
กลยุทธ�การบริหารของกํานันและผู�ใหญ�บ�านเพ่ือส�งเสริมความเข�มแข็ง 
ของชุมชนที่ยั่งยืน ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง

บุญเลิศ  นครกัณฑ� 

 วิทยานิพนธ�นี้เป1นส�วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�  ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี 

พ.ศ. 2558 



 

 

ADMINISTRATIVE STRATEGIES OF SUB-DISTRICT HEADMEN AND VILLAGE 

HEADMEN TO PROMOTE SUSTAINABLE COMMUNITY STRENGTH IN              

LOWER NORTHEASTERN PROVINCES  

 

 

 

 

BOONLERT  NAKHONKAN  
 

 

 

 

 

 

  A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS 

FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PUBLIC ADMINISTRATION  

IN PUBLIC ADMINISTRATION  

GRADUATE SCHOOL 

VALAYA ALONGKORN RAJABHAT UNIVERSITY  

UNDER THE ROYAL PATRONAGE PATHUM THANI 

2015 
 





ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ� กลยุทธ�การบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านเพ่ือส งเสริมความเข�มแข็ง 
ของชุมชนท่ียั่งยืน ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล าง 
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ประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ�  อาจารย� พลเอก ดร.เกษมชาติ  นเรศเสนีย� 
กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ� อาจารย� ดร.บุญเลิศ  ไพรินทร� 

บทคัดย�อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค� คือ 1) เพ่ือศึกษาปAจจัยด�านความเข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืนใน
เขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล าง 2) เพ่ือศึกษาปAจจัยด�านการบริหารของกํานันและ
ผู�ใหญ บ�านท่ีมีผลต อความเข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืน ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล าง 
3) เพ่ือเสนอกลยุทธ�การบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านเพ่ือส งเสริมความเข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืน
ในเขตจังหวัดภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล าง โดยใช�การวิจัยแบบผสานวิธี ประกอบด�วยการ
วิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณดําเนินการโดยศึกษากลุ มตัวอย าง
จํานวน 400 คน ท่ีเปCนประชาชนอาศัยในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล าง ท่ีได�มาโดย
การสุ มแบบหลายข้ันตอนและคํานวณขนาดกลุ มตัวอย างตามสูตรของทาโร ยามาเน  เก็บข�อมูลด�วย
แบบสอบถาม วิเคราะห�ข�อมูลด�วยสถิติค าเฉลี่ย ส วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห�ถดถอย
แบบข้ันตอน การวิจัยเชิงคุณภาพดําเนินการโดยการสัมภาษณ�เชิงลึกผู�ให�ข�อมูลสําคัญ จํานวน 25 คน
ท่ีเปCนผู�ว าราชการจังหวัด 2 คน ปลัดจังหวัด 2 คน นายอําเภอ 2 คน ปลัดอําเภอ 5 คน พัฒนาการ
อําเภอ 2 คน พัฒนากร 2 คน นายกเทศมนตรีตําบล 1 คน นายกองค�การบริหารส วนตําบล 2 คน
กํานัน 4 คน และผู�ใหญ บ�าน 3 คน ในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล าง ได�มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง วิเคราะห�ข�อมูลโดยการวิเคราะห�เชิงเนื้อหาและการตีความ

ผลการวิจัยพบว า 
1) ปAจจัยด�านความเข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืนในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล าง โดยรวมอยู ในระดับมาก ( X  = 4.17, S.D. = 0.61) เม่ือพิจารณาเปCนรายด�านพบว า ด�าน
การเปCนชุมชนท่ีพ่ึงตนเองได�มีค าสูงสุด ( X  = 4.23, S.D. = 0.64) รองลงมาได�แก  ด�านการมีภูมิคุ�มกัน 
( X  = 4.17, S.D. = 0.66) ด�านคุณภาพชีวิตประชาชน ( X  = 4.14, S.D. = 0.72) และด�านการ
อนุรักษ�ทรัพยากรอย างยั่งยืน ( X  = 4.13, S.D. = 0.71) ตามลําดับ โดยด�านการเปCนชุมชนท่ีพ่ึงตนเอง
ได�มีค าสูงสุดเนื่องจาก ประชาชนในชุมชนเห็นว าการดําเนินชีวิตในสังคมท่ีม่ันคง ต�องพ่ึงพาตนเองโดย
พ่ึงพารัฐเท าท่ีจําเปCนเท านั้น และด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรอย างยั่งยืนมีค าตํ่าสุดเนื่องจาก ประชาชน
ยังไม เห็นความสําคัญในการอนุรักษ�ทรัพยากรเพราะยังไม ได�รับผลกระทบมากนัก  
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 2) ปAจจัยด�านการบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านท่ีมีผลต อความเข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืน 
ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล าง ประกอบด�วยปAจจัยท่ีสําคัญ 8 ประการ โดยพิจารณา
ตามสมการพยากรณ� ซ่ึงลําดับจากสูงไปตํ่า ได�แก  ด�านการขจัดมลภาวะ (β = 0.22) ด�านการรักษามรดก
ทางสังคมท่ีนํามาใช�ในการครองชีวิต (β = 0.18) ด�านการให�การศึกษาแก ประชาชนในหมู บ�าน         
(β = 0.10) ด�านกฎหมาย) (β = 0.10) ด�านการปNองกันการลักลอบตัดไม�ทําลายปOา (β = 0.09) ด�าน
การบริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร (β = 0.09) ด�านการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (β = 0.07)  และด�านการรักษาจารีตประเพณี (β = 0.07)  โดยปAจจัยดังกล าวสามารถอธิบาย
ความผันแปรของการส งเสริมความเข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืน ได�ร�อยละ 77.90 (R2 = 0.779) ท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบว า การศึกษาเปCนปAจจัยพ้ืนฐานท่ีจะช วยให�เกิดการ
พัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพในด�านอ่ืน ๆ ต อไป และนอกจากนี้ยังพบว า การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเปCนสิ่งสําคัญยิ่ง เนื่องจากสามารถช วยสร�างภูมิคุ�มกันให�ประชาชนได�อย างแท�จริง 
  3) ข�อเสนอกลยุทธ�การบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านเพ่ือส งเสริมความเข�มแข็งของ
ชุมชนท่ียั่งยืนในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล างท่ีเสนอ ประกอบด�วยกลยุทธ�การบริหาร
ท่ีสําคัญ 4 กลยุทธ� คือ (1) ด�านการสร�างให�เปCนชุมชนท่ีพ่ึงตนเองได� โดยชุมชนต�องพัฒนาศักยภาพให�
พ่ึงตนเองได� มีการประกอบอาชีพท่ีม่ังคง ลดรายจ ายท่ีไม จําเปCน เพ่ิมรายได� การพ่ึงพารัฐเท าท่ีจําเปCน 
การรักษาจารีตประเพณี และการรักษามรดกทางสังคมเพ่ือนํามาใช�ในการครองชีวิต (2) ด�านการ
ดําเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยจัดให�มีการดํารงชีพอย างพอประมาณ มีเหตุมีผลและ
สร�างภูมิคุ�มกัน ศึกษาหาความรู� และมีคุณธรรม (3) ด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรอย างยั่งยืน มีการ
อนุรักษ�สิ่งแวดล�อมไม ให�เกิดมลภาวะ ปNองกันการลักลอบตัดไม�ทําลายปOาโดยจัดต้ังคณะกรรมการ
ปNองกันการลักลอบตัดไม�ทําลายปOาประจําหมู บ�าน มีการบริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตรโดยการจัดทํา
ระเบียบการใช�น้ําท่ีเหมาะสม มีคณะกรรมการบริหารจัดการน้ํา และมีการพัฒนาแหล งน้ํา การปลูก
จิตสํานึกให�ประชาชนในการอนุรักษ�สิ่งแวดล�อม และรักษาภูมิปAญญาท�องถ่ินท่ีสืบทอดมาแต บรรพ
บุรุษ (4) การพัฒนาการศึกษาของประชาชน โดยจัดให�มีการส งเสริมสนับสนุนให�ประชาชนรักการ
เรียนรู� ให�ความรู�ประชาชนในการประกอบอาชีพ ส งเสริมให�ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมาย และปลูกฝAง
วินัยแก ประชาชน 
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ABSTRACT 

 The objectives of this research were to 1) study the factors of sustainable 
community strength in lower northeastern provinces, 2) study the administrative factors 
of sub-district headmen and village headmen affecting the sustainable community 
strength in lower northeastern provinces and 3) propose an administrative strategy 
model for the sub-district headmen and village headmen to improve sustainable 
community strength in lower northeastern provinces. This study implied mixed methods 
research with both quantitative and qualitative approaches. The quantitative research 
was conducted by studying a sample of 400 people residing in the lower northeastern 
provinces selected by multi-stage random sampling. The sample size was calculated 
using Taro Yamane’s formula. The data were collected through questionnaires and were 
analyzed by statistics consisting of mean, standard deviation, and stepwise regression 
analysis. The quantitative research was conducted through in-depth interviews of 25 key 
informants consisting of 2 provincial governors, 2 deputy provincial governors, 2 district 
chiefs, 5 deputy district chiefs, 2 chiefs of permanent officials, 2 chiefs of permanent 
officials, 1 sub-district municipality mayor, 2 chiefs of sub-district administrative 
organizations, 4 sub-district headmen, and 3 village headmen in the lower northeastern 
provinces, selected by purposive sampling. The data were analyzed by content analysis 
and interpretation. 
 The research results revealed that:       
 1) The administrative factors of sustainable community strength in lower northeastern 

provinces were, overall, at a high level (X  = 4.17, S.D. = 0.61). When considering each aspect 

individually, it was found that the aspect of being self- reliant was the a highest (X  = 4.23, S.D. = 

0.64), followed by the aspect of having immunity (X  = 4.17, S.D. = 0.66), the aspect of quality of 
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life (X  = 4.13, S.D. = 0.72), and the aspect of sustainable resource preservation (X  = 4.13, S.D. = 
0.71), respectively. The aspect of being self- reliant was at the highest as the people thought that 
their social stability depended on their own efforts and that they should get state support only 
when necessary. The aspect of sustainable resource preservation was at the lowest as the people 
did not realize the importance of resource preservation as they were not yet affected by it.   
 2) The administrative factors of the sub-district headmen and village headmen 
affecting sustainable community strength in the lower northeastern provinces included 8 principal 
variables used in the prediction equation, ranked from the highest to the lowest they were: 
pollution elimination (β = 0.22), followed by social heritage preservation for living (β = 0.18), 
providing education to people (β = 0.10), the law (β = 0.10), the national forest deforestation 
protection (β = 0.09), water management for agriculture (β = 0.09), living according to the 
Sufficiency Economy Philosophy (β = 0.07) and preservation of traditions (β = 0.07). These eight 
variables explained 77.90 percent (R2 = 0.779) of the variation of the sustainable community 
strength in the lower northeastern provinces at a statistical level of 0.05. The results of qualitative 
research revealed the variable of proving the education to the people was the important 
fundamental measure for other future efficient development. Moreover, it was found that the 
living complied with the principles of Sufficiency Economy Philosophy was the most important 
measure as it could really help creating their social immunity. 
 3) The proposed administrative strategy model for the sub-district headmen 
and village headmen to help them improve sustainable community strength in lower 
northeastern provinces consisted of 4 administrative strategies they were (1) the aspect 
of being self- reliant community creation by being self-reliant having their own career potential 
reduce unnecessary expenses, increasing more income and getting state  support only when 
necessary maintaining tradition and social helitage for their laving, (2) the aspect of living 
according to the Sufficiency Economy  Philosophy Principle by applying  the principles of His 
Majesty the King at all levels by having worthy living reasonable performing and social immuty 
promotion, surviving more knowledges and having merit,  (3) the aspect of sustainable resource 
preservation by enhancing  the pollution protection deforestation protection by creating  
community rules, establishing a community committee for deforestation prevention and 
improving, the agricultural water management by creating appropriate regulations for water 
consumption, forming an administrative committee and developing the water resources and 
maintaining. creating the awareness concerning environment  preservation, and including 
maintenance of local wisdom. (4) the aspect of education developing by enhancing learning 
awareness to the people and providing career knowledge for the people, creating laws 
complying habit to the people and enhancing the proper disciplines.  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 
 กํานันและผู�ใหญ�บ�านเป�นผู�นําสูงสุดในตําบลและหมู�บ�าน เป�นผู�ท่ีได�รับเลือกจากราษฎรให�
ทําหน�าท่ีปกครองดูแลทุกข'สุขของราษฎร เป�นบุคคลท่ีอยู�ในท�องท่ีรู�จักคุ�นเคยกับสภาพท�องท่ี รู�ความ
ต�องการและรู�ป,ญหาของท�องถ่ินเป�นอย�างดี กํานันและผู�ใหญ�บ�านจึงเป�นบุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญใน
การแก�ไขป,ญหา ป,ดเป0าความเดือดร�อนแก�ราษฎรและพัฒนาความเจริญให�กับท�องถ่ินในฐานะเป�น
ตัวกลางระหว�างรัฐบาลกับราษฎร  มีอํานาจ หน�าท่ีตามท่ีกฎหมายหลายฉบับกําหนด ปฏิบัติหน�าท่ี
ตามท่ีกระทรวง ทบวง กรม หน�วยงานอ่ืนมอบหมาย (กรมการปกครอง, 2555) ตลอดจนการพัฒนา
ชุมชนในด�านต�างๆ เช�น ด�านการเมืองการปกครอง ด�านเศรษฐกิจ ด�านสังคม ด�านวัฒนธรรม ด�าน
การศึกษา และด�านสิ่งแวดล�อม เป�นต�น (กรมการปกครอง, 2551) ซ่ึงกํานันและ ผู�ใหญ�บ�านน�าจะเป�น
กลไกสําคัญของรัฐ ท่ีจะนําไปสู�การบริหารจัดการภาครัฐให�ประสบความสําเร็จ ตลอดจนการนําไปสู�
การพัฒนาชุมชนท่ียั่งยืนในพ้ืนท่ีชนบทได�เป�นอย�างดี 
 ในป,จจุบันจากข�อมูลของกรมการปกครอง ปB 2556  มีหมู�บ�าน จํานวน 74,963  หมู�บ�าน  
ตําบล จํานวน 7,255 ตําบล อําเภอ จํานวน  878  อําเภอ และจังหวัด จํานวน 76  จังหวัด (กรมการ
ปกครอง, 2556) เก่ียวเนื่องกับข�อมูลทางการปกครองดังกล�าว กํานัน ผู�ใหญ�บ�านท่ัวประเทศ มีจํานวน 
74,963 คน (กํานันอีกฐานะหนึ่งดํารงตําแหน�งเป�นผู�ใหญ�บ�าน) ซ่ึงตําบลและหมู�บ�านเป�นรูปแบบการ
ปกครองท�องท่ี เกิดข้ึนตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี พระพุทธศักราช 2457 เป�นหน�วย
การปกครองของราชการบริหารส�วนภูมิภาค (กรมการปกครอง, 2555)  
 ผู�นําชุมชนเป�นกลไกลท่ีสําคัญในการสร�างความเข�มแข็งแก�ชุมชน จากการท่ีผู�วิจัยทบทวน
วรรณกรรมเก่ียวกับเรื่องนี้ สนธยา  พลศรี ได�กําหนดเปJาหมายของการพัฒนาชุมชน ไว� 2 ประการ 
คือ 1) การพัฒนาคนให�มีความสุข (สัญญา สัญญาวิวัฒน', 2523) 2) การพัฒนาชุมชนให�เข�มแข็ง 
กล�าวคือ การมีภาวะผู�นําชุมชน เป�นชุมชนท่ีพ่ึงตนเองได� สมาชิกและองค'กรต�างๆ ในชุมชน มีความ
เข�มแข็งพอท่ีจะช�วยเหลือหรือพ่ึงตนเองได� ท้ังในทางเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคมและ
วัฒนธรรม ท้ังในยามปกติและภาวะวิกฤตต�างๆ อันเป�นการพัฒนาแบบยั่งยืนท่ีพึงประสงค' (สนธยา 
พลศรี, 2545) การสร�างผู�นําเป�นกลวิธีหนึ่งในการพัฒนาชุมชน (สนธยา พลศรี, 2545) ลักษณะชุมชน
ท่ีเข�มแข็งผู�นําชุมชนต�องมีมาตรฐานการเป�นผู�นํา (กรมการพัฒนาชุมชน, 2549) และสิ่งท่ีจะสนับสนุน
และผลักดันให�เกิดความเข�มแข็งของชุมชนได� คือการจําแนกบทบาทท่ีชัดเจน 4 ระดับ คือ 1) ระดับ
ชาวบ�าน 2) ระดับผู�นํา ผู�นํามีประสบการณ' มีความรู� ความสามารถท่ีจะนําชาวบ�านและชี้นํา          
3) ระดับองค'กร 4) ระดับสังคมและวัฒนธรรม (สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย', 2548) 
 ในอดีตท่ีผ�านมาสังคมและชุมชนจะมีความสงบสุข ผู�คนในชุมชนจะรู�จักกันมีเรื่องทุกข'ร�อน
อะไรก็จะช�วยกันแก�ไข และมีความสัมพันธ'ช�วยเหลือร�วมมือกัน ผู�นําเป�นกลไกลในการสร�างความ
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เข�มแข็งแก�ชุมชน ซ่ึงพุตแนม (Putnam, 2000) ได�กล�าวถึงจิตสํานึกแห�งชุมชน (Sense of Community) ว�า
ต�องประกอบไปด�วยท้ังความมีเสรีภาพและความปลอดภัยเป�นอย�างดี (Freedom and Security) การมี
เสรีภาพและมีความปลอดภัยในระยะยาวถือได�ว�าเป�นต�นทุนทางสังคม (Social Capital)  
 การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนท้ังทางด�านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
สิ่งแวดล�อม กระแสโลกาภิวัตน'  และการเข�าสู�ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย เป�นผลทําให�เกิด
ป,ญหาต�างๆ ในหมู�บ�านหรือชุมชนข้ึนมากมายในสังคมไทย ดังเช�นป,ญหาท่ีจะกล�าวต�อไปนี้ 
 ผลการสํารวจข�อมูลพ้ืนฐานระดับหมู�บ�าน (กชช.2) ของกรมพัฒนาชุมชน (2554) กระทรวง 
มหาดไทย ปรากฏว�า ในชนบทไทยท่ัวประเทศ จํานวน 75 จังหวัด 878 อําเภอ 7,255 ตําบล 71,137 หมู�บ�าน 
โดยมีป,ญหาในภาพรวม คือ การมีท่ีทํากินพบว�า มีป,ญหามาก จํานวน 5,348 หมู�บ�าน คิดเป�นร�อยละ 
7.51 การมีงานทําพบว�า มีป,ญหามาก จํานวน 5,283 หมู�บ�าน คิดเป�นร�อยละ 7.42 ผลผลิตจากการ
ทํานาพบว�า มีป,ญหามาก จํานวน 3,408 หมู�บ�าน คิดเป�นร�อยละ 8.44 ผลผลิตจากการทําไร�พบว�า มี
ป,ญหามาก จํานวน 6,863 หมู�บ�าน คิดเป�นร�อยละ 33.30 ผลผลิตจากการทําเกษตรอ่ืนๆ พบว�า มี
ป,ญหามาก จํานวน 8,724 หมู�บ�าน คิดเป�นร�อยละ 36.11 การออกกําลังกายพบว�า มีป,ญหามาก 
จํานวน 34,589 หมู�บ�าน คิดเป�นร�อยละ 48.62 การได�รับการศึกษาพบว�า มีป,ญหามาก จํานวน 
12,799 หมู�บ�าน คิดเป�นร�อยละ 17.99 การเรียนรู�โดยชุมชนพบว�า มีป,ญหามาก จํานวน 33,867 หมู�บ�าน 
คิดเป�นร�อยละ 47.60 การได�รับความคุ�มครองทางสังคมพบว�า มีป,ญหามาก จํานวน 3,161 หมู�บ�าน 
คิดเป�นร�อยละ  4.44 การมีส�วนร�วมของชุมชนพบว�า มีป,ญหามาก จํานวน 2,010 หมู�บ�าน คิดเป�นร�อยละ 
2.82 การรวมกลุ�มของประชาชนพบว�า มีป,ญหามาก จํานวน 1,909 หมู�บ�าน คิดเป�นร�อยละ 2.68 การเข�าถึง
แหล�งเงินทุนพบว�า มีป,ญหามาก จํานวน 28,108 หมู�บ�าน คิดเป�นร�อยละ 39.51 คุณภาพของดินพบว�า มี
ป,ญหามาก จํานวน 20,587 หมู�บ�าน คิดเป�นร�อยละ 29.20 คุณภาพของน้ําพบว�า มีป,ญหามาก 
จํานวน 21,940 หมู�บ�าน คิดเป�นร�อยละ 30.84 การปลูกป0าหรือใช�ไม�ยืนต�นพบว�า มีป,ญหามาก 
จํานวน 3,948 หมู�บ�าน คิดเป�นร�อยละ 9.12 การจัดการสภาพสิ่งแวดล�อมพบว�า มีป,ญหามาก จํานวน 
9,267 หมู�บ�าน คิดเป�นร�อยละ 13.02 
 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยในชนบท จาก
การเก็บข�อมูลความจําเป�นข้ันพ้ืนฐาน (จปฐ.) ปB พ.ศ. 2555 จํานวน 8,450,529 ครัวเรือน ในพ้ืนท่ี 
70,497 หมู�บ�าน ท่ัวประเทศพบว�า ในพ้ืนท่ีตําบล หมู�บ�าน มีป,ญหาท่ีควรได�รับการแก�ไข 10 ลําดับ
แรก คือ 1) เด็กจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปB ท่ีไม�ได�เรียนต�อ ไม�ได�รับการฝdกอบรมอาชีพ จํานวน 
6,110 คน คิดเป�นร�อยละ 27.17 จากท้ังหมด 22,490 คน 2) ครัวเรือนท่ีไม�มีการเก็บออมเงิน จํานวน 
1,730,883 คน คิดเป�นร�อยละ 20.48 จากท้ังหมด 8,450,529 ครัวเรือน 3) คนในครัวเรือนสูบบุหรี่ 
จํานวน 2,299,670 คน คิดเป�นร�อยละ 7.57 จากท้ังหมด 30,363,060 คน 4) เด็กแรกเกิดไม�ได�กินนม
แม�อย�างเดียวอย�างน�อย 6 เดือนแรกติดต�อกัน จํานวน 15,066 คน คิดเป�นร�อยละ 6.08 จากท้ังหมด 
247,832 คน 5) คนอายุมากกว�า 60 ปBเต็มข้ึนไป ไม�มีอาชีพและไม�มีรายได� จํานวน 215,617 คน    
คิดเป�นร�อยละ 5.96 จากท้ังหมด 3,618,167 คน 6) คนในครัวเรือนด่ืมสุรา (ยกเว�นการด่ืมเป�นครั้ง
คราว) จํานวน 1,504,759 คน คิดเป�นร�อยละ 4.96 จากท้ังหมด 30,363,060 คน 7) เด็กท่ีจบชั้น
มัธยมศึกษาปBท่ี 3 ไม�ได�เรียนต�อชั้นมัธยมศึกษาปBท่ี 4 หรือเทียบเท�า จํานวน 22,490 คน คิดเป�นร�อยละ 
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3.27 จากท้ังหมด 687,300 คน  8) คนในครัวเรือนมีการใช�ยาเบื้องต�นอย�างไม�เหมาะสม จํานวน 
184,282 คน คิดเป�นร�อยละ 2.18 จากท้ังหมด 8,450,529 ครัวเรือน 9) ทุกคนในครัวเรือนกินอาหาร
ไม�ถูกสุขลักษณะปลอดภัยได�มาตรฐาน จํานวน 175,620 คน คิดเป�นร�อยละ 2.08 จากท้ังหมด 
8,450,529 ครัวเรือน 10) ครัวเรือนถูกรบกวนจากมลพิษ จํานวน  159,860 ครัวเรือน คิดเป�นร�อยละ 
1.89 จากท้ังหมด 8,450,529 ครัวเรือน (กรมการพัฒนาชุมชน, 2555) 
 การแพร�ระบาดของยาเสพติดในประเทศไทยต้ังแต�อดีตจนถึงป,จจุบันยังคงมีอย�างต�อเนื่อง 
ถึงแม�ว�ารัฐบาลทุกสมัยจะได�พยายามแก�ไขป,ญหามาตลอดก็ตาม บางรัฐบาลได�บูรณาการทุกภาคส�วน
ร�วมแก�ไขป,ญหาอย�างจริงจัง จนทําให�ป,ญหายาเสพติดเบาบางลง แต�ป,ญหายาเสพติดก็ยังส�งผล
กระทบต�อความเป�นอยู�ตามปกติของประชาชน จากข�อมูลของสํานักงานปJองกันและปราบปราม     
ยาเสพติด (ปปส.) ประมาณการว�า ในปB พ.ศ. 2555 มีพ้ืนท่ีท่ีมีป,ญหายาเสพติดท่ีนับจากฐานข�อมูล
การจับกุมยาเสพติด ข�อมูลการบําบัดยาเสพติดและการข�าวของหน�วยงานต�างๆ มีประมาณ 65,040 
หมู�บ�าน/ชุมชน หรือคิดเป�นร�อยละ 77.21 ของพ้ืนท่ีหมู�บ�าน/ชุมชน ท่ัวประเทศ และพ้ืนท่ีท่ีไม�มี
ป,ญหายาเสพติด ประมาณ 19,202 หมู�บ�าน/ชุมชน ตัวยาท่ีมีการแพร�ระบาดมากท่ีสุดคือยาบ�า ลองลง
มา คือ ไอซ' พืชกระท�อม สี่คูณร�อย ฝfgน เฮโรอีน กัญชา ซูโดอีเฟรดรีน สารระเหย รัฐบาลนางสาว    
ยิ่งลักษณ'  ชินวัตร เป�นนายกรัฐมนตรี ได�แก�ไขป,ญหายาเสพติดในปBงบประมาณ 2555 โดยมีเปJาหมาย
นําผู�เสพ/ผู�ติดยาเสพติดเข�ารับการบําบัดรักษาอย�างน�อย 400,000 คน และเม่ือสุดสิ้นสุดเวลา
ดําเนินการสามารถนําผู�เสพติ/ผู�ติดยาเสพติดเข�ารับการบําบัดรักษา 543,566 ราย หรือร�อยละ 
135.89 ของเปJาหมายท่ีต้ังไว� จับกุมผู�กระทําความผิดคดียาเสพติด 386,415 คดี ผู�ต�องหา 378,236 คน 
ของกลางยาบ�า 82 ล�านเม็ด ไอซ' 1,543 กิโลกรัม เฮโรอีน 254 กิโลกรัม กัญชา 18 ตัน ซูโดอีเฟรดรีน 
4.5 ล�านเม็ด ยึดทรัพย'สิน 4,979 คดี มูลค�าทรัพย'สิน 1,727 ล�านบาท และมีแผนท่ีจะดําเนินการกับผู�
เสพ ผู�ติด ผู�ค�า ผู�ผลิตยาเสพติด ในปBงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประมาณ 800,000 คน (สํานักงาน
ปJองกันและปราบปรามยาเสพติด, 2555)  
 ประชาชนในชนบทยังมีรายได�น�อย จะต�องมีการต�อสู�กับความยากจน รัฐบาลโดยการนํา
ของนางสาวยิ่งลักษณ'  ชินวัตร เป�นนายกรัฐมนตรี ได�กําหนดนโยบายการบริหารราชการแผ�นดินใน
การส�งเสริมให�ประชาชนเข�าถึงแหล�งเงินทุนสนับสนุนสินเชื่อรายย�อยเพ่ือประกอบอาชีพให�แก�
ประชาชน รวมถึงเพ่ิมสวัสดิการของรัฐเพ่ือดูแลสังคมในชุมชน โดยการจัดสรรงบประมาณเข�ากองทุน
พัฒนาศักยภาพของหมู�บ�านและชุมชน (SML)ตามขนาดของหมู�บ�าน คือ หมู�บ�านขนาดเล็ก (S) 
จํานวน 300,000 บาท หมู�บ�านขนาดกลาง (M) จํานวน 400,000 บาท หมู�บ�านขนาดใหญ� (L) จํานวน 
500,000 บาท (สํานักงานกองทุนหมู�บ�านและชุมชนเมืองแห�งชาติ, 2554) มีการแก�ไขป,ญหาท้ังด�าน
เศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในหมู�บ�านและชุมชนเมืองมาต้ังแต�สมัย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป�น
นายกรัฐมนตรีจนถึงรัฐบาลป,จจุบัน โดยการจัดสรรงบประมาณจัดต้ัง “กองทุนหมู�บ�านและชุมชน
เมือง” กองทุนละ 1 ล�านบาท เพ่ือเป�นแหล�งเงินทุนหมุนเวียนในหมู�บ�านและชุมชนเมืองสําหรับการ
ลงทุนเพ่ือการพัฒนาอาชีพ สร�างงาน สร�างรายได� การลดรายจ�าย การบรรเทาเหตุฉุกเฉินและความ
จําเป�นเร�งด�วน นําไปสู�การสร�างกองทุนสวัสดิภาพท่ีดีแก�ประชาชน (สํานักนายกรัฐมนตรี, 2554) และ
รัฐบาลพยายามท่ีจะแก�ป,ญหาหนี้นอกระบบอย�างยั่งยืน โดยกรมการปกครองได�จัดทําโครงการ
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หมู�บ�านนําร�องการแก�ป,ญหาหนี้นอกระบบอย�างยั่งยืน ประจําปBงบประมาณ 2555 ในหมู�บ�านระดับ A, 
B, C (กรมการปกครอง, 2555) 
 ป,ญหาในสังคมไทยป,จจุบันส�วนหนึ่ง มีผลมาจากความคิดเห็นทางการเมืองท่ีมีความขัดแย�ง
กัน และนําไปสู�การเกิดป,ญหาอ่ืนตามมา เกิดความแตกแยกของคนในชุมชนกระจายไปท่ัวประเทศ 
เช�น การไม�เข�าร�วมกิจกรรมส�วนรวมในชุมชน การเลือกปฏิบัติของเจ�าหน�าท่ีต�อประชาชนอย�างไม�เป�น
ธรรมเก่ียวกับสวัสดิการสังคม การชุมนุมเรียกร�องต�อหน�วยงานของรัฐโดยไม�คํานึงถึงการกระทําผิดต�อ
กฎหมาย การขัดขวางการแสดงความคิดเห็นหรือการกระทําของบุคคลหรือองค'กรต�างๆ ซ่ึงสามารรถ
ท่ีจะกระทําได�อย�างเสรีตามกฎหมาย การเอารัดเอาเปรียบกัน การไม�ยอมปรองดองในป,ญหาท่ีควรจะ
ปรองดอง และการไม�ยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย'เป�นประมุข ซ่ึง
รัฐบาลได�มอบหมายให�กระทวงมหาดไทย จัดทําโครงการส�งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเพ่ือสร�าง
ความปรองดองสมานฉันท' ประจําปB 2556 กําหนดเปJาหมายดําเนินการท่ัวประเทศ 878 อําเภอ 
(กรมการปกครอง, 2556) การเลือกต้ังผู�นําท�องท่ีและการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ิน ยังมีการซ้ือสิทธิ
ขายเสียงและกระทําผิดต�อกฎหมายเลือกต้ังนับวันจะทวีความรุนแรงมากข้ึน เพราะองค'กรท่ีควบคุม
การกระทําผิดกฎหมายไม�สามารถลงไปควบคุม บังคับใช�กฎหมายได�อย�างท่ัวถึงหรือไม�มีประสิทธิภาพ 
ประกอบกับประชาชนยังขาดการศึกษาและไม�มีอุดมการณ'ทางการเมือง 
 ป,ญหาท่ีเกิดข้ึนต�อสตรี ไม�ว�าจะเป�นป,ญหาการถูกระทํารุนแรงในครอบครัว การขาดโอกาส
ในสังคม ป,ญหาการถูกเลือกปฏิบัติ และท่ีสําคัญโอกาสในการดึงศักยภาพของสตรีมีน�อย การไม�ได�รับ
เสมอภาค เพ่ือแก�ป,ญหาดังกล�าวรัฐบาลโดยการนําของนางสาว ยิ่งลักษณ'  ชินวัตร เป�นนายกรัฐมนตรี 
ได�กําหนดนโยบายเร�งด�วนท่ีจะต�องดําเนินการในปB 2555 คือ “การจัดต้ังกองทุนพัฒนาสตรี” ข้ึนท่ัว
ประเทศ (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2555)  
 ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 11 ได�ประเมินสถานการณ'ท่ีมีผลต�อการ
พัฒนาประเทศว�า 1) การเปลี่ยนแปลงสภาวะด�านเศรษฐกิจ ภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีตกตํ่าและขีด
ความสามารถในการแข�งขันลดลงทําให�บทบาทของการลงทุนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมีแนวโน�ม
ลดลง 2) การเปลี่ยนแปลงสภาวะด�านสังคม ประเทศไทยก�าวสู�สังคมผู�สูงอายุเพ่ิมข้ึน วัยเด็กและวัย
แรงงานลดลง คนไทยได�รับการพัฒนาทุกช�วงวัย แต�มีป,ญหาคุณภาพการศึกษาและระดับสติป,ญญา
ของเด็ก พฤติกรรมเสี่ยงต�อสุขภาพและผลิตภาพแรงงานตํ่า ประชาชนได�รับการคุ�มครองทางสังคม
เพ่ิมข้ึนและมีการจัดสวัสดิการทางสังคมหลายรูปแบบ แต�กลุ�มผู�ด�อยโอกาสยังไม�สามารถเข�าถึงบริการ
ทางสังคมได�อย�างถ่ัวถึง ความเหลื่อมล้ําทางรายได�ของประชากรและโอกาสการเข�าถึงทรัพยากรเป�น
ป,ญหาพัฒนาประเทศ สังคมไทยเผชิญด�านวิกฤตความเสื่อมถอยด�านคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึง
เผชิญป,ญหาการแพร�ระบาดของยาเสพติด การพนันเพ่ิมข้ึน และการคอร'รัปชั่นยังคงเป�นป,ญหาสําคัญ  
3) การเปลี่ยนแปลงสภาวะด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ทุนทรัพยากรธรรมชาติเสื่อม
โทรม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส�งผลซํ้าเติมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมรุนแรง 
กระทบต�อผลผลิตทางภาคเกษตรกรรมและความยากจน การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อมไม�มีประสิทธิภาพ 4) การเปลี่ยนแปลงสภาวะด�านการเมือง ประชาชนมีความต่ืนตัวทาง
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การเมืองสูง แต�ความขัดแย�งทางการเมือง ความไม�สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต�ยังคงอยู�และส�งผลต�อ
เศรษฐกิจ (สํานักพิมพ'สูตรไพศาล, 2555) 
 จากความเป�นมาและความสําคัญของป,ญหาท่ีเกิดข้ึน จะเห็นว�าป,ญหาของประเทศ ส�วน
ใหญ�เกิดข้ึนในหมู�บ�านชุมชน ท่ีเป�นหน�วยงานในระดับรากหญ�า ถึงแม�ว�าจะมีองค'กรของรัฐและ
หน�วยงานต�างๆ เข�าไปแก�ไขป,ญหาหรือการพัฒนามาอย�างต�อเนื่องก็ตาม ป,ญหาต�างๆ ก็ยังคงมีอยู�ไม�
มากก็น�อย ป,ญหาบางอย�างแก�ไขยาก เช�น ป,ญหายาเสพติด ป,ญหาเรื่องหนี้สิน ความยากจน รัฐก็
ต้ังเปJาหมายในการแก�ไขป,ญหาไว�เพียง เพ่ือไม�ให�ป,ญหามีผลกระทบต�อวิถีความเป�นอยู�โดยปกติของ
ประชาชนเท�านั้น การแก�ไขป,ญหาในพ้ืนท่ีระดับรากหญ�า น�าจะแก�ไขได�ด�วยการพัฒนาชุมชนให�
เข�มแข็ง กล�าวคือ คนในชุมชนต�องร�วมกันคิดหาวิธีการแก�ไขป,ญหา ร�วมกันแก�ไขป,ญหา ร�วมกัน
รับผิดชอบ และร�วมกันรับประโยชน'ในการแก�ป,ญหา ซ่ึงในกระบวนการต�างๆ จะต�องมีผู�นําในการ
ดําเนินการ โดยความร�วมมือจากคนในชุมชน ซ่ึงในป,จจุบันกํานัน ผู�ใหญ�บ�านเป�นผู�นําชุมชน ท่ีอยู�
ใกล�ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด มีบทบาทในการพัฒนาชุมชนในหลายๆ ด�าน เช�น ด�านการเมืองการ
ปกครองด�านเศรษฐกิจ ด�านสังคม ด�านวัฒนธรรม ด�านการศึกษา และด�านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล�อม เป�นต�น สามารถท่ีจะร�วมกับองค'การในชุมชนหรือประชาชนแก�ไขป,ญหาได�อย�างรวดเร็ว
และเหมาะสม เพราะคนในชุมชนอยู�ใกล�ชิดกับป,ญหา รู�และเข�าใจสิ่งท่ีเกิดข้ึน ประกอบกับหลาย
องค'กร หลายกระทรวง ทบวง กรม ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน มุ�งภารกิจไปสู�ผู�นําตําบลและหมู�บ�าน 
ผู�วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาเพ่ือหารูปแบบกลยุทธ'การบริหารของกํานันและผู�ใหญ�บ�านเพ่ือส�งเสริมความ
เข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืน ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง ในป,จจัยด�านต�างๆ คือ 
ด�านการบริหารตามกฎหมายลักษณะปกครองท�องท่ี กฎหมายอ่ืน และตามท่ีกระทรวง ทบวง กรม 
มอบหมาย ด�านการเมืองการปกครอง ด�านเศรษฐกิจ ด�านสังคม ด�านวัฒนธรรม และด�าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ว�าจะส�งเสริมความเข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืนได�อย�างไร 

 
1.2 คําถามของการวิจัย  
 เพ่ือให�การวิจัยบรรลุผลตามวัตถุประสงค'ท่ีกําหนดไว� ผู�วิจัยได�กําหนดคําถามในการวิจัยไว�ดังนี้ 
 1.2.1 ป,จจัยด�านความเข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืนในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล�างเป�นอย�างไร 
 1.2.2 มีป,จจัยด�านการบริหารของกํานันและผู�ใหญ�บ�าน ป,จจัยใดบ�างท่ีมีผลต�อความ
เข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืน ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง    
 1.2.3 กลยุทธ'การบริหารของกํานันและผู�ใหญ�บ�านเพ่ือส�งเสริมความเข�มแข็งของชุมชนท่ี
ยั่งยืนในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�างมีลักษณะเป�นอย�างไร 

 
1.3 วัตถุประสงค&ของการวิจัย 
  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยได�กําหนดวัตถุประสงค'ของการวิจัย ดังต�อไปนี้ 
 1.3.1 เพ่ือศึกษาป,จจัยด�านความเข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืน ในเขตจังหวัดภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือตอนล�าง 
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 1.3.2 เพ่ือศึกษาป,จจัยด�านการบริหารของกํานันและผู�ใหญ�บ�านท่ีมีผลต�อความเข�มแข็งของ
ชุมชนท่ียั่งยืน ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง 
 1.3.3 เพ่ือเสนอกลยุทธ'การบริหารของกํานันและผู�ใหญ�บ�านเพ่ือส�งเสริมความเข�มแข็งของ
ชุมชนท่ียั่งยืน ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง 

 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตการวิจัยประกอบด�วยขอบเขตด�านเนื้อหา ขอบเขตด�านพ้ืนท่ี ขอบเขตด�าน
แหล�งข�อมูล ขอบเขตด�านประชากร และขอบเขตด�านเวลา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1.4.1 ขอบเขตด�านเนื้อหา มุ�งเน�นการศึกษาทบทวนวรรณกรรม หลักการ แนวคิด และ
ทฤษฎีต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการกําหนดกลยุทธ'การบริหารของกํานันและผู�ใหญ�บ�านเพ่ือส�งเสริมความ
เข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืน ในป,จจัยด�านต�างๆ คือ 1) ด�านการบริหารตามกฎหมายลักษณะปกครอง
ท�องท่ี กฎหมายอ่ืน และตามท่ีกระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย 2) ด�านการเมืองการปกครอง 3) ด�าน
เศรษฐกิจ 4) ด�านสังคม 5) ด�านวัฒนธรรม 6) ด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 7) ด�านความ
เข�มแข็งของชุมชน 
 1.4.2 ขอบเขตของพ้ืนท่ี การวิจัยครั้งนี้ได�ศึกษาในพ้ืนท่ีภาคตะวันเฉียงเหนือตอนล�าง 2 จังหวัด 
คือ จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ 
 1.4.3 ขอบเขตด�านแหล�งข�อมูล การวิจัยครั้งนี้เป�นการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิง
คุณภาพผสมกัน โดยรวบรวมข�อมูลจากแหล�งข�อมูล 2 ด�าน ดังนี้ 
  1.4.3.1 รวบรวมข�อมูลทุติยภูมิจากเอกสาร ตํารา วิทยานิพนธ' บทความ และข�อมูล
จากการสืบค�นทางอินเตอร'เน็ต   
  1.4.3.2 รวบรวมข�อมูลปฐมภูมิจาก 1) ศึกษาสภาพและป,ญหาการบริหารของกํานัน
และผู�ใหญ�บ�าน เพ่ือส�งเสริมความเข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืน โดยการสนทนากลุ�ม (Focus Group) 
เพ่ือวิเคราะห'สภาพแวดล�อมภายในและภายนอกโดยวิธีสวอต (SWOT Analysis) จากกลุ�มประชากร 
2) เก็บรวบรวมข�อมูลจากกลุ�มตัวอย�าง สนับสนุนตัวแปรท่ีศึกษา โดยใช�แบบสอบถาม และการ
สัมภาษณ'เชิงลึก เพ่ือนําไปสู�รูปแบบกลยุทธ'การบริหารของกํานันและผู�ใหญ�บ�าน เพ่ือส�งเสริมความ
เข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืน 
 1.4.4 ขอบเขตด�านประชากร ประชากรท่ีใช�ในการศึกษา คือ ผู�ว�าราชการจังหวัด ปลัด
จังหวัด นายอําเภอ พัฒนาการอําเภอ พัฒนากร ปลัดอําเภอ นายกเทศมนตรีตําบล นายกองค'การ
บริหารส�วนตําบล กํานัน ผู�ใหญ�บ�าน และประชาชนอาศัยในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล�าง คือ จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ 
 1.4.5 ขอบเขตด�านเวลา การวิจัยครั้งนี้ศึกษาค�นคว�าข�อมูล ต้ังแต�เดือนกันยายน 2556- 
กรกฎาคม 2557  
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1.5 ข)อตกลงเบ้ืองต)น  
 การวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยได�วิจัยตามปรากฏการณ'ท่ีเป�นอยู�ของการบริหารงานของกํานัน และ
ผู�ใหญ�บ�าน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�างของประเทศไทย เพ่ือให�ทราบถึงกลยุทธ'การบริหาร
ของกํานันและผู� ใหญ�บ�านเพ่ือส�งเสริมความเข�มแข็งของชุมชนท่ียั่ งยืน ในเขตจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง ในการนี้ผู�วิจัยได�ใช�วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
คือ การวิจัยเชิงสหสัมพันธ' (Correlative Research) ผสานกับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ได�แก� การสัมภาษณ'เชิงลึก (In-depth Interview) แล�วนําข�อมูลมาเชื่อมโยงสัมพันธ'กัน
เรียกว�าวิธีการวิจัยเชิงผสม (Mixed Methods) ท่ีมีความหลากหลายในแง�มุมในป,จจัยด�านต�างๆ ของ
กลยุทธ'การบริหารของกํานันและผู�ใหญ�บ�าน ท้ังนี้เพ่ือให�ได�รูปแบบความสัมพันธ'ในเชิงเหตุและผล 
ระหว�างป,จจัยด�านต�างๆ ของการบริหารของกํานันและผู�ใหญ�บ�าน คือ 1) ด�านการปฏิบัติงานตาม
กฎหมายลักษณะปกครองท�องท่ี กฎหมายอ่ืน และตามท่ีกระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย 2) ด�าน
การเมืองการปกครอง 3) ด�านเศรษฐกิจ 4) ด�านสังคม 5) ด�านวัฒนธรรม 6) ด�านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม 7) ด�านความเข�มแข็งของชุมชน ท่ีมีอิทธิพลต�อความท่ีเข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืน 
 
