวิตด้ังเดิมไปตามวัฒนธรรมของชุมชนเมือง แตก็ยังคงความเปนเอกลักษณและวัฒนธรรม 

กระแสวัฒนธรรมของทองถิ่นอยูบางในชีวิตประจําวัน เชน อาหารการกิน การแตงกาย 
และวัฒนธรรมประเพณีตางๆในวันสําคัญการเขาถึงหมูบานมอญ อําเภอสังขละบุรี ในปจจุบันสามารถ
เขาถึงได 2 ทาง คือ ทางการเดินเทาจากสะพานไมขามแมน้ําซองกาเลียจากฝงบานวังกะหรือฝงไทย 
ซึ่งเปนเสนทางเชื่อมตออําเภอสังขละบุรีไปยังฝงหมูบานมอญ และอีกเสนทางหน่ึงคือ การเดินทางออมเสนทาง
หลวงสายหลักที่มุงหนาไปยังบานหวยมาลัยและบานเวียคะตี้ แลวแยกมาทางซายเขาสูหมูบานมอญ 
ซึ่งเปนถนนท่ีนักทองเที่ยวสวนมากใชเพ่ือมาสักการะเจดียพุทธคยา และหลวงพออุตตมะ ลักษณะบานเรือน
และการต้ังถิ่นฐานของกลุมมอญ เปนลักษณะบานเรือนไมหลังใหญ บางบานมีการติดตั้งสายไฟฟาระโยงระยาง 
มีการติดต้ังจานดาวเทียมหรือเคร่ืองทําน้ําอุน ซึ่งไดรับวัฒนธรรมและเกิดการเปลี่ยนแปลงจากอิทธิพล
ของชุมชนเมือง สวนพ้ืนที่ริมน้ําบริเวณเขื่อนเขาแหลม เดิมมีบานเรือนที่สรางดวยไมไผและหลังคามุงแฝก     
ของชุมชนมอญ (Thabsakul, 2003) แตปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงพ้ืนที่แพริมน้ําเพ่ืออยู อาศัยเปนแพเพ่ือ
รองรับการทองเท่ียว ซึ่งพัฒนาจากการสรางที่อยูอาศัยแบบชั่วคราวเปนแบบถาวรและมีสิ่งอําความสะดวก          
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ที่ทันสมัยมากขึ้น ลักษณะแพริมนํ้าที่สรางดวยไมไผ และแพริมน้ําที่พัฒนาขึ้นในปจจุบันวิถีชีวิต       
และการประกอบอาชีพ ชาวมอญในอดีตตั้งแตสมัยยังไมสรางเขื่อนเขาแหลม ถือไดวาชุมชนมอญมีวิถีชีวิตท่ียัง
อาศัยเก้ือกูลทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นเปนหลัก อาชีพหลัก คือ การทําการเกษตรและการเก็บหาของปา     
รวมไปถึงการรับจางตางๆ แตเมื่อเวลาผานไป เมื่อสรางเข่ือนเขาแหลมเสร็จก็เขาสูในยุคของการพัฒนา           
สิ่งอํานวยความสะดวกและเทคโนโลยีตางๆ ตลอดจนมีการพัฒนาในแงของการทองเที่ยวมากข้ึน 
สงผลใหปจจุบันอาชีพของชุมชนชาวมอญสังขละบุรีที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการดํารงชีพแบบ
เกษตรกรรมตามเดิม คือ การคาขายโดยเฉพาะของที่ระลึกและการคาขายของภายในหมูบาน
นอกจากน้ียังมีอาชีพที่เก่ียวของกับการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึนมา คือ ธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย (Homestay) 
และการรับจางขับเรือโดยสารแกนักทองเที่ยวอาหารทองถิ่น เนื่องจากอําเภอสังขละบุรีเปนบริเวณท่ีมี
ลําน้ําสายมาบรรจบกันดังกลาวจึงสงผลใหวัตถุดิบหลักในการประกอบอาหารทองถิ่น คือ อาหาร
จําพวกปลาแมน้ําตางๆ นอกจากน้ียังมีการเก็บหาของปามาใชเพ่ือปรุงอาหารรับประทานดวย เชน 
ผักหวานปา ลูกมะตาด ยอดหวาย เห็ดโคนผักกูด เปนตน สวนเครื่องเทศหรือของแหงที่นํามาใชปรุงรสชาติอาหาร
จะมีวัตถุดิบที่ทําใหแตกตางจากอาหารไทย คือ มีการนําเอาเครื่องเทศจากฝงพมามาใชในการประกอบอาหาร 
อาหารทองถิน่ที่พบมากคือ ขนมจีนน้ํายาหยวก (หยวกกลวย) แกงฮังเล ผัดกระเจี๊ยบ เปนตน  

กระแสวัฒนธรรมการแตงกาย ทั้งชายและหญิงจะนุงผา โดยหญิงชาวมอญนิยมนุงผาซ่ิน 
สวนชายนิยมนุงโสรงแตมักพบในกลุมผูสูงอายุ นอกจากมีงานเทศกาลหรืองานประเพณีตางๆ        
หญิงชายมอญทุกวันจึงจะแตงกายตามธรรมเนียมประเพณี (Tabwiset, 2009) ซึ่งในปจจุบันผาซิ่น
ของชาวมอญท่ีอําเภอสังขละบุรีกลายเปนหนึ่งในสินคาที่ระลึกของชุมชนชาวมอญท่ีไดรับความนิยม
จากนักทองเท่ียวอยางมาก นอกจากน้ียังนิยมทาแปงทานาคา ซึ่งมีลักษณะเปนผงสีเหลือง ผลิตจากเปลือก    
ของตนทานาคาหรือกาซานา (LicodiaAcidissima) บนใบหนาพรอมตกแตงลวดลายตางๆ แตแทจริงแลว     
ชาวพมาและชาวมอญนิยมพอกแปงทานาคาเพ่ือปกปองความรอนจากแดดอันรอนแรงระหวางวัน        
ผาซิ่นที่ขายในชุมชนมอญสังขละบุรี และสาวมอญท่ีทาแปงทานาคาบนใบหนา ประเพณี และวัฒนธรรมของชาวมอญ 
ถือเปนเอกลักษณที่โดดเดน และเปนส่ิงสําคัญที่ทําใหนักทองเที่ยวใหความสนใจในการมาเยือนบานมอญสังขละ 
อาทิ การชมวิถีชีวิต และการทําบุญตักบาตรบริเวณสะพานมอญ ซึ่งในอดีตนั้นชาวมอญจะใสแตขาวในบาตรพระ 
สวนของกับขาวนั้นจะนําไปถวายท่ีวัดเปนกุศโลบาย เพ่ือใหคนเขาวัดไปฟงเทศนฟงธรรม (Tabwiset, 2009)      
ในปจจุบันจึงพบเห็นธุรกิจที่เกี่ยวกับระบบพุทธพาณิชยแตรายไดเขาสูชาวบานเอง คือ การขายดอกไมบูชาพระ 
และเครื่องตักบาตรตางๆ บริเวณสะพานมอญ  

1.2) การจัดการการทองเท่ียวในอําเภอสังขละบุรี ในปจจุบันเมื่อมีการสงเสริมการทองเท่ียวที่
อําเภอสังขละบุรี โดยอาศัยเอกลักษณทางวัฒนธรรมของชุมชนมอญเปนจุดขายทางการตลาดจึงดึงดูด
ใหเกิดธุรกิจการทองเท่ียวเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจกรรมการตักบาตรตามวิถีชีวิตของชาวมอญ            
ที่สะพานมอญกลายเปนกิจกรรมตองหามพลาดในการมาเยือนอําเภอสังขละบุรีของนักทองเที่ยว      
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Meesomklin et  al. (2015) ที่กลาวถึงวา หลังจากเหตุการณสะพานมอญพังทลาย
ไปเม่ือป พ.ศ. 2556 เปนผลใหนักทองเท่ียวเกิดความรูสึกหวนอาลัย (Nostalgia) ของกลุมที่เคยไป
เยือนอําเภอสังขละบุรี และเปนที่ใหความสนใจแกผูที่ไมเคยไปเยือน จึงเปนปจจัยสําาคัญที่สนับสนุน
ใหเกิดการทองเท่ียวและทําใหอําเภอสังขละบุรีเปนที่สนใจแกประชาชนท่ัวไปมากข้ึน รูปแบบการทองเที่ยว        



                     วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิรน มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
                       Western University Research Journal of Humanities and Social Science

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

รน มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
umanities and Social Sciencee

ร 
e

ที่ปรากฏในอําเภอสังขละบุรี ปจจุบันแหลงทองเท่ียวที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชนชาติมอญ
ที่สําคัญประกอบดวย 1) สะพานมอญ 2) วัดวังกวิเวการาม 3) เจดียพุทธคยา 4) เมืองบาดาล และ      
5) ดานเจดียสามองค ซึ่งจากแหลงทองเที่ยวสําคัญดังที่กลาวมานี้สะทอนถึงประเภทของการทองเที่ยว
ของอําเภอสังขละบุรี คือ เปนการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เรียนรูประวัติศาสตรและวิถีชีวิตกระแส
วัฒนธรรมวัฒนธรรมทองถิ่น สวนบริการดานที่พัก พบวาอําเภอสังขละบุรี  มีที่พักใหบริการต้ังแตระดับโฮมสเตย
ที่พักอาศัยกับชาวบานไปจนถึงรีสอรทและโรงแรมระดับ 3 ดาวที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครันลักษณะ
การทองเท่ียวโดยชุมชนของอําเภอสังขละบุรี พบวา ในปจจุบันดานการประกอบการธุรกิจทองเท่ียว     
ผูที่เปนเจาของธุรกิจทองเที่ยว หรือเปนผูดําเนินการจัดการการทองเที่ยวสวนมากยังคงเปนคนเชื้อชาติไทย          
อาจพบชาวมอญบางกลุมที่อาศัยอยูในพ้ืนที่เปนเวลามากกวา 20 ป ที่เปนเจาของกิจการโฮมสเตย     
แตที่สามารถพบเห็นไดทั่วไปคือ การรับจางขับเรือโดยสารท่ีพบทั้งชาวไทยและชาวมอญหากพิจารณา
โดยรวมพบวา ระดับการมีสวนรวมของชุมชนที่มีผลตอการทองเท่ียวโดยชุมชนอยูในระดับมาก 
เนื่องจากชุมชนทองถิ่นยังคงเปนผูประกอบการธุรกิจการทองเท่ียวดวยตนเอง ยกเวนที่พักและบริการใหม        
ที่เพ่ิงเปดใหบริการ พบวา เปนผูประกอบการจากภายนอกที่เขามาลงทุนใหบริการการทองเที่ยวที่อําเภอสังขละบุรี
นอกจากนี้ในดานการผลิตสินคาและผลิตภัณฑทางการทองเท่ียว ตลอดจนสินคาที่ระลึกพบวา การมีสวนรวม     
ของกลุมมอญพลัดถิ่นที่อําเภอสังขละบุรีอยูในระดับมาก ซึ่งสามารถพบไดจากสินคาที่ระลึก ไดแก 
ผาซิ่น แปงทาหนาทานาคา และเครื่องประดับตางๆ รวมถึงอาหารทองถิ่นตางๆ ที่มีความเปนเอกลักษณ            
ของชาวมอญอยางมาก ทําใหเปนที่รูจักของนักทองเท่ียวและเปนจุดเดนที่ใชเปนสินคาทางการตลาด
ของการทองเท่ียวที่อําเภอสังขละบุรีกลุมชนชาติมอญในอําเภอสังขละบุรีในปจจุบัน พบวา ชาวมอญที่อยูในพ้ืนท่ี
ประกอบอาชีพหลักคือ รับจาง เปดรานจําหนายของที่ระลึก ทําประมงขนาดเล็กภายในเขื่อนเขาแหลม                
ซึ่งแตกตางกับกลุมกะเหรี่ยงซึ่งเปนกลุมที่เขามาอยูอาศัยในประเทศไทยกอนชาวมอญ  และมีสิทธิใน
การจับจองที่ดินจะมีความสามารถในการคาขายและมีชองทางทํามาหากินมากกวากลุมมอญ อีกทั้งในปจจุบัน      
ชาวมอญสวนใหญถือจัดอยูกลุมที่ถือบัตรสีชมพู (หมายถึงผูลี้ภัยการสูรบจากประเทศ พมาเขามาอยูในไทย   
กอนวันที่ 9 มีนาคม 2519) และบางสวนถูกจําแนกวาเปนผูหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมาและไดรับบัตรสีสม         
ซึ่งหมายถึงไดรับสิทธิตางๆ นอยกวากลุมผูถือบัตรสีชมพู ในขณะที่กลุมชนชาติมอญถูกจํากัดสิทธิในการทํางาน   
หรือประกอบอาชีพแตอยางไรก็ตามวัฒนธรรมและเอกลักษณทางวิถีชีวิตของชาวมอญกลับกลายเปน
จุดขายทางการตลาดที่มีคุณคายิ่งตอมรดกทางวัฒนธรรม ดังนั้นการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนมอญ          
เปนไปไดยากยิ่งในฐานะผูดําเนินการจัดการการทองเที่ยว เนื่องจากความไมแนนอนในการดํารงชีวิต
และการไรสิทธิขั้นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 

ประเด็นที่ 2 ลักษณะการมีสวนรวมของกลุมมอญตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ      
ในอําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 2.1) ปญหาหลักในการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ     
ของกลุมชาวมอญพบวา :  2.1.1  สืบเนื่องจากการขยายตัวอยางรวดเร็วของชาวมอญพลัดถิ่นทั้งจากอพยพ       
จากพมาอยางตอเนื่อง และการเกิดมอญรุนใหมจากครอบครัวเดิมที่ตั้งรกรากในประเทศไทย อีกทั้งยังมีปญหาที่
เกิดจากการขาดความรูในการคุมกําเนิด เปนผลใหชุมชนมอญพลัดถิ่นขยายตัวกลายเปนชุมชนขนาดใหญ              
ซึ่งปญหาเหลาน้ีทําใหเกิดการรุกล้ําเขตพ้ืนที่ปาไมเพ่ือขยายครอบครัวและสรางที่อยูอาศัย หรือการตั้งถิ่นฐาน
อยางผิดกฎหมายในปจจุบัน กระแสวัฒนธรรม 2.1.2 การไมเขาใจภาษา และความแตกตางทางวัฒนธรรม      
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ของคนไทยกับชาวมอญ เปนเหตุผลหนึ่งซึ่งทําใหกลุมชาวมอญไมสามารถรับรูถึงขาวสารในการจัดการ
ดานทรัพยากรตางๆ  และขาดความเขาใจในคุณคาและความตระหนักถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติของไทย
อยางยั่งยืน 2.1.3 ดังที่กลาวมาขางตนในเรื่องของสิทธิในการดํารงชีวิต ดังน้ัน บทบาทในดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติของกลุมมอญยังไมคอยมีความเดนชัด และโอกาสในการมีสวนรวมในการจัดการ
หรือการอนุรักษทรัพยากรตางๆในอําเภอสังขละบุรีของกลุมมอญอยูในระดับนอยมาก เนื่องจากวิถีชีวิตของ    
ชาวมอญสวนใหญเปนไปดํารงชีวิตเพ่ือการเล้ียงชีพ มิใชเพ่ือการหาผลประโยชนหรือการทํากําไรเพ่ือเปนธุรกิจ   
2.1.4 ในอดีตกลุมชาติพันธุที่เขามาในประเทศไทยกอน คือ กลุมกะเหร่ียง บทบาทและการมีสวนรวม 
รวมถึงสิทธิในการครอบครองท่ีดินจึงกระจายเฉพาะในกลุมกะเหรี่ยงเปนสวนใหญ แตอยางไรก็ตาม 
กลุมกะเหร่ียงและกลุมมอญก็สามารถอยูรวมกันไดโดยสันติสุข หากแตวาลักษณะผลประโยชนและ
สิทธิการดํารงชีวิตยังมีความแตกตางกันอยางชัดเจน  

2.2) ลักษณะการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติที่พบในปจจุบัน พบวา ในลักษณะการ
รวมกลุมชุมชนอนุรักษ ชาวมอญยังไมคอยมีสวนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติโดยตรง หรือเปนสวนหนึ่ง
สมาชิกกลุม เชน ชุมชนพิทักษปา แตอาจมีสวนรวมในลักษณะของเปนกลุมแรงงาน หรือกลุมรับจางในการดูแล 
หรือบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติตางๆ นอกจากน้ีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติของชาวมอญ     
จะปรากฏผานขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติพันธุไดแก ประเพณีรดน้ําตนโพธิ์ กลาวคือชาวมอญสังขละบุรี     
จะนํานํ้ามารดเฉพาะตนโพธิ์ของวัดวังกวิเวการามเทาน้ัน เนื่องจากหลวงพออุตตมะไดนํากลาโพธิ์      
มาจากประเทศศรีลังกา ซึ่งเปนการแสดงถึงความเชื่อและความศรัทธาตอความศักดิ์สิทธิ์ของตนโพธิ์ 
และเปนความเชื่อทางศาสนาของกลุมชาวมอญท่ีทําใหมีการอนุรักษตนไม อันถือเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์และ
เปนท่ีพ่ึงทางใจของกลุมชาวมอญ ที่ทําในวันสําคัญทางศาสนา อีกทั้งยังมีลักษณะของการอนุรักษ
ทรัพยากรโดยเฉพาะสัตวน้ําและทรัพยากรนํ้า ดวยลักษณะการเล้ียงชีพของชาวมอญที่ประกอบอาชีพ
ในการทําประมงขนาดเล็กเปนหลัก ดังนั้น ความผูกพันระหวางวิถีชีวิตของกลุมมอญกับแมน้ํา จึงมีความสําคัญ
อยางมากชาวมอญจึงมีความรักและตระหนักถึงความสําคัญของแหลงน้ําแหลงชีวิต ซึ่งก็คือ แมน้ําซองกะเลีย     
ที่หลอเลี้ยงชีวิตมาเปนเวลานานจากรุนสูรุน 
 

สรุปผลการวิจัย 
การคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นภายใตความตกลงระหวางประเทศลักษณะของภูมิปญญาทองถิ่น          

มีความหลากหลายสัมพันธกับทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิตของมนุษย เชน องคความรูจากการใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ พันธุพืช อาหาร การรักษาโรคภาษา 
ศิลปวัฒนธรรม เปนตน ทําใหการคุมครอง ภูมิปญญาทองถิ่นไมมีความชัดเจน ประกอบกับ แนวคิดที่แตกตางกัน
ระหวางกลุมประเทศซึ่งเปนเจาของสิทธิในภูมิปญญาทองถิ่นที่ตองการหวงแหนไมใหสิทธิในภูมิปญญาทองถิ่น
ถูกถือครองหรือผูกขาดกับกลุมประเทศที่ พัฒนาแลวซึ่งตองการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ               
และภูมิปญญาทองถ่ินโดยอางวาเปนมรดกรวมกันของมวลมนุษยชาติที่ทุกคนสามารถเขาถึงได        
โดยปราศจากการหวงกัน จึงเกิดกระแสเรียกรองจากกลุมประเทศกําลังพัฒนาซึ่งสวนมากจะเปน
ผูเสียหายการถูกละเมิดทรัพยากรธรรมชาติและสิทธิในภูมิปญญาทองถิ่นจนในท่ีสุดจึงเกิดความตกลง
ระหวางประเทศในการคุมครองท่ีมีความเกีย่วของกับภูมิปญญาทองถิ่นข้ึน ซึ่งสรุปไดดังนี้ 
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1.การคุมครองภายใตอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention onBiological Diversity 
: CBD) กลาวคืออนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพถูกจัดตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงคหลัก 3 ประการ 
คือ 1) เพ่ือการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ 2) เพ่ือใหมีการใชประโยชนจากสิ่งตางๆ ที่เปน
องคประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืน 3) เพ่ือการแบงปนผลประโยชน (Share benefit) 
จากการใชความหลากหลายทางชีวภาพอยางเปนธรรมและเทาเทียม ( Fair and equitable)   
ทั้งนี้ หลักเกณฑที่เก่ียวของกับการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นภายใตอนุสัญญาดังกลาว คือ การท่ีจะเขาถึง
และใชประโยชนจากภูมิปญญาทองถิ่นจะตองมีการแบงปนผลประโยชนที่เกิดจากการนําภูมิปญญาทองถิ่น   
ไปใชประโยชนอยางเปนธรรมและเทาเทียมใหกับประเทศผูเปนเจาของภูมิปญญาทองถิ่นหรือผูถือครอง      
ภูมิปญญาทองถ่ิน 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)
ไดรับการพัฒนาขึ้นบนพ้ืนฐานแนวคิดที่วาประเทศมีสิทธิอธิปไตยในทรัพยากรธรรมชาติที่อยูใน
ขอบเขตอํานาจของตน ดังนั้น การเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมในประเทศใดจึงตองไดรับอนุญาตตาม
กฎหมายภายในประเทศนั้น  ๆและเมื่อไดรับอนุญาตแลวจะตองมีการเจรจาตอรองเพ่ือทําขอตกลงในการแบงปน
ผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากการใชรวมกัน โดยผลประโยชนที่แบงปนเปนได ทั้งผลประโยชนที่เปนตัวเงิน      
เชน คาธรรมเนียม คาสิทธิ เงินทุนการวิจัย และผลประโยชนที่ไมเปนตัวเงินเชน การทําวิจัยรวม  

3. การคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นโดยองคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ
องคกรระหวางประเทศอีกองคหนึ่งที่ใหความสําคัญกับการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นก็คือองคการอาหาร         
และการเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization: FAO)โดยในป ค.ศ. 1993 เอฟเอโอ
ไดจัดทําขอถือปฏิบัตินานาชาติวาดวยทรัยยาก ร พันธุกรรม (International Undertaking on PlantGenetic 
Resources for FoodandAgriculture) ขึ้น โดยมีหลักการใหคุ มครองสิทธิของเกษตรกร (Farmers’ Rights)           
และกลุมชนพ้ืนเมืองท่ีมีความเก่ียวของกับทรัพยากรพันธุกรรมพืชสําหรับอาหารและการเกษตร 
(Article 9,International Undertaking on PlantGenetic Resources for Food andAgriculture) 
ซึ่งถือวาเปนสวนสนับสนุนใหมีการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นเชนกัน แตเนื่องจากขอถือปฏิบัตินี้ไมมี
ผลบังคับทางกฎหมาย จึงทําใหการคุมครองสิทธิของเกษตรกรไมมีผลอยางจริงจังเอฟเอโอจึงเริ่มตน
รางสนธิสัญญาระหวางประเทศที่มีผลบังคับตามกฎหมาย โดยพยายามําใหสอดคลองกับหลักการของ
อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ การคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นจึงเปนหัวขอที่ถูกหยิบยกขึ้นมา
ภายใตกรอบของสิทธิของเกษตรกรดวย ซึ่งในท่ีสุดเอฟเอโอก็ประสบความสําเร็จในการรางสนธิสัญญา
ระหวางประเทศวาดวยทรัพยากรพันธุกรรมพืชสําหรับอาหารและการเกษตร โดยมีบทบัญญัติเก่ียวกับ
ภูมิปญญาทองถิ่นโดยตรงในมาตรา 9.2(a) ซึ่งกําหนดใหประเทศสมาชิกตองมีมาตรการในการคุมครอง           
ภูมิปญญาทองถิ่นท่ีเกี่ยวของกับทรัพยากรพันธุกรรมพืชสําหรับอาหารและการเกษตร 

4. ความคุมครองศิลปะพ้ืนบาน และมรดกทางวัฒนธรรมจากแนวทางการคุมครองศิลปะพ้ืนบาน
ตามอนุสัญญากรุงเบอรนที่ไมประสบความสําเร็จเทาใดนัก ตอมาในป ค.ศ. 1976 องคการทรัพยสินทาง
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ปญญา โลกร วมกับองค การการศึกษาวิทยาศาตร และวัฒนธรรมแห งสหประชาชาติ  (United 
NationsEducational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO) ไดรวมกันจัดการประชุม
ระดับผูเชี่ยวชาญขึ้นที่เมืองตูนิสเพ่ือพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมสําหรับประเทศกําลังพัฒนาในการ
ยกรางกฎหมายลิขสิทธิ์ โดยมีการนําเอาประเด็นการคุมครองศิลปะพ้ืนบานขึ้นมาพิจารณาดวย และ
ในที่สุดที่ประชุมไดจัดทํากฎหมายแมแบบวาดวยลิขสิทธิ์สําหรับประเทศกําลังพัฒนา (Tunis Model 
Law on Copyrightfor Developing Countries อยางไรก็ตาม ภายหลังจากการสรางระบบกฎหมายเพื่อ
คุมครองศิลปะวัฒนธรรมพ้ืนบานไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร องคการทรัพยสินทางปญญาโลกจึงไดแตงต้ัง
คณะกรรมาธิการวาดวยทรัพยสินทางปญญาและทรัพยากรพันธุกรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและศิลปะ
พ้ืนบาน (The WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual Property andGenetic 
Resources, Traditional Knowledgeand Folklore) เพ่ือขยายความคุมครองไปถึงภูมิปญญาทองถิ่น
ทุกประเภท และวางหลักการปฏิบัติระหวางระบบทรัพยสินทางปญญากับผลประโยชนของผูปฏิบัติ
และผูดูแลรักษาวัฒนธรรม 

5. การพัฒนากฎหมายคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นโดยเฉพาะ เพราะในปจจุบันประเทศยังไมมี
กฎหมายเฉพาะสําหรับการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นโดยตรงจะมีแตเพียงพระราชบัญญัติคุ มครอง
และสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทยพ.ศ. 2542 เทานั้นที่ใหการคุมครองภูมิปญญาทางดานการแพทยโบราณ 
จึงเห็นควรใหมีการตรากฎหมายเฉพาะเพ่ือคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นที่นอกเหนือจากภูมิปญญาทางการแพทย      
คือ พระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน พ.ศ. .... โดยสาระสําคัญดังนี้ 

5.1 การคุมครองตามกฎหมายภูมิปญญาทองถิ่น ควรกําหนดไวเพียงสองประเภท 
คือ 

1) องคความรูของชุมชนทองถิ่น (Traditional Knowledge) และ 
2) การแสดงออกซึ่งศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบาน (Expression of Folklore) สวน

การคุมครองทรัพยากรชีวภาพนั้นไมควรกําหนดลงไปในการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่น  เพราะมี
กฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยทางชีวภาพ และกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการเขาถึงและแบงปน
ผลประโยชนทรัพยากรรองรับอยูแลว 

5.2 กําหนดผูมีสิทธิไดรับการคุมครองเพ่ือใหสอดรับกับหลักการสิทธิชุมชน          
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 66 เชน ผูมีสิทธิไดรับการคุมครอง
ควรเปนชุมชนโดยการกําหนดขอบเขตของคําวา“ชุมชน”ใหชัดเจน 

6. การปรับปรุงแกไขระบบกฎหมายทรัพยสินทางปญญาของไทย เพ่ือปดโอกาสการนําเอา         
ภูมิปญญาทองถ่ินหรือศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบานมาขอรับควาคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา
โดยเฉพาะอยางยิ่งกฎหมายสิทธิบัตรควรมีการปรับปรุงระเบียบหรือขั้นตอนการพิจารณาออกสิทธิบัตร          
โดยอาจกําหนดขอยกเวนการออกสิทธิบัตรแกภูมิปญญาทองถิ่นหรือองคความรูที่เปนภูมิปญญา
ทองถิ่นโดยตรง ทั้งนี้เพ่ือปองกันการนําเอาภูมิปญญาทองถิ่นไปใชประโยชนโดยมิชอบ จึงควรกําหนดขั้นตอน    
ใหผูยื่นคําขอสิทธิบัตรมีหนาที่ตองแจงแหลงที่มาขององคความรูหรือภูมิปญญาทองถิ่นอันเกี่ยวกับการ
ประดิษฐซึ่งมาขอรับความคุมครองท้ังหมด รวมถึงใหเพ่ิมบทบัญญัติการเพิกถอนการออกสิทธิบัตรได
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หากในภายหลังพบวาการประดิษฐที่มาขอรับความคุมครองนั้นมีการเขาถึงภูมิปญญาทองถิ่นโดยมิชอบ         
หรือขอถือสิทธิที่มีความซับซอนกับองคความรูของชุมชนทองถิ่น เปนตน 
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ลักษณะธุรกิจครอบครัวที่ยั่งยืนกรณศีกึษาบริษัททจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย 

Characteristics of Sustainable Family Business: 
A Case of Registered Companies in SET 

 

ปานรพร บุญเมฆ1 ชาญชัย บัญชาพัฒนศักดา2 

 
บทคัดยอ 

วิจัยน้ีศึกษาปจจัยและองคประกอบท่ีมี อิทธิพลตอความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจครอบครัวไทย                
และศึ กษาคุ ณลั กษณะของธุรกิ จครอบครั วที่ มี ความยั่ งยื นเป นการวิ จั ย เชิ งคุณภาพ  (qualitative research)                       
ใชการสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากเจาของ หรือ ผูบริหาร หรือผูที่ไดรับมอบหมาย    
จากเจาของ ของบริษัทธุรกิจครอบครัวที่เปนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผลการวิจัย พบวา         
ความเปนหน่ึงเดียว สภาครอบครัว ธรรมนูญครอบครัว การใชมืออาชีพที่เปนบุคคลภายนอกเขารวมงาน ความเปนสากลของธุรกิจ                             
(มีธุรกรรมทางธุรกิจกับตางประเทศ) หลักธรรมาภิบาลในธุรกิจ และสัมพันธภาพท่ีดีกับภาคสวนท่ีเก่ียวของ เปนปจจัย             
และองคประกอบสําคัญที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จในการประกอบธุรกิจตลอดทั้งความยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวของไทย     
สวนดานคุณลักษณะของธุรกิจครอบครัวที่ประสบผลสําเร็จในการประกอบธุรกิจและมีความยั่งยืน ผลการวิจัยพบวา
ธุรกิจครอบครัวที่ประสบความสําเร็จและมีความยั่งยืนที่ทํ าการศึกษาในครั้งน้ีมีการประยุกตใชหลักการบริหารจัดการ                
ตามหลักธรรมาภิบาล ไมเนนการใชเงินทุนจากสถาบันการเงินในการดําเนินธุรกิจ มีกระบวนการในการคัดเลือกทายาทผูสืบทอดธุรกิจ       
ที่ชัดเจน มีการฝกอบรมทายาทใหเกิดการซึมซับวัฒนธรรมและคานิยมขององคการท่ีเปนธุรกิจของครอบครัว สนับสนุนใหทายาท
เริ่มทํางานภายในหรือภายนอกธุรกิจของครอบครัว มีการมอบหมายใหผูที่จะรับสืบทอดธุรกิจเริ่มทํางานในองคการเริ่มตั้งแต
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 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยชินวัตร 
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยชินวัตร 
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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) พบวาธุรกิจครอบครัว (family business) เปนหนวยหนึ่งในสังคมธุรกิจ            
ที่มีบทบาทสําคัญอยางมากในระบบเศรษฐกิจของนานาประเทศแทบทั้งสิ้น  และเปนรากฐาน        
ของธุรกิจขนาดใหญทั่วโลกธุรกิจรอยละ 75 ถึงรอยละ 90 ของธุรกิจทั่วโลกเปนธุรกิจครอบครัว      
จากการเปดเผยของกระทรวงอุตสาหกรรม พบวาจํานวนวิสาหกิจในประเทศไทย มากกวารอยละ 80 
จัดวาเปนธุรกิจครอบครัว ซึ่งไดประกอบธุรกิจที่หลากหลายและมีการกระจายตัวอยูในทุกกลุม
อุตสาหกรรมหรือธุรกิจ (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2559) นอกจากนี้ ธีรนันท ศรีหงส (2556) เปดเผยวา 
ความแข็งแกรงของธุรกิจครอบครัว เปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย       
โดยธุรกิจครอบครัวในประเทศไทยมีมูลคาธุรกิจรวมประมาณ 28 ลานลานบาท จากมูลคาธุรกิจรวม
ของประเทศท้ังหมด 39 ลานลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 72 ของระบบเศรษฐกิจของประเทศ หากนับเฉพาะ
จํานวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่ เปนธุรกิจครอบครัว หรือควบคุมกิจการโดยบุคคล                   
ในครอบครัว เปนจํานวนมาก โดยธุรกิจครอบครัวหลายแหงมีอัตราการเติบโตสูงถึงรอยละ 18 ตอป 
และเปนแหลงจางงานไดมากถึง 13 ลานคน อยางไรก็ตามผลวิจัยของ โพสิอูริส (Poutziouris, 2000) 
พบวาธุรกิจครอบครัวประมาณรอยละ 30 เทานั้นที่สามารถสงตอธุรกิจจากรุนแรกผูกอตั้งไปสูทายาทรุนที่สอง 
และอีกประมาณรอยละ 30 จากรุนท่ีสองไปสูรุนตอไป มีปจจัยหลายดานที่สงผลกระทบตอความยั่งยืน     
ของธุรกิจครอบครัวทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งจากปจจัยภายในธุรกิจครอบครัวเอง ดานครอบครัว 
ชองวางระหวางวัย ความขัดแยงระหวางสมาชิกในครอบครัว ดานความเปนเจาของ อํานาจการตัดสินใจ 
ภาวะผูนํา ดานธุรกิจ โครงสรางการบริหารจัดการ และปจจัยภายนอก ทั้งการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคมที่มีวิธีการดํารงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆอยางรวดเร็ว 
ดังนั้นธุรกิจครอบครัวจําเปนอยางย่ิงที่จะตองมีการคนหาวิธีหรือรูปแบบเพื่อทําใหธุรกิจครอบครัว
สามารถอยูไดอยางยั่งยืน   
 

ความสําคัญของปญหา 
แมวาธุรกิจครอบครัวจะมีความสําคัญตอการดําเนินระบบเศรษฐกิจของทุกๆประเทศ รวมทั้งประเทศไทย    