1.6 คําจํากัดความท่ีใช)ในการวิจัย   
 ในการวิจัยเรื่อง “กลยุทธ'การบริหารของกํานันและผู�ใหญ�บ�านเพ่ือส�งเสริมความเข�มแข็ง
ของชุมชนท่ียั่งยืน ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง” มีคําจํากัดความดังนี้ 
 กลยุทธ' หมายถึง แผนงานหรือแนวทางปฏิบัติท่ีถูกกําหนดข้ึนมา เพ่ือการบรรลุภารกิจ 
และเปJาหมายขององค'การหรือท่ีสังคมยอมรับต�อการบริหารงานของกํานัน ผู�ใหญ�บ�าน ท่ีจะนําไปสู�
ความเข�มแข็งของชุมชน 
 การบริหารกํานันและผู�ใหญ�บ�าน หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานของกํานัน ผู�ใหญ�บ�าน ท่ี
เป�นไปตามบทบาทท่ีระเบียบ กฎหมายกําหนด ตามนโยบาย ข�อสั่งการ ท่ีก�อให�เกิดการบําบัดทุกข' 
บํารุงสุขแก�ประชาชน  
 ผู�ใหญ�บ�าน หมายถึง หัวหน�าหรือผู�นําหมู�บ�าน ไม�รวมถึงผู�นําหมู�บ�านชั่วคราว และ
หมายความรวมถึงกํานันในฐานะผู�ใหญ�บ�านด�วย ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี พระ
พุทธศักราช 2457 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม  
 กํานัน หมายถึง หัวหน�าหรือผู�นําตําบลตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี พระ
พุทธศักราช 2457 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม และหมายความเฉพาะกํานันในฐานะผู�ใหญ�บ�าน 
 หมู�บ�าน หมายถึง หมู�บ�านตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี พระพุทธศักราช 
2457 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม ซ่ึงจัดต้ังข้ึนโดยประกาศจังหวัด ไม�รวมถึงหมู�บ�านชั่วคราว 
 ชุมชน หมายถึง หมู�บ�านท่ีจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี พระ
พุทธศักราช 2457 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
 ตําบล หมายถึง ตําบลตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี พระพุทธศักราช 2457 
และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม ซ่ึงจัดต้ังข้ึนโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย 
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 ประชาชน หมายถึง ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาอยู�ในหมู�บ�านหรือมีชื่ออยู�ในทะเบียนบ�านตาม
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม และมีคุณสมบัติเลือกต้ัง 
 การพัฒนาชุมชน หมายถึง การพัฒนาความรู� ความสามารถของประชาชน เพ่ือให�เกิด
ความเชื่อม่ันในการช�วยตนเอง เพ่ือนบ�านและชุมชน โดยการร�วมมือกันระหว�างประชาชนกับรัฐบาล 
ให�มีมาตรฐานความเป�นอยู�ดีข้ึน เกิดความเจริญก�าวหน�าท้ังในด�านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การ
ปกครอง และสิ่งแวดล�อม ตามความต�องการของประชาชนในชุมชน โดยอาศัยความคิดริเริ่ม การ
พ่ึงตนเองของประชาชนเป�นสําคัญ  
 ความเข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืน หมายถึง ชุมชนท่ีสมาชิกต�างพ่ึงพาตนเองและพ่ึงพากันเอง
ได� การท่ีชุมชนจะมีความเข�มแข็งได�จะต�องมีลักษณะของบุคคลหรือชุมชนท่ีร�วมกันหาวิธีการแก�ไข
ป,ญหา ร�วมกันแก�ไขป,ญหา ร�วมกันรับผิดชอบต�อการกระทํา และร�วมกันรับประโยชน'ท่ีเกิดข้ึน ท่ี
กระทําอย�างต�อเนื่อง  
 เศรษฐกิจ หมายถึง การกระทําใดๆ อันก�อให�เกิดการผลิต การจําหน�ายและการบริโภค 
รวมถึงการรวมกลุ�มอาชีพในหมู�บ�าน 
 สังคม หมายถึง การอยู�ร�วมกันของคนเป�นกลุ�มซ่ึงสมาชิกกลุ�มมีความสัมพันธ'กันท้ังโดยตรง
และโดยอ�อม มีกฎเกณฑ'ระเบียบเพ่ือทําให�ความสัมพันธ'ดําเนินไปได�ด�วยดี และสมาชิกต�างก็มี
ความรู�สึกว�าตนเป�นส�วนหนึ่งของกลุ�มในหมู�บ�าน 
 การเมืองการปกครอง หมายถึง เรื่องเก่ียวกับการแข�งขันเพ่ือแสวงหาอํานาจ ซ่ึงส�งผล
กระทบต�อสังคมท้ังสังคมหรือคนส�วนใหญ�ของสังคม และการบริหาร การวางระเบียบกฎเกณฑ'สําหรับ
สังคมระดับหมู�บ�าน เพ่ือให�สังคมในหมู�บ�าน มีความสงบสุข  
 วัฒนธรรม หมายถึง วิธีในการดําเนินชีวิต หลักเกณฑ'ในการดําเนินชีวิต ลักษณะท่ีแสดง
ความเจริญงอกงาม ความเป�นระเบียบ ความกลมเกลียว ความก�าวหน�าของชาติและศีลธรรมของ
ประชาชนและเครื่องมือเครื่องใช� วัตถุสิ่งของต�างๆ ท่ีนํามาใช�เพ่ือการเหล�านั้น จะเป�นสิ่งของท่ีหามา
จากธรรมชาติ หรือคิดค�นประดิษฐ'ข้ึนมาใหม�ก็ตาม หรือวิธีการต�างๆ ท่ีมนุษย'คิดค�นเพ่ือใช�ในการ
ดําเนินชีวิตท�ามกลางสิ่งแวดล�อมท่ีอยู�รอบตนในหมู�บ�าน  
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย�างท่ีอยู�รอบตัวมนุษย' ท้ังทาง
ชีวภาพและกายภาพ ท่ีเป�นรูปธรรมและนามธรรม ท่ีมีขนาดสามารถมองเห็นได�และไม�สามารถ
มองเห็นได�ด�วยตาเปล�า รวมท้ังเป�นสิ่งท่ีให�ท้ังคุณและโทษ 
 
1.7 ประโยชน&ท่ีคาดว2าจะได)รับ 
 การวิจัยนี้ มีประโยชน'ท่ีคาดว�าจะได�รับ ดังนี้ 
 1.7.1 ได�ป,จจัยด�านการบริหารของกํานันและผู�ใหญ�บ�านเพ่ือส�งเสริมความเข�มแข็งของ
ชุมชนท่ียั่งยืน ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง เพ่ือนําไปใช�ในการกําหนดนโยบายการ
บริหารของกํานันและผู�ใหญ�บ�านท่ัวประเทศ 
 1.7.2 ได�กลยุทธ'ท่ีเหมาะสมในการบริหารของกํานันและผู�ใหญ�บ�าน เพ่ือส�งเสริมความ
เข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืน ท่ีสามารถนําไปใช�สําหรับการบริหารของกํานันและผู�ใหญ�บ�านท่ัวประเทศ 
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1.8 การนําเสนอบทวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง กลยุทธ'การบริหารของกํานันและผู�ใหญ�บ�านเพ่ือส�งเสริมความเข�มแข็ง
ของชุมชนท่ียั่งยืน ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง ผู�วิจัยกําหนดประเด็นท่ีจะนําเสนอ
กระบวนการวิจัย ดังนี้ 
 บทท่ี 1 บทนํา เป�นการกล�าวถึงความเป�นมาและความสําคัญของป,ญหา คําถามเพ่ือการ
วิจัย วัตถุประสงค'ของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย นิยามศัพท'เฉพาะของการวิจัย ประโยชน'ท่ีคาด
ว�าจะได�รับ และการนําเสนอบทวิจัย 
 บทท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง เป�นการกล�าวถึงหลักการ แนวคิด และ
ทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับกลยุทธ' แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนท่ียั่งยืน แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการ
บริหารจัดการ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย' ประวัติความเป�นมาของ
กํานันและผู�ใหญ�บ�าน แนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานของกํานันและผู�ใหญ�บ�านตามกฎหมายลักษณะ
ปกครองท�องท่ี กฎหมายอ่ืน และตามท่ีกระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย แนวคิดเก่ียวกับการเมือง
การปกครอง แนวคิดเก่ียวกับเศรษฐกิจ แนวคิดเก่ียวกับสังคม แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรม แนวคิด
เก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม แนวคิดเก่ียวกับความเข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืน งานวิจัย
ท่ีเก่ียวข�อง กรอบแนวคิดในการวิจัย และนิยามปฏิบัติการ 
 บทท่ี 3 วิธีดําเนินการวิจัย เป�นการกล�าวถึงขอบเขตของการวิจัย ประชากรและกลุ�ม
ตัวอย�าง เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย การวิเคราะห'ข�อมูล สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห'ข�อมูล และตัวแปรท่ีใช�
ในการวิจัย  
 บทท่ี 4 ผลการวิเคราะห'ข�อมูล เป�นการนําเสนอผลการวิเคราะห'ข�อมูล 
 บทท่ี 5 สรุป อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ เป�นการนําเสนอบทสรุปของการวิจัย การ
อภิปรายผลของการวิจัย การให�ข�อเสนอแนะของการวิจัย ท้ังการนําไปใช�ประโยชน'เชิงนโยบายและ
ข�อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต�อไป 



 

 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 

 
 การศึกวิจัยเรื่องกลยุทธ�การบริหารของกํานันและผู�ใหญ"บ�านเพ่ือส"งเสริมความเข�มแข็งของ
ชุมชนท่ียั่งยืน ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล"าง ผู�วิจัยได�ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือนํามาใช�เป3นกรอบแนวคิดในการศึกษา ประกอบด�วย 1) แนวคิดเก่ียวกับ
กลยุทธ� 2) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนท่ียั่งยืน 3) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการ
บริหารจัดการ 4) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย� 5) ประวัติความ
เป3นมาของกํานันและผู�ใหญ"บ�าน 6) แนวคิดเก่ียวกับการบริหารของกํานันและผู�ใหญ"บ�าน 7) งานวิจัย
ท่ีเก่ียวข�อง 8) กรอบแนวคิดในการวิจัย 9) นิยามปฏิบัติการ  

  
2.1 แนวคิดเก่ียวกับกลยุทธ� 
 ในการเสนอแนวคิดเก่ียวกับกลยุทธ� ผู�วิจัยนําเสนอเป3นลําดับดังนี้ คือ 1) ความหมายของ
กลยุทธ� 2) กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ� 3) การวิเคราะห�การวางแผนกลยุทธ� 4) การวิเคราะห�
สภาพแวดล�อมของตําบลและหมู"บ�าน  
 2.1.1 ความหมายของกลยุทธ�  
  คําว"า กลยุทธ� (Strategy) หรือยุทธศาสตร� (Strategy) รวมท้ังคําว"า การบริหาร
ยุทธศาสตร� (Strategic Administration) (อ�างถึงใน วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ, 2554) เป3นคําท่ีมี
ความหมายเหมือนกัน นํามาใช�กันในหลายวงการท้ังในวงวิชาการ และในหน"วยงานภาคเอกชน และ
หน"วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะอย"างยิ่งในกระทรวง กรม ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห"งชาติ  
ฉบับท่ี 9-10 รวมท้ังปรากฏอยู"ในแนวคิดการบริหารแบบมุ"งผลสัมฤทธิ์ (Result – Based  
Management) แนวคิดการบริหารหน"วยงานแบบสมดุลหรือแนวคิดบัลล�านด�  สกอร�การ�ด 
(Balanced Scorecard) แนวคิดการปฏิบัติราชการตามคํารับรองของหน"วยงาน (Performance 
Agreement of Agency) และแนวคิดแผนท่ีทางยุทธศาสตร� (Strategy Maps) เหล"านี้เป3นต�น 
  เ ม่ือพิจารณาศึกษาความหมายของคําว"ายุทธศาสตร� พบว"ามีความหมายท่ี
หลากหลาย ตัวอย"างเช"น หมายถึง 1) ศิลปะในการนํากองทัพ หรือการอํานวยการท้ังปวงเก่ียวกับ
การทหารเพ่ีอให�ได�ชัยชนะแก"ศัตรูซ่ึงมีความหมายครอบคลุมถึงศิลปะในการบังคับบัญชา การ
เคลื่อนย�ายกองทัพ และการต"อสู�เพ่ือให�ได�ชัยชนะทหารในยามสงคราม 2) กลศึก กลยุทธ�หรือวิธีการ
ต"างๆ สําหรับเอาชนะศัตรูโดยไม"รู�ตัวหรือทําความประหลาดใจให�แก"ศัตรูทางการทหาร 3) ศาสตร�การ
สงครามสําหรับผู�นํากองทัพ 4) การวางแผนเพ่ือนํากองทัพเข�ารบโดยใช�กําลังพลท่ีมีอยู" รวมท้ังใช�    
กลอุบายให�เกิดประโยชน�สูงสุด 5) อุบาย หรือกลอุบายท้ังปวงท่ีจะเอาชนะศัตรู คู"ต"อสู� หรือคู"แข"งขัน
ท่ัวไปโดยไม"จําเป3นต�องเก่ียวกับการทหารเท"านั้น 6) วิธีการ หรือแนวทางเพ่ือแก�ปeญหา หรือรักษาไว�
ซ่ึงความม่ันคงของชาติด�วยอํานาจของชาติในด�านต"างๆ 7) การแสดงความปรารถนา และหนทาง
ปฏิบัติเพ่ือบรรลุเปfาหมายของหน"วยงานในทุกระดับ หรือเกือบทุกระดับ 8) การใช�กลวิธี หรืออุบาย
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เพ่ือให�ได�เปรียบศัตรู คู"ต"อสู� หรือคู"แข"งขัน ไม"ว"าจะเป3นไปในทางธุรกิจ การค�า การเมือง หรือ
การทหาร 9) ศาสตร�และศิลปgในการใช�พลังอํานาจหรือศักยภาพท่ีมีอยู"ในการปฏิบัติการด�านต"างๆ 
เพ่ือให�บรรลุเปfาหมาย 10) เดิมในระดับชาติ เข�าใจกันว"า ยุทธศาสตร�มุ"งเฉพาะเรื่องการทหารหรือ
ความม่ันคงของชาติเพ่ือให�บรรลุเปfาหมายในการชนะสงครามเท"านั้น แต"ทุกวันนี้ได�ปรับเปลี่ยนไปมาก  
โดยความม่ันคงของชาติมิได�ข้ึนอยู"เฉพาะพลังอํานาจด�านการทหารแต"เพียงอย"างเดียว แต"พลังอํานาจ
แห"งชาติด�านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และวิทยาศาสตร�เทคโนโลยี การพลังงานและ
สิ่งแวดล�อมก็มีความสําคัญทัดเทียมกับด�านการทหาร เม่ือเป3นเช"นนี้ ยุทธศาสตร�จึงหมายถึงศิลปgและ
ศาสตร�ในการพัฒนาและการใช�การเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหารของชาติ และ
วิทยาศาสตร�เทคโนโลยีการพลังงาน  และสิ่งแวดล�อม ท้ังในยามปกติ และยามสงครามเพ่ือสนับสนุน
ให�การดําเนินนโยบายของชาติเป3นไปอย"างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ท้ังนี้ จุดมุ"งหมายหลัก คือ การนํา
กําลังอํานาจองชาติในทุกๆ ด�านมาใช�เพ่ือช"วยให�บรรลุเปfาหมายของชาติ 
  แนวคิดหรือความหมายของยุทธศาสตร� และการบริหารยุทธศาสตร�ท่ีศึกษาและ
รวบรวมมาจากหน"วยงานและนักวิชาการไทย มีดังนี้ 
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให�ความหมายของคําว"ายุทธศาสตร� 
หมายถึง วิชาว"าด�วยการพัฒนาและการใช�อํานาจทางการเมือง เศรษฐกิจ จิตวิทยา และกําลังรบทาง
ทหารตามความจําเป3นท้ังในยามสงบและในยามสงคราม 
  พจนานุกรมทหารอากาศอังกฤษ-ไทย เล"ม 2 ปi พ.ศ. 2520 ได�ระบุว"า ยุทธศาสตร� 
คือ ศิลปgและศาสตร�ในการพัฒนาและการใช�กําลังท้ังทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยาและ
ทางการทหารของชาติ ท้ังในยามสงบและสภาวะสงครามให�สามารถสนองนโยบายของชาติได�
ประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือเพ่ิมโอกาสและอํานวยการให�ได�มาซ่ึงความได�เปรียบ หรือชัยชนะเหนือคู"ต"อสู�
และปjดโอกาสแห"งความพ"ายแพ�ท้ังปวง 
  ธงชัย  สันติวงษ� (2539) อธิบายว"า ยุทธศาสตร� หมายถึง วิธีการท่ีจะทําให�เกิดผล
สําเร็จตามวัตถุประสงค� ยุทธศาสตร�เป3นส"วนผสมของเปfาหมายและนโยบายหลัก ซ่ึงรวมกันเป3นการ
กระทําอย"างใดและมักจะต�องมีการจัดเอาทรัพยากรต"างๆ ด�วย    
  สมชาย  ภคภาสน�วิวัฒน� (2540) กล"าวไว�ว"า กลยุทธ� หรือยุทธศาสตร� หมายถึง การ
ตัดสินใจท่ีสัมพันธ�กับการคาดการณ�การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล�อม เป3นการตัดสินใจบนฐานของ
สมมติฐานการปรับตัวให�เข�ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล�อมในอนาคต 
  พักตร�ผจง วัฒนสินธุ� (2541) เห็นว"า การจัดการเชิงกลยุทธ� หมายถึง การจัดการท่ี
เน�นถึงความสําคัญของสภาพแวดล�อมท่ีมีผลต"อการจัดการภายใน ซ่ึงต�องเตรียมแผนการดําเนินงานให�
เหมาะสมกับสภาพแวดล�อมท่ีเปลี่ยนไป หรือตอบโต�ภาวการณ�แข"งขันได�อย"างรวดเร็วโดยมีการจัดสรร
ทรัพยากรให�เหมาะสม    
  วิโรจน�  สารรัตนะ (2542) มีความเห็นว"า ยุทธศาสตร� หมายถึง ทิศทาง หรือแบบ
แผนการดําเนินงานในระยะยาวขององค�การ กําหนดข้ึนโดยคํานึงถึงความสอดคล�องกับ
สภาพแวดล�อมภายนอก แต"อาจเปลี่ยนแปลงได�หากสภาพแวดล�อมมีการเปลี่ยนแปลงไป การท่ี
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องค�การจะสามารถเลือกยุทธศาสตร�ได�เหมาะสมเพียงใด ข้ึนอยู"กับข�อมูลท่ีเก่ียวกับสภาพแวดล�อมท่ี
องค�การจัดหามาได�  
  จําลอง โพธิ์บุญ (2545) กล"าวไว�ว"า ยุทธศาสตร� หมายถึง แนวทางการดําเนินการ
เพ่ือให�บรรลุเปfาหมายในการพัฒนาท่ีกําหนดไว� การกําหนดยุทธศาสตร�ควรแยกตามเปfาหมายแต"ละ
ด�านทุกฝlายควรช"วยกันพิจารณาและนําเสนอยุทธศาสตร�ท่ีเหมาะสมและครอบคลุม ซ่ึงจะช"วยให�เกิด
ความเป3นไปได�ในการบรรลุเปfาหมาย  
  วัฒนา  วงศ�เกียรติรัตน� และคนอ่ืนๆ (2546) มีความเห็นว"า ยุทธศาสตร� หมายถึง 
ชุดของทางเลือกระยะยาวเก่ียวกับเปfาประสงค� (หรือเปfาหมาย) เชิงปฏิบัติการและนโยบาย รวมท้ัง
แผนปฏิบัติการของแผนงานรัฐบาล ซ่ึงองค�การภาครัฐกําหนด โดยคํานึงถึงปeจจัยท่ีสําคัญ 2 ประการ 
ได�แก" วัตถุประสงค�ของแผนงานท่ีรัฐบาลกําหนดไว� และสิ่งแวดล�อมท่ีมีอิทธิพลต"อการดําเนินงานของ
แผนงาน  
  อุทิศ ขาวเธียร (2546) แสดงความคิดเห็นไว�ว"า ยุทธศาสตร� หมายถึง เป3นเครื่องมือ
เพ่ือช"วยชี้นําการบริหารขององค�กรท่ีเกิดจากกระบวนการระดมสมองของผู�มีส"วนเก่ียวข�องอย"างมีส"วน
ร"วม โดยยึดหลักการวิเคราะห�ให�ทราบสภาพแวดล�อมให� “รู�เขา รู�เรา” เพ่ือชี้แนะเปfาประสงค�หรือ
เปfาหมาย (วิสัยทัศน� พันธกิจ และวัตถุประสงค�หลักของแผน) และกลยุทธ� กลวิธีการปฏิบัติท่ีสอดรับ
กับสภาพแวดล�อม  
  ชัยยศ  สันติวงษ� และคนอ่ืนๆ (2546) กล"าวว"า กลยุทธ� ยุทธศาสตร� หรือยุทธวิธี ก็
คือ คําๆ เดียวกัน โดยสรุปแล�วหมายถึง แนวทางหรือวิธีการทําอย"างไรท่ีจะไปถึงวัตถุประสงค�ท่ี
กําหนดไว� 
  โกวิท  วงศ�สุรวัฒน�  (2547) อธิบายไว�ว"า หลักการสําคัญของยุทธศาสตร�คือ 
“นโยบายของประเทศต�องกําหนดยุทธศาสตร� กล"าวคือ ต�องมีการกําหนดวัตถุประสงค�ของประเทศให�
ชัดแจ�งเสียก"อนแล�วจึงกําหนดเป3นนโยบายสาธารณะ แล�วจึงเริ่มกําหนดยุทธศาสตร�ได�” สรุปง"ายๆ ก็
คือ ยุทธศาสตร�นั้นเป3นคําของทหาร ต"อมาได�ขยายเอาไปใช�ในทางการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม 
และจิตวิทยา ทําให�มีคําว"า ยุทธศาสตร�ชาติ ข้ึน  ยุทธศาสตร�จึงใช�กับเรื่องใหญ"ๆ เป3นระดับชาติหรือ
กองทัพใหญ"ๆ ส"วนกลยุทธ�นั้นใช�กับเรื่องหรือองค�กรย"อยๆ เล็กๆ เช"น บริษัท ห�างร�านหรือหน"วยงาน
ต"างๆ ของรัฐ  
  บุญเกียรติ  ชีวะตระกูลกิจ (2547) ให�ความหมายว"า ยุทธศาสตร� หรือ Strategy ใน
ภาษาอังกฤษ ซ่ึงมีผู�รู�แปลเป3นไทยว"า “กลยุทธ�” และก็มีการใช�กันอย"างแพร"หลาย โดยท่ีความหมาย
มักเป3นไปในทางลบ เช"น ใกล�โค�งสุดท�ายของการเลือกต้ัง ผู�สมัครของแต"ละพรรคต"างงัดเอา         
“กลยุทธ�” ทุกรูปแบบออกมาห้ําหั่นกัน ท้ังเกทับฟeนแหลกอย"างนี้ เป3นต�น อันท่ีจริง “กลยุทธ�” หรือ
“ยุทธศาสตร�”  หมายถึง “มุ"งเน�นหรือทุ"มเททรัพยากร” ไปในเรื่องใดแล�วสามารถนําพาหมู"คณะไปสู"
ความสําเร็จหรือวัตถุประสงค�ท่ีตั้งไว�  
  จักร  ติงศภัทย� (2548) ได�อธิบายไว�ว"า กลยุทธ� หรือยุทธศาสตร�มีรากศัพท�มาจากภาษา
กรีก ว"า Strategos โดยความหมายด้ังเดิมเป3นภาษาทางทหารท่ีใช�อธิบายทางยุทธวิธีของแม"ทัพในการจัด
ทัพ และเคลื่อนย�ายกําลังพลเพ่ือต"อสู�กับกองทัพของข�าศึก คาร�ล วอน คลอสซ�วิทซ� (Carl Von Clausewitz) 
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นักทฤษฎีด�านยุทธการแห"งคริสต�ศตวรรษท่ี 19 ได�อธิบายถึงกลยุทธ�ไว�ว"า กลยุทธ�เป3น “กิจกรรมท่ี
เก่ียวข�องกับการร"างแผนการทําศึกสงคราม และการกําหนดรูปแบบการต"อสู�ในแต"ละสมรภูมิ ซ่ึง
จะต�องตัดสินใจว"าจะเข�ายึดสมรภูมิแต"ละแห"งด�วยวิธีใด” 
  พสุ  เดชะรินทร� และคนอ่ืนๆ (2548) ให�ความหมายไว�ว"า ยุทธศาสตร� คือ สิ่งท่ี
องค�การทําเพ่ือนําไปสู"ความสําเร็จ โดยความสําเร็จนั้นของแต"ละองค�กรก็ไม"เหมือนกัน ถ�าเป3นองค�กร
เอกชนความสําเร็จอาจจะอยู"ท่ีตัวเลขทางการเงิน แต"ถ�าเป3นหน"วยงานราชการ ความสําเร็จนั้นก็อยู"ท่ี
การบรรลุวิสัยทัศน�  
  อาภรณ�  วุฒิคุณาภรณ� (2548) มีความเห็นว"า ยุทธศาสตร� หมายถึง ทิศทางหรือ
แบบแผนการดําเนินงานในระยะยาวขององค�การกําหนดข้ึน โดยคํานึงถึงความสอดคล�องกับ
สภาพแวดล�อมภายนอก แต"อาจเปลี่ยนแปลงได�หากสภาพแวดล�อมมีการเปลี่ยนแปลงไป  
  สุวิชัย ศุภารานนท� (2549) อธิบายไว�ว"า ยุทธศาสตร�โดยท่ัวไป คือ แผนงาน แนวทาง 
หรือวิธีการท่ีจะนําองค�กรไปสู"ผลท่ีสอดคล�องกับภารกิจและจุดมุ"งหมายรวมขององค�กร  
  จินตนา บุญบงการ และณัฎฐพันธ�  เขจรนันทร� (2549) กล"าวว"า การจัดการเชิง    
กลยุทธ� หมายถึง กระบวนการท่ีประกอบด�วยการวิเคราะห�สภาพแวดล�อมและข�อมูลสําคัญของธุรกิจ
ท่ีใช�ในการประกอบการตัดสินใจ การวางแนวทางการดําเนินงาน และควบคุมการปฏิบัติงานเชิง       
กลยุทธ�ขององค�การเพ่ือท่ีจะสร�างความม่ันใจว"าองค�การสามารถท่ีจะดําเนินการได�อย"างสอดคล�องกับ
สภาพแวดล�อมและสถานการณ�ท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนสามารถมีพัฒนาการ และสามารถแข"งขันใน
อุตสาหกรรมได�อย"างมีประสิทธิภาพ  
  ปjยะนิตย�  โอนพรัตน�วิบูลย� (2551) ให�ความหมายของยุทธศาสตร� หมายถึง แผนท่ี
จะบรรลุถึงพันธกิจและเปfาหมาย  
  นฤมล  สุ"นสวัสด์ิ (2552) ให�ความหมายของยุทธศาสตร�ว"า เป3นภาพรวมหรือภาพ
ใหญ"ในการทําสิ่งท่ีถูกต�องเหมาะสม ส"วนยุทธวิธีเป3นวิธีรายละเอียดของการกระทําให�สําเร็จ 
ยุทธศาสตร�เป3นการกําหนดทิศทางการกระทําท่ีถูกต�องและจุดหมายปลายทางขององค�การ ในขณะท่ี
ยุทธวิธีเป3นการดําเนินการเดินทางท่ีจะไปให�ถึงจุดหมายปลายทางด�วยวิธีการท่ีเหมาะสม  
  ณัฎฐพันธ�  เขจรนันทน� (2552) กล"าวว"า ในความหมายของยุทธศาสตร�ระดับองค�กร
ของภาคธุรกิจ หมายถึง การกําหนดทิศทาง (Direction) และขอบเขต (Scope) ความต�องการใน
ระยะยาวขององค�กร เพ่ือท่ีจะจัดสรรทรัพยากรให�สอดคล�องกับสภาพแวดล�อมในการแข"งขันและ
ความคาดหวังของผู�มีส"วนเก่ียวข�องกับธุรกิจ (Stakeholder Expectations)  
  จิรประภา อัครบวร และรัตนศักด์ิ  เจริญทรัพย�  (2552) เห็นว"า S-Strategy 
(ยุทธศาสตร�) หมายถึง ทิศทางและขอบเขตท่ีองค�การจะดําเนินไปในระยะยาวนั้นเป3นอย"างไร อัน
เปรียบเสมือน เข็มทิศขององค�การว"ามีความชัดเจนหรือไม" หลังจากนั้น การศึกษาว"าองค�การของเรา
นั้นอยู"ท่ีไหนในขณะนี้ พันธกิจของเราคืออะไร พันธกิจของเราควรจะเป3นอย"างไร และใครเป3น
ผู�รับบริการของเรา  
  สันตีรณะ  นามวงษา (2552) กล"าวว"า ยุทธศาสตร� หมายถึง การวางแผนเพ่ือนํา
กองทัพเข�ารบโดยใช�กําลังท่ีมีอยู" และกลอุบายให�เกิดประโยชน�สูงสุด  
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  พิเชษฐ�  วงเกียรต์ิขจร (2552) ให�ความหมายไว�ว"า ยุทธศาสตร� คือการพัฒนาโดยนํา
ท้ังศาสตร�และศิลปgในการวางแผนและวิธีการท่ีชาญฉลาดลุ"มลึกกว"าเดิมเพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค�
อย"างใดอย"างหนึ่งซ่ึงเป3นเปfาหมายท่ียากเป3นพิเศษและไม"สามารถสําเร็จได�ด�วยวิธีการปกติ  
  สําหรับแนวคิดหรือความหมายของยุทธศาสตร� และการบริหารยุทธศาสตร�ท่ีศึกษา
และรวบรวมมาจากนักวิชาการต"างประเทศมี ดังนี้  
  เจมส�  ไบร�อัน ควินน� (James Brian Quinn, 1991) ได�ให�ความหมายของ
ยุทธศาสตร� หมายถึง รูปแบบหรือแผนท่ีแสดงถึงความเป3นอันหนึ่งอันเดียวกันของเปfาหมาย (Goals) 
นโยบาย (Policy) และกิจกรรมต"างๆ ในองค�กร (Action) ซ่ึงมององค�การเป3นอันหนึ่งอันเดียวกัน  
  เฮ็นรี่  มินทซ�เบอร�ก (Henry Mintzberg, 1998) ได�กล"าวว"า ยุทธศาสตร� (Strategy) 
คือ แผน หรือเรื่องท่ีเก่ียวข�อง เช"น ทิศทาง แนวทาง แนวทางปฏิบัติไปสู"อนาคต หรือเส�นทางท่ีจะเดิน
จากจุดท่ีอยู"ไปถึงอีกจุดหนึ่ง  
  ไมเคิล อี. พอร�ตเตอร� (Michael E. Porter, 1998) ให�ความหมายของยุทธศาสตร�ใน
ลักษณะท่ีเป3นกิจกรรมท่ีองค�การเลือกท่ีจะเป3นเลิศ โดยแก"นแท�ของยุทธศาสตร� คือ การเลือกท่ีจะ
ดําเนินการกิจกรรมท่ีแตกต"างจากคู"แข"งเพ่ือท่ีจะเสนอข�อเสนอท่ีมีคุณค"าเป3นเอกลักษณ� ยุทธศาสตร�จึง
เป3นการสร�างสรรค�ตําแหน"งท่ีมีเอกลักษณ�และคุณค"า ด�วยการรวมเอากลุ"มของกิจกรรมท่ีมีความ
แตกต"างเข�าไว�ด�วยกัน ซ่ึงหากว"ามีได�เพียงตําแหน"งเดียวแล�ว ยุทธศาสตร�ก็จะไม"มีความจําเป3น 
ยุทธศาสตร�จะต�องมีการกําหนดทางเลือกว"าอะไรไม"ควรทําด�วย ซ่ึงมีความสําคัญเท"าๆ กับทางเลือกว"า
อะไรควรทํา   
  วิลลี่  ไพเตอร�เซ"น (Willie Pietersen, 2002) ยุทธศาสตร� หมายถึง ทําอย"างไรให�
เราใช�ทรัพยากรท่ีมีอยู"จํากัดให�เกิดประโยชน�สูงสุดในการแข"งขัน และเนื่องจากยุทธศาสตร�เป3นเรื่อง
เก่ียวกับการใช�ทรัพยากรอันมีอยู"อย"างจํากัดให�สอดคล�องกันอย"างชาญฉลาด ดังนั้น ในการกําหนด
ยุทธศาสตร�เพ่ือท่ีจะชนะจําเป3นต�องมีการกําหนดชุดของทางเลือกท่ียากซ่ึงท่ีจริงแล�วประเด็นหลักของ
ยุทธศาสตร� คือ การกําหนดจุดเน�นท่ีจริงจังในเรื่องท่ีถูกต�อง  
  อลัน  วอลเทอร� สตีส (Alan Walter Steiss, 2003) อธิบายไว�ว"า ยุทธศาสตร� 
หมายถึง วิธีการท่ีถูกนํามาใช�ในการดําเนินงานขององค�การและนํามาใช�ในการแข"งขันทางธุรกิจเพ่ือให�
บรรลุเปfาหมายท่ีองค�การได�กําหนดไว� แต"ถ�าเป3นในภาครัฐ ยุทธศาสตร�จะถูกใช�เป3นวิธีการในการบรรลุ
เปfาหมายขององค�การภาครัฐ  
  เกอร�รี  จอห�นสัน และเคฟเวน สโคลส� (Gerry Johnson & Kevan Scholes, 2006)     
ได�แสดงความเห็นว"า ยุทธศาสตร�เป3นกรอบและทิศทางระยะยาวขององค�กร โดยมีการจัดสรร
ทรัพยากร ท"ามกลางสภาวะแวดล�อมท่ีท�าทายเพ่ือให�เกิดประโยชน�กับองค�กร รวมท้ังมีความสอดรับ
กับความต�องการทางการตลาดและความคาดหวังของผู�มีส"วนได�ส"วนเสียขององค�กร 
  เคนเน็ท อาร�. แอนดรูส� (Kenneth R. Andrews, 2002) ให�ความหมายคําว"า 
ยุทธศาสตร� หมายถึง กระแสของการตัดสินใจท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา ซ่ึงสะท�อนถึงเปfาหมายของบริษัท 
และแนวทางซ่ึงบริษัทจะดําเนินการให�บรรลุเปfาหมายนั้น  
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  อัลเฟรด  แชนด�เลอร� จูเนียร� (Alfred Chandler, Jr.) ได�ให�ความหมายของ
ยุทธศาสตร�หรือกลยุทธ� (Strategy) ไว�ว"า ยุทธศาสตร� หรือกลยุทธ�เป3นการกําหนดจุดมุ"งหมายระยะ
ยาวของธุรกิจ และการกําหนดแนวทางการดําเนินงานหรือการปฏิบัติการตลอดจนการจัดสรร
ทรัพยากรอันจําเป3นในการดําเนินงานดังกล"าว  
  เสนาะ  ติเยาว� (2546) กล"าว"า กลยุทธ�เป3นคําเริ่มแรกท่ีใช�ในทางทหาร (อ�างถึงใน
เสนาะ  ติเยาว�, 2546) หมายความว"า ศาสตร�และศิลปgในการอํานวยการกําลังทหาร (Art and 
Science of Directing Military Forces) อันเป3นการใช�แผนรวมและดําเนินการรบขนาดใหญ"ในทาง
ธุรกิจได�ใช�คํากลยุทธ�มีความหมายว"า การกําหนดและประเมินทางเลือกต"างๆ ท่ีจะทําให�บรรลุภารกิจ
และเปfาหมายท่ีต้ังไว� และรวมถึงการเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดมาใช� กลยุทธ�เป3นเรื่องของการ
กําหนดเปfาหมายระยะยาวของท้ังองค�การ การเลือกการกระทําท่ีนํามาใช�และการจัดสรรทรัพยากร 
เพ่ือให�ไปสู" เปfาหมายนั้น หรือกล"าวโดยสรุปกลยุทธ�จะระบุว"าผู�บริหารจะวางแผนอย"างไรจึงจะทําให�
บรรลุเปfาหมายท่ีกําหนดไว�ในหลายๆ กรณีท่ีการจะบรรลุเปfาหมายนั้นมีหลายวิธีแต"กลยุทธ�จะระบุ
ข้ันตอนหรือวิธีการข้ันพ้ืนฐานท่ีผู�บริหารจะต�องวางแผนตามท่ีระบุไว�จึงจะบรรลุเปfาหมายท่ีกําหนด 
  คําว"ากลยุทธ� (Strategy) จึงหมายถึงแผนรวม (Comprehensive Plan) ของการ
ดําเนินการท่ีกําหนดทิศทางของการกระทําแนวทางการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือบรรลุเปfาหมายในระยะ
ยาวขององค�กร หรือหมายถึง แผนของผู�บริหารระดับสูงสุดท่ีจะทําให�บังเกิดผลสอดคล�องกับภารกิจ
และเปfาหมายขององค�การ ให�สังเกตว"ากลยุทธ� (Strategy) นั้นหมายถึงแผน (Plan) หรือแบบ 
(Pattern) ท่ีรวมท้ังภารกิจเปfาหมาย การกระทํา และการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือบรรลุผลท่ีต�องการ มี
เหมือนกันแต"น�อยท่ีใช�คําว"า แผนกลยุทธ� (Strategic Plan) ท่ีหมายถึงแผนท่ีแสดงถึงภารกิจ เปfาหมาย 
ทิศทางการดําเนินงาน เปfาหมายท้ังระยะสั้นและระยะยาวและวิธีการท่ีนําไปสู"เปfาหมายนั้น ดังนั้น 
แทนท่ีจะใช�คําว"าแผนกลยุทธ� (Strategic Plan) ก็ใช�คําว"ากลยุทธ� (Strategy) แทนซ่ึงท้ังสองอย"างก็มี
ความหมายอย"างเดียวกัน แต"เม่ือกล"าวถึงการวางแผนกลยุทธ�ก็ใช�ว"า Strategic Planning ซ่ึงหมายถึง 
วิธีการหรือกระบวนวางแผนกลยุทธ�แต"ยังไม"ได�นําเอากลยุทธ�ไปใช� 
  ส"วนคําว"าการบริหารกลยุทธ� (Strategic Management) โดยท่ัวไปหมายถึงการ
ตัดสินใจและดําเนินการเพ่ือทําให�ได�ผลตามท่ีองค�การกําหนดไว� ซ่ึงเน�นท่ีกระบวนการต้ังแต"การ
กําหนดกลยุทธ� การนําเอากลยุทธ�ไปใช�และการประเมินผลกลยุทธ� เป3นกระบวนการวางแผนและให�
ม่ันใจว"าแผนนั้นได�นําไปใช�อย"างมีประสิทธิภาพเพ่ือให�บรรลุเปfาหมายในระยะยาว ข้ันตอนท่ีสําคัญคือ 
การวิเคราะห�ปeจจัยภายนอก การวิเคราะห�ปeจจัยภายใน การกําหนดภารกิจและวัตถุประสงค� การ
กําหนดกลยุทธ� การนํากลยุทธ�ไปใช�และการควบคุมประเมินผลกลยุทธ� กล"าวอย"างสรุปการบริหารกล
ยุทธ�เป3นกระบวนทางการบริหารในการกําหนดและตัดสินใจเพ่ือให�เกิดประโยชน�ต"อองค�การย"าง
สอดคล�องกับ สถานการณ�ตลอดไป มีอีกคําหนึ่งคือคําว"านโยบายธุรกิจ (Business Policy) ซ่ึง
หมายถึงการพิจารณาในแง"ของผู�บริหารระดับสูงท่ีมองภายในองค�การว"าจะทําอย"างไรให�หน�าท่ีต"างๆ 
ภายในองค�การประสานสัมพันธ�กันอย"างเหมาะสมเพ่ือก"อให�เกิดผลสูงสุดต"อองค�การ ท้ังนี้เพราะ
หน"วยงานต"างๆ ในองค�การจะทํางานในลักษณะความคิดท่ีเป3นผู�เชี่ยวชาญเฉพาะด�าน ซ่ึงเน�นว"าจะให�
ได�ประโยชน�สูงสุดในงาน  มาตรการในการวัด ประสิทธิภาพของแต"ละหน�าท่ีของหน"วยงานแตกต"าง
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กันซ่ึงอาจนําไปสู"ความขัดแย�งกันได� แต"ผู�บริหารระดับสูงจะมองในแง"ของการบริหารท่ัวไปในลักษณะ
ท่ีจะทําอย"างไรท่ีจะจัดสรรทรัพยากรให�เกิดผลดีสูงสุดต"อองค�การโดยส"วนรวมและบรรลุเปfาหมาย
ระยะยาวขององค�การ อย"างไรก็ตามการบริหารกลยุทธ�ก็ได�รวมเอานโยบายธุรกิจเข�าไว�ด�วยแต"เน�นท้ัง
ด�านสภาพแวดล�อมภายนอกและกลยุทธ�องค�การเข�าด�วยกัน 
  สมยศ  นาวีการ (2539) (อ�างถึงใน บุญเลิศ  เย็นคงคา, 2545) ให�ความหมายไว�ว"า 
กลยุทธ� (Strategies) คือ แผนงานระยะยาวขององค�การท่ีถูกกําหนดข้ึนมาเพ่ือการบรรลุภารกิจ และ
เปfาหมายขององค�การ กลยุทธ�จะต�องใช�ข�อได�เปรียบจากการแข"งขันให�มากท่ีสุด และข�อเสียเปรียบ
ทางการแข"งขันให�น�อยท่ีสุด   
  ส"วนความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ� (Strategic Management) หมายถึง  
การตัดสินใจและการบริหารท่ีมีผลกระทบต"อผลการดําเนินงานระยะยาวขององค�การ การบริหาร
เชิงกลยุทธ�จะประกอบด�วย การกําหนดกลยุทธ� และประเมินท้ังโอกาส อุปสรรคภายในของ
สภาพแวดล�อม ภายนอก และจุดแข็ง จุดอ"อนภายในของสภาพแวดล�อมภายในองค�การ สมชาย    
ภคภาสน�วิวัฒน� (2542) กล"าวว"า การบริหารเชิงกลยุทธ� (Strategic Management) หรือ การ
วางแผนเชิงกลยุทธ� (Strategic Planning) หรือ การคิดอย"างกลยุทธ� (Strategic Thinking) ถือได�ว"า
เป3นแนวทางการบริหารเชิงระบบ (Systemic Management) ซ่ึงมีความยืดหยุ"นกับการเปลี่ยนแปลง 
เป3นการบริหารท่ีปfองปรามปeญหา (Preventive) ด�วยระบบแนวคิดท่ีมองไปสู"อนาคต (Proactive) 
และมีความคล"องตัวในการแก�ปeญหาเฉพาะหน�า ตลอดจนเป3นแนวทางท่ีครบวงจร (Holistic) ส"วน           
ศิริวรรณ เสรีรัตน� (2541) กล"าวถึง การบริหารเชิงกลยุทธ� (Strategic Management) หมายถึง การ
วางแผนดําเนินการ และการควบคุมในแนวทางกลยุทธ� ซ่ึงจะช"วยให�การบริหารเป3นไป อย"างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จุดเน�นของการบริหารเชิงกลยุทธ�มุ"งพิจารณาในแง"ของการบริหาร     
กลยุทธ�ท่ีคิดค�นข้ึนมา ต�องอาศัยพ้ืนฐานทางการบริหารเป3นหลัก 
  การบริหารเชิงกลยุทธ� (จตุรงค�  บุณยรัตนสุนทร, 2555) หมายถึง การบริหารหรือ
การจัดการในลักษณะท่ีมีการวิเคราะห�การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล�อมทางเศรษฐกิจ สังคม ท้ังใน
ระยะสั้นและระยะยาว โดยท้ังนี้จะเป3นการดําเนินการหรือดําเนินนโยบายให�มีความสอดคล�องกับ
โอกาสท่ีเปjดกว�างจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล�อมและสอดคล�องกับจุดอ"อนจุดแข็งขององค�กร 
  การบริหารเชิงกลยุทธ� จึงเป3นการบริหารอย"างมีระบบ เป3นการบริหารท่ีต�องอาศัย
วิสัยทัศน�ของผู�นําองค�กร เป3นการบริหารอย"างมีการวางแผนอย"างเป3นข้ันตอน และมีการวิเคราะห�
อย"างมีหลักเกณฑ�ในโลกแห"งการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล�อม อาจกล"าวได�ว"า การบริหารเชิง    
กลยุทธ�ได�กลายเป3นหัวใจสําคัญต"อความสําเร็จขององค�กรในยุคปeจจุบันท่ีกําลังเผชิญการท�าทายจาก
การเปลี่ยนแปลงและการแข"งขันท่ีไร�พรมแดน เม่ือได�กลยุทธ�ท่ีชัดเจนต�องแปรกลยุทธ�เป3นแผนปฏิบัติ
การ (Action Plan) ซ่ึงต�องนําเอากลยุทธ�มากําหนดแผนงาน /โครงการ กําหนดวัตถุประสงค� กําหนด
กิจกรรม กําหนดวิธีการดําเนินงาน โดยต�องมีการกําหนดเปfาหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลาดําเนินการ และ
กําหนดงบประมาณท่ีต�องใช�ในแต"ละกิจกรรมแผนปฏิบัติการจึงจะเชื่อมโยงกับกลยุทธ�และจะต�องเป3น
รูปธรรมมาก ในทางปฏิบัติการทําแผนปฏิบัติการจะต�องมีรายละเอียดในการทํา SWOT Analysis ให�
ชัดเจน ท้ังนี้เพ่ือเอ้ืออํานวยให�ผู�บริหารสามารถติดตามความก�าวหน�าของการปฏิบัติตามแผนได� 
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แผนงานจะเป3นเครื่องช"วยเชื่อมโยงแผนกลยุทธ�และแผนปฏิบัติการให�สัมพันธ�ถึงกัน โดยแผน
ยุทธศาสตร�หรือแผนกลยุทธ�ทําข้ึนบนพ้ืนฐานของกรอบท่ีกว�าง แต"แผนปฏิบัติการจะต�องระบุเรื่องท่ี
สําคัญไว�อย"างชัดเจนและสามารถควบคุมผลสําเร็จจากการปฏิบัติได�ด�วย แผนปฏิบัติการจะช"วยให�ท้ัง
ฝlายผู�บริหารท่ีอนุมัติแผนและผู�ปฏิบัติงานทราบชัดถึงข�อมูลต"างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติงานตาม
แผนและผลลัพธ�ของแผนกลยุทธ�ท่ีต�องการ 
  ส"วนคําว"า การวางแผนกลยุทธ� (จตุรงค�  บุณยรัตนสุนทร, 2555) (อ�างถึงใน 
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2555) หมายถึง การตัดสินใจท่ีสัมพันธ�กับการคาดการณ�การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล�อมเป3นการตัดสินใจบนสมมติฐานของการปรับตัวให�เข�ากับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล�อมในอนาคต 
  สรุปได�ว"า คําว"ายุทธศาสตร�  หรือกลยุทธ�  หรือบางครั้ งเรียกว"า การบริหาร
ยุทธศาสตร� (Strategic Administration) หมายถึง กรอบและทิศทางระยะยาวขององค�กร โดยมีการ
จัดสรรทรัพยากร ท"ามกลางสภาวะแวดล�อมท่ีท�าทายเพ่ือให�เกิดประโยชน�กับองค�กร เป3นกระบวนการ
ทางการจัดการท่ีเก่ียวข�องกับการกําหนดวิสัยทัศน� (Vision) ภารกิจ (Mission) เปfาหมาย (Goals) 
วัตถุประสงค� (Objective) และกลยุทธ� (Strategy) โดยทําการพิจารณาความสัมพันธ�ระหว"าง
สภาพแวดล�อมภายใน กับสภาพแวดล�อมภายนอก ท่ีมีผลกระทบต"อองค�การ เพ่ือนํามาเป3นแนวทาง
สําหรับการตัดสินใจภายใต�ปeญหาต"างๆ ท่ีองค�กรต�องเผชิญหน�าท่ีประกอบด�วย การเปลี่ยนแปลง 
(Change) ท่ีมีผลต"อลูกค�าหรือผู�รับบริการ (Customer) และการแข"งขัน (Competition)  
 2.1.2 กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ� (Strategy Process) 
  กระบวนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ�หรือกระบวนการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร�
(Strategy Process) (Certo & Peter, 1991) กล"าวว"า มี 5 ข้ันตอน (อ�างถึงใน ภูมิชัย ม่ังเรืองสกุล, 
2555) ดังนี้  
  1) การวิเคราะห�สภาพแวดล�อม คือ การพิจารณาจุดแข็ง จุดอ"อนภายในองค�การ ซ่ึง
ปeจจัยภายนอกท่ีเป3นโอกาสและอุปสรรคต"อองค�กร ซ่ึงเป3นเง่ือนไขต"อความสําเร็จขององค�การ 
  2) การกําหนดทิศทางขององค�การ คือ การนําพันธกิจและวัตถุประสงค�ขององค�กร 
มาพิจารณาโดยเน�นประโยชน�ท่ีจะได�รับ 
  3) การกําหนดยุทธศาสตร� คือ การพิจารณาออกแบบ และเลือกยุทธศาสตร�ท่ี
เหมาะสม เพ่ือนําไปปฏิบัติแล�วทําให�องค�การบรรลุวัตถุประสงค� 
  4) การปฏิบัติตามยุทธศาสตร� คือ การนํายุทธศาสตร�ไปปฏิบั ติ โดยคํานึงถึง
โครงสร�างองค�การและวัฒนธรรมองค�การ เพ่ือนําไปสู"ความสู"ความสําเร็จ 
  5) การควบคุมยุทธศาสตร� คือ การติดตามผลการปฏิบัติงาน และประเมินผล
กระบวนการดําเนินการ 
  ไควน� มินเบริก และเจมส� (Quinn, Mintzberg & James, 1988) (อ�างถึงใน ภูมิชัย  
ม่ังเรืองสกุล, 2555) กล"าวว"า กระบวนการยุทธศาสตร� ประกอบด�วยกิจกรรมหลัก 3 ข้ันตอน ซ่ึงเป3น
ส"วนสําคัญของการบริหารระดับสูง และเป3นงานท่ีต�องทําอย"างต"อเนื่อง คือ 1) การจัดทํายุทธศาสตร� 
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(Strategy Formulation) 2) การปฏิบัติตามยุทธศาสตร� (Strategy Implementation) และ 3) การ
ประเมินยุทธศาสตร� (Strategy Evaluation) 
  ธงชัย  สันติวงษ� (2537) กล"าวสรุปว"า กระบวนการยุทธศาสตร� ประกอบด�วยส"วน
สําคัญ 2 ส"วน ได�แก" 
  1) การพัฒนาหรือการจัดทํายุทธศาสตร� ซ่ึงประกอบด�วยส"วนสําคัญ 4 ประการ ได�แก" 
   1.1) การวิเคราะห�ทรัพยากรภายใน ดูจุดแข็ง จุดอ"อน เพ่ือประเมินกําลัง
ความสามารถในการดําเนินการต"อไป 
   1.2) การวิเคราะห�และเสาะหาโอกาสท่ีมีอยู"ในสภาพแวดล�อมภายนอก และ
ปeญหาอันอาจเกิดข้ึนท่ีองค�การควรรับทราบไว�ล"วงหน�า 
   1.3) การพิจารณาหรือทําความเข�าใจเก่ียวกับค"านิยม หรือเปfาหมายส"วนบุคคล 
ของกลุ"มบุคคลหรือตัวบุคคลท่ีมีอิทธิพลต"อองค�การโดยตรง 
   1.4) การพิจารณากําหนดภาพพจน�ขององค�การ ในส"วนท่ีเก่ียวข�องกับความ
รับผิดชอบท่ีต�องพึงมีต"อสังคม 
  2) การปฏิบัติตามยุทธศาสตร� เป3นงานของผู�บริหารระดับสูง ท่ีจะต�องอาศัยความ
ร"วมมืออย"างกว�างขวางจากผู�บริหารระดับกลาง และระดับตํ่ากว"าลงไป มากกว"าการจัดทํายุทธศาสตร� 
สิ่งท่ีจําเป3นในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร� ได�แก" 
   2.1) การจัดกลุ"มงานหรือจัดองค�การ เพ่ือให�สามารถดําเนินการจนประสบ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค� เป3นท่ียอมรับกันว"ายุทธศาสตร�หนึ่งท่ีพัฒนาข้ึนมาแล�วนั้น ต�องมี
โครงสร�างท่ีมารองรับเพ่ืออํานวยให�กลยุทธ�นั้นสามารถดําเนินการได�จนเป3นสําเร็จผลอย"างมี
ประสิทธิภาพ 
   2.2) การจัดระบบข"าวสารข�อมูล ระบบข�อมูลสําหรับส"วนรวมท้ังหมดท่ีเป3น
ทางการ และไม"เป3นทางการ จะต�องเอ้ืออํานวยให�งานขององค�การ และสมาชิกขององค�การ สามารถ
ติดต"อกันไปได�โดยสะดวก 
   2.3) การควบคุม มีความสําคัญ 2 ประการ ประการแรก เพ่ือท่ีแจ�งให�ทราบว"าสิ่ง
ต"างๆ ได�ดําเนินการไปสอดคล�องและเป3นไปตามเปfาหมาย วัตถุประสงค�และแผนงานพียงใด และ
ประการท่ีสอง เพ่ือเป3นเครื่องมือท่ีจะใช�กระตุ�นหรือจูงใจสมาชิกขององค�การได�อย"างมีประสิทธิภาพ ท่ี
จะทําให�งานนั้นดําเนินต"อไปด�วยดี ฝlายบริหารจะใช�การควบคุมนี้ สําหรับเพ่ือนําข�อมูลมาปรับปรุง
แผน หรือตัดสินใจเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับกลยุทธ�ก็ได� 
  การบริหารเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Management) เป3นการนํากระบวนการเชิง
ยุทธศาสตร�มาดําเนินการให�เป3นผลสําเร็จ ประกอบด�วยข้ันตอนจํานวน 3 ข้ันตอน ได�แก" ข้ันตอนการ
วิเคราะห�เชิงยุทธศาสตร� (Strategic Analysis) ข้ันตอนในการกําหนดทางเลือกเชิงยุทธศาสตร� 
(Strategic Choice) และข้ันตอนในการนําแผนยุทธศาสตร�ไปปฏิบัติ (Strategic Implementation) 
ดังรายละเอียด ต"อไปนี้ (สมชาย ภคภาสน�วิวัฒน�, 2546) (อ�างถึงใน ภูมิชัย ม่ังเรืองสกุล, 2555) 
  1) ข้ันตอนการวิเคราะห�เชิงยุทธศาสตร� (Strategic Analysis) หมายถึง ข้ันตอนใน
การวิเคราะห�องค�ประกอบท้ังหมด 3 ประการ อันได�แก" การวิเคราะห�สภาพแวดล�อมภายนอก การ
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วิเคราะห�สภาพแวดล�อมภายในขององค�การ และการวิเคราะห�ทัศนคติ ค"านิยมหรือวัฒนธรรมของ
องค�การ โดยมีเปfาหมายท่ีจะกําหนดสิ่งท่ีเรียกว"า “ตําแหน"งเชิงวิทยาศาสตร�” 
   1.1) การวิเคราะห�สภาพแวดล�อมภายนอกขององค�กรนั้น คือการวิเคราะห�ถึงการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคม อุตสาหกรรมและธุรกิจท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตโดย
พิจารณาถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงดังกล"าว ท้ังในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพ่ือท่ีจะหา
ข�อสรุปว"า การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล�อมจะส"งผลกระทบต"อธุรกิจหรือองค�การในเชิงบวกหรือ
เชิงลบ ถ�ากระทบกับองค�การในเชิงบวกก็ถือว"าเป3น “โอกาส” (Opportunity) แต"ถ�ากระทบกับธุรกิจ
ในเชิงลบก็ถือว"าเป3น “อุปสรรคท่ีคุกคาม” (Threat) 
   1.2) การวิเคราะห�สภาพแวดล�อมภายในขององค�การ หมายถึง การพิจารณาถึง
โครงสร�างองค�การ ทรัพยากรมนุษย�ขององค�การ ทรัพยากรด�านต"างๆ ไม"ว"าจะเป3นด�านการเงิน 
เทคโนโลยี สถานท่ีตั้ง ฐานลูกค�าและอ่ืนๆ เพ่ือท่ีจะดูว"าสิ่งต"างๆ ท่ีกล"าวมาเหล"านั้นเม่ือเทียบกับคู"แข"ง
แล�วเป3น “จุดอ"อน” (Weakness) หรือเป3น “จุดแข็ง” (Strength) 
   1.3) องค�ประกอบอีกส"วนหนึ่งของการวิเคราะห�เชิงยุทธศาสตร� (Strategic 
Analysis) คือการวิเคราะห�ค"านิยม ความคาดหวัง ตลอดจนวัฒนธรรมขององค�การ เพราะ
องค�ประกอบด�วยกลุ"มบุคคลท่ีมีความหลากหลายแตกต"างกัน การพิจารณาแนวความคิดของกลุ"ม
บุคคลต"างๆ ในองค�การจึงเป3นสิ่งท่ีสําคัญเพราะท่ีจะดําเนินการองค�ประกอบด�วยการท่ีจะดําเนินการ
ตามแผนเชิงยุทธศาสตร�ให�ได�ผลนั้น จําเป3นต�องคํานึงถึงข�อเท็จจริงในการท่ีจะทําให�แผนสามารถ
ปฏิบัติได�  ข�อเท็จจริงส"วนหนึ่งท่ีต�องคํานึงคือ แนวคิดหรือค"านิยมของคนในองค�การการบริหารเชิง
ยุทธศาสตร� จึงต�องคํานึงถึงข�อเท็จจริงในด�านบทบาทและอํานาจของกลุ"มต"างๆ ว"ากลุ"มใดมีอํานาจ 
และพลังท่ีจะผลักดันนโยบายท่ีกําหนดไว�ให�เป3นผลสําเร็จ การศึกษาถึงค"านิยมของกลุ"มต"างๆ ใน
องค�การ และการพัฒนาทิศทางนโยบายขององค�การ ให�สอดคล�องกับกลุ"มคนเหล"านั้น จึงเป3นส"วน
หนึ่งของแนวทางการวิเคราะห�เชิงยุทธศาสตร�ด�วย 
   สรุป การวิเคราะห�เชิงยุทธศาสตร�มีเปfาหมายสําคัญ คือ การกําหนดตําแหน"งเชิง
ยุทธศาสตร� การกําหนดตําแหน"งเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Positioning) ขององค�การ โดยพิจารณา
ถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล�อมและพิจารณาถึงข�อเท็จจริงในจุดอ"อน จุดแข็งของ
องค�การ ตลอดจนค"านิยมต"างๆ เพ่ือท่ีจะให�การวางตําแหน"งนั้น สอดคล�องและเป3นไปได� และสามารถ
ท่ีจะปรับตัวไปตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล�อมอันเหมาะสม 
  2) ข้ันตอนการกําหนดทางเลือกเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Choice) ประกอบด�วย 
3 ข้ันตอน ได�แก" 
   ข้ันตอนท่ี 1 เป3นการกําหนดแนวทางหรือทางเลือกทางยุทธศาสตร� (Strategic 
Option) คือ หลังจากท่ีได�มีการวิเคราะห�สภาพแวดล�อมภายนอกและสภาพแวดล�อมภายใน จะเป3น
การพิจารณาถึงความเป3นไปได�ในการกําหนดทิศทางการพัฒนาองค�การ เพ่ือให�สอดคล�องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล�อมและต้ังอยู"บนพ้ืนฐานของการศึกษาจุดแข็ง จุดอ"อน และความเป3นไป
ได�ในการนําไปปฏิบัติบนพ้ืนฐานการศึกษาค"านิยมของกลุ"มต"างๆ ซ่ึงเป3นการกําหนดแนวทางการ
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พัฒนาองค�การไปสู"อนาคต เป3นการกําหนดทิศทางระยะยาวของพัฒนาการขององค�การ ตลอดจนการ
กําหนดแนวทางหรือยุทธศาสตร�ในทางเลือกต"างๆ เพ่ือท่ีบรรลุสู"ทิศทางท่ีได�ทิศทางท่ีได�กําหนดไว� 
   ข้ันตอนท่ี 2 เป3นการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร� เม่ือมีการกําหนดทางเลือก
ในเชิงยุทธศาสตร�หลายๆ แนวทางแล�ว จะมาสู"ข้ันการศึกษาถึงความเป3นไปได� และความเหมาะสม
ของแนวทาง กล"าวอีกนัยหนึ่งคือ เป3นการประเมินทางเลือกท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงจะเป3นแนวทางท่ีคํานึงถึง
จุดอ"อน จุดแข็งขององค�การและความเป3นไปได� ท่ีมีการปฏิบัติบนพ้ืนฐานของค"านิยม และเป3น
แนวทางท่ีสามารถดําเนินไปอย"างสอดคล�องกับโอกาสท่ีเปjดกว�างในอนาคต ตลอดจนเป3นแนวทางท่ี
สามารถ หลีกเลี่ยงหรือปfองกันภยันตราย ของการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล�อมแนวทางดังกล"าวท่ี
อาจเรียกว"า “ยุทธศาสตร�ท่ีเหมาะท่ีสุด” (Strategic Fit) 
   ข้ันตอนท่ี 3 เป3นการเลือกยุทธศาสตร� หลังจากท่ีได�มีการประเมินถึงข�อดี ข�อเสีย
ของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร�ต"างๆ เรียบร�อยแล�ว ก็จะเป3นช"วงของการตัดสินใจเลือกทางเลือกหนึ่งให�
เป3นการยุติในการนี้ต�องยอมรับว"า ประเด็นหรือค"านิยมของผู�นําหรือฝlายบริหารนั้น มีน้ําหนักมากใน
การเป3นตัวกําหนดทางเลือก บ"อยครั้งทางเลือกท่ีเลือกไว� เกิดจากอารมณ�หรือความผูกพันของผู�นํา
องค�การ หรือเป3นผลมาจากการต"อสู�ทางการเมืองในระดับองค�การมากกว"าทางเลือกท่ีมีเหตุผล 
   โดยสรุปแล�ว การประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร�นั้น เปfาหมายท่ีสําคัญท่ีสุดคือ  
ต�องการท่ีจะดู ถึงยุทธศาสตร�หรือแนวทาง หรือนโยบายท่ีเหมาะสมท่ีสุด ภายใต�ความเป3นไปได�และ
แนวทางสามารถสร�างความก�าวหน�าให�แก"องค�การได�มากท่ีสุด 
  3) ข้ันตอนการนํายุทธศาสตร�ไปปฏิบัติ (Strategic Implementation) หมายถึง 
ข้ันตอนท่ีจะมีการวางแผนใช�ทรัพยากร ท้ังด�านการเงิน บุคลากร วัสดุอุปกรณ� การสร�างเครือข"ายหรือ
การปรับโครงสร�างองค�การให�เหมาะสม เพ่ือสามารถนําแนวทางหรือกลยุทธ�ท่ีได�ตัดสินใจนั้นไปปฏิบัติ
ได� นอกจากนี้ยังหมายถึงองค�ประกอบในการจัดแบ"งโครงสร�างองค�การรวม การกําหนดระบบการ
บริหาร การกําหนดระบบเก่ียวกับสารสนเทศ และการสร�างค"านิยมหรือวัฒนธรรมขององค�การอีกด�วย 
  อุทิศ  ขาวเธียร (2549) (อ�างถึงใน ภูมิชัย  ม่ังเรืองสกุล, 2555) ได�กล"าวถึงการ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร�  สรุปได�ว"า การวางแผนยุทธศาสตร� มีองค�ประกอบ 3 ส"วนใหญ"ๆ ได�แก"        
1) องค�ประกอบหลักด�าน “เปfาประสงค�ร"วม” ซ่ึงประกอบด�วยวิสัยทัศน� พันธกิจ และวัถตุประสงค�
หลักองค�ประกอบส"วนนี้หากชัดเจนจะมีหน�าท่ีเสริมการประสานงานแก"องค�การและ/หรือเป3นส"วน
ชี้นําให�เห็นทิศทางการพัฒนา “วิสัยทัศน�” ท่ีองค�การประสงค� เป3นสิ่งท่ีพ่ึงปรารถนาในการพัฒนาท่ี
สมเหตุสมผล ส"วนพันธกิจซ่ึงทําให�เกิดความชัดเจนในบทบาทหน�าท่ีท่ีสําคัญท่ีสุดขององค�การต�องทํา
อย"างมีบูรณาการภายใต�แผนต"างๆ ส"วนวัตถุประสงค�หลัก เป3นเกณฑ�ท่ีต�องบรรลุ หรือระดับ
ความสําเร็จ (ผลกระทบ/ผลลัพธ�) ท่ีต�องถูกประเมิน เพ่ือเป3นหลักประกันว"า องค�การได�ดําเนินการ
ตามแผนไปสู" ทิศทางท่ีก"อให�เกิดวิสัยทัศน�ท่ีวาดหวังไว� 2) องค�ประกอบด�าน “ทางเลือกการ
ดําเนินการ” ซ่ึงได�แก"ยุทธศาสตร�/ยุทธวิธี  ท่ีกําหนดอย"างชัดเจนข้ึนเป3นกรอบความคิดท่ีชี้นําทางแก"
การปฏิบัติการหลักของแผนว"า แนวทางท่ีเหมาะสมเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค�ของแผนมีอย"างไรบ�าง 
กรอบความคิดนี้ได�มาจากการผนวกประเด็นนําท่ีได�จากการวิเคราะห� และการจัดลําดับความสําคัญ
ของสภาพแวดล�อม ท้ังด�านจุดแข็ง จุดอ"อน โอกาสและอุปสรรค นอกจากนี้ยังต�องคํานึงถึงความสอด
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รับกับพันธกิจขององค�การอีกด�วย 3) องค�ประกอบหลักด�านเครื่องมือกลไกเร"งรัดการพัฒนา เพ่ือ
สามารถชี้แนะแนวทางการเร"งรัดกระบวนการปรับกระบวนการทํางานขององค�การ การปรับปรุง
ระเบียบตลอดจนค"านิยม วัฒนธรรมและความเชื่อด�านต"างๆ ภายในองค�การให�สนับสนุนแผนงาน
โครงการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของยุทธศาสตร�และยุทธวิธีท่ีกําหนดไว� 
  บุญเลิศ  เย็นคงคา (2545) กล"าวว"า การวางแผนเชิงกลยุทธ� (Strategic Planning) 
เป3นการพัฒนาแผนระยะยาวขององค�การบนรากฐานของโอกาสและอุปสรรคจาการประเมินสภาวะ
แวดล�อมภายนอก จุดแข็ง และจุดอ"อนขององค�การจากการประเมินสภาวะแวดล�อมภายในองค�การ 
การวางแผนเชิงกลยุทธ�จะประกอบด�วยการตัดสินใจกําหนดวัตถุประสงค� การระบุทิศทางหรือภารกิจ
หลัก การกําหนดเปfาหมาย การพัฒนากลยุทธ� และการกําหนดนโยบายขององค�การ การวางแผน
เชิงกลยุทธ� จะประกอบด�วยองค�ประกอบ ดังนี้  
  1) การกําหนดวัตถุประสงค� (Objective Setting) วัตถุประสงค� (Objective) คือ 
จุดหมายปลายทางท่ีองค�การแสวงหาเพ่ือการบรรลุผลสําเร็จของการดําเนินงาน การอยู"รอดและการ
พัฒนาวัตถุประสงค�ขององค�การ มีการจําแนกเป3นระดับสายการบังคับบัญชาในองค�การ การมี
วัตถุประสงค�หลายระดับ และในแต"ละระดับยังมีวัตถุประสงค�หลายด�านอาจทําให�เกิดปeญหาความ
ขัดแย�งระหว"างวัตถุประสงค�ได� ผู�บริหารจึงควรพยายามท่ีกําหนดวัตถุประสงค�ให�มีความสอดคล�อง
กลมกลืน และเป3นทิศทางเดียวกัน โดยการระบุขอบเขตของวัตถุประสงค�แต"ละด�านอย"างชัดเจน 
  2) การระบุทิศทาง หรือภารกิจหลัก (Mission Setting) ภารกิจ (Mission) คือ 
ข�อความท่ีแสดงถึงแนวทางหลักในการอยูรอดขององค�การโดยระบุถึงหน�าท่ีท่ีองค�การต�องการกระทํา
ต"อสังคม  ลักษณะสังคมของการดําเนินงานและปรัชญาทางการจัดการขององค�การ ภารกิจหลักของ
แต"ละแห"งจะแตกต"างกันออกไป การท่ีผู�บริหารสามารถระบุ และมีแนวคิดท่ีชัดเจนเก่ียวกับทิศทาง
หรือภารกิจหลักขององค�การทําให�เกิดผล คือ 1) เกิดความรู� 2) ความเข�าใจถึงเปfาหมายท่ีจะกระทํา 
3) สามารถกําหนดเปfาหมายและวิธีการท่ีจะทุ"มเทความพยายามให�ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค�
ท่ีต้ังไว� ดังนั้น การระบุภารกิจหลักจึงมีประโยชน�ดังนี้ 1) องค�การสามารถระบุขอบเขตกิจกรรมและ
วิธีการดําเนินงานได� 2) พนักงานสามารถยึดถือเป3นแนวทางในการปฏิบัติงาน 3) ใช�เป3นสิ่งในการ
ติดต"อ สื่อสารให�ทุกฝlายท่ีเก่ียวข�องทราบ  
  3) การกําหนดเปfาหมาย (Goal Setting) เปfาหมาย (Goal) หมายถึง ผลลัพธ�
สุดท�ายท่ีองค�การต�องการให�เกิดข้ึนเป3นผลลัพธ�ท่ีเฉพาะเจาะจงขององค�การ สามารถวัดได� และมี
ระยะเวลาท่ีแน"นอน ตัวอย"างข�อความท่ีระบุเปfาหมายของการดําเนินงานของธนาคารว"า “การเพ่ิม
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 10 % ในปiหน�า” 
  การกําหนดเปfาหมายจะมีความสัมพันธ�กับวัตถุประสงค�และภารกิจหลักขององค�การ
ท่ีระบุไว�ก"อน โดยนําเอาวัตถุประสงค�หรือภารกิจหลักมาใช�เป3นกรอบสําหรับการกําหนดเปfาหมายของ
องค�การให�มีความเฉพาะเจาะจงยิ่งข้ึน 
  4) การพัฒนากลยุทธ� (Strategic Setting) 
  กลยุทธ� (Strategy) คือ ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดท่ีองค�การเลือกดําเนินการจากจุดท่ีเป3นอยู"
ในปeจจุบันไปสู"เปfาหมายในอนาคตท่ีกําหนดไว� การพัฒนากลยุทธ�ต�องคํานึงถึงโอกาสและอุปสรรค
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ตลอดจนจุดแข็งและจุดอ"อนขององค�การ แล�วเลือกวิธีท่ีได�เปรียบคู"แข"งขันมากท่ีสุด ตัวอย"าง เช"น    
กลยุทธ�เพ่ือบรรลุเปfาหมายของการเพ่ิมผลตอบแทนจากการลงทุน 10 % ธนาคารอาจใช�วิธีการเพ่ิม
อุปสงค�ของสินเชื่อให�สูงข้ึน โดยการเสนอเง่ือนไขพิเศษแก"ลูกค�าท่ีมีประวัติดี เป3นต�น 
  5) การกําหนดนโยบาย (Policy Setting) 
  นโยบาย (Policy) หมายถึง แนวปฏิบัติอย"างกว�างๆ เพ่ือเชื่อมโยงระหว"างการ
กําหนดกลยุทธ�และการดําเนินการตามกลยุทธ�ขององค�การ ตัวอย"างเช"น จากกลยุทธ�การเพ่ิมอุปสงค�
ของการให�สินเชื่อแก"ลูกค�าท่ีมีประวัติดี ธนาคารอาจให�นโยบายประเมินคําขอกู�จากสถานภาพของผู�กู�
เป3นหลัก แทนการประเมินจากรายได�ของผู�กู� เป3นต�น 
  ลําดับข้ันตอนของจุดมุ"งหมาย (Hierarchy of Purposes) เป3นรูปแบบจุดมุ"งหมาย
ขององค�การ 4 ประการ (ดังภาพ 2.1) คือ (อ�างถึงใน บุญเลิศ เย็นคงคา, 2545) 1) วิสัยทัศน� (Vision) 
2) ภารกิจ (Mission) 3) เปfาหมาย (Goals) 4) วัตถุประสงค� (Objectives) จุดมุ"งหมาย 4 ประการนี้
จะช"วยเป3นแนวความคิดอย"างกว�างในการกําหนดกลยุทธ�เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค�เฉพาะอย"าง 
วัตถุประสงค�เหล"านี้จะช"วยธุรกิจในการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานและการควบคุม 
  ลําดับข้ันตอนของกลยุทธ� (Hierarchy of Strategies) มีส"วนประกอบ 3 ส"วน คือ 
1) กลยุทธ�ระดับบริษัท 2) กลยุทธ�ระดับธุรกิจ และ 3) กลยุทธ�ระดับหน�าท่ีทางธุรกิจ 
 
  
 
    
             วิสัยทัศน� (Vision) 
           ภารกิจ (Mission)           

                                      เปfาหมาย (Goals)            ลําดับข้ันตอนของจุดมุ"งหมาย                
                                   วัตถุประสงค� (Objectives)        (Hierarchy of Purposes) 
         กลยุทธ�หลัก                   ระดับบริษัท (Corporate)             ลําดับข้ันตอนของกลยุทธ� 
    (Grand Strategy)          ระดับธุรกิจ (Business)                     (Hierarchy of Strategies) 
                                        ระดับหน�าท่ี(Functional) 
              
ภาพท่ี 2.1 แสดงลําดับข้ันตอนของจุดมุ"งหมายและกลยุทธ� 
ท่ีมา: Higgins & Vincze (1993)   
 
  จุดมุ"งหมาย (Purpose) หมายถึง สิ่งท่ีองค�การต�องการในอนาคต จุดมุ"งหมาย
สามารถกําหนดได� 4 ประการ คือ 1) วิสัยทัศน� 2) ภารกิจ 3) เปfาหมาย 4) วัตถุประสงค� ดังภาพท่ี 
2.2 โดยมีการจัดลําดับจากเจาะจงน�อยท่ีสุด คือ วิสัยทัศน� ไปยังเจาะจงมากท่ีสุด คือ วัตถุประสงค� ท้ัง 
4 ประการ เป3นแนวทางท่ีสําคัญของกระบวนการกําหนดกลยุทธ�จากแนวความคิดอย"างกว�างไปยังการ
กําหนดกลยุทธ�เพ่ือกําหนดวัตถุประสงค�เฉพาะอย"าง 
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ภาพท่ี 2.2 แสดงความสัมพันธ�และลําดับข้ันตอนของจุดมุ"งหมายเชิงกลยุทธ� 
ท่ีมา: Higgins & Vincze (1993)   
 
 วิสัยทัศน� (Vision) หมายถึง เปfาหมายท่ีมีลักษณะกว�าง ซ่ึงเป3นท่ีต�องการของตลาด
ในอนาคตโดยไม"ได�กําหนดวิธีการ (Means) เอาไว� ควิกลีย� (Quigley, 1993) (อ�างถึงใน บุญเลิศ     
เย็นคงคา, 2545) กล"าวว"า วิสัยทัศน� คือกุญแจสําคัญของการเป3นผู�นําเป3นเสมือนแผนท่ีประกอบการ
เดินทางไปสู"จุดหมายในอนาคต และยังเป3นคู"มือแนะนําวิธีการเดินทางไปสู"จุดมุ"งหมายดังกล"าวอีกด�วย 
นอกจากนั้นวิสัยทัศน�ท่ีดีควรมีลักษณะปลายเปjด (Open Ended) กล"าวคือ คําถามพ้ืนฐานสําหรับ
การกําหนดวิสัยทัศน�ควรเป3นคําถามท่ีชวนให�ผู�คนติดต"อและก"อให�เกิดการกระตุ�นต"อองค�การโดย
ส"วนรวมอีกด�วย 
 วิสัยทัศน�เชิงกลยุทธ� (Strategic Vision) หมายถึง การกําหนดทิศทางในอนาคตของ
ธุรกิจ เพ่ือกําหนดแนวคิดท่ีใช�เป3นแนวทางในการชี้นําถึงสิ่งท่ีองค�การต�องการจะทําและจะเป3นในอนาคต 
 วิสัยทัศน�ท่ีดีต�องมีลักษณะท่ีบอกทิศทางอย"างชัดเจน กระตุ�นให�ทุกคนในองค�การ
ดําเนินไปในทิศทางท่ีถูก และช"วยประสานงานการดําเนินงานของหน"วยงานและทรัพยากรมนุษย� 
ดังเช"น ตัวอย"างวิสัยทัศน�ของบริษัทปูนซิเมนต�ไทย “เป3นผู�นําผลิตภัณฑ�ปูนซิเมนต�ในภาคพ้ืนเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต�” วิสัยทัศน�ของโรงแรมดุสิตธานี “เป3นโรงแรมท่ีดีท่ีสุดแห"งหนึ่งของโลก  และจะเป3น
โรงแรมประเภทธุรกิจชั้นนําในกรุงเทพ” ปรัชญา จะเป3นเลิศทางด�าน บริการ การดําเนินงาน ผู�ถือหุ�น 
พนักงาน เทคโนโลยี ทรัพย�สิน สังคม 
 ภารกิจ (Mission) หมายถึง การระบุขอบเขตของการดําเนินงานขององค�การ หรือ
ภารกิจของบริษัท (Business Mission) จะเป3นการกําหนดข�อความท่ีชี้ให�เห็นถึงการกําหนดกิจกรรม 
และลักษณะงานของบริษัท 
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 ข�อความภารกิจ (Mission Statement) เป3นการระบุขอบเขตการดําเนินงานของ
ธุรกิจท่ีเก่ียวกับผลิตภัณฑ�และตลาดของบริษัท ข�อความภารกิจท่ีชัดเจนจะอธิบายถึงค"านิยมและทําให�
ทราบทิศทางและขอบเขตของการทําธุรกิจ 
 ภารกิจอาจนจะมีขอบเขตแคบหรือกว�างก็ได� ภารกิจท่ีแคบ (Narrow Mission) จะ
จํากัดขอบเขตการดําเนินงานของบริษัทบนพ้ืนฐานของผลิตภัณฑ� เทคโนโลยี และตลาดของบริษัท 
ภารกิจท่ีกว�าง (Broad Mission) จะขยายขอบเขตการดําเนินงานบนพ้ืนฐานของผลิตภัณฑ�หรือ
บริการ ทางเทคโนโลยี และตลาดท่ีแตกต"างของบริษัท 
 ข�อความภารกิจจะกําหนดขอบเขตเพ่ือเสนอแนะการกําหนดกลยุทธ�ในการกําหนด
ทิศทางกลยุทธ� ข�อความภารกิจจะมุ"งท่ีเปfาหมายและทางเลือกท่ีเป3นไปได� ดังตารางท่ี 2.1 แสดงการ
กําหนดข�อความภารกิจอย"างแคบและกว�าง 
 
ตารางท่ี 2.1 แสดงการกําหนดข�อความภารกิจ 
 

ข�อความภารกิจอย%างกว�าง 
(Broad Definition) 

การกําหนดภารกิจอย%างแคบ 
(Narrow Definition) 

การขนส"ง 
ชุดสําเร็จรูป 
การซ"อมเครื่องจักร 
เฟอร�นิเจอร� 
การบํารุงสุขภาพ 

การขนส"งสินค�าน้ําหนักเบา 
ชุดสําเร็จรูปสําหรับวัยรุ"น 
การซ"อมรถต"างประเทศ 
เตียง 
การบํารุงรักษากลุ"มท่ีอายุมาก 

 
ท่ีมา: Dess & Miller 1993 (อ�างถึงใน บุญเลิศ  เย็นคงคา, 2545) 
  
 เปfาหมาย (Goals) หมายถึง การกําหนดสิ่งท่ีต�องการในอนาคต หรือผลลัทธ�ท่ี
องค�การคาดหวังเพ่ือต�องการให�เกิดข้ึน เปfาหมายมีความเฉพาะเจาะจงน�อยกว"าวัตถุประสงค� 
(Objectives) เปfาหมายจะมีส"วนช"วยทําให�ข�อความภารกิจขององค�กร เป3นจริงยิ่งข้ึน 
 การวางเปfาหมาย ควรต�องวางเปfาหมายท้ังระยะสั้นและระยะยาว ซ่ึงจะต�อง
เชื่อมโยงและสอดคล�องกัน และมุ"งไปสู"ภารกิจและวิสัยทัศน�ท่ีวางไว� เปfาหมายควรจะวัดได�และมี
ระยะเวลาท่ีแน"นอน 
 ดังนั้น เปfาหมาย จึงเป3นขอบเขตของทิศทางเพ่ือชี้นําในการกําหนดวัตถุประสงค�ของ
องค�การ สําหรับวัตถุประสงค�ขององค�การนั้น จึงเป3นการนําแนวคิดตามเปfาหมาย โดยการนํามาค�นหา 
หรือศึกษาหาแนวทางหรือวิธีปฏิบัติท่ีคาดว"าจะเป3นไปได� ตามเปfาหมายขององค�การ 
 เปfาหมายขององค�การ จะเก่ียวข�องกับผู�มีส"วนได�ส"วนเสียกับองค�กร ดังแสดงไว�ใน 
ตารางท่ี 2.2 
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ตารางท่ี 2.2 แสดงมิติท้ัง 8 ประการของเปfาหมายเชิงกลยุทธ� 
 

เป8าหมายเชิงกลยุทธ� ขอบเขตพิจารณา 
1. จุดยืนทางด�านตลาด (Market Standing) 
 
2. ความรับผิดชอบต"อชุมชน 
   (Public  Responsibility) 

1. ส"วนแบ"งตลาดท่ีต�องการจะได�และหาวิธีการ   
    แข"งขันในตลาดดังกล"าว 
2. ความรับผิดชอบของกิจการท่ีมีต"อลูกค�าและ 
    สังคม 

3. ทรัพยากรทางด�านกายภาพ (Physical and   
   Financial Resources) 
4. นวัตกรรมใหม"ๆ (Innovation) 
 
5. ผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาด�านการ 
   จัดการ (Managerial Performance and  
   Development) 

3. ความต�องการด�านเงินทุน และอุปกรณ�เพ่ือ   
   บรรลุผล ตามเปfาหมายเชิงกลยุทธ� 
4. ความพยายามในการพัฒนาวิธีการใหม"ๆ และ 
    ผลติภัณฑ�ใหม" 
5. อัตราและระดับของผลผลิตด�านการจัดการ  
    และการเจริญเติบโต 

 
ท่ีมา:  Dess & Miller 1996 (อ�างถึงใน บุญเลิศ เย็นคงคา, 2545)  
 