แตภายในกิจการของธุรกิจครอบครังเองกลับมีปญหาในการทําใหธุรกิจอยูรอดและมีความยั่งยืน      
ในประเทศไทย เอกชัย อภิศักดิ์กุล (2554) กลาวถึงอัตราการอยูรอดของธุรกิจครอบครัวมีเพียงรอยละ      
30 เทานั้นท่ีรอดไปถึงรุนที่สอง ขณะที่มีรอยละ 12 ที่รอดไปถึงรุนที่ 3 และเพียงรอยละ 3 เทานั้นที่รอด       
ไปถึงรุนที่ 4 ในเรื่องนี้ อําพล นววงศเสถียร (2551) ไดศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความยั่งยืนของ
ธุรกิจครอบครัวซึ่งประกอบดวย ภาวะผูนําในธุรกิจครอบครัว การจัดการเชิงกลยุทธ  วัฒนธรรมครอบครัว 
ความไดเปรียบในการแขงขันของธุรกิจครอบครัว คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมครอบครัว 
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ผูวิจัยเห็นวามีปจจัยอื่นๆ คือ การสรางความสัมพันธกับลูกคา ความเปนสากล ความเปนหนึ่งเดียว 
ความเปนมืออาชีพ ธรรมาภิบาล นาจะมีอิทธิพลตอความยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวมากเชนกัน วิจัยนี้จึงไดนํา
ปจจัยที่กลาวขางตนมาเปนตัวแปรในการศึกษาครั้งนี้ โดยผูวิจัยเห็นความจําเปนในการศึกษาปจจยัทีม่ี
ผลตอความสําเร็จในการดํารงรักษาธุรกิจครอบครัวใหมีความยั่งยืน เพราะธุรกิจครอบครัวเปนแหลง
จางแรงงานพื้นฐาน และเปนแหลงสําคัญในการสรางผลผลิตมวลรวมประชาชาติของประเทศไทย     
ผลที่ไดจากการศึกษาในครั้งนี้จะสามารถนําไปใชใหเปนประโยชนแกผูที่เกี่ยวของกับธุรกิจครอบครัว 
ตลอดทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชนตอไป  
 

คําถามการวิจัย 
1. ปจจัยหรือองคประกอบอะไรบางที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จและความย่ังยืนของธุรกิจ

ครอบครัวในประเทศไทย 
2. ธุรกิจครอบครัวท่ีมีความยั่งยืนมีคุณลักษณะเปนอยางไร 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการดํารงรักษาธุรกิจครอบครัวไทยใหดําเนินธุรกิจ

ไดอยางยั่งยืน 
2. เพื่อศึกษาคุณลักษณะธุรกิจครอบครัวไทยที่ประสบความสําเร็จและมีความยั่งยืน 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
กิติพงศ อุรพัฒนพงศ (2554) พบวาธุรกิจครอบครัวถือวาเปนพื้นฐานของธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม (SMEs) ที่มีสมาชิกในครอบครัวใดครอบครัวคนหนึ่งเปนผูสรางขึ้นเรียกวา ผูกอตั้งกิจการ 
จากน้ันธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอมคอยๆ พัฒนาเจริญเติบโตจนกลายเปนธุรกิจครอบครัวขนาดใหญ    
ในปจจุบันจนหลายบริษัทไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือจดทะเบียน           
ในตางประเทศ อาทิ กลุมบริษัทสหพัฒน กลุมเจริญโภคภัณฑ กลุมธุรกิจในตระกูลโสภณพานิช กลุมตระกูลล่ําซํา 
ธีรนันท ศรีหงส (2558) พบวาธุรกิจรายใหญในประเทศไทยมีสัดสวนที่เปนธุรกิจครอบครัวสูงถึงรอยละ 50 
หรือประมาณ 7,500 บริษัท ธุรกิจขนาดกลางมีสัดสวนสูงถึงรอยละ 60 โดยปจจุบันธุรกิจครอบครัวไทย          
มีมูลคาสูงประมาณ 17 ลานลานบาท เค็นยอนและวารด (Kenyon-Rouvinez & Ward, 2005) 
พบวาธุรกิจครอบครัวประกอบดวยระบบอยางนอย 2 ระบบ คือ ระบบครอบครัวและระบบธุรกิจ     
ซึ่งมีปฎิสัมพันธระหวางธุรกิจและครอบครัว สตาฟฟอรดและคณะ (Stafford et al. 1999) กลาวถึง 
ความยั่งยืนธุรกิจครอบครัววาเปนการบูรณาการเขาดวยกันระหวางครอบครัว ธุรกิจ และสังคม       
ซึ่งกรอบแนวคิดความยั่งยืนวาเปนการดูตนทุนครอบครวัของธุรกิจครอบครัว โดยตนทุนของครอบครัว
กลาวถึงหุนของบริษัทและทรัพยากรที่ประกอบดวยทรัพยากรมนุษย เงิน ตนทุนทางสังคม  
ความสัมพันธระหวางบุคคล และกระบวนการปฎิบัติที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรตางๆ ซึ่งการเคลื่อนไหว
ในระบบหน่ึงจะสามารถทําใหเขาใจระบบอื่นๆไดเพราะดูจากการบริหารหุนของบริษัทที่มีการ
ดําเนินการนําไปสูความยั่งยืนในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทไดและแสดงถึงความสําเร็จ คูเปอรและคณะ 
(Cooper, Dunkelberg, & Woo, 1988) ศึกาความยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวโดยใชการวิเคระห
ขอมูลทางการเงินและพบวาความยั่งยืนประกอบดวยความอยูรอดระยะสั้นและความย่ังยืนระยะยาว 
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ความสําเร็จของธุรกิจครอบครัวอยูที่รายรับของปปจจุบันซึ่งประกอบดวย รายได กําไร สินคาและการบริการ 
สรางสรรคงานใหมๆ สวน แดนส (Danes et al., 2008) กลาวถึงความยั่งยืนในระยะยาววาเปนความสําเร็จ
รวมกันของธุรกิจและครอบครวัในการนําเอาความ สามารถมาใชประโยชนในการทํางาน ความสําเร็จภายในครอบครัว 
และธุรกิจเปนการเช่ือมกันในการสรางความอยูรอดระยะสั้น สวนการวัดความม่ันคงของธุรกิจครอบครัววัด    
จากรายได ผลกําไร และการเติบโต  

แลมเบรชต (Lambrecht 2005) พบวาความย่ังยืนของธุรกิจครอบครัวข้ึนอยูกับการบริหาร
จัดการของผูประกอบการ 4 องคประกอบ คือ กระบวนการสืบทอด (succession) ตนทุนตัวแทนในครอบครัว 
(agency cost in family) ที่ตัวแทนผูถือหุนสามารถท่ีจะตัดสินใจแทนเพื่อสรางความมั่งค่ังผลตอบแทน      
ใหผูถือหุน องคประกอบตอมาคือผลกระทบวัฒนธรรม (the effects of culture) ซึ่งเปนเรื่องของคานิยม     
และความเช่ือซึ่งมีผลตอสมาชิกในครอบครัวในการดําเนินธุรกิจ และองคประกอบสุดทายคือคนของ
ครอบครัวในสังคม (family elites in rent-seeking societies) การสรางเครือขายและความไววางใจ
เปนพื้นฐานสําคัญในกระบวนการประกอบธุรกิจ สวน โบส (Bose, 2002) กลาววาปจจัยภายในที่มี
ผลกระทบตอความยั่งยืนของธุรกิจครอบครัว คือ ความสัมพันธกับลูกคา ความเปนสากล ความเปนหนึ่งเดียว 
ความเปนมืออาชีพ  ธรรมมาภิบาล เปนการบูรณาการกระบวนการทางธุรกิจเขาดวยกันเพื่อใชสรางความพึงพอใจ   
ตอความตองการของลูกคาซึ่งเกี่ยวของกับการวิเคราะหขอมูลการซื้อของของลูกคาเพื่อเปน 

ประโยชนในการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการแกลูกคาไดมากข้ึน ในขณะท่ี คาซิลลาสและคณะ 
(Casillas, Moreno, & Acedo, 2010) กลาวถึงความเปนสากลของธุรกิจวาเปนกลยุทธที่จําเปน
สําหรับธุรกิจครอบครัวที่จะนําไปสูความอยูรอดมากกวาทางเลือกกลยุทธการเจริญเติบโตอื่น  ๆความเปนสากล
ของการดําเนินธุรกิจเปนกลยุทธสรางคุณคาตอการขยายและการเจริญเติบโต อยางไรก็ตาม ไปเปอร (Pieper, 
2007) กลาวถึงอีกปจจัยท่ีสําคัญคือความเปนหนึ่งเดียวของครอบครัว และการรวมกันเปนหนึ่งเดียวของครอบครัว   
วา เปนปจจัยที่จําเปนตอความสําเร็จของธุรกิจครอบครัว สวน (Chrisman et al., 2003) กลาวถึง
การสรางคานิยมวา ประสิทธิภาพขององคกรมาจากความสัมพนัธในครอบครัวที่เช่ือมโยงตอมาที่ธุรกิจ 
โดยคริสแมน กลาวถึง การสรางคานิยมหรือวัฒนธรรมองคการวาเปนสิ่งสําคัญ และเปนผลลัพธของการ
พยายามรักษาความเช่ือและแนวปฏิบัติที่ใชไดผลมาในอดีตเพื่อใหดํารงอยูกับธุรกิจครอบครัว สวนฮอลล 
(Hall, 2008) ใหความสําคัญกับความเปนมืออาชีพในธุรกิจครอบครัววาตองมีมาตรฐานการปฎิบัติงาน       
อยางชัดเจนตามตําแหนงหนาท่ีและงานที่ตองรับผิดชอบ ในขณะท่ี แลงค (Lank, 1998) กลาววา
ธุรกิจครอบครัวจะประสบความสําเร็จอยูรอดและยั่งยืนไดจําเปนตองมีบรรษัทภิบาล ในขณะท่ี แคสปาร 
(Caspar et al. 2010) กลาวถึงความยั่งยืนของธุรกิจครอบครัววาข้ึนอยูกับปจจัย 5 ดาน คือ 1) ดานครอบครัว 
(family) 2) ดานสิทธิความเปนเจาของ (ownership) หรือการรักษาอํานาจการบริหารธุรกิจครอบครัว         
3) ธรรมาภิบาลดานธุรกิจหรือการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 4) พอรตโฟลิโอดานธรรมาภิบาล      
และธุรกิจ คือการมีโครงสรางองคการท่ีชัดเจน และ5) การมีคณะกรรมการบริษัทที่เขมแข็ง 

เออรเวอรสมินิสเตอรรติ (Okonomi-og Erhversministeriet, 2007) กลาวถึงธุรกิจครอบครัว
ในระดับมหาชนตามแบบของเดนมารก (Danish) วาครอบครัวมีอิทธิพลในธุรกิจครอบครัวอยางมีนัยสําคัญ    
ผานทางอํานาจทางการการบริหารงานในธุรกิจซึ่งผูแตงแบงออกไดเปน 5 ระดับ คือ 1) คนในครอบครัวถือหุน
ในกิจการไมนอยกวารอยละ 50 2) คนในครอบครัวถือหุนในกิจการรอยละ 50 และมีสมาชิกหนึ่งในครอบครัว
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เปนประธานเจาหนาที่บริหาร 3) สมาชิกในครอบครัวไดเปนประธานเจาหนาที่บริหารหรือ CEO และ
สมาชิกในครอบครัวอยางนอย 1 คนที่ไดเปนคณะกรรมการบริษัท 4) สมาชิกในครอบครัวอยางนอย 2 คน      
ไดเปนทั้งประธานเจาหนาท่ีบริหาร และ/หรือ เปนคณะกรรมการบริษัท 5) สมาชิกในครอบครัว      
คือเจาของที่มีหุนมากที่สดุและสมาชิกในครอบครวัอยางนอย 1 คนเปนประธานเจาหนาที่บริหาร หรอื 
เปนสมาชิกคณะกรรมการบริหารดวย สําหรับในประเทศไทยน้ัน กิติพงศ อุรพัฒนพงศ (2554) กลาววา     
ธุรกิจครอบครัวเปนองคกรธุรกิจที่อยูไดในหลายรูปแบบ นับตั้งแตกิจการท่ีดําเนินงานโดยคนๆ เดียว 
หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนหรือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยก็ได โดยธุรกิจดังกลาว
เจาของหรือบุคคลในครอบครัว เปนเจาของทั้งหมดหรือเปนเจาของสวนใหญ (ถือหุนมากกวารอยละ 50)          
มีอํานาจควบคุมในดานการบริหารจัดการบริษัททั้งทางตรงและทางออม โดยบริษัทดังกลาวอาจเปน
บริษัทที่จดทะเบียบในตลาดหลักทรัพยหรือไมไดจดทะเบียนก็ได  
 

วิธีการวิจัย  
การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก 

(in-depth interview) เจาของ หรือ ผูบริหาร หรือผูที่ ไดรับมอบหมายจากเจาของจากบริษัทแบบธุรกิจ
ครอบครัวที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยทําการคัดเลือกตัวอยางบริษัทที่จดทะเบียน    
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) แบบสัมภาษณแบงเปน        
2 ตอน ดังนี้ สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ ประกอบดวย ดานประชากรศาสตร ปที่เริ่มเขาสูธุรกิจ 
ความสัมพันธกับบริษัท  การเริ่มตนธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ สวนที่ 2 เปนคําถามขอมูลเกี่ยวกับปจจัยหรือ
องคประกอบแหงความสําเรจ็ในการรักษาธุรกิจครอบครัวแบบยั่งยืน การออกแบบคําถามใหสามารถตอบคําถาม
การวิจัยและวัตถุประสงคการวิจัย คือ ปจจัยท่ีเปนองคประกอบท่ีมีผลตอการรักษาธุรกิจครอบครัว    
ใหมีความย่ังยืน การดูแลกํากับกิจการ วัฒนธรรมองคการ กระบวนการคัดเลือกและการถายโอนอํานาจ         
การใชมืออาชีพ และอื่นๆ ผูวิจัยไดทําการทดสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหา (content validity) และ
ความนาเช่ือถือได (reliability)  ของแบบสอบถามกอนนําไปเก็บขอมูลจริง และวิจัยนี้ใชการวิเคราะหเนื้อหา 
(content analysis) ในการวิเคราะหขอมูลที่เก็บรวบรวมไดจากการสัมภาษณเชิงลึก  
 

ผลการวิจัย  
ผลการวิจัยพบวาผูใหสัมภาษณสวนใหญมีประสบการณการดํารงตําแหนงปจจุบันเปน

ระยะเวลามากกวา 10 ป มีสมาชิกในครอบครัวถือหุนในธุรกิจครอบครัวรวมกันมากกวารอยละ 50   
มีสถานะอยูในรุนที่ 2 โดยสวนใหญมีสภาครอบครัว (คณะกรรมการครอบครัว) สวนครอบครัวที่ไมมี
สภาครอบครัวก็มีการวางแผนในอนาคตวาจะมีสภาครอบครัวในระยะใกลนี้ อยางไรก็ตามธุรกิจครอบครัว     
ที่รวมในการวิจัยครั้งนี้สวนใหญไมมีธรรมนูญครอบครัวที่เปนลายลักษณอักษร (กฏเกณฑที่ใชกับ
สมาชิกในครอบครัว) ประกอบธุรกิจดานพลังงานและสาธารณูปโภค ธุรกิจขอมูลและเทคโนโลยีการสื่อสาร 
อาหารและเครื่องด่ืม พัฒนาอสังหาริมทรัพย ผลิตเฟอรนิเจอร ลิสซิ่ง อุตสาหกรรมมอเตอรไฟฟา และคาทองคํา 
โดยองคการของผูใหสัมภาษณสวนใหญมีจํานวนพนักงานมากกวา 500 คนข้ึนไป และพบวาธุรกิจกอตั้งมาแลว
มากกวา 50 ป  
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  นอกจากนีผ้ลจากการวิจัยครั้งนี้ยังพบวาเจาของหรือผูบริหารธุรกิจครอบครัวที่รวมในการวิจัย
ในครั้งนี้ใหความเห็นวาครอบครัวมีความสําคัญตอความยั่งยืนของธุรกิจเนื่องจากมีความเปนเจาของ
ซึ่งมีอํานาจในการบริหารจัดการเปนผูกําหนดนโยบาย เปนผูมีสวนไดสวนเสียกับประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของธุรกิจ สมาชิกในครอบครัวเปนที่มาของแหลงเงินทุน การออกนโยบายหลัก  ๆในการบริหารจัดการ    
และยังเปนที่มาของการวางรากฐานของ คานิยม และวัฒนธรรมองคการ โดยผูนําครอบครัวเปนผูปลูกฝงวัฒนธรรม
องคกรและผูนําครอบครัวจะเปนผูอิทธิพลตอความเช่ือ คานิยม วัฒนธรรมองคกรในการดําเนินธุรกิจครอบครัว
และเปนผูวางรากฐานธุรกิจเพื่อสงตอใหรุนตอไป สอดคลองกับ Chrisman et al. (2003) ที่พบวาการสราง
คานิยมชวยเสริมสรางประสิทธิภาพขององคกร ทั้งนี้ประสิทธิภาพจะมาจากความสัมพันธของสมาชิก
ในครอบครัวท่ีเช่ือมโยงตอมาที่ธุรกิจ โดยการสรางคานิยมหรือวัฒนธรรมองคการเปนสิ่งสําคัญและ
เปนผลลัพธของการพยายามรักษาความเช่ือและแนวปฏิบัติที่ใชไดผลมาในอดีตเพื่อใหดํารงอยูกับ
ธุรกิจครอบครัว โดยผูใหสัมภาษณเห็นวาแมจะเปนธุรกิจครอบครัวที่ดําเนินงานสวนใหญโดยสมาชิกในครอบครัว
แตการวางแผนและการวางระบบบริหารจดัการอยางตองปฎิบัตอิยางมืออาชีพ โดยมีความเช่ือมั่นวาการวางแผน
กลยุทธในการดําเนินธุรกิจอยางมืออาชีพเปนตัวแปรสําคัญอันหนึ่งที่ทําใหธุรกิจครอบครัวประสบผลสําเร็จ         
และมีความย่ังยืน ในการนี้ผูบริหารของธุรกิจครอบครัวเองก็จําเปนที่จะตองมีพัฒนาความรูความสามารถ      
จัดวางระบบการดําเนินที่ไดมาตรฐาน มีวิสัยทัศน มีการวางแผนกลยุทธองคกรและแผนการตลาดที่ ชัดเจน 
คัดเลือกบุคคลากรมืออาชีพเขามารวมงาน เพื่อสรางความเติบโตและยั่งยืนใหกับธุรกิจ ผลการวิจัยยังพบวา
ครอบครัวท่ีรวมในการวิจัยครั้งนี้มีกระบวนการสืบทอดธุรกิจครอบครัวใหแกทายาทในวิธีที่เหมือนกัน
คือ การเปนแบบอยางในการทํางาน และสงเสริมใหสมาชิกในครอบครัวไดรับรูสภาพการทํางานตั้งแตวัยเด็ก
เพื่อใหเกิดการซึมซับและการเรียนรูวิธีการทํางานและวัฒนธรรมองคกร 

สําหรับประเด็นเรื่องสิทธิในความเปนเจาของและการกระจายการถือครองหุนของธุรกิจครอบครัว    
ซึ่งในการนี้ผลการวิจัยสรปุไดวาองคประกอบหลักในการดําเนินธุรกจิครอบครัว คือ การรักษาสิทธิในการเปนเจาของ
เพื่อใหไดครอบครัวไดรับสิทธิในการมีอํานาจในการออกนโยบาย การตัดสินใจ และการบริหารงานทั่วไปของกิจการ 
ดังนั้นในผองถายสิทธิความเปนเจาของผานทางการซื้อหรือขายหุนของธุรกิจครอบครัวจึงจําเปนตองเสนอขาย
ใหกับสมาชิกในครอบครัวทราบกอนเปนอันดับแรก เพราะถือวาสิทธิดังกลาวเปนทรัพยสินของตระกูล
ซึ่งสมาชิกในครอบครัวควรมีสิทธิที่จะรักษาความเปนเจาของธุรกิจในการซื้อขายหุนกอนเปนอับดับแรก    
เพื่อรักษาอํานาจในการบริหารกิจการใหดีที่สุดกอนที่จะเสนอขายใหบุคคลภายนอก นอกจากนี้
ผลการวิจัยยังพบวาผูบริหารหรือเจาของธุรกิจครอบครัวที่รวมในการวิจัยครั้งนี้สวนใหญเห็นวา
ความสําเร็จของธุรกิจครอบครัวจําเปนตองอาศัยความชวยเหลือจากสมาชิกคนอื่นๆ ของครอบครัว 
โดยเห็นวาการวางแผน วางนโยบาย และการวางระบบการบริหารจัดการในธุรกิจเปนตัวแปรสําคัญที่ทําใหธุรกิจ
ประสบผลสําเร็จและสงผลตอความยั่งยืนแตผลการวิจัยกลับพบวาไมจําเปนที่ผูบริหารในตําแหนงสําคัญ
จะตองเปนสมาชิกในครอบครัวเทานั้น อาจจะเปนบุคคลภายนอกท่ีสมาชิกสวนใหญในครอบครัว
ยอมรับในคุณธรรมและความสามารถ ในการประชุมตางๆ ของบริษัทไดเปดโอกาสใหสมาชิกใน
ครอบครัวรวมประชุมและเปดโอกาศใหสมาชิกตางๆ มีโอกาสเสนอความคิดเห็นในการวางนโยบาย 
โดยสมาชิกดังกลาวจะเขารวมประชุมในฐานะผูถือหุน หรือเฉพาะเรื่องที่สมาชิกมีสวนเกี่ยวของก็ได 
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การที่สมาชิกในครอบครัวเขารวมประชุมจะมีผลตอกระทบตอโครงสรางผูถือหุนซึ่งเก่ียวของโดยตรง
กับสิทธิความเปนเจาของตลอดทั้งเรื่องอ่ืนๆ ที่มีผลกระทบตอความมั่นคงของกิจการ  

นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบประเด็นอื่น  ๆที่มีผลทําใหธุรกิจครอบครัวประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน
โดยพบวาธุรกิจครอบครัวมีวิธีการที่ชัดเจนในกระบวนการคัดเลือกหรือการใชพนักงาน โดยในการนี้
พบวาสวนใหญจะคัดเลือกพนักงานจากพ้ืนฐานของความรูและประสบการณ ความชํานาญเฉพาะทาง
ที่ตรงกับหนาที่ที่ตองรับผิดชอบ และคัดเลือกจากความต้ังใจและพรอมท่ีจะทุมเทในการทํางานใหกับธุรกิจ 
นอกจากน้ีธุรกิจครอบครัวยังเห็นความสําคัญของการสรางความสัมพันธกับธนาคารและแหลงเงินทุน
โดยเห็นวามีผลตอความยั่งยืนอยางมาก อยางไรก็ตามผูใหขอมูลสําคัญเห็นพองกันวาการกอหนี้เพิ่มทุน    
ตองไดรับความเห็นชอบจากสภาครอบครัวและคณะกรรมการบริหารของบริษัทเสียกอน ผลการวิจัย
ยังพบวาการสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคาสามารถทําใหองคการมีความยั่งยืน โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
มีความสัมพันธกับตางประเทศไมวาจะเปนกิจกรรมดานการนําเขาและสงออกสินคา การรวมทุนกับตางชาติ 
การขยายสาขาไปตางประเทศ ซึ่งทําใหธุรกิจเหลานี้สามารถนําผลิตภัณฑหรือบริการไปจําหนายในตางประเทศได 
ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ตรงกับ (Bose, 2002) ที่พบวาปจจัยภายในท่ีมีผลกระทบตอความยั่งยืนของธุรกิจครอบครัว 
คือ ความสัมพันธกับลูกคา ความเปนสากล ความเปนหนึ่งเดียว ความเปนมืออาชีพ ธรรมมาภิบาล 

ในดานการบริหารจัดการภายในองคการของธุรกิจครอบครัว ผลการวิจัยพบวาความเปนหนึ่งเดียว    
ของครอบครัวเปนปจจัยที่จําเปนมากตอความสําเร็จและความยั่งยืนตอธุรกิจโดยพบวา ความเปนหนึ่งของ
ครอบครัวมีผลตอความเห็นในการวางแผนกลยุทธและการบรหิารจัดการใหเปนในทิศทางเดียวกัน โดย
ผูใหขอมูลสําคัญเห็นพองตองกันวา ความแตกแยกในความคิดของกลุมเจาของจะมีผลตอสินทรัพย และรายได
ของธุรกิจ ดังนั้นความเปนหนึ่งของครอบครัวจึงเปนพื้นฐานสําคัญในการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ
ของครอบครัวใหยั่งยืน โดยจะมีผลทําใหหุนของบริษัทมีความนาเช่ือถือ และอยูในระดับที่ดีซึ่งในที่สุดจะทํา
ใหหุนเปนที่ตองการลงทุนของนักลงทุนและทําใหราคาหุนดีในท่ีสุด สําหรับการบริหารงานภายในของธุรกิจ
ครอบครัวพบวามีความจําเปนตองจางมืออาชีพมาชวยบริหารจัดการในตําแหนงสําคัญตางๆ ที่สมาชิกของ
ครอบครัวมีคุณสมบัติไมเหมาะสม โดยบุคคลภายนอกเหลาน้ันจะใชความเปนมืออาชีพในการบริหาร
จัดการงานตางๆ ผานกระบวนการตามโครงสรางธุรกิจตามตําแหนงหนาท่ีตามกฎระเบียบของธุรกิจที่ถูกตอง
ตามกฎหมาย ทั้งนี้ผูบริหารมืออาชีพจะชวยทํานาท่ีในการกํากับดูแลธุรกิจ และตัวผูบริหารมืออาชีพเองก็จะ
ถูกประเมินผลงานตามผลงานและความสามารถ และธุรกิจครอบครัวที่รวมในการวิจัยครั้งนี้ทั้งหมดไดมี       
การประยุกตใชหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยแตละบริษัทไดมีการจัดทํานโยบาย         
ในการบริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาลที่แสดงออก โดยการดําเนินงานที่โปรงใส ใหความยุติธรรมทําการเปดเผย
ขอมูลตอสาธารณชน โดยในแตละองคการไดมีการจัดทําขอกําหนดเกี่ยวกับธรรมาภิบาลในการทํางาน     
และมีการประกาศใหผับริหารและพนักงานทราบโดยทั่วกันผลการวิจัยในครั้งนี้สอดคลองกับ        
แลงค (Lank, 1998) ที่พบวาธุรกิจครอบครัวจะประสบความสําเร็จอยูรอดและย่ังยืนไดจําเปนตองมี
บรรษัทภิบาล สวนเรื่องการบริหารจัดการดานการเงินนั้น ผลการวิจัยพบวาธุรกิจครอบครัวไทยในรุนแรกๆ 
สวนใหญมีนโยบายที่จะไมใชบริการทางการเงินจากสถาบันการเงิน เนื่องจากไมอยากเปนหนี้เปนสิน      
และมีความเสี่ยงสูงกวาการใชเงินของครอบครัวในการหมุนเวียนในกิจการอยางไรก็ตามเนื่องจากสถานการณ
การแขงขันทางธุรกิจท่ีเขมขนข้ึนทั้งจากภายใน และจากตางประเทศ ตลอดทั้งบริษัทเองก็มีความตองการ
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ขยายธุรกิจแบบทวีคูณทําใหผูบริหารรุนปจจุบันของธุรกิจครอบครัวมีความเปนอนุรักษนิยมนอยกวา
ผูบริหารรุนกอนหนานี้สามารถสรรหาเงินทุนไดจากหลายแหลงคือ การใชบริการทางการเงินจากสถาบัน
การเงินตางๆ หรือทางเลือกอืน่คือ การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพ่ือทําการขาย
หุนและระดมทุนจากนักลงทุน โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาครอบครัวกอน 

สวนประเดน็สําคัญที่เกี่ยวกับการสืบทอดธุรกิจพบวา ธุรกิจครอบครัวที่รวมในการวิจัยครั้งนี้มี
การกําหนดแผนการสืบทอดทายาทไวอยางชัดเจนตามหลกัธรรมาภิบาลโดยการคัดเลือกบุคคลทีจ่ะมา
เปนผูบริหารธุรกิจครอบครัวผานระบบความเห็นชอบของสมาชิกในครอบครัวเสียกอน และแตละบริษัทตางมี
วิธีการในการเตรียม (สราง) ผูบริหารท่ีเปนสมาชิกครอบครัวในอนาคตในการนี้ โดยพบวาจะเริ่มตั้งแต
ชวงในวัยเด็กโดยใชวิธีการพูดคุยใหผูที่ถูกคัดเลือกเกิดการซึมซับในการทํางาน วัฒนธรรม และคานิยมขององคกร 
ไดรับการฝกอบรมในดานตางๆ พรอมการสนับสนุนใหไปหาประสบการณในการทํางานทั้งจาก
ภายนอกและภายในองคการ เมื่อมาทํางานจริงในองคกรก็จะใหเริ่มการทํางานจากตําแหนงในระดับลางกอน 
นอกจากนี้สงเสริมใหเขาใจในการทํางานในทุกระดับ  
 

สรุปและอภิปรายผล  
ผลจากการวิจัยในครั้งนี้แสดงใหเห็นวามีปจจัยหลายตัว และองคประกอบหลายประการที่มีอิทธิพลตอ

ความสําเร็จ และนําไปสูความย่ังยืนของธุรกิจครอบครัว ประกอบดวย วิสัยทัศนที่ชัดเจนและมีการถายทอด     
ความเปนหนึ่งเดียวของสมาชิกในครอบครัว สิทธิในความเปนเจาของของครอบครัวที่มีตอธุรกิจ สภาครอบครัว 
ธรรมนูญครอบครัว ภาวะผูนําของผูนําในครอบครัว กรรมการบริษัทที่เขมแข็ง นโยบายในการจางมืออาชีพ              
มารวมงาน การมีสัมพันธกับผู เกี่ยวของ ความเปนสากลขององคการ ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ             
โดยผลการวิจัยครั้งนี้ยืนยันวาปจจัยและองคประกอบท่ีกลาวมาเหลาน้ีมีผลตอดานการบริหารจัดการ
ที่นําไปสูความสําเร็จของธุรกิจดวยองสาที่แตกตางกัน แตลวนทําใหธุรกิจมีผลกําไรและสามารถเติบโต
มาไดอยางตอเน่ืองมากกวา 50 ป ในขณะเดียวกันเม่ือธุรกิจตองการสบืทอดกิจการใหสมาชิกครอบครวั
ในรุนตอไป ไดมีการวางแผนอยางดีในการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดทั้งมี
กระบวนการเตรียม-การสรางผูบรหิารในอนาคตไวเปนอยางดีเชนกัน ทําใหผูรับสืบทอดสามารถเขาใจ
สภาพการของธุรกิจและสามารถรับถายทอดคานิยมและวัฒนธรรมองคการซึ่งเปนสิง่ทีผ่ลกัดันใหธุรกิจ
ประสบความสําเร็จและยืนหยัดอยูไดมาอยางตอเนื่องมาปฎิบัติใหเกิดประโยชนตอไป ผลจากการวิจัยครั้งนี้
จึงเปนบทพิสูจนวาการที่ธุรกิจครอบครัว (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย)       
ที่รวมในการวิจัยครั้งนี้มีกระบวนการในการบริหารจัดการท่ีคลายกัน ซึ่งกระบวนการท่ีกลาวมานี้
แสดงผลออกมาในรูปแบบของความสําเร็จ และความยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวที่กลาวถึงนี้คือ การท่ีกิจการ
สามารถดําเนินธุรกิจมาไดอยางตอเนื่องยาวนานและประสบความสําเร็จมาอยางตอเนื่อง 
  

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยในอนาคต 
ขอจํากัดที่สําคัญในการวิจัยครั้งนี้คือการไมไดรับการตอบรับจากธุรกิจครอบครัวในการใหขอมูล    

สําหรับการวิจัย โดยสามารถเขาใจไดวาขอมูลหลายประการเปนความลับสําหรับครอบครัว และเพื่อปกปอง
ขอมูลจากการรั่วไหลสูคูแขงทางธุรกิจ ผลจากการวิจยัในครั้งนี้จึงตั้งอยูบนพื้นฐานของการสัมภาษณ
เจาของหรือผูบริหารของธุรกิจครอบครัวที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนั้นการวิจัย    
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ในอนาคตอาจไดผลท่ีแตกตางออกไปหากมีจาํนวนผูใหขอมลูสาํคัญที่มากกวาในครั้งนี้ 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 Associate Professor Dr., Western University 
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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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การดําเนนิงานของชมรมผูสงูอายุตนแบบเพื่อการพฒันาคุณภาพชีวิตผูสงูอายุ: 
กรณศีึกษา 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 Sub-

District, Ban Fang District, KhonKaen Province  
 

ณัฐชยา  ดาหาร1 เพ็ญณี  แนรอท2 

 

บทคัดยอ 
ในบทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาการดําเนินงานของชมรมผูสูงอายุตนแบบเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผูสูงอายุ : กรณีศึกษาชมรมผูสูงอายุเทศบาลตําบลบานฝาง อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน 2) ศึกษาองคประกอบ           
ที่สนับสนุนหรือสงผลใหชมรมผูสูงอายุเปนตนแบบ 3) จัดทําขอเสนอแนะในการขยายผลชมรมผูสูงอายุตนแบบ    
เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสัมภาษณชนิดมีโครงสรางจากกลุมผูใหขอมูลสําคัญ (Key-Informants) ไดแก ผูมีสวนเก่ียวของ    
กับการดําเนินงานของชมรมผูสูงอายุเทศบาลตําบลบานฝาง 125 คน โดยใชวิธีสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental 
Sampling) วิเคราะหขอมูลโดยคารอยละ และการวิเคราะหเชิงเน้ือหาอธิบายความเรียง ผลการศึกษาพบวา  
องคประกอบที่สนับสนุนหรือสงผลใหชมรมผูสูงอายุเทศบาลตําบลบานฝาง เปนตนแบบเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุที่ สําคัญ คือ 1) การเรียนรูและพัฒนาการดําเนินงานอยางตอเน่ือง 2) การเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวมใน              
การดําเนินงานของชมรมทุกขั้นตอน นับตั้งแตการมีสวนรวมในการศึกษาคนหาปญหาและสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน 
รวมคิด รวมสรางรูปแบบและวิธีการพัฒนา เพื่อกําหนดกติกาหรือขอตกลงในการดําเนินงานรวมกัน โดยมีสวนทั้งในรูปแบบ       
ที่เปนทางการและไมเปนทางการ เชน การประชุมประจําเดือน การสรางเวทีในการพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
3) ผูนําหรือประธานชมรมและคณะกรรมการบริหารชมรมมีความสามารถแสวงหาความรวมมือจากภายในและ
ภายนอกชมรมได เพื่อใหการขับเคลื่อนการดําเนินงานหรือกิจกรรมเปนไปอยางตอเน่ือง 4) การพัฒนาโดยใชทรัพยากรหรือทุน
ทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอยู เปนตัวตั้งในการขับเคลื่อน และ 5) ชมรมมีการกําหนดกติกาหรือขอตกลงรวมกันหลายรูปแบบ
ทั้งรูปแบบท่ีเปนทางการ 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 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน 
2 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 ชมรมที่มีการรวมตัวกันของผูสูงอายุอยางเขมแข็ง เพื่อทํากิจกรรมที่เปน