 วัตถุประสงค� (Objectives) เป3นการแสดงให�เห็นถึงสิ่งหรือผลงานท่ีเป3นจุดหมาย
ปลายทางท่ีต�องการจะให�เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานนั้นๆ การกําหนดวัตถุประสงค�ท่ีดีจะเป3นการช"วย
ให�การกําหนดข้ันตอนสําหรับปฏิบัติเป3นไปอย"างรัดกุมและมีทิศทางไปในแนวเดียวกัน ลักษณะของ
วัตถุประสงค�ท่ีดีจะประกอบด�วย 1) มีความเป3นไปได� (Sensible) 2) สามารถวัดได� (Measurable)          
3) สามารถระบุสิ่งท่ีต�องการ (Attainable) 4) เป3นทางเลือกท่ีมีเหตุผล (Reasonable) 5) วัตถุประสงค�
จะต�องเก่ียวข�องกับเวลา (Time) 
 วัตถุประสงค�เชิงกลยุทธ� (Strategic Objectives) เป3นผลลัทธ�ของกลยุทธ�ท่ีกําหนด
เฉพาะอย"างท่ีสามารถระบุได� วัตถุประสงค�จะมีความเฉพาะเจาะจงมากกว"าเปfาหมาย  และจะกําหนด
ทิศทางขององค�การเก่ียวกับภายใน SWOT ของธุรกิจ ถ�าไม"มีวัตถุประสงค�องค�การอาจจะประสบ
ความล�มเหลว วัตถุประสงค�ข้ึนกับเปfาหมาย (Goals) ภารกิจ (Mission) นโยบาย (Policy) ผู�กําหนด
กลยุทธ� (Strategists) และการวิเคราะห�สภาพแวดล�อมท้ังภายในและภายนอก โดยระบุถึงตําแหน"งท่ี
ธุรกิจต�องการ ซ่ึงจะอยู"ในรูปแบบของการปฏิบัติเพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค�นั้น (อ�างถึงใน บุญเลิศ   
เย็นคงคา, 2545) 
 2.1.3 การวิเคราะห�การวางแผนกลยุทธ�   
  การวิเคราะห�การวางแผนกลยุทธ� มีหลายวิธีแต"สําหรับการวิจัยครั้งนี้ผู�วิจัยเลือกใช�
วิธีการวิเคราะห�สภาพแวดล�อมและศักยภาพหรือการวิเคราะห�สภาวะแวดล�อม (SWOT Analysis) 
  1) ความสําคัญและความหมายของการวิเคราะห� SWOT  
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   การวางแผนเชิงกลยุทธ� (จตุรงค� บุณยรัตนสุนทร, 2555) (อ�างถึงใน สํานัก
นโยบายและยุทธศาสตร� สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เครื่องมือทางยุทธศาสตร�, 2555) ไม"ว"าจะ
เป3นองค�กรภาคธุรกิจหรือองค�กรของรัฐก็ตาม จะเน�นความสามารถในการคาดคะเนสภาพในอนาคต 
การคิดไปในอนาคตเพ่ือจะได�กําหนดหนทางหรือกลยุทธ�การทํางานในอนาคตของหน"วยงานสู"
จุดมุ"งหมายท่ีต�องการเพ่ือเตรียมเผชิญกับการแข"งขันหรือเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน เน�น
ถึงความสามารถในการปรับตัวขององค�กรเพ่ือนําองค�กรไปสู"จุดมุ"งหมายท่ีต�องการ นักกลยุทธ�จะใช�   
SWOT Analysis ในการทําความเข�าใจกับความเป3นจริงท้ังภายในและภายนอกองค�กรเพ่ือท่ีจะสร�าง
ทางเลือกกลยุทธ�ท่ีสอดคล�องกับความเป3นจริง หากไม"ทําการวิเคราะห�ก็จะเป3นการทําแบบไม"รู�ข�อมูล  
โอกาสท่ีจะประสบความสําเร็จก็เป3นไปได�ยาก ข�อมูลท่ีได�จากการทํา SWOT Analysis ในเบื้องต�นจะ
ถูกนํามาใช�ในการกําหนดท"าทีต"อสถานการณ�ว"าจะต�องทําอย"างไร กล"าวคือ 
   S   คือ จุดท่ีต�องนํามาใช�ประโยชน� 
   W  คือ จุดท่ีจะต�องปรับปรุงหรือหลีกเลี่ยงไม"นํามาใช�ในการดําเนินงาน 
   O  คือ จุดท่ีจะนํามาใช�ประโยชน� หรือจุดเปjดสู"การปฏิบัติใหม"ๆ  
   T   คือ จุดท่ีจะหลีกเลี่ยงในการปฏิบัติ หรือปรับให�เป3นโอกาส 
   การวิเคราะห�การวางแผนกลยุทธ�  จตุรงค�  บุญยรัตนสุนทร, (2555) (จตุรงค� 
บุญยรัตนสุนทร, อ�างถึงใน สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2555) กล"าวว"า การวิเคราะห�การ
วางแผนกลยุทธ� มีความสําคัญมากต"อความสําเร็จขององค�กร แผนกลยุทธ�เป3นท้ังแนวทาง วิธีการ 
จังหวะก�าวในการทํากิจกรรมใดๆ ก็ตามท่ีต้ังอยู"บนความตระหนักรู�ถึงความสําคัญของสิ่งท่ีจะทํา จุด
แข็ง จุดอ"อน ปeญหาอุปสรรคหรืออันตรายท่ีอาจเกิดข้ึน ถ�าสามารถทําแผนกลยุทธ�ให�เป3นแผนเชิงรุก 
(Pro-Active Planning) ก็จะยิ่งทําให�แผนท่ีได�มีโอกาสประสบความสําเร็จสูง และอาจก"อให�เกิด
ผลกระทบในเชิงบวกท่ีก"อให�เกิดผลสําเร็จแบบทวีคูณ เครื่องมือท่ีใช�ในการวางแผนกลยุทธ�เชิงรุก คือ 
SWOT Analysis   
   การวิเคราะห�สวอต (อังกฤษ: SWOT Analysis) หรือในชื่อไทยชื่ออ่ืน เช"น การ
วิเคราะห�สภาพแวดล�อมและศักยภาพหรือการวิเคราะห�สภาวะแวดล�อม (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 
2555) เป3นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ�สําหรับองค�กร หรือโครงการซ่ึงช"วยผู�บริหารกําหนด
จุดแข็งและจุดอ"อนจากสภาพแวดล�อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล�อมภายนอก 
ตลอดจนผลกระทบท่ีมีศักยภาพจากปeจจัยเหล"านี้ต"อการทํางานขององค�กร เทคนิคนี้ อัลเบิร�ต ฮัมฟรี 
(Albert Humphrey) เป3นผู�เริ่มแนวคิดนี้ โดยนําเทคนิคนี้แสดงในงานสัมมนาท่ีมหาวิทยาลัย
สแตนฟอร�ด 
   SWOT Analysis (นุชนาฏ กิจเจริญ, 2552 อ�างถึงใน สํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม, 2555) เป3นการวิเคราะห�สภาพองค�การ หรือหน"วยงานในปeจจุบัน เพ่ือค�นหาจุดแข็ง จุดเด"น 
จุดด�อย หรือสิ่งท่ีอาจเป3นปeญหาสําคัญในการดําเนินงานสู"สภาพท่ีต�องการในอนาคต SWOT เป3นตัว
ย"อท่ีมีความหมาย ดังนี้ Strengths คือ จุดแข็งหรือข�อได�เปรียบ Weaknesses คือ จุดอ"อนหรือข�อ
เสียเปรียบ Opportunities คือ โอกาสท่ีจะดําเนินการได� Threats คือ อุปสรรค ข�อจํากัด หรือปeจจัย
ท่ีคุกคามการดําเนินงานขององค�การ  
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   หลักการสําคัญของ SWOT คือ การวิเคราะห�โดยการสํารวจจากสภาพการณ�     
2 ด�าน คือ สภาพการณ�ภายในและสภาพการณ�ภายนอก ดังนั้นการวิเคราะห� SWOT จึงเรียกได�ว"า
เป3นการวิเคราะห�สภาพการณ� (Situation Analysis) ซ่ึงเป3นการวิเคราะห�จุดแข็ง จุดอ"อน เพ่ือให�รู�
ตนเอง (รู�เรา) รู�จักสภาพแวดล�อม (รู�เขา) ชัดเจน และวิเคราะห�โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห�ปeจจัย
ต"างๆ ท้ังภายนอกและภายใน องค�กร ซ่ึงจะช"วยให�ผู�บริหารขององค�กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต"างๆ 
ท่ีเกิดข้ึนภายนอกองค�กร ท้ังสิ่งท่ีได�เกิดข้ึนแล�วและแนวโน�มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมท้ัง
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหล"านี้ท่ีมีต"อองค�กรธุรกิจ และจุดแข็ง จุดอ"อน และความสามารถด�าน
ต"างๆ ท่ีองค�กรมีอยู" ซ่ึงข�อมูลเหล"านี้จะเป3นประโยชน�อย"างมากต"อการกําหนดวิสัยทัศน� การกําหนด
กลยุทธ�และการดําเนินตามกลยุทธ�ขององค�กรระดับองค�กรท่ีเหมาะสมต"อไป 
   การวิเคราะห�สภาพแวดล�อมภายในและภายนอกองค�การนี้มีมานานแล�ว (ดํารง  
วัฒนา และธีระ กุลสวัสด์ิ, ม.ป.พ.) ท่ีเห็นได�ชัดเจนคือหลักของตําราพิชัยสงครามของซุนวู" ในหลักการ
ท่ีเรารู�จักกันดี คือ “รู� เขา  รู� เรา” ซ่ึงใช�เป3นหลักในการทําศึกสงครามในสมัยก"อนซ่ึงตรงกับ
แนวความคิดทางตะวันตกในการวิเคราะห�สภาพแวดล�อมภายในและภายนอกขององค�กรท่ีเรารู�จักกัน
ดีว"า SWOT, SWOT ประกอบด�วย การวิเคราะห�สภาพแวดล�อมภายใน คือ จุดแข็ง (Strength) 
จุดอ"อน (Weakness) และสภาพแวดล�อมภายนอก คือ โอกาส (Opportunity) อุปสรรคหรือภัย
คุกคาม (Threat) การวิเคราะห�สภาพแวดล�อมภายในองค�กร (จุดแข็งและจุดอ"อน) เพ่ือหาว"าองค�กรมี
จุดแข็งและจุดอ"อนอะไรบ�าง อย"างไหนมีอิทธิพลต"อองค�กรมากกว"ากัน  การพิจารณาควรครอบคลุม
ปeจจัยภายในทุกๆ ด�าน หรือจะใช�หลักการของ 7 S’s ของ Mckinsey ซ่ึงประกอบด�วย 1) โครงสร�าง 
(Structure) 2) ระบบ (System) 3) กลยุทธ� (Strategy) 4) บุคลากร (Staff) 5) รูปแบบการบริหาร 
(Style) 6) ทักษะในการทํางาน (Skill) 7) ผู�มีส"วนได�ส"วนเสีย (Shared Value) 
   ท้ังนี้ อาจจะวิเคราะห�เพ่ิมเติมโดยพิจารณาจากปeจจัยอ่ืนๆ นอกเหนือจากนี้
เพ่ือให�ครอบคลุมสภาพความเป3นจริงขององค�กรให�ได�มากท่ีสุด การวิเคราะห�สภาพแวดล�อมภายนอก
องค�กร (โอกาสและภัยคุกคาม) เพ่ือหาว"าสภาพแวดล�อมภายนอกต"างๆ ท้ังท่ีเป3นโอกาสและภัย
คุกคาม มีอะไรบ�าง และมีอิทธิพลต"อองค�กรมากน�อยเพียงใด ซ่ึงหลักการพ้ืนฐานในการพิจารณา
สภาพแวดล�อมภายนอกอาจพิจารณาได�จากสภาพเศรษฐกิจ (Economic) สังคม (Social) การเมือง 
(Politics)  เทคโนโลยี  (Technology)  และความสัมพันธ� ระหว" างประเทศ ( International) 
นอกเหนือจากนี้ยังมีสภาพแวดล�อมท่ีมีอิทธิพลต"อการดําเนินงานขององค�กรโดยตรงซ่ึงพิจารณาได�
จากตัวแบบ 5 พลัง (Five-Force Model) ของ Michael E. Porter ประกอบไปด�วย ลูกค�า คู"แข"งขัน 
ผู�จัดจําหน"ายสินค�า คู"แข"งขันรายใหม" และสินค�าทดแทน เป3นต�น  
  2) ประโยชน�ของการวิเคราะห� SWOT 
   การวิ เคราะห�  SWOT (นุชนาฏ กิจเจริญ, 2552 อ�างถึงใน สํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2555) เป3นการวิเคราะห�สภาพแวดล�อมต"างๆ ท้ังภายนอกและภายในองค�กร 
ซ่ึงปeจจัยเหล"านี้แต"ละอย"างจะช"วยให�เข�าใจได�ว"ามีอิทธิพลต"อผลการดําเนินงานขององค�กรอย"างไร จุด
แข็งขององค�กรจะเป3นความสามารถภายในท่ีถูกใช�ประโยชน�เพ่ือบรรลุเปfาหมายในขณะท่ีจุดอ"อนของ
องค�กรจะเป3นคุณลักษณะภายใน ท่ีอาจจะทําลายผลการดําเนินงาน โอกาสทางสภาพแวดล�อมจะเป3น
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สถานการณ�ท่ีให�โอกาสเพ่ือการบรรลุเปfาหมายองค�กรในทางกลับกันอุปสรรคทางสภาพแวดล�อมจะ
เป3นสถานการณ�ท่ีขัดขวางการบรรลุเปfาหมายขององค�กร ผลจากการวิเคราะห� SWOT นี้จะใช�เป3น
แนวทางในการกําหนดวิสัยทัศน� การกําหนดกลยุทธ� เพ่ีอให�องค�กรเกิดการพัฒนาไปในทางท่ีเหมาะสม 
  3) ข�อพิจารณาในการวิเคราะห� SWOT 
   ข�อพิจารณาในการวิเคราะห� SWOT (นุชนาฏ กิจเจริญ, 2552 อ�างถึงใน 
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2555) 
   3.1) การวิเคราะห�แยกแยะควรทําอย"างลึกซ้ึง เพ่ือให�ได�ปeจจัยท่ีมีความสําคัญ
จริงๆ เป3นสาเหตุหลักๆ ของปeญหาท่ีแท�จริง กล"าวคือ เป3นปeจจัยท่ีมีประโยชน�ในการนําไปกําหนดเป3น
นโยบายตลอดจนสามารถนําไปกําหนดกลยุทธ�ท่ีจะทําให�องค�กร/ชุมชนบรรลุเปfาหมายท่ีเป3นผลลัพธ�
ข้ันสุดท�าย (Result) ได�จริง 
   3.2) การกําหนดปeจจัยต"างๆ ไม"ควรกําหนดขอบเขตของความหมายของปeจจัย
ต"างๆ ไม"ว"าจะเป3นจุดอ"อน (W) หรือจุดแข็ง (S) หรือโอกาส (O) หรืออุปสรรค (T) ให�มีความหมาย
คาบเก่ียวกัน จําเป3นอย"างยิ่งท่ีจะต�องตัดสินใจ และชี้ชัดว"าปeจจัยท่ีกําหนดข้ึนมานั้น เป3นปeจจัยในกลุ"ม
ใด ท้ังนี้เพราะปeจจัยท่ีอยู"ต"างกลุ"มกัน ก็ต�องสมควรท่ีจะนําไปกําหนดกลยุทธ�ท่ีต"างกันออกไป 
   การวิเคราะห� SWOT (จตุรงค�  บุณยรัตนสุนทร, 2555 อ�างถึงใน สํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2555) มีปeจจัยท่ีผู�วิเคราะห�ควรพิจารณาและควรตระหนัก 3 ประการ คือ     
1) มีความซ่ือสัตย�ต"อตนเอง ผู�วิเคราะห�จะต�องรู�และยอมรับจุดอ"อนของหน"วยงาน/องค�กร  รู�อุปสรรค
ของหน"วยงาน/องค�กร จะต�องมีใจเป3นกลางในการวิ เคราะห�ปeญหาของหน"วยงาน/องค�กร               
2) แยกแยะปeญหาให�ได�และแก�ปeญหานั้นให�ตรงจุด ผู�วิเคราะห�จะต�องแยกแยะให�ได�ว"าอะไรเป3นปeญหา
และอะไรเป3นสาเหตุของปeญหา เพ่ือหาทางแก�ไขให�ได�อย"างมีประสิทธิภาพ และ 3) มองปeญหาให�
กว�างและครบทุกด�าน ผู�วิเคราะห�อย"ามองปeญหาเพียงข�อเดียวหรือด�านใดด�านหนึ่งต�องมองให�กว�าง
และครอบคลุมทุกด�าน 
  4) ข�อดี ข�อเสีย ของการทํา SWOT Analysis (นุชนาฏ กิจเจริญ, 2552 อ�างถึงใน 
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2555) 
   ข�อดี  เทคนิคการวิเคราะห� SWOT ถูกนํามาใช�อย"างแพร"หลายในการวิเคราะห�
สถานการณ�ต"างๆ ทางธุรกิจ และการบริหารเชิงกลยุทธ�  เนื่องจากเป3นเทคนิคท่ีเข�าใจง"ายไม"ซับซ�อน 
ให�ความสะดวกเป3นอย"างมากสําหรับผู�ท่ีนํา SWOT มาใช�และสามารถนําไปประยุกต�ใช�ในสถานการณ�
ต"างๆ มากมาย เช"น การตัดสินใจเลือกเม่ือมีทางเลือกหลายทาง การกําหนดความสําคัญก"อนหลังของ
เหตุการณ� การบริหารความเปลี่ยนแปลงท่ีต�องการให�เกิดข้ึน การวิเคราะห�และแก�ปeญหาในการ
ดําเนินการ การวิเคราะห�โครงการเริ่มใหม" การเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานให�สูงข้ึน การสร�าง
กระบวนการเรียนรู�ใหม" ฯลฯ  
   ข�อเสีย ของการใช� SWOT ก็มีอยู"ไม"น�อยเช"นกัน เม่ือเปรียบเทียบกับประโยชน�
และความหลากหลายในการประยุกต�ใช�งาน เช"น 1) โอกาสผิดพลาดเกิดจากคุณภาพของข�อมูลท่ี
นํามาใช�วิเคราะห� ทักษะ ประสบการณ� และความเข�าใจในความรู�พ้ืนฐานของเทคนิค SWOT ของผู�
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วิเคราะห� 2) ต�องทบทวน SWOT เป3นระยะๆ เพ่ือตรวจสอบสภาพว"า เหตุการณ�และปeจจัยต"างๆ ท่ี
นํามาใช�เป3นข�อมูลพ้ืนฐาน ยังเหมือนเดิมหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปแล�วหรือไม" 
  5) การใช� SWOT Analysis ในการกําหนดแผนกลยุทธ�เชิงรุก 
   SWOT Analysis อาจเรียกอีกอย"างหนึ่งว"าเป3นการทํา Situation Analysis 
(จตุรงค� บุณยรัตนสุนทร, 2555 อ�างถึงใน สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2555) เป3นการวิเคราะห�
สภาพองค�กร หรือหน"วยงานในปeจจุบันเพ่ือค�นหาจุดแข็ง จุดเด"น จุดด�อย หรือสิ่งท่ีอาจเป3นปeญหา
สําคัญในการดําเนินงานสู"สภาพท่ีต�องการในอนาคต การวิเคราะห�สภาพการณ� (Situation Analysis) 
วิเคราะห�จุดแข็ง จุดอ"อน เพ่ือให�รู�ตนเอง (รู�เรา) รู�จักสภาพแวดล�อม (รู�เขา) ชัดเจน และวิเคราะห�
โอกาส-อุปสรรค  เพ่ือประโยชน�ในการตัดสินใจเลือกกลยุทธ�ท่ีเหมาะสม ซ่ึงเป3นการตัดสินใจเลือกวิธี
ดําเนินงานท่ีสําคัญท่ีเป3นหลักในการปฏิบัติไปสู"สภาพท่ีต�องการในอนาคตตามท่ีได�กําหนดไว�  โดย
คํานึงถึงจุดท่ีต�องการ รู�สถานการณ� เห็นถึงโอกาส รู�จุดแข็งและจุดอ"อนของตนเอง เป3นการค�นหากล
ยุทธ�แบบมองกว�าง เห็นไกล และรอบคอบ 
   SWOT Analysis จะต�องนํามาผนวกกับ SWOT Matrices กล"าวคือ นักกลยุทธ�
จะต�องจับคู"ความสัมพันธ�ระหว"าง SWOT ให�ได� โดยต�องมุ"งไปท่ีการมุ"งหาว"าจะใช� S และ O สูงหรือ S 
สูง T ตํ่า หรือ W ตํ่า O สูง และ W ตํ่า T ตํ่า ได�อย"างไร 
  6) ข้ันตอน วิธีการดําเนินการทํา SWOT Analysis 
   การวิเคราะห� SWOT จะครอบคลุมขอบเขตของปeจจัยท่ีกว�างด�วยการระบุจุดแข็ง 
จุดอ"อน โอกาส และอุปสรรคขององค�กร ทําให�มีข�อมูลในการกําหนดทิศทางหรือเปfาหมายท่ีจะถูก
สร�างข้ึนมาบนจุดแข็งขององค�กร และแสวงหาประโยชน�จากโอกาสทางสภาพแวดล�อม และสามารถ
กําหนดกลยุทธ�ท่ีมุ"งเอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดล�อมหรือลดจุดอ"อนขององค�กรให�มีน�อยท่ีสุดได�
ภายใต�การวิเคราะห� SWOT นั้น จะต�องวิเคราะห�ท้ังสภาพแวดล�อมภายในและภายนอกองค�กร โดยมี
ข้ันตอน (นุชนาฏ กิจเจริญ, 2552 อ�างถึงใน สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2555) ดังนี้ 
   6.1) การประเมินสภาพแวดล�อมภายในองค�กร การประเมินสภาพแวดล�อม
ภายในองค�กรจะเก่ียวกับการวิเคราะห�และพิจารณาทรัพยากรและความสามารถภายในองค�กรทุก
ด�าน เพ่ือท่ีจะระบุจุดแข็งและจุดอ"อนขององค�กรแหล"งท่ีมาเบื้องต�นของข�อมูลเพ่ือการประเมิน
สภาพแวดล�อมภายใน คือ ระบบข�อมูลเพ่ือการบริหารท่ีครอบคลุมทุกด�าน ท้ังในด�านโครงสร�าง ระบบ 
ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน บรรยากาศในการทํางานและทรัพยากรในการบริหาร (คน เงิน วัสดุ การจัดการ) 
รวมถึงการพิจารณาผลการดําเนินงานท่ีผ"านมาขององค�กรเพ่ือท่ีจะเข�าใจสถานการณ�และผลกลยุทธ�
ก"อนหน�านี้ด�วย 
   จุดแข็งขององค�กร (S-Strengths) เป3นการวิเคราะห�ปeจจัยภายในจากมุมมองของผู�
ท่ีอยู"ภายในองค�กรนั้นเองว"า มีปeจจัยใดภายในองค�กรท่ีเป3นข�อได�เปรียบหรือจุดเด"นขององค�กรท่ีองค�กร
ควรนํามาใช�ในการพัฒนาองค�กรได� และควรดํารงไว�เพ่ือการเสริมสร�างความเข�มแข็งขององค�กร 
   จุดอ"อนขององค�กร (W-Weaknesses) เป3นการวิเคราะห�ปeจจัยภายในจาก
มุมมองของผู�ท่ีอยู"ภายในองค�กรนั้นๆ เองว"าปeจจัยภายในองค�กรท่ีเป3นจุดด�วย ข�อเสียเปรียบของ
องค�กรท่ีควรปรับปรุงให�ดีข้ึนหรือขจัดให�หมดไป อันจะเป3นประโยชน�ต"อองค�กร 
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   6.2) การประเมินสภาพแวดล�อมภายนอก ภายใต�การประเมินสภาพแวดล�อม
ภายนอกองค�กร สามารถค�นหาโอกาสและอุปสรรคทางการดําเนินงานขององค�กรท่ีได�รับผลกระทบ
จากสภาพแวดล�อมทางเศรษฐกิจท้ังในและระหว"างประเทศท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานขององค�กร เช"น 
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นโยบาย การเงิน การงบประมาณ สภาพแวดล�อมทางสังคม เช"น 
ระดับการศึกษา และอัตรารู�หนังสือของประชาชน การต้ังถ่ินฐานและการอพยพของประชาชน 
ลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี ค"านิยมความเชื่อและวัฒนธรรม สภาพแวดล�อมทางการเมือง 
เช"น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี และสภาพแวดล�อมทางเทคโนโลยี หมายถึง 
กรรมวิธีใหม"ๆ และพัฒนาการทางด�านเครื่องมืออุปกรณ�ท่ีจะช"วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและ
ให�บริการท่ีสําคัญท่ีเป3นหลักใน โอกาสทางสภาพแวดล�อม (O-Opportunities) เป3นการวิเคราะห�ว"า
ปeจจัยรู�สถานการณ� เห็นปeจจัยใดท่ีสามารถส"งผลกระทบประโยชน� ท้ังทางตรงและทางอ�อมต"อการ
ดําเนินการและรอบคอบระดับมหาภาค และองค�กรสามารถฉกฉวยข�อดีเหล"านี้มาเสริมสร�างให�
หน"วยงานเข�มแข็งข้ึนได� อุปสรรคทางสภาพแวดล�อม (T-Threats) เป3นการวิเคราะห�ว"าปeจจัยภายนอก
องค�กรปeจจัยใดท่ีสามารถส"งผลกระทบในระดับมหาภาคในทางท่ีจะก"อให�เกิดความเสียหายท้ังทางตรง
และทางอ�อม ซ่ึงองค�กรจําต�องหลีกเลี่ยง หรือปรับสภาพองค�กรให�มีความแข็งแกร"งพร�อมท่ีจะเผชิญ
แรงกระทบดังกล"าวได� 
   6.3) ระบุสถานการณ�จากการประเมินสภาพแวดล�อม เม่ือได�ข�อมูลเก่ียวกับ      
จุดแข็ง-จุดอ"อน โอกาส-อุปสรรค จากการวิเคราะห�ปeจจัยภายในและปeจจัยภายนอกด�วยการประเมิน
สภาพแวดล�อมภายใน และสภาพแวดล�อมภายนอกแล�ว ให�นําจุดแข็ง-จุดอ"อนภายในมาเปรียบเทียบ
กับโอกาส-อุปสรรค จากภายนอกเพ่ือดูว"า องค�กรกําลังเผชิญสถานการณ�เช"นใดและภายใต�
สถานการณ�เช"นนั้น องค�กรควรจะทําอย"างไร โดยท่ัวไปในการวิเคราะห� SWOT ดังกล"าวนี้ องค�กรจะ
อยู"ในสถานการณ� 4 รูปแบบ ดังนี้ 
    (1) สถานการณ�ท่ี 1 (จุดแข็ง-โอกาส) สถานการณ�นี้เป3นสถานการณ�ท่ีพ่ึง
ปรารถนาท่ีสุด เนื่องจากองค�กรค"อนข�างจะมีหลายอย"าง ดังนั้น ผู�บริหารขององค�กรควรกําหนด      
กลยุทธ�ในเชิงรุก (Aggressive Strategy) เพ่ือดึงเอาจุดแข็งท่ีมีอยู"มาเสริมสร�างและปรับใช�และฉกฉวย
โอกาสต"างๆ ท่ีเปjดมาหาประโยชน�อย"างเต็มท่ี 
    (2) สถานการณ�ท่ี 2 (จุดอ"อน-ภัยอุปสรรค) สถานการณ�นี้เป3นสถานการณ�ท่ี
เลวร�ายท่ีสุด เนื่องจากองค�กรกําลังเผชิญอยู"กับอุปสรรคจากภายนอกและมีปeญหาจุดอ"อนภายใน
หลายประการ ดังนั้น ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดคือกลยุทธ� การต้ังรับหรือปfองกันตัว (Defensive Strategy) 
เพ่ือพยายามลดหรือหลบหลีกภัยอุปสรรคต"างๆ ท่ีคาดว"าจะเกิดข้ึน ตลอดจนหามาตรการท่ีจะทําให�
องค�กรเกิดความสูญเสียท่ีน�อยท่ีสุด 
    (3) สถานการณ�ท่ี 3 (จุดอ"อน-โอกาส) สถานการณ�องค�กรมีโอกาสเป3นข�อ
ได�เปรียบด�านการแข"งขันอยู"หลายประการ แต"ติดขัดอยู"ตรงท่ีมีปeญหาอุปสรรคท่ีเป3นจุดอ"อนอยู"หลาย
อย"างเช"นกัน ดังนั้น ทางออกคือกลยุทธ�การพลิกตัว (Turnaround-Oriented Strategy) เพ่ือจัดหรือ
แก�ไขจุดอ"อนภายในต"างๆ ให�พร�อมท่ีจะฉกฉวยโอกาสต"างๆ ท่ีเปjดให� 
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    (4) สถานการณ�ท่ี 4 (จุดแข็ง-อุปสรรค) สถานการณ�นี้เกิดข้ึนจากการท่ี
สภาพ แวดล�อมไม"เอ้ืออํานวยต"อการดําเนินงาน แต"ตัวองค�กรมีข�อได�เปรียบท่ีเป3นจุดแข็งหลาย
ประการ ดังนั้น แทนท่ีจะรอจนกระท่ังสภาพแวดล�อมเปลี่ยนแปลงไปก็สามารถท่ีจะเลือกกลยุทธ�การ
แตกตัวหรือขยายขอบข"ายกิจการ (Diversification Strategy) เพ่ือใช�ประโยชน�จากจุดแข็งท่ีสร�าง
โอกาสในระยะยาวด�านอ่ืนแทน 
  7) กรอบการวิเคราะห� SWOT  
   การวิเคราะห� SWOT หรือ SWOT Analysis การกําหนดเรื่อง หัวข�อ หรือ
ประเด็น (Area) เป3นสิ่งสําคัญท่ีจะต�องคํานึงถึง เพราะว"าการกําหนดประเด็นทําให�การวิเคราะห�และ
ประเมินจุดอ"อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ได�ถูกต�อง โดยเฉพาะอย"างยิ่งการกําหนดประเด็นหลัก 
(Key Area) มากเท"าใด โอกาสท่ีจะทําให�การวิเคราะห�ถูกต�องจะมากยิ่งข้ึนตามไปด�วยท้ังนี้ การ
กําหนดกรอบการวิเคราะห�  SWOT ใดๆ ข้ึนอยู"กับลักษณะงานหรือลักษณะของธุรกิจและธรรมชาติ
ขององค�การนั้นๆ ซ่ึงกรอบการวิเคราะห� SWOT มีหลากหลายรูปแบบ แต"รูปแบบท่ีนิยมใช�กัน คือ 
การวิเคราะห�ปeจจัยหรือสถานการณ�ภายนอกองค�กร และการวิเคราะห�ปeจจัยหรือสถานการณ�ภายใน
องค�กร (อาทิตย�  วงษ�สง"า, 2553)  ดังนี้ 
   7.1) การวิ เ คราะห�ปe จจั ยหรื อสถานการณ�ภายนอกองค� กร  ( External 
Environment Analysis) การวิเคราะห�ปeจจัยหรือสถานการณ�ภายนอกองค�กรเป3นการวิเคราะห�
ปeจจัยหรือสภาพแวดล�อมต"างๆ ท่ีอยู"ภายนอกองค�กร แต"เข�ามามีบทบาทหรือผลกระทบต"อองค�กรจน
เป3นผลให�การดําเนินงานขององค�กรจําเป3นต�องมีการเปลี่ยนแปลงให�สอดคล�องกับสภาพแวดล�อม
ดังกล"าว  สภาพแวดล�อมขององค�กรในท่ีนี้อาจหมายถึง สภาพแวดล�อมทางด�านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และกลุ"มอิทธิพลต"างๆ เช"น  คู"แข"งซ่ึงนับวันจะเข�ามามีบทบาทต"อการดําเนินงานขององค�กร
หรือหน"วยงานเพ่ิมข้ึน นอกจากนี้ยังมีสภาพแวดล�อมภายนอกประเภทอ่ืนท่ีมันจะเข�ามามีผลกระทบ
ต"อการดําเนินงานขององค�กร เช"น ความก�าวหน�าของเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย"างยิ่งเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ความก�าวหน�าของวิทยาการท่ีหน"วยงานหรือองค�กรได�นํามาใช�หรือการเปลี่ยนแปลงกฎ 
ระเบียบ หรือกฎหมายสําหรับปฏิบัติ เป3นต�น  ท้ังนี้ การวิเคราะห�สภาพแวดล�อมภายนอกองค�กรตาม
ปeจจัยดังกล"าวสามารถสรุปได�ว"าประเด็นหลักท่ีควรนํามาพิจารณาหรือวิเคราะห�  ประกอบด�วย 
    (1) Socio-Culture Factors ได�แก"  ความต�องการของผู� รับบริการ 
โครงสร�างประชากร การศึกษา อนามัย อาชีพ ความรู� เจตคติ พฤติกรรม ค"านิยม ความเชื่อ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี โลกาภิวัตน� กระแสวัฒนธรรมต"างประเทศ ฯลฯ  
    (2) Technological Factors ประกอบด�วย นวัตกรรม ความมีอยู"ของ
เทคโนโลยี ฯลฯ 
    (3) Economic Factors ประกอบด�วย ภาวะทางเศรษฐกิจ การจ�างงาน 
อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา การกีดกัน/กดดันทางการค�าฯลฯ 
    (4) Political and Legal Factors ประกอบด�วย เสถียรภาพของรัฐบาล 
นโยบายของพรรคการเมือง กฎหมาย กฎบัตรสหประชาชาติ สนธิสัญญาและอนุสัญญา ฯลฯ 
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    (5) Physical Factors ประกอบด�วย สภาพทางภูมิศาสตร� ดินฟfาอากาศ 
ภัยธรรมชาติ 
   7.2) ก า ร วิ เ ค ร า ะห� ปe จ จั ย ห รื อ ส ถ านกา รณ� ภ า ย ใน อ งค� ก ร  ( Internal 
Environment Analysis) การวิเคราะห�ปeจจัยหรือสถานการณ�ภายในองค�กร เป3นการประเมิน
ศักยภาพของการดําเนินงานขององค�กรท่ีผ"านมาในอดีต (Post  Experiences) และในปeจจุบันว"า
ประสบผลสัมฤทธิ์มีปeญหาอุปสรรคหรือมีข�อมูลในการสํารวจหาโอกาส (Opportunity) ตรวจสอบ
ภาวะคุกคามหรือข�อจํากัด (Threats หรือ Constraint) หรือตรวจสอบภาวการณ�เสี่ยง (Risks) 
รวมท้ังการตรวจสอบทางด�านศักยภาพขององค�กรทางด�านปeจจัยหรือทรัพยากร ได�แก" คน เงิน วัสดุ
อุปกรณ� และวิธีการบริหารจัดการ ท้ังนี้ การวิเคราะห�ปeจจัยหรือสถานการณ�ภายในองค�กรตามนัย
ดังกล"าวสามารถสรุปได�ว"าประเด็นหลักท่ีควรนํามาพิจารณาหรือวิเคราะห�ประกอบด�วย 
    (1) Structure and Policy ประกอบด�วย โครงสร�างองค�กร นโยบาย      
กลยุทธ�แผนการปฏิบัติงาน ฯลฯ   
    (2) Services ประกอบด�วย ผลผลิตและผลลัพธ� (ท้ังเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ) ความพึงพอใจของผู�รับบริการและผู�มีส"วนได�เสีย ฯลฯ 
    (3) Manpower ประกอบด�วย อัตรากําลัง (ท้ังปริมาณและคุณภาพ) ระบบ
การบริหารบุคคล ฯลฯ 
    (4) Money ประกอบด�วย ประสิทธิภาพด�านการเงิน การระดมทุน ฯลฯ 
    (5) Materials ประกอบด�วย วัสดุ อุปกรณ� ครุภัณฑ� ยานพาหนะ อาคาร
สถานท่ี ฯลฯ 
    (6) Management ประกอบด�วย กระบวนการ /ระบบ ภาวะผู�นํา วัฒนธรรม 
องค�กร ฐานข�อมูลและสารสนเทศ ระบบการวางแผนและประเมินผล การสื่อสารภายใน การสร�าง
เครือข"าย 
 2.1.4 การวิเคราะห�สภาพแวดล�อม (SWOT Analysis) ของตําบลและหมู"บ�าน  
  การวิเคราะห�สภาพแวดล�อม (SWOT Analysis) ของตําบลและหมู"บ�าน โดยนํา
ข�อมูลพ้ืนฐานของตําบลและหมู"บ�าน ศักยภาพและอํานาจหน�าท่ีของกํานันและผู�ใหญ"บ�าน ด�านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ ด�านสังคม ด�านการเมืองการปกครอง ด�านวัฒนธรรม ด�านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม กฎหมายท่ีกําหนดอํานาจหน�าท่ีของกํานันและผู�ใหญ"บ�าน นโยบายของรัฐบาล อํานาจ
หน�าท่ีตามท่ีกระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย และปeญหาความต�องการของประชาชนในพ้ืนท่ี 
สามารถนํามาวิเคราะห�ศักยภาพ โดยใช�เครื่องมือ SWOT Analysis ซ่ึงได�มีการประชุมกลุ"มย"อย 
(Focus Group) ระดมความคิดเห็นจากกลุ"มประชากร และจากการทบทวนวรรณกรรมจากเอกสาร
ต"างๆ มีผลการวิเคราะห�ในภาพรวมดังนี้ 
  1) ปeจจัยภายใน (Internal Factors) พบว"าจุดแข็งหรือข�อได�เปรียบ (Strengths: S) 
และจุดอ"อนหรือข�อเสียเปรียบ (Weaknesses: W) ดังนี้  
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จุดแข็ง (S) จุดอ%อน (W) 
1. พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท�องท่ี บัญญัติให�
กํานันและผู�ใหญ"บ�านเป3นหัวหน�าราษฎรใน
ตําบลและ/หรือหมู"บ�านแล�วแต"กรณี มีอํานาจ
หน�าท่ีปกครองราษฎร การรายงานต"อทาง
ราชการ การนําข�อราชการไปประกาศแก"
ราษฎร การจัดทําทะเบียน กิจการ
สาธารณประโยชน� การปfองกันโรคติดต"อ  การ
จัดหมู"บ�านให�เป3นระเบียบเรียบร�อย การท่ีเก่ียว
ด�วยความอาญา ตําบลและหมู"บ�านเป3นกลไก 

1. ตําบลและหมู"บ�านเป3นองค�การท่ีไม"ได�บัญญัติ
ไว�ในพระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารราชการ
แผ"นดิน แต"ตรงกันข�ามกลับบัญญัติไว�แต"องค�การ
บริหารส"วนตําบลและเทศบาลตําบล ซ่ึงองค�การ
ท้ังสองมีพ้ืนท่ีการปกครองทับซ�อนกับตําบลและ
หมู"บ�าน ท้ังๆ ท่ีตําบลและหมู"บ�านเกิดข้ึนมาก"อน 
ต้ังแต"สมัยกรุงสุโขทัย จนจัดต้ังตามกฎหมายเม่ือ 
พ.ศ. 2440 ในสมัยรัชการท่ี 5 สําหรับองค�การ
บริหารส"วนตําบลเกิดข้ึนครั้งแรก  

จุดแข็ง (S) จุดอ%อน (W) 
ของทางราชการ เป3นหน"วยการปกครองของ
ราชการบริหารส"วนภูมิภาค คือจังหวัดและ
อําเภอ ซ่ึงตําบลและหมู"บ�านมีพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ
ทุกจังหวัด ยกเว�นในเขตเทศบาลเมือง เทศบาล
นคร และกรุงเทพมหานคร จํานวน 74,963 หมู"บ�าน 
7,255 ตําบล (กรมการปกครอง, 2555)  
2. กํานันและผู�ใหญ"บ�านมีอํานาจตามกฎหมาย
อ่ืนอีกอย"างน�อย 17 ฉบับ เช"น กฎหมายว"าด�วย
การทะเบียนราษฎร กฎหมายว"าด�วยบัตร
ประจําตัวประชาชน กฎหมายว"าด�วยการจด
ทะเบียนครอบครัว  กฎหมายว"าด�วยสัตว�พาหนะ 
กฎหมายว"าด�วยอาวุธป�น กฎหมายว"าด�วยการรับ
ราชการทหาร กฎหมายว"าด�วยการปfองกันภัย
ฝlายพลเรือน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา กฎหมายว"าด�วยการเช"าท่ีดินเพ่ือ
เกษตรกรรม กฎหมายว"าด�วยปlาไม� กฎหมายว"า
ด�วยปlาสงวนแห"งชาติ  กฎหมายว"าด�วยสงวนการ 
คุ�มครองสัตว�ปlา กฎหมายว"าด�วยชลประทาน
ราษฎร� ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว"าด�วยการ
บริหารการใช�น้ําและการบํารุงรักษาแหล"งน้ํา
ขนาดเล็ก กฎหมายว"าด�วยภาษีบํารุงท�องท่ี 
กฎหมายว"าด�วยโรคติต"อ กฎหมายว"าด�วยการ
กําจัดผักตบชวา ข�อบังคับกระทรวงมหาดไทยว"า

ในปi พ.ศ. 2499 และต�องถูกยกเลิกไปในปi พ.ศ. 
2515 และต"อมาก็จัดต้ังข้ึนอีกครั้ง ในปi พ.ศ. 2537 
ถึงปeจจุบัน ส"วนเทศบาลตําบลจัดต้ังเม่ือ ปi พ.ศ. 
2496 องค�กร ปกครองส"วนท�องถ่ินดังกล"าว มี
อํานาจหน�าท่ีโดดเด"นข้ึนมาก เป3นองค�การนิติ
บุคคล มีบุคลากร มีงบประมาณ มีสํานักงาน และมี
วัสดุอุปกรณ� เป3นของตนเอง ซ่ึงตรงกันข�ามกับ
ตําบลและหมู"บ�านท่ีขาดปeจจัยการบริหารดังกล"าว 
จนมีนักวิชาการหรือผู�มีอํานาจบางคนบางยุคเสนอ
ให�มีการยุบตําบลและหมู"บ�าน  
2. กํานันและผู�ใหญ"บ�านมีอํานาจในการสืบสวน
จับกุมผู�กระทําผิดอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ประกอบกฎหมายลักษณะ
ปกครองท�องท่ี สามารถแบ"งเบาภาระให�กับ
เจ�าหน�าท่ีตํารวจได� แต"มีผลการจับกุมผู�กระทําผิด
น�อยมาก เป3นเพราะสาเหตุไม"มีความรู� 
ความสามารถ หรือขาดทักษะในการดําเนินการ 
3. กํานันและผู�ใหญ"บ�านส"วนมากในปeจจุบัน ได�รับ
การเลือกมาด�วยความไม"สุจริต และเท่ียงธรรม มี
การซ้ือสิทธิขายเสียง เพ่ือให�ตนเองเข�ามาสู"
ตําแหน"ง จึงด�อยทางความรู� ความสามารถ และไม"
เสียสละเพ่ือส"วนรวมหรือหน�าท่ีการงาน  
4. กํานันและผู�ใหญ"บ�านบางคน ไม"ดํารงความ
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ด�วยการปฏิบัติงานประนอมข�อพิพาทของ
คณะกรรมการหมู"บ�าน (กรมการปกครอง, 2555)  
3. กํานันและผู�ใหญ"บ�าน มีประวัติการเกิดข้ึนมา
ยาวนานก"อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
กล"าวคือ เกิดข้ึนต้ังแต"สมัยกรุงสุโขทัย เป3นบุคคล
ท่ีราษฎรในหมู"บ�านให�การเคารพ เชื่อถือ เป3น
ตัวแทนของทางราชการในพ้ืนท่ีท่ีใกล�ชิด
ประชาชน 
4. กํานันและผู�ใหญ"บ�านเป3นกลไกของทาง 

ยุติธรรมตามกฎหมายหรือตามนโยบาย เช"น ไม"
กล�าแจ�งเบาะแสผู�เสพ ผู�ขายยาเสพติด ผู�ก"อคดี
อาชญากรรม ต"อทางราชการ ซ่ึงเกรงว"าจะได�รับ
การต"อว"าจากผู�ปกครอง เครือญาติ เกรงกลัวอิทธิพล 
หรือเกรงว"าจะกระทบต"อคะแนนเสียงของตนเอง 
5. ประชาชนบางคนรอคอยรับบริการจากรัฐ 
ทางด�านการเงิน สวัสดิการ สิ่งสาธารณูปโภค และ
บริการอ่ืนๆ ไม"พยายามพ่ึงตนเอง 
6. ประชาชนในชนบทมักประกอบอาชีพการเกษตร 

จุดแข็ง (S) จุดอ%อน (W) 
ราชการท่ีสําคัญในระดับล"างสุดหรือระดับสําคัญ
ท่ีจะปฏิบัติตามนโยบายท่ีสําคัญของรัฐบาลหรือ
งานราชการ ท่ีส"งผลต"อประชาชน กล"าวคือ 
หน"วยงานทุกกระทรวง ทบวง กรม จะมอบหมาย
งานให�กํานันและผู�ใหญ"บ�านปฏบิัติ เช"น โครงการ
รับจํานําข�าว การปfองกันและแก�ไขปeญหายาเสพ
ติด โครงการแก�ไขปeญหาความยากจน การควบคุม
ราคาสินค�า การปfองกันอาชญากรรม การอํานวย
ความเป3นธรรม การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม กองทุนในหมู"บ�าน การเลือกต้ัง 
การช"วยเหลือผู�ประสบภัย การรักษาความงบ
เรียบร�อย เป3นต�น 
5. โครงสร�างของตําบลและหมู"บ�านมีกํานันเป3น
ผู�บังคับบัญชา ผู�ใหญ"บ�าน แพทย�ประจําตําบล 
สารวตัรกํานัน ผู�ช"วยผู�ใหญ"บ�าน มีบุคลากร
จํานวนมาก สามารถปฏิบัติงานสนองตอบต"อทาง
ราชการและประชาชนได�อย"างรวดเรว็ 
 

เป3นหลักเพียงอย"างเดียว ไม"มีอาชีพรองหลังฤดูเก็บ
เก่ียวผลผลิต ทําให�เวลาหารายได�สูญเสียไปโดย
เปล"าประโยชน� 
7. ประชาชนในชนบทขาดภูมิคุ�มกันตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การประกอบอาชีพ หรือการ
ดํารงชีวิตในครอบครัวขาดการวางแผนหลักประกันใน
อนาคต การออมน�อย ทําเพ่ือให�มีอยู"มีกินไปวันๆ 
8. ค"านิยมของบิดา มารดา ท่ีไม"แบ"งทรัพย�สินท่ีดิน
หรือทรัพย�สินอ่ืนให�แก"ลูกในวัยท่ีกําลังทํางาน 
เพราะคิดว"าถ�าแบ"งทรัพย�สินไปแล�ว ลูกอาจจะไม"
เลี้ยงดูถึงยามแก"เฒ"า หรือคิดว"าลูกจะไม"สามารถทํา
ประโยชน�จากทรัพย�สินนั้นได�ดีเท"าตนเอง ซ่ึงจะ
ส"งผลให�ลูกท่ีมีความรู� เสียโอกาสในการบริหาร
สินทรัพย�ให�เพ่ิมพูนข้ึน 
9. มีการแพร"ระบาดของยาเสพติด (ยาบ�า) แทบจะ
ทุกหมู"บ�าน ทําให�ส"งผลกระทบต"อปeญหาครอบครัว 
ความปลอดภัย การประกอบอาชีพ ความเป3นอยู" 
และก"อให�เกิดปeญหาสังคมอ่ืนตามมา 
10. ประชาชนในชนบทส"วนหนึง่ จะมัวเมากับ
อบายมุข เช"น ด่ืมสรุามาก เล"นการพนัน เป3นต�น 
11. ประชาชนในชนบทส"วนหนึง่ยังขาดการศึกษา 
กล"าวคือ บางคนไม"สามารถอ"านหนังสือได� เด็กท่ี
เรียนจบการศึกษาภาคบังคับแล�วไม"ได�เรียนต"อ 
หรือไม"มีอาชีพความสามารถ 
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 2) ปeจจัยภายนอก (External Factors) พบว"าโอกาส หรือข�อได�เปรียบท่ีจะ
ดําเนินการได� (Opportunities: O) และข�อจํากัด อุปสรรคหรือปeจจัยท่ีคุกคามการดําเนินงาน 
(Threats: T) ดังนี้  

 
โอกาส (O) ข�อจํากัด หรืออุปสรรค (T) 

1. รัฐบาลมีนโยบายจํานําข�าวตันละ 15,000 บาท 
ตามชนิดและความชื่นของข�าว ทําให�เกษตรกร
มีหลักประกันราคา 

1. การรวมตัวทางการค�าของโลกทําให�กีดกันทาง
การค�า โดยเฉพาะอย"างยิ่งสินค�าเกษตร จะส"งผล
ให�แข"งขันมากข้ึน จนมีแนวโน�มส"งผลให�สินค�า 

โอกาส (O) ข�อจํากัด หรืออุปสรรค (T) 
สินค�าเกษตร และระดับราคาข�าวมีความ
เสถียรภาพมากยิ่งข้ึน 
2. รัฐบาลมีนโยบายให�ประเทศไทยเป3น “ครัวของ
โลก” โดยส"งเสริมด�านความปลอดภัยของอาหาร 
ส"งผลให�ภาครัฐมีโครงการและงบประมาณในการ
สนับสนุนการปลูกพืชอาหารท่ีมีคุณภาพและ
มาตรฐาน มีปริมาณมากเพียงพอต"อการบริโภค
ภายในประเทศและส"งออกไปต"างประเทศ 
3. รัฐบาลสนับสนุนพืชพลังงานทดแทน ให�มี
บทบาทในภาคการเกษตร และ 
อุตสาหกรรม เช"น อ�อย มันสําปะหลัง ทําให�
แนวโน�มราคาผลผลิตของพืชดังกล"าวจะสามารถมี
ความเสถียรภาพทางด�านราคามากข้ึน 
4. รัฐบาลมีนโยบายในการเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทานและ
พัฒนาพ้ืนท่ี 25 ลุ"มน้ํา อย"างบูรณาการซ่ึงจะส"งผล
ให� พ้ืนท่ีในภาคอีสาน สามารถผลักดันการก"อสร�าง
แหล"งน้ําขนาดกลาง และขนาดใหญ"มากยิ่งข้ึน 
5. รัฐบาลมีนโยบายเพ่ิมรายได�จากการท"อง เท่ียว 
ท้ังในและนอกประเทศ โดยประกาศให�ปi 2554-
2555 เป3นปi “มหัศจรรย�ไทยแลนด�” 
6. กระแสการท"องเท่ียวเชิงอนุรักษ� กําลังเป3นท่ี
นิยมในโลกยุคโลกาภิวัตน� พ้ืนท่ีปlา ภูเขา 
ทรัพยากรธรรมชาติจะถูกทําลายน�อยลง 
7. ระบบเศรษฐกิจของโลกโดยเฉพาะเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยม มีอิทธิพลแผ"ขยายไปท่ัวโลก ทําให�

เกษตรบางชนิดตกตํ่า ทําให�ฐานทางเศรษฐกิจของ
เกษตรกรตํ่าลง เม่ือประสบการแข"งขันท่ีรุนแรง 
2. สภาพภูมิอากาศของโลกและของ 
ประเทศมีแนวโน�มท่ีจะนําไปสู"ความแห�งแล�ง และน้ํา
ท"วมมากข้ึน อันเป3นผลมาจากภาวะโลกร�อน การตัด
ไม�ทําลายปlา การทําลายทรัพยากร ธรรมชาติ และ
การพัฒนาบ�านเมืองของประเทศต"างๆ 
3. พ้ืนท่ีจังหวัดข�างเคียงกันจะดึงดูดทุนและ
ทรัพยากรไปมากข้ึน หากไม"มียุทธศาสตร�ท่ีจะต"อสู�
ให�มีศักยภาพในการลงทุนสูงข้ึน จะทําให�มีการ
แข"งขันลดลง 
4. ราคาสินเกษตรมีความผันผวนตามราคา
ตลาดโลก และมีการแข"งขันกับประเทศอ่ืนท้ังด�าน
ราคาและคุณภาพ ในขณะท่ีต�นทุนสูงจะส"งผลต"อ
ปeญหาด�านการตลาด 
5. ต"างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ"มประชาคมยุโรป
ประสบปeญหาหนี้สาธารณะหลายประเทศ และ
สหรัฐอเมริกาก็ประสบปeญหาการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันญ่ีปุlนก็ประสบปeญหา
เศรษฐกิจถดถอยจากผลกระทบคลื่นยักษ�สึนามิซ่ึง
ประเทศเหล"านี้เป3นตลาดส"งออกสินค�าของไทย    
ทําให�กําลังซ้ือลดลง 
6. การรวมตัวกันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ในปi พ.ศ. 2558 จะทําให�ระบบการค�าภายในกลุ"ม
ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต� เป3นระบบการค�า
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เกิดเศรษฐกิจไร�พรมแดน ท่ีมีผลต"อระบบการ
เคลื่อนย�ายทุนและการบริภาค จะมีส"วนช"วยให�
เกิดโอกาสในการ ลงทุน ท้ังด�านอุตสาหกรรม 
 

เสรี ไม"มีกําแพงภาษีและเกิดการเคลื่อนย�ายทุน
แรงงาน สังคม และวัฒนธรรม จะก"อให�เกิด
ผลกระทบต"อระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงจะมีท้ังข�อ
ได�เปรียบและเสียเปรียบในเชิงการแข"งขัน  

โอกาส (O) ข�อจํากัด หรืออุปสรรค (T) 
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
8. การจัดต้ังเขตเศรษฐกิจภูมิภาคต"างๆ ของโลก
ทําให�มีการจัดทําข�อตกลงระหว"างประเทศ และ
ความร"วมมือด�านเศรษฐกิจระหว"างกัน เช"น เขต
การค�าเสรี (FTA) องค�การค�าโลก (WTO) และท่ี
สําคัญคือ การรวมตัวกันเป3นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเชี่ยน ในปi พ.ศ. 2558 ของกลุ"มประเทศเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต� 10 ประเทศ ท่ีจะมีการลด
อัตราภาษีระหว"างกัน และการเคลื่อนย�ายแรงงาน
และทุนได�อย"างเสรี เพ่ิมการแข"งขัน และมีกลุ"ม
ผู�บริโภคมากข้ึน 
9. นโยบายระดับชาติต�องการเพ่ิมศักยภาพของ
ชุมชน เพ่ือเชื่อมโยงเป3นเครือข"าย เป3นรากฐาน
การพัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และอนุรักษ�
ฟ��นฟูใช�ประโยชน�ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อมอย"างยั่งยืน ไปสู"การพ่ึงพาตนเองและ
ลดปeญหาความยากจน 
10. รัฐบาลมีการปรับอัตราการจ�างแรงงานสูงข้ึน 
จะส"งผลให�มีการเคลื่อนย�ายแรงงานออกนอก
พ้ืนท่ีน�อยลง และมีแรงงานบางส"วนกลับคืนถ่ิน 
ซ่ึงสามารถสนับสนุนอุตสาหกรรมท่ีใช�แรงงาน
ฝiมือ และแรงงานจํานวนมากได� 
11. การเติบโตของเศรษฐกิจจีนและความร"วมมือ
ระหว"างประเทศเพ่ือนบ�าน เช"น เวียดนาม ลาว 
พม"า และกัมพูชา ทําให�ผู�ประกอบการติดต"อ
ค�าขายในภูมิภาคนี้เพ่ิมสูงข้ึน (แผนพัฒนาจังหวัด
ชัยภูมิ พ.ศ. 2556-2557)  
 

7. ประเทศในภูมิภาคเอเชีย เช"น จีน เวียดนาม 
ฟjลิปปjนส� จะเป3นคู"แข"งทางการค�าเกษตรและ
อุตสาหกรรมของไทย ทําให�เกิดการแข"งขันสูง ซ่ึง
จะเป3นอุปสรรคต"อการผลิตของไทยท่ีจะต�อง
ปรับตัวในการลดต�นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิตสูงข้ึน  
8. นโยบายรับจํานําข�าวและสินค�าเกษตรอ่ืน ท่ี
รัฐบาลดําเนินการแม�จะเป3นประโยชน�ต"อเกษตรกร
ภายในประเทศ แต"จะเป3นอุปสรรคต"อการแข"งขัน
กับต"างประเทศ รวมท้ังเป3นภาระด�านงบประมาณ
ของรัฐบาล (แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2556-
2557) 
9. นโยบายการลดภาษีรถคันแรกของรัฐบาล จะทํา
ให�จํานวนรถบนท�องถนนมากข้ึน ทําให�เป3น
อุปสรรคต"อการคมนาคมขนส"งท่ีล"าช�า ประชาชนมี
หนี้สินครัวเรือนมากข้ึนรวมท้ังเป3นภาระด�าน
งบประมาณของรัฐบาล 
10. นโยบายประชานิยมของรัฐบาล เช"น กองทุน
พัฒนาหมู"บ�านหรือกองทุนเงินล�าน (กทบ.)  โครงการ
พัฒนาศักยภาพหมู"บ�าน (SML) โครงการรับจํานําข�าว 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการลดภาษีรถคันแรก 
โครงการเงินเดือนปริญญาตรีหนึ่งหม่ืนห�าพันบาท 
เป3นต�น เป3นโครงการท่ีสร�างนิสัยการรอพ่ึงคนอ่ืนหรือ
นําเงินไปใช�จ"ายแบบฟุlมเฟ�อย หรืองบประมาณน"าจะ
กระจายสู"องค�กรปกครองส"วนท�องถ่ินตามกฎหมาย
กระจายอํานาจถึงจะเหมาะสมกว"า 
11. ภายในประเทศยังมีปeญหาทางการเมืองการ
ปกครอง การเข�าสู"ตําแหน"งของสมาชิกสภาผู�แทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา มีการซ้ือตัวสมาชิกสภา 
ผู�แทนราษฎรเก"าเข�าพรรค และขายเสียงกันเป3น 
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12. การมีรัฐบาลผสมจากพรรคการเมืองต"างๆ ท่ี
มีพรรคใดพรรคหนึ่งมีเสียงส"วนใหญ" จะทําให�มี
การกําหนดนโยบาย ท่ีสามารถสนองความ
ต�องการ หรือแก�ไขปeญหาของประชาชนได�ดี 

จํานวนมาก ประกอบกับคณะกรรมการการเลือกต้ังก็
เป3นเหมือนเสือกระดาษ มีกลไกกีดขวางการใช�อํานาจ 
และประชาชนขาดความรู�ทางการเมืองการปกครอง 

โอกาส (O) ข�อจํากัด หรืออุปสรรค (T) 
 12. คนในรัฐบาลท่ีมีพรรคการเมืองเสียงส"วนใหญ" มี

การทุจริตเชิงนโยบาย มีการจัดสรรงบประมาณเป3น
จํานวนมากลงพ้ืนท่ี โดยการต้ังงบประมาณขาดดุล
และกู�ยืมเงินจากองค�กรการเงินต"าง ประเทศมา
ดําเนินการ  แล�วออกกฎเกณฑ�เอ้ือประโยชน�ให�
ข�าราชการทุจริตคอรัปชั่น เช"น การจัดซ้ือจัดจ�างโดย
วิธีพิเศษ การตกลงราคาตามระเบียบกระทรวงการ 
คลัง ในการดําเนินการช"วยเหลือผู�ประสบภัย ซ่ึง
วิธีการเหล"านีส้ามารถตกลงกับผู�รับเหมารายใดก็ได� 
13. ตามข"าวท่ีปรากฏจากสื่อว"า มีการทุจริตในการ
เข�าสู"ตําแหน"งข�าราชการระดับสูง เช"น อธิบดี ผู�ว"า
ราชการจังหวัด เป3นต�น โดยไม"คํานึงถึงหลักคุณธรรม 
ตลอดจนการเข�าครอบงําของฝlายการเมือง ในการ
แต"งต้ังโยกย�าย การสอบบรรจ ุเช"น การสอบเพ่ือเข�า
สู"ตําแหน"งนายอําเภอ มีการทุจริตกันมากและมีมา
นาน บางรุ"นท่ีจับผิดได�มีการทุจริตถึง 141 คน แต"ก็
ยังไม"มีการยกเลิกบัญชีการสอบครั้งนั้น การย�ายผู�ว"า
ราชการจังหวัดท่ีปฏิบัติงานดีไปประจํากระทรวง 
หรือย�ายไปเป3นอธิบดีในกรมท่ีผู�ว"าราชการจังหวัดคน
นั้นมีความรู�ความสามารถไม"เหมาะสม เป3นต�น 
14. สังคมไทยเปลี่ยนไปเป3นสังคมท่ีนิ่งเฉยบางครั้ง  
เห็นคนท่ีกระทําผิดไม"ลุกข้ึนมาต"อต�าน ไม"ช"วยคน
ด�อยโอกาส ไม"ช"วยคนเกิดอุบัติเหตุ คนในเมืองไม"
สนใจเพ่ือนบ�าน ไม"สนใจกิจกรรมของรัฐบาล ชิงดีชิง
เด"นกัน การปรองดองกระทําได�ยาก ยอมรับสิ่งท่ี
กระทําผิดกฎหมายจนเคยชินคิดว"าเป3นเรื่องท่ีถูกต�อง 
เห็นแก"ประโยชน�ส"วนตนและพวกพ�องมากกว"า
ผลประโยชน�ประเทศชาติ 
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 2.1.5 แผนยุทธศาสตร�กรมการปกครอง ประจําปiงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558  
  พันธกิจ (Mission) 
  1) อํานวยการ บังคับใช�กฎหมาย การตรวจสอบถ"วงดุลในด�านการรักษาความสงบ
เรียบร�อยและความม่ันคงภายในการอํานวยความเป3นธรรมในภารกิจกรมการปกครอง 
  2) บริการประชาชนด�านงานทะเบียนราษฎรบัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียน
ท่ัวไป และทะเบียนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการรักษาความสงบเรียบร�อยและความม่ันคงภายใน 
  3) บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีการปฏิบัติงานและระบบฐานข�อมูลกลางให�มี
คุณภาพเพ่ือการใช�ประโยชน�ร"วมกันอย"างบูรณาการของภาครัฐและภาคเอกชน 
  4) บูรณาการการบริหารราชการ การปกครองท�องท่ี การบริการการรักษาความสงบ
เรียบร�อยและความม่ันคงภายในทุกระดับในพ้ืนท่ีให�สอดคล�องกับความต�องการของประชาชน 
นโยบายรัฐบาล และการพัฒนาประเทศ 
  5) พัฒนาองค�กรให�มีสมรรถนะสูง บนฐานธรรมาภิบาล 
  ยุทธศาสตร�ท่ี 1 การเสริมสร�างความม่ันคงภายในทุกระดับในพ้ืนท่ีให�เข�มแข็ง มีเอกภาพ 
  1) เปfาประสงค� 
   ระบบการจัดการภารกิจด�านความม่ันคงภายในทุกระดับในพ้ืนท่ีมีความเข�มแข็ง 
มีมาตรฐานท่ีดี 
  2) กลยุทธ� 
   2.1) ประสานบูรณาการการบริหารราชการและการเสริมสร�างความเข�มแข็งพ้ืนท่ี
ชายแดนและพ้ืนท่ีเสี่ยงต"อความม่ันคง 
   2.2) พัฒนาระบบสื่อสารสนับสนุนภารกิจพ้ืนท่ีชายแดนและพ้ืนท่ีเสี่ยงต"อความม่ันคง 
   2.3) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการรักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการในระดับ
จังหวัด อําเภอ 
   2.4) ประสานบูรณาการงานรักษาความสงบเรียบร�อยและการรักษาความม่ันคง
ภายในเพ่ือสนับสนุนส"งเสริมและพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต� 
   2.5) เสริมสร�างศักยภาพศูนย�ปฏิบัติการอําเภอจังหวัดชายแดนภาคใต� (ศปก.อ. จชต.) 
   2.6) เพ่ิมประสิทธิภาพด�านการข"าวเพ่ือความม่ันคง 
  ยุทธศาสตร�ท่ี 2 การรักษาความสงบเรียบร�อยและอํานวยความเป3นธรรม ให�สังคมสงบสุข 
  1) เปfาประสงค� 
   ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความปรองดองสมานฉันท� ชุมชนมีความเข�มแข็งในการรักษา
ความสงบเรียบร�อย และปeญหาความไม"สงบในพ้ืนท่ีลดลง 
  2) กลยุทธ� 
   2.1) พัฒนาระบบงานด�านการรักษาความสงบเรียบร�อยและการปfองกันการ
กระทําความผิดตามอํานาจหน�าท่ีของพนักงานฝlายปกครอง 
   2.2) เพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจติดตาม  การบังคับใช�กฎหมายและการ
ปราบปรามการกระทําความผิด 
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   2.3) ส"งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเพ่ือสร�างความปรองดองสมานฉันท�ใน
ระดับ หมู"บ�าน 
   2.4) ยกระดับขีดความสามารถในการแก�ไขปeญหาความขัดแย�งโดยสันติวิธีในพ้ืนท่ี 
   2.5) สร�างพลังสังคมและเครือข"ายชุมชนเพ่ือเอาชนะยาเสพติดในระดับพ้ืนท่ี
อย"างยั่งยืน ระบบงานอํานวยความเป3นธรรมมีมาตรฐาน เป3นท่ีพ่ึงของประชาชน 
   2.6) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรฝlายปกครองในการอํานวยความเป3นธรรม
ให�แก"ประชาชน 
   2.7) พัฒนากลไกการอํานวยความเป3นธรรมในระดับหมู"บ�านโดยการมีส"วนร"วม
ของประชาชน 
   2.8) ยกระดับขีดความสามารถการสืบสวนสอบสวนของพนักงานฝlายปกครองให�
มีมาตรฐานสากล 
  ยุทธศาสตร�ท่ี 3 การพัฒนาระบบบริการให�ทันสมัยมีคุณภาพรองรับการเปลี่ยน 
แปลงพร�อมเข�าสู"ประชาคมอาเซียน 
  1) เปfาประสงค� 
   ผู�รับบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ ส"วนราชการและภาคเอกชนมี
ความเชื่อม่ันในคุณภาพงานบริการของกรมการปกครอง 
  2) กลยุทธ� 
   2.1) พัฒนาบุคลากร สถานท่ี และระบบงานบริการในเชิงรุกและการให�บริการมี
ความถูกต�อง รวดเร็ว ท่ัวถึง เป3นสากลรองรับการเปลี่ยนแปลง 
   2.2) พัฒนากลไกระบบการตรวจสอบคุณภาพการให�บริการเพ่ือสร�างความ
เชื่อม่ัน ปfองกันการทุจริตและคุ�มครองสิทธิของประชาชน 
   2.3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการฐานข�อมูลให�สอดคล�องกับยุทธศาสตร�การ
พัฒนาประเทศเพ่ือสนับสนุนภารกิจของหน"วยงานภาครัฐ 
   2.4) ปรับปรุงฐานข�อมูลทางทะเบียนของกรมการปกครองให�มีความถูกต�อง
ครบถ�วน เป3นฐานข�อมูลหลักของประเทศ เพ่ือการคุ�มครองทางสังคมและการเข�าถึงบริการของ
หน"วยงานภาครัฐและเอกชน 
  ยุทธศาสตร�ท่ี 4 การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบบูรณการใน
พ้ืนท่ีให�เข�มแข็ง 
  1) เปfาประสงค� 
   อําเภอมีความเข�มแข็งเป3นหน"วยงานหลักในการบูรณาการการบริหารราชการทุก
ระดับในพ้ืนท่ีให�สอดคล�องกับบริบทการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาประเทศให�เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
เปfาหมาย 
  2) กลยุทธ� 
   2.1) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของอําเภอให�เป3นศูนย�กลางการบูรณาการ
ทุกภาคส"วนเพ่ือตอบสนองความต�องการของประชาชน 
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   2.2) เพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจราชการและการกํากับดูแลองค�กรในการ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให�เกิดประสิทธิผล 
   2.3) พัฒนาความร"วมมือและสนับสนุนกลไกการมีส"วนร"วมของภาคี เครือข"าย
การพัฒนาทุกระดับ 
   2.4) ส"งเสริมสนับสนุนการเรียนรู�สู"การปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนของหมู"บ�าน
ชุมชนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  ยุทธศาสตร�ท่ี 5 การเสริมสร�างการบริหารจัดการสู"ความเป3นเลิศ และพัฒนาบุคลากร
สู"ความเป3นสากล 
  1) เปfาประสงค� 
   ระบบบริหารจัดการของกรมการปกครองมีความเป3นเลิศตามเกณฑ�คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ มีความทันสมัยและเป3นสากลพร�อมสู"ประชาคมอาเซียน 
  2) กลยุทธ� 
   2.1) ปรับปรุงโครงสร�างและอัตรากําลังให�เหมาะสมสอดคล�องกับภารกิจท่ี
เปลี่ยนแปลงไป 
   2.2) พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงกลยุทธ�เพ่ือเป3นกลไกในการขับเคลื่อนภารกิจ
ของกรมการปกครอง ตามเกณฑ�คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
   2.3) พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของกรมการปกครอง 
   2.4) พัฒนาปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับบทบาทหน�าท่ีของกรมการปกครอง
ให�มีความเหมาะสม เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงประเด็นยุทธศาสตร� 
   2.5) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการในระดับพ้ืนท่ีเพ่ือเตรียมความพร�อม
สู"ประชาคมอาเซียน  
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนท่ีย่ังยืน 
 การศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนท่ียั่งยืน จะต�องศึกษาองค�ความรู�เบื้องต�นท่ีเก่ียวเนื่อง
เป3นลําดับ คือ 1) ความหมายของชุมชน 2) แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน 3) แนวคิดเก่ียวกับการ
พัฒนาชุมชนท่ีเข�มแข็ง 4) แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาท่ียั่งยืน ดังต"อไปนี้ 
 2.2.1 ความหมายของชุมชน 
  ชุมชน หมายถึง การรวมตัวของบุคคล กลุ"ม/องค�กรชุมชน เครือข"ายองค�กรชุมชน
และประชาชนท่ีอาศัยอยู"ในขอบเขตพ้ืนท่ีหนึ่งๆ ซ่ึงมีปฏิสัมพันธ�ซ่ึงกันและกัน ระดับพ้ืนฐานท่ีสุดคือ 
หมู"บ�านหรือชุมชนท่ีอาศัยอยู"ในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีมีประเด็นของเนื้อหาท่ีมารวมตัวกันเพ่ือแก�ไขปeญหา
เดียวกัน เช"น ชุมชนลุ"มน้ํา ชุมชนวัฒนธรรม เป3นต�น (กรมการพัฒนาชุมชน, 2549) 
  ชุมชน หมายถึง การมารวมกันเป3นกลุ"ม ต้ังแต"กลุ"มขนาดเล็ก เช"น หมู"บ�าน ไปจนถึง
กลุ"มขนาดใหญ" เช"น เมือง ประเทศ หรือหมายถึงอาณาบริเวณท�องถ่ินหนึ่งๆ ซ่ึงผู�คนในท�องถ่ินนั้นมี
ภาษาพูดเดียวกัน มีจารีตประเพณีเดียวกัน มีความรู�สึกแบบเดียวกัน และมีพฤติกรรมไปตามเจตคติ 
ซ่ึงเป3นไปทํานองเดียวกัน (เสาวคนธ�  สุดสวาสด์ิ, 2524) 
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  ชุมชน หมายถึง ครอบครัวหลายๆ ครอบครัวมาอยู"ร"วมในบริเวณเดียวกัน มีลักษณะ
เป3นเพ่ือนบ�านกัน ซ่ึงอาจเป3นญาติพ่ีน�องกันหรือไม"ก็ได� (พัทยา  สายหู, 2534) 
  ชุมชน หมายถึง องค�การทางสังคมอย"างหนึ่งท่ีมีอาณาเขตครอบคลุมท�องถ่ินหนึ่ง ท่ี
ปวงสมาชิกสามารถบรรลุถึงความต�องการพ้ืนฐานส"วนใหญ" และสามารถแก�ไขปeญหาส"วนใหญ"ใน
ชุมชนของตนเองได� (สัญญา  สัญญาวิวัฒน�, 2526) 
  ชุมชน หมายถึง พ้ืนท่ีอันเป3นท่ีอยู"อาศัยของคน และหมายความรวมถึงกลุ"มของ
ประชาชนท่ีอาศัยอยู"ในพ้ืนท่ีนั้น โดยมีความสนใจมีวัตถุประสงค� เปfาหมาย และจุดหมายในการท่ีจะ
อยู"ร"วมกันอย"างมีความสุข (ยุวัฒน�  วุฒิเมธี, 2525) 
  ชุมชน หมายถึง การท่ีคนจํานวนหนึ่งมีวัตถุประสงค�ร"วมกัน มีความเอ้ืออาทรต"อกัน 
มีความพยายามทําอะไรร"วมกัน มีการเรียนรู�ร"วมกันในการกระทํา ซ่ึงรวมถึงการติดต"อสื่อสารด�วย
(ประเวศ  วะสี, 2541) 
  เดนนิส อี. พอพลิน (Poplin, 1972) ให�ความหมายไว�ว"า ชุมชน หมายถึง กลุ"มท่ีมี
การร"วมมือกัน มีความรู�สึกเป3นเจ�าของชุมชนร"วมกัน มีการสมาคมแบบเผชิญหน�ากัน มีความสนิท
สนมรู�จักกันเปfนอย"างดี 
  เออร�วิน ที. แซนเดอรส� (Sanders, 1958) ให�ความหมายไว�ว"า ชุมชน หมายถึง เป3น
กลุ"มบุคคลหลายๆ กลุ"มมารวมกันในบริเวณเดียวกัน ภายใต�กฎหมายหรือข�อบังคับอันเดียวกัน มีการ
สังสรรค�กัน มีความสนใจร"วมกัน มีวัฒนธรรมเดียวกันและมีพฤติกรรมเหมือนๆ กัน 
  มาร�วิน อี. โอลเซน (Olsen, 1968) ให�ความหมายไว�ว"า ชุมชน หมายถึง องค�การ
ทางสังคมประเภทหนึ่ง ประกอบด�วยพ้ืนท่ีบริเวณหนึ่งท่ีบรรดาสมาชิกต�องสนองความต�องการพ้ืนฐาน
ส"วนใหญ" และแก�ไขปeญหาส"วนใหญ"ในชุมชนของตนเองได� 
  วิกิพีเดีย (Wikipedia, 2008) ให�ความหมายของชุมชนในเชิงชีววิทยา ชุมชน 
(Community) เป3นกลุ"มของความสัมพันธ�ระหว"างกันและกันขององคาพยพ (Organisms) กลุ"มหนึ่ง
และร"วมกับสภาวะแวดล�อมหนึ่งๆ จะมีสังคมมนุษย� ความเชื่อ ความต�องการ ความเสี่ยง ทรัพยากร
จุดประสงค� ความชอบในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป3นพิเศษของชุมชน ในเชิงสังคมวิทยา (Sociology) ชุมชน 
(Community) เป3นกลุ"มของประชาชนพลเมืองท่ีปฏิสัมพันธ�ต"อกันในการอาศัยอยู"ในสภาวะปกติ
ธรรมดาของเขา ซ่ึงมักจะ หมายถึงชุมชนในชนบท จะมีความสัมพันธ�ถึงผลประโยชน� ค"านิยม เชื้อชาติ 
และมีการรวมกลุ"มกันการอยู"ร"วมกันเป3นจํานวนมาก 
  ตามความหมายของชุมชนท่ีกล"าวมาข�างต�น จึงสรุปได�ว"า ชุมชน หมายถึง พ้ืนท่ีอัน
เป3นท่ีอยู"อาศัยของคน และหมายความรวมถึงกลุ"มของประชาชนท่ีอาศัยอยู"ในพ้ืนท่ีนั้น ท่ีปวงสมาชิก
สามารถกระทําการเพ่ือให�บรรลุถึงความต�องการพ้ืนฐานส"วนใหญ" และสามารถแก�ไขปeญหาส"วนใหญ"
ในชุมชนของตนเองได�อย"างมีความสุข 
 2.2.2 แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน 
  การพัฒนา หมายถึง การกระทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่งไปสู"สภาพ
หนึ่งท่ีดีกว"าเดิมอย"างเป3นระบบ (ยุวัฒน� วุฒิเมธีม, 2526) 
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  การพัฒนา หมายถึง ความเจริญเติมโต โดยเน�นความเจริญเติบโตทางด�านเศรษฐกิจ
เป3นสําคัญ เช"น ผลผลิตของประเทศเพ่ิมข้ึน รายได�ประชากรเพ่ิมข้ึน รายได�เฉลี่ยต"อหัวต"อคนของ
ประชากรเพ่ิมข้ึน มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากข้ึน (ณัฐพล  ขันธไชย, 2527) 
  การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างของสังคม ซ่ึงได�แก"คน กลุ"มคน การ
จัดระเบียบความสัมพันธ�ทางสังคม ด�วยการจัดสรรทรัพยากรของสังคมอย"างยุติธรรมและมี
ประสิทธิภาพ (ฑิตยา  สุวรรณชฎ, 2527) 
  การพัฒนา หมายถึง เป3นกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงในตัวระบบกระทําการ
ท้ังในด�านคุณภาพ ปริมาณ และสิ่งแวดล�อมให�ดีข้ึนไปพร�อมๆ กัน ไม"ใช"ด�านใดด�านหนึ่งเพียงด�านเดียว 
(สนธยา พลศรี, 2545) 
  การพัฒนา หมายถึง การชักชวน การกระตุ�นเพ่ือให�เกิดการเปลี่ยนแปลง ด�วยการ
ปฏิบัติตามแผนและโครงการอย"างจริงจัง เป3นไปตามลําดับข้ันตอนต"อเนื่องกันเป3นวงจร โดยไม"มีการ
สิ้นสุด (นิรันดร�  จงวุฒิเวศย�, 2534) 
  การพัฒนาเป3นการกระทําท่ีดีข้ึน เจริญข้ึน เกิดจากการกระทําของมนุษย�เป3นส"วน
ใหญ" มนุษย�มีความต�องการโดยธรรมชาติ ความต�องการของมนุษย�เกิดจากแรงจูงใจ อับราฮัมเอช มาสสโลว� 
(Abraham H. Maslow) ได�ให�ทฤษฎีเก่ียวกับความต�องการของมนุษย� เรียกว"า ทฤษฎีแรงจูงใจหรือ ลําดับ
ความต�องการของมาสโลว� (Maslow’s Hierarchy of Needs) ดังแสดงในภาพท่ี 2.3  
 
 

กกกกกกก 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กกกกกก 
ภาพท่ี 2.3 แผนภูมิแสดงทฤษฎีลําดับความต�องการ 5 ข้ันของมาสโลว� (Maslow’s Hierarchy of Needs) 

ท่ีมา: Abraham H. Maslow (1970) 

 

5. ความต�องการให� 

เกิดความสําเร็จ ในชีวิต 

(Self Actualization Needs) 

 4. ความต�องการมีชือ่เสียง 

(Esteem Needs) 

3. ความต�องการทางสังคม (Social Needs) 

2. ความต�องการความปลอดภยั (Safety Needs) 

 

1. ความต�องการด�านร"างกาย (Physical Needs) 
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 ลําดับความต�องการลําดับท่ี 1 ความต�องการทางร"างกาย (Physical Needs) เป3น
ความต�องการข้ันพ้ืนฐานของมนุษย� ซ่ึงได�แก" ความต�องการท่ีจําเป3นทางด�านร"างกายท้ังหลาย เช"น 
ความต�องการด�านปeจจัยสี่ ความต�องการพักผ"อนและความต�องการทางเพศ เป3นต�น เพ่ือให�มีชีวิตและ
ดํารงเผ"าพันธุ�อยู"ต"อไปได� 
 ลําดับความต�องการลําดับท่ี 2 ความต�องการความปลอดภัย (Safety Needs) เป3น
ความต�องการให�ได�รับความคุ�มครองความปลอดภัยจากพยันตรายท้ังหลาย เช"น อุบัติเหตุ 
อาชญากรรม การปลดออก ไล"ออก เป3นต�น 
 ลําดับความต�องการลําดับท่ี 3 ความต�องการทางด�านสังคม (Social Needs) เป3น
ความต�องการการยอมรับจากสังคม ต�องการเป3นส"วนหนึ่งของสังคม ต�องการความรักจากเพ่ือน
ร"วมงาน ต�องการการยกย"องชมเชย 
 ลําดับความต�องการลําดับท่ี 4 ความต�องการมีชื่อเสียง (Esteem Needs) เป3นความ
ต�องการเกียรติยศ การยอมรับนับถือในความรู� ความสามารถ ต�องการความโดดเด"นในสังคม 
 ลําดับความต�องการลําดับท่ี 5 ความต�องการให�เกิดความสําเร็จในชีวิต (Self 
Actualization Needs) เป3นความต�องการทําในสิ่งท่ีเป3นความปรารถนา อาจเป3นความคิดฝeนส"วนตัว 
อุดมคติ หรืออุดมการณ�ส"วนตัว สิ่งท่ีท�าทายความรู�ความสามารถ สิ่งท่ีเป3นความเชื่ออันเป3นเปfาหมาย
ส"วนตน สิ่งท่ีเป3นเปfาหมายสูงสุดของชีวิต ซ่ึงคนท่ีบรรลุถึงข้ันนี้จะได�รับการยกย"องให�เป3นบุคคลพิเศษ 
 ความต�องการของมนุษย�ตั้งแต"ระดับพ้ืนฐาน จนถึงระดับสูงท่ีปลายแหลมพีระมิด ยิ่ง
สูงยิ่งทําได�ยากและมีผู�ทําได�น�อย แต"ก็มีคนทําสําเร็จและมีเกิดข้ึนบนโลกมนุษย� ซ่ึงจะมีแปลกใหม"
เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ การสะสมและถ"ายทอดมีมาต้ังแต"มนุษย�เกิดข้ึนบนโลกจนถึงปeจจุบัน ทําให�สังคมมนุษย�
มีพัฒนาการมากข้ึนเป3นลําดับ การพัฒนาทุกยุคทุกสมัยท่ีผ"านมาเป3นผลมาจากแรงจูงใจอันเป3นความ
ต�องการของมนุษย�ดังกล"าว 
 ความต�องการของมนุษย�แม�จะบรรลุข้ันสูงสุดแล�ว มนุษย�ก็ยังมีความต�องการอยู" เป3น
ความต�องการด�านสัจจะ ความดี ความงาม ความเป3นหนึ่งเดียว ซ่ึงบรรดานักปราชญ�และองค�ศาสตร�
ท้ังหลายล�วนมีความต�องการในการลําดับนี้เรียกว"าระดับ เมแทนีดส� (Meta Needs) เม่ือเกิดการ
พัฒนา มนุษย�ก็เห็นความสําคัญของการพัฒนา เพราะการพัฒนามีผลต"อมนุษย� (ธนากร  สังเขป, 
2555) กล"าวคือ 
 1) พัฒนาแล�วชีวิตมีความเป3นอยู"สะดวกสบายข้ึน ผลการพัฒนาช"วยแก�ไขปeญหา
ข�อจํากัดในการดํารงชีวิตของมนุษย�ทุกด�าน เช"น ด�านกําลังกาย มนุษย�มีเครื่องทุ"นแรงทําให�ทําอะไรได�
มากข้ึน เร็วข้ึน ข�อจํากัดทางกายภาพมนุษย�มองเห็นได�ไกลข้ึน มากข้ึน มนุษย�ได�ยินเสียงท่ีอยู"ไกลๆ 
มนุษย�มีเครื่องมือสําหรับการเรียนรู� แลกเปลี่ยนความรู� ถ"ายทอดข�อมูลข"าวสาร มนุษย�เอาชนะโรคภัยไข�
เจ็บ สิ่งท่ีทําให�ความเป3นอยู"สะดวกสบายข้ึนทําให�มนุษย�มีความสุข มนุษย�จึงไม"มีใครปฏิเสธการพัฒนา 
 2) มนุษย�มีจิตใจสูง คือ มีจิตสาธารณะ มีธรรมะ มีความรับผิดชอบ มีความเอ้ืออาทร 
มองโลกในแง"ดี ไม"ทําลายหรือเอาเปรียบผู�อ่ืน การพัฒนาจิตใจทําให�สังคมดี สงบสุข ผู�คนในสังคมมี
จิตใจสบาย ร"าเริง ทําให�อายุยืน เครื่องมือของการพัฒนาจิตใจ ได�แก" ศาสนา และคําสอนต"างๆ 
ประสบการณ� การเรียนรู� จิตใจท่ีพัฒนาแล�วทําให�เกิดสันติสุขในสังคม 
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 3) มีการพัฒนาทางจิตวิญญาณ มนุษย�มีการพัฒนาทางจิตวิญญาณ (ทางปeญญา) คือ 
ทําให�มนุษย�คิดเป3นแก�ปeญหาเป3น (รู�เท"า รู�ทัน รู�กัน รู�แก�) มีการเรียนรู� มีการต"อยอดเกิดการพัฒนา
อย"างต"อเนื่อง ทําให�สังคมมนุษย�ยิ่งสงบสุข ยิ่งพัฒนายิ่งเป3นประโยชน�ต"อมนุษย�โดยส"วนรวมท้ังสิ้น 
 4) มนุษย�มีการพัฒนาทางสังคม สังคมท่ีพัฒนา คือ สังคมท่ีมีระบบระเบียบ มีความ
ม่ันคง มีความปลอดภัย ผู�คนมีวินัย มีความรับผิดชอบต"อส"วนรวม ปeญหาสังคมมีน�อย (อุบัติเหตุ โจร
ผู�ร�าย ยาเสพติด สิ่งมอมเมาต"างๆ เช"น อบายมุข เกมฯลฯ) สังคมท่ีมีความเสมอภาคเท"าเทียมใน
โอกาสต"างๆ (การศึกษา การทํางาน การเข�าถึงสวัสดิการ การรับข�อมูล ข"าวสาร ฯลฯ) ย"อมเป3นสังคม
ท่ีน"าอยู" เป3นท่ีพึงพอใจของมนุษย�ทุกคน 
 ท่ีประชุมสัมมนาของผู�เชี่ยวชาญ เรื่องการบริหารและการปกครองของประเทศใน
ทวีปแอฟริกา ณ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ� ประเทศอังกฤษ ได�ให�ความหมายของ “การพัฒนาชุมชน” 
ไว�เป3นครั้งแรกเม่ือปi ค.ศ. 1948 ว"า เป3นกระบวนการท่ีมุ"งส"งเสริมความเป3นอยู"ของประชาชนให�ดีข้ึน 
โดยอาศัยความร"วมมืออย"างจริงจังของประชาชนและเกิดจากความคิดริเริ่มของประชาชน แต"ถ�า
ประชาชนไม"เกิดความริเริ่มก็ใช�เทคนิคกระตุ�นให�เกิดความริเริ่มข้ึน ท้ังนี้เพ่ือให�ได�รับการตอบสนอง
จากประชาชนด�วยความกระตือรือร�นอย"างแท�จริง (สัญญา สัญญาวิวัฒน�, 2526) 
 องค�การสหประชาชาติ ได�ให�ความหมายไว�เป3นครั้งแรกเม่ือปi ค.ศ. 1955 ว"า “การ
พัฒนาชุมชน” หมายถึง เป3นกระบวนการรวมกําลังระหว"างประชาชนในชุมชนกับเจ�าหน�าท่ีของ
รัฐบาล เพ่ือปรับปรุงสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชนนั้นๆ ให�เจริญยิ่งข้ึนและ
ผสมผสานเข�าเป3นชีวิตของชาติ ทําให�ประชาชนสามารถอุทิศตนเองเพ่ือความก�าวหน�าของ
ประเทศชาติได�อย"างเต็มท่ี (Chang, 1969)  
 ซอทอย (Soutoy, 1962) ให�ความหมายไว�ว"า การพัฒนาชุมชน หมายถึง วิธีการ
หนึ่งท่ีนํามาสร�างความจริงให�แก"ชุมชน ประกอบด�วยการช"วยตนเอง การให�ความสําคัญต"อความ
ต�องการท่ีแท�จริงของประชาชน ลักษณะของสังคม วัฒนธรรม ประเพณีและลักษณะอ่ืนๆ ของชุมชน
แห"งนั้นเป3นส"วนรวม 
 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (2527) ได�ให�ความหมายไว�ว"า “การ
พัฒนาชุมชน” คือ การพัฒนาความรู� ความสามารถของประชาชน เพ่ือให�เกิดความเชื่อม่ันในการช"วย
ตนเอง เพ่ือนบ�านและชุมชน ให�มีมาตรฐานความเป3นอยู"ดีข้ึน โดยการร"วมมือกันระหว"างประชาชนกับ
รัฐบาลเป3นวิธีการท่ีนําเอาบริการของรัฐบาลผนวกเข�ากับความต�องการของประชาชนเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 
 นักวิชาการและนักพัฒนาชุมชนของประเทศไทย คือ พัฒน� บุญรัตพันธุ� (2517) นิรุติ 
ไชยกูล  (2522) ไพรัตน� เดชะรินทร� (2524) ยุวัฒน� วุฒิเมธี (2525) และสัญญา สัญญาวิวัฒน� (2526) 
ได�ให�ความหมายของการพัฒนาชุมชนไว�ในทํานองเดียวกันว"า “การพัฒนาชุมชน” เป3นกระบวนการท่ี
รัฐบาลและประชาชนในชุมชน ร"วมมือกันวางแผนเพ่ือปรับปรุงสร�างสรรค�ชุมชนให�เกิดความ
เจริญก�าวหน�าท้ังในด�านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และสิ่งแวดล�อม ตามความต�องการ
ของประชาชนในชุมชน โดยอาศัยความคิดริเริ่ม การพ่ึงตนเองของประชาชนเป3นสําคัญ แต"ถ�า
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ประชาชนไม"เกิดความคิดริเริ่มด�วยตนเอง รัฐบาลก็ใช�เทคนิคกระตุ�นเตือนให�เกิดความคิดริเริ่มข้ึน และ
ถ�ามีความจําเป3นก็อาจขอความช"วยเหลือจากหน"วยงานหรือองค�การภายนอกชุมชนได�  กก 
 ลักษณะของการพัฒนาชุมชน (สนธยา  พลศรี, 2545) การพัฒนาชุมชนมีความ
เป3นมา ปรัชญา แนวความคิด ความหมายท่ีเป3นของตนเองซ่ึงสามารถนํามาใช�เป3นแนวทางในการ
กําหนดลักษณะของการพัฒนาชุมชนได�ดังนี้  
 1) เป3นการดําเนินการโดยคนและใช�ทรัพยากรในชุมชนเป3นสําคัญ ไม"พ่ึงพาบุคคล
หรือใช�ทรัพยากรนอกชุมชน นอกจากมีความจําเป3นจริงๆ คือ เกินขีดความสามารถของชุมชนเท"านั้น 
 2) เป3นการร"วมมือกันระหว"างคนในชุมชนด�วยกัน คนในชุมชนกับหน"วยงานของรัฐ
หรือคนในชุมชนกับภาคเอกชน เพ่ือส"งเสริมสนับสนุนให�การพัฒนาชุมชนประสบผลสําเร็จ ตามขีด
ความสามารถท่ีมีอยู" 
 3) เป3นการเปลี่ยนแปลงท่ีมีเปfาหมายหรือทิศทาง สามารถควบคุมความสมดุลท่ีจะ
เปลี่ยนแปลงได� กําหนดปริมาณคุณภาพและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต"อสิ่งแวดล�อมได� 
 4) เกิดจากความต้ังใจและการกระทําของมนุษย� ตามแผนและโครงการท่ีกําหนดข้ึน
ไม"ใช"เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 
 5) เป3นการพัฒนาคุณภาพของคนในชุมชน ให�มีความรู� ความสามารถในการพัฒนา
ตนเอง บุคคลอ่ืนและสิ่งแวดล�อม เพ่ือนําไปใช�ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของตนและชุมชนให�ได�
มาตรฐานท่ีต�องการ 
 6) เป3นกระบวนการให�การศึกษา โดยใช�การศึกษาเป3นเครื่องมือในการพัฒนาคนใน
ชุมชนให�มีคุณภาพและมีความพร�อมท่ีจะรองรับการพัฒนา 
 7) เป3นกระบวนการจัดองค�กรหรือกลุ"ม เพราะการพัฒนาชุมชนเป3นการผนึกกําลัง
ของคนในชุมชนเข�าด�วยกัน เพ่ือให�เกิดศักยภาพหรือพลังของชุมชนและนํามาใช�ในการพัฒนาชุมชน 
 8) เป3นการนํากลวิธีหรือวิธีการต"างๆ มาใช� เช"น การใช�ตัวนําการเปลี่ยนแปลง การ
เปลี่ยนแปลงเจตคติ การสร�างผู�นํา การสร�างกลุ"ม การเสริมสร�างทักษะและความสามารถในด�านต"างๆ 
เป3นต�น จึงมีลักษณะเป3นการผสมผสานวิธีการเหล"านี้มาใช�ในการพัฒนาชุมชน 
 9) ลักษณะเป3นประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนเป3นของคนในชุมชน ดําเนินการโดย
คนในชุมชน เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของคนในชุมชน เป3นการให�สิทธิเสรีภาพ อิสรภาพ เสมอภาพ และ
ภราดรภาพแก"คนในชุมชน ตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย เปjดโอกาสให�คนในชุมชน 
เป3นผู�กําหนดวิถีการดํารงชีวิตของตนเองและชุมชนได�ด�วยตนเอง นอกจากนี้แล�ว การพัฒนาชุมชน
เป3นการดําเนินงานโดยคนและกลุ"มคนเป3นจํานวนมาก การทํางานร"วมกันให�ประสานความสําเร็จนั้น 
ต�องนําวิธีการแบบประชาธิปไตยมาใช�จึงจะประสบความสําเร็จ 
 10) เป3นการศึกษาภาคชีวิต การพัฒนาชุมชนมีลักษณะเป3นกระบวนการ วิธีการ 
โครงการ และกระบวนการทางสังคม ซ่ึงเป3นลักษณะของกระบวนการเรียนรู�และการตัดสินใจร"วมกัน
ของชุมชน (ทวีศักด์ิ  นพเกสร, 2541) ท่ีต"อเนื่องกันไปทุกเพศทุกวัย คือ ตลอดชีวิตของคนในชุมชน 
ไม"สิ้นสุดในช"วงชีวิตใดชีวิตหนึ่ง เพราะชุมชนไม"หยุดนิ่ง มีการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงอยู"
ตลอดเวลา การพัฒนาชุมชนจึงต�องดําเนินการต"อเนืองกันไปไม"มีสิ้นสุด 
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 องค�ประกอบของการพัฒนาชุมชน  
 ถ�าพิจารณาจากลักษณะท่ีสําคัญของการพัฒนาชุมชนแล�ว องค�ประกอบของการ
พัฒนาชุมชนมีดังต"อไปนี้ 
 1) คนในชุมชน เป3นองค�ประกอบท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะการพัฒนาชุมชนเป3นเรื่องของ
คนในชุมชนโดยตรง 
 2) สิ่ ง แ วดล� อมชุ มชน  ท้ั ง สิ่ ง แ วดล� อม ท่ี เ กิ ด ข้ึ น เ อ งตามธ ร รมชา ติ  เ ช" น 
ทรัพยากรธรรมชาติต"างๆ และสิ่งแวดล�อมท่ีมนุษย�สร�างข้ึน เช"น การจัดระเบียบสังคม สถาบันทาง
สังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม เทคโนโลยีต"างๆ เป3นต�น สิ่งเหล"านี้มีส"วนสําคัญในการ
สนับสนุนงานพัฒนาชุมชน 
 3) วัสดุอุปกรณ�ท่ีเก่ียวกับการพัฒนา เช"น วัสดุสํานักงาน วัสดุก"อสร�าง เครื่องอํานวย
ความสะดวกต"างๆ ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องจักร เป3นต�น วัสดุอุปกรณ�เหล"านี้ต�องมีคุณภาพ
เหมาะสมและเพียงพอกับกิจกรรมการพัฒนาชุมชนท่ีกําหนดข้ึน 
 4) กลวิธีหรือวิธีการพัฒนา การพัฒนาชุมชนมีหลายกลวิธี เช"น การให�การศึกษา
อบรม การจัดระเบียบชุมชน การสร�างผู�นํา การสร�างกลุ"มและองค�กร การวางแผนและโครงการ การ
ประสานงาน เป3นต�น 
 5) กระบวนการพัฒนาชุมชน ซ่ึงมีลําดับข้ันตอนดําเนินงาน คือ การศึกษาชุมชน 
การวิเคราะห�ปeญหาและความต�องการของชุมชน การวางแผนแก�ปeญหาในลักษณะของโครงการ การ
พิจารณาวิธีดําเนินงาน การดําเนินงาน การประเมินผลงาน และการทบทวน เพ่ือแก�ไขปeญหาและ
อุปสรรค 
 6) การสนับสนุนช"วยเหลือจากรัฐบาลและภาคเอกชน เป3นการสนับสนุนช"วยเหลือ
เฉพาะในสิ่งท่ีมีความจําเป3น เกินขีดความสามารถของชุมชน หรือเพ่ือกระตุ�นเตือนเร"งเร�าให�ประชาชน
เกิดความต่ืนตัวและเข�าร"วมในกระบวนการพัฒนา ไม"ใช"ในเรื่องพ้ืนฐานของการพัฒนา 
 7) การบริหารและการจัดการ การพัฒนาชุมชนมีความเก่ียวข�องสัมพันธ�กับคน กลุ"ม
คน องค�กรและหน"วยงานต"างๆ ท้ังภายในชุมชนและภายนอกชุมชน ท้ังภาครัฐบาลและภาคเอกชน มี
วิธีการและกระบวนการหลายข้ันตอน จึงจําเป3นต�องมีการบริหารและการจัดการท่ีดี ท้ังในระยะ
เตรียมการ ระหว"างการดําเนินงาน และหลังจากได�รับผลของการพัฒนาแล�ว 
 8) นักพัฒนาชุมชน นักพัฒนาชุมชนเป3นผู�มีความรู� ความสามารถในการพัฒนา
ชุมชน มีเทคนิควิธีฝ�กการจูงใจ การระดมพลัง หรือศักยภาพของคนในชุมชนมาใช�พัฒนาชุมชนของ
ตนเองตามปรัชญา แนวคิดและวิธีการพัฒนาชุมชนท่ีแท�จริง ในระยะแรก นักพัฒนาชุมชนอาจจะมา
จากภายนอกชุมชนท่ีเป3นข�าราชการหรือนักพัฒนาขององค�กรพัฒนาเอกชนก็ได� นักพัฒนาชุมชน
ดังกล"าวนี้จะต�องสร�างนักพัฒนาท่ีเป3นคนในชุมชนข้ึนมารองรับงานพัฒนาชุมชนของตนต"อไป 
 9) การประสานงาน เพ่ือให�ผู�เก่ียวข�องกับการพัฒนา ดําเนินกิจกรรมพัฒนาอย"าง
ประสานสอดคล�อง เป3นไปในทิศทางเดียวกัน ถูกต�องตามข้ันตอนท่ีวางไว� 
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 10) ผลงานท่ีเกิดข้ึน กระบวนการพัฒนาชุมชนท่ีผ"านไปแต"ละข้ันตอน จึงอาจจะมี
ผลเกิดข้ึน ไม"อย"างใดก็อย"างหนึ่ง ไม"มากก็น�อย เพ่ือสร�างความเชื่อม่ันในความสําเร็จของการพัฒนา
ชุมชน ผลงานท่ีเกิดข้ึน ต�องเป3นของประชาชนอย"างท่ัวถึงและยุติธรรม 
 องค�ประกอบของการพัฒนาชุมชนนี้ ต"างมีความเก่ียวข�องสัมพันธ�กัน ส"งผลกระทบ
ซ่ึงกันและกัน ท้ังเก้ือหนุนและเหนี่ยวรั้ง จึงต�องดําเนินงานไปพร�อมๆ กัน และมีความสําคัญต"อการ
พัฒนาชุมชนมาก เพราะการดําเนินงานพัฒนาชุมชนให�ประสบผลสําเร็จก็คือ การพัฒนาองค�ประกอบ
เหล"านี้ให�มีคุณภาพ มีปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนและเหมาะสมกับสภาพแวดล�อมนั่นเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ภาพท่ี 2.4 องค�ประกอบของการพัฒนาชุมชน 
ท่ีมา: สนธยา พลศรี (2545)  
 