ประโยชนตอการพัฒนาสังคม การพัฒนาตนเอง และการถายทอดวัฒนธรรมอันดีงามแกคนรุนหลัง 
ซึ่งชมรมผูสูงอายุที่ประสบความสําเร็จควรประกอบไปดวย การบริหารจัดการชมรม การจัดกิจกรรม
ดูแลสุขภาพผูสูงอายุ กิจกรรมดานสังคม สรางเสริมสุขภาพแกสมาชิกชมรมผูสูงอายุ (สํานักสงเสริม
และพิทักษผูสูงอายุ , ม.ป.ป. อางถึงใน ปานหทัย ปานสิทธ์ิ, 2554) ปจจุบันประเทศไทยมีชมรมผูสูงอายุ        
ทั้งสิ้น 30,481 ชมรม โดยมีวัตถุประสงคของการจัดตั้งชมรมผูสูงอายุเพื่อสนับสนนุใหผูสูงอายุมีการรวมกลุมกัน 
เพื่อพบปะสังสรรคแลกเปลี่ยนความรูและชวยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งในดานสุขภาพรางกาย จิตใจ และสังคม 
การดําเนินงานของชมรมผูสูงอายุในประเทศมีเพียงรอยละ 30 ของจํานวนชมรมผูสูงอายุทั้งหมดที่
ประสบความสําเร็จดานดําเนินการไดอยางเขมแข็ง และยั่งยืน (ชนนิพัทธ ประเสริฐพรรณ และคณะ, 2557) 
การดําเนินกิจกรรมชมรมผูสูงอายุ ปจจุบันขาดการดําเนินกิจกรรมของชมรมอยางตอเนื่อง การรวมกิจกรรม   
ของสมาชิกกลุมยังมีนอย ผูนําชมรมและสมาชิกชมรมไมทราบถึงบทบาทหนาที่ของตนเองอยางถองแท     
สมาชิกในชมรมยังขาดความรูในเรื่องของกิจกรรมชมรมและชมรมผูสงูอายุไมไดรบัการดูแลจากองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอยางตอเนื่องในการสนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากร และความรู จึงทําใหชมรมผูสูงอายุ   
สวนใหญประสบความลมเหลว กลุมเลิกดําเนินงานหรือลมสลายในท่ีสุด (สุกัญญา บุญวิเศษ, 2554; 
พันนิภา บุญจริง, 2557; กระทรวงสาธารณสุข, 2560) 

ชมรมผูสูงอายุเทศบาลตําบลบานฝาง อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกนจดทะเบียนชมรมผูสูงอายุ        
กับสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเม่ือป พ.ศ. 2544    
เม่ือกอตั้งชมรมเริ่มแรกมีผูสูงอายุเปนสมาชิก 286 คนปจจุบันมีสมาชิก 820 คน คิดเปนรอยละ 
65.65 ของจํานวนประชากรผูสูงอายุทั้งหมดผลการดําเนินงานที่ผานมาไดกอประโยชนใหแกสมาชิก
และทายาทอยางมากในดานการพัฒนาอาชีพและรายได คือ การสงเสริมอาชีพและรายไดแกผูสูงอายุ
พรอมทั้งจัดหาแหลงจําหนายให ณ ศูนยหัตถกรรมพ้ืนบานชมรมผูสูงอายุบานฝางสวนดานกิจกรรม
ทางสังคมโดยการจัดตั้งวงดนตรี “ฝางสูงวัย” เพื่อใหผูสูงอายุที่มีภูมิปญญาดานศิลปะการดนตรีมีโอกาส      
ไดแสดงความสามารถของตนตอสาธารณะชน และการจัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลบานฝาง
เพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อเพิ่มศักยภาพของผูสูงอายุ พัฒนาสุขภาวะคนในชุมชนนอกจากน้ี
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ชมรมยังมีผลงานทีส่ะทอนใหเห็นถึงการเรียนรูและพัฒนาการดําเนินงานชมรมผูสูงอายุ อยางตอเนื่อง
มีประสิทธิภาพเปนท่ียอมรับท้ังในระดับชุมชน ตําบล และจังหวัดอาทิ เกียรติบัตรจากจังหวัดขอนแกน 
ประเภทสมาคม หนวยงานที่มีกิจกรรมสงเสริมพระพุทธศาสนา ประจําป พ.ศ. 2546 เกียรติบัตรผูสูงอายุดีเดน 
ประจําป 2549 ของสมาคมผูสูงอายุแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภสมเด็จประศรีนครินทรบรมราชชนนี      
โลเกียรติคุณชมรมผูสูงอายุเทศบาลตําบลบานฝาง กรมอนามัย ประจําป 2550 โลเกียรติคุณ รางวัลผลการดําเนินงาน
ผูสูงอายุดีเดน จังหวัดขอนแกน ประจําป 2550 โลเชิดชูเกียรติ ประเภท คลังปญญาผูสูงอายุดีเดน      
ประจําป 2559 (เทศบาลตําบลบานฝาง, 2559) ซึ่งการศึกษาการดําเนินงานของชมรมผูสูงอายุตนแบบ           
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ: กรณีศึกษา ชมรมผูสูงอายุ เทศบาลตําบลบานฝาง อําเภอบานฝาง     
จังหวัดขอนแกนจึงเปนสิง่ที่นาสนใจศึกษาเพื่อเปนองคความรูในการดําเนินการจดัการชมรมผูสูงอายุสู
ความเขมแข็งยั่งยืนในดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ อันจะเปนประโยชนตอหนวยงานท่ี
เก่ียวของและชมรมผูสูงอายุอื่น ๆ นําไปปรับปรุงการดําเนินการจัดการชมรมผูสูงอายุตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานของชมรมผูสูงอายุตนแบบ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ: 

กรณีศึกษา ชมรมผูสูงอายุเทศบาลตําบลบานฝาง อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน 
2. เพื่อศึกษาองคประกอบท่ีสนับสนุนหรือสงผลใหชมรมผูสูงอายุเปนตนแบบ เพื่อการพัฒนา

คุณภาพชีวิตผูสงูอายุ: กรณีศึกษา ชมรมผูสูงอายุเทศบาลตําบลบานฝาง อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน 
3.  เพื่อจัดทําขอเสนอแนะในการขยายผลชมรมผูสูงอายุตนแบบ 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ดวยการศึกษานี้ มุงใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยกรณีศึกษา เครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ         

แบบสัมภาษณ โดยมีผูใหขอมูลสําคัญ (Key-Informants) คือ ผูมีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินงานของ
ชมรมผูสูงอายุเทศบาลตําบลบานฝางในการศึกษานี้แบงกลุมผูใหขอมูลสําคัญ ออกเปน 2 กลุม        
คือ กลุมผูนําหรือผูบริหารชมรมผูสูงอายุเทศบาลตําบลบานฝาง และกลุมสมาชิกชมรมผูสงูอายุเทศบาล
ตําบลบานฝาง อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน จํานวน 125 คน โดยใช วิธีสุมตัวอยางแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling) วิเคราะหขอมูลโดยคารอยละ และการเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหาแลวนําเสนอ
ในรูปของตารางประกอบความเรียงสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะดังนี้ 
 

สรุปผลการวิจัย 
ในการศึกษาน้ีสรุปผลการศึกษา ดังนี้ 

ขอมูลสวนบุคลของผูใหขอมูลท่ีสําคัญ พบวา ผูใหขอมูลสําคัญสวนมากเปนสมาชิกชมรม
ผูสูงอายุเพศหญิง รอยละ 60.0 มีอายุระหวาง 60-70 ป มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา สวนมากไมได
ประกอบอาชีพ และมีรายไดตอเดือน 1,000 บาท หรือต่ํากวาสภาพสังคมโดยทั่วไปในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบลบานฝาง พบวา เทศบาลตําบลบานฝางมีสภาพสังคมชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท อยูรวมกันเปนกลุม 
ๆ ในลักษณะเครือญาติ มีความเปนอยูเรียบงาย และยังมีการชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอยูเปนประจํา        
โดยมีศาสนาพุทธท่ียึดเหน่ียวจิตใจซึ่งจะเห็นไดจากงานบุญประเพณี พิธีกรรม แตละเดือนหรือฮีตสิบ
สองที่มักจะเห็นประชาชน โดยเฉพาะผูสูงอายุที่มีความสามัคคีรวมกันจัดกิจกรรมตาง ๆ ของหมูบาน 
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ไมวาจะเปนกิจกรรมทางศาสนา เชน การจัดงานวัดเนื่องในโอกาสตาง ๆ การจัดกิจกรรมของโรงเรียน
ภายในชุมชน เปนตน ทําใหการดําเนินงานตาง ๆ สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  

1.  สภาพการดําเนินงานของชมรมผูสูงอายุตนแบบ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
เทศบาลตําบลบานฝาง อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน พบวา ชมรมผูสูงอายุเทศบาลตําบลบานฝาง         
มีวิวัฒนาการมาจากชมรมผูสูงอายุในระดับหมูบาน แลวเกิดการรวมชมรมผูสูงอายุในระดับตําบล 
กอตั้งเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2544 โดยมีนายทอง ธะกอง เปนประธานชมรม การบริหารจัดการชมรมผูสูงอายุ       
มีคณะกรรมการของชมรม 2 ชุด คือ คณะกรรมการบริหารชมรมและคณะกรรมการท่ีปรึกษา โดยมีการกําหนด
บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการของชมรมไวอยางชัดเจน และไดมีการจัดทําระเบียนชมรมที่เปน    
ลายลักษณอักษร มีกําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการชมรมอยางสม่ําเสมอคือ ประชุมทุกเดือน  

การดําเนินกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุเทศบาลตําบลบานฝาง มีทั้งหมด 13 กิจกรรม ไดแก 
1) กิจกรรมจัดต้ังศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ มีวัตถุประสงคเพื่อเปนสถานที่
สําหรับการจัดการกิจกรรมใหบริการแกผูสูงอายุในชุมชน 2) กิจกรรมอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุพิการ     
มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูสูงอายุพิการที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองได และขาดการดูแลมีผูใหการดูแล 
และไดรับการเย่ียมบานโดยอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ (อผส.) อยางนอยเดือนละครั้ง 3) กิจกรรมฝก
อาชีพผูสูงอายุ มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูสูงอายุมีอาชีพและรายไดใหตนเองและครอบครัว ปจจุบันมีทั้งหมด       
7 กลุม ไดแก กลุมจักสาน กลุมทอผา กลุมดอกไมจันทน กลุมสวนครัวยุคใหมปลูกผกัรวมกับเลี้ยงปลา 
กลุมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ กลุมรานคาฝางสูงวัย และกลุมปลูกผักหวานปา 4) กิจกรรมศึกษาดูงานผูสูงอายุ       
มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มพูนความรูในการทํากิจกรรมรวมกัน และพัฒนาความคิดในสิ่งที่ศึกษาดูงาน
และนํามาประยุกตใชกับชีวิตประจําวัน 5) กิจกรรมสุขสันตวันเกิดผูสูงอายุ มีวัตถุประสงคเพื่อให
ผูสูงอายุไดทํากิจกรรมรวมกันในทุก ๆ  เดือน 6) กิจกรรมมอบกายอุปกรณผูสูงอายุ มีวัตถุประสงคเพื่อให
ผูสูงอายุไดดําเนินชีวิตประจําวันอยางอยางปกติสุขและมีความสะดวกมากข้ึน 7) กิจกรรมมอบเงินสงเคราะห       
มีวัตถุประสงคเพื่อมอบเงินสงเคราะหครอบครัวผูสูงอายุที่พิการและมีรายไดนอย 8) กิจกรรมการถายทอด      
ภูมิปญญาเครือขายชมรมผูสูงอายุ มีวัตถุประสงคเพื่อถายทอดภูมิปญญาทองถ่ิน และเผยแพรสูชมรมผูสูงอายุ
เครือขายในเขตอําเภอบานฝาง 75 ชมรม 9) กิจกรรมรวมใจเพื่อผูสูงวัย มีวัตถุประสงคเพื่อจัดหาเงินทุน         
ในการสนับสนุนการจัดสวัสดิการตาง ๆ  และซื้อวัสดุอุปกรณที่จําเปนใหกับชมรมผูสูงอายุทั้ง 75 ชมรมเครือขาย 
10)  กิจกรรมดนตรีผูสูงวัย “ฝางสูงวัย” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูสูงอายุไดคลายเครียดเพื่อความบันเทิง     
และหารายไดใหกับศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ  11) กิจกรรมรานจําหนาย
ผลิตภัณฑผูสูงอายุ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินกิจกรรมรานจําหนายผลิตภัณฑผูสูงอายุ เพื่อเปนศูนยกลาง    
ในการรวบรวมผลิตภัณฑจากกลุมตาง ๆ  เพื่อนํามาจําหนายเปนสวัสดิการแกสมาชิกที่รวมลงทุน 12) กิจกรรม
กองทุนขยะเพื่อการจัดสวัสดิการผูสูงอายุ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดปริมาณขยะและสรางรายไดใหแกชมรม 
เพื่อนําเงินที่ไดจากการขายขยะไปใชเพื่อจัดเปนสวัสดิการเยี่ยมผูสูงอายุที่ติดบาน ติดเตียง และ 13) กิจกรรม
สงเสรมิสุขภาพดานการพัฒนาศักยภาพสมองในผูที่มีความจําบกพรองเล็กนอย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา
ระบบดูแลผูสูงอายุภาวะสมองเสือ่มครบวงจร และเพื่อใหผูสูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมไดกับการบําบัด
และฟนฟูสมอง จนสามารถใชชีวิตประจําวันไดอยางปกติ 
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ผลลัพธของการดําเนินงานหรือการจัดกิจกรรมทําใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนทั้งในเรื่อง
สุขภาพกาย สุขภาพจิตใจ อาชีพ และสิ่งแวดลอม ในดานสุขภาพพบวา จํานวนผูสูงอายุที่ปวยเปนโรคตาง ๆ 
เชน เบาหวาน ความดัน ไตวาย ลดลง เนื่องจากไดมีการสงเสริมใหความรูเกี่ยวกับการปองกัน การดูแลรักษา
และการตรวจเยี่ยมจากภาคีเครือขายอยางนอยเดือนละหน่ึงครั้งและมีผูสูงอายุที่พิการไดมอบอุปกรณ 
รอยละ 12.7ดานอาชีพพบวา ผูสูงอายุที่เปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุตําบลบานฝางรอยละ 30.0 มีอาชีพและ
สรางรายไดใหกับตนเองและครอบครัว ซึ่งกลุมอาชีพในชมรมผูสูงอายุตําบลบานฝางที่สามารถสรางงาน          
และรายไดใหแกผูสูงอายุได มีทั้งหมด 6 กลุม ไดแก กลุมทอผา กลุมดอกไมจันทน กลุมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 
กลุมปลูกผักสวนครัวยุคใหม กลุมปลูกผักหวานปา และกลุมรานคาผูสูงวัย และที่ผานมาสามารถมอบเงิน
สงเคราะหแกผูสูงอายุเพื่อเปนทุนในการประกอบอาชีพแลว รอยละ 9.4และดานสิ่งแวดลอมพบวา 
จัดต้ังเปนกลุมกองทุนขยะ สามารถลดปริมาณขยะในชุมชนได รอยละ 35.0ของปริมาณขยะทั้งหมด 
4,200 กิโลกรัมตอวัน และยังสงผลชุมชนบานหัวบึง หมูที่ 3 ไดรับโลประกาศเกียรติคุณ พรอมเงินรางวัล 
10,000 บาท จากโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ ในป พ.ศ. 2555 เทศบาลตําบลบานฝาง ไดรับการคัดเลือก
เปนชุมชนตนแบบการจัดการสิ่งแวดลอมและพลังงาน ตามโครงการขอนแกนเมืองสะอาด สิ่งแวดลอมสรางสุข 
ในปพ.ศ. 2556 

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานหรือกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุตําบลบานฝางพบมี 3 ดาน 
ดังนี้ ในดานคณะกรรมการชมรมมีปญหา 4 ประเด็น คือ(1) คณะกรรมการชมรมมีหนาที่หลายอยาง 
ทําใหการประชุมคณะกรรมการบางครั้งมีองคประชุมไมครบ (2) คณะกรรมการชมรมไมใหความรวมมือ     
หรือไมยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น (3) การเลือกคณะกรรมการชุดใหมทําไดยาก เพราะไมมีใครอยากรบัตําแหนง 
และ (4) คณะกรรมการบางรายไมยอมเสียสละในการทํางานและไมมีจิตอาสาดานสมาชิกชมรมมีปญหา             
2 ประเด็น คือ (1) ปญหาสวนบุคคลของสมาชิกชมรมเกี่ยวกับความยากจนภาวะสุขภาพจึงทําใหการเขารวม
กิจกรรมลดนอยลงหรือบางรายมีอายุ 70 ปข้ึนไปจึงเขารวมกิจกรรมไมไดและ (2) การไมเขารวม
กิจกรรมอยางตอเนื่องของสมาชิกชมรมบางรายมีปญหาเก่ียวกับการเดินทางบางรายรูสึกวาไมไดรับ
ผลประโยชนอยางที่ตั้งใจไว จึงไมเขารวมในกิจกรรมชมรมและดานงบประมาณ มีปญหาใน 2 ประเด็น          
คือ (1)ความไมพอเพียงของงบประมาณ และ (2) ขาดงบประมาณในการดําเนินงาน 

2.  องคประกอบท่ีสนับสนุนหรือสงผลใหชมรมผูสูงอายุเทศบาลตําบลบานฝางเปนตนแบบ
ชมรมผูสูงอายุ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ พบวา องคประกอบที่สนับสนุนผลใหชมรม
ผูสูงอายุเทศบาลตําบลบานฝาง เปนตนแบบชมรมผูสูงอายุ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
ประกอบดวยปจจัยตาง ๆ 4 ปจจัย ดังนี้ 

2.1  ปจจัยภายในชมรม ไดแกสมาชิกชมรม คณะกรรมการชมรม ผูนําหรือประธานชมรม        
และการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย ดังนี้ 1) สมาชิกชมรม มีความเขาใจหลักการหรืออุดมการณของการตั้งชมรม
ผูสูงอายุอยางถองแทของสมาชิกชมรม 2) คณะกรรมการชมรม มีการบริหารจัดการชมรมแบบเปนกันเอง        
ใชวิธีขอความรวมมือใหชวยเหลือลงขันกัน มีการพูดคุยปรึกษาหารือแบบไมเปนทางการของคณะกรรมการ      
เปดโอกาสใหสมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการวางแผนการดําเนินงาน  และการกําหนดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุเพื่อใหสมาชิกเกิดความผูกพันและความรูสึกเปนเจาของชมรมรวมกัน 3) ผูนํา หรือ
ประธานชมรมมีภาวะความเปนผูนํามีจรรยาบรรณและตองเปนผูที่ทํางานรวมกับเจาหนาที่ได และ       
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4) ชมรมมีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย ตอเนื่องและ ครอบคลุมกิจกรรมเพื่อสงเสริมสุขภาพกาย และจิตใจ
การพัฒนาทักษะอาชีพและเสริมรายไดการเย่ียมเยียนสมาชิกกิจกรรมดานประเพณีวัฒนธรรมและ     
ภูมิปญญากิจกรรมการเพ่ิมพูนความรูและการแสวงหาความรูและกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ เปนตน 

2.2 ปจจัยภายนอกชมรมไดแก หนวยงานภาครัฐท่ี เกี่ยวของและหนวยงานภาคี
เครือขายที่เกี่ยวของ ดังนี้ 1) หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของใหการสนับสนุนงบประมาณอยางตอเนื่อง
และ 2) หนวยงานภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ ใหการสนับสนุนดานทรัพยากร อุปกรณ และความรูที่จําเปน     
ตอผูสูงอายุ อยางตอเน่ือง 

2.3 ปจจัยดานสภาพแวดลอมของชุมชน ไดแก การอาศัยอยูในชุมชนแบบชวยเหลือ   
เอ้ืออาทรตอกัน โดยศาสนาพุทธ ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สําคัญ เปนศูนยรวมยึดเหนี่ยวจิตใจรวมกัน      
ชุมชนใหความเคารพนับถือผูอาวุโสกวา 

2.4  ปจจัยดานผลประโยชนไดแก มีหลักประกันดานฌาปนกิจสงเคราะห การดูแลเอาใจใส     
ดานสุขภาพ และการมีรายไดที่เพียงพอสําหรับการยังชีพ 

3.  ขอเสนอแนะในการขยายผลชมรมผูสูงอายุตนแบบ  
ผลการศึกษาพบความสําเร็จของตนแบบชมรมผูสูงอายุ เทศบาลตําบลบานฝาง อําเภอบานฝาง 

จังหวัดขอนแกน ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ พบวา การพัฒนาสูชมรมผูสูงอายุตนแบบของชมรม
ผูสูงอายุเทศบาลตําบลบานฝาง ไดตองผานกระบวนการเรียนรูและพัฒนาทางสังคมมาอยางตอเนื่อง 
การจัดตั้งเกิดจากความตองการของคนในชุมชน โดยชมรมผูสูงอายุ เทศบาลตําบลบานฝาง เกิดจากแนวคิด     
การรวมของผูสูงอายุในชุมชนตาง ๆ  ที่อาศัยอยูในเขตพื้นตําบลบานฝาง เพื่อทํากิจกรรมรวมกัน โดยมีผูนําชุมชน   
เปนแกนนําในการขับเคลื่อนใหกลุมสามารถดําเนินกจิกรรมตาง ๆ  ไดอยางตอเนื่อง การดําเนินในระยะเริ่มแรก
ของชมรมผูสูงอายุ จะเปนแบบเรียบงายและเปนเพียงการรวมกลุมพบปะพูดคุยกัน แลวจึงคอย ๆ  มีรูปแบบชัดเจน 
มีกิจกรรมท่ีหลากหลายตามความตองการของผูสูงอายุ แลวจึงขยายและรวมกลุมกันดําเนินกิจกรรมตาง ๆ 
จากเดิมที่ดําเนินการอยูแลว เชน กลุมผูสูงอายุบานฝาง กลุมผูสูงอายุบานหัวบึง กลุมผูสูงอายุบานสระแกว    
กลุมผูสูงอายุบานโคกสี กลุมผูสูงอายุบานดอนหัน กลุมผูสูงอายุบานแกนเทา และกลุมผูสูงอายุบานโคกใหญ  

หัวใจหลักของการพัฒนาสูชมรมผูสูงอายุตนแบบ ชมรมผูสูงอายุเทศบาลตําบลบานฝาง คือ 
1. การมีที่ปรึกษาการจัดตั้งชมรมการต้ังคณะกรรมการที่ปรึกษาในการจัดตั้งชมรม

ผูสูงอายุเทศบาลตําบลบานฝาง เปนกลยุทธในการสรางการมีสวนรวมจากภาคสวนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 
ใหมีสวนรวมในการรับรูและสนับสนุนการดําเนินงานของชมรมผูสูงอายุ และเปนตัวกลางชวยประสานงาน       
ใหแกการดําเนินงานของชมรมผูสูงอายุ ซึ่งมีผลตอการสรางความนาเช่ือถือในการทํางาน และถือเปนการสราง
พันธมิตรในการทํางานที่ดีเยี่ยม คณะท่ีปรึกษาของชมรมผูสูงอายุเทศบาลตําบลบานฝางมีทั้งคณะท่ีเปนฝายสงฆ 
ฝายฆราวาส เชน นายอําเภอ ผูบริหารของเทศบาลตําบลบานฝาง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานฝาง 
ผูนําใหญ/ผูนําชุมชนในเขตตําบลบานฝาง ผูอํานวยการโรงเรียนในพ้ืนที่ นักวิชาการหรือขาราชการเกษียณ     
เปนตน 

2. ผูนําหรือประธานชมรมผูสูงอายุองคประกอบนี้เปนสวนสําคัญมากและถือเปน 
“หัวใจ” ของการขับเคลื่อนงาน เพราะผูที่จะทําหนาที่เปนผูนําหรือประธานชมรมผูสูงอายุจะตองเปน
ผูที่ทุมเท เสียสละและมีความมุงมั่นที่จะสรางสรรคกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุและที่สําคัญผูนําหรือ
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ประธานชมรมผูสูงอายุจะตองเปนที่ยอมรับและศรัทธาในกลุมผูสูงอายุดวยกัน และที่สําคัญตองเปนที่ยอมรับ
และเช่ือถือของหนวยงานและองคกรตาง ๆที่เกี่ยวของ อีกดวย 

3. คณะกรรมการและแกนนํารวมขับเคลื่อน ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของชมรมผูสูงอายุ 
คณะกรรมการและแกนนํารวมขับเคลื่อน ถือเปนอีกหนึ่งเงื่อนไขความสําเร็จของการพัฒนาสูชมรม
ผูสงูอายุตนแบบ ของชมรมผูสูงอายุเทศบาลตําบลบานฝางเพราะเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
หรือกิจกรรมชมรมผูสูงอายุเทศบาลตําบลบานฝางใหสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง ซึ่งในการดําเนินงาน
หรือกิจกรรมชมรมผูสงูอายุเทศบาลตําบลบานฝางก็ไดมีการกําหนดจํานวนคณะกรรมการหรือแกนนํา
รวมขับเคลื่อนและมีการแบงหนาที่หรือแบงงานภายในชมรมผูสูงอายุไวอยางชัดเจน ทําใหคณะกรรมการ    
และแกนนํารวมขับเคลื่อนชวยกันขับเคลื่อนการทํางานใหประสบความสําเร็จ เปนการสรางกระบวนการ        
มีสวนรวมใหการบริหารจัดการชมรมผูสูงอายุเทศบาลตําบลบานฝางที่มีประสิทธิภาพ 

4. ทีมวิทยากรจิตอาสาหรือองคกรเครือขาย องคประกอบนี้ถือเปนสวนสําคัญอีกองคประกอบ
หนึ่งที่ถือเปนเอกลักษณที่โดดเดนประการหนึ่งของชมรมผูสูงอายุเทศบาลตําบลบานฝางเพราะใชทุน
ทางสังคมและวัฒนธรรมที่มี เปนตัวตั้งในการ ทําใหกิจกรรมตาง ๆ  ของชมรมผูสูงอายุเทศบาลตําบลบานฝาง
สามารถดําเนินงานไปไดตามวัตถุประสงคที่ ตั้ งไว  เชน วิทยากรจากสมาชิกกลุ มผู สู งอายุดวยกัน            
ขาราชการบํานาญ พระสงฆ รวมถึงการขอความอนุเคราะหวิทยากรจิตอาสาจากหนวยงาน องคกรตาง ๆ      
ทั้งในลักษณะเครือขายทางสังคม เชน ศูนยสงเสริมพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการใชประโยชน     
ไมขนาดเล็กและของปาจังหวัดขอนแกน ศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแกนคณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ศูนยสงเสริมสุขภาพชุมชนตําบลบานฝาง อาสาสมัครสาธารณะสุขประจําหมูบาน     
(อสม.) อาสาสมัครดูผูสูงอายุ (อผส.)สํานักงานพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดขอนแกน
คณะเกษตรศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกนสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลบานฝาง โรงเรียนฝาง
วิทยาโรงเรียนชุมชนบานฝางเปนตน 

5. การกําหนดกติกาหรือขอตกลงรวมกัน ในระยะเริ่มแรกกิจกรรมหรือการดําเนินงาน
อาจไมซับซอน เพราะยังเปนกลุมผูสูงอายุขนาดเล็ก ตอมาเม่ือกลุมมีขนาดใหญเพิ่มมากข้ึนปญหา    
และวิธีแกไขปญหาก็จะยุงยากซับซอนตามไปดวย การกําหนดกติกาหรือขอตกลงรวมกัน จึงเปนองคประกอบ
หรือปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการพัฒนาชมรมผูสูงอายุเทศบาลตําบลบานฝางสูชมรมผูสูงอายุ
ตนแบบดานพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ เพราะการกําหนดกติกาหรือขอตกลงจะตองจากความเห็น
พองตองกันของสมาชิกชมรมผูสูงอายุเทศบาลตําบลบานฝางที่เปนเหมือนพันธะสัญญาดานจิตใจท่ีมีตอกัน     
“วาจะรวมกันยึดถือและปฏิบัติตาม” ซึ่งการกําหนดกติกาหรือขอตกลงดังกลาวทําใหการดําเนินงาน
ของชมรมผูสูงอายุเทศบาลตําบลบานฝางมีทิศทางการทํางานที่ชัดเจน แมวาจะมีการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการใหม แตขอกําหนดกติกาหรือขอตกลง ก็เปนแนวทางการทํางานที่สมาชิกทุกคนยึดถือ
และปฏิบัติตามจนถึงปจจุบัน  

6. การเรียนรูและพัฒนาการดําเนินงานอยางตอเน่ือง การทบทวนตนเองและสรุปผล    
การดําเนินงานเปนระยะ ๆ  นอกจากจะทําสมาชิกมีสวนรวมในการดําเนินงานหรือกิจกรรมของชมรมผูสูอายุแลว      
ยังทําใหสมาชิกคณะผูบริหารชมรมเรียนรูที่จะแกไขปญหาที่เกิดจากการดําเนินงานหรือกิจกรรมดวยตนเอง 
กระบวนการนี้ มักเปนไปในลักษณะของสวนรวมทั้ งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ       
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เชน การประชุมประจําเดือน การสรางเวทีในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การรวมกันดําเนินงาน       
ของสมาชิกและคณะผูบริหารชมรม เมื่อสมาชิกคณะผูบริหารชมรมเรียนรูวิธีการแกไขปญหาไดดวยตนเอง      
จึงกอเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุใหดีข้ึน และนํามาพัฒนากระบวนการทํางานอยางตอเน่ือง
ดังเชนตัวอยาง กิจกรรมกองทุนขยะเพื่อการจัดการสวัสดิการผูสูงอายุ ที่เกิดจากการมีสวนรวมของสมาชิก       
ในการศึกษาคนหาปญหาและสาเหตุของปญหาที่เกิดข้ึนในชุมชน และสมาชิกรวมกันแสวงหาแนวทางแกไข
ปญหาโดยมีหนวยงานรัฐท่ีเกี่ยวของใหการสนับสนุนในดานงบประมาณ ทรัพยากร และความรู กองทุนขยะ    
เพื่อการจัดสวัสดิการผูสูอายุ เกิดข้ึนในป 2558 สืบเนื่องจากมีขยะที่ถูกทิ้งในชุมชนและปาชุมชนจํานวนมาก 
ชาวบานเสนอปญหาขยะของชุมชน มีการประชุมชาวบาน ผูนําชุมชน ผูใหญบาน เจาหนาที่ภายในตําบล     
ไดขอสรุปรวมกัน ทําบันทึกขอตกลงใหความรวมมือ การจัดตั้งกองทุนขยะเพ่ือการจัดสวัสดิการผูสูอายุ        
โดยเทศบาลตําบลบานฝาง รวมกับภาคีเครือขาย อบรมใหความรูเกี่ยวกับการคัดแยกขยะจาก
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค 10 และรณรงคประชาสัมพันธกับหนวยงานภาคประชาชน หนวยงานภาครัฐ     
รวมกันคัดแยกขยะและบริจาค เพื่อเปนการจัดสวัสดิการใหกับผูสูงอายุ อันดับแรกเริ่มไดดําเนินการ
โดยขอความรวมมือจากโรงพยาบาลบานฝาง สถานีตํารวจภูธรบานฝาง โรงเรียนฝางวิทยา โรงเรียนชุมชนบานฝาง      
ที่วาการอําเภอ เพื่อขอความรวมในคัดแยกขยะและการบริจาคขยะ จากนั้นไดขยายผลไปยังประชาชน            
ในชุมชนตาง ๆ  ภายในพ้ืนท่ี เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการขยะอยางเปนระบบ      
โดยกําหนดใหบานฝาง หมูที่ 1, 2, 9 และ 12 เปนหมูบานนํารอง และเปนหมูบานตนแบบการบริหารจัดการขยะ 
และขยายผลใหครอบคลุมทั้ง 12 หมูบานในเขตตําบลบานฝาง 

ดังนั้นชมรมผูสูงอายุที่จะพัฒนาใหเปนตนแบบชมรมผูสูงอายุ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
ควรองคประกอบดวยองคประกอบสําคัญ 5 องคประกอบ ดังนี้ 

1. การเรียนรูและพัฒนาการดําเนินงานอยางตอเน่ือง ดวยวิธีการทบทวนตนเอง และ
สรุปผลการดําเนินงานเปนระยะ ๆ 

2. การเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวมในการดําเนินงานของชมรมทุกขั้นตอน นับตั้งแต
การมีสวนรวมในการศึกษาคนหาปญหาและสาเหตุของปญหาที่เกิดข้ึนในชุมชน รวมคิด รวมสรางรูปแบบ     
และวิธีการพัฒนา เพื่อแกไขปญหาและลดปญหาของชุมชน การกําหนดกติกาหรือขอตกลงในการดําเนินงาน     
ของชมรมรวมกัน รวมถึงการรวมรับผลประโยชนจากกิจกรรมและโครงการท่ีเกิดข้ึนจากการมีสวนทั้งในรูปแบบ
ที่เปนทางการและไมเปนทางการ เชน การประชุมประจําเดือน การสรางเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

3. ผูนําหรือประธานชมรม และคณะกรรมการบริหารชมรมมีความสามารถแสวงหา
ความรวมมือจากภายในและภายนอกชมรมได จนทําใหการขับเคลื่อนการดําเนินงานหรือกิจกรรม
เปนไปอยางตอเน่ือง  

4. การพัฒนาโดยใชทรัพยากรหรือทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอยู เปนตัวตั้งในการ  
5. ชมรมมีการกําหนดกติกาหรือขอตกลงรวมกันหลายรูปแบบทั้งรูปแบบที่เปนทางการ 

คือ การกําหนดในลักษณะแบบลักษณอักษร และรูปแบบที่ไมเปนทางการ คือ พันธะสัญญาดานจิตใจ
ที่มีตอกัน “วาจะรวมกันยึดถือและปฏิบัติตาม” 
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อภิปรายผล 
ผลจากการศึกษาอภิปรายผลดังนี้ 

1. สภาพการดําเนินงานของชมรมผูสูงอายุตนแบบ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
เทศบาลตําบลบานฝาง อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน พบวา ชมรมผูสูงอายุเทศบาลตําบล      บานฝาง 
จัดตั้งข้ึนโดยผูนําหรือประธานชมรมและสมาชิก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูสูงอายุไดรับการชวยเหลือดูแลดาน
สุขภาพเปนแหลงพบปะทํากิจกรรมรวมกันและใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันระหวางสมาชิกชมรม
ผูสูงอายุมีคณะกรรมการทําหนาที่ในการบริหารและโครงสรางคณะกรรมการท่ีชัดเจน และมีการบริหาร
จัดการตามเกณฑมาตรฐานชมรมผูสูงอายุฯ โดยกิจกรรมสวนใหญจะเนนเรื่องดานสุขภาพ     ดานรางกายและ
จิตใจ ชมรมมีอุปสรรคในการดําเนินงานและการจัดกิจกรรมดานการขาดแคลนงบประมาณสอดคลองกับ
การศึกษาของ ปานหทัย ปานสิทธ (2554) ที่พบวา อุปสรรคของชมรม คือ งบประมาณมีจํานวนจํากัด  

2. องคประกอบท่ีสนับสนุนหรือสงผลใหชมรมผูสูงอายุเทศบาลตําบลบานฝาง อําเภอบานฝาง 
จังหวัดขอนแกนเปนชมรมผูสูงอายุตนแบบ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ พบวา ปจจัยที่สนับสนุน
ใหชมรมผูสูงอายุเทศบาลตําบลบานฝาง เปนตนแบบชมรมผูสูงอายุ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
ประกอบดวย 4 ปจจัย ไดแก 1) ปจจัยภายในชมรม ประกอบดวย สมาชิกชมรม คณะกรรมการชมรม ผูนําหรือ
ประธานชมรม มีวัตถุประสงคเดียวกัน 2) ปจจัยภายนอกชมรมประกอบดวย หนวยงานภาครัฐที่ เกี่ยวของ      
และหนวยงานภาคีเครือขายที่เก่ียวของในการสนับสนุนงบประมาณทรัพยากร อุปกรณและความรูที่จําเปนตอ
ผูสูงอายุอยางตอเนื่อง 3) ปจจัยดานสภาพแวดลอมของชุมชน ประกอบดวย การอาศัยอยูในชุมชน
แบบชวยเหลือเอื้ออาทรตอกัน ชุมชนใหความเคารพนับถือผูอาวุโสกวาและ 4) ปจจัยดานผลประโยชน
ประกอบดวย การมีหลักประกันดานฌาปนกิจสงเคราะห การดูแลเอาใจใสดานสุขภาพ และการมีรายได         
ที่เพียงพอสําหรับการยังชีพสอดคลองกับแนวคิดความเขมแข็งองคกรชุมชน ของ ภิรมย จองคําอาง 
(2545) ที่กลาววาการพัฒนาความเขมแข็งของชมรมผูสงูอายุใหเปนไปตามความคาดหวังชุมชนจะตอง
มีลักษณะเปนปกแผนอยางแนนแฟนในทางกายภาพหรือรูปธรรมคือสมาชิกของชุมชนมีศักยภาพ      
มีการพึ่งพาอาศัยและรวมมือกันในกิจกรรมตาง ๆ  ทั้งของสวนตัวและสวนรวมสอดคลองกับประเวศวะสี        
อางถึงในวันทนียจันทรเอี่ยม(2543) ที่กลาววา การมีวัตถุประสงครวมกันความเอ้ืออาทรตอกัน      
และความมีจิตวิญญาณในชุมชนเปนองคประกอบท่ีทําใหองคกรชุมชนเกิดความเขมแข็ง (โรงพยาบาล
ศรีสังวรสุโขทัย (2556) และอีกปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญกับความเขมแข็งขององคกรชุมชนคือ       
การไดรับการสนับสนุนงบประมาณ จากหนวยงานท่ีเกี่ยวของทุกปเชนเดียวกับกรมกิจการผูสูงอายุ 
(ม.ป.ป.) สรุปวา ปจจัยความสําเร็จของชมรมผูสูงอายุตองมีปจจัยที่สําคัญ คือ การแสวงหาแหลงทุนภายนอก
และแหลงทุนในพ้ืนที่มาสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ  และการประสานงานและทํางานรวมกับหนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนอยางตอเน่ือง 

สอดคลองกับผลการศึกษาของวิจิตร ศรีไชโย  (2557) ที่พบวา ปจจัยท่ีสนับสนุนหรือ
สงผลใหนวัตกรรมการจัดหองสมุดเคลื่อนที่เพื่อนําความรูสูชุมชนประสบความสําเร็จ คือ กระบวนการทํางาน
เปนทีมของบุคลากรผูมีสวนเกี่ยวของ การเอาใจใสของผูบริหารตอการดําเนินงาน และผลการศึกษา
ของชยุต ชํานาญเนาว (2557) ที่พบวา ปจจัยแหงความสําเร็จ คือ ดานการมีสวนรวมของชุมชนและภาคสวนตาง ๆ 
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เชนเดียวกับผลการศึกษาของพันนิภา บุญจริง (2558) ที่พบวา ปจจัยแหงความสําเร็จของชมรมผูสูงอายุ        
คือ การสนับสนุนทรัพยากรจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางจริงจังและตอเนื่อง 
 

ขอเสนอแนะ 
ในการศึกษาน้ี มีขอเสนอแนะ ดังนี้

1. ขอเสนอแนะสําหรับชมรมผูสูงอายุตําบลบานฝาง 
1.1 ผลจากการศึกษาพบวา สมาชิกชมรมผูสูงอายุตําบลบานฝางมีเพียงสมาชิกสามัญ 

(อายุต้ังแต 60 ปข้ึนไป) ซึ่งยังขาดสมาชิกสมาชิกวิสามัญ (อายุตํ่ากวา 60 ป)ดังนั้นชมรมผูสูงอายุตําบลบานฝาง 
ควรมีการขยายจํานวนสมาชิกไปในกลุมผูที่มีอายุต่ํากวา 60 ป เพื่อเพิ่มความเขมแข็งใหแกชมรม
ผูสูงอายุมากขึ้นและเปนการเตรียมความพรอมกอนเขาสูวัยสูงอายุของกลุมคนท่ีมีอายุต่ํากวา 60 ป 

1.2 ผลจากการศึกษาพบวา ชมรมผูสูงอายุตําบลบานฝางมีปญหาเกี่ยวกับคณะกรรมการ
ชมรมบางรายขาดความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเองที่ ชัดเจน และสมาชิกชมรมไม เขา                
ในเจตนารมณของการจัดตั้งชมรมอยางถองแท ดังนั้น ประธานชมรมผูสูงอายุตําบลบานฝาง ควรมีการประชุม
ช้ีแจงสรางความเขาใจกับคณะกรรมการและสมาชิกชมรม โดยควรเนนการทําความเขาใจกับสมาชิก
เกี่ยวกับเจตนารมณของชมรม บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการชมรมและสมาชิก เพื่อสรางความเขาใจที่ชัดเจน 
ถองแท 

1.3  ผลจากการศึกษาพบวา ชมรมผูสูงอายุตําบลบานฝางมีปญหาเกี่ยวกับการเลือก
คณะกรรมการชุดใหมทําไดยาก ดังนั้น ประธานชมรมควรวางแผนสืบทอดงานบริหารชมรมผูสงูอายุ
รวมไปถึงการใหความรูที่จําเปนแกผูมาสืบทอดตําแหนงตอเพื่อสรางผูสืบทอดงานชมรมผูสูงอายุสูคน
รุนตอมาใหมีความตอเน่ืองยั่งยืน 

1.4 ผลจากการศึกษาพบวา ชมรมผูสูงอายุตําบลบานฝางมีปญหาเก่ียวกับงบประมาณที่
ไมพอเพียงและการขาดงบประมาณในการดําเนินงานดังนั้นประธานและคณะกรรมการชมรมควร
แสวงหาเครือขายกับบุคคลและองคกรท้ังภายในพื้นที่และภายนอกพื้นที่เพื่อขอรับการสนับสนุนดาน
งบประมาณทรัพยากร และอุปกรณ เพื่อใหชมรมมีการดําเนินงาน อยางตอเนื่อง 

2.  ขอเสนอแนะสําหรับเทศบาลตําบลบานฝาง 
2.1 เทศบาลตําบลบานฝางควรประสานความรวมมือกับบุคคลและองคกรทั้งภายในพื้นที่       

และภายนอกพ้ืนที่เพื่อการสนับสนุนดานงบประมาณและกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุใหสามารถ
ดําเนินการได 

2.2 เทศบาลตําบลบานฝางควรสนับสนุน งบประมาณทรัพยากร และอุปกรณ เปนประจําทุกป 
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานและกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุใหเปนไปอยางสมํ่าเสมอ  

3. ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 
3.1 ควรศึกษาคุณภาพชีวิตของสมาชิกชมรมผูสูงอายุเทศบาลตําบลบานฝาง อําเภอบานฝาง 

จังหวัดขอนแกนเพื่อใหไดขอมูลในการปรับปรุงการดําเนินงานชมรมผูสูงอายุและเปนแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของสมาชิกชมรมผูสูงอายุที่พึ่งตนเองได 



                     วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิรน มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
                       Western University Research Journal of Humanities and Social Science

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

รน มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
umanities and Social Sciencee

ร 
e

3.2 ควรศึกษาปจจัยที่เปนตัวกําหนดการเขาเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุและความตองการเปน
สมาชิกชมรมผูสูงอายุเทศบาลตําบลบานฝาง อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกนของกลุมผูที่มีอายุต่ํากวา 60 ป 
เพื่อใหไดขอมูลสําหรับเปนแนวทางในการสนับสนุนสงเสริมการเขารวมกิจกรรมของผูสูงอายุตอไปในอนาคต 
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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  

 

             
  2-3         

  



                        
                       Western University Research Journal of Humanities and Social Science

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

 
umanities and Social Sciencee

 
e

  
( , 2559) 

 
 
              

  
(Efficiency)   

       
 (      , 

2559) 

   3  
 1)  

 
 2) 

 
 3)  

 
 

 
 5   GDP  

 GDP  3.7  2540 
 GDP  10.6 

 
  2559  24.2  2560  14.6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        
                       Western University Research Journal of Humanities and Social Science

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

 
umanities and Social Sciencee

 
e

 
 1  

 

 : , 2560 
 

 (  1)   GDP 
   2553 

 

  

  
 2557 

 58.4  2550 – 2555  71.0 
 2559  66.1 

 87.0 (  2) 
  3      

 
 

 
 



                        
                       Western University Research Journal of Humanities and Social Science

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

 
umanities and Social Sciencee

 
e

 

 
 

 2   

 : , 2560 
 

    2558 
 2,859   

GFMIS  81   2,123   74.3  2559 
 13.4  3,244  

 78.7 ( , 2560)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        
                       Western University Research Journal of Humanities and Social Science

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

 
umanities and Social Sciencee

 
e

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 3 /  
 

 
  

/  2        
  (  3)  

     
 

(1)   
 

 
  

      
   

  

 
 

 

 
  . 

 

 

 
 

 

 

 
 

/  

 

 
e-GP  GFMIS 

 

 

 

/
 

/
 



                        
                       Western University Research Journal of Humanities and Social Science

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

 
umanities and Social Sciencee

 
e

 
   .  

 
 1   1 2  3  4  

 
(2)           

      
      

   
   

 
     

 2  3   
     

   “
”   

      
   

 . . 2535  
(3)  

    e-GP  GFMIS 
 2   4   1)  2)  3) 

 (PO)  4)  2   
   

  
 E-GP   

PO  PO  GFMIS 
 

 
  

  . . 2558  
  2559     

  



                        
                       Western University Research Journal of Humanities and Social Science

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

 
umanities and Social Sciencee

 
e

 . . 2559 (  4) 

 
 

 

 4  . . 2559 
 

 :  



                        
                       Western University Research Journal of Humanities and Social Science

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

 
umanities and Social Sciencee

 
e

 
 2558   8    

        
       

  
  

 
  

 
   

 2558 - 2559    
 . . .  

  
     

  
 

1.  3 1) 
 ( ) 

  2)  
  

 3)  
    . . . 

      
 

 
2.  

  
  

      
 

  
“ ”   

     



                        
                       Western University Research Journal of Humanities and Social Science

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

 
umanities and Social Sciencee

 
e

      
( )       

 /  
   . . 2535 

  
  

3.  1) 
 

   “
”  

 
 2)      

    
     

 .        
 . 

         
 

  3)     
  

.  GFMIS  e-GP   e-Plan

         
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        
                       Western University Research Journal of Humanities and Social Science

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

 
umanities and Social Sciencee

 
e

 

 
 Management Chart  

 (Supply Side)     
 (Demand Side)       

       
 2559  

   36,000  
 5    

 
 665   646   97.18 

  40,000           
 1   3   

 218   184   84.38 
 

(Government Expenditure Index : G)  6.0 
 2.9  4.2 
 17.8  

 (  5)  
 
 

 
 

 5   
 

 
 : , 2559 

 



                        
                       Western University Research Journal of Humanities and Social Science

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

 
umanities and Social Sciencee

 
e

  
  2559 

 3.7  2558      
    6.0

 28 
  12   

  19        
        

  
 

 Management Chart  
(2558) 

- (Provincial input-output model) 
 

 
  (Forward Linkages) 

 (Backward Linkages)    
  1,439.87       

 1,471.319   
 3      

 11,363   
3    

 7,371   610   360   

 (Multiplier)
 

   
 

 

  
( ) 

( ) ( )        
 

 
 



                        
                       Western University Research Journal of Humanities and Social Science

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

 
umanities and Social Sciencee

 
e

 
 

 

 
. (2560). .  5  2560,  

       http://www.cgd.go.th/cs/internet/internet/cs/internet/internet/  
       .html?page_locale=th_TH. 

  . (2559). .  : 
       . 

. (2559).  
        2559. . 

. (2556).   
        2556  2557. . 

. (2558).  
       . . 

. (2558). ( .) 
         . . 2558 . 
       . 

. (2559).  
        . . 2559.  5 d6,4kryoTN 2560 ,                            

http://www.bb.go.th/bbweb/?page_id=7127. 
  . (2558).  

       : . . 
       . . 
 
 
 



                     วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิรน มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
                       Western University Research Journal of Humanities and Social Science

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

รน มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
umanities and Social Sciencee

ร 
e

ปญหาดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติของโรงเรียนขนาดเล็ก 
ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดขอนแกน 

Problems Concerning Policy Implementation of Educational 
Decentralization of Schools in Khon Kaen Municipality,  

Khon Kaen Province 
 

ศิรินญา ศรีสวาง1 เพ็ญณี แนรอท2 
 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจซึ่งศึกษาปญหาดานการนํานโยบายสูการปฏบิัติของโรงเรยีนขนาดเลก็ในเขต

เทศบาลเมือง จังหวัดขอนแกน โดยมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาปญหาดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติของโรงเรียน
ขนาดเล็กในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดขอนแกนภายใตการกระจายอํานาจทางการศึกษา 2) เพื่อประเมินผลนโยบาย
การกระจายอํานาจทางการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดขอนแกนภายใตการกระจาย
อํานาจการศึกษา และ 3) เพื่อจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายการกระจายอํานาจทางการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก               
ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดขอนแกนภายใตการกระจายอํานาจการศึกษา เก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการวิจัยผสมผสาน 
ประกอบดวยการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการสํารวจดวยแบบสอบถามสําหรับครูผูสอน จํานวน 42 คน     
และการสัมภาษณผูบริหาร จํานวน 10 คน โดยใชแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง ผลการวิจัยพบวา 1) ปญหาดานการนํานโยบาย    
สูการปฏิบัติของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดขอนแกนภายใตการกระจายอํานาจทางการศึกษา     
คือ ขอจํากัดดานงบประมาณ เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณในรูปแบบรายหัวสงผลใหโรงเรียนขนาดเล็กไดรับการจัดสรร
งบประมาณท่ีนอยในขณะท่ีตองบริหารการศึกษาท้ัง 4 ดานและกิจกรรมพัฒนานักเรียนในรูปแบบเดียวกับโรงเรียนขนาดอ่ืน ๆ 
โดยเฉพาะการขาดการสนับสนุนงบประมาณดานเทคโนโลยี อยางไรก็ตามตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันโรงเรียนขนาดเล็ก
ตองบริหารจัดการศึกษาภายใตความขาดแคลนและดําเนินงานเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคของนโยบายที่ไดวางไว 
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 ) และดานการบริหารงานท่ัวไป ( X = 4.11), (S.D. = .747 ) ตามลําดับ 3) ขอเสนอแนะ
เชิงนโยบายกลุมเปาหมายมีความเห็นวา (1) พัฒนาใหโรงเรียนมีความเปนนิติบุคคลแบบสมบูรณแบบอยางเปนรูปธรรม
ใหอิสระทางการบริหารซ่ึงจะสงผลตอการคัดเลือกบุคคลากรที่ตรงกับความตองการ (2) ทบทวนงบประมาณอุดหนุนรายหัว
ใหกับโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อลดความเลื่อมล้ําระหวางโรงเรียน 
 

คําสําคัญ : การกระจายอํานาจ การบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก  
 
 
 

                                                
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น วิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแกนy 
2 รองศาสตราจารย ดร.,อาจารยประจําสาขาการปกครองทองถ่ิน วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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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 “บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา      

ขั้นพ้ืนฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดการใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย” 
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2557) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ไดกําหนดความ     
มุงหมายในการจัดการศึกษาวาการจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ
ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต การบริหาร
ราชการแผนดินของไทยในอดีตนั้น ไดเนนไปที่การรวมศูนยมากกวาการกระจายอํานาจ เนื่องจากตองการรักษา
ความมั่นคงของชาติ จึงทําใหเกิดปญหาตามมาอยางมากมายในระดับทองถิ่นนั้นไมสามารถแกไขไดอยางเบ็ดเสร็จ
ภายในทองถิ่น (ชํานาญ จันทรเรือง, 2556) ป พ.ศ. 2539 เกิดกระแสการปฏิรูปการศึกษาข้ึนอีกครั้ง 
โดยนําสาระสําคัญทางการศึกษามาบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ และการกระจายอํานาจไดกําหนดชัดเจน
ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 มีการปรับเปลี่ยน       
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การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีเนนการกระจายอํานาจไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา
โดยตรงทั้งดานงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป  

ป พ.ศ. 2555-2558 มีเด็กไทยกวาหนึ่งลานคนเขาศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กและพบวาคุณภาพ
การศึกษาที่เด็กไดรับนั้นถือวายังไมมีคุณภาพเพียงพอ ดวยบุคลากรครูที่ขาดแคลน และบางสวนกําลังจะ
เกษียณอายุราชการ รวมถึงงบประมาณการบริหารจัดการโรงเรียนที่ไดรับเปนรายหัวที่ต่ํา ปจจุบันคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีสถานศึกษาในสังกัดจํานวน 32,879 แหง เปนสถานศึกษาขนาดเล็กมีจํานวนทั้งสิ้น  
10,877 แหง คุณภาพการศึกษาของนักเรียนมีคุณภาพคอนขางต่ําเมื่อเทียบกับสถานศึกษาขนาดอ่ืน 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน , 2550) จากสภาพขางตนชี้ใหเห็นวาปญหาสําคัญใน
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งเปนปญหาหลัก 3 ประการ คือ จํานวนนักเรียนซึ่งเปนปจจัย
หลักมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง สงผลตองบประมาณที่โรงเรียนจะไดรับเพ่ือนํามาบริหารจัดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนยังไมดีเทาโรงเรียนในเขตเมือง 
ขาดอุปกรณ และเทคโนโลยีทางการศึกษา และปญหาสําคัญอีกประการคือการขาดแคลนบุคลากรครู
ที่มีความเชี่ยวชาญในแตละสาระการเรียนรู จํานวนครูไมครบชั้นเรียน จากสภาพปญหาดังกลาวขางตน      
เพ่ือใหการดําเนินงานการบริหารจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพของโรงเรียนเพ่ือสนองนโยบาย
ดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไดอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุเงื่อนไขความสําเร็จ รวมทั้งจัดการเรียน      
การสอนไดตามมาตรฐาน มีคุณภาพ ลดความเลื่อมล้ํา ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปญหาดานการนํา
นโยบายสูการปฏิบัติของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดขอนแกนภายใตการกระจาย
อํานาจทางการศึกษา 4 ดาน ไดแก ดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และบริหารทั่วไป  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาปญหาดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตเทศบาลเมือง 

จังหวัดขอนแกนภายใตการกระจายอํานาจทางการศึกษา 
2. เพ่ือประเมินผลนโยบายการกระจายอํานาจทางการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในเขต

เทศบาลเมือง จังหวัดขอนแกนภายใตการกระจายอํานาจการศึกษา  
3. เพ่ือจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายการกระจายอํานาจทางการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก

ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดขอนแกนภายใตการกระจายอํานาจการศึกษา 
 

การกระจายอํานาจทางการศึกษา 
ความหมายของการกระจายอํานาจทางการศึกษา  การกระจายอํานาจในการบริหาร

การศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ คือ การถายโอน (Transfer) อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ            
ในการตัดสินใจดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไปจากสวนกลาง 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2536 : 10)โดยการท่ีรัฐหรือรัฐบาลสวนกลางใหอํานาจการตัดสินใจในกิจกรรมตางๆ        
กับสวนราการในระดับภูมิภาคหรือสวนราชการในระดับทองถิ่นนั้นๆ ไดนําไปใชในการจัดการศึกษาโดยตรง 
(ภานุวัฒน ภักดีวงศ , 2540 : 7) 

หลักการกระจายอํานาจการบริหารการศึกษา ภานุวัฒน ภัคดีวงศ (2540 : 25) กลาวถึงหลัก
ของการกระจายอํานาจจะตองมีการกระจายอํานาจวินิฉัยสั่ งการและการบริหารลงไปยังหนวยงาน     
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ซึ่งรับผิดชอบที่ใกลชิดประชาชนใหมากที่สุด ผูรับมอบอํานาจตองมีความพรอมในการรับมอบหนาที่
ความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่มากขึ้น สรางดุลยภาพระหวางหนาที่และความรับผิดชอบกับอํานาจ
หนาที่ที่เพ่ิมขึ้น การกระจายอํานาจจะตองเปนไปเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคในดานประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และประโยชนตอประชาชนและสังคม และตองมีเปาหมายท่ีชัดเจนประเมินได และตองมีการ
ตระเตรียมข้ันตอนใหเปนระบบเพียงพอแกการดําเนินการ 

องคประกอบหลักของการกระจายอํานาจการบริหาร และการจัดการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา (2549) การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาใหเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการ
แบงอํานาจการบริหารจากสวนกลางไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา
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
ใหกับสวนทองถ่ินตามลําดับขั้นตอนของการบังคับบัญชา 2) การมอบอํานาจ หมายถึง หนวยงานในระดับภูมิภาค 
หรือระดับทองถิ่นหรือหนวยงานเฉพาะกิจไดรับอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบจากสวนกลางเพ่ือดําเนิน
โครงการพิเศษโดยมีอิสระในการกําหนดนโยบายการบริหารจัดการดวยตนเองแตความรับผิดชอบสูงสุดยังอยูที่ 
3) การโอนอํานาจ หมายถึง สวนกลางกระจายอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบที่มีอยูไปยังองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอยางเต็มที่ โดยมีกฎหมายรองรับ สวนกลางมีหนาที่ใหการสนับสนุนสงเสริมและ
ควบคุมกํากับทางออมและ 4) การใหองคกรเอกชนรับไปดําเนินการในกิจการที่รัฐบาลไมอาจสามารถ
ทําไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 

การบริหารฐานโรงเรียน (School-based Management) 
การบริหารโรงเรียนเปนฐานน้ันเปนหัวใจสําคัญของการบริหารสถานศึกษาดวยเหตุผลสําคัญ

คือ 1) หลักการกระจายอํานาจ เปนการกระจายอํานาจจากสวนกลางมายังสถานศึกษาโดยเช่ือวา
สถานศึกษาคือ หนวยสําคัญของการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการศึกษาของเด็ก 2) หลักการมีสวนรวม 
(Participation or Collaboration or Involvement) คือ การเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษา     
ไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการคิดและตัดสินใจรวมกัน 3) หลักการคืนอํานาจการจัดการศึกษาใหประชาชน 
(Return Power to People) เนื่องจากการเปล่ียนแปลงทางสังคมอยางรุนแรง รวดเร็ว การจัดการศึกษา            
ในรูปแบบเดิมที่มาจากสวนกลางซึ่งอาจไมตอบสนองตอความตองการอยางแทจริงของชุมชนทองถิ่นได           
การคืนอํานาจตัดสินใจนาจะเปนทางออก และสอดคลองกับการจัดการศึกษา 4) หลักการบริหารตนเอง     
(Self - Managing) เปนหลักความเชื่อวาการบริหารงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายสามารถทําไดหลากหลายวิธี    
หนวยงานในสวนกลางควรจะมีหนาท่ีเพียงกําหนดนโยบาย และเปาหมาย ใหโรงเรียนจัดการบริหารงานดวย       
5) หลักการตรวจสอบและถวงดุล (Check and Balance) โดยหลักการท่ีวาสวนกลางมีหนาที่กําหนดนโยบาย 
และควบคุมมาตรฐานแลว ใหมีองคกรอิสระทําหนาที่ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานนโยบายของชาติ 
เชื่อวาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานนาจะทําใหการบริหารโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพ และคุณภาพมากข้ึน     
(อุทัย บุญประเสริฐ, 2543: ค-ง)  
 



                     วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิรน มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
                       Western University Research Journal of Humanities and Social Science

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

รน มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
umanities and Social Sciencee

ร 
e

การนํานโยบายไปปฏิบัติ 
แนวคิดการนํานโยบายไปปฏิบัติมีหลักการสําคัญคือประเด็นความสามารถท่ีจะผลักดันให      

การทํางานของกลไกท่ีสําคัญทั้งหมด สามารถบรรลุผลลัพธที่ตั้งไวได นอกจากน้ียังกลาวอีกวา การนํานโยบาย      
ไปปฏิบัติมีความสลับซับซอนในกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ ครอบคลุมถึงองคการ และผู เกี่ยวของ               
ซึ่งลวนมีความคาดหวังและเปาหมายท่ีตางกันไป องคการ และผูเกี่ยวของตางมีบทบาท และอิทธิพลตอผลของ
การนํานโยบายไปปฏิบัติมากหรือนอยตางกันไป แตไมมีใครสามารถควบคุมผลหรือทิศทางของการนํา
นโยบายไปปฏิบัติได (วรเดช จันทรศร, 2541 หนา 3) ซึ่งมีขั้นตอนในการปฏิบัติที่ครอบคลุมถึงการแปลง
วัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ีกําหนดไวในกฎหมายหรือพระราชบัญญัติซึ่งปกติจะกวาง และคลุมเครือ
ใหเปนกิจกรรมหรือโครงการที่ชัดเจนเปนรูปธรรม ศุภชัย ยาวะประภาษ (2548 : 89) สรุปเปน
ขั้นตอนได 5 ขั้นตอน ดังนี้ การแปลงนโยบาย การรวบรวมทรัพยากร การวางแผน การจัดองคกร 
และการดําเนินงาน 

ความสําคัญของการประเมินนโยบาย  
การประเมินนโยบายเปนการติดตามเพ่ือประเมินความเหมาะสมของความสอดคลองกับ

โครงสรางองคกรเพ่ือใหทราบถึงผลตามแผนที่กําหนดไว ดันน (Dunn, 2008: 353-354) กลาววา    
การประเมินนโยบายมีหนาที่สําคัญในการวิเคราะหนโยบายไดแก  1) การใหขอมูลสารสนเทศท่ีมี   
ความเท่ียงตรงและเชื่อถือได 2)การชวยใหเกิดความชัดเจน และวิพากษวิจารณเกี่ยวกับคุณคาที่อยูภายใต
เปาประสงคหรือวัตถุประสงคของเปาหมายของนโยบาย โดยการใหนิยามและระบุความหมายเชิงปฏิบัติการ     
ใหชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค 3) การชวยใหเกิดการประยุกตใชวิธีการวิเคราะหนโยบายอื่นๆ รวมทั้ง
การใหขอเสนอแนะและการกําหนดโครงสรางปญหา ขอมูลสารสนเทศที่เพียงพอเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามนโยบายจะชวยในการกําหนดโครงสรางปญหาเชิงนโยบายไดชัดเจน และปรับปรุงทางเลือก
นโยบายไดอยางเหมาะสม ขณะเดียวกันเกณฑในการประเมินนโยบายก็นับเปนประเด็นสําคัญ เกณฑในการ
ประเมินผลนโยบายที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไปคือ เกณฑที่เนนประสิทธิภาพ และเกณฑที่เนนประสิทธิผล    
จุมพล หนิมพาณิช (2547 : 239) ไดอธิบายไวตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 1) เกณฑประสิทธิผล         
ใชพิจารณาผลของนโยบายท่ีมีตอความสําเร็จของผลลัพธ 2) เกณฑประสิทธิภาพ ใชพิจารณาการใชทรัพยากร 
มีการใชทรัพยากรน้ันไดอยางคุมคาหรือไม 3) เกณฑความพอเพียง ใชพิจารณาวาการดําเนินงานของ
นโยบายนั้นบรรลุวัตถุประสงคหรือไม โดยอยูภายใตเงื่อนไขทางทรัพยากรท่ีมีอยู 4) ความเท่ียงธรรม 
เกี่ยวของกับเหตุผลเชิงกฎหมายและเหตุผลทางสังคม นโยบายความเที่ยงธรรมคือเกี่ยวกับการกระจายโอกาส
อยางยุติธรรม แตในเร่ืองของภารคาใชจายยังไมสามารถที่จะกระจายไดอยางเทาเทียม 5) ความตองการ
ตอบสนอง เกณฑนี้ใชพิจารณาการตอบสนองความตองการ หรือความพึงพอใจ 6) ความเหมาะสม 
เปนการพิจารณาถึงความเหมาะสมของนโยบาย โดยที่ความเหมาะสมของนโยบายหน่ึงๆ น้ันไมไดขึ้นอยูที่เกณฑใด
เกณฑหนึ่ง แตตองมีหลายเกณฑ  
 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
อรวรรณ คํามาก (2554) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยที่สงผลสําเร็จของการนํานโยบายการกระจายอํานาจ         