 เม่ือศึกษาวิเคราะห�ปรัชญา แนวความคิด ความหมาย ลักษณะ และองค�ประกอบ
ของการพัฒนาชุมชนแล�ว พบว"าการพัฒนาชุมชนมีเปfาหมายท่ีสําคัญ 2 ประการ คือ การพัฒนาคนให�
มีความสุข และการพัฒนากลุ"มคนให�เข�มแข็ง พ่ึงตนเองได�และมีความสุข ดังนี้ 
 1) การพัฒนาคนให�มีความสุข  
  คนมีความสําคัญต"อการพัฒนาชุมชนมาก เพราะคนเป3นศูนย�กลางของการพัฒนา 
เนื่องจากเป3นผู�มีบทบาทในการพัฒนาชุมชน ท้ังเป3นผู�ดําเนินงาน เป3นผู�ได�รับผลท่ีเกิดข้ึนและเป3น     
ผู�สืบทอดงานพัฒนาไม"ให�สิ้นสุด คนจึงเป3นเปfาหมายสูงสุดของการพัฒนาชุมชน จึงต�องพัฒนาคนให�มี
คุณภาพ คุณธรรม และมีความสุข (สัญญา สัญญาวิวัฒน�, 2541) โดยวิธีต"อไปนี้   
  1.1) การพัฒนาคนให�มีคุณภาพ คือ ทําให�คนมีความรู�ความสามารถ มีทักษะใน
การประกอบกิจการงานให�บรรลุเปfาหมายได�อย"างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการประกอบ

 