การบริหารและการจัดการศึกษาไปปฏิบัติในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เขตตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการท่ี 6 พบวา 1) ระดับปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของการนํา
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นโยบายการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปปฏิบัติ โดยรวมอยูในระดับมาก         
2) ความสําเร็จของการนํานโยบายการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปปฏิบัติ        
ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยูในระดับมาก 3) ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายการกระจายอํานาจ
การบริหารและการจัดการศึกษาไปปฏิบัติในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวา ทุกปจจัยมีความสัมพันธ
ทางบวกกับความสําเร็จของการนํานโยบายการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาไป
ปฏิบัติในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ตอมา กมลศักดิ์ ทองกลม (2551) ไดศึกษาเรื่องสภาพและปญหาในการกระจายอํานาจ        
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา อุบลราชธานี เขต 1         
ผลการศึกษาพบวาพบวา 1) การกระจายอํานาจการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีสภาพการกระจายอํานาจโดยรวม และรายดาน                  
อยูในระดับมาก และมีปญหาการกระจายอํานาจโดยรวมและรายดานอยูในระดับนอย ตอมาเสนห เหลาเสนา 
(2554 : 98-104) ไดศึกษาความพรอม และความคาดหวังตอการกระจายอํานาจการบริหารงบประมาณ         
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา            
จังหวัดชัยภูมิ พบวา 1) ความพรอมตอการกระจายอํานาจการบริหารงบประมาณของผูบริหารโรงเรียน             
อยูในระดับมาก 2) ความพรอมตอการกระจายอํานาจการบริหารงบประมาณ ดานพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ของครูอยูในระดับมาก 3) ความพรอมตอการกระจายอํานาจการบริหารงบประมาณ ดานความสัมพันธ          
กับชุมชนอยูในระดับมาก 4) ความพรอมตอการกระจายอํานาจการบริหารงบประมาณ ดานบรรยากาศองคการ
อยูในระดับมาก 5) ปญหาและอุปสรรค พบวา การจัดสรรงบประมาณเกิดความไมเปนธรรม โรงเรียนในเขตกันดาร 
หรือเขตยากจนจะไมไดรับการสนับสนุนจากชุมชนเทาที่ควร บางโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียนไมสนใจศึกษานโยบาย 
และแนวปฏิบัติการกระจายอํานาจไมเห็นความสําคัญของการกระจายอํานาจ และอํานาจการบริหารผูกขาด          
หรือจํากัดไวแตคณะกรรมการหรือผูมีสวนเก่ียวของ และ พูลยชัย ยาวิราช (2550) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบ
การนํานโยบายไปสูการปฏิบัติสําหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการวิจัยพบวา สภาพปจจุบันและ
ปญหาของการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติพบวา การนํานโยบายไปปฏิบัติยังขาดกระบวนการที่เปนแนวทางท่ีชัดเจน
ในการดําเนินงาน ยุทธศาสตรหรือแนวทางสูความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติที่สําคัญ           
คือ ยุทธศาสตรการมีสวนรวมและยุทธศาสตรการบริหารเชิงกลยุทธ รูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นเปนรูปแบบ    
ในเชิงกระบวนการและยุทธศาสตร ซึ่งระกอบดวยองคประกอบหลัก 2 สวน คือ สวนแรกเปนกระบวนการนํานโยบาย
ไปสูการปฏิบัติสําหรับสถานศึกษา และสวนท่ีสองคือ ยุทธศาสตรสูความสําเร็จที่มีความสัมพันธกับกระบวนการ
ทุกขั้นตอน และลมัยพร แหลงหลา (2551) ไดศึกษาการวิเคราะหปจจัยที่สงเสริมและปจจัยที่เปน
อุปสรรคตอการนํานโยบายการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปปฏิบัติ ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พบวา 1) สภาพการนํานโยบายการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานไปปฏิบัติในสถานศึกษา ขอคนพบเชิงปริมาณพบวา โรงเรียนท้ัง 3 ขนาด สวนใหญมีการนํา
นโยบายการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไปปฏิบัติครบทุกนโยบายแตในโรงเรียนขนาดเล็กไมสามารถนํานโยบาย
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปปฏิบัติไดครบทุกดานมากที่สุด  และ 2) ปจจัยสําคัญที่เปนอุปสรรคตอการนํานโยบาย
ไปสูการปฏิบัติ ในกลุมปจจัยภายในไดแก ปจจัยดานงบประมาณ ปจจัยดานวัสดุอุปกรณ ปจจัยดานลักษณะ
โครงสรางของนโยบายการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และปจจัยดานบุคลากรในกลุมปจจัยภายนอก ไดแก 
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ปจจัยดานโครงสรางเศรษฐกิจ ปจจัยการเมือง และปจจัยดานเทคโนโลยี สรุปไดวางานวิจัยดานการประเมินการ
นํานโยบายการกระจายอํานาจสูการปฏิบัติประกอบดวยการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของท่ี
นําเสนอขางตนที่เกี่ยวของกับการกระจายอํานาจการบริหารการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการ
บริหาร และการจัดการศึกษาท้ังดาน 4 ดาน ไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขตพ้ืนที่ และสถานศึกษา
ในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรงประกอบดวย 1) ดานการบริหารงานวิชาการ 2) ดานการบริหารงานบุคคล          
3) ดานการบริหารงบประมาณ 4) ดานการบริหารท่ัวไป (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ , 2542) 
นอกจากน้ี รุง แกวแดง (2546) ยังไดกลาวถึงการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาท้ัง 4 ดาน
เพ่ือใหสถานศึกษามีความคลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษา โดยผูวิจัยไดนําองคประกอบทั้ง 4 ดาน    
มาเปนกรอบในการศึกษาวิจัย  
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
การวิ จั ยครั้ ง นี้ เ ป น กา รวิ จั ย เ ชิ ง สํ า ร วจ  ( Survey research) โ ดย ใช แบบสอบถาม 

(Questionnaire) และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณกึ่งโครงสราง (Semi – structured 
Interview)  การเ ก็บรวบรวมขอมูล  ดํา เนินการโดยการสํ ารวจใชแบบสอบถามครูผู สอน 
(Questionnaire) โดยสรางขึ้นจากการสังเคราะหแนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ศึกษา   
และไดกําหนดใหสอดคลองกับกรอบแนวคิดในการวิจัย และการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา โดยใชแบบ
สัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง (semi – structured interview)  ซึ่งเปนการสัมภาษณที่ประกอบดวย
คําถามตางๆ ในแบบสอบถามที่สามารถที่ปรับเปลี่ยนเพ่ือใหเกิดความชัดเจนในคําตอบ ขอมูลที่ไดจาก
แบบสอบถามวิเคราะหโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS For Windows (Statistical 
Package for the Social Sciences for Windows) เพ่ือหาคาสถิติ พ้ืนฐาน และขอมูลจากการสัมภาษณ
ผูบริหารสถานศึกษานํามาจัดกลุมคําตอบวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis)  

ผลการศึกษา 
การปฏิบัติในการนํานโยบายมาสูการปฏิบัติของโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดขอนแกนภายใต                        

การกระจายอํานาจทางการศึกษา โดยภาพรวมโดยภาพรวมอยู ในระดับมาก ( X = 4.15) ,              
(S.D. = .692 ) เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอยดังนี้ คือ ดานบริหารงานวิชาการ ( 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 

1. ปญหาดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตเทศบาลเมือง 
จังหวัดขอนแกนภายใตการกระจายอํานาจทางการศึกษา ผลการศึกษาพบวา  ปญหาดานการนํา
นโยบายสูการปฏิบัติของโรงเรียนขนาดเล็ก มีขอจํากัดดานงบประมาน การบริหารงบประมาณในการ
จัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือพัฒนาผูเรียนมีเพียงงบอุดหนุนรายหัว งบประมาณท้ังหมด 100% จะถูกนํามาใชใน      
การบริหารงานวิชาการถึง 70% อีก 30 % จะถูกจัดสรรไปในการบริหารงานบุคคล และอ่ืน  ๆเชน ในการจาย
คาสาธารณูปโภค โรงเรียนขาดงบประมาณสนับสนุนดานเทคโนโลยี ไมวาจะกี่ปโรงเรียนขนาดเล็กก็ตองบริหาร
จัดการศึกษาภายใตความขาดแคลน และตองดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคของนโยบาย
ที่ไดวางไว
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2. ผลการประเมินนโยบายการกระจายอํานาจทางการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กใน
เขตเทศบาลเมือง จังหวัดขอนแกนภายใตการกระจายอํานาจการศึกษา ผลการศึกษาพบวา “นโยบายการศึกษา
เปลี่ยนแปลงไปตามรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนตองทํางานสนองนโยบายท่ีคอนขางจะเปลี่ยนแปลงบอย 
ทํางานตามนโยบายที่รัฐมนตรีวางไว การดําเนินงานในบางนโยบายจึงขาดความตอเนื่อง โครงสรางทางการบริหาร
ของหนวยงานทางการศึกษาท่ีไมนิ่ง และไมไดรับการกระจายอํานาจดานบุคคล” (ผูอํานวยการคนที่ 1 
สัมภาษณวันที่ 15/12/2559, ผูอํานวยการคนท่ี 2 สัมภาษณวันที่ 17/07/60, ผูอํานวยการคนท่ี 3  
15/02/60) 

3. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายการกระจายอํานาจทางการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก      
ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดขอนแกนภายใตการกระจายอํานาจการศึกษา ผลการศึกษาพบวากลุมเปาหมาย                 
มีความเห็นวา พัฒนาใหโรงเรียนมีความเปนนิติบุคคลแบบสมบูรณแบบอยางเปนรูปธรรม เพ่ือความคลองตัว      
ในการบริหารและการจัดการศึกษา รวมถึงการคัดเลือกบุคลากรท่ีตรงกับความตองการ และการสรางขวัญ
กําลังใจในการทํางาน ดานงบประมาณ ทบทวนงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวใหกับโรงเรียนขนาดเล็ก        
การดําเนินนโยบายควรมีความตอเนื่องและสอดคลอง แมจะมีการเปล่ียนแปลงทางโครงสรางการบริหาร          
และในการวัดและประเมินผลโดยใชผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ เปนปญหาสําคัญในการประเมินคุณภาพ
สถานศึกษาขนาดเล็ก เพราะสถานศึกษาขนาดเล็กไมสามารถคัดเลือกนักเรียนได และพบวาเด็กนักเรียน       
ของโรงเรียนขนาดเล็กขาดประสบการณในการเรียนรู นักเรียนถือเปนปจจัย เพราะผลการประเมินท่ี
ผานมาแสดงใหเห็นวาคุณภาพนักเรียนมีผลโดยตรง  
 

อภิปรายผล 
การวิจัยครั้งนี้ไดผลจากการทบทวนวรรณกรรมกอปรกับการสัมภาษณกลุมเปาหมาย              

ซึ่งมีประเด็นที่นาสนใจ คือ ประเด็นการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาไดใหขอสังเกตที่นาสนใจคือ      
ดานวิชาการประเด็นการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการของผู เรียน       
พบวา การใหโรงเรียนกําหนดหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง และใหมีสอดคลองกับ
สภาพปญหาและความตองการของผูเรียน ชุมชนนั้น เปนเรื่องที่กวางและยากเนื่องจากโรงเรียนขนาดเล็ก        
ขาดบุคลากรท่ีมีความรูและความเขาใจหรือผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรและการสอน        
อีกทั้งยังขาดความรวมมือจากชุมชนและทองถิ่น และยังพบวามีการคัดลอกหลักสูตรกันมา ปญหาอุปสรรค        
ดานวิชาการสอดคลองกับ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. (2549) 

ประเด็นการพัฒนากระบวนการเรียนรูลักษณะท่ีมีการสงเสริมใหมีการพัฒนาครูในรูปแบบ     
การอบรมและรวมกลุมเครือขายเพ่ือรวมกันพัฒนาการแผนการเรียนการสอนเพ่ือใหตรงความตองการของผูเรียน 
สอดคลองกับ ปริศนา สีเงิน (2559) ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู โรงเรียนสงเสริมใหครูจัดทําแผน         
การเรียนรูโดยเนนผูเรียนและสอดคลองกับความตองการของผูเรียน แตการอบรมเปนการสงบุคลากร
เขาไปอบรมตามที่สวนกลางจัดซึ่งบางครั้งสิ่งที่ไปอบรมอาจจะไปตรงตามความตองการของโรงเรียน
หรือนํามาถายทอดความรูไดนอยและการจัดอบรมภายในสถานศึกษาแทบจะไมมีเลย ประเด็นการวัด
และประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาน้ันใชผลสัมฤทธิ์ของคะแนน O-Net และ NT            
ซึ่งผลสัมฤทธิ์ในแตละปของสถานศึกษาขนาดเล็ก บางปก็พบวามีคะแนนอยูในระดับที่นาพอใจ  และ     
ในบางปก็มีคะแนนท่ีต่ํา เนื่องจากปจจัยหลักคือนักเรียน เมื่อโรงเรียนไมสามารถกําหนดคุณภาพของนักเรียน     
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ที่เขามาเรียนในสถานศึกษาได รวมทั้งบุคลากรก็ไมไดมีความถนัดในทุกสาระวิชา และถูกกําหนดสัดสวนครู      
1 คนตอนักเรียน 20 คน และยังตองจัดการเรียนการสอนในหลายระดับ การดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเปนไปตามกรอบ มีการประชุมรวมกันทั้งในลักษณะที่เปนทางการและสวนใหญจะเปนลักษณะ      
ที่ไมเปนทางการเนื่องจากจํานวนบุคลากรไมไดมาก มีการพูดคุยหาแนวทางการสอนเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพ่ือรองรับการประเมินการประกันคุณภาพสถานศึกษาในปตอๆไป  

ประเด็นการพัฒนาการใชสื่อ และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา มีการสงเสริมการใชสื่อในการสอน 
เชน สื่อทางไกลผานดาวเทียมสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ไมพบวามีการนํานวัตกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหมๆ        
มาใชในการสอน ประเด็นการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู การจัดสรรแหลงเรียนรูนั้นสวนมาก
จะใชแหลงเรียนรูจากการจัดสรรพ้ืนที่ที่มีในโรงเรียน สวนแหลงเรียนรูภายนอกที่เปนการประโยชนรวมกัน        
กับองคกรอ่ืนๆนั้น พบวาไมมีการใชพ้ืนที่รวมกัน เนื่องจากพ้ืนที่สาธารณะเปนความรับผิดชอบของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมมีการจัดสรรใหใชประโยชนรวมกันกับโรงเรียน และการออกไปแหลงเรียนรูอ่ืน
เปนไปในลักษณะของการไปทัศนะศึกษานอกสถานท่ีตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ            
โดยในการเดินทางไปทัศนะศึกษาพบวาโรงเรียนขนาดเล็กมีตนทุนที่สูง ซึ่งผลการศึกษาดานวิชาการ
สอดคลองกับสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2549) ไดกลาววา อํานาจหนาที่ที่กระจาย
ใหสถานศึกษานําไปกําหนดกิจกรรมหรือวิธีปฏิบัติดานวิชาการ การกระจายอํานาจใหสถานศึกษา      
ในเร่ืองการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผล การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การพัฒนาแหลงเรียนรู การนิเทศการศึกษา 
การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการ      
กับสถานศึกษาและองคกรอ่ืนๆ  

ดานการบริหารงานบุคคลในประเด็นการสรางสังคมแหงการเรียนรู โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน
สงเสริมศักยภาพดานตางๆ  ของครู ใหมีความสามารถเทาเทียมกับครูในโรงเรียนขนาดใหญ แตในการปฏิบัติงาน
ของครูในโรงเรียนขนาดเล็กนั้นตองการขวัญกําลังใจในการทํางาน ครูและผูบริหารทํางานภายใตความขาดแคลน 
ทั้งงบประมาณ สื่อการเรียนการสอนและวัสดุอุปกรณ โดยเฉพาะสื่อและเทคโนโลยีนํามาในการสอนท่ีมีราคาแพง 
ประกอบกับเงินอุดหนุนรายหัวที่ต่ําซึ่งจัดสรรใหกับงานบุคคลเพียง 5% เทานั้น ประเด็นการพัฒนาครู 
การอบรมแมจะมีการจัดอบรมและสงบุคลากรครูเขาอบรมในทุกๆครั้ง แตการจัดอบรมตามกรอบงบประมาณ
สวนกลางในบางครั้ง ไมตรงกับความตองการ เปนการอบรมในเร่ืองเดิมซ้ํา  ๆรวมถึงประเด็นในการใชบุคลากรครู       
ที่โรงเรียนไมสามารถเลือกบุคลากรใหตรงกับความตองการได กลาวคือ “คนใชครูไมมีสิทธิ์ที่จะเลือกครู”      
จากการศึกษาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนขนาดเล็กทําไดเพียงดานการสนับสนุน สงเสริมใหครู
พัฒนาศักยภาพของตนเองอยางเต็มท่ี แมจากการศึกษาจะพบวาการฝกอบรมครูไมสามารถตอบสนอง
ความตองการท่ีแทจริงของโรงเรียนได ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ นงลักษณ วิรัชชัย และสุวิมล วองวานิช 
(2548) ในดานการปฏิรูปครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีความกาวหนาหลังจากมีการออกกฎหมาย
เพ่ือยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู และสรางความกาวหนาใหกับครูมากขึ้น ดานทักษะความสามารถ     
ในการจัดการเรียนการสอนของครูตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรูยังตองเรงพัฒนาอีกมาก แมกอนหนานี้จะมี
การฝกอบรมครูแตกระบวนการฝกอบรมท่ีผานมายังไมสามารถสงผลตอการพัฒนาคุณภาพครูไดตามที่มุงหวัง    
การสรรหา คัดเลือกบุคคลากรเปนหนาที่ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเปนผูกําหนดและจัดสรรให 



                     วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิรน มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
                       Western University Research Journal of Humanities and Social Science

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

รน มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
umanities and Social Sciencee

ร 
e

สอดคลองกับ กนกวรรณ สรอยคํา (2550) ผลการศึกษาปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการกระจาย
อํานาจการบริหาร ของกรณีศึกษา 2 โรงเรียน ดานการบริหารงานบุคคล พบวา โรงเรียนไมสามารถ
เลือกบุคลากรท่ีจะบรรจุหรือยายเขามาปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนได และมีความสอดคลองกับ ปทุมมาศ วองอรุณชัย 
(2546) ปจจัยดานบุคคลทุกระดับที่มีสวนเก่ียวของกับนโยบาย เปนสาเหตุของปญหาทั้งหมด เปนทั้งความสัมพันธ
โดยตรงและโดยออม จึงสามารถอธิบายไดวาความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติขึ้นอยูกับปจจัยทุกดาน    
โดยคนเปนผูกระทํา  

ดานการบริหารงบประมาณในประเด็นการจัดการทรัพยากร การบริหารจัดการบัญชีรายรับรายจาย       
มีการควบคุมการเบิกจายเปนลายลักษณอักษรโดยฝายบัญชี สวนประเด็นความรวมมือ และสนับสนุนจากชุมชน
พบวา หากชุมชนใดที่มีความเขมแข็ง โรงเรียนจะไดรับความรวมมือที่ดีในการใหความชวยเหลือดานเงินทุน        
หรือแรงงานในการปรับปรุงอาคารเรียน หากชุมชนไมเขมแข็งก็สงผลตอความรวมมือระหวางโรงเรียน
กับชุมชนในการจัดการศึกษาซึ่งดานการมีสวนรวมผูบริหารก็ไดใหความเห็นวาความรวมมือของ
ผูปกครองของโรงเรียนขนาดเล็กมีความแตกตางกับโรงเรียนขนาดใหญ ประเด็นการจัดการแจงขาวสาร               
พบประเด็นที่นาสนใจ คือ การจัดสรรงบประมาณในการจัดทําโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี 
งบอุดหนุนที่นอยทําใหไมสามารถพัฒนาดานเทคโนโลยีไดมากเทาที่ควร อุปกรณคอมพิวเตอรที่มี       
ไมเพียงพอตอนักเรียน ผลการศึกษาสอดคลองกับ อํานวย วงศสิงห (2552) ไดศึกษาการกระจาย
อํานาจการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอแกงกระจาน สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 พบวา การกระจายอํานาจการบริหารงานงบประมาณ โดยรวมอยูในระดับมาก 
สอดคลองกับ เสนห เหลาเสนา (2554 : 98-104) ไดศึกษาความพรอม และความคาดหวังตอการกระจายอํานาจ    
การบริหารงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห งชาติ  พ.ศ. 2542 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา                     
สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดชัยภูมิ พบวา ปญหาและอุปสรรค การจัดสรรงบประมาณเกิดความไมเปนธรรม 
โรงเรียนที่มีชื่อเสียงจะไดรับงบประมาณมาก แตขณะเดียวกันโรงเรียนที่มีปญหาจะไดรับงบประมาณนอย    
และโรงเรียนในเขตกันดาร หรือเขตยากจนจะไมไดรับการสนับสนุนจากชุมชนเทาที่ควรเน่ืองจาก
ขอจํากัดทางดานการเงิน ความรู ความคิด และประสบการณ  

ดานการบริหารงานท่ัวไปในประเด็นการสงเสริมงานกิจการนักเรียน ระบบชวยเหลือ , 
สารสนเทศท่ีเกี่ยวกับตัวนักเรียน พบวา คุณภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กจากสภาพภูมิศาสตร
ที่ตั้งของโรงเรียน สวนใหญผูปกครองมีอาชีพรับจาง การใหความสนใจดูแลบุตรหลานคอนขางนอย 
บางโรงเรียนตั้งอยูในเขตชุมชนที่มีลักษณะของการยายถิ่นฐานการทํางาน โรงเรียนไมสามารถปฏิเสธรับนักเรียนได 
ซึ่งพบปญหาวาคุณภาพของนักเรียนในบางสวนไมใหความสนใจในการศึกษา ไมมาโรงเรียน ติดเกม เปนตน 
ประเด็นการประชาสัมพันธงานการศึกษา โรงเรียนขนาดเล็กไมมีเว็บไซดโรงเรียนในการแจงขาวสาร 
การแจงขาวสารสวนมากใชการส่ือสารผานเสียงตามสายหมูบาน และการประชุมผูปกครองแตละครั้ง
ไมไดรับความรวมมือเทาที่ควรซ่ึงแตกตางจากสถานศึกษาขนาดใหญที่อยูในเมือง ชี้ใหเห็นวาอาชีพ
และความรูของคนในชุมชนก็เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหขาดการมีสวนรวมกับโรงเรียนในการจัดการศึกษา 
ประเด็นการประสานงานกับสวนราชการ ในภาพรวมทุกโรงเรียนมีความพยายามรวมมือกันในสวนท่ี
เปนเครือขายการศึกษา เพราะตองการท่ีจะพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหดีและเทาเทียม ลดความเหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษา ผลการศึกษาสอดคลองกับ ธีระศักดิ์ มะลิวงค (2554) ไดศึกษาการนํานโยบายการกระจายอํานาจ
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ทางการบริหารการศึกษาไปปฏิบัติของสถานศึกษาในจังหวัดเชียงราย  ในดานการบริหารงานท่ัวไป 
พบวา การปฏิบัติงานในการนํานโยบายการกระจายอํานาจทางการบริหารการศึกษาไปปฏิบัติของ
สถานศึกษาในจังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก สวนดานการประชาสัมพันธ
งานการศึกษา ผลการศึกษาสอดคลองกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม        
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดใหความสําคัญตอชุมชนในการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา เนนใหมีสวนรวมใหชุมชน
ไดรับทราบเก่ียวกับการดําเนินงานและกิจกรรมตางๆ  ของโรงเรียนหรือสถานศึกษาเปนการสรางความนาเชื่อถือ 
ความเชื่อมั่น สรางพลัง ความสามัคคีและความเขาใจอันดีตอกันระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
 

ขอเสนอแนะ 
จากการศึกษาปญหาดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตเทศบาลเมือง     

จังหวัดขอนแกนภายใตการกระจายอํานาจทางการศึกษา โรงเรียนขนาดเล็กควรสรางความเขมแข็ง    
ในการรวมมือกันพัฒนาสถานศึกษาท้ังจากผูปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษา    
หนวยงานที่รับผิดชอบควรพัฒนาความรูและความเขาใจในบทบาทของผูปกครอง ชุมชนใหเห็นความสําคัญ     
ของการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและใหเขามามีบทบาท มีสวนรวมในการจัดการศึกษา เชน การอบรม          
ใหความรูเกี่ยวกับการมีสวนรวม โดยใหความสําคัญกับชุมชนในการมีสวนรวมในการบริหารและการจัดการศึกษา 
และสรางสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรูเชื่อมตอกับองคกรภายนอกเพ่ือใหองคกรตางๆ      
เขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษาและนักเรียน โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
เพ่ือใหการบริหารและการจัดการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กในเขตชุมชนมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล สามารถปฏิบัติงานเพ่ือสนองนโยบายดานการศึกษาไดอยางเต็มที่จึงควรมีการศึกษาวิจัย         
ในประเด็น 1) การศึกษาเปรียบเทียบการนํานโยบายไปปฏิบัติระหวางสถานศึกษาแตละขนาด 2) ศึกษาแนวทาง
การแกไขปญหาดานงบประมาณเพ่ือลดความเล่ือมล้ําระหวางโรงเรียนแตละขนาด 
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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) เพื่อคนหาสภาพปญหาที่สงผลตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน          

ในสังกัดเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย2) เพื่อศึกษาความตองการมีผลตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย และ 3)  เพื่อเปรียบเทียบปญหาและความตองการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย           
ซึ่งผูวิจัยไดใชวิธีวิจัยโดยวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีกลุมเปาหมายซึ่งเปนกลุมผูใหขอมูลในพื้นท่ีเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย การเก็บรวบรวมขอมูล    
ไดจาก ผูบริหารในสํานักงานเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย จํานวน 5 คน ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองเลย จังหวัดเลย ทั้ง 5 แหง จํานวน 9 คน และบุคลากรทางการศึกษาหรือครูผูสอนในโรงเรียนทั้ง 5 แหง จํานวน 30 คน 
รวมท้ังสิ้น 44 คน  โดยใชวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง และใชวิธีการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางและวิธีการสังเกต           
ผลการศึกษาพบวา 1) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลยมีปญหาในการใชการหลักสูตรการศึกษาการเรียนการสอน                  
ซึ่งถูกกําหนดจากสวนกลางตองการใหมีการพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมกับบริบทของทองถิ่น  2) โรงเรียนในสังกัดเทศบาล       
เมืองเลย จังหวัดเลยมีปญหาไมสามารถคัดเลือกนักเรียนได ควรกําหนดหลักเกณฑในการรับสมัครนักเรียน 3) บุคลากรทางการศึกษา
หรือครูผูสอนบางคนไมมีคุณภาพ ขาดประสบการณขาดความรับผิดชอบ ขาดแคลนครูเช่ียวชาญเฉพาะดาน หรือสาขาวิชาเอก 
ไดแก คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร เปนตน 4) การจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอตอการนําไปใชในการจัดการเรยีน
การสอน สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย  5) อาคารสถานท่ีของโรงเรียนเทศบาล 1-3 มีพื้นที่นอย หรือคับแคบ 
เนื่องจากอยูกลางเมือง ไมสามารถขยายพื้นที่ไดอีก จึงไมเพียงพอตอการจัดกิจกรรมนันทนาการ และการแขงขันกีฬา 6) การบริหารการ   
จัดการศึกษาขององคการปกครองสวนทองถ่ิน โดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนา (School Based Management for Local 
Development: SBMLD)ตองไดรับความรวมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชนสถาบันทางการศึกษาและ 7) ตองมีความรวมมือของ     
ทุกภาคสวนในการสนับสนุนสงเสริมและสรางความรวมมือในการพัฒนาดานการศึกษาของทองถ่ิน 

 

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 นักศึกษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน 
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร., และนักวิจัยประจํากลุมวิจยัการบริหารกิจการทองถ่ิน วิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน 
มหาวิทยาลยัขอนแกน 
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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 

การศึกษามีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตของมนุษย เพราะเปนเครื่องมือและกระบวนการสําคัญ        
ตอการตอยอดเพ่ือประกอบอาชีพ เพราะการศึกษาไมมีที่สิ้นสุด ดังนั้นการพัฒนาใหมีความกาวหนาทาง
การศึกษาน้ันจึงมีความสําคัญอันดับตนๆของการพัฒนาประเทศใหมีความกาวหนาเขาสูการแขงขันระดับโลก 
โดยตองมีการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานระดับนานาชาติมีหลักการหน่ึงจากคําแถลง
นโยบายของรัฐบาลที่กลาวถึงการมุงเนนการกระจายอํานาจในการศึกษาไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ชุมชน และกลุมผูสนใจในการจัดการศึกษา ดวยการถายโอนโรงเรียนและสถานศึกษาไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เต็มรูปแบบ ยกเลิกระบบเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือใหสอดคลองกับการพัฒนาในแตละทองถิ่นที่มีความหลากหลาย     
และเพ่ือใหสอดคลองกับการพัฒนาในแตละทองถิ่นท่ีมีความหลากหลาย และเพ่ือใหโรงเรียน สถานศึกษา  
สามารถบริหารการจัดการในทรัพยากรท่ีไดรับการจัดสรรจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตามนโยบายของทองถิ่น 
และนโยบายการศึกษาแหงชาติ จากขอเสนอในการปฏิรูปการจัดการศึกษาของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน (2559) 

การที่เทศบาลเมืองเลยโดยกองการศึกษามีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทั้งการศึกษา
ในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย สงเสริมพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหเปนไปตามความตองการของทองถิ่นและมาตรฐานที่รัฐกําหนด ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา 
การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยรับผิดชอบการวางแผนการศึกษา กําหนดนโยบาย      
และแผนงานโครงการใหสอดคลองกับนโยบายและแผนจังหวัดในป พ.ศ.2549 เทศบาลเมืองเลย ไดรับการถายโอน
โรงเรียนจากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขต 1 จังหวัดเลย จํานวน 2 แหง (เทศบาลเมืองเลย 
จังหวัดเลย, 2558) ที่มีจํานวนนักเรียนนอย ทางเทศบาลเมืองเลยไดดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงใหโรงเรียน
ทั้ง 2 แหงไดมีมาตรฐานเพ่ิมข้ึน โดยในปจจุบันโรงเรียนทั้ง 2 แหง ไดแก โรงเรียนเทศบาล 4 บานภูบอบิด      
มีนักเรียน จํานวน 197 คน และโรงเรียนเทศบาล 5 บานหนองผักกาม มีนักเรียน จํานวน 480 คน สาเหตุที่เลือก
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เทศบาลเมืองเลยเน่ืองจากเทศบาลเมืองเลยมีโรงเรียนในสังกัดจํานวนมากที่สุด ในองคการปกครองสวนทองถิ่น        
ของจังหวัดเลย ทั้งยังสามารถพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กใหกลายมาเปนโรงเรียนขนาดกลางได 

จากการศึกษาเบื้องตนตาม แผนยุทธศาสตร การศึกษา ระยะสามป (พ.ศ. 2558-2560) โดยการประเมินผล
การศึกษาภาพรวมโรงเรียนทั้ง 5 แหง พบผลการประเมินที่มีคาเฉลี่ยต่ํากวาเกณฑ เนื่องจากผลการสอบวัดผล
จากผลเปรียบเทียบผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพ้ืนฐาน (O-NET) กรณีเปรียบเทียบโรงเรียน         
ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น กองการศึกษาเทศบาลเมืองเลย (2559) ในการสอบรายวิชาภาษาไทย 
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 คาเฉลี่ยผลการสอบอยูที่ 
32.51% และ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 คาเฉลี่ยผลการสอบอยูที่ 36.824% ผลการประเมินการอานออกเขียนได 
ปการศึกษา 2559 แบงคาเฉลี่ยการอานออกเขียนไดดังนี้ ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 คาเฉลี่ยผลการสอบอยูที่ 
64.02% ,ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 คาเฉล่ียผลการสอบอยูที่  68.86% , ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 คาเฉล่ียผลการสอบอยูที่  
62.92 และ ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 คาเฉลี่ยผลการสอบอยูท่ี 64.04% 

จากปญหาขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพปญหาและความตองการที่มีผลตอการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย วามีความคืบหนาหรือลมเหลว ตามท่ีไดระบุไว       
ในแผนยุทธศาสตรวาสามารถนําปรับใชไดจริงหรือไม เพ่ือจะไดนําผลของการวิจัยมาเปนขอมูลเสนอตอคณะกรรมการ 
ในการพิจารณาและเสนอตอผูเกี่ยวของกับ เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย เพ่ือใชขอมูลจากการวิจัยดังกลาวมา
เปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือคนหาสภาพปญหาที่สงผลตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย 

จังหวัดเลย 
2. เพ่ือศึกษาความตองการมีผลตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย 

จังหวัดเลย  
3. เพ่ือเปรียบเทียบปญหาและความตองการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

การศึกษาคร้ังน้ีผูวิจัยเลือกใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษาเฉพาะกรณี  (case study) 
โดยการเลือกกลุมผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant) เพ่ือใหตอบโจทยการวิจัยครั้งนี้ตามระเบียบวิธีวิจัย    
ไดแก ผูบริหารเทศบาลเมืองเลย ที่มีสวนเกี่ยวของกับการบริหารการศึกษา ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการ
รวมทั้ง บุคลากรทางการศึกษาหรือครูผูสอน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลยโดยใชวิธีการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง 
และวิธีการสังเกต ซึ่งใชวิธีการเลือกแบบเจาะจงและพยายามเลือกผูใหขอมูลสําคัญใหสอดคลองกับปญหามากที่สุด 

การศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาจากกลุมเปาหมายซ่ึงเปนกลุมผูใหขอมูลในพ้ืนที่เทศบาลเมือง เลย 
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 
การศึกษาคร้ังน้ี ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยอาศัยวิธีการสัมภาษณ และวิธีการสังเกตเพ่ือเปน

ขอมูลเพ่ิมเติม เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาจึงประกอบดวยแนวคําถามการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง และ
เครื่องมือสําหรับการบันทึกขอมลูภาคสนาม ประกอบดวย 

1. ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับเรื่องท่ีจะทําวิจัย โดยศึกษาจากเอกสาร หนังสือ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
เพ่ือเปนแนวทางในการตั้งคําถาม 

2. จัดทําแบบสัมภาษณที่ประกอบไปดวย คําถามท่ีตองการศึกษา ตามกรอบการวิจัย ดังนี้ 
2.1 ประเด็นเกี่ยวกับสภาพปญหาที่สงผลตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลยโดยศึกษาจากหลักสูตรการเรียนการสอน , นักเรียน, บุคลากร, งบประมาณ, 
อาคารสถานท่ี, การบริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครองทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น     
(School Based Management for Local Development: SBMLD) และอ่ืน ๆ 

2.2 ประเด็นเก่ียวกับความตองการมีผลตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลยโดยศึกษาจากหลักสูตรการเรียนการสอน , นักเรียน, บุคลากร, งบประมาณ, 
อาคารสถานท่ี, การบริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครองทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น     
(School Based Management for Local Development: SBMLD) และอ่ืน ๆ 

2.3 ประเด็นเก่ียวกับเปรียบเทียบปญหาและความตองการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย 
จังหวัดเลย โดยศึกษาจากหลักสูตรการเรียนการสอน, นักเรียน, บุคลากร, งบประมาณ, อาคารสถานท่ี,        
การบริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครองทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น (School 
Based Management for Local Development: SBMLD) และอ่ืน ๆ 

3.เคร่ืองมือสําหรับการบันทึกขอมูลภาคสนาม ไดแก สมุดบันทึก เครื่องบันทึกเสียง เพ่ือใชในการ
บันทึกขอมูลในการสัมภาษณ 
 

การวิเคราะหขอมูล  
เปนการวิเคราะหขอมูลจากวิธีการสัมภาษณ และวิธีสังเกต โดยอาศัยขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิ     

ที่ทําการเก็บรวบรวมมาได สรุปประเด็นที่สําคัญเพ่ือทําความเขาใจ อธิบาย และวิเคราะหกระบวนการในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย 
 

ผลการวิจัย 
1. สภาพปญหาที่สงผลตอการพัฒนา การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย 

การรวบรวมขอมูลจากกลุมเปาหมาย ถึงสภาพปญหาที่สงผลตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย โดยแยกประเด็นวิเคราะหออกเปน 3 กลุม ไดแก ผูบริหารเทศบาลเมืองเลย 
ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย และบุคลากรทางการศึกษา
หรือครผููสอนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย สามารถวิเคราะหไดดังนี้ 
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1.1 ผูบริหารเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย 
 ปญหาที่สงผลตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย ไดแก 