องค�ประกอบ

ของการพัฒนา

ชุมชน 

คน 

สิ่งแวดล�อม 

วัสดุอุปกรณ� 

กลวิธี 

กระบวนการพัฒนา 

การสนับสนุนจากรัฐบาล

และเอกชน 

การบริหารและ 

การจัดการ 

นักพัฒนาชุมชน 

การประสานงาน 

ผลของการพัฒนา 
1 

2 

3 

4

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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อาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว มีความรู�ทางการเมืองและความรู�ท่ีจําเป3นในการดํารงชีวิต เฉลียว
ฉลาด มีวิสัยทัศน� สุขภาพดี บุคลิกภาพดี สามารถพ่ึงตนเองได� ใช�ชีวิตร"วมกับผู�อ่ืนได� เป3นต�น 
  1.2) การพัฒนาคนให�มีคุณธรรม คือ ทําให�คนเป3นคนดีท้ังการคิด การพูด และ
การประพฤติปฏิบัติอย"างถูกต�องตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม เช"น ละเว�น
อบายมุข ขยันหม่ันเพียร ซ่ือสัตย�สุจริต ยุติธรรม เห็นประโยชน�ส"วนรวมมากกว"าส"วนตัว เอ้ืออาทรต"อ
คนอ่ืน รู�จักความพอเพียงในสิ่งต"างๆ มีความอดทนสามารถยับยั้งตนเองไม"ให�ประพฤติชั่วได� เป3นต�น 
  1.3) การพัฒนาคนให�มีความสุข คือ การทําให�คนมีความสุขสงบ มีจิตใจดีงาม 
เยือกเย็นม่ันคง ผ"องใส ไม"มีความเครียด มีความสุขุมเยือกเย็น มีเมตตากรุณา รู�จักความพอเพียง รู�จัก
ประมาณ เข�าถึงสัจธรรมของชีวิต มองโลกในแง"ดี ปรับตัวเข�ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต"างๆ ได� เป3นต�น 
  การทําให�คนมีคุณภาพ มีคุณธรรม และมีความสุข นับว"าเป3นพ้ืนฐานสําคัญของ
การท่ีจะสร�างชุมชนให�เข�มแข็งและพัฒนาในลําดับต"อไป 
 2) การพัฒนาชุมชนให�เข�มแข็ง พ่ึงตนเองได� และมีความสุข 
  การพัฒนาชุมชนให�เข�มแข็ง พ่ึงตนเองได� และมีความสุข คือ การทําให�คนใน
ชุมชนมีจิตสํานึกร"วมกัน มารวมตัวกันในลักษณะท่ีเป3นหุ�นส"วนกันในการกระทําบางอย"าง ด�วยความ
รักและความเอ้ืออาทรต"อกัน ภายใต�ระบบการจัดการ ให�เกิดความรู�สึกร"วมกัน เพ่ือประโยชน�
สาธารณะ การรวมตัวกันอาจเป3นกลุ"มเล็กๆ กระจัดกระจายกันก็ได� แต"สามารถติดต"อสื่อสาร
โครงสร�างสังคมแนวใหม"ท่ีมีความสัมพันธ�กันในแนวราบท่ีเท"าเทียมกัน ซ่ึงเม่ือประสานกับโครงสร�างท่ี
มีความสัมพันธ�ในแนวด่ิงด�วยความสมานฉันท�แล�ว ก็จะทําให�ชุมชนมีความเข�มแข็งข้ึน  ชุมชนเข�มแข็ง
มีลักษณะสําคัญดังนี้ 
  2.1) มีจิตสํานึกชุมชน (Community Consciousness) หรือเป3นชุมชนท่ีมีจิต
วิญญาณ คือ สมาชิกสํานึกว"าตนเองเป3นเจ�าของชุมชน มีความต้ังใจท่ีจะเข�าร"วมรับผิดชอบปeญหา
ต"างๆ กับบุคคลอ่ืนๆ อย"างเท"าเทียมกันและมิตรภาพ ยอมรับในศักยภาพของกันและกัน และยอมรับ
ในความแตกต"างหลากหลายระหว"างสมาชิก มีส"วนร"วมในการแก�ไขปeญหาของชุมชนร"วมกัน เป3นต�น 
(ทวีศักด์ิ นพเกสร, 2541) 
  2.2) มีจิตวิญญาณชุมชน (Community Spirituality) คือ การท่ีสมาชิกมีความ
จงรักภักดีต"อชุมชน เสียสละทํางานเพ่ือชุมชน หวงแหนชุมชน มีสิ่งยึดเหนี่ยวร"วมกัน เช"น วัด เครือ
ญาติ หรือความสัมพันธ�ทางสังคมแบบต"างๆ ทําให�ชุมชนมีชีวิตจิตใจเหมือนเป3นสิ่งมีชีวิตอย"างหนึ่ง 
(สัญญา สัญญาวิวัฒน�, 2541) ความมีจิตวิญญาณชุมชน ทําให�เกิดความปiติ ความสุขอย"างล�นเหลือ
และเกิดพลังอย"างมโหฬาร เป3นพลังเยียวยา ทําให�คนและชุมชนมีความสุข (ประเวศ วะสี, 2541) 
  2.3) เป3นชุมชนเรียนรู� (Community Learning) คือ สมาชิกช"วยกันเรียนรู� หรือ
เรียนรู�เป3นกลุ"ม มีความต่ืนตัวอยู"ตลอดเวลา รู�ข"าวคราวในด�านต"างๆ ท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
ซ่ึงอยู"นอกชุมชนและความรู�เก่ียวกับชุมชนท่ีเป3นผลมาจากการปฏิบัติหรือประสบการณ�ท่ีได�รับร"วมกัน 
(สัญญา สัญญาวิวัฒน�, 2541) หรือเป3นกระบวนการเรียนรู�และการตัดสินใจร"วมกัน ความรู�ท่ีเกิดข้ึนจึง
เป3นการเรียนรู�ซ่ึงกันและกัน ผ"านการแลกเปลี่ยนข�อมูลความคิดร"วมกัน เพ่ือนําไปสู"การตัดสินใจใน
การดําเนินกิจกรรมต"างๆ ของชุมชน (ทวีศักด์ิ  นพเกสร, 2541) 
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  การเป3นชุมชนเรียนรู� ทําให�สมาชิกมีการเรียนรู�ร"วมกัน ซ่ึงเป3นจุดเริ่มต�นของการ
ดําเนินงานพัฒนาชุมชนร"วมกัน เพราะผลจากการเรียนรู�จะนําไปสู"การหาวิธีการท่ีจะร"วมกันพัฒนา
ชุมชนของตน 
  2.4) มีองค�กรชุมชนเข�มแข็ง คือ ประชาชนรวมตัวกันอย"างเหนียวแน"นด�วย
จิตสํานึกชุมชนและจิตวิญญาณชุมชน ผนึกกําลังกัน เพ่ือช"วยกันแก�ไขปeญหาของชุมชน ซ่ึงเป3นผลมา
จากการเรียนรู�ร"วมกัน ไม"ใช"ต"างคนต"างทํา 
  2.5) มีการจัดการชุมชนท่ีดี คือ สมาชิกของงชุมชนมีความสามารถในการจัดการ
ตนเองและชุมชนได� วางแผน จัดกระบวนการ ดําเนินงานและประเมินผล การพัฒนาชุมชนของตนเอง
ได� ทําให�องค�กรชุมชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
  2.6) มีเครือข"ายชุมชน คือ มีกระบวนการเชื่อมโยงสมาชิกในกลุ"มและองค�กร
ชุมชนต"างๆ เข�าด�วยกัน ด�วยระบบการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพและการประชาสัมพันธ�ด�วยความ
สมานฉันท� ทําให�เกิดการรวมจิตสํานึกและจิตวิญญาณของสมาชิกและองค�กรชุมชนต"างๆ ให�มีพลัง
เข�มแข็ง (ทวีศักด์ิ นพเกสร, 2541) 
  2.7) มีภาวะผู�นําชุมชน คือ ผู�นําเป3นผู�ประสานความคิดของสมาชิกให�โอกาส
สมาชิกได�แสดงความคิดเห็น ไม"ผูกขาดความคิดหรือเป3นเจ�าของชุมชนเพียงผู�เดียว พร�อมท่ีจะเรียนรู�
แลกเปลี่ยนข�อมูลและความคิดเห็นกับผู�อ่ืน ผนึกตัวเองเข�าชุมชนได�อย"างแนบแน"นและร"วมทํา
ประโยชน�เพ่ือชุมชน โดยสรุปผู�นําท่ีทําให�ชุมชนเข�มแข็ง คือ ผู�ท่ีเชื่อมประสานแนวความคิดต"างๆ ของ
สมาชิกและองค�กรชุมชน เพ่ือนําไปปฏิบัติได�อย"างเหมาะสมนั่นเอง 
  2.8) เป3นชุมชนท่ีพ่ึงตนเองได� คือ สมาชิกและองค�กรต"างๆ ในชุมชน มีความ
เข�มแข็งพอท่ีจะช"วยเหลือหรือพ่ึงตนเองได� ท้ังในทางเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคมและ
วัฒนธรรม ท้ังในยามปกติและภาวะวิกฤตต"างๆ อันเป3นการพัฒนาแบบยั่งยืนท่ีพึงประสงค� 
  2.9) เป3นชุมชนสงบสุข ชุมชนเข�มแข็งเป3นผลสืบเนื่องมาจากการพัฒนาคนให�มี
คุณภาพ มีคุณธรรมและมีความสุข เม่ือคนมารวมกันเป3นชุมชน และสร�างชุมชนให�เข�มแข็งได�ก็ทําให�
คนและชุมชนมีความสงบสุข บรรลุเปfาหมายของการพัฒนาชุมชน 
  2.10) เป3นการพัฒนาแบบยั่งยืน ชุมชนเข�มแข็งมีลักษณะดังกล"าวมาแล�วข�างต�น 
ทําให�ชุมชนดํารงอยู"และดํารงต"อไปได� โดยไม"ล"มสลาย อันเป3นการพัฒนาแบบยั่งยืนนั่นเอง 
 2.2.3 แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนท่ีเข�มแข็ง  
  ประเวศ  วะสี กล"าวว"า ชุมชนท่ีเข�มแข็ง สามารถแก�ปeญหาได�ทุกชนิด ท้ังทาง
เศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล�อม การเมือง และสุขภาพ (ประเวศ  วะสี, 2541) 
  กรมการพัฒนาชุมชน (2549) ได�อธิบายว"า ความเข็มแข็งของชุมชนต"อสิ่งแวดล�อม 
ด�วยการเสริมสร�างความเข�มแข็งของชุมชนอาศัยพ้ืนฐานหลักการมีส"วนร"วมของประชาชน โดยในแต"
ละชุมชนจะมีการพัฒนาไปสู"ความเข�มแข็งของชุมชนในมิติต"างๆ เช"น มิติ ทางด�านเศรษฐกิจ มิติ
ทางด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม มิติทางด�านสังคม และมิติทางด�านวัฒนธรรม ซ่ึงในการ
สร�างความเข�มแข็งของชุมชนนั้น อาจพัฒนาความเข�มแข็งได�เพียงบางมิติเท"านั้น เนื่องจากเง่ือนไขและ
กระบวนการท่ีนําไปสู"ความเข�มแข็งในแต"ละมิติของแต"ละชุมชนมีความแตกต"างกัน 
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  ลั กษณะ ท่ีแสดง ถึ งสภาพของชุ มชน ท่ี มีความ เข�มแ ข็ งตามแนวทางของ
คณะอนุ กรรมการ เสริ มส ร� า งความ เข� มแ ข็ งของชุ มชน เ พ่ือแก� ไขปeญหาวิ กฤต  ภาย ใต�
คณะกรรมการนโยบายสังคมแห"งชาติมีลักษณะท่ีสําคัญ ดังนี้ 
  1) สมาชิกของชุมชนมีความเชื่อม่ันในศักยภาพของตนและชุมชนท่ีจะแก�ไขปeญหา
และพัฒนาชีวิตความเป3นอยู"ของตนเอง 
  2) สมาชิกของชุมชนพร�อมท่ีจะร"วมกันจัดการกับปeญหาของตนและชุมชน 
  3) มีกระบวนการของชุมชนท่ีมีการเคลื่อนไหวอย"างต"อเนื่องจนเป3นวิถีของชุมชน
ภายใต�การสนับสนุนของผู�นําองค�กรชุมชนในลักษณะเปjดโอกาสให�กับสมาชิกท้ังมวลเข�ามามีส"วนร"วม 
โปร"งใสและพร�อมท่ีจะให�ตรวจสอบ 
  4) สมาชิกทุกคนมีส"วนร"วมในการประเมินสถานการณ�ของชุมชน กําหนดวิสัยทัศน�
ร"วมคิด ตัดสินใจ ดําเนินงาน ติดตามและประเมินผลการแก�ปeญหาและการพัฒนาของชุมชนผ"าน
กระบวนการชุมชน 
  5) สมาชิกชุมชนเกิดการเรียนรู�ผ"านการเข�าร"วมในกระบวนการของชุมชน 
  6) มีแผนของชุมชนท่ีประกอบด�วยการพัฒนาทุกๆ ด�านของชุมชน ท่ีมุ"งการ
พ่ึงตนเองเอ้ือประโยชน�ต"อสมาชิกชุมชนทุกๆ คนและมุ"งหวังการพัฒนาชุมชนท่ียั่งยืน 
  7) การพ่ึงความช"วยเหลือจากภายนอกเป3นการพ่ึงเพ่ือให�ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได�
ในท่ีสุด ไม"ใช"การพ่ึงพาตลอดไป 
  8) มีเครือข"ายความร"วมมือกับภาคีการพัฒนา อาจเป3นหมู"บ�าน ชุมชนอ่ืนๆ ท�องถ่ิน 
ภาครัฐ องค�กรเอกชน นักธุรกิจ นักวิชาการ และอ่ืนๆ ในลักษณะของการมีความสัมพันธ� ท่ีเท"าเทียมกัน 
  มาตรฐานความเข�มแข็งของชุมชน หมายถึง ด�านองค�ประกอบและตัวชี้วัด ท่ีแสดงถึง
ลักษณะความเข�มแข็ง ท่ีผู�นําชุมชน กลุ"ม/องค�กรชุมชน เครือข"ายองค�กรชุมชนและชุมชน สามารถ 
ค�นหาตัวบ"งชี้ลักษณะความเข�มแข็งท่ีสอดคล�องเหมาะสมกับสภาพของตนเอง เพ่ือใช�ในการสํารวจ
ประเมินและพัฒนาตนเองไปสู"ความเข�มแข็ง อย"างมีทิศทาง บนพ้ืนฐานของการพัฒนาท่ีแข"งขันกับ
ตัวเองให�ดีข้ึนกว"าอดีตท่ีผ"านมามาตรฐานงานชุมชนมี 4 ประเภท ได�แก" มาตรฐานผู�นําชุมชน 
มาตรฐานกลุ"ม/องค�กรชุมชน มาตรฐานเครือข"ายองค�กรชุมชนและมาตรฐานชุมชน (กรมการพัฒนา
ชุมชน, 2549)  
  จํานง  อดิวัฒนสิทธิ์ (2546) ได�ให�ความหมายของความเข�มแข็งของชุมชน หมายถึง 
ชุมชนท่ีสมาชิกต"างพ่ึงพาตนเองและพ่ึงพากันเองได� การท่ีชุมชนจะมีความเข�มแข็งได�จะต�องมีลักษณะ
ของบุคคลหรือชุมชนท่ีรู�จักกันดี รู�จักตนเองดี เข�าใจตนเองดี และเป3นตัวของตนเอง และอีกประการ
หนึ่งจะต�องเป3นชุมชนท่ีบุคคลรู�จักปeญหาของตนเองดี รู�จักวิธีแก�ปeญหาของชุมชน รู�ว"าจะทําหรือ
พัฒนาชุมชนไปในทิศทางใด และไปให�ถึงเปfาหมายนั้นได�อย"างไร  
  สรุปใจความได�ว"า การช"วยตนเอง คือ 1) มีความขยัน ไม"เกียจคร�าน อดทน อดกลั้น 
2) ประหยัด ไม" สุรุ"ยสุร"าย ไม"ฟุlมเฟ�อย แต"อดออมมัธยัสถ� 3) พัฒนาตน ใฝlหาความรู�เพ่ิมเติมเสมอ ท้ัง
เรื่องวิชาชีพและอ่ืนๆ หลีกพ�นอบาย การไม"เก่ียวข�องอบายมุขท้ังปวง ท่ีทําให�เสียสุขภาพ เสียเวลา 
เสียเงิน การช"วยเหลือซ่ึงกัน และกัน คือ 3.1) เสียสละเพ่ือส"วนรวม ไม"เห็นแก"ตัว ไม"เอาตัวรอดคน
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เดียว ชอบความเป3นธรรม 3.2) ร"วมมือกันพัฒนา เห็นความทุกข�ของผู�อ่ืนเป3นสิ่งท่ีต�องช"วยเหลือ
ร"วมกันทํางานเป3นกลุ"ม 3.3) ซ่ือตรงต"อกติกา ซ่ือสัตย� สุจริต มีวินัย รักษากติกา 3.4) มีเมตตารักใคร"
กัน ให�อภัย รักใคร" ไว�วางใจ เพ่ือนช"วยเพ่ือน (สํานักงานสหกรณ�จังหวัดชัยภูมิ, 2556)  
  สํานักมาตรฐานการศึกษา (2545) ได�เสนอลักษณะของชุนชนเข�มแข็ง 9 ประการ 
คือ 1) สมาชิกในชุมชนมีความเชื่อม่ันในศักยภาพของตนเองและชุมชนท่ีจะแก�ปeญหาและพัฒนาชีวิต
ความเป3นอยู"ของตนเอง 2) สมาชิกชุมชนมีจิตสํานึกการพ่ึงตนเอง 3) สมาชิกชุมชนเลือกกําหนดผู�นํา
ชุมชน ผู�นําการเปลี่ยนแปลงและผู�แทนชุมชนท่ีหลากหลายด�วยตนเองอย"างต"อเนื่อง 4) มีกระบวนการ
ชุมชนท่ีมีความเคลื่อนไหวอย"างต"อเนื่อง 5) สมาชิกทุกคนมีส"วนร"วมในการประเมินสถานการณ�ของ
ชุมชน กําหนดวิสัยทัศน�ร"วมกัน ร"วมคิด ร"วมทํา ร"วมตัดสินใจ ร"วมดําเนินการ ร"วมติดตามประเมินผล
การแก�ปeญหาและพัฒนาชุมชนผ"านกระบวน การของชุมชน 6) สมาชิกชุมชนเกิดการเรียนรู�ผ"านการ
เข�าร"วมในกระบวนการของชุมชน 7) มีแผนของชุมชนท่ีประกอบด�วย การพัฒนาทุกๆ ด�านท่ีมุ"งการ
พ่ึงตนเองเอ้ือประโยชน�ต"อสมาชิกชุมชนทุกๆ คน และหวังผลการพัฒนาท่ียั่งยืน 8) การพ่ึงการ
ช"วยเหลือจากภายนอก เป3นการพ่ึงเพ่ือให�ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได� ในท่ีสุดไม"มีการพ่ึงพาตลอดไป 
9) มีเครือข"ายความร"วมมือกับภาคีการพัฒนา อาจเป3นหมู"บ�าน/ชุมชนอ่ืนๆ ท�องถ่ิน ภาคราชการ 
องค�กรเอกชน นักธุรกิจ นักวิชาการและอ่ืนๆ ในลักษณะมีความสัมพันธ�ท่ีเท"าเทียม (สํานักมาตรฐาน
การศึกษา, 2545) 
  สํานักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� (2548) มีทัศนะว"า สิ่งท่ีจะ
สนับสนุนและผลักดันให�เกิดความเข�มแข็งของชุมชนได� คือการจําแนกบทบาทท่ีชัดเจน 4 ระดับ คือ 
  1) ระดับชาวบ�าน ชาวบ�านมีความสามัคคีกัน รวมกลุ"มกันได�ดี มีความเคารพกติกา
ของกลุ"ม รู�จักภูมิใจในงานของตน มีการช"วยเหลือผู�ด�อยโอกาส รู�จักหน�าท่ีและทําหน�าท่ีของตน ไม"ติด
ยาเสพติด ไม"พัวพันกับอบายมุขทุกประเภท มีความร"วมมือเพ่ือท่ีจะเสียสละเพ่ือส"วนรวม ไม"ตระหนี่
ความรู�หรือความคิดของตนเอง มีความเอ้ืออาทรต"อธรรมชาติ 
  2) ระดับผู�นํา ผู�นํามีประสบการณ� มีความรู� ความสามารถท่ีจะนําชาวบ�านและชี้นํา 
เป3นต�นแบบของการเสียสละเพ่ือส"วนรวม มีคุณธรรมและจริยธรรมท่ีดี ทําให�ชาวบ�านมีศรัทธา ผู�นํามี
ความเข�าใจปeญหาของชุมชนและมีจิตใจเข�มแข็ง 
  3) ระดับองค�กร ความเข�มแข็งของชุมชนข้ึนอยู"กับความเข�มแข็งขององค�กรในชุมชน 
องค�กรในชุมชนรวมเอาครอบครัวเศรษฐกิจ การเมือง การบริหารจัดการ กล"าวคือ ด�านครอบครัว 
สมาชิกในครอบครัวจะต�องมีความอบอุ"น มีความรัก ความสามัคคี มีปeจจัยจําเป3นสําหรับการดํารงชีวิต
ข้ันพ้ืนฐานพอเพียง ด�านเศรษฐกิจ ชุมชนเป3นเจ�าของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ดําเนินธุรกิจชุมชนด�วย
ตนเอง สามารถลดรายจ"าย เพ่ิมรายได� และสร�างมูลค"าเพ่ิมของผลผลิตดโดยไม"ต�องพ่ึงพาบุคคลหรือ
องค�กรภายนอก ด�านการเมือง ชุมชนสามารถรวมกลุ"มกันสร�างอํานาจเพ่ือรักษาผลประโยชน�ของ
ชุมชน รวมท้ังอํานาจในการต"อรอง ชุมชนจะต�องมีอํานาจในการใช�ทรัพยากรมนุษย�ในท�องถ่ิน มี
อํานาจในการควบคุมกลไกลการตลาดและออกกฎระเบียบคุ�มครองปfองกันทรัพยากรธรรมชาติใน
ชุมชน ด�านการบริหารจัดการ ชุมชนมีความรู� ความสามารถในการบริหารจัดการองค�กรต"างๆ มีความ
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เข�าใจเปfาหมายหรือวัตถุประสงค�ขององค�การ มีการวางแผนงานและร"วมกันพัฒนาบุคลากรในท�องถ่ิน
ให�มีศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
  4) ระดับสังคมและวัฒนธรรม ชุมชนท่ีเข�มแข็งสามารถสร�างและพัฒนาองค�กรทาง
สังคมท่ีสามารถช"วยเหลือเกรื้อกูลซ่ึงกันกัน พัฒนาองค�ความรู�และการศึกษาภูมิปeญญาท�องถ่ิน ชุมชน
รวมกลุ"มกันทําโครงการสวัสดิการทางสังคม การพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน และคนชรา พัฒนา
สิ่งแวดล�อม และปfองกันปeญหาต"างๆ ร"วมกัน ซ่ึงในระดับวัฒนธรรมนั้น ชุมชนมีความเชื่อทางศาสนา
และยึดเหนี่ยวหลักศีลธรรมอย"างแน"นแฟfน มีความเคารพในสิ่งเคารพบูชาของชุมชน และมีความ
ผูกพันเป3นจิตวิญญาณของชุมชนอย"างแท�จริง (สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย�, 2548) 
  สุรชัย ศรีสารคาม (2551) กล"าวว"า การสร�างชุมชนและหมู"บ�านเข�มแข็งจะเป3นผล
สุดท�ายของการพัฒนาประเทศอย"างยั่งยืน การสร�างชุมชนและหมู"บ�านให�เข�มแข็งได�ในหลายประเด็น 
เช"น ปลอดยาเสพติด บ�านเมืองสะอาดสวยงาม ร"มรื่น สิ่งแวดล�อมดี พัฒนาอาชีพ รายได�หลักของ
ชุมชน มุ"งการศึกษา และสร�างคนรุ"นใหม"ให�ใช�สิทธิใช�เสียงอย"างมีคุณภาพและปลอดจากการซ้ือเสียง 
  กรมการพัฒนาชุมชน (2551) ได�ให�แนวทางการเสริมสร�างหมู"บ�าน/ชุมชนต�นแบบให�
เป3นการเรียนรู�ระดับอําเภอในการปfองกันและแก�ไขปeญหายาเสพติดไว�ว"า 
  หมู"บ�าน ชุมชนเข�มแข็งคือ การปfองกันและแก�ไขปeญหายาเสพติดอย"างยั่งยืน ซ่ึง
ลักษณะหมู"บ�าน/ชุมชนเข�มแข็งต�นแบบ สามารถประมวลผลได� คือ 1) ต�องมีกลุ"มชนและผู�นําท่ีมี
จิตสํานึกสามารถเสียสละ อดทน เข�าใจสถานการณ� ปeญหา สาเหตุ และเง่ือนไขของการแพร"ระบาด 
สามารถกระตุ�นนําพาคนในหมู"บ�าน/ชุมชนร"วมกันแก�ไขปeญหาต"างๆ ได�  2) มีกลุ"ม/องค�กรภายใน
หมู"บ�าน/ชุมชน 3) มีการจัดระบบความสัมพันธ� การดูแลช"วยเหลือ และร"วมมือกันภายในชุมชน 4) มี
การจัดรักษาและใช�ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงานในการช"วยแก�ไขปeญหาของหมู"บ�าน 5) มีการใช�      
ภูมิปeญญาท�องถ่ิน องค�ความรู� บทเรียนจากการทํางาน 6) มีการประสานความรู� ความเชื่อและ
พิธีกรรมคําสอนของศาสนามาเสริมสร�างการเรียนรู�และช"วยแก�ไขปeญหาของหมู"บ�าน 7) มีกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจท่ีพ่ึงพาตนเอง และมีการจัดการทรัพยากรภายในชุมชนท่ีเอ้ืออํานวยให�คนในชุมชน 8) มีทุน
ทรัพย�ของชุมชน/ระดมทุนของชุมชน/ประสานทุนจากภายนอก 9) มีช"องทางการสื่อสารภายในชุมชน 
เพ่ือแลกเปลี่ยนการเรียนรู� 10) สามารถจัดความสัมพันธ�ภายนอกได�อย"างมีระบบ 
  โชคชัย  ลิ้มประดิษฐ� ผู�ใหญ"บ�านบ�านหนองกลางดง อําเภอสามร�อยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ�  ผู�นําชุมชนเข�มแข็ง (อ�างถึงใน เสรี  พงศ�พิศ, 2552) กล"าวถึงชุมชนเข�มแข็งไว�ว"า 
ต�องเข�มแข็งทางความคิด ปeญหาท่ีต�องแก�ความอ"อนแอทางความคิดของผู�คนในชุมชน กิจกรรมเป3น
เพียงเครื่องมือ คนนอกไม"สามารถสร�างความเข�มแข็งของชุมชนได� ชุมชนต�องสร�างเอง การรวมตัวกัน
ต"อเนื่องเป3นตัวชี้วัดความเข�มแข็งของชุมชน สามารถแก�ปeญหาในหมู"บ�านได� หากเกินกําลังจึงจะขอ
ความช"วยเหลือจากคนนอกชุมชน 
  เสรี  พงศ�พิศ (2552) กล"าวถึง ชุมชนเข�มแข็งไว�ว"า คือ ชุมชนท่ีพ่ึงตนเองได� มี
ลักษณะ 4 ประการ (อ�างถึงใน เสรี  พงศ�พิศ, 2552)  คือ 1) เป3นชุมชนเรียนรู�และพร�อมท่ีจะเรียนรู� 
ไม"รอสูตรสําเร็จในการแก�ไขปeญหา ไม"นั่งรอความช"วยเหลือจากรัฐหรือภายนอก แต"ร"วมค�นหา
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ทางออกจากปeญหาและพัฒนาศักยภาพของตนเอง 2) เป3นชุมชนท่ีตัดสินใจได�ออย"างอิสระ เป3นอิสระ
จากการครอบงําของคนอ่ืน สถาบันอ่ืน องค�กรอ่ืน ไม"ว"าจะเป3นนักการเมือง พ"อค�า ข�าราชการ 
อาจารย� เอ็นจีโอ  เป3นอิสระเพราะตัดสินใจได�ด�วยข�อมูลและความรู�ท่ีค�นหามา ไม"ใช"เพราะคนอ่ืนมา
บอกหรือแนะนํา ซ่ึงเม่ือเราผิดพลาดขาดทุน คนแนะนําไม"เคยรับผิดชอบอะไรเลย 3) เป3นชุมชนท่ีจัดการ
ทุนของตนเองอย"างมีประสิทธิภาพ ทุนซ่ึงหมายถึงอะไรท่ีมากกว"าเงิน เป3นทุนทรัพยากร ความรู�ภูมิ
ปeญญา ทุนโภคทรัพย� และทุนทางสังคม 4) เป3นชุมชนท่ีมีธรรมาภิบาล โปร"งใสตรวจสอบได�  
  กล"าวโดยสรุป หลักการพัฒนาชุมชนให�เข�มแข็ง คือ 1) คนในชุมชนต�องร"วมกันคิดหา
วิธีการแก�ไขปeญหา 2) ร"วมกันแก�ไขปeญหา 3) ร"วมกันรับผิดชอบ 4) เป3นชุมชนท่ีมีธรรมาภิบาล 
โปร"งใสตรวจสอบได� ชุมชนมีส"วนร"วมในการตัดสินใจ การดําเนินงานเพ่ือประโยชน�สุขต"อส"วนรวม 
สามารถแก�ปeญหาความขัดแย�งต"างๆ ได�ด�วยสันติวิธีและวิถีแห"งภูมิปeญญา 
 2.2.4 แนวคิดการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development) 
  แนวความคิดในการพัฒนาอย"างยั่งยืน (อ�างถึงใน ภูมิชัย  ม่ังเรืองสกุล, 2555) 
เกิดข้ึนต้ังแต"ทศวรรษท่ี 1960 ได�ปรากฏและยอมรับกันอย"างแพร"หลายในทศวรรษท่ี 1970  หลักการ
พัฒนาอย"างยั่งยืนต�องกระทําพร�อมๆ กัน 3 มิติ คือ การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาสิ่งแวดล�อมท้ัง
ด�านกายภาพและชีวภาพ และการพัฒนาด�านสังคม วัฒนธรรม และเป3นการพัฒนาบูรณาการท่ีทําให�
เกิดองค�รวม ตามความท่ีพระธรรมปjฏก (2546) ได�อธิบายว"า การพัฒนาท่ียั่งยืน มีลักษณะเป3นการ
พัฒนาท่ีเป3นการบูรณาการ (Integrated) คือ ทําให�เกิดเป3นองค�รวม (Holistic) หมายความว"า 
องค�ประกอบท้ังหลายท่ีเก่ียวข�อง จะต�องมาประสานกันครบองค�และมีลักษณะอีกอย"าง คือ มีดุลยภาพ 
(Balanced) 
  การพัฒนาแบบยั่งยืน เป3นแนวคิดท่ีได�รับความสนใจมากในปeจจุบัน UNFPA (เก้ือ      
วงศ�บุญสิน, 2538 อ�างถึงใน UNFPA, 1992) ได�รวบรวมคําอธิบายเก่ียวกับการพัฒนาแบบยั่งยืนไว� 
ซ่ึงสามารถแบ"งออกเป3น 4 ประการ ดังนี้  
  1) การพัฒนาแบบยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีตรงกับความต�องการตามความ
จําเป3นในปeจจุบัน โดยสามารถรองรับความต�องการ และ/หรือความจําเป3นท่ีจะเกิดแก"ชุมชุนรุ"นหลังๆ 
ด�วย ท้ังนี้มาตรฐานการครองชีพท่ีเลยขีดความจําเป3นข้ันพ้ืนฐานตํ่าสุด จะยั่งยืนต"อเม่ือมาตรฐานการ
บริโภคในทุกหนทุกแห"งคํานึงถึงความยั่งยืนในระยะยาว (Long-Term Sustainability) 
  2) การพัฒนาแบบยั่งยืน ครอบคลุมมาตรการรักษามรดกทางทรัพยากรท่ีจะตกกับ
ชนรุ"นหลัง โดยอย"างน�อยให�ได�มากพอๆ กับท่ีชนรุ"นปeจจุบันได�รับมา 
  3) การพัฒนาแบบยั่งยืน เป3นการพัฒนาท่ีกระจายประโยชน�ของความก�าวหน�าทาง
เศรษฐกิจได�อย"างท่ัวถึง ตลอดจนเป3นการพัฒนาท่ีปกปfองสิ่งแวดล�อมท้ังในระดับท�องถ่ินและในระดับ
โลกโดยรวมเพ่ือชนรุ"นหลัง และเป3นการพัฒนาท่ีทําให�คุณภาพชีวิตดีข้ึนอย"างแท�จริง 
  4) การพัฒนาแบบยั่งยืน หมายถึง การทําให�คุณภาพชีวิตมนุษย�ดีข้ึนภายในระบบ
นิเวศน�วิทยาท่ีสามารถจะรองรับการดําเนินชีวิตได�ต"อไป 
  พระธรรมปjฎก ป.อ.ปยุตฺโต กล"าวว"า คณะกรรมาธิการโลกว"าด�วยสิ่งแวดล�อมและ
การพัฒนา (Word Commission on Environment and Development) ให�ความหมายการ
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พัฒนาท่ียั่งยืนโดยสรุป หมายถึง ความเจริญทางด�านเศรษฐกิจอยู"ภายใต�สิ่งแวดล�อมหรือระบบนิเวศน�
ท่ีรองรับได�ไหว (พระธรรมปjฎก ป.อ. ปยุตฺโต อ�างถึงใน World Commission on Environment 
and Development, 1987) 
  คอร�สัน (Corson, 1990) ให�ความหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน หมายถึง นโยบายท่ี
สนองความต�องการของประชาชนในปeจจุบัน โดยไม"ต�องทําลายทรัพยากรซ่ึงจะเป3นท่ีต�องการใน
อนาคต 
  เสรี  พงศ�พิศ (2552) กล"าวถึง การพัฒนาท่ียั่งยืน ไว�ว"า หมายถึง การพัฒนาท่ีทําให�
ทรัพยากรมีเหลือไปถึงลูกหลาน เหมือนท่ีปูlย"าตายายเคยมีเหลือไว�ให�เรา การพัฒนาท่ียั่งยืนรวมความ
ถึง 3 ด�าน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อม ซ่ึงเชื่อมโยงและสัมพันธ�กัน  
  สุดใจ  ทูลพานิชย� (2547 ได�อธิบายไว�ว"า แนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืนจะเป3นการ
ผสมผสานให�เกิดความสมดุลของการพัฒนาใน 3 มิติ คือ 
  1) มิติทางเศรษฐศาสตร� การพัฒนาท่ียั่งยืนจะเกิดข้ึนได�ก็ต"อเม่ือมีการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจท่ีเพียงพอ สามารถตอบสนองความต�องการข้ันพ้ืนฐานของประชาชน และขจัดความ
ยากจนได�รวมท้ังลดความไม"เท"าเทียมกันในสังคม 
  2) มิติทางสังคม การพัฒนาท่ียั่งยืนจะสนับสนุนแผนการบริโภคท่ีเหมาะสมอยู"ใน
ระดับท่ีธรรมชาติสามารถแบกรับได�พร�อมท้ังส"งเสริมการเป3นหุ�นส"วนของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาชน เพ่ือร"วมพัฒนาให�เกิดความม่ันคงและยั่งยืน โดยประชากรในแต"ละกลุ"ม ต�องร"วมสร�าง
ความสัมพันธ�ท่ีดี ในหน"วยการผลิตแต"ละหน"วย เพ่ือก"อให�เกิดการกระจายผลผลิตอย"างเป3นธรรมและ
นําไปสู"การผลิตสินค�าท่ีปลอดภัยต"อผู�บริโภคและคุ�มครองสิ่งแวดล�อม 
  3) มิติทางนิเวศวิทยา การพัฒนาท่ียังยืน จะต�องมีรูปแบบการใช�ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อมในระดับท่ีสามารถพลิกฟ��นให�กลับสู"สภาพใกล�เคียงกับสภาพเดิมทางธรรมชาติให�มากท่ีสุด 
  การพัฒนาท่ียั่งยืน (วีณา เตชะพนาดร, 2548) ในบริบทไทยมีพ้ืนฐานแนวคิดมาจาก 
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ท่ีให�ความสําคัญกับการพัฒนาท่ีมีดุลยภาพ ท้ังด�านสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล�อม การพัฒนาท้ัง 3 จะต�องเก้ือกูลและไม"เกิดความขัดแย�งซ่ึงกันและกัน 
  โดยการพัฒนาเศรษฐกิจจะต�องมีการขยายตัวอย"างมีคุณภาพและแข"งขันได� ซ่ึงต�อง
คํานึงถึงขีดจํากัดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมท่ีสามารถสงวนรักษาไว�ใช�ประโยชน�ได�อย"าง
ยาวนาน ใช�ทัพยากรทุกชนิดอย"างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมท้ังต�องดําเนินการควบคู"ไป
กับการพัฒนาศักยภาพคนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให�ดีข้ึน โดยการปลูกฝeงค"านิยมของ
คนไทยให�มีความพอเพียงและพ่ึงตนเองได� ตลอดจนส"งเสริมการนําภูมิปeญญาและวัฒนธรรมท่ีดําเนิน
วิถีชีวิตอยู"ร"วมกับธรรมชาติได�อย"างเก้ือกูล สามารถปรับตัวรู�เท"าทันการเปลี่ยนแปลงบนฐานของสังคม
แห"งความรู� 
  การพัฒนาเศรษฐกิจท่ีเกิดจากความก�าวหน�าของวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีทําให�
กลุ"มนายทุนในประเทศพัฒนาและนายทุนขายทรัพยากร นายทุนนายหน�า ในประเทศกําลังพัฒนา
ร่ํารวยข้ึน การพัฒนาเศรษฐกิจซ่ึงทําให�กลุ"มนายทุนส"วนน�อยม่ังค่ัง แต"ส"งผลกระทบต"อความอดอยาก ไร� 
การศึกษา ปeญหาสังคม การทําลายทรัพยากร (Resources) สิ่งแวดล�อม (Environment) ท้ังด�าน
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กายภาพและชีวภาพ ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) อย"างยับเยิน ท้ังๆ ท่ี
ทรัพยากรชีวภาพมีประโยชน�อย"างมหาศาล แต"มนุษย�ก็ยังไม"ได�ศึกษาค�นคว�ามาใช�ให�เกิดประโยชน�อีก
มากมายหลายชนิดพันธุ�   
  การพัฒนาประเทศมีเปfาหมายเพ่ือการขยายตัวทางเศรษฐกิจ แต"ไม"ได�ตะหนักถึงผล
เสียหายต"อโครงสร�างทางสังคม วัฒนธรรม และการรองรับของทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงมีจุดจํากัด 
ได�รับการวิจารณ�อย"างกว�างขวางและเป3นกระบวนการต"อเนื่อง กลุ"มอนุรักษ�สิ่งแวดล�อมเกิด
แนวความคิดว"า “เราไม"ได�รับมอบทรัพยากรในโลกนี้มาจากบรรพบุรุษของเรา แต"เราขอยืมมาจาก
ลูกหลานและควรส"งมอบให�แก"ลูกหลานอย"างไม"เสื่อมสลาย” การพัฒนาอย"างยั่งยืนมีแนวความคิดว"า 
ระบบนิเวศน�มีจุดจํากัดในการรองรับของการพัฒนาเศรษฐกิจ การขยายตัวทางเศรษฐกิจมากเกินไป
ส"งผลให�เกิดการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรชีวภาพ มนุษย�ควรใช�ทรัพยากรอย"าง
อนุรักษ�และลดบทบาทของการเป3นนักบริโภคนิยมและวัตถุนิยม เพราะทําให�เกิดการสิ้นเปลืองในการ
ใช�ทรัพยากรเพราะทรัพยากรมีศักยภาพในการรองรับและปริมาณท่ีจํากัด 
  สรุปได�ว"า การพัฒนาท่ียั่งยืน หมายถึง ชุมชนท่ีสมาชิกต"างพ่ึงพาตนเองและพ่ึงพา
กันเองได�ในหมู"บ�าน ร"วมกันคิดหาวิธีการแก�ไขปeญหา ร"วมกันแก�ไขปeญหา ร"วมกันรับผิดชอบ และรับ
ประโยชน�ท่ีเกิดข้ึนร"วมกัน โดยการผสมผสานกันในมิติ ทางการเมืองการปกครอง ทางเศรษฐกิจ ทาง
สังคม ทางวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย"างต"อเนื่อง 
 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการ 
 ในการนําเสนอแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการ ผู�วิจัยนําเสนอเป3นลําดับดังนี้ 
คือ 1) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการ 2) ทฤษฎีการบริหารจัดการองค�การ 
 2.3.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการ (อ�างถึงใน สมคิด ดวงจันทร�, 2555) ดังนี้ 
  ความหมายและความสําคัญของการบริหารจัดการ คําว"า การบริหารจัดการ ตรงกับ
ภาษาอังกฤษว"า “Management” แปลเป3นภาษาไทยว"า การจัดการหรือการบริหาร หรือการบริหาร
จัดการก็ได� ซ่ึงในหนังสือองค�กรและการจัดการฉบับสมบูรณ� โดย ศิริวรรณ เสรีรัตน� และคนอ่ืนๆ 
(2545) ได�รวบรวมความหมายของคําว"า “การบริหาร” และ “การจัดการ” ได�ดังนี้ 
  คําว"า “การบริหาร” (Administration) จะใช�ในการบริหารระดับสูง โดยเน�นท่ีการ
กําหนดนโยบายท่ีสําคัญและการกําหนดแผนของผู�บริหารระดับสูง เป3นคํานิยามใช�ในการบริหารรัฐกิจ 
(Public  Administration) หรือใช�ในหน"วยงานราชการ และคําว"า “ผู�บริหาร” (Administrator) จะ
หมายถึง ผู�บริหารท่ีทํางานอยู"ในองค�กรของรัฐ หรือองค�กรท่ีไม"มุ"งหวังกําไร โดยมีองค�ประกอบท่ี
สําคัญของการบริหารคือ การวางแผน (Planning) การจัดองค�กร (Organizing) ภาวการณ�นํา/การสั่ง
การ (Leading / Directing) หรือการอํานวย และการควบคุม (Controlling) โดยมีความสัมพันธ�กับ
หลักทรัพยากรขององค�กร (6 M’s) ท่ีสามารถนําไปใช�ให�เกิดประโยชน� และด�วยจุดมุ"งหมายสําคัญใน
การบรรลุความสําเร็จตามเปfาหมายขององค�กรอย"างมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผล 
  บุญทัน  ดอกไธสง (2537) (อ�างถึงใน สมคิด ดวงจันทร�, 2555) มีความเห็นว"า การ
บริหารจัดการมีคําสองคําคือ การบริหาร (Administration) และคําว"า การจัดการ (Management) 
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ซ่ึงท้ังสองคําแตกต"างกัน โดยให�ความหมายว"า การบริหารคือ การจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู"ให�มี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุดเพ่ือตอบสนองความต�องการของบุคคล องค�กร  หรือประเทศ  หรือการจัดการ
เพ่ือผลกําไรของทุกคนในองค�การ  ส"วนคําว"า “การจัดการ” (Management) มักเน�นการปฏิบัติการ
ให�เป3นไปตามนโยบาย หรือตามแผนท่ีวางไว� ซ่ึงเป3นคําท่ีนิยมใช�ในการจัดการธุรกิจ (Business  
Management) ซ่ึงการจัดการองค�กรต�องมีคําท่ีมาควบคู" กันคือคําว"า “ผู�จัดการ” (Manager) 
หมายถึงบุคคลในองค�กร ซ่ึงทําหน�าท่ีรับผิดชอบต"อกิจกรรมในการบริหารทรัพยากรและกิจการงาน
อ่ืนๆ เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว�ขององค�กรโดยหน�าท่ีหลักของผู�จัดการ คือการจัดการ
องค�กรนั่นเอง 
  นอกจากนี้  บุญทัน  ดอกไธสง (2553) ได�อ�างความหมายจาก Oxford  Dictionary  
ว"า คําว"า  Administration มีความหมายแคบกว"าการจัดการ เพราะคําว"า Admin เป3นบริการภาครัฐ 
ข�าราชการนํานโยบายท่ีได�รับมาจากคําสั่ง (คนอ่ืนๆ) ท่ีเก่ียวข�องกับกฎ ระเบียบ (Procedures) เพ่ือ
นําไปปฏิบัติบริหารในสํานักงาน Public Admin มีจุดเน�นท่ีกระบวนการ (Process) ตามกฎ ระเบียบ 
และประเพณี ส"วนคําว"า  Management  มีความหมายตรงกันข�ามกับคําว"า Administration คือ ทํา
หน�าท่ีจัดการแนะนํา  (Conduct) ควบคุมกิจการ (Affairs) ในการปฏิบัติหน�าท่ี และมีความผูกพันกับ
องค�กรเพ่ือบรรลุตามจุดประสงค�ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดด�วยความรับผิดชอบเพ่ือบรรลุผลสําเร็จอย"าง
แท�จริง Public Management เป3นสัมฤทธิ์ผลและความรับผิดชอบตามภารกิจท่ีได�รับมอบหมาย จึง
สรุปได�ว"าการบริหารจัดการยุคใหม"หรือปeจจุบันได�เปลี่ยนจากคําว"า Administration เป3น  
Management เนื่องจากปeจจัยหลักสองประการคือ การเปลี่ยนแปลงภาครัฐปรับไปสู"กิจการ
สาธารณะโดยใช�หลักภาคธุรกิจโดยการแปรรูป ให�สัญญาแก"ภาคเอกชน และมีแนวโน�มท่ีเคลื่อน
นอกจากระบบราชการไปสู"หลักการสาธารณะ 
  กล"าวสรุปได�ว"า การบริหารจัดการ หมายถึงชุดของหน�าท่ีต"างๆ (A Set of 
Functions) ท่ีกําหนดทิศทางในการใช�ทรัพยากรท้ังหลายอย"างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือให�
บรรลุถึงเปfาหมายของ องค�กร เป3นการใช�ทรัพยากรอย"างมีประสิทธิภาพ (Efficient) รวมถึง การใช�
ทรัพยากรได�อย"างเฉลียวฉลาดและคุ�มค"า (Cost-Effective) เป3นการใช�ทรัพยากรอย"างมีประสิทธิผล 
(Effective) ซ่ึงสามารถตัดสินใจได�อย"างถูกต�อง (Right Decision) และมีการปฏิบัติการสําเร็จตาม
แผนท่ีกําหนดไว� และท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือผลสําเร็จของการบริหารจัดการจึงจําเป3นต�องมีท้ังประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลพร�อมๆ กัน 
  องค�ประกอบของการบริหารจัดการ ซ่ึงองค�ประกอบของการบริหารจัดการท่ีสําคัญมี 
4 ประการอธิบายได� (อ�างถึงใน สมคิด ดวงจันทร�, 2555) ดังนี้ 
  1) การวางแผน (Planning) เป3นสิ่งท่ีองค�กรต�องการเปลี่ยนแปลงในอนาคตการ
วางแผนเป3นสะพานเชื่อมระหว"างเหตุการณ�ปeจจุบันและอนาคตซ่ึงทําได�โดยการให�บรรลุเปfาหมาย
ผลลัพธ�ท่ีต�องการ การวางแผนจึงต�องอาศัยการกําหนดกลยุทธ�ท่ีประสิทธิภาพ แม�ว"าพ้ืนฐานของการ
จัดการโดยท่ัวไปเป3นงานของผู�บริหาร การวางแผนเป3นสิ่งสําคัญสําหรับการปฏิบัติตามกลยุทธ�ให�
ประสบความสําเร็จและการประเมินกลยุทธ� เพราะว"า การจัดการองค�กร การจูงใจ การจัดบุคคลเข�า
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ทํางาน และกิจกรรมควบคุม ข้ึนกับการวางแผน กระบวนการวางแผนจะต�องประกอบด�วยผู�บริหาร
และพนักงานภายในองค�กร 
   การวางแผนจะช"วยให�องค�กรกําหนดข�อดีจากโอกาสภายนอกและทําให�เกิดผล
กระทบจากอุปสรรคภายนอกตํ่าสุดโดยต�องมองเหตุการณ�ในอดีตและปeจจุบันเพ่ือคาดคะเนเหตุการณ�
ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต การวางแผน ประกอบด�วยการพัฒนาภารกิจ (Mission) การคาดคะเน
เหตุการณ�ปeจจุบัน เหตุการณ�อนาคต และแนวโน�ม การกําหนดวัตถุประสงค� และการเลือกกลยุทธ�ท่ี
ใช� และท่ีสําคัญการวางแผนจะช"วยให�ธุรกิจปรับตัวสู"การเปลี่ยนแปลงของตลาดและสามารถกําหนด
เปfาหมายได� การบริหารเชิงกลยุทธ�นั้นต�องการให�องค�กรติดตามในลักษณะเชิงรุก (Proactive) 
มากกว"าท่ีจะเป3นเชิงรับ (Reactive) องค�กรท่ีประสบความสําเร็จจะต�องควบคุมอนาคตขององค�กร
มากกว"าท่ีจะรอรับผลจากอิทธิพลสภาพแวดล�อมภายนอกและเหตุการณ�ท่ีเกิดข้ึน การตัดสินใจ 
(Decision Making) ถือเป3นส"วนหนึ่งของการวางแผน การปรับตัวเป3นสิ่งจําเป3นเพราะว"ามีการ
เปลี่ยนแปลงของตลาด เศรษฐกิจ และคู"แข"งขันท่ัวโลก จุดเริ่มต�นของความสําเร็จท่ีดีของธุรกิจคือการ
วางแผนท่ีเหมาะสม เห็นผลได�จริง ยืดหยุ"น มีประสิทธิผล และทรงประสิทธิภาพ  
   สําหรับธงชัย สันติวงษ� (2528) กล"าวว"า หลักสําคัญท่ีควรคํานึงถึงในการวางแผน 
คือ 1) การวางแผนควรกระทําเม่ือใด โดยปกติการวางแผนนั้นจะเริ่มจัดทําในขณะท่ีเริ่มดําเนินงาน
เป3นอันดับแรก จากนั้นหัวหน�างานหรือผู�บริหารของหน"วยงานอาจจัดวางแผนอีกเม่ือมีการเริ่มงาน
ใหม" 2) วัตถุประสงค�และ นโยบาย จะต�องศึกษาและทําความเข�าใจให�ถ"องแท�ชัดเจน เพราะเป3น
จุดเริ่มต�นท่ีสําคัญท่ีสุดของการวางแผน หากเข�าใจผิดพลาดแล�วแผนงานท่ีกําหนดข้ึนก็จะล�มเหลว     
3) ปeจจัยต"างๆ ท่ีต�องใช�ในการวางแผนท่ีสําคัญได�แก" ข�อมูลข"าวสารต"างๆ คน เงิน วัสดุ สิ่งของ 
สถานท่ีและเวลา และอ่ืนๆ จะต�องจัดเตรียมให�พร�อม 4) วิธีดําเนินการตามแผน คือเม่ือได�วางแผนข้ึน
แล�วจะต�องพิจารณาหาลู"ทาง หรือวิธีการท่ีจะดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดข้ึนไว�ล"วงหน�าให�ได� และ
จะต�องคํานึงถึงมาตรการในการควบคุมการดําเนินงานด�วย 5) คํานึงถึงภูมิศาสตร� สภาพแวดล�อม ดิน
ฟfาอากาศ คุณค"าทางสังคม พฤติกรรมของคน ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณี อันเป3นท่ียึดถือของ
กลุ"มคนนั้น  
  2) การจัดการองค�กร (Organizing) เป3นหน�าท่ีทางการบริหารท่ีผู�บริหารจะต�องให�
ความสําคัญตรวจสอบเป3นระยะๆ เพ่ือให�ม่ันใจว"า ในสถานการณ�ท่ีเปลี่ยนแปลงไป โครงสร�างองค�กรท่ี
ออกแบบไว�มีความเหมาะสมท่ีจะทําให�บรรลุจุดมุ"งหมายขององค�กร และการจัดการองค�กรท่ีสําคัญคือ 
การกําหนดแผนในโครงสร�างขององค�กร (Organization Structure) ขนาดของการควบคุม (Span of 
Control) และสายการบังคับบัญชา (Chain of Command) การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ�ต�องการ
เปลี่ยนแปลงในโครงสร�าง เพราะตําแหน"งใหม"ๆ ท่ีสร�างข้ึน หรือลดลง หรือรวมกัน โครงสร�างองค�กร
จะต�องระบุถึงวิธีการใช�ทรัพยากรและวิธีการพิเศษ ซ่ึงได�มีการกําหนดข้ึนในภาคธุรกิจ การสนับสนุน
ทรัพยากร และกําหนดวัตถุประสงค�ตามสภาพทางภูมิศาสตร�และแตกต"างจากโครงสร�างด�าน
ผลิตภัณฑ�หรือลูกค�า โดยมีรูปแบบท่ัวไปของการจัดแผนกคือ ตามหน�าท่ี (Functional) ตามฝlาย 
(Divisional) ตามหน"วยธุรกิจเชิงกลยุทธ� (Strategic Business Unit) และด�านแมททริกช� (Matrix)   
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  3) การนําหรือการสั่งการ (Leading/Directing) หมายถึงการใช�อิทธิพลเพ่ือจูงใจ
พนักงานให�ปฏิบัติงานและนําไปสู"ความสําเร็จตามเปfาหมายท่ีระบุไว� หรือเป3นกระบวนการจัดการให�
สมาชิกในองค�กรทํางานร"วมกันได�ด�วยวิธีการต"างๆ เพราะทรัพยากรมนุษย�เป3นสิ่งท่ีซับซ�อนและเข�าใจ
ถ"องแท�ได�ยาก การนําหรือการสั่งการจึงต�องใช�ความสามารถหลายเรื่องควบคู"กันไป อาทิ ภาวะความ
เป3นผู�นําของผู�บริหาร การจูงใจ การติดต"อสื่อสารในองค�กร และการทํางานเป3นทีม เป3นต�น หน�าท่ีใน
การนําหรือสั่งการนี้ มีความสําคัญไม"น�อยไปกว"าหน�าท่ีอ่ืน เพราะผู�บริหารต�องแสดงบทบาทของผู�สั่ง
การอย"างมีคุณภาพ ถ�าไม"เช"นนั้น แผนงานท่ีวางไว�ตลอดจนทรัพยากรท่ีจัดเตรียมไว�อาจไม"เกิด
ประสิทธิผล ถ�าผู�บริหารดําเนินกิจกรรมด�านการสั่งการไม"ดีพอ ดังนั้น การสั่งการจึงเป3นเรื่องของ
ความรู�ความชํานาญ  ประสบการณ� และความสามารถท่ีจะชักจูงให�พนักงานร"วมกันปฏิบัติงานไปตาม
เปfาหมายท่ีกําหนดไว�ให�องค�กรประสบความสําเร็จตามต�องการ 
  4) การควบคุม (Controlling) เป3นการใช�ทรัพยากรต"างๆ ขององค�กร ถือว"าเป3น
กระบวนการตรวจสอบหรือติดตามผล และประเมินการปฏิบัติงานในกิจกรรมต"างๆ ของพนักงาน เพ่ือ
รักษาให�องค�กรดําเนินไปในทิศทางสู"เปfาหมายอย"างถูกต�องตามวัตถุประสงค�หลักขององค�กร ในเวลาท่ี
กําหนดไว� องค�กรหรือธุรกิจท่ีประสบความล�มเหลวอาจเกิดจาการขาดการควบคุม หรือมีการควบคุมท่ี
ไร�ประสิทธิภาพ และหลายแห"งเกิดจากความไม"ใส"ใจในเรื่องของการควบคุม ละเลยเพิกเฉย หรือ
ในทางกลับกันคือมีการควบคุมมากจนเกิดความผิดพลาดขององค�กรเอง การควบคุมจึงเป3นหน�าท่ีหลัก
ทางการบริหารท่ีมีความสําคัญ ต้ังแต"เริ่มต�นจนจบกระบวนการทางการบริหาร ซ่ึงการควบคุมท่ีดีย"อม
ก"อให�เกิดประสิทธิภาพในการจัดการ สิ่งสําคัญของการบริหารท่ีต�องควบคุม ได�แก" ปริมาณงาน 
(Quantity) คุณภาพของงาน (Quality) เวลา (Time) และค"าใช�จ"าย (Cost) 
 2.3.2 ทฤษฎีการบริหารจัดการองค�การ 
  ทฤษฎีการบริหารจัดการองค�การ (อ�างถึงใน สมคิด ดวงจันทร�, 2555) สามารถ
จําแนกได�เป3น 3 กลุ"ม ทฤษฎีด�วยกัน คือ กลุ"มทฤษฎีแบบคลาสสิค กลุ"มทฤษฎีเชิงพฤติกรรมศาสตร� 
และกลุ"มทฤษฎีองค�กรสมัยใหม" (นิตยา เงินประเสริฐศรี, 2542) ซ่ึงสามารถอธิบายได� ดังนี้ 
  กลุ"มท่ี 1 กลุ"มทฤษฎีแบบคลาสสิค (The Classical Theory) เป3นแนวคิดท่ีเกิดข้ึน
เป3นครั้งแรกทางการบริหารในยุคด้ังเดิมสมัยการปฏิวัติอุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและเพ่ิม
ผลผลิตในการทํางาน โดยหลักการพ้ืนฐานประกอบด�วยการค�นหา วิธีท่ีดีท่ีสุดในการทํางาน (One 
Best Way) ในการทํางานให�สําเร็จลุล"วงตามวิธีการ 
  กลุ"มทฤษฎีแบบคลาสสิค จะประกอบไปด�วยทฤษฎีท่ีสําคัญๆ ดังนี้คือ 
  1.1) ทฤษฎีการจัดการตามหลักวิทยาศาสตร� (Scientific Management)   
    เฟรดเดอริค ดับเบิ้ลยู เทย�เลอร� (Frederic W.Taylor) คือ ผู�ท่ีได�ชื่อว"าเป3นบิดา
แห"งการบริหารงานแบบวิทยาศาสตร� เทย�เลอร�นั้นมีพ้ืนฐานความรู�ทางด�านวิศวกร การนําเสนอทฤษฎี
การบริหารงานแบบวิทยาศาสตร�นั้น ได�มีข้ึนหลังจากท่ีเทย�เลอร�ได�เข�ามารับตําแหน"งเป3นผู�จัดการ
โรงงานแห"งหนึ่งในเมืองฟjลาเดลเฟiย ในขณะนั้นปeญหาของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีประเทศอเมริกาใน
ขณะนั้นประสบอยู" คือ ปeญหาในเรื่องประสิทธิภาพการผลิต ซ่ึงจากความด�อยในเรื่องประสิทธิภาพใน
การผลิต ของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเป3นหน"วยทําการผลิตในระดับจุลภาคได�ก"อให�เกิดผลกระทบต"อ
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เศรษฐกิจของอเมริกาในระดับมหภาค คือ ทําให�ประเทศอเมริกาในขณะนั้นประสบภาวะเศรษฐกิจ
ตกตํ่าด�วยเหตุดังกล"าว เทย�เลอร�จึงพยายามแก�ไขปeญหาในเรื่องประสิทธิภาพการผลิต โดยใน
ระยะแรกของการแก�ปeญหา เทย�เลอร�ได�ให�ความสนใจไปในการปรับปรุงเครื่องจักร เครื่องไม�เครื่องมือ
ตลอดจนไปถึงอุปกรณ�ท่ีใช�ในการทํางาน  แต"ประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานยังไม"เป3นท่ีน"าพอใจ
เท"าใดนัก ดังนั้นเทย�เลอร�จึงได�เปลี่ยนแนวความคิดใหม" โดยได�ลองทําการสังเกตวิธีการทํางานของ
คนงานแต"ละคม จากการสังเกตเทย�เลอร�พบว"าคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมของเขานั้นมีวิธีการ
ทํางานตามหลักความเคยชิน ซ่ึงลักษณะการทํางานตามหลักความเคยชินนั้น ในการทํางานเพ่ือให�
ได�ผลงานอย"างเดียวกันนั้นคนงานจะมีวิธีการทํางานท่ีแตกต"างกันหลายวิธี และวิธีการทํางานท่ี
แตกต"างกันนั้นข้ึนอยู"กับความเคยชินของคนงานแต"ละคน โดยจากการสังเกตของเทย�เลอร� พบว"า
วิธีการทํางานท่ีแตกต"างกันตามความเคยชินของคนงานแต"ละคนนั้นมักก"อให�เกิดการอู�งานได� และการ
อู�งานก็ทําอย"างเป3นระเบียบโดยได�รับการรู�เห็นเป3นใจจากผู�นําสหภาพแรงงานในโรงงาน 
    นอกจากปeญหาการอู�งานแล�ว เทย�เลอร�ยังพบว"าในอดีตฝlายบริหารได�เข�าไป
ควบคุมดูแลคนงานน�อยมาก และปล"อยให�คนงานมีอิสระในการเลือกวิธีการทํางานตามใจชอบ ดังนั้น
ในการท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เทย�เลอร�จึงได�นําเสนอการจัดการตามหลักวิทยาศาสตร�ซ่ึง
สามารถสรุปได�ดังนี้คือ (Frederic  W.Taylor /สมคิด ดวงจันทร�, 2555 อ�างถึงใน พิทยา บวรวัฒนา, 
2531) ทฤษฎีองค�การสําหรับรัฐประศาสนศาตร� (อ�างถึงใน สมคิด ดวงจันทร�, 2555) 1) จะต�องมีการ
กําหนดวิธีการทํางานเพ่ือให�ได�วิธีท่ีดีท่ีสุด โดยวิธีท่ีดีท่ีสุดจะต�องเป3นวิธีการทํางานท่ีใช�เวลา ทรัพยากร 
และพลังงานในการทํางานน�อยท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกับวิธีอ่ืนท่ีทํางานในลักษณะเดียวกัน 2) การ
คัดเลือกคนงานจะต�องมีการนําเอากฎเกณฑ�ทางวิทยาศาสตร�มาช"วยในการคัดเลือก เพ่ือให�ได�คนงาน
ท่ีมี ทักษะ ความรู� ความสามารถท่ีเหมาะกับตําแหน"งงาน 3) จะต�องมีการพัฒนาคนงานโดยการสอน
วิธีการทํางานให�ถูกต�องตามหลักวิทยาศาสตร�การจัดการ  เพ่ือท่ีจะขจัดวิธีการทํางานตามหลักความ
เคยชินให�หมดไปจากคนงานเดิม 4) ต�องพยายามสร�างความสัมพันธ�ท่ีดีให�เกิดข้ึนระหว"างฝlายบริหาร
กับคนงานอันจะนํามาซ่ึงประสิทธิภาพการผลิตของโรงงาน 
    หลักวิทยาศาสตร�การจัดการตามแนวความคิดของเทย�เลอร�นับว"ามีประโยชน�
ต"อการบริหารงานในขณะนั้นเป3นอย"างยิ่งซ่ึงในปeจจุบันวิทยาศาสตร�การจัดการเองก็ยังคงมีการนํามา
ประยุกต�ใช�อยู"ในการบริหารงานในองค�กร และหน"วยธุรกิจต"างๆ  
  1.2) การจัดการตามแบบระบบราชการ (Bureaucratic Management) แม็กซ�     
เวเบอร� (Max Weber) เป3นชาวเยอรมัน และเป3นนักปราชญ�ท่ีมีชื่อเสียงและยิ่งใหญ" ท่ีมีความรอบรู�ใน
ศาสตร�ต"างๆ เช"น วิชากฎหมาย การเมือง การปกครอง ประวัติศาสตร� และเศรษฐกิจ และได�ชื่อว"า
เป3นบิดาแห"งการจัดการตามแบบระบบราชการ ในการทําความเข�าใจองค�กรแบบระบบราชการนั้น มี
หลักการท่ีสําคัญดังนี้คือ (Hodge Anthony & Gales อ�างถึงใน ทองใบ สุดชารี, 2543) 
    (1) หลักการแบ"งงานกันทํา (Division of Work) หมายถึง หลักในการสร�าง
ความชัดเจน และความสมดุลระหว"างอํานาจหน�าท่ีกับความรับผิดชอบโดยให�ถูกต�องตากฎระเบียบ
ขององค�กร การแบ"งงานกันทําตามวิธีนี้ถือว"าเป3นความรับผิดชอบท่ีเป3นทางการ 
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    (2) หลักของการกําหนดอํานาจหน�าท่ีตามสายการบังคับบัญชา (Hierarchy of 
Authority) หมายถึง การกําหนดตําแหน"งต"างๆ ท่ีให�อํานาจหน�าท่ีลดหลั่นลงมาตามสายการบังคับ
บัญชา ท้ังนี้เพ่ือให�เกิดความชัดเจนในสายการบังคับบัญชา 
    (3) หลักของความสามารถ (Technical Competency) หมายถึง หลักการ
สําคัญในการจัดบุคคล เพ่ือบรรลุหรือแต"งต้ังให�ดํารงตําแหน"งตามหลักความรู�ความสามารถของบุคคล 
โดยการใช�กระบวนการทดสอบ การฝ�กอบรม และการศึกษาของบุคลากร 
    (4) หลักของกฎ ระเบียบ ความมีวินัย และการควบคุม (Rules, Disciplines 
and Control) หมายถึง การบริหารงานโดยใช�กฎระเบียบเป3นหลัก และกําหนดรูปแบบไว�ให�ชัดเจน
ในการบริหาร จะต�องยึดระบบเอกสารเป3นสําคัญ โดยไม"คํานึงถึงความสัมพันธ�ส"วนตัว 
    (5) หลักของความเป3นกลางทางการบริหาร (Administrative Officials) 
หมายถึง ผู�ดํารงตําแหน"งต"างๆ เป3นผู�ท่ีมีเกียรติ มีอุปกรณ�และเครื่องมือต"างๆ เป3นองค�ประกอบในการ
ทํางานตามตําแหน"งนั้น อุปกรณ� และเครื่องมือจะอยู"คู"กับตําแหน"งไม"ใช"คู"กับบุคคล 
    (6) หลักของการเป3นบุคลากรของฝlายบริหารและได�รับเงินเดือนประจํา 
(Career Official and Fixed Salary) หมายถึง ผู�ดํารงตําแหน"งบริหารจะต�องเป3นบุคลากรประจํา มี
การจ�างงานตลอดชีพ และจัดให�มีเงินเดือนประจําในอัตราคงท่ีในแต"ละปi 
  1.3) การจัดการตามหลักการบริหาร (Administrative Management) 
    นักทฤษฎีท่ีนําเสนอทฤษฎีการจัดการตามหลักการบริหารมีความเชื่อว"าในการ
ท่ีจะทําให�การทํางานขององค�กรบรรลุเปfาหมายนั้นจะต�องมีการกําหนดหน�าท่ีของคนท่ีเป3นผู�บริหาร  
และหลักการบริหารงานเพ่ือใช�เป3นแนวทางในการปฏิบั ติงาน นักทฤษฎี ท่ีนําเสนอทฤษฎีนี้
ประกอบด�วย 
    เฮนรี่ ฟาโยล� (Henri Fayol) คือ ผู�ท่ีได�ชื่อว"าเป3นบิดาแห"งทฤษฎีการจัดการ
ตามหลักการบริหาร ฟาโยล�เป3นชาวฝรั่งเศส และเป3นนักบริหารระดับสูงในอุตสาหกรรมซ่ึงตาม
แนวความคิดของ ฟาโยล� การท่ีจะทําให�การบริหารงานบรรลุเปfาหมายหรือวัตถุประสงค�นั้นประการแรก 
ฟาโยล�เห็นว"านักบริหารจะต�องทําหน�าท่ีทางการบริหาร ซ่ึงประกอบด�วย การวางแผน (Planning) การจัด
องค�กร (Organizing) การสั่งการ (Commanding) การประสานงาน (Coordination) และการควบคุม 
(Controlling) ประการท่ีสองนักบริหารจะต�องทราบถึงหลักการบริหารท่ีสําคัญๆ ซ่ึงฟาโยล�ได�นําเสนอ
หลักการบริหารท่ีมีประสิทธิผลของฟาโยล� (Fayol’s 14 Principles) ท่ีมีอยู" 14 ข�อ (สัมฤทธิ์ ยศสมศักด์ิ, 
อ�างถึงใน สมคิด ดวงจันทร�, 2555)  ดังนี้ 1) หลักท่ีเก่ียวกับอํานาจหน�าท่ีและความรับผิดชอบ 
(Authority and Responsibility) ในการบริหารนั้นบุคลากรผู�ท่ีได�รับมอบหมายงานให�ทําจะเกิด
ความผูกพันต"อผู�บังคับบัญชาในลักษณะของความรับผิดชอบต"องานท่ีได�รับมอบหมาย ดังนั้นในการท่ี
จะทําให�งานท่ีได�รับมอบหมายนั้นสําเร็จจะต�องมีการกําหนดอํานาจหน�าท่ีให�เหมาะสมกับความ
รับผิดชอบท่ีบุคลากรมี 2) หลักของความมีระเบียบวินัย (Discipline) ระเบียบวินัยคือข�อตกลง กติกา
ท่ีใช�ร"วม กันของบุคลากรองค�กร ระเบียบวินัยจะเป3นกรอบในการควบคุมพฤติกรรมของบุคลากร
องค�กรให�เป3นไปในทิศทางท่ีเอ้ือต"อการบรรลุเปfาหมายหรือวัตถุประสงค�ขององค�กร 3) หลักของการมี
ผู�บังคับบัญชาเพียงคนเดียว (Unity of Command) บุคลากรท่ีเป3นสมาชิกองค�กรนั้น จะต�องฟeงคําสั่ง
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จากเจ�านายเพียงคนเดียวเพ่ือปfองกันความสับสนในการปฏิบัติงาน การสั่งงานใดๆ ต�องเป3นไป
ตามลําดับสายการบังคับบัญชา 4) หลักของการมีเปfาหมายเดียวกัน (Unity of Direction) ในการ
ทํางานนั้นบุคลากรขององค�กรจะต�องมีเปfาหมายเดียวกัน ดังนั้นกิจกรรมการทํางานของบุคลากรทุก
คนจะต�องสอดคล�อง และเป3นไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือให�บรรลุจุดมุ"งหมายเดียวกัน 5) หลักของการ
แบ"งงานกันทํา (Division of Work) ในการบริหารนั้นจะมีงานเกิดข้ึนเป3นจํานวนมาก ดังนั้นนัก
บริหารจะต�องแบ"งงานท่ีเกิดข้ึนเป3นจํานวนมากให�บุคลากรท่ีเป3นสมาชิกองค�กร รับเอางานไปทําโดย
เน�นความชํานาญและความเชี่ยวชาญเฉพาะของบุคลากรท่ีอยู"ในองค�กร ท้ังนี้เพ่ือให�เกิดประสิทธิภาพ
ในการทํางานสูงสุดตามหลักเศรษฐศาสตร� 6) หลักของผลประโยชน�ส"วนตัวมีความสําคัญน�อยกว"า
ผลประโยชน�ขององค�กร (Subordination of Individual to the General Interest) ผลประโยชน�
ของบุคลากรท่ีเป3นสมาชิกองค�กรมีความสําคัญน�อยกว"าผลประโยชน�ส"วนรวมขององค�กร ดังนั้นในการ
ทํางานสมาชิกองค�กรจะต�องทุมเทเสียสละในยามท่ีองค�กรต�องการความช"วยเหลือท้ังในยามปกติ และ
ในยามวิกฤติ 7) หลักของการกําหนดค"าตอบแทน และวิธีการจ"ายค"าตอบแทน (Remuneration and  
Methods) การจ"ายค"าตอบแทนให�แก"บุคลากรขององค�กรควรท่ีจะให�มีความยุติธรรม และตอบสนอง
ความพึงพอใจท้ังของสมาชิกองค�กร และผู�บริหารเท"าท่ีจะพึงทําได� 8) หลักของการรวมอํานาจ 
(Centralization) ในการบริหารนั้น อํานาจในการตัดสินใจควรท่ีจะรวมไว�ท่ีจุดศูนย�กลาง เพ่ือท่ีจะทํา
ให�สามารถควบคุมส"วนต"างๆ ไว�ได� เช"น อํานาจในการอนุมัติเงิน อํานาจในการบริหารงานบุคคล เป3นต�น     
9) หลักการจัดสายการบังคับบัญชา (Scalar Chain) จะต�องมีการจัดสายการบังคับบัญชาในการ
บริหารงานองค�กร เพ่ือท่ีจะให�ทราบถึงลักษณะของอํานาจหน�าท่ี ความรับผิดชอบ ตลอดจนไปถึง
ลักษณะของการติดต"อสื่อสาร 10) หลักของความเป3นระเบียบเรียบร�อย (Order) ในการบริหารนั้น
จะต�องมีการจัดสถานท่ีทํางาน ตลอดจนวัสดุสิ่งของให�เอ้ือต"อการปฏิบัติงานและเสริมสร�างบรรยากาศ
ในท่ีทํางานให�น"าทํางาน 11) หลักของความเสมอภาค (Equity) ในการบริหารงานนั้นคนท่ีเป3น
ผู�บริหารจะต�องให�ความเสมอภาคและมีความยุติธรรมต"อผู�ใต�บังคับบัญชาทุกคนอย"างเท"าเทียมกัน ไม"
ว"าจะในเรื่องของการแบ"งงานให�ทํา การพิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนการแก�ไขปeญหาข�อ
ขัดแย�งในการทํางาน 12) หลักของความม่ันคงในงาน (Stability of Tenure) สําหรับการบริหารงาน
นั้นจะต�องทําให�ผู�ใต�บังคับบัญชา มีความรู�สึกว"าตัวของเขามีความม่ันคงในการปฏิบัติงาน เช"น การจัด
ให�มีการเซ็นสัญญาจ�างงาน ซ่ึงกําหนดระยะเวลาในการจ�างท่ีชัดเจนและเป3นธรรม การจัด
สภาพแวดล�อมในการทํางานให�น"าทํางานและการจัดเครื่องปfองกันอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ
ทํางาน 13) หลักของความคิดริเริ่มสร�างสรรค� (Initiative) ในการบริหารงานนั้น ผู�บริหารท่ีเก"งและ
ฉลาด จะต�องรู�จักนําเอาความคิดริเริ่มสร�างสรรค�ของผู�ใต�บังคับบัญชามาใช�ประโยชน� ในการทํางาน 
ความคิดริเริ่มสร�างสรรค�ของผู�ใต�บังคับบัญชาอาจได�มาจากการระดมสมอง หรือการปรึกษาหารือเพ่ือ
แก�ไขปeญหาร"วมกัน 14) หลักของความสามัคคี (Esprit De Corps) ในการบริหารงานนั้น ในการท่ีจะ
ทําให�งานบรรลุเปfาหมายนั้นจะต�องมีการสร�างความเป3นน้ําหนึ่งใจเดียวกันให�เกิดข้ึนในการทํางาน ซ่ึง
อาจจะทําได�โดยการจัดให�มีกิจกรรมระหว"างสมาชิกร"วมกัน เช"น การจัดงานกีฬา การจัดทัศนศึกษา   
ดูงาน การจัดงานเลี้ยง เป3นต�น 
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    บุญทัน  ดอกไธสง (2553 อ�างถึงใน สมคิด ดวงจันทร�, 2555) ได�กล"าวถึง      
ลูเธอร� กูลิค และลินดัล เออร�วิค (Luther Gulick & Lyndal Urwick) ท่ีได�เสนอหลักท่ีเก่ียวกับการ
บริหารซ่ึงคนท่ีเป3นผู�บริหารจะต�องทํา มีหน�าท่ีสําคัญอยู" 7 ประการ คือ การวางแผนการจัดองค�กร 
การจัดคนเข�าทํางาน การสั่งการ การประสานงาน การรายงาน และการงบประมาณ หรือเรียกสั้นๆ 
ว"า “POSDCORB” ซ่ึงสามารถอธิบายประกอบได�ดังนี้ 
    (1) การวางแผน (Planning) คือ หน�าท่ีหรือบทบาท ในการกําหนดการทํางาน
ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตว"า จะทําอะไร จะทําอย"างไร จะทําเม่ือไร ใครเป3นผู�ทํา จะใช�งบประมาณเท"าไร 
    (2) การจัดองค�กร (Organizing) คือ การจัดโครงสร�างองค�กรท่ีเก่ียวกับเรื่อง
การกําหนดภารกิจหน�าท่ี การแบ"งงานกันทํา การกําหนดอํานาจหน�าท่ี และความรับผิดชอบ การจัด
สายการบังคับบัญชา การกําหนดขนาดของการควบคุม การจัดต้ังหน"วยงานหลัก (Line) และการ
จัดต้ังหน"วยงานท่ีปรึกษา (Staff) 
    (3) การจัดคนเข�าทํางาน (Staffing) คือ หน�าท่ีท่ีเก่ียวกับการบริหารทรัพยากร
มนุษย� ซ่ึงประกอบด�วย การวางแผนกําลังคน การสั่งการ การคัดเลือก การบรรจุแต"งต้ัง การ
ปฐมนิเทศ การฝ�กอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนข้ัน ลดข้ัน การโยกย�าย และการให�
พ�นจากงาน 
    (4) การสั่งการ (Directing) คือ การท่ีผู�บังคับบัญชาสั่งให�ผู�ใต�บังคับบัญชา
ปฏิบั ติงานตามแผนงานหรือตามท่ีได�รับมอบหมายเพ่ือให�การปฏิบัติงานดําเนินไปได�อย"างมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงอาจจะสั่งการด�วยวาจา หรือเป3นลายลักษณ�อักษรก็ได� 
    (5) การประสานงาน (Coordinating) คือ หน�าท่ีในการประสานกับหน"วยย"อย
ต"างๆ ท่ีมีอยู"ในองค�กรให�ทํางานสอดคล�องและเป3นไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงการประสานงานนั้นอาจ
ทําได�โดยการ จัดต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองงาน การจัดโครงสร�างองค�กรให�มีความชัดเจน การใช�
วิธีการงบประมาณ เป3นต�น 
    (6) การรายงานผลการปฏิบัติงาน (Reporting) คือ การรายงานความก�าวหน�า 
ปeญหา อุปสรรค ตลอดจนข"าวสารต"างๆ ขององค�กรให�ทุกฝlายได�ทราบ เพ่ือประโยชน�ในการติดตาม
แก�ไขปeญหาอุปสรรคท่ีเกิดจากการทํางาน 
    (7) การบริหารงบประมาณ (Budgeting) คือ หน�าท่ีในการจัดสรร การวางแผน
งบประมาณให�กับองค�กร และหน"วยย"อยต"างๆ ให�มีงบประมาณท่ีเหมาะสมและเพียงพอในการทํางาน 
  กลุ"มท่ี 2 กลุ"มทฤษฎีเชิงพฤติกรรมศาสตร� ซ่ึงมีแนวคิดท่ีเป3นทฤษฎีเชิงพฤติกรรม
ศาสตร� (Behavioral Theory) ในท่ีนี้หมายถึง การจัดการท่ีมุ"งลักษณะ ผลกระทบของแต"ละบุคคล
และพฤติกรรมของกลุ"มในองค�กร  โดยการศึกษาทฤษฎีกลุ"มนี้ครอบคลุมทฤษฎี และแนวความคิดของ
นักทฤษฎีท่ีสําคัญ ได�แก" เอลตัน  เมโย อับบราฮัม มาสโลว�  เฟดเดอริก  เฮิร�ชเบิร�ต และดักลาส แม็ค
เกรเกอร� ซ่ึงนักทฤษฎีแต"ละคนได�ศึกษาธรรมชาติของพฤติกรรมมนุษย� และเสนอแนวความคิดท่ีมี
มุมมองในแต"ละด�าน โดยเริ่มต้ังแต"การท่ี เอลตัน เมโย (Elton Mayo) ผู�ท่ีได�ชื่อว"าเป3นบิดาแห"ง
การศึกษาการจัดการเชิงพฤติกรรมศาสตร� และเป3นบุคคลผู�ท่ีได�มีการท�าทายทฤษฎีท่ีอยู"ในกลุ"ม
การศึกษาการบริหารงานแบบคลาสสิคโดยเฉพาะวิทยาศาสตร�การจัดการ ผลงานของเมโยท่ีสําคัญก็
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คือการทดลองท่ีเมืองฮอว�ธอร�น (Hawthorne Studies) ซ่ึงเป3นการทดลองท่ีเป3นจุดท่ีทําให�นักทฤษฎี 
และนักบริหารได�หันมาให�ความสนใจในพฤติกรรมศาสตร� เพ่ือนําเอาความรู�ทางพฤติกรรมศาสตร�มา
ใช�ประโยชน�ในการบริหารงาน  โดยเดิมแล�วการศึกษานี้เป3นการศึกษาถึงการทํางานของมนุษย� 
(คนงาน) ในท่ีทํางาน เนื่องจากในยุคนั้น (ค.ศ. 1924) แรงงานได�รับความสนใจมากข้ึน สําหรับการ
ทดลองท่ีฮอว�ธอร�น นั้น เมโย ได�ทําการแบ"งกลุ"มคนงานท่ีเป3นผู�ปฏิบั ติงานออกเป3น 2 กลุ"ม            
(ในการศึกษาหลายๆ ครั้ง) กลุ"มแรกเรียกว"ากลุ"มทดลอง กลุ"มท่ีสองเรียกว"ากลุ"มควบคุม โดยท้ังสอง
กลุ"มนี้ให�ทํางานท่ีเป3นแบบเดียวกัน ซ่ึงงานท่ีให�ทําคือให�คนงานท้ังกลุ"มทดลองและกลุ"มควบคุม
ประกอบชิ้นส"วนของงานในกลุ"มทดลองนั้นจะมีวิธีการนําเอาการจัดการเชิงวิทยาศาสตร�มาใช� เช"น  
การจ"ายค"าตอบแทนให�ในกรณีท่ีคนงานทํางานได�เกินเกณฑ�มาตรฐาน การเพ่ิมแสงสว"างในการทํางาน 
การปรับอุณหภูมิในท่ีทํางานให�มีความเหมาะสม ส"วนในกลุ"มควบคุมนั้นไม"มีการนําเอาวิธีการจัดการ
เชิงวิทยาศาสตร�มาใช� ซ่ึงจากการวิจัยทดลองปรากฏว"า ผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจาการทํางานของท้ังสองกลุ"ม
ไม"มีความแตกต"างกัน ซ่ึงก็ชี้ให�เห็นว"าวิธีการจัดการเชิงวิทยาศาสตร�ถูกนํามาใช�ไม"ได�ผลท่ีโรงงานแห"งนี้  
ซ่ึงจากการวิจัยทดลองครั้งนี้เมโยได�ข�อสรุปท่ีสําคัญเก่ียวกับพฤติกรรมมนุษย� ในการทํางาน ดังนี้    
(อ�างถึงใน สมคิด  ดวงจันทร�, 2555) 1) ปeจจัยทางด�านกายภาพ หรือวิธีการบริหารงานแบบ
วิทยาศาสตร� ไม"ได�เป3นตัวกําหนดปริมาณผลผลิต ปeจจัยท่ีเป3นตัวกําหนดปริมาณผลผลิต คือ ปeจจัย
ทางด�านสังคม 2) พฤติกรรมการทํางานของคนงานถูกกําหนดโดยระบบการให�รางวัล และการลงโทษ
ทางสังคม ไม"ใช"ระบบการให�รางวัล และการลงโทษทางเศรษฐกิจ 3) ผู�นําของกลุ"มท่ีเป3นทางการ และ
กลุ"มท่ีไม"เป3นทางการ จะมีบทบาทในการบังคับใช�และสร�างปทัสถานของกลุ"มท่ีเป3นทางการ และไม"
เป3นทางการ 4) กลุ"มจะมีอิทธิพลต"อพฤติกรรมของบุคคล 5) ควรท่ีจะมีการแสวงหาภาวะผู�นําแบบ
ต"างๆ เพ่ือให�ได�ผู�นําท่ีเหมาะสมกับภารกิจขององค�กรอย"างแท�จริง ท้ังนี้เนื่องจากภารกิจขององค�กร 
แต"ละองค�กรจะมีความแตกต"างกันไปตามวัตถุประสงค�ในการก"อต้ังองค�กร 
  จากผลการศึกษาดังกล"าว จะเห็นได�ว"าประสิทธิภาพของงานจะเกิดข้ึนมากน�อยแค"
ไหนย"อมข้ึนอยู"กับขวัญกําลังใจ ความพึงพอใจ ความพร�อมทางสภาพจิตใจท่ีจะส"งผลต"อพฤติกรรมใน
การทํางานของคนงาน รวมถึงเรื่องราวทางสังคมของคนงานในกลุ"มด�วย 
  กลุ"มท่ี 3 กลุ"มทฤษฎีองค�กรสมัยใหม" ซ่ึงทฤษฎียุคพฤติกรรมศาสตร�ท่ีกล"าวมาก็มี
จุดอ"อนในเรื่องท่ีไม"ให�ความสนใจในเรื่องของวิธีการทํางาน การจัดโครงสร�างองค�กรและหลักการ
บริหารงานทําให�เกิดปeญหาในการทํางาน ดังนั้นเพ่ือให�ปeญหาในการบริหารงานหมดไปอันเนื่องมาจาก
ความสลับซับซ�อนในการบริหารงานมีมากข้ึน ตลอดจนสิ่งแวดล�อมขององค�กรสมัยใหม"มีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย"างรวดเร็ว จึงได�มีการนําเสนอทฤษฎีองค�กรยุคสมัยใหม" ซ่ึงได�มีการผสมผสานและ
บูรณาการเอาทฤษฎีในยุคคลาสสิคและทฤษฎีในยุคพฤติกรรมศาสตร�มาปรับประยุกต�ใช�ร"วมกัน 
เพ่ือให�เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงาน ประกอบด�วย  
  3.1) ทฤษฎีการบริหารแบบการตัดสินใจ 
    เฮอร�เบิร�ต  เอ.ไซมอน (Herbert A. Simon) (อ�างถึงใน สมคิด ดวงจันทร�, 
2555) คือ ผู�ท่ีได�ชื่อว"าเป3นบิดาแห"งทฤษฎีการตัดสินใจได�กล"าวว"า “การบริหารก็คือการตัดสินใจ
นั้นเอง”  ท้ังนี้เนื่องจากว"าคนท่ีเป3นผู�บริหารจะต�องเผชิญกับภาวะท่ีจะต�องตัดสินใจเลือก ทางเลือกใด
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ทางเลือกหนึ่งจากทางเลือกหลายๆ ทางท่ีมีอยู"ไม"ว"าจะเป3นทางเลือกในการกําหนดแผนในการทํางาน  
หรือว"าทางเลือกในการแก�ไขปeญหาถ�านักบริหารสามารถท่ีจะเลือกทางเลือกท่ีดีมีประสิทธิภาพในการ
แก�ไขปeญหาได� ก็จะสามารถทําให�งานบรรลุเปfาหมายได�  ถ�าเลือกทางเลือกท่ีไม"ดีมา ก็ทําให�การ
ทํางานล�มเหลว ดังนั้นในลักษณะ การตัดสินใจเพ่ือให�ได�ทางเลือกท่ีดี จะต�องมีข้ันตอนของการ
ตัดสินใจท่ีสําคัญอยู" 4 ข้ันตอน คือ (ธงชัย  สันติวงษ�, 2542 อ�างถึงใน สมคิด ดวงจันทร�, 2555)       
1) การพิจารณาถึงตัวปeญหา ในข้ันตอนแรกนี้ก็คือ นักบริหารท่ีเป3นผู�ท่ีทําหน�าท่ีในการตัดสินใจ  
จะต�องสามารถระบุให�ทราบสาเหตุท่ีแท�จริงของปeญหาท่ีเกิดข้ึนให�ได�เสียก"อน ในข้ันตอนนี้เหมือนกับ
การท่ีหมอทําการวินิจฉัยโรค ถ�าหมอวินิจฉัยโรคได�ถูกก็จะทําให�กระบวนการรักษาท่ีตามมาได�ผล แต"
ถ�าวินิจฉัยโรคผิดกระบวนการรักษาโรคท่ีตามมาก็จะผิดไปด�วย ทําให�การรักษาโรคล�มเหลว 2) การ
พิจารณาค�นหาทางเลือก ทางเลือกในการแก�ปeญหาอาจจะมีหลายทาง มีก่ีทางเลือก เราจะต�องนํามา
พิจารณาให�หมดเพราะจะทําให�เรามีทางเลือกท่ีหลากหลายข้ึน 3) การประเมินผลทางเลือก คือการทํา
การพิจารณาทางเลือกแต"ละทางว"ามีข�อดีอย"างไรบ�าง ข�อเสียอย"างไรบ�าง ในข้ันตอนของการ
ประเมินผลทางเลือก ถ�าจะให�ดีควรท่ีจะมีการนําเอาเทคนิคการวิเคราะห�เชิงปริมาณมาช"วยในการ
ประเมินผลทางเลือกด�วย เพราะจะทําให�การตัดสินใจเลือกทางเลือกทําได�ง"ายข้ึน 4) การตัดสินใจ
เลือกทางเลือกและการนําทางเลือกไปปฏิบัติ  เลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด และนําไปปฏิบัติเพ่ือท่ีจะแก�ไข
ปeญหา แล�วตรวจสอบประสิทธิผลของการนําทางเลือกนั้นไปปฏิบัติจากข�อมูลย�อนกลับ ของ
กระบวนการในการตัดสินใจ 
  3.2) ทฤษฎีเชิงระบบ (System Theory) เป3นทฤษฎีท่ีทําให�นักบริหารสามารถท่ีจะ
มองเห็นภาพรวมขององค�กรท้ังหมดตามหน�าท่ีท่ีสัมพันธ�กับสิ่งแวดล�อม โดยพิจารณาองค�กรใน
ลักษณะระบบนั้นจะก"อให�เกิดการวิเคราะห�และการแก�ไขปeญหาขององค�กรท้ังระบบ 
    คําว"าระบบ (System) อาจจัดได�ว"าเป3นกลุ"มของส"วนท่ีเก่ียวข�องกันและมี
ความสัมพันธ�กันในเชิงท่ีจะต�องบรรลุจุดมุ"งหมายร"วมกันดังนี้ คือ (สมยศ นาวีการ, 2545 อ�างถึงใน 
สมคิด ดวงจันทร�, 2555)   
    ส"วนต"างๆ ของระบบ อยู"ในสถานะท่ีเคลื่อนไหวได� การเคลื่อนไหวหรือ
แสดงออกของส"วนต"างๆ จะมีปฏิกิริยากระทบต"อกันเสมอ โดยท่ีในระบบหนึ่งๆ จะประกอบด�วย 
ระบบย"อยต"างๆ (Subsystems) และภายในระบบย"อยก็จะประกอบไปด�วย ระบบย"อยเล็กลงไปอีก 
หากมีการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในส"วนหนึ่งส"วนใดของระบบจะก"อให�เกิดผลกระทบต"อเนื่องกันเป3น
ลูกโซ" (Chain of Effects)   
    ระบบประกอบไปด�วยองค�ประกอบ ดังต"อไปนี้ 1) ปeจจัยนําเข�า (Inputs) ได�แก" 
ทรัพยากรต"างๆ ท่ีต�องใช�ในกระบวนการบริหาร นั่นคือ ทรัพยากรมนุษย� ทรัพยากรทางกายภาพ 
ทรัพยากรทางการเงิน และข�อมูลท่ีต�องใช�ในการผลิตสินค�าและบริการ 2) กระบวนการแปรสภาพ 
(Transformation Process) ประกอบด�วย เทคนิคในการจัดการต"างๆ รูปแบบกิจกรรมการผลิต 
เทคโนโลยีท่ีเก่ียวข�องกับการผลิต 3) ปeจจัยนําออก (Outputs) ได�แก" สินค�า บริการ กําไร ขาดทุน 
และผลท่ีคาดหวังอ่ืนๆ เช"น ศักยภาพของพนักงานท่ีพัฒนาข้ึน เป3นต�น 4) ข�อมูลย�อนกลับ (Feed  
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Back) คือ ข�อมูลเก่ียวกับผลท่ีเกิดจากกิจกรรมขององค�กร ซ่ึงสามารถนําไปพิจารณาเพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพในข้ันตอนต"างๆ ได� 
    บุญทัน  ดอกไธสง (2553 อ�างถึงใน สมคิด ดวงจันทร�, 2555) ได�กล"าวถึง
ทฤษฎีเชิงระบบว"า ประกอบด�วยหลักการคือ องค�การแบ"งเป3นระบบย"อย องค�การออกานิค ระบบเปjด 
ปeจจัยนําเข�าและปeจจัยนําออก ขอบข"ายของระบบ ขจัดการปฏิบัติงานเชิงลบ องค�การมีฐานเป3น
เอกภาพเป3นพลวัตและมีดุลยภาพ ข�อมูลปfอนกลับมีขอบข"ายสายการบังคับบัญชาของงานและของแต"
ละหน"วยงาน การวาง แผนภายในและองค�การมีเอกภาพสูง มีเปfาหมายหลากหลาย และกระบวนการ
ปรับเปลี่ยนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค� 
   จากทฤษฎีเชิงระบบนั้น องค�กรจะใช�กระบวนการแปรสภาพเพ่ือเปลี่ยนปeจจัย
นําเข�าไปเป3นผลผลิต และในขณะเดียวกันกลไกในระบบก็จะข้ึนกับการนําข�อมูลย�อนกลับไปใช�
ประโยชน�ในการวิเคราะห�เพ่ือตรวจสอบผลลัพธ� และปรับปรุงปeจจัยนําเข�า 
  3.3) แนวทางการบริหารจัดการองค�กรท่ีดี 
    ตามหลักทฤษฎีการบริหารจัดการองค�กรท่ีกล"าวมาจะเห็นได�ว"า การบริหาร
จัดการองค�กร หมายถึง การท่ีบุคคลต้ังแต" 2 คนข้ึนไปมารวมตัวกันทํางานภายใต�โครงสร�างและการ
ประสานงานท่ีกําหนด เพ่ือให�บรรลุจุดมุ"งหมายร"วมกันไม"ว"ากิจกรรมท่ีทํานั้นจะใหญ"หรือเล็ก หรือมี
วัตถุประสงค�มุ"งไปทางไหนก็ตามต"างก็เรียกได�ว"าเป3นองค�กร เช"น โรงงานอุตสาหกรรม สมาคม
หน"วยงานราชการ โรงเรียน โรงแรม ร�านค�า เป3นต�น เป3นการรวมตัวกันเพ่ือ การจัดความสัมพันธ�
ระหว"างอํานาจหน�าท่ีความรับผิดชอบกับตําแหน"งในองค�กร กล"าวคือ จัดโครงสร�างองค�กรระบบงาน
กําหนดงานท่ีทํา หน"วยงานท่ีรับผิดชอบ สายการบังคับบัญชา อํานาจหน�าท่ีในการตัดสินใจเพ่ือให�เกิด
ความชัดเจนในการปฏิบัติงานในองค�กร รวมถึงการจัดระเบียบกิจกรรมต"างๆ ในองค�กร และ
มอบหมายงานให�คนปฏิบัติเพ่ือให�บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค�หรือเปfาหมาย 
    การจัดองค�กรนั้นมีความหมายต"อบุคคลท่ีจะเข�ามาร"วมกันทํางาน จึงจะต�องมี
การประสานงานกันและจะต�องมีความชัดเจนในเรื่องท่ีสําคัญ คือ จุดประสงค�ขององค�กรและการ
วางแผนในการปฏิบัติ กิจกรรมท่ีองค�กรต�องการปฏิบัติและหน�าท่ีหลักขององค�กร ทําความเข�าใจ
เก่ียวกับขอบเขตของอํานาจ หน�าท่ี กฎระเบียบ ท่ีผู�ใต�บังคับบัญชาจะต�องปฏิบัติตาม พยายาม
ปรับเปลี่ยนองค�กรให�เป3นไปตามยุคตามสมัย ไม"ยึดติดกับโครงสร�างใดโครงสร�างหนึ่งตลอดไป ซ่ึงแต"
ละโครงสร�างจะมีข�อดีข�อเสียภายในตัวของโครงสร�างเอง จึงจะต�องมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือให�สามารถ
แข"งขันกับคู"ต"อสู�ได�   
    การบริหารจัดการองค�กรท่ีดีต�องมีกระบวนการ ดังนี้ 
    ข้ันตอนท่ี 1 การจัดองค�กรท่ีดีสะท�อนให�เห็นแผนการและวัตถุประสงค�ของ
องค�กรท่ีต�องการ 
    ข้ันตอนท่ี 2 กําหนดภารกิจหลักท่ีต�องกระทํา 
    ข้ันตอนท่ี 3 แบ"งหน�าท่ีงานใหญ"ออกเป3นงานย"อยๆ กระบวนการข้ันท่ี 2 และ 3 นี้ 
เน�นท่ีการทํางานหรือภารกิจในองค�กรท่ีได�ถูกออกแบบมาเป3นงานหลักและเป3นงานย"อยท่ีจะต�องทํา 
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    ข้ันตอนท่ี 4 การจัดสรรทรัพยากรไปสู"งานย"อยๆ เหล"านั้น ข้ันตอนนี้สะท�อนให�
เห็นว"าใครเป3นผู�รับคําสั่งไปปฏิบัติ ใครเป3นผู�กําหนดตารางการปฏิบัติงาน และความสัมพันธ�ระหว"าง
รายละเอียดของงานต"างๆ ในการประสานเข�าด�วยกัน 
    ข้ันตอนท่ี 5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมายถึง การประเมินกลยุทธ�ท่ีใช�
ในการปฏิบัติว"ามีผลดีมากน�อยเพียงใด เพ่ือใช�ในการปรับปรุงการทํางานต"อไป 
    องค�ประกอบของการจัดองค�กรจะประกอบไปด�วย การแบ"งงานกันทํา 
(Division of Work) การจัดแผนกงาน (Departmentalization) การกระจายอํานาจหน�าท่ี 
(Distribution of Authority) และการประสานงาน (Co-ordination)   
    เฟรดริค  ดับพลิว  เทเลอร� (Frederick W. Taylor) ซ่ึงเป3นบิดาของการบริหาร
การจัดการเชิงวิทยาศาสตร� กล"าวว"า การแบ"งงานออกเป3นส"วนๆ แล�วให�คนงานแต"ละคนรับผิดชอบ
งานท่ีตนเองถนัดจะทําให�เกิดความชํานาญในหน�าท่ีงานซ่ึงเรียกว"า ความชํานาญเฉพาะอย"าง 
(Specialization) และจะทําให�เกิดประสิทธิภาพในการผลิต (Productivity) ดังนั้น การแบ"งงานใน
องค�กรจึงเป3นการแบ"งงานทุกชนิดขององค�กรให�อยู"ในรูปของกลุ"มงานต"างๆ เพ่ือให�เกิดความชํานาญ
เฉพาะอย"างและเกิดประสิทธิภาพแต"อย"างไรก็ตามการแบ"งงานยังต�องพิจารณาถึงปeจจัยของงานท่ี
เก่ียวข�องคือ ประการแรกคือขอบข"ายของงาน (Job Scope) หมายถึงจํานวนงานท่ีได�รับมอบหมาย
และต�องรับผิดชอบมากน�อยแค"ไหน ประการท่ีสองเป3นความลึกของงาน (Job Depth) เป3นการจัด
ระดับของการควบคุมท่ีผู�ปฏิบัติมีอยู"เหนืองานท่ีคนรับผิดชอบ ไม"ว"าจะเป3นความอิสระความรวดเร็ว
ตลอดจนการประสานงานกับหน"วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง และประการสุดท�ายเป3นลักษณะงาน (Task  
Characteristics) คือการจัดคนให�เข�าลักษณะงานท่ีทําย"อมทําให�เกิดประสิทธิภาพ และเกิดความพึง
พอใจในการทํางานสูง  การลาออก  การขาดงานจะตํ่า 
    การบริหารจัดการโครงสร�างขององค�กรควรประกอบด�วยองค�ประกอบ 3 ส"วน 
คือ ความสัมพันธ�ของการรายงานอย"างเป3นทางการ จํานวนของระดับสายการบังคับบัญชา 
(Hierarchy) ขนาดของการควบคุม (Span of Control) ของผู�จัดการและหัวหน�างาน การรวมคนเข�า
ด�วยกันเป3นแผนกงาน รวมแผนกงานให�เป3นองค�กร และการออกแบบระบบต"างๆ เพ่ือให�มีการ
ติดต"อสื่อสารอย"างมีประสิทธิผล มีการประสานงานระหว"างแผนกต"างๆ และโครงสร�างองค�กรมี
ประโยชน�ในการทําให�เข�าใจว"าองค�กรดําเนินการอย"างไร เห็นส"วนต"างๆ ขององค�กร เห็นส"วนต"างๆ
ขององค�กรมีความสัมพันธ�กันอย"างไร รวมถึงการมองภาพรวมของแต"ละตําแหน"งและแผนกสอดคล�อง
กับองค�กรโดยภาพรวมอย"างไร ซ่ึงในเรื่องนี้หากพิจารณาในปลายศตวรรษท่ี 19 และต�นศตวรรษท่ี 20 
จะทําให�ทราบได�ว"าองค�กรส"วนใหญ"จะกําหนดโครงสร�างในแนวต้ัง ส"วนในศตวรรษท่ี 21 เป3นต�นมาจะ
จัดเป3นโครงสร�างในแนวนอน เน�นทํางานเป3นทีม เป3นกระบวนการ 
    องค�กรในศตวรรษท่ี 21 เป3นรูปแบบองค�กรในแนวนอน (Horizontal 
Corporation) ซ่ึงเน�นความพึงพอใจของลูกค�า สนับสนุนให�ผู�ปฏิบัติงานมีอํานาจหน�าท่ีและความ
รับผิดชอบลดอํานาจสายการบังคับบัญชาลง ซ่ึงบริษัทท่ีมีชื่อเสียงในอเมริกา เช"น Motorola, 
General Electric ได�เริ่มใช�แนวคิดนี้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพโดยมุ"งเน�นท่ีลูกค�า และขจัดความสิ้นเปลือง
ภายในองค�กรลง 
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    สําหรับการบริหารจัดการองค�กรสมัยใหม" (Modern Organization) ควรจะมี
ลักษณะสําคัญ ดังนี้ 
    ต�องเป3นองค�กรแห"งการเรียนรู� (Learning Organization) การเป3นองค�กรแห"ง
การเรียนรู�ต�องอาศัยความเข�าใจและความมุ"งม่ันในการทําระบบย"อยท้ัง 5 ระบบขององค�กรแห"งการ
เรียนรู�อันได�แก" การเรียนรู� (Learning) องค�กร (Organization) คน (People) ความรู� (Knowledge) 
และเทคโนโลยี (Technology) ให�ตัวขับเคลื่อนและพัฒนาองค�กรเพราะการเรียนรู�ประเภทนี้ไม"
สามารถ จะเกิดข้ึนและไม"สามารถคงอยู"ได� หากปราศจากความเข�าใจ และการพัฒนาระบบย"อยท่ี
สัมพันธ�กันท้ัง 5 ระบบ 
    ผู�เชี่ยวชาญในการสร�างองค�กรแห"งการเรียนรู� Peter M. Senge กล"าวไว�ว"า 
องค�กรแห"งการเรียนรู�คือ “องค�กรท่ีซ่ึงบุคลากรสามารถเพ่ิมพูนความรู�ความสามารถได�อย"างต"อเนื่อง
และสามารถสร�างผลงานได�ตามความปรารถนาอีกท้ังเป3นแหล"งสร�างความคิดทางปeญญาโดยการ
เรียนรู�ท่ีจะเรียนรู�ร"วมกัน” และการท่ีจะสร�างให�เกิดองค�กรแห"งการเรียนรู�ได�นั้น Peter M. Senge ได�
แนะนําว"าองค�กรต�องสร�างวินัย 5 ประการ (Fifth Discipline) ให�เกิดข้ึนแก"บุคลากร ดังต"อไปนี้       
1) บุคลากรท่ีมีความรอบรู� (Personal Mastery) การเรียนรู�ของปeจเจกบุคคลเป3นจุดเริ่มต�นของ
องค�กรแห"งการเรียนรู� ซ่ึงบุคคลควรต�องได�รับการส"งเสริมให�มีการพัฒนาอยู"เสมอโดยในการพัฒนาควร
เป3นไปอย"างต"อเนื่อง รูปแบบของการเรียนรู�จะเน�นการเรียนรู�ในท่ีทํางาน (Work Place Learning) 
หรือการเรียนรู�งานในหน�าท่ี (On the Job Learning) 2) รูปแบบความคิด (Mental Models) 
รูปแบบความคิดของบุคคลมีอิทธิพลต"อแนวทางการปฏิบัติของบุคคลนั้นๆ อีกท้ังเป3นสิ่งท่ีกําหนด 
พฤติกรรมการปฏิบัติงานว"าจะมีลักษณะเช"นไร ด�วยเหตุนี้เององค�กรต�องพัฒนาบุคลากรให�มีการ
เรียนรู�และเข�าใจถึงสิ่งท่ีบุคคลต�องการ (Self Vision) กับสิ่งท่ีองค�กรต�องการ (Organizational 
Vision) ซ่ึงองค�กรควรเตรียมการสร�างบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนแนวความคิดระหว"างกันอันทํา
ให�คนในองค�กรมีแนวความคิดไปในแนวทางเดียวกัน และนําไปสู"ผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 3) วิสัยทัศน�ร"วม (Shared Vision) ความสอดคล�องระหว"างวิสัยทัศน�ขององค�กรและ
วิสัยทัศน�ของบุคคล ส"งผลให�บุคคลปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความผูกพันใช"เพียงแค"การทําตามหน�าท่ีเท"านั้น  
ดังนั้นจุดมุ"งหมายขององค�กรแห"งการเรียนรู�คือการผลักดันให�บุคคลในองค�กรทุกคนมีข�อสัญญาผูกมัด
ทางใจ โดยอาศัยจุดประสงค�ร"วมกันบนพ้ืนฐานของการเป3นหุ�นส"วน (Partner) ซ่ึงสิ่งดังกล"าวเกิดข้ึนได�
เนื่องจากการแลกเปลี่ยนแนวความคิด ความรู� ประสบการณ� ซ่ึงกันและกันนั่นเอง 4) การเรียนรู�เป3น
ทีม (Team Learning) ในองค�กรแห"งการเรียนรู�ไม"ควรให�บุคคลใดบุคคลหนึ่งเก"งอยู"ผู�เดียวในองค�กร 
ควรก"อให�เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดท้ังในรูปแบบท่ีเป3นทางการ (Formal) และไม"เป3นทางการ 
(Informal) ก"อให�เกิดเป3นความรู� ความคิดร"วมกันภายในองค�กรการดําเนินการอาจต้ังเป3นทีมเรียนรู� 
เพ่ือพิจารณาความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล�อมภายนอกองค�กร รวมท้ังสภาพความเป3นไปภายใน
องค�กร เพ่ือนํามาแลกเปลี่ยนแนวความคิดและนําไปสู"ข�อกําหนดในการปรับปรุงองค�กรให�มี
ประสิทธิภาพ 5) ความคิดเป3นระบบ (System Thinking) ต�องพิจารณาในรูปแบบองค�รวมขององค�กร  
ไม"ควรพิจารณาแต"เพียงปeจเจกบุคคลเท"านั้น มีกรอบแนวความคิดคือ คิดเป3นกลยุทธ�เน�นรูปแบบท่ี
สามารถนํามาปฏิบัติจริงได� คิดทันเหตุการณ� การคิดควรทันต"อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล�อม
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ภายนอกท่ีมีอิทธิพลต"อองค�กร และสามารถแก�ไขปeญหาได�ทันเหตุการณ� มองเห็นโอกาส การคิดไม"
เพียงแต"การคิดในปeญหาเฉพาะหน�าเท"านั้น แต"ควรพิจารณาถึงสภาพการณ�ในอนาคต เพ่ือสามารถ
กําหนดแนวทางการปฏิบัติเชิงรุกได� 
    อาจกล" า ว ได� ว" า มิ ติ ใ นการ พัฒนาองค� ก รแห" ง กา ร เ รี ยนรู�  ( Learning 
Organization) เ ก่ียวเนื่องกับมิติทางด�านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย� (Human Resource 
Development) อย"างแท�จริงกล"าวคือ สถานะขององค�กรแห"งการเรียนรู�จะดํารงอยู"ได�ต�องอาศัย
บุคลากรเป3นสําคัญ ซ่ึงบุคลากรนั้นคงเก่ียวข�องกับบุคคลหลายระดับ เช"น ผู�บริหาร หัวหน�างาน 
พนักงานระดับปฏิบัติการ ซ่ึงต�องมีความชัดเจนในวินัย 
    ในการบริหารจัดการองค�กรให�เป3นองค�กรแห"งการเรียนรู�ตามแนวคิดสมัยใหม"
จะต�องประกอบด�วยหลักคิด 5 ประการ คือ 1) บุคคลรอบรู� (Personal Mastery) หมายถึง การ
เรียนรู�ของบุคลากรจะเป3นจุดเริ่มต�น  คนในองค�กรจะต�องให�ความสําคัญกับการเรียนรู� ฝ�กฝน ปฏิบัติ 
และเรียนรู�อย"างต"อเนื่องไปตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของตนเองอยู"เสมอ    
2) แบบแผนทางความคิด (Mental Model) หมายถึง แบบแผนทางความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ 
แสดงถึงวุฒิภาวะ (Emotional Quotient, EQ) ได�จาการสั่งสมประสบการณ�กลายเป3นกรอบความคิด
ท่ีทําให�บุคคลนั้นๆ มีความสามารถในการทําความเข�าใจ วินิจฉัย ตัดสินใจในเรื่องต"างๆ ได�อย"าง
เหมาะสม 3) การมีวิสัยทัศน�ร"วม (Shared Vision) หมายถึง การสร�างทัศนคติร"วมของคนในองค�กร 
ให�สมารถมอบเห็นภาพและมีความต�องการท่ีจะมุ"งไปในทิศทางเดียวกัน 4) การเรียนรู�ร"วมกันเป3นทีม 
(Team Learning) หมายถึง การเรียนรู�ร"วมกันของสมาชิกในลักษณะกลุ"มหรือทีมงานเป3นเปfาหมาย
สําคัญท่ีจะต�องทําให�เกิดข้ึนเพ่ือให�มีการถ"ายทอดความรู�และประสบการณ�กันอย"างสมํ่าเสมอ 5) การ
คิดอย"างเป3นระบบ (System Thinking) หมายถึง การท่ีคนในองค�กรมีความสามารถท่ีจะเชื่อมโยงสิ่ง
ต"างๆ โดยมองเห็นภาพความสัมพันธ�กันเป3นระบบโดยรวม (Total System) ได�อย"างเข�าใจ แล�ว
สามารถมองเห็นระบบย"อย (Subsystem) ท่ีจะนําไปวางแผนและดําเนินการทําส"วนย"อยๆ นั้นให�
เสร็จทีละส"วน 
    สรุปได�ว"าโครงสร�างองค�กรคือระบบความสัมพันธ�ระหว"างงาน ความรับผิดชอบ
ต"อการรายงานและอํานาจโดยมีวัตถุประสงค�ให�เกิดการประสานการปฏิบัติภารกิจของพนักงาน
โครงสร�างองค�กรมีสองส"วน ส"วนแรกเป3นการแบ"งงานขององค�กรออกเป3นแผนกหรือฝlายตามลักษณะ
งานท่ีทําส"วนหลัง เป3นการผสมผสานและประสานงานระหว"างหน"วยงานย"อยๆ เพ่ือให�งานสําเร็จ 
 