หลักสูตรการเรียนการสอน ซึ่งถูกกําหนดมาจากสวนกลาง จึงเปนปญหาสําคัญของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย    
โดยนายสัมพันธ คูณทวีลาภผล นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเลย ไดกลาววา  หลักสูตรในการเรียนการสอน     
ถูกกําหนดมาจากสวนกลางท่ีละเลยเร่ืองความแตกตางหลากหลายของทองถิ่นซ่ึงไมสนองตอบตอปญหาของทองถิ่น 
หรือไมเหมาะสมตอทองถิ่นแตละแหงที่มีบริบทตางกัน และเทศบาลเมืองเลย ไมสามารถคัดเลือกคุณภาพเด็กนักเรียนได 
รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาหรือครูบางคน มีปญหาในการพัฒนาคุณภาพการสอน ขาดความรับผิดชอบ    
ขาดความรูความเขาใจ ขาดประสบการณในการสอน และตองทําการสอนในวิชาที่ไมตรงกับสาขาวิชาหรือ
วิชาเอกที่จบการศึกษามาโดยตรง ซึ่งสอดคลองกับบทสัมภาษณของ นายนิคม สุระเกตุ ปลัดเทศบาลเมืองเลย  
ที่กลาววา การศึกษาท่ีผานมาแยกคนออกจากชุมชน พรากคนออกจากทองถิ่น ผูเรียนไดเรียนรูเรื่องของทองถิ่นนอยมาก 
หรือแทบไมมีเลย ทั้งหลักสูตร การชี้วัด ประเมินผลดานตาง ๆ ลวนมาจากสวนกลาง ที่ละเลยเร่ืองความแตกตาง         
ความหลากหลายของพ้ืนที่ที่ตางกันและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย รับเด็กนักเรียน สวนใหญเปนนักเรียนที่เหลือ
จากการคัดเลือกของโรงเรียนประจําจังหวัด จึงทําใหไมสามารถคัดเลือกคุณสมบัติของเด็กที่มีคุณภาพได        
ซึ่งเด็กบางสวนจะเปนเด็กที่มีปญหาทางดานครอบครัว พอแมหยาราง หรือ อาศัยอยูกับ ปูยาตายาย ที่มีฐานะยากจน 
ประกอบกับขาดแคลนครูที่มีทักษะความเชี่ยวชาญ เฉพาะดาน หรือสาขาวิชาเอก เชน คณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร ภาษาตางประเทศ เปนตน และครูบางสวนไมมีความตระหนักในหนาที่รวมท้ังขาดความ
รับผิดชอบในหนาที่ดวย 

1.2  ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย จังหวดัเลย  
 สภาพปญหาที่สงผลตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย 

สําหรับผูอํานวยการและรองผูอํานวยการโรงเรียน  จากการสัมภาษณของนายสุเทพ พรมรักษา ผูอํานวยการ
โรงเรียนเทศบาลศรีสะอาด เทศบาล  1 กลาววา หลักสูตรในการเรียนการสอนมีปญหาเพราะรัฐบาล              
และกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดมีนโยบายปรับเปลี่ยนหลักสูตรอยูเสมอไดแกเพ่ิมหลักสูตรลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู หลักสูตรโตไปไมโกง หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน ซึ่งทําใหเปนภาระหนาที่ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเพ่ิมมากขึ้นและนักเรียนรอยละ 70 มีปญหาเร่ืองเศรษฐกิจสังคมเพราะผูปกครองตองดิ้นรน
หารายไดมาเลี้ยงครอบครัวไมไดอยูกับบุตรหลานหรือตองออกไปทํางานท่ีตางจังหวัดทําใหเด็ก นักเรียนขาดความอบอุน
สงผลตอการจัดการศึกษาไปดวย รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาหรือครูผูสอนบางคนน้ันสอนไมตรงวิชาเอก      
ที่ตนเองถนัดแตตองใชประสบการณในการสอนที่มีมาเปนเวลานาน โดยสอดคลองกับขอมูลการตอบสัมภาษณ 
นายประโยน วิไลลักษณ ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 5 บานหนองผักกาม ไดกลาววา หลักสูตรในการเรียนการสอน        
มีปญหาเพราะหลักสูตรผูกติดกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่กําหนดไวซึ่งไมมีความยืดหยุนตอทองถิ่น     
ควรปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีตอบสนองความหลากหลายของปญหาท้ังมุงพัฒนาคุณภาพชีวิต      
ใหเหมาะสมกับเพศวัย มีความสมดุลทั้งดานความรูความคิดและทักษะเพ่ือใหผูเรียนฝกปฏิบัติเปนประจําจนเกิดทักษะ 
และสามารถนําไปใชได สงเสริมใหทองถ่ินมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรของตนเองเพ่ือใหผูเรียนไดรับประโยชนสูงสุด 
รวมทั้งปลูกฝงใหผูเรียนมีความรักและผูกพันกับทองถิ่นของตนเอง และนักเรียนมีสภาพปญหาจากครอบครัว    
ที่แตกแยกทําใหเกิดปญหาตามมา ไดแก เด็กนักเรียนที่มีพฤติกรรมไมดีมีความเสี่ยงในการติดยาเสพติด          
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ไมสนใจหรือใสใจตอการเรียนอีกปญหาที่สําคัญคือพอแมไปทํางานตางจังหวัดแลวไดฝากเด็กไวกับญาติพ่ีนอง
จึงไมมีเวลาให ครอบครัวทําใหเด็กขาดความอบอุน คอยตามใจเน่ืองจากไมมีเวลาใหหรือไมสนใจในการอบรมส่ังสอนเด็ก       
แตผลักภาระการอบรมสั่งสอนมาใหกับโรงเรียน จึงทําใหเด็กนักเรียนมีปญหาทางสังคมตามมา สําหรับครูนั้น    
มีปญหาจากอัตราครูในโรงเรียนมีไมเพียงพอ ขาดแคลนในสาขาวิชาภาษาอังกฤษคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
ปจจุบันครูผูสอนเปนครูที่ไมไดมีทักษะความรูในวิชาที่สอนหรือเรียกไดวา สอนไมตรงตาม  วิชาเอกท่ีจบมาทํา
ใหตองจางครูอัตราจางมาสอนแทน 

1.3 บุคลากรทางการศึกษาหรือครูผูสอนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย 
 สภาพปญหาที่สงผลตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย

จากการสัมภาษณบุคลากรทางการศึกษาหรือครูผูสอนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเลยนั้น  ทําใหทราบถึงสภาพ
ปญหาที่สงผลตอการพัฒนาการจัดการศึกษา  จากการสัมภาษณ นางกุหลาบ วรพล ครูโรงเรียนศรีสวางเทศบาล 1    
กลาววา หลักสูตรในการเรียนการสอนมีปญหาเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงบอยเพ่ิมวิชาเพ่ิมมากขึ้นปรับเปล่ียนทุกป    
สวนนักเรียนมีปญหาในการอานไมออก เขียนไมไดในชวงชั้นประถมตน เขาเรียนไมตรงตามเกณฑอายุหรือเขากอนอายุ
ความพรอมไมมีนักเรียนบานไกล มีปญหาทางดานครอบครัวและเด็กไมคอยใสใจในการเรียน สําหรับปญหา
ดานบุคลากรทางการศึกษาหรือครูผูสอนมีปญหาคือขาดแคลนครูผูสอนในวิชาหลัก ทั้งในปจจุบันมีครูที่เปนหนี้อยูมาก 
ในสวนของงบประมาณในการจัดการศึกษานั้นมีไมเพียงพอโรงเรียนตองการงบประมาณเพ่ือมาพัฒนาดานวัสดุ
อุปกรณการจัดการเรียนการสอน เชน คอมพิวเตอร โปรเจคเตอร เปนตน ซึ่งตรงกับคําใหสัมภาษณ             
นางสุปราณี พิมพพัฒน ครูโรงเรียนเทศบาล 5 บานหนองผักกาม ท่ีกลาววา หลักสูตรในการเรียนการสอนน้ัน   
มีปญหาในสวนของเนื้อหาท่ีมีมากเกินไปทําใหเกินเวลาที่กําหนดใหสอนมีเนื้อหามากเกินความจําเปน           
สวนนักเรียนน้ันมีปญหาเรื่องความเอาใจใสตอการเรียนนอยลงอาจสืบเนื่องมาจากปญหาครอบครัว                 
มีพฤติกรรมแสดงใหเห็นในทางท่ีไมถูกตอง จึงสงผลทําใหเด็กนักเรียนมีพฤติกรรมเลียนแบบจึงตองไดรับการแกไข    
และพัฒนาตอไป ในดานของครูขาดแคลนครูที่จบตรงตามสาขาวิชาที่สอน รวมทั้งงบประมาณในการจัดการศึกษา        
ไมเพียงพอดานสื่อและอุปกรณการสอน 

2. ความตองการท่ีสงผลตอการพัฒนาการจัดการศึกษา 
2.1 ผูบริหารเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย  

มีความตองการท่ีสงผลตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย              
จากการสัมภาษณ นายสัมพันธ  คูณทวีลาภผล นายกเทศมนตรีเมืองเลย กลาววา มีความตองการใหหลักสูตร
ที่ผสมผสานวิชาการกับส่ิงที่เปนความจริงของโลกปจจุบันในทองถิ่นมีความสอดคลองกับบริบทของทองถิ่น   
โดยตองสรางและพัฒนาผูเรียนใหเติบโต บนความเชื่อมั่นตระหนักใหเห็นถึงคุณคาของตนเองของทองถิ่นและของชุมชน 
ควรเนนหลักสูตรสายวิชาชีพ เนนการเรียนรูจากการทํางานฝกความอดทนและความรับผิดชอบควบคูกับการมีจริยธรรม
คุณธรรม ซึ่งตองการใหนักเรียนมีการพัฒนาทักษะความรูตามศักยภาพ พัฒนาตนเอง พ่ึงพาตนเองได             
มีระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม ในสวนของความตองการพัฒนาเทคนิคหรือทักษะกระบวนการเรียน        
การสอนของครูมีความตองการใหครูมีความสามารถในการสอนอยางมีประสิทธิภาพโดยสามารถถายทอดความรูตาง ๆ 
ใหกับผูเรียนไดดีและนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช กับการสอน และนายชวลิต จบดี รองปลัดเทศบาลเมืองเลย       
กลาววา ตองการใหหลักสูตรการเรียนการสอนมีความสอดคลองกับบริบทของทองถิ่นมากข้ึน แตมีความเปนสากล     
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สรางทักษะชีวิตใหกับผูเรียนอยางเปนรูปธรรมตามความความถนัดและศักยภาพ พรอมทั้งเพ่ิมบทบาทของภาคสวนตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของใหมีพ้ืนที่ใหครู นักเรียนมีโอกาสไดพัฒนาศักยภาพอยางเต็มที่  โดยมีความตองการใหนักเรียนพัฒนาทักษะ   
ใหตรงกับความถนัดและความชอบของตนเอง ในสวนของการพัฒนาเทคนิคหรือทักษะกระบวนการเรียนการสอนของครู
ตองมีพัฒนาการท่ีรอบดานเปนที่ปรึกษาแกนักเรียนได 

2.2 ผูอํานวยการ และรองผูอํานวยการ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลยมีความตองการท่ีสงผลตอ
การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย จากการสัมภาษณ นางจิรัชญา พาณิชย  
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 2  ศรีบุญเรือง กลาววา มีความตองการใหหลักสูตรการเรียนการสอนระดับตน ๆ           
เนนการอานออก เขียนได คิดเลขเปนโครงสรางเวลาเรียนควรเนนไปในวิชาหลัก ๆ เชน ภาษาไทย  คณิตศาสตร                 
และไมควรมีรายวิชามากเกินไปแลวคอย  ๆเพ่ิมในระดับชั้นสูงขึ้น และไมควรกําหนดเกณฑ โดยมีความตองการใหนักเรียน
พัฒนาทักษะทําใหอานออกเขียนไดกอน แลวทักษะอ่ืน ๆ  จะตามมาและใหปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรมใหนักเรียนตลอดเวลา
ดวยจิตวิญญาณของความเปนครู สวนความตองการพัฒนาเทคนิคหรือทักษะ กระบวนการเรียนการสอนของบุคลากร
หรือครูขึ้นอยูที่ตัวบุคลากรท่ีจะแสวงหาและใสใจในการพัฒนาตนเอง  เพราะหนวยงานจัดอบรมเทคนิคการ
สอนใหม ๆ ใหทุกป ถาไมมีการนํามาใชหรือตอยอดความรูก็จะลืม และเกิดความสูญเปลาทางการศึกษา  
ตองการใหบุคลากรหันมาใสใจการสอนมีการเตรียมตัว เนื้อหา สื่อ กอนสอนเสมอ รวมทั้งหาความรูใหม ๆ      
ทันเหตุการณในอินเตอรเน็ตมาสอนนักเรียน ใชสื่อเหลานี้ใหเปนประโยชนมากที่สุด และสอดคลองกับ       
นายนราธิป บุญมา รองผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 3  ศรีสวาง ที่ตอบแบบสัมภาษณวา มีความตองการใหหลักสูตร    
การเรียนการสอนตอบสนองพัฒนาการของผูเรียนจัดกลุมสาระการเรียนรูจากกลุมสาระการเรียนรูที่เปน
พ้ืนฐานการอาน คิด แลวคอย ๆ เพ่ิมรายวิชาขึ้นไปในระดับสูงขึ้นไป  โดยจัดทําหลักสูตรที่สนองตอบตอ                   
พัฒนาการของผูเรียนในแตละระดับชั้น จัดสื่อเทคโนโลยีใหเพียงพอในแตละหองเรียน ตองการใหนักเรียน
พัฒนาทักษะดานความรูคูคุณธรรมเปนคนดีของสังคม สําหรับความตองการพัฒนาเทคนิคหรือทักษะ  
กระบวนการเรียนการสอนของบุคลากรหรือครู ตองมีการพัฒนาบุคลากรหรือครู จากการฝกอบรม การศึกษาดูงาน
สถานศึกษาอ่ืน เพ่ือนําแนวคิดรูปแบบ มาบูรณาการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 

2.3  บุคลากรหรือครูผูสอนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย 
มีความตองการท่ีสงผลตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลยจากการสัมภาษณ           

นางกุหลาบ วรพล ครูโรงเรียนศรีสะอาดเทศบาล 1 กลาววา มีความตองการใหการจัดหลักสูตรใหเหมาะสมกับการเรียน
การสอนตามสภาพทองถิ่นและไมเปลี่ยนแปลงหลักสูตรบอย ๆ  ตามรัฐบาลโดยมีความตองการใหนักเรียนควรพัฒนา     
ทักษะดานอาชีพ การอยูรวมกันกับสังคมอยางมีความสุข สวนในดานของความตองการพัฒนาเทคนิค หรือทักษะกระบวนการ
เรียนการสอนน้ัน ครูตองพัฒนาตนเองทันตอโลกเทคโนโลยีและนํามาปรับใชในการสอน สําหรับดานงบประมาณ            
ในการจัดการศึกษามีไมเพียงพอ โรงเรียนตองการงบประมาณเพ่ือพัฒนาดานวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑดานการจัดการ
เรียนการสอน เชนเครื่องฉายขามศีรษะโปรเจคเตอร คอมพิวเตอร เปนตน ซึ่งสอดคลองกับนางสุปราณี พิมพพัฒน 
ครูโรงเรียนเทศบาล 5 บานหนองผักกาม ไดกลาววา มีความตองการใหหลักสูตรการเรียนการสอนสนองตอบตอความตองการ
ของนักเรียนและชุมชนในทองถิ่นและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดหรือสามารถตอยอดในการประกอบอาชีพได     
และตองการใหนักเรียนพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหพิจารณาไตรตรอง มีทักษะการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง
สามารถแกไขปญหาใหเหมาะสมกับวัยมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมโดยครูตองพัฒนาเทคนิคหรือ
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ทักษะในการสอนท่ีหลากหลายใหเหมาะสมกับนักเรียนในยุคไอทีและตองการงบประมาณใหเพียงพอตอการ
จัดหาอุปกรณการสอน   

3. เปรียบเทียบสภาพปญหาและความตองการการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย
จังหวัดเลย 

3.1. ผูบริหารเทศบาลเมืองเลย 
จากการศึกษาสภาพปญหาและความตองการ  การจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย     

สามารถวิเคราะหในสวนของผูบริหารเทศบาลเมืองเลยไดวามีความสอดคลองกันในดานของหลักสูตรการเรียนการสอน
ซึ่งมีปญหาในการใชหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีถูกกําหนดจากสวนกลางและมีความตองการใหมีการพัฒนา
หลักสูตรที่เหมาะสมกับบริบทของทองถ่ิน เทศบาลเมืองเลยไมสามารถ คัดเลือกนักเรียนที่เขามาเรียนในโรงเรียนได  
นักเรียนมีปญหาทางดานครอบครัวฐานะยากจนซึ่งมีความตองการใหนักเรียนมีการพัฒนาความรูตามศักยภาพ
พ่ึงพาตนเองไดมีระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรม 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 เพ่ิมหลักสูตรลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน  
ดานโครงสรางเวลาเรียนเนื้อหากระบวนการจัดการเรียนรู บรรจุรายวิชาที่เรียนมากเกินไปไมเหมาะสมกับ
ระดับชั้นแลวตนสังกัดยังใหจัดทํารายวิชาเพ่ิมเติมเขามาอีก โดยหลักสูตรการเรียนการสอนถูกกําหนดจากสวนกลาง       
ซึ่งบางครั้งอาจไมตอบสนองทองถิ่นหรือชุมชนในพ้ืนที่ไดอยางเหมาะสมจึงมีความตองการใหหลักสูตรการเรียน
การสอนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 เนนที่การอานออกเขียนได คิดเลขเปน โครงสรางเวลาเรียนควรเนน    
ไปที่วิชาหลัก เชน ภาษาไทย คณิตศาสตร  ภาษาอังกฤษ และไมควรมีรายวิชามากเกินไปจากนั้นจึงคอยเพ่ิม
รายวิชาในระดับสูงขึ้นในชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6  และมีความตองการใหนักเรียนพัฒนาทักษะทําใหอาน
ออกเขียนไดกอนแลวทักษะดานอ่ืน ๆ จะตามมาโดยใหปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ใหนักเรียนตลอดเวลาดวย
จรรยาบรรณของความเปนครู สวนความตองการพัฒนาเทคนิคหรือทักษะกระบวนการเรียนการสอนของบุคลากรหรือครู 
ใหแสวงหาและใสใจในการพัฒนาตนเองโดยเขารับการฝกอบรมเทคนิคการสอนใหมๆ ตองการใหใสใจการสอน 
และแสวงหาความรูใหมๆ เพ่ือนํามาปรับใชในการสอนเพ่ือใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด 

 
 

3.3. บุคลากรทางการศึกษาหรือครูผูสอนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลยจังหวัดเลย 



 

                     วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิรน มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
                       Western University Research Journal of Humanities and Social Science
 

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

 

รน มนษุยศาสตรและสังคมศาสตร
umanities and Social Sciencee

ร 
e

จากการศึกษาสภาพปญหาและความตองการการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย
สามารถวิเคราะหในสวนของบุคลากรทางการศึกษาหรือครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองเลยไดวา          
มีความสอดคลองกัน ในดานของหลักสูตรการเรียนการสอนมีปญหาเปล่ียนแปลงหลักสูตรบอยเพ่ิมวิชามาก      
มีเนื้อหามากเกินกวาเวลาท่ีกําหนดใหในการสอน จึงมีความตองการใหหลักสูตรการเรียนการสอนมีความเหมาะสม      
ตามสภาพทองถิ่น สนองความตองการของนักเรียน และชุมชนโดยสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได           
หรือตอยอดในการประกอบอาชีพไดสําหรับนักเรียนที่มีปญหาอานไมออกเขียนไมได  ไมสนใจในเวลาเรียน       
มีปญหาครอบครัว ซึ่งมีความตองการใหนักเรียนพัฒนาทักษะ การคิด วิเคราะห รูจักพิจารณาไตรตรอง           
มีทักษะการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง แกไขปญหาเนนที่ความเหมาะสมกับวัย มีความรับผิดชอบตนเอง และสังคม 
สวนปญหาดานบุคลากร หรือครูมีปญหาขาดแคลนผูที่มีความสามารถในการสอนเฉพาะกลุมสาระที่สําคัญ      
เชน ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร เปนตน โดยมีความตองการใหครูพัฒนาตนเองใหมีเทคนิควิธีการสอน           
ที่หลากหลายมากขึ้นทันตอโลกเทคโนโลยี และนํามาปรับใชในชั้นเรียนใหเหมาะสมกับนักเรียนมีความสมัยใหม
รวมทั้งตองการงบประมาณใหเพียงพอ ตอการจัดหาอุปกรณการเรียนการสอน 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาวิจัย เรื่อง สภาพปญหาและความตองการ การจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เมืองเลย 

จังหวัดเลย พบวา 
1.  สภาพปญหาที่สงผลกระทบตอการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย 

จังหวัดเลย ซึ่งผูบริหารเทศบาลเมืองเลย ไดเห็นปญหาจากหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีถูกกําหนดมาจากสวนกลาง         
ที่ไมสนองตอบตอปญหาของทองถิ่น หรือไมเหมาะสมตอทองถิ่นแตละแหงที่มีบริบทตางกัน และปญหาดานคุณภาพ    
ของนักเรียนที่มีปญหาทางครอบครัว มีฐานะยากจน รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาหรือครูบางสวน มีปญหาการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน ขาดแคลนครูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานหรือสาขาวิชาเอก  เชน คณิตศาสตร 
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร ซึ่งสอดคลองกับ วิโรจน ใจบุญ (2557) ที่กลาววา มีปญหาดานบุคลากรทางการสอนมีนอย     
แตตองไดรับผิดชอบงานหลายอยาง ซึ่งทําใหการจัดการศึกษาน้ันไมเปนไปตามมาตรฐาน 

ตามความเห็นของผูอํานวยการและรองผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย เห็นวา 
หลักสูตรในการเรียนการสอนมีปญหา เพราะรัฐบาลและกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดมีนโยบายปรับเปล่ียน      
หลักสูตรอยูเสมอ ไดแก เพ่ิมหลักสูตรลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู หลักสูตรโตไปไมโกง หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน  
ซึ่งทําใหเปนภาระหนาที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ิมมากขึ้น ในดานโครงสราง กระบวนการจัดการเรียนรู    
บรรจุรายวิชาที่เรียนมากเกินไปไมเหมาะสมกับระดับชั้น  และนักเรียนรอยละ 70 มีปญหาเศรษฐกิจ 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 เพ่ิมวิชามาก 
ซึ่งไมสัมพันธกับเวลาที่กําหนดใหสอนเน้ือหาเกินความจําเปนกับความตองการของนักเรียนที่จะรับได             
ซึ่งในสวนของนักเรียนมีปญหาดานความเอาใจใสตอการเรียนนอยลง มีปญหาอานไมออก  เขียนไมได ในสวนดานงบประมาณ
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ในการจัดการศึกษาไมเพียงพอ โรงเรียนตองการงบประมาณ เพ่ือพัฒนาดานวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑดานการจัดการเรียน
การสอน เชน เครื่องฉายขามศีรษะ โปรเจคเตอร คอมพิวเตอร เปนตน 

2.  ความตองการท่ีสงผลตอการพัฒนาการจัดการศึกษา 
ผูบริหารเทศบาลเมืองเลย มีความตองการใหหลักสูตรการเรียนการสอน เปนหลักสูตรการเรียนการสอน 

ที่ผสมผสานวิชาการกับสิ่งที่เปนโลกของความจริงในแตละทองถิ่น สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น โดยตองสรางและ
พัฒนาผูเรียนใหเติบโตบนความเชื่อมั่น ตระหนักและเห็นถึงคุณคาของตนเอง ของทองถิ่น ชุมชน สรางทักษะ
ชีวิตใหกับผูเรียนอยางเปนรูปธรรมตามความถนัดและศักยภาพ โดยตองการใหนักเรียนมีการพัฒนาทักษะ 
ความรูใหตรงกับศักยภาพ พัฒนาตนเอง พึ่งตนเองได มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม สําหรับความตองการพัฒนา
เทคนิคหรือทักษะ กระบวนการเรียนการสอนของบุคลากร หรือครู มีความตองการให มีความสามารถในการสอน       
อยางมีประสิทธิภาพ และรอบดานสามารถถายทอดความรูตาง ๆใหผูเรียนไดดีพรอมท้ังสามารถนําเทคโนโลยี   
ที่ทันสมัยมาปรับใชกับสื่อในกระบวนการเรียนการสอน 

ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย มีความตองการใหหลักสูตร
การเรียนการสอนระดับตน ๆ เนนการอานออก เขียนได คิดเลขเปนโครงสรางเวลาเรียนควรเนนไปในวิชาหลัก ๆ         
เชน ภาษาไทย คณิตศาสตร และไมควรมีรายวิชามากเกินไป แลวคอย ๆ เพ่ิมในระดับขั้นสูงขึ้น โดยจัดทําหลักสูตร         
ที่สนองตอบตอพัฒนาการของผูเรียนในแตละระดับชั้น สําหรับนักเรียนมีความตองการใหพัฒนาทักษะดานความรู       
และปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมใหนักเรียน ตลอดเวลาดวยจิตวิญญาณของความเปนครู  ซึ่งไมสอดคลองกับ ลําไพ เหรียญตะคุ 
(2556)  ที่กลาววา นักเรียนสวนมากมีความตองการในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนอยูในระดับมาก  

ในสวนความตองการพัฒนาเทคนิค หรือทักษะกระบวนการเรียนการสอนของบุคลากรหรือครู 
ตองมีการพัฒนาบุคลากรหรือครูจากการฝกอบรม การศึกษาดูงานสถานศึกษาอ่ืน เพ่ือนําแนวคิด รูปแบบมาบูรณาการ
จัดการเรียนการสอนของตนเอง ซึ่งสอดคลองกับ ภิญญดา เกิดศิลป (2552) กลาววา ตองใหผูสอนไดรับการเขาอบรม   
หรือพัฒนาความรูความเขาใจท่ีถูกตอง เกี่ยวกับโรงเรียนและงานท่ีทําตามนโยบายและลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงานโดยขาดความรูประสบการณในงานที่ทํา 

บุคลากร หรือครู โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย มีความตองการท่ีสงผลตอการพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย โดยการจัดหลักสูตรใหเหมาะสมกับการเรียน การสอน ตาม
สภาพทองถิ่น และไมเปลี่ยนแปลงหลักสูตรบอย ๆ  หลักสูตร การเรียนการสอนตองสนองความตองการของ
นักเรียนและชุมชน  ซึ่งสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได หรือตอยอดในการประกอบอาชีพได และตองการ
ใหนักเรียนพัฒนาทักษะ การคิด วิเคราะห รูจักพิจารณาไตรตรอง มีทักษะการดําเนินชีวิตท่ีถูกตองสามารถ
แกปญหาไดเหมาะสมกับวัย มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม สวนในดานความตองการพัฒนาเทคนิค    
หรือทักษะกระบวนการเรียนการสอน ครูตองพัฒนาตนเองใหทันตอโลกเทคโนโลยี และนํามาใชสอนนักเรียนได        
สําหรับงบประมาณในการจัดการศึกษาไมเพียงพอ โรงเรียนตองการงบประมาณ เพ่ือพัฒนาดานวัสดุ อุปกรณ 
ครุภัณฑ ดานการจัดการเรียนการสอน เชน เครื่องฉายขามศีรษะ โปรเจคเตอร คอมพิวเตอร เปนตน 

ปจจัยแหงความสําเร็จในการจัดการศึกษาของเทศบาลเมืองเลย ไดแก ความเปนอิสระ ฉะนั้นเทศบาลเมืองเลย 
จึงตองใชความเปนอิสระในเรื่องของการศึกษา อาทิ ในสวนของการสรางหลักสูตรที่ผสมผสาน หรือมีดุลยภาพ
ระหวางการศึกษาในระบบท่ีเปนเร่ืองของความตองการดานวิชาการ สิ่งที่เปนความจริงกับโลกของความจริงในแตละทองถิ่น 
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หรือพ้ืนที่ซึ่งก็คือ การสรางนวัตกรรมผานหลักสูตรท่ีมีความสอดคลองกับชีวิต เปนความอิสระทางความคิดและ
วิธีการสอน ซึ่งสามารถสอนและถายทอด ใหแกนักเรียนโดยวิธีการท่ีหลากหลายและนาสนใจ โดยความเปนอิสระ        
ของเทศบาลเมืองเลย ในการบริหารท้ังบุคลากรในทองถิ่น ทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่น ในสวนของการมีสวนรวม      
ซึ่งเปนการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครอง ของโรงเรียนเชน มีสวนรวมในการตัดสินใจ วางทิศทาง 
และดําเนินการรวมกับเทศบาลเมืองเลย สถานศึกษา(โรงเรียน)และนักเรียน ซึ่งเทศบาลเมืองเลยจะตองมีความพรอม        
ในการจัดการศึกษา และตองสรางความเชื่อมั่นแกประชาชนในทองถิ่น ผูปกครองและนักเรียน เพ่ือเปนการสรางเสริม   
การมีสวนรวม เพ่ือสรางเจตนารมณในการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาทองถิ่นรวมกัน โดยเทศบาลเมืองเลย          
จะตองเรงดําเนินการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา ดังนี้  

1.เทศบาลเมืองเลย จะตองมีนโยบายที่ชัดเจนในการจัดการศึกษาโดยเปนการเรียนรู และ
เชื่อมโยงทุกสิ่งแวดลอมเขาดวยกัน อยางสอดคลองและสมดุล เพ่ือใหผูเรียนเกิดท้ังความรูในเรื่องวิชาการ และ
ความรูเทาทันตอโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  

2.การเรงพัฒนาและสงเสริมครู เพราะโรงเรียนควรจะตองมีครูที่ชํานาญดานการศึกษา      
เพ่ิมมากยิ่งขึ้นโดยเปนการจัดจางครูที่มีความชํานาญเฉพาะทาง เฉพาะสาขาไดโดยอิสระ สงเสริมความรู และ
ทักษะในการสอน เชน การศึกษาอบรมการประชุมสัมมนา ซึ่งเปนการเพ่ิมทักษะในการสอน และใหความสําคัญกับ
การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศ เพ่ือเปดโลกทัศน และมุมมองของกลุมผูสอนใหกวางขึ้น 

3. เทศบาลเมืองเลยตองปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนารูปแบบการบริหารงานภายในใหมี
ความเหมาะสม สอดคลองกับภาระงานดานการศึกษาท่ีเพ่ิมขึ้น เชน การปรับโครงสรางหลักสูตร การปรับ และ
การมอบอํานาจในการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารบุคคล และดานการศึกษาใหแกผูบริหารสถานศึกษา 
(ผูอํานวยการโรงเรียน) มากข้ึน 
     

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1.นําเสนอสภาพปญหาหลักสูตรการเรียนการสอน และความตองการท่ีจะพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอนตอผูบริหารเทศบาล เพ่ือพิจารณาดําเนินการ 

2.ผูบริหารเทศบาลผูอํานวยการสถานศึกษา ควรพิจารณาพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานของ
บุคลากรทางการศึกษา หรือครูโดยมีการอบรมอยางตอเนื่อง 

3.ผูบริหารเทศบาลควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอตอการจัดการศึกษา การบริหาร
จัดการอาคารสถานท่ีของโรงเรียน 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
1.ควรเพ่ิมกลุมเปาหมายในการวิจัย เชน คณะกรรมการสถานศึกษา ผูนําชุมชน ผูปกครอง นักเรียน เปนตน 

เพ่ือใหครอบคลุมกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย  
2.ควรศึกษาหลักสูตรแกนกลาง ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้ังแตกระทรวงศึกษาธิการ และกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น 
3.ควรศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มีคุณภาพในแตละทองถิ่น 
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Model of Teacher Competency Development 
Under Local Government Organization 
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การวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยมี

วิธีดําเนินการวิจัย 2ข้ันตอน ดังน้ี ข้ันตอนท่ี 1 การวิเคราะหความตองการจําเปนเก่ียวกับสมรรถนะครูสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ครูสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 379 คน ใชวิธีสุมตัวอยาง
แบบหลายข้ันตอน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใชใน
การวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและจัดลําดับความสําคัญโดยใชวิธี Modified 
Priority Needs Index(PNI modified)ข้ันตอนท่ี 2 การพัฒนารูปแบบสมรรถนะครูสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยใช
เทคนิคการสนทนากลุมผูทรงคุณวุฒิจํานวน 9 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบบันทึกขอมูลสําหรับการสนทนากลุม
และแบบประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
การวิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหเน้ือหาและการวิเคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานผลการวิจัย 1. ความ
ตองการจําเปนเก่ียวกับสมรรถนะหลกัครูสงักัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เรียงลําดับความสาํคัญไดดงัน้ี ลําดับแรกคือ การ
มุงผลสัมฤทธ์ิ การพัฒนาตนเอง การบริการท่ีดีและการทํางานเปนทีม และความตองการจําเปนเก่ียวกับสมรรถนะประจํา
สายงาน ครูสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เรียงลําดับความสําคัญไดดังน้ี ลําดับแรกคือ การออกแบบการเรียนรูการ
วิเคราะหและสังเคราะห และการพัฒนาผูเรียนและการบริหารจัดช้ันเรียนตามลําดับ 2. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครู
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบดวย 3 สวน คือ   1.สวนนํา ประกอบดวย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงคของ
รูปแบบ แนวคิดท่ีใชในการพัฒนารูปแบบสวนท่ี 2องคประกอบของสมรรถนะและวิธีการพัฒนาสมรรถนะครู ประกอบดวย 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจําสายงานและวิธีการพัฒนาสมรรถนะสวนท่ี 3กระบวนการพัฒนาสมรรถนะครู ประกอบดวย 
กระบวนการพัฒนาและเง่ือนไขความสําเร็จโดยมกีระบวนการพัฒนาประกอบดวย ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียมการ ข้ันท่ี 2 ข้ันประเมนิ
กอนการพัฒนา ข้ันท่ี 3 ข้ันพัฒนา ข้ันท่ี 4 ข้ันประเมินหลังการพัฒนา ข้ันท่ี 5 ข้ันขอมูลยอนกลับซึ่งผลการประเมินรูปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยผูเช่ียวชาญจํานวน 9 คน ผลการประเมินความมีประโยชนอยู
ในระดับมากท่ีสุด(x = 4.51) ผลกการประเมินความเหมาะสมอยูในระดับมาก (x = 4.45) ผลการประเมินความถูกตองคล
อบคลุมอยูในระดับมาก(x = 4.43) และผลการประเมินความเปนไปไดอยูในระดับมาก (x = 4.39) 

: สมรรถนะครู องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

1 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ  
ในพระบรมราชูปถัมภจังหวัดปทุมธานี 
2 ผูชวยศาสตราจารยสาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
ในพระบรมราชูปถัมภจังหวัดปทุมธานี 
3 อาจารยสาขาภาควิชาครุศาสตรอุสาหกรรม คณะครุศาสตรอุสาหกรรมและเทคโนโลยี  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา               
เจาคุณทหารลาดกระบัง 
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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 

 
ในกระแสของการเปลี่ยนแปลงท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและขอมูลขาวสารท่ีขาม

พรมแดนมาถึงกันอยางรวดเร็ว ซ่ึงความเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนยอมสงผลกระทบตอการศึกษาอยาง
หลีกเลี่ยงไมได ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีทําใหรูปแบบการเรียนรูและวิธีการแสวงหาความรูมี
การปรับเปลี่ยนไปจากระบบการศึกษาในรูปแบบดั้งเดิมท่ีมีครูเปนผูถายทอดความรูสูนักเรียนฝาย
เดียวไปสูรูปแบบการเรียนรูดวยตนเองที่นักเรียนสามารถแสวงหาและสรางองคความรูไดดวยตนเอง
เพ่ิมมากข้ึน การเปลี่ยนแปลงเหลานี้เปนสิ่งทาทายครูยุคใหม ในการจัดองคความรูใหบังเกิดตอการ
พัฒนาผูเรียน ดังนั้นครูจําเปนตองไดรับการพัฒนาสมรรถนะใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว 
เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานหรือกิจกรรมวิชาชีพครูไดอยางมีประสิทธิภาพตามความคาดหวังของ
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องคการท้ังระดับโรงเรียน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ สมรรถนะครูจึงเปนสิ่งจําเปน
ตอการปฏิบัติวิชาชีพครูใหบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพตามความตองการขององคการทางการศึกษา
ยุคปฏิรูปการศึกษา (สุรศักด์ิ ปาเฮ, 2556)  
 สมรรถนะของครูสังกัดองคกรปกครองทองถ่ิน โดยมีสมรรถนะหลัก 4 สมรรถนะ คือ 1.การ
มุงผลสัมฤทธิ์ 2.การพัฒนาตนเอง 3.การบริการท่ีดี 4. การทํางานเปนทีม สวนสมรรถนะประจําสาย
งาน คือ 1.การออกแบบการเรียนรู 2.การวิเคราะหและสังเคราะห 3.การพัฒนาผูเรียน 4.การบริหาร
จัดชั้นเรียน หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะ ใหเปนไปตามหลักการของมาตรฐานท่ัวไปท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด ไดแก       
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เปนการจัดทําขอตกลงระหวางผูประเมินกับผูรับการประเมิน เก่ียวกับ
การมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยการกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน 
และคาเปาหมายและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เปนการระบุจํานวนสมรรถนะท่ีใช
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

จากสภาพการจัดการศึกษาท่ีผานมาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (สงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน, 2551) พบวา มาตรฐานผูเรียนยังอยูในระดับตํ่าเม่ือเทียบกับปจจัยท่ีใชในการจัดการศึกษา
ทําใหสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองเรงพัฒนากระบวนการเรียนและทรัพยากร
เพ่ือยกระดับมาตรฐานดานผูเรียนใหเพ่ิมสูงข้ึน องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดพบจุดออนหน่ึงท่ี
เก่ียวของกับเรื่องนี้ คือ บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญยังขาดบุคลากรที่ มี
สมรรถนะสูง หรือขาดบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในดานการจัดการศึกษา เชนเดียวกับรายงาน
ผลการวิจัยของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่องการวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายสงเสริมการจัด
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (สํานักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550) ท่ีพบวา สภาพ
ปญหาของการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดานวิชาการปญหาหนึ่ง ไดแก การขาด
แผนพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรท่ีชัดเจน ขาดการแนะนํา นิเทศชวยเหลือ และติดตามผลการ
ดําเนินงานดานวิชาการ รวมถึงผลจากการศึกษาวิจัยและพัฒนาสภาพปญหาและแนวทางการ
แกปญหาการจัดการเรียนการสอนท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สรุปไดวา ครูผูสอนสวนใหญไมไดจบการศึกษาวิชาเอกในกลุมสาระที่สอน มีภาระงานมาก ขาดความรู
ความเขาใจในหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มีการวัดผลประเมินผลไมเหมาะสม ขาดการ
นิเทศติดตามพัฒนาครู ขาดขวัญกําลังใจในการทํางาน ผูเรียนขาดทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการเรียนรู 
ขาดอัตรากําลังของศึกษานิเทศกท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะกลุมและผลการศึกษาสภาพปญหาการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พบวา ครูไดรับการพัฒนาคอนขางมาก แตยังขาดการติดตาม
ประเมินผล หลักสูตรในการพัฒนาครูมีความซํ้าซอน มีคาใชจายเพ่ือการพัฒนาคอนขางสูง ขาดการ
วางแผนระยะยาวสําหรับแนวทางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2553) ซ่ึงสอดคลองกับสภาพปญหาดานการบริหารงานบุคคลท่ีพบวามีการขาดแคลนครู
และบุคลากรทางการศึกษา และที่มีอยูมีวุฒิการศึกษาไมตรงกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ขาดแนวปฏิบัติท่ี
ชัดเจน ดังนั้น แนวทางการแกปญหาท่ีควรดําเนินการ คือ ควรมีการจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะครู
และบุคลากรใหชัดเจน ควรสงเสริมสนับสนุนใหครูและบุคลากรไดรับการฝกอบรมและพัฒนาดวย
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วิธีการและรูปแบบท่ีหลากหลายอยางตอเนื่อง เพ่ือใหสามารถพัฒนาสมรรถนะของครูไดตรงตาม
ความตองการและเปนผลลัพธของความสําเร็จอยางอยางแทจริงท่ีเกิดจากวิธีการพัฒนาและ
กระบวนการพัฒนาในสมรรถนะครู และอีกสาเหตุหนึ่งท่ีเปนปญหาจากผลการรายงานติดตามการจัด
การศึกษาองคกรปกครองสวนทองถ่ินป 2551 นั้นพบวา การสรรหาบุคลากรขาดความยุติธรรม มีการ
ใชระบบอุปถัมภ ซ่ึงเปนปจจัยหลัก และผูบริหารทองถ่ิน ผูบริหารอปท. สมาชิกสภาทองถ่ินและ
บุคลากรทองถ่ินสวนใหญยังไมเห็นความสําคัญของการศึกษา และไมเขาใจในบทบาทของการศึกษา
เทาท่ีควรการแทรกแซงการเมืองรวมถึงการจัดการศึกษาของเทศบาลท่ีมีโรงเรียนในสังกัด ยังมี
ลักษณะการตัดสินใจสวนใหญเปนการตัดสินใจโดยนายกเทศมนตรี โดยองคคณะบุคคลภายใน
เทศบาลและที่เทศบาลแตงต้ังมาจากบุคคลภายนอกรวมกันตัดสินใจ (สํานักเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2551) ทําใหไดครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไมมีคุณภาพเปนบางสวน 

จากความเปนมาและความสําคัญตาง ๆ ผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญและสนใจในการทําวิจัย
เก่ียวกับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือเปนแนวทางในการ
ยกระดับการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของวิชาชีพแหงความเปนครูใหบรรลุผลความสําเร็จและ
ยังไดนํามาประยุกตและพัฒนาในการบริหารรวมกับทฤษฎีการพัฒนาและการบริหาร นํามาพัฒนา
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองคกรปกครองทองถ่ินท้ังในสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจําสายงานท่ีมีอยูนั้นใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 
 

 เพ่ือพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

 
 ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของท่ีใชในการดําเนินการวิจัย โดยศึกษาวิธีการพัฒนา
สมรรถนะ (Macauley, 1968;Dessler, 1991;Yukl, 1998) ซ่ึงประกอบดวย 1. การอบรม (Training) 
2. การใหคําชี้แนะ/ปรึกษา (Mentoring) 3. การสอนงาน (Coaching) 4. การประชุมสัมมนา 
(Conference) 5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู (Knowledge sharing) 6. การจัดกิจกรรม/การจัดคาย 
(Organizing activities/Organizingcamps) 7. การสร าง เครื อข าย (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 ข้ันตอน 1) ข้ันเตรียมการ 
2) ข้ันประเมินกอนการพัฒนา 3) ข้ันดําเนินการพัฒนา 4) ข้ันประเมินหลังการพัฒนา 5) ข้ันใหขอมูล
ยอนกลับ 

 
ผูวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยผสมผสาน (Mixed-methods research) ซ่ึงมีรายละเอียดเก่ียวกับ

วิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
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1 
 

 
1.1  
ประชากร คือ ครูผูสอนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด 

เทศบาลนคร เทศบาลเมือง องคการบริหารสวนตําบล จาก 77 จังหวัด ท้ัง 6 ภูมิภาค จํานวน 33,064 
คน (กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน, 2558) 

กลุมตัวอยาง คือ ครูผูสอนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 379 คน คํานวณหา
ขนาดกลุมตัวอยางโดยการเปดตารางเคร็จซ่ีและมอรแกน (Robert V. Krejcie and Earyle W. 
Morgan. 1970 อางใน ธีรวุฒิ เอกะกุล,2543) และการเลือกกลุมตัวอยางใชวิธีการสุมแบบหลาย
ข้ันตอน (Multi-Stage Random Sampling) (นงลักษณ วิรัชชัย, 2543) ดังนี้ 
 1.2  
 เปนแบบสอบถามความตองการจําเปนเก่ียวกับสมรรถนะครูผูสอนสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินซ่ึงเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) แบงเปน 5 ระดับมีคาความเท่ียงเทากับ 0.95 
 1.3  
 สถิตท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห
จัดลําดับความสําคัญความตองการจําเปนโดยใชสูตร ModifiedPriority Needs Index:PNI            
(PN IModified) 
 

2 
 

   2.1.1 การวิเคราะหเอกสารงานวิจัยท้ังในประเทศและตางประเทศเก่ียวของกับ
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครู 
  2.1.2 ยกรางรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําผล
ท่ีไดจากการวิจัยตามข้ันตอนท่ี 1 และข้ันตอนท่ี 2 

2.1.3 ตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
โดยมีวิธีการดําเนินการจัดกลุมผูทรงคุณวุฒิจํานวน 9 คนในการสนทนากลุม (Focus Group) 

2.1  
 แบบประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีลักษณะเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  
 2.2  
 การจัดสนทนากลุมผูทรงคุณวุฒิ 
  1. ผูวิจัยนําเสนอประเด็นขอคําถามเก่ียวกับการตรวจสอบรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะครูสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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 2. ผูทรงคุณวุฒิแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการตรวจสอบ
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  3. ผูวิจัยสรุปประเด็นและรายละเอียดขอเสนอแนะการตรวจสอบรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะครูสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินจากการสนทนากลุมโดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน 
  4. ผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 
 2.3  
  ตรวจสอบรูปแบบโดยการวิเคราะหเนื้อหาและหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)  

 
 1. ความตองการจําเปนเก่ียวกับสมรรถนะหลักของครูสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เรียงลําดับความสําคัญไดดังนี้ ลําดับแรกคือ การมุงผลสัมฤทธิ์ (PNI = 0.16) การพัฒนาตนเอง (PNI= 
0.15) การบริการท่ีดี(PNI = 0.11) และการทํางานเปนทีม (PNI = 0.07) และความตองการจําเปน
เก่ียวกับสมรรถนะประจําสายงาน เรียงลําดับความสําคัญไดดังนี้ลําดับแรกคือ การออกแบบการ
เรียนรู (PNI=0.15) การวิเคราะหและสังเคราะห (PNI=0.15) การพัฒนาผูเรียน (PNI=0.12) และการ
บริหารจัดชั้นเรียน (PNI=0.12) ดังตารางท่ี 1 
 

1  
 

 
สมรรถนะ   คาเฉลี่ยของสภาพ       คาเฉลี่ยของ  I – D  (I-D)D  ลําดับ  
       ท่ีควรจะเปน         สภาพท่ีเปนจริง  
 
สมรรถนะหลัก  
1. การมุงผลสัมฤทธิ์   4.57  3.92   0.65  0.16  1 
2. การบริการท่ีดี    4.68  4.21   0.47  0.11  3 
3. การพัฒนาตนเอง   4.59  3.99   0.60  0.15  2 
4. การทํางานเปนทีม    4.73  4.39   0.34  0.07  4 
สมรรถนะประจําสายงาน 
1. การออกการเรียนรู   4.62  3.99   0.63  0.15  1 
2. การพัฒนาผูเรียน   4.77  4.23   0.54  0.12  3 
3. การบริหารจัดการชั้นเรียน  4.71  4.17   0.54  0.12  3 
4. การวิเคราะหและสังเคราะห  4.61  3.99   0.62  0.15  2 
 

2. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนครูสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบดวย 3 สวน คือ 
สวนท่ี 1. สวนนําประกอบไปดวย หลักการและเหตุผลวัตถุประสงคของรูปแบบ แนวคิดท่ีใชในการ
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พัฒนารูปแบบ สวนท่ี 2องคประกอบของสมรรถนะและวิธีการพัฒนาสมรรถนะครูประกอบไปดวย 
สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจําสายงานและวิธีการพัฒนาสมรรถนะ สวนท่ี 3.กระบวนการพัฒนา
สมรรถนะครูประกอบไปดวยกระบวนการพัฒนา เง่ือนไขความสําเร็จกระบวนการพัฒนา ประกอบดวย 
ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียมการ ข้ันท่ี 2 ข้ันประเมินกอนการพัฒนา ข้ันท่ี 3 ข้ันพัฒนา ข้ันท่ี 4 ข้ันประเมินหลัง
การพัฒนา ข้ันท่ี 5 ข้ันขอมูลยอนกลับ ดังรูปภาพนี้ ซ่ึงผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครู
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยรวม พบวา ความมีประโยชนอยูในระดับมากท่ีสุด ( x= 4.51) มี
ความเหมาะสมอยูในระดับมาก ( x= 4.45) มีความถูกตองคลอบคลุมอยูในระดับมาก( x= 4.43) และมี
ความเปนไปไดอยูในระดับมาก ( x= 4.39) ดังตารางท่ี 2 
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2   
 
องคประกอบของรูปแบบ    ความมีประโยชน       ความเหมาะสม        ความถูกตอง          ความเปนไปได 
การพัฒนาสรรถนะ                                                                         คลอบคลุม 

x     S.D.    ระดับ    x    S.D.    ระดับ     x   S.D.  ระดับ    x S.D.    ระดับ 
สวนท่ี 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 
                                                    ท่ีสุด                                              ท่ีสุด                     ท่ีสุด                 
แนวคิดท่ีใชใน                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   มากท่ีสุด  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   
สวนท่ี 2องคประกอบของ 
สมรรถนะและวิธีการพัฒนา 
สมรรถนะคร ู
สมรรถนะ                      4.55    0.52   มาก    4.66  0.50    มาก   4.55    0.52  มาก    4.66  0.50 มาก 
                                                    ท่ีสุด                     ท่ีสุด                    ท่ีสุด                 ท่ีสุด 
วิธีการพัฒนาสมรรถนะ      4.55   0.52    มาก    4.44   0.52   มาก    4.44    0.52    มาก   4.33  0.50  มาก      
                                                   ท่ีสุด  
โดยรวม                        4.55   0.52  มากท่ีสุด 4.55   0.51  มากท่ีสุด  4.49   0.52   มาก 4.49  0.50   มาก 
 
สวนท่ี 3 กระบวนการพัฒนาสมรรถนะคร ู
 ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียมการ    4.55    0.52    มาก   4.44   0.52   มาก     4.33    0.70   มาก    4.44   0.52  มาก 
                                                  ท่ีสุด 
 ข้ันท่ี 2 ข้ันประเมินกอน 4.66    0.50  มาก     4.44   0.52   มาก     4.44    0.72   มาก    4.44   0.52  มาก               
           การพัฒนา                                                                                                          ท่ีสุด 
 ข้ันท่ี 3  ข้ันพัฒนา        4.33    0.70  มาก     4.44  0.52    มาก    4.44    0.52   มาก    4.55  0.52   มาก 
                                                                                                                                  ท่ีสุด 
 ข้ันท่ี 4 ข้ันประเมินหลัง  4.44    0.72  มาก     4.44  0.52    มาก    4.55    0.52    มาก    4.44  0.52   มาก 
           การพัฒนา                                                                                 ท่ีสุด 
 ข้ันท่ี 5 ข้ันขอมูลยอนกลับ 4.33  1.00  มาก     4.44  0.52    มาก    4.55    0.52    มาก    4.44  0.52   มาก 
                                                                                                         ท่ีสุด 
เง่ือนไขความสําเร็จ          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 

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

 
127



 
 

วารสารวจิัยมหาวิทยาลัยเวสเทิรน มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                                                                 
Western University Research Journal of Humanities and Social Science 

 

องคประกอบของรูปแบบ     ความมีประโยชน      ความเหมาะสม        ความถูกตอง          ความเปนไปได 
การพัฒนาสรรถนะ                                                               คลอบคลุม 
                               x    S.D.   ระดับ      x     S.D.   ระดับ     x    S.D.  ระดับ      x     S.D.    ระดับ    
 
กรณีศึกษาการนํามา    4.66   0.52   มาก     4.44  0.52    มาก    4.44  0.52   มาก    4.33   0.50      มาก 
ประยุกตใช                                 ท่ีสุด        
(การมุงผลสัมฤทธ์ิ) 
กรณีศึกษาการนํามา     4.44   0.52   มาก    4.33  0.50   มาก     4.55   0.52   มาก   4.44   0.52      มาก 
ประยุกตใช                                                                                                                   ท่ีสุด 
(การออกแบบการเรยีนรู) 

 
โดยรวม                        4.51   0.50   มากท่ีสุด 4.45  0.46  มาก  4.43   0.46   มาก  4.39    0.42    มาก 

 
1. ความตองการจําเปนในการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เรียงลําดับความสําคัญ อันดับแรก คือ การมุงผลสัมฤทธิ์และความตองการจําเปนเก่ียวกับสมรรถนะ
ประจําสายงาน เรียงลําดับตามความสําคัญสี่ลําดับ ลําดับแรกคือ การออกแบบการเรียนรู            
ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด (เมธิเมธินี จิตติชานนท,2555) กลาววา การมุงผลสัมฤทธิ์เปนวิธีการจัดการท่ี
เปนระบบมุงเนนท่ีผลสัมฤทธิ์หรือผลการปฏิบัติงานเปนหลัก โดยมีการวัดผลการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว โดยมุงคุณภาพของงาน และนําผลการวิจัยมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
ท่ีใชเปนมาตรฐานในการประเมินเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะและแนวคิดของ แบรนโก (Branco, 2003) 
ท่ีไดศึกษาการทํานายศักยภาพของสมาชิกในทีม บทบาทของสมรรถนะ ทักษะทางพุทธพิสัยและ
บุคลิกภาพของสมาชิกในทีม ผลการวิจัยพบวาทีมงานในองคกรท่ีจะประสบความสําเร็จตองมีการ
บริหารจัดการโดยใชสมรรถนะเปนฐาน ซ่ึงจากการวิเคราะหแบบสอบถาม พบวามีสมรรถนะท่ีสําคัญ
ท่ีควรไดรับการพัฒนาอยางยิ่ง ไดแก สมรรถนะการปฏิบัติงานดานการมุงผลสัมฤทธิ์นั้นเปนอันดับแรก 
การมุงผลสัมฤทธิ์เชนเดียวกัน ซ่ึงจะเห็นไดวา มีความสําคัญของตอทุกหนวยงานตองมีการพัฒนา
สมรรถนะการมุงผลสัมฤทธิ์ รวมถึงมีกระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธโดยสงผลตอท้ังองคกรเพ่ือนําไป
ปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดียิ่งข้ึนซ่ึงสอดคลองกับ (วีรยุทธ ชาตะกาญจน, 2551) กลาววา เปนการ
บริหารงานท่ีมุงเนนสัมฤทธิ์ผลของงานอยางเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน โดยกําหนดวัตถุประสงคลวงหนา
ตั้งเปาหมายท่ีชัดเจนใหไดผลผลิตและผลลัพธซ่ึงอาศัยการสรางตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPIs) เปน
เครื่องมือในการตรวจสอบอยางเปนระบบสวนสมรรถนะประจําสายงาน คือ การออกแบบการเรียนรู 
เปนอีกสมรรถนะหน่ึงท่ีมีความสําคัญตอการจัดการเรียนการสอนของครูท่ีสงผลตอผูเรียนซ่ึงตองสราง
เครื่องมือในการประเมินผลในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสอดคลองกับผลการเรียนรูท่ี
ตองการและตรวจสอบกับผูเรียนวาการจัดกิจกรรมนั้นเหมาะสมกับผูเรียนหรือไมซ่ึงสอดคลองกับ         
(สมจิต จันทรฉาย, 2557) กลาววา บทบาทของผูออกแบบการเรียนการสอนคือรวบรวมปญหาท่ี
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เกิดข้ึนจากการทดลองสอนและใชสื่อการเรียนการสอนและพยายามซักถามคําถามจากผูเรียนเพ่ือหา
คําตอบในการแกไขปญหาท่ีพบ การซักถามนี้ควรกระทําหลังจากการทดลองไดเสร็จสิ้นแลว เพ่ือมิให
เปนการขัดจังหวะการทดลองสอนและใชสื่อการเรียนการสอนเพ่ือเปนการประเมินเครื่องมือท่ีใชใน
การออกแบบการเรียนการสอนและแนวคิดของ(Richey, Klein, & Tracy, 2011) กลาววา โดย
ธรรมชาติของการออกแบบการเรียนการสอนเปนการทํางานแบบมีสวนรวม(participatory design) 
ดังนั้น ผูออกแบบการเรียนการสอนจะเปนผูทําหนาท่ีอํานวยความสะดวกใหกับผูรวมงานใน
กระบวนการออกแบบ ใชการทํางานเปนทีมโดยผูมีสวนรวมไดแก ผูใชในท่ีนี้หมายถึงครู ผูเชี่ยวชาญ
ดานเนื้อหา ผูมีสวนไดรับผลไดผลเสียของการออกแบบ ไดแก ผูปกครอง ชุมชน เปนตน การ
ดําเนินงานมีการปรับปรุงใหดีข้ึนเรื่อย ๆ ในระหวางการดําเนินการพัฒนาผลผลิตจะเห็นวารูปแบบ
การออกแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการสรางความรูเปนรูปแบบท่ีมีความยืดหยุนสูง เนนท่ี
กระบวนการพัฒนาท่ีสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการไดตามสภาพจริง 
 2. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบดวย 3 สวน คือ 
สวนท่ี 1. สวนนําประกอบไปดวย หลักการและเหตุผลวัตถุประสงคของรูปแบบ แนวคิดท่ีใชในการ
พัฒนารูปแบบ สวนท่ี 2องคประกอบของสมรรถนะและวิธีการพัฒนาสมรรถนะครูประกอบไปดวย 
สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจําสายงานและวิธีการพัฒนาสมรรถนะ สวนท่ี 3 กระบวน          
การพัฒนาสมรรถนะครูประกอบไปดวยกระบวนการพัฒนา เง่ือนไขความสําเร็จ กระบวนการพัฒนา 
ประกอบดวย ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียมการ ข้ันท่ี 2 ข้ันประเมินกอนการพัฒนา ข้ันท่ี 3 ข้ันพัฒนา ข้ันท่ี 4 
ข้ันประเมินหลังการพัฒนา ข้ันท่ี 5 ข้ันขอมูลยอนกลับ และเง่ือนไขความสําเร็จ โดยผูวิจัยไดศึกษา
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของไดรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
บริบทท่ีแตกตางกับหนวยงานอ่ืน โดยมีแผนพัฒนาครูท่ีชัดเจนยิ่งข้ึนซ่ึงประกอบไปดวยองคประกอบ
ตางๆ สามารถนําไปสูการปฏิบัติและการพัฒนาสงผลลัพธตอเง่ือนไขความสําเร็จ จากผลการประเมิน
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สามารถนําไปเปนประโยชนไดใน
ระดับมากท่ีสุดรวมถึงสามารถนําไปเปนเอกสารท่ีแนบกับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงงานหลังจาก
ไดผลการประเมินและงายตอการนําไปใชในการพัฒนาครูสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินสําหรับ
ผูบริหารสถานศึกษาสอดคลองกับแนวคิดของ (อาภรณ ภูวิทยพันธุ, 2555) กลาววา Job 
Responsibilities Matrix เปนเอกสารท่ีอธิบายรายละเอียดของงานท่ีเปนระบบมีความชัดเจนกําหนด
ตําแหนงงาน โดยเนนวิธีการหรือข้ันตอนการดําเนินงานของตําแหนงงาน งายตอการนําไปใชเปน
เครื่องมือติดตามตรวจสอบการทํางานและเชื่อมโยงกับระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรไดเปนอยางด ี
และเปนแนวทางในการสงเสริมศักยภาพของครูในการปฏิบัติงาน 
 

 
 1. หนวยงานสวนระดับสวนกลางใชเปนแนวทางในการวางแผนการพัฒนาบุคลากร ครูเพ่ือ
เสริมสรางจุดแข็งและจุดออนของตนเองไดอยางตอเนื่อง 
 2. หนวยงานทุกระดับใชเปนแนวทางการมุงสงเสริมพัฒนาศักยภาพความกาวหนาในสายอาชี
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Motivation factors work behavior Performance among Kindergarten 
teachers in private schools in Bangkok Metropolitan area. 
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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 

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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ทลายเพดานแกว: ทําอยางไรสตรีจึงเขาสูตําแหนงผูบริหารสถานศกึษา 
Shatter the glass ceiling: How women become a school administrator 

 

นางสาวปนัดดา นวธนโชติ1, ผศ.ดร.วิภาภรณ ภูวัฒนกุล 

 
บทคัดยอ 

บทความนี้มีความมุงหมายเพ่ือนําเสนอวิธีการเอาชนะตนเองและเอาชนะอุปสรรคที่ขวางก้ัน 
(เพดานแกว) ตอการเขาสูตําแหนงบริหารสถานศึกษาของสตรี และแนวทางการเขาสูตําแหนง
ผูบริหารสถานศึกษาของสตรี ซึ่งประกอบดวย ปจจัยสวนบุคคล ไดแก มิติเชิงจิตวิทยาและมิติเชิง
ครอบครัว และปจจัยเชิงวิชาชีพ ไดแก มิติเชิงการเมือง มิติเชิงองคกร และมิติเชิงสังคมและวัฒนธรรม 
เพื่อใหสตรีตระหนักถึงอุปสรรคในการเขาสูตําแหนงบริหารสถานศึกษาในมิติที่หลากหลาย และ
สงเสริมสตรีใหเกิดพลงัและความกลาหาญในการตัดสินใจเขาสูตําแหนงทางบริหารมากขึ้น 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 
 

1นิสิตหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหา รการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ 
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 อดีตสตรีหมายเลขหน่ึงของสหรฐัอเมริกาสะทอนใหเห็นถึง
ความสามารถของสตรีในสังคมปจจุบันไดเปนอยางดี ในสังคมปจจุบันตองยอมรับวา บุรุษและสตรีมี
ความทัดเทียมกันในทุกดาน สตรมีีบทบาทในฐานะผูนําในองคกร รวมถึงการเปนผูนําระดับประเทศ
มากขึ้น  

ในหนวยงานบริหารการศึกษา สตรีเปนบุคลากรที่ทรงคุณคาอยางยิ่ง มีคุณสมบัติที่เหมาะสม 
กับการทํางานบริหารสถานศึกษา โดยมีสวนสําคัญในการขับเคลื่อนองคกรในหลายมิติ เชน การริเริ่ม
อะไรใหม การชวยใหเพื่อนรวมงานพัฒนาตนเอง การทํางานใหสําเร็จ การคิดวิเคราะห  และการ
แกปญหา ฯลฯ (Morley, 2013) นอกจากน้ี สตรียังมีความโดดเดนมากกวาบุรุษในบางดาน เชน การ
ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของผูใตบังคับบัญชาและนักเรียน และมีแนวโนมที่จะบริหารงานดวย
ความเห็นอกเห็นใจ ออนโยน ประนีประนอม ใสใจ เนนความรวมมือซึ่งทั้งหมดนี้ชวยใหการบริหาร
สถานศึกษามีความราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากข้ึน (Growe & Montgomerry,1999) รวมถึงยัง
สามารถสรางความไววางใจจากผูปกครองของเด็กนักเรียนไดมากกวาบุรุษดวย (Orphanos, 2010) 
ดังนั้น การมีบทบาทของสตรีในการบริหารการศึกษาจึงมีสวนในการชวยเพิ่มประสิทธิภาพและความ
หลากหลายใหกับการบริหารการศึกษา (Morley, 2013) กลาวไดวา ผูบริหารสตรีมีคุณสมบัติที่โดด
เดนในการบริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในมิติของการทํางานกับผูใตบังคับบัญชาและ
ผูปกครอง ซึ่งยอมสงผลตอการบริหารการศึกษาในภาพรวม   

อยางไรก็ตาม สตรีกลับไมสามารถเขาสูตําแหนงบริหารได เปนเพราะตองเผชิญกับอุปสรรคที่
ขวางกั้นอยู โดยอุปสรรคที่สกัดกั้นสตรีไมใหเขาสูตําแหนงน้ันมักเปนสิ่งที่มองไมเห็นจนมีการนําไป
เปรียบเทียบเรียกวาเปน ‘เพดานแกว’ (Hymowitz & Schellhardt, 1986) คณะกรรมการเพดาน
แกวแหงสหรัฐอเมริกา (Federal Glass Ceiling Commission, 1995) ไดใหความหมาย ‘เพดาน
แกว’ วาเปน “อุปสรรคที่ถูกสรางขึ้นเพื่อขัดขวางความกาวหนาของสตรีและคนกลุมนอยของสังคม...
ซึ่งเปนผลทําใหสตรีและคนกลุมนอยน้ัน ไมสามารถกาวข้ึนสูตําแหนงที่สูงข้ึนได แมวาจะมีคุณสมบัติที่
พรอมจะประสบความสําเร็จก็ตาม” ‘เพดานแกว’ ที่คอยกั้นขวางสตรีไมใหเขาสูตําแหนงผูบริหาร
สถานศึกษาทําใหหนวยงานการบริหารการศึกษาตองสูญเสียโอกาสในการใชศักยภาพของสตรีอยาง
นาเสียดาย การศึกษาท่ีผานมาพบวา แมสตรีจะมีคุณสมบัติที่ไมแตกตางจากชาย กระทั่งถูกมองวามี
คุณลักษณะที่จะทํางานในแวดวงการศึกษามากกวาผูชายแตสตรีกลับสามารถเขาสูตําแหนงผูนําใน
การบริหารการศึกษาไดจํานวนนอย (Morley, 2013) ในรอบ 4 ทศวรรษที่ผานมา สตรีทั้งในประเทศ
พัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนาตางก็ประสบกับความยากลําบากในการเขาสูตําแหนงบริหารใน
ระบบบริหารการศึกษา ทั้งๆ ที่คุณสมบัติโดยทั่วไป อาทิ คุณวุฒิ การศึกษา ประสบการณ ไมได
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แตกตางจากผูชาย (Adkison, 1981; Karam &  Afiouni, 2014) ประเทศไทยตองเผชิญกับปญหานี้
ดวยเชนกัน ขอมูลในป 2559 ช้ีวา มีผูบริหารในระดับผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานท้ังสิ้น 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 หรือคิดเปนรอยละ 66.60 ของรองผูอํานวยการทั้งหมด 
ในขณะท่ีมีรองผูอํานวยการสตรี 1,166 คน หรือคิดเปนรอยละ 33.40 (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2559)        

เพราะฉะน้ัน การศึกษาแนวทางในการสงเสริมสตรีใหเขาสูตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาจึง
เปนเรื่องสําคัญเพราะจะชวยใหองคกรมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึนและประเทศสามารถใชทรัพยากร
มนุษยไดอยางเต็มศักยภาพ โดยกาวแรกและกาวสําคัญที่จะชวยใหสตรีสามารถเขาสูตําแหนงบริหาร
ไดคือ การมองใหออกวาเพดานแกวที่คอยขวางกั้นสตรีคืออะไร มองหาแนวทางหรือองคประกอบ
สําคัญที่จะชวยใหสตรีทลายเพดานแกว รวมถึงสรางเพลังและความกลาหาญใหกับสตรทีี่อยากจะเขาสู
เสนทางการเปนผูบริหารสถานศึกษา  
เพดานแกว’: อุปสรรคท่ีมองไมเห็นของสตรีท่ีตองการเขาสูตําแหนงบริหาร 
 “แทนที่จะสอนลูกสาวใหวิตกกังวลถึงการลองสวมรองเทาแกว คุณควรจะสอนพวกเขาขจัด
เพดานแกว” 
 “Teach your daughters to worry less about fitting into glass slippers and more 
about shattering glass ceilings.” 

เมลซิซา มาคอนนา (2558) 
Melissa Marchonna (2015) 

 คํากลาวขางตนของเมลิซซา มาคอนนา ไดถูกนําไปใชรณรงคในประเด็นสิทธิสตรีอยาง
กวางขวาง โดยหัวใจสําคัญของคํากลาวเสียดสีอันทรงพลั งนี้คือ การเรียกรองใหสตรีหันมาให
ความสําคัญกับ ‘เพดานแกว’ และหาหนทางขจัดมันน่ันเอง 
 การจะตระหนักถึง ‘เพดานแกว’ ดังคํากลาวของเมลิซซาน้ัน จําเปนที่จะตองมีการศึกษา
ปญหาใหชัดเจนและเปนรูปธรรม โดยการมอง ‘เพดานแกว’ นั้น จําเปนตองอาศัยมุมมองในหลายมิติ 
รอบดาน รวมถึงตองใชความรูแบบสหวิทยาการ อาทิ ความรูเชิงจิตวิทยา ความรูเชิงเศรษฐศาสตร 
และความรูเชิงสังคมวิทยา ซึ่งจะชวยใหมองเห็นเพดานแกวและแนวทางในการทลายมันลง เพื่อ
สงเสริมใหสตรีเขาสูตําแหนงบริหารสถานศึกษา  

องคประกอบท่ีทําใหเกิดเพดานแกวไดแก ปจจัยสวนบุคคล (Personal Factor) และปจจัย
เชิงวิชาชีพ (Professional Factors) โดยมีรายละเอียดโดยสังเขป ดังน้ี (Phondej, Kittisarn & 
Neck, 2010; Eagly& Carli 2007; Constance, 2007; Tiao,2006)  

1. ปจจัยสวนบุคคล  
หมายถึง ปจจัยที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะของสตรีที่ มีโอกาสเขาสูตําแหนงบริหารของ

สถานศึกษา ซึ่งประกอบดวย 2 มิติ ไดแก 
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  1.1 มิติเชิงจิตวิทยา (Psychological factors) หมายถึง มิติที่เกี่ยวกับกลไกเชิง
จิตวิทยาของบุคคลที่สงผลตอการตัดสินใจไมเขาสูตําแหนงบริหารของสตรี ซึ่งไดแก การขาดความ
มุงมั่น (lack of aspiration) การหวาดกลัวความสําเร็จและความลมเหลว (fear of failure or success) 
และความรูสึกโดดเด่ียวเมื่ออยูในอํานาจและการหวาดกลัวความขัดแยง (Isolation) 
  การขาดความมุงมั่น ในสภาพสังคมที่ชายเปนใหญ สตรีมีโอกาสท่ีจะขาดความมุงมั่น
ในการข้ึนสูตําแหนงในระดับสูง จํากัดตัวเองไวในตําแหนงที่ต่ํากวา หรือประเมินวาตําแหนงบริหารน้ัน
ไมเหมาะกับตน โดยคิดวาสภาพเชนน้ีเปนสภาพธรรมชาติของสังคม 
  การหวาดกลัวความสําเร็จหรือลมเหลว สตรีมักถูกจัดใหอยูในสภาพ แวดลอมท่ีเคย
ชินกับการแขงขันนอยกวาผูชาย อีกทั้งยังมักถูกจํากัดใหอยูในกรอบมากกวาผูชายโดยเปรยีบเทียบ ผล
ที่ตามมาคือ สตรีจะไมคุนชินกับการ “ถูกจับตามอง” สตรีจึงมีแนวโนมที่จะหวาดกลัวความสําเร็จและ
ความลมเหลวอยูในตนเองสงู นอกจากน้ี ธรรมชาติการทํางานของสตรีที่ทํางานแบบทุมเทจริงจงัมักจะ
ทําใหสตรีมองวาความผิดพลาดของงานเปนความผิดพลาดสวนบุคคลดวย 
  ความรูสึกโดดเด่ียวเม่ืออยูในอํานาจและการหวาดกลัวความขัดแยง สวนใหญแลว
การข้ึนสูตําแหนงบริหารมักเปนกระบวนการที่ไมมีความราบรื่นและหลีกไมพนความขัดแยง คนที่ข้ึนสู
ตําแหนงบริหารจึงมีโอกาสท่ีตัวเองจะรูสึกโดดเด่ียวเมื่ออยูในอํานาจได โดยเฉพาะอยางยิ่ง หาก
กระบวนการเขาสูอํานาจนั้นมีความขัดแยงอยางรุนแรง 
  1.2 มิติเชิงครอบครัว (Familial factors) หมายถึง มิติที่เกี่ยวกับการจัดการ
ความสัมพันธในครอบครัวของสตรี ซึ่งไดแก การจัดสมดุลงานและครอบครัว (balancing work and 
family) การมีบทบาทท่ีขัดแยงระหวางงานกบัครอบครัว (conflicting roles) ขอจํากัดในการยายถ่ินฐาน 
(geographical immobility) และการสนับสนุนจากคูครอง (support from spouse) 

การจัดสมดุลงานและครอบครวั สวนใหญแลวไมวาสตรีจะมีความโดดเดนในท่ีทํางาน
มากแคไหนก็ตาม ครอบครัวก็มักเปนสิ่งที่พวกเธอตองรับผิดชอบในลําดับตน ๆ การจัดสมดุลระหวาง
งานและครอบครัวจึงเปนประเด็นสําคัญสําหรับสตรีทุกคนท่ีเขาสูตําแหนงบริหาร 

การมีบทบาทท่ีขัดแยงระหวางงานและครอบครัว สตรีมักถูกคาดหวังจากคนรอบขาง
ใหเปนคนท่ีดูแลรับผิดชอบเรื่องราวภายในบานมากกวาผูชาย การข้ึนสูตําแหนงบริหารจึงสรางความ
กดดันใหแกสตรีเปนพิเศษ เพราะบทบาทหนาที่ในตําแหนงบริหารและการรับผิดชอบงานท่ีบาน
โดยทั่วไปแลวมักขัดแยงกัน 

ขอจํากัดในการยายถ่ินฐาน การเขาสูตําแหนงบริหาร โดยเฉพาะผูบริหารโรงเรียนที่
ตองมีโอกาสในการยายถ่ินฐานสูงนั้นเปนขอจํากัดของสตรีมากกวาผูชาย ในกรณีที่เปนสตรีโสด 
ครอบครัวมักจะกังวลเรื่องความปลอดภัยและการตองไปอยูคนเดียว ในกรณีของคนที่มีครอบครัวการยายถ่ินเพื่อ
งานยิ่งเปนไปไดยากลําบาก เพราะครอบครัวสวนใหญมักไมยินยอมยายถ่ินเพื่อความกาวหนาของภรรยา 

การสนับสนุนจากคูครอง การท่ีผูชายมีภรรยาโดดเดนถูกมองวาเปนไดทั้งขอดีและ
ขอเสีย โดยความโดดเดนของภรรยาจะถูกมองวาเปนขอดีก็ตอเมื่อความโดดเดนนั้นสงเสริมและ
สนับสนุนสถานะของสามี แตในกรณีที่สามีมีสถานะดอย ความโดดเดนของภรรยามักจะสราง
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ความรูสึกคุกคามใหกับสามี ดังนั้น การท่ีสตรีจะข้ึนสูตําแหนงบริหารได การสนับสนุนจากคูครองจึง
เปนปจจัยที่สําคัญยิ่ง   
 

 
 

ภาพ 1 แสดงแผนภาพแสดงปจจัยเชิงบุคคล 
 

2. ปจจัยเชิงวิชาชีพ  
หมายถึง ปจจัยที่ฝงอยูในระบบอาชีพนักบริหารการศึกษาอันเปนผลมาจากสังคมและ

สิ่งแวดลอมที่รายลอมวิชาชีพนี้ ประกอบดวย มิติเชิงการเมือง มิติเชิงองคกร และมิติ เชิงสังคมและ
วัฒนธรรม ซึ่งไดแก 

 2.1 มิติเชิงการเมือง (Political factors) หมายถึง การตอรองและการจัดการความ 
สัมพันธทางสังคมระหวางบุรุษและสตรี โดยท่ีความสัมพันธนั้นไมใชความสัมพันธระหวางบุคคล         
แตเปนสภาพแวดลอมทั่วไปของระบบท่ีดํารงอยู ซึ่งไดแก การเขาถึงเครือขายผูชายของสตรี 
(Exclusion from network) ความสามารถของสตรีในการสรางการยอมรับจากผูชาย (getting 
recognition) การถูกผูชายลดคุณคาและความสามารถในการบริหาร (demeaning) และการเขาถึง
ทรัพยากรท่ีผูชายควบคุม (access to resource)  
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  การถูกตัดขาดจากเครือขายเพศตรงขาม ในสังคมหรือแวดวงท่ีผูชายมีบทบาทนําสูง 
การเขาสูตําแหนงผูบริหารของสตรีมีโอกาสท่ีจะทําใหสตรีถูกตัดออกจากเครือขายได เชน การไม
สามารถเขารวมงานสมาคม การสังสรรคกินเลี้ยง หรือการพูดคุยอยางเปนการเองในหมูผูชาย ซึ่งเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการสรางเครือขายได 
  การสรางความยอมรับจากเพศตรงขาม ผูชายมักไมยอมรับความเปนผูนํา หรืองาน
ที่มาจากการนําของสตรี การท่ีสตรีจะทําใหผูชายยอมรับไดจะตอง “ลงแรง” มากกวา หากเทียบกับ
การท่ีผูชายตองมาทํางานเดียวกัน 
  การถูกลดคุณคาในแวดวงการบริหาร สตรีมักถูกลดคุณคาเมื่อข้ึนสูตําแหนงระดับสูง
เมื่อเทียบกับผูชาย เชน การถูกนําไปเลนในมุกตลกเสียดสี ทะลึ่งตึงตัง ในทางที่ไมเหมาะสม 
  การเขาถึงทรัพยากร โดยหนาที่ ตําแหนงบริหารเปนตําแหนงที่ตองเขาไปตอรอง
เพื่อใหไดทรัพยากรมาสูองคกร หรือหนวยงานของตน แตสตรีมักเสียเปรียบผูชายบนกระบวนการ
เจรจา เพราะมีความคลองตัวนอยกวาในกระบวนการเจรจาตอรอง 

 2.2 มิติชิงองคกร (organizational factors)  หมายถึง คุณคา บรรทัดฐานและ
ความเช่ือที่คอยกํากับวา อะไรเปนสิ่งที่ยอมรับได อะไรเปนสิ่งที่ยอมรับไมไดภายในองคกร หรือ 
หมายถึง ระบบภายในองคกรที่รับปฏิบัติตอกันมา ในแงนี้การศึกษาเชิงองคกรจะใหความสําคัญ
ความสัมพันธระหวางชายและสตรีที่เกิดข้ึนในองคกร ซึ่งไดแก การตอรองชองวางของเงินเดือน
ระหวางชายและหญิง (salary gap) การท่ีองคกรมีผูช้ีแนะและแบบอยางภายในองคกรสําหรับสตรีที่
ตองการเขาสูตําแหนงบริหาร (mentor and role model) และการแบงงานท่ีไมเทาเทียมระหวาง
ผูชายและสตรีในองคกรซึ่งทําใหผลงานของเพศทั้งสองไมเทากัน (unequal job assignment)  

ชองวางระหวางเงินเดือน ในหลายประเทศชองวางระหวางเงินเดือนเปนปจจัย
สําคัญที่ทําใหเกิดความเหลื่อมล้ําระหวางหญิงกับชาย ซึ่งโดยสวนใหญแลวเงินเดือนชายจะมากกวา
เงินเดือนสตรีโดยเปรียบเทียบ สงผลใหสตรีมแีนวโนมที่จะออกจากตลาดแรงงานสูงกกวาผูชาย เพราะ
แรงจูงใจในการอยูในตลาดแรงงานนอยกวาโดยเปรียบเทียบ 

ผูช้ีแนะและแบบอยางภายในองคกร สภาพการณที่ผูบริหารหญิงมีนอยกวาผูบริหาร
ชายโดยเปรียบเทียบ สงผลใหองคกรไมสามารถสรางระบบและแบบอยางที่ชวยช้ีแนะสตรีรุนใหมที่
อยากเขาสูตําแหนงบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ ประเด็นน้ียังรวมถึงระบบการพัฒนาบุคลากรดวย 
เชน การออกแบบหลักสูตรอบรมสําหรับผูบริหารมักจะเปนหลักสูตรท่ีลําเอียง (bias) ไปในทาง       
ที่เหมาะสมกับผูชายมากกวาสตรี เปนตน   

ลักษณะงานที่ไมเทาเทียม ในองคกรที่ชายเปนใหญ มักจะมีการกระจายงานที่ไมเทา
เทียมระหวางชายและหญิง โดยผูชายมักจะไดรับความไววางใจใหรับผิดชอบงานที่มีความสําคัญ หรือ
งานที่โดดเดนมากกวาสตรี ผลท่ีตามมาจึงกลายเปนวา ผูชายมีความโดดเดนในการทํางานมากกวาสตรี 
ทั้งที่ความแตกตางในผลงานนั้น แทจริงแลวมีเหตุมาจากการกระจายงานท่ีไมเทาเทียมกันตั้งแตแรก 

 



           

 

 

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิรน มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
Western University Research Journal of Humanities and Social Science

 

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

 2.3 มิติเชิงสังคมและวัฒนธรรม (Socio–Cultural factors) หมายถึง ระบบคุณคา
หลักของสังคมที่กลอมเกลาพฤติกรรม ทัศนคติ ความคิดวาดวยบทบาทที่เหมาะสมของบุรุษและสตรี 
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  

 ภาพลักษณของผูนําแบบชายเปนใหญ ประวัติศาสตรของมนุษยที่เต็มไปดวย
สงครามและความขัดแยงยังผลใหสังคมและองคกรปรารถนาผูนําที่มีลักษณะแบบชายเปนใหญ เชน 
มีความแข็งกราว เขมแข็ง ทะเยอทะยาน ชอบแขงขัน หากสังคมหรือองคกรใดท่ีไมสามารถหาผูนําที่
มีลักษณะเชนน้ีไดมักจะถูกมองวาออนแอ และไมสามารถแขงขันได ดวยเหตุน้ี ผูชายจึงมักถูกมองวา
มีความเปนผูนําโดยธรรมชาติมากกวาสตรี และหากสตรีคนใดที่จะข้ึนสูตําแหนงผูนําไดจะตองมี
ภาพลักษณแบบ “สตรีเหล็ก” หรือมีลักษณะของความเปนชายอยูในน้ัน 

การขัดเกลาบทบาททางเพศ บทบาทของสตรีที่สังคมกําหนดมาแตอดีตที่เปนที่
ยอมรับและสืบทอดกันมาหลายช่ัวอายุคนนับเปนอุปสรรคที่สําคัญประการหนึ่งตอสตรีที่จะออกไป
ทํางานนอกบาน สตรีไดรับการอบรมบมนิสัยและถูกปลูกฝงเลี้ยงดูใหอยูในสภาพท่ีดอยกวาผูชายมา
โดยตลอด อันมีผลสืบเน่ืองใหสตรีสวนใหญและผูชายเกือบทั้งหมดมีความคิดและความเช่ือวา 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
จิตวิทยาและการจัดการความสัมพันธดานครอบครัวที่สงผลตอการเขาสูตําแหนงบริหารของสตรี    
การวิเคราะหในระดับนี้ชวยใหเห็นปญหาที่พวกเขาเผชิญ รวมถึงการตัดสินใจและปฏิสัมพันธที่สตรี     
มีตอสภาพปญหาน้ันๆ 

การทลาย ‘เพดานแกว’ ในระดับปจจัยสวนบุคคลมีสวนสําคัญอยางยิ่งตอการเขาสูตําแหนง
บริหารของผูบริหารสถานศึกษาท่ีเปนสตรี เชน Gerdes (2003) พบวา ความม่ันใจในตนเองการมองเห็น
ขอจํากัดและศักยภาพของตนเองเปนหัวใจสําคัญของการเอาชนะอุปสรรคในการเขาสูตําแหนง
ผูบริหารสตรี นอกจากนี้ Rosynsky (2002) ยังพบวา สตรีที่สามารถตอรองและจัดสรรเวลาระหวาง
งานกับครอบครัวไดอยางเด็ดขาด มีแนวโนมที่จะข้ึนสูตําแหนงบริหารไดมากกวาสตรีที่ไมมีทักษะน้ี  
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แนวทางในการทลายเพดานแกวจากการพิจารณาปจจัยสวนบุคคล มีดังนี้ 
1. มิติเชิงจิตวิทยา สตรีตองมีความมุงมั่น มีเปาหมายที่ชัดเจนในการเขาสูตําแหนงผูบริหาร 

เชน การมองเห็นวาการเขาสูตําแหนงเปนกาวสําเร็จในชีวิต และไมยอทอเมื่อตองเผชิญกับอุปสรรค 
นอกจากนี้ สตรีตองมีความมั่นใจในความสามารถดานการบริหารของตนเอง ตองเช่ือมั่นวาตําแหนง
บริหารเปนตําแหนงที่เหมาะกับตน และมองการแขงขันเปนเรื่องธรรมดา รวมถึงตองเขาใจวา ความขัดแยง
เปนเรื่องปกติธรรมดาที่ผูบริหารตองเผชิญอยูเปนประจํา ตองมองความขัดแยงในเชิงบวก เชน เรียนรู
จากคําวิจารณมากกวาการเก็บมาคิดมาก 

2. มิติเชิงครอบครัว สตรีตองจัดสมดุลงานและครอบครัวใหเหมาะสม ตองเช่ือมั่นวา การ
ประสบความสําเร็จในเรื่องงานและเรื่องครอบครัวไมใชเรื่องที่ตองแลกกัน แตสามารถดําเนินควบคูกันได 
และมองครอบครัวเปนพลังมากกวาภาระ นอกจากน้ี สตรีตองเขาใจธรรมชาติและความจําเปนในการ
ยายถ่ินฐานของผูบริหาร โดยพยายามวางแผนอยางยืดหยุนเพ่ือรองรบัการโยกยายที่จะเกิดข้ึน รวมถึง
การพูดคุยกับคูครองหรือคนในครอบครัวถึงเสนทางอาชีพที่ตนวางแผนไว 

สวนการทลาย ‘เพดานแกว’ ดวยปจจัยเชิงวิชาชีพเปนการวิเคราะหที่ครอบคลุมใน 2 ระดับ 
โดยมิติเชิงการเมืองและมิติเชิงองคกร เปนการวิเคราะหในระดับกลาง (Meso-level) ซึ่งมีจุดแข็งใน
การทําความเขาใจความสัมพันธทั่วไประหวางบุรุษและสตรีภายในบริบทหน่ึงๆ ซึ่งแมจะสังเกตเห็นได
ไมยาก แตมีความสลับซับซอน สวนมิติเชิงสังคมและวัฒนธรรม เปนการวิเคราะหในระดับมหภาค  
(Macro-Level) ที่มีจุดแข็งในการทําความเขาใจโครงสรางทางสังคมซึ่งยากจะสังเกตเห็นโดยท่ัวไป 

การวิเคราะหปจจัยเชิงวิชาชีพมีประโยชนอยางยิ่งในการสรางแนวทางการสงเสริมการเขาสู
ตําแหนงบริหารของผูบรหิารสตรีดวยเชนกัน เชน Zanville (2001) ไดทําการสํารวจความคิดเห็นของ
ผูบริหารสตรีในการบริหารการศึกษาพบวา ผูบริหารสตรีเกินกวาครึ่งรูสึกวาตนเองถูกปฏิบัติแตกตาง
จากผูบริหารชายอยางไมยุติธรรม สวน Curry (2000) ทําการศึกษาสตรีในแวดวงบริหารการศึกษา
พบวา ผูบริหารสตรีที่เขาสูตําแหนงบริหารไดจะตองยืนหยัดพิสูจนตัวเองและเอาชนะความกดดัน
สภาพแวดลอมในองคกรที่กระทํากับพวกเธอได นอกจากนี้ Fitzgerald (2014) ช้ีวา เงื่อนไขใน
ตลาดแรงงาน เชน คาจางและสวัสดิการที่เทาเทียมกันระหวางสตรีและบุรุษมีผลทําใหสตรีอยูใน
เสนทางอาชีพ (career path) ในสายบริหารเพ่ิมสูงข้ึน ในขณะที่ Stone (2013) ช้ีวา องคกรท่ีสตรีมี
ความกาวหนาในเสนทางอาชีพ เนื่องจากสภาพแวดลอมในท่ีทาํงานสนับสนุนการทํางานของสตรี อาทิ 
การมีตัวอยาง (role model) ใหสตรีที่ตองการเขาสูตําแหนงบริหารเดินตามและคอยใหคําปรึกษา
แนะแนว เปนตน 

แนวทางในการทลายเพดานแกวจากการพิจารณาปจจัยเชิงวิชาชีพ มีดังนี้ 
1. มิติเชิงการเมือง สตรีจะตองสรางความสัมพันธแบบมืออาชีพเพื่อเอาชนะความยากลําบาก

ในการเขาถึงเครือขายผูบริหารท่ีผูชายมีบทบาทนํา ตองแสดงใหเห็นวาสตรีสามารถเขาไปอยูใน
เครือขายผูชายไดอยางสงางาม ในสวนของการสรางการยอมรับสตรีตองตระหนักถึงความเสียเปรียบ
ของตนเอง และมุงทํางานอยางมีเปาหมายเพ่ือสรางการยอมรับจากผูชาย เชน การทํางานอยางหนัก 
การรักษามาตรฐานการทํางาน ทั้งนี้แมจะตระหนักถึงโครงสรางทางสังคมที่ตนเองเสียเปรียบ ที่สําคัญ
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คือ สตรีตองยืนยันถึงคุณคาและศักดิ์ศรีของตน จะตองไมยอมรับตอการถูกลอเลียน นินทา มุกตลก
เสียดสีในเรื่องเพศ รวมถึงพฤติกรรมการลวงละเมิดทางเพศโดยสิ้นเชิง เพื่อไมใหการลดคุณคาของสตรี
เปนเรื่องที่ยอมรับไดอีกตอไป 

2. มิติเชิงองคกร สตรีตองสรางเครือขายระหวางกลุมผูบริหารสตรีเพื่อสรางการสนับสนุน
ดานอารมณ วิชาการ และคําแนะนําซึ่งกันและกัน โดยเครือขายที่แข็งแกรงของสตรีจะสวนสําคัญใน
การสรางตนแบบและระบบแนะแนวใหกบัสตรีทีต่องการเขาสูตําแหนงบริหารในอนาคตดวย นอกจาก
การสรางเครือขายแลว สตรีจะตองเขาใจกฎระเบียบและกลไกภายในองคกรของตน สามารถใช
กฎระเบียบและกลไกเหลาน้ันได เมื่อเห็นวาสตรีไมไดรับความเปนธรรมในมิติตางๆ หรือในกรณีที่ไมมี
กฎระเบียบและกลไกรองรับ จะตองเรียกรองสิทธิของสตรีซึ่งเปนสิทธิที่ระบุไวในรัฐธรรมนูญ 

3. มิติเชิงสังคมและวัฒนธรรม สตรีจะตองมองเหน็ความเปลีย่นแปลงของสงัคม กลาที่จะกาว
ขามกรอบ ขอจํากัด และความเช่ือด้ังเดิมทางสังคมและประเพณีที่ปลูกฝงเลี้ยงดูใหสตรีอยูในสภาพท่ี
ดอยกวาผูชายมาโดยตลอด มองเห็นความเปนไปไดในการสรางบทบาทใหมของสตรี โดยไมยอมรับ
การถูกเหมารวมจากวัฒนธรรมประเพณีที่ผูชายเหนือกวาสตรี 

สรุปไดวา ปญหาและทางออกของการเขาสูตําแหนงบริหารของสตรีอาจเปรียบไดกับ  
‘เสนผมบังภูเขา’ หรือ ‘เพดานแกว’ เพราะการจะขยับเสนผมหรือขจัด ‘เพดานแกว’ นั้นทําไดไมยาก 
ขอเพียงแตวาสตรีที่ตองการเขาสูตําแหนงบรหิารตองหาสิ่งที่บังอยูใหเจอ และมีความมุงมั่น เช่ือมั่นใน
ศักยภาพแหงตนเพื่อเอาชนะอุปสรรคน้ัน ในอนาคตเราจะเห็นสตรีเขาสูตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา
มากขึ้น ดังคํากลาวของขงเบงในวรรณกรรมอมตะ ‘สามกก’ ที่วา 

 เพราะแสวงหา มิใชเพราะรอคอย  
 เพราะเช่ียวชาญ มิใชเพราะโอกาส  
 เพราะสามารถ มิใชเพราะโชคชวย  
 ดังนี้แลว ‘ลิขิตฟาหรือจะสูมานะตน’ 
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บทปริทศันห์นงัสือ (Book Review) 
รวงทอง  ถาพันธ์ุ 

 
ชื่อเรื่อง :  เทคนิคการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
ผู้แต่ง :  พิชิต  ฤทธ์ิจรญู 
 
 
เกริ่นนํา 

หนังสือเรื่อง “เทคนิคการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ เป็นหนังสือที่เรียบเรียงแนวคิดทฤษฎีเบ้ืองหลังและ
เบ้ืองลึกของเทคนิคการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหาการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน เป็นหนังสือที่เป็นประโยชน์และ
น่าสนใจสําหรับนักวิจัย ครูผู้สอน และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นอย่างย่ิง เพราะผู้เขียนได้นําเสนอหลักการที่สําคัญ
ของการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาการเรียนรู้รวมทั้งการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน พร้อมการยกตัวอย่างประกอบที่ชัดเจน          
ถึงกระบวนการ ขั้นตอน การวิจัย การวิเคราะห์ปัญหาในตัวผู้เรียน  ในบางบทมีการนําเสนอแนวทางการแก้ปัญหาการเรียนรู้ที่
สามารถนําไปใช้ได้กับสถานการณ์จริงที่เกิดในช้ันเรียน อันส่งผลประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานศึกษา       
ซึ่งเจตนาของผู้เขียนหนังสือเล่มน้ี เพ่ือให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจ วิเคราะห์ วิจารณ์ การวิจัยด้านการพัฒนาการเรียนรู้ได้ 
โดยนําเสนอองค์ความรู้ไว้ 10 บท ประกอบด้วย บทที่ 1 ให้แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ บทที่ 2 นําเสนอ
กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ บทที่ 3 แสดงวิธีการวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้  บทที่ 4 นําเสนอแนวทางการ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ บทที่ 5 บอกกล่าวเก่ียวกับการออกแบบและการวางแผนการวิจัย บทที่ 6 ให้เทคนิควิธรและ
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล บทที่ 7 แสดงวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล           
บทที่ 8 บอกลําดับขั้นตอนการเขียนรายงานการวิจัย  บทที่ 9 ฝึกการวิพากษ์วิจารณ์จากการประเมินงานวิจัย 
และบทที่ 10 ให้แนวทางการนําผลการวิจัยไปใช้พัฒนาผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ โดยมีสาระสําคัญขององค์
ความรู้สรุปได้ดังนี้ 
 
สาระสําคัญ  

บทที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ในบทน้ีแนวคิดหลักของการนําเสนอคือการเช่ือมโยงการวิจัย    
สู่การจัดการเรียนรู้ และความสัมพันธ์ระหว่างวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้กับวิจัยปฏิบัติการแก้ปัญหาการเรียนรู้  
โดยเน้นให้เห็นถึงมโนทัศน์ของการจัดการเรียนรู้ ความหมายของการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ความสําคัญของการวิจัย     
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ลักษณะสําคัญของการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ
จัดการเรียนรู้และกระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ หลักการ รูปแบบของการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
ตลอดจนบทบาทของครูในการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 

บทที่ 2 กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ในบทน้ีให้ความสําคัญกับการดําเนินการวิจัยให้เป็นระบบ
โดยใช้ฐานความคิดจากกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือแก้ปัญหาการเรียนรู้  โดยนําเสนอให้เห็นถึงกระบวนการขั้นตอน 
ของการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ตามหลักแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการทั้งชาวไทยและต่างประเทศ 
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บทที่ 3 การวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ ในบทน้ีนําเสนอนิยามของคําว่าปัญหาการเรียนรู้และปัญหาวิจัย 
อธิบายถึงกระบวนการขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการเรียนรู้ ระดับของปัญหา ประเภทและลักษณะของปัญหาการ
เรียนรู้ ลักษณะของปัญหาวิจัยที่ดี ตลอดจนเทคนิควิธีการวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้  

บทที่ 4 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สาระสําคัญหลักของบทน้ีผู้เขียนมีเจตนาต้องการให้ผู้วิจัย
สามารถเลือกใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับปัญหาวิจัย โดยแสดงให้เห็นประเภทของนวัตกรรม กระบวนการสร้าง  
การพัฒนานวัตกรรมรวมทั้งการยกตัวอย่างการใช้นวัตกรรมในการแก้ปัญหา 

บทที่ 5 การออกแบบและการวางแผนวิจัย ในบทน้ีแนวคิดหลักของการนําเสนอเพ่ือต้องการให้ผู้วิจัย
สามารถออกแบบการวิจัย การวางแผนการวิจัย ดําเนินงานตามข้ันตอนการการวิจัย และสามารถเขียนโครงการวิจัยที่ดีได้ 
ด้วยการยกตัวอย่างโครงการวิจัยอย่างชัดเจนและน่าสนใจ 

บทที่ 6 เทคนิควิธีและเคร่ืองมือการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการนําเสนอให้เห็นถึง ประเภทของข้อมูลในการวิจัย  
ประเภทของเคร่ืองมือที่ใช้เก็บข้อมูลในแต่ละประเภทของข้อมูล ข้อมูลประเภทใดควรใช้เครื่องมือประเภทใด 
ส่วนประกอบของเคร่ืองมือแต่ละประเภท ทั้งเคร่ืองมือที่เป็นเอกสาร เครื่องมือประเภทเทคนิคกระบวนการ ข้อดี ข้อจํากัดของ
เคร่ืองมือแต่ละประเภท ตลอดจนการสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ในแต่ละประเภท   

บทที่ 7 การวิเคราะห์ข้อมูลและการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล มีการนําเสนอหลักการวิเคราะห์
ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ  และเชิงคุณภาพ  เชิงปริมาณใช้วิธีการของสถิติที่ต้องคํานึงถึงจุดประสงค์ของการวิเคราะห์ข้อมูล  
สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา จัดทําเป็น 2 ระยะ คือ การวิเคราะห์ข้อมูล
ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลภายหลังการเก็บรวบรวมข้อมูล 

บทที่ 8 การเขียนรายงานการวิจัย  สาระสําคัญในบทน้ีเป็นการนําเสนอ ถึงจุดมุ่งหมาย ความสําคัญ หลักการ ขั้นตอน 
และรูปแบบ และแนวทางของการเขียนรายงานการวิจัย พร้อมยกตัวอย่างรายงานการวิจัยอย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย 
รวมทั้งรายละเอียดแนวทางของการเขียนส่วนอ้างอิง นอกจากน้ียังช้ีประเด็นข้อผิดพลาดในการเขียนรายงาน
การวิจัยเพ่ือให้ผู้วิจัยได้รอบคอบในการนําเสนอข้อมูล 

บทที่ 9 การประเมินงานวิจัย  ในการประเมินงานวิจัยผู้เขียนได้นําเสนอให้ผู้อ่านได้เห็นถึง จุดมุ่งหมายของ    
การประเมิน ความสําคัญของการประเมินงานวิจัย รายละเอียดการสร้างเกณฑ์การประเมินงานวิจัย และตัวอย่างเกณฑ์  
การประเมินที่ดีสําหรับใช้ประเมินงานวิจัย ความตรงของงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ วิธีการประเมินงานวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ประเด็นการประเมินงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 

บทที่ 10 การนําผลการวิจัยไปใช้พัฒนาผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ ในบทน้ีมีสาระที่น่าสนใจและ   
เป็นประโยชน์สําหรับครูผู้สอน และผู้บริหารสถานศึกษา เน่ืองจากเป็นการนําเสนอความรู้ เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
การวิจัยกับการพัฒนาผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ของการนําผลการวิจัยไปใช้ บทบาทของครู  
ในการใช้ผลการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการใช้
ผลการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้  แนวปฏิบัติในการนําผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
และการจัดการเรียนรู้ พร้อมกรณีตัวอย่างการนําผลการวิจัยไปใช้พัฒนาผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้           
ซึ่งแนวคิดหลัก 
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สะท้อนคณุคา่ 
คุณค่าที่ได้จากหนังสือเล่มน้ี มั่นใจได้ว่า สาระเน้ือหาท่ีปรากฏสามารถทําให้ผู้อ่านเข้าใจกระบวนการทําวิจัย    

เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนได้อย่างละเอียด เป็นระบบ มองเห็นกระบวนการ ขั้นตอนตามลําดับอย่างต่อเน่ือง     
หนังสือสะท้อนคุณค่าต่างๆ หลายประเด็น  ดังน้ี 

1. ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ตลอดจนวิธีแก้ปัญหาการเรียนรู้ที่เกิด
กับผู้เรียนอย่างเหมาะสม  

2. ช้ีให้เห็นแนวทางการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยนําเสนอผ่านวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล    
ที่นําเสนอวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

3. หนังสือเล่มน้ีนําเสนอตัวอย่างที่ทําให้เข้าใจการทําวิจัยได้ดียิ่งขึ้นในหลายประเด็น ทั้งตัวอย่างการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหา ตัวอย่างการเลือกใช้เคร่ืองมือในการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ตัวอย่างการเขียน
รายงานการวิจัย ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินงานวิจัย และตัวอย่างการนําผลการวิจัยไปใช้ ทั้งด้านการพัฒนา
ผู้เรียน ด้านการพัฒนาวิชาชีพครู และด้านการการพัฒนางานของผู้บริหารสถานศึกษา 

4. หนังสือมีการเรียบเรียงและสรุปท้ายบทง่ายๆ เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจเน้ือหาในแต่ละบทตลอดแนว              
มีการนําเสนอตาราง แผนผังความคิด แผนภูมิรูปภาพ ที่สามารถช่วยให้ผู้อ่านเกิดความคิดรวบยอดในแต่ละ
ประเด็นได้ง่ายย่ิงขึ้น 

หนังสือ “เทคนิคการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้” เป็นหนังสือที่ประมวลองค์ความรู้ที่เป็นแนวคิด  
หลักการ กระบวนการ แนวปฏิบัติ และกรณีตัวอย่างเกี่ยวกับการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ เหมาะสําหรับ
นักวิจัย ครูผู้สอน นักศึกษาสาขาวิชาทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ที่จะใช้องค์ความรู้ที่ได้รับจาก
การอ่าน ในการสร้างสรรค์ความรู้อย่างเป็นระบบ และทําให้สามารถรังสรรค์นวัตกรรมการแก้ปัญหาการเรียนรู้
ของผู้เรียนผ่านการวิจัยได้อย่างมีคุณค่า 
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