2.4 แนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย� 
 ในการนําเสนอเก่ียวกับแนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย� ผู�วิจัย
นําเสนอเป3นลําดับดังนี้ คือ 1) ความหมายและความสําคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย�            
2) กระบวนการหรือข้ันตอนการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย� 3) การสรรหาบุคคล 4) การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย� 5) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย� 6) การธํารงรักษาทรัพยากรมนุษย� 7) การประเมินผล
การปฏิบัติงาน  
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 2.4.1 ความหมายและความสําคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย�  
  บุญเลิศ  ไพรินทร� (2556) กล"าวว"า การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย�เป3นเรื่อง
เก่ียวข�องโดยตรงกับคน และคนก็ถือว"าเป3นทรัพยากรการบริหาร (Administration Resources) 
สําคัญท่ีสุดอย"างหนึ่งในหลายประการ ไม"ว"าจะเป3นเงิน (Money) วัสดุอุปกรณ� (Material) เครื่องมือ 
เครื่องจักร (Machinery) วิธีทํางาน (Method) และการตลาดหรือลูกค�าหรือประชาชนผู�รับบริการ
หรือตลาด (Market) แต"การท่ีจะได�คนดีมีท้ังความรู� (Knowledge) ความสามารถ (Ability) ทักษะ 
(Skill) และทัศนคติ (Attitude) อันพึงประสงค�นั้นไม"ใช"เรื่องง"าย 
  การท่ีจะได�คนดีเพียบพร�อมไปด�วยคุณสมบัติ หรือคุณลักษณะดังกล"าวได�ก็จะต�องมี
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย�ท่ีดี จะนํามาซ่ึงการบริหารจัดการเพ่ือให�ได�คนดี พัฒนาคนดีให�ดี
ยิ่งๆ ข้ึนไป รักษาคนดีไว�ให�นานท่ีสุดและใช�ประโยชน�คนดีเหล"านั้นให�ตรงกับงาน ให�ตรงกับความรู�
ความสามารถ ให�ตรงกับทักษะและทัศนคติของแต"ละบุคคลให�มากท่ีสุด เหตุผลก็เพ่ือให�งานบรรลุ
เปfาหมายขององค�การ และบุคคลผู�ปฏิบัติงานในองค�การก็ได�รับความก�าวหน�าไปพร�อมๆ กับความ
เจริญเติบโตขององค�การอย"างมีประสิทธิภาพ 
  ในปeจจุบันนี้ องค�การสมัยใหม"จึงได�ให�ความสําคัญแก"ท้ังงานและคนในองค�การไป
พร�อมๆ และเท"าๆ กันด�วย ตัวอย"างเช"น การท่ีองค�การได�พยายามสร�างสรรค�กิจกรรม หรือวิธีการ
ต"างๆ เพ่ือท่ีจะให�เกิดประโยชน�แก"คนในองค�การ เช"น การวางแผนชีวิตและอาชีพของคนในองค�การ 
การทําให�งานมีความหมาย การพัฒนาทีมงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน หรือการพัฒนา
คุณภาพงาน เป3นต�น 
  ความบกพร"องหรือความผิดพลาดใหญ"หลวงของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย�
นั้นไม"ได�ให�ความสําคัญกับความเก่ียวข�องเชื่อมโยงของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย�อย"างเป3น
ระบบ กล"าวคือ มักจะมองเฉาะกระบวนการหรือข้ันตอนอย"างใดอย"างหนึ่งโดยเฉพาะ เช"น 
กระบวนการสรรหาท่ีดีควรมีลักษณะอย"างไร ซ่ึงไม"เชื่อมโยงกับกระบวนการพัฒนาบุคคลท่ีดี ไม"
เชื่อมโยงกับการรักษาคนดีมีความรู�ความสามารถ มีทักษะ และทัศนคติท่ีดีไว�ให�นานท่ีสุด และไม"
เชื่อมโยงกับการใช�คนให�ได�ประโยชน�สูงสุดแก"ท้ังองค�การและบุคคลนั้นๆ 
  การมองภาพลักษณ�ของกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย�ในเชิงพฤติกรรม
ท่ีเกิดข้ึนอยู"จริงๆ ในสังคมไทยมักจะถูกละเลย กลับไปเน�นข้ันตอนและวิธีการท่ีควรและไม"ควรดังท่ี
เป3นอยู" ผู�ท่ีมีหน�าท่ีการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย� ต�องคํานึงถึงความสําคัญของความเก่ียวข�อง
เชื่อมโยงอันมีผลกระทบต"อกันและกัน เช"น ต�องมองว"านโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย�ท่ีดี 
จะต�องมีแผนกําลังคนท่ีดี จะต�องมีแผนการกําหนดตําแหน"งท้ังจํานวนและระดับท่ีดี ต�องมีระบบการ
สรรหาบุคคลท่ีดี ต�องมีแผนการพัฒนาบุคคลอย"างเป3นระบบอย"างท่ัวถึงและอย"างต"อเนื่อง และต�องมี
ระบบการพิจารณาความดีความชอบท่ีดี และต้ังอยู"บนหลักคุณธรรมอย"างงแท�จริง โดยคํานึงถึง
ความสัมพันธ�เชื่อมโยงกับระบบการเมือง (นักการเมืองกับข�าราชการประจํา) ระบบเศรษฐกิจ
(เงินเดือนหรือค"าตอบแทน) ระบบสังคม (ค"านิยมและความคาดหวังของสังคม) 
  เก่ียวกับความสําคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย� ชนะ  เกษโกสล (2542) 
อธิบายว"า มนุษย�เป3นทรัพยากรท่ีคุณค"ายิ่งขององค�กร ถึงแม�องค�กรจะมีปeจจัยท่ีจะนํามาใช�ในการผลิต
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มากมาย เช"น เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช� ตลอดจนวัสดุ อุปกรณ� อาคารสถานท่ี ทุนทรัพย�และ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพียงใดก็ตาม หากขาดมนุษย�หรือบุคลากรท่ีเป3นผู�ใช�เครื่องจักรเครื่องมือเหล"านั้น 
ก็ไม"อาจจะก"อให�เกิดการผลิตหรือการประกอบการแต"อย"างใด มนุษย�จึงเป3นศูนย�กลางของกิจกรรมท้ัง
มวลขององค�กร เป3นผู�ผลักดันให�องค�กรมีชีวิต สามารถปฏิบัติภารกิจขององค�กรให�บรรลุตาม
วัตถุประสงค�ท่ีตั้งไว� มนุษย�จึงมีค"ากว"าทรัพยากรท้ังมวลท่ีองค�กรมีอยู" 
  การบริหารทรัพยากรมนุษย� (Human Resources Management) เป3นแนวความคิด
ท่ีจะมุ"งแสวงหาวิธีการในการดําเนินงานเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย� เพ่ือให�ได�ตัวบุคคลท่ีจะ
เข�ามาทํางานกับองค�กรอย"างเพียงพอ ท้ังปริมาณและคุณภาพ นอกจากนั้นการบริหารทรัพยากร
มนุษย�ยังครอบคลุมไปถึงความพยายามท่ีจะพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย� ให�มีความรู�
ความสามารถและทัศนคติอันดี ซ่ึงจะส"งผลให�พนักงานสามารถทํางานอย"างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ
บํารุงรักษาทรัพยากรมนุษย�ท่ีมีคุณภาพ ให�สามารถปฏิบัติภารกิจขององค�กรได�อย"างต"อเนื่องและตลอดไป 
  ความสําเร็จขององค�กรเกิดจากความสามารถของบุคลากร กุญแจสําคัญท่ีจะไขไปสู"
ความสําเร็จนั้น อยู"ท่ีองค�การจะสามารถจัดการทรัพยากรมนุษย�ท่ีมีอยู"ให�เกิดประโยชน�ได�อย"างไร มัก
มีคํากล"าวอยู"เสมอว"า “จัดการอะไรก็ไม"ยากเท"าจัดการมนุษย�” คํากล"าวนี้มีมูลความจริงท่ีทุกคน
ปฏิเสธไม"ได� เพราะมนุษย�เป3นสิ่งท่ีมีชีวิต มีอารมณ� และเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะแวดล�อมอยู"
ตลอดเวลา การท่ีจะจัดการกับมนุษย�ได�นั้น ผู�ท่ีจะจัดการจะต�องเข�าถึงธรรมชาติของมนุษย�ในแง"มุม
ต"างๆ ความต�องการ ความรู�สึกนึกคิด ความพอใจ ความสําพันธ�ระหว"างบุคคล อารมณ� แรงจูงใจ 
ความแตกต"างระหว"างบุคคล และอ่ืนๆ   
  ชนะ  เกษโกสล (2542) ให�ความหมายการบริหารทรัพยากรมนุษย�ไว�ว"า หมายถึง 
การแสวงหาวิธีการต"างๆ ท่ีจะสร�างคุณค"าให�กับมนุษย�หรือบุคลากรท่ีอยู"ในองค�กรนั้น เพ่ือท่ีองค�กร
เหล"านั้นจะได�ใช�ประโยชน�จากพลังความคิด สติปeญญา ความเฉลียวฉลาด ความมานะ อดทน ความ
ขยันขันแข็ง และคุณค"าอ่ืนๆ ของมนุษย�อีกมากมาย ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรมนุษย�ของ
องค�กรใดสามารถวัดได�จากประสิทธิผลของการทํางานของพนักงานในองค�กรนั้น 
  ณัฏฐพันธ�  เขจรนันทน� (2548) ให�ความหมายการจัดการทรัพยากรมนุษย�ไว�ว"า
หมายถึง กระบวนการท่ีผู�บริหาร ผู�มีหน�าท่ีเก่ียวกับงานบุคลากรและ/หรือบุคคลท่ีต�องปฏิบัติงาน
เก่ียวข�องกับบุคลากรขององค�การ ร"วมกันใช�ความรู� ทักษะ และประสบการณ�ในการแสวงหา การ
คัดเลือก และบรรจุบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมให�เข�าปฏิบัติงานในองค�การ พร�อมการธํารงรักษา
และพัฒนาบุคลากรให�มีศักยภาพท่ีเหมาะในการปฏิบัติงาน และมีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีเหมาะสม 
ตลอดจนเสริมสร�างหลักประกันให�แก"สมาชิกท่ีพ�นจากการร"วมงานกับองค�การ ให�สามารถดํารงชีวิตได�
อย"างมีความสุขในอนาคต  
  จากความหมายท่ีกล"าวมาจะเห็นได�ว"า มีกิจกรรมท่ีเก่ียวข�องกับบุคลหรือสมาชิกของ
องค�การ 3 ลักษณะ (ณัฏฐพันธ� เขจรนันทน�, 2548) คือ  
  1) ก"อนเข�าทํางาน องค�การจะต�องวางแผนทรัพยากรมนุษย� สรรหา และจูงใจบุคคล
ท่ีมีความรู� ความสามารถ และมีความเหมาะสมกับงานท่ีต�องการ ให�เกิดความสนใจท่ีจะเข�ามา
ร"วมงานกับองค�การ 
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  2) ขณะปฏิบัติงาน องค�การยังต�องมีหน�าท่ีธํารงรักษาให�สมาชิกมีคุณภาพชีวิตการ
ทํางานท่ีดี และมีความรู�สึกเป3นส"วนหนึ่งขององค�การ โดยให�ผลตอบแทนท่ียุติธรรมและเหมาะสม 
จัดการฝ�กอบรมพัฒนาอย"างต"อเนื่อง จัดสรรสวัสดิการ และเสริมสร�างสุขอนามัยในการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนช"วยกําหนดแนวทางความก�าวหน�าในอาชีพของบุคคล เพ่ือให�บุคลากรมีความพร�อมในการ
ทํางานท้ังร"างกายและจิตใจ ส"งผลให�สามารถทุ"มเทกําลังการและกําลังใจในการทํางานให�องค�การได�
อย"างเต็มท่ี 
  3) ภายหลังจากการร"วมงาน จะต�องคํานึงถึงบุคลากรท่ีทํางานกับองค�การจนครบ
อายุเกษียณ หรือบุคลากรท่ีมีความจําเป3นท่ีต�องออกจากงานด�วยเหตุผลบางประการ ยกเว�นการกระทํา
ผิดวินัยอย"างร�ายแรง โดยการจัดเตรียมความพร�อมให�บุคลากรสามารถดํารงชีวิตอยู"ในสังคมได�อย"างมี
ความสุข อาทิ การให�บําเหน็จ บํานาญ ทุนสํารองเลี้ยงชีพ เงินทดแทน หรือผลตอบแทนในรูปอ่ืน 
  ความหมายของการจัดการทรัพยากรมนุษย� (Human Resource Management) 
(อ�างถึงใน สมคิด ดวงจันทร�, 2555) หมายถึง เป3นการให�ความสําคัญว"ามนุษย�เป3นทรัพยากรท่ีมีคุณค"า 
ไม"สามารถใช�เครื่องมือเครื่องจักรใดๆ มาทดแทนได� มนุษย�จึงเป3นปeจจัยสําคัญท่ีนําองค�กรให�ไปสู"
ความสําเร็จ เนื่องจากมนุษย�มีสมอง มีความรู�สึกนึกคิด และมีจิตวิญญาณการจัดการทรัพยากรมนุษย�
จึงมีความแตกต"างจากทรัพยากรอ่ืนๆ เพราะผู�บริหารต�องทําความเข�าใจถึงความต�องการของคนงาน 
การให�เกียรติ และการปฏิบัติต"อกันเยี่ยงมนุษย� ตลอดจนการให�ความสําคัญกับสิทธิเสรีภาพ ความ
ยุติธรรม ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตของคนงานด�วย โดยเปfาหมายการจัดการจะเน�นท่ีการสร�าง
คุณค"าเพ่ิมข้ึน โดยการใช�ศักยภาพของมนุษย�ท่ีจะทําให�องค�กรบรรลุวัตถุประสงค� มีความม่ันคง ม่ังค่ัง 
และอยู"ร"วมกันอย"างสันติสุข ดังนั้น การจัดการทรัพยากรมนุษย�จึงเก่ียวข�องกับกิจกรรม โปรแกรมและ
นโยบายท่ีกว�างขวางมากข้ึนกว"าคําว"า “การบริหารงานบุคคล” ซ่ึงเป3นคําเดิมท่ีเคยใช� เป3นมุมมองใหม"
เพ่ือให�มีการใช�ทรัพยากรมนุษย�ในการทําให�องค�กรบรรลุวัตถุประสงค� โดยจะเก่ียวข�องกับการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย�ตั้งแต"การได�คนมาทํางานจนถึงคนนั้นออกจากงานไป ซ่ึงสามารถแบ"งได�เป3น 3 ระยะ
ท่ีสําคัญ คือ ระยะการได�มาซ่ึงทรัพยากรมนุษย� (Acquisition Phase) ระยะการรักษาทรัพยากร
มนุษย�ท่ีทํางานในองค�กร (Retention Phase) และระยะการให�พ�นจากงาน (Termination or 
Separation Phase) ซ่ึงการจัดการทรัพยากรมนุษย�เป3นบทบาทหน�าท่ีของผู�บริหารในทุกระดับ  
เนื่องจากต�องเก่ียวข�องกับการจัดการให�ได�คนดีมาทํางานสามารถจัดวางคนให�เหมาะสมกับงาน มีการ
พัฒนา สนับสนุนและควบคุมให�คนทํางานได�อย"างเต็มศักยภาพ ดูแลเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของ
คนงาน ตลอดจนเตรียมการในรายท่ีจะเกษียณหรือต�องเลิกจ�าง (อ�างถึงใน สมคิด ดวงจันทร�, 2555) 
  คําว"า “การบริหารงานบุคคล” เป3นศัพท�ทางวิชาการท่ีคณะรัฐประศาสนศาสตร� 
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร�ได�บัญญัติข้ึน (อ�างถึงใน อาภัสสรี  ไชยาคุนา, 2542) เพ่ือใช�แทน
ภาษาอังกฤษซ่ึงมีใช�อยู"หลายคํา เช"น Personnel Administration หรือ Personnel Management 
หรือ Manpower Management คําเหล"านี้มีความหมายไม"แตกต"างกัน แต"บางคําอาจมีความหมาย
เฉพาะมากข้ึน เช"น Public Personnel Administration หมายถึง ข�าราชการ และ Business 
Personnel Administration จะหมายถึง การบริหารงานบุคคลในวงการธุรกิจเอกชน  
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  ในภาษาไทยเองก็มีคําในความหมายเดียวกันหลายคํา เช"น การเจ�าหน�าท่ี การ
บริหารงานเจ�าหน�าท่ี และการบริหารงานบุคคล แต"ท่ีนิยมใช�กันมากท่ีสุดในปeจจุบันคือ การบริการงาน
บุคคล ในด�านความหมายของการบริหารงานบุคคล ดร.วิจิต  ศรีสอ�าน (2532) ได�รวบรวมไว�ดังนี้ 
  ฟjลิกซ� เอ ไนโกร (Felix A. NiGro) ได�ให�ความหมายไว�ว"า หมายถึง ศิลปะในการ
เลือกคนใหม"และใช�คนเก"าในลักษณะท่ีจะให�ได�ผลงานและบริการจากบุคคลเหล"านั้นสูงสุดท้ังในด�าน
ปริมาณและคุณภาพ 
  สุกิจ  จุลนันทน� ได�ให�ความหมายไว�ว"า เป3นกระบวนการท่ีเก่ียวกับการวางนโยบาย 
การวางแผนโครงการ ระเบียบและวิธีดําเนินการเก่ียวกับตัวบุคคล หรือเจ�าหน�าท่ีท่ีปฏิบัติงานใน
องค�การเพ่ือให�ได�มาใช�ประโยชน� และบํารุงรักษาทรัพยากรมนุษย�ให�มีประสิทธิภาพ และมีปริมาณ
เพียงพอท่ีจะปฏิบัติงานให�บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค� 
  แนดเลอร� (Nadler, 1989 อ�างถึงใน รารัตน�  เขียวไพรี, 2551) อธิบายว"า การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย� แบ"งกิจกรรมเป3น 3 ประเภท คือ 1) การฝ�กอบรม หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
ในช"วงระยะเวลาอันสั้น ให�บุคคลมีความรู� ทักษะ และทัศนคติในการปฏิบัติงานให�ดีข้ึนในตําแหน"งงาน
ปeจจุบัน 2) การศึกษา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงภายในช"วงเวลาระยะกลางให�บุคคลเกิดการเรียนรู�
งาน เตรียมบุคลากรเพ่ือเลื่อนตําแหน"ง 3) การพัฒนา หมายถึง ความพยายามเปลี่ยนแปลงในช"วงเวลา
ระยะยาวให�บุคคลเกิดการรับรู� สามารถก�าวทันการเปลี่ยนแปลงขององค�การในอนาคต 
  มอนด้ี และโน (Mondy & Noe, 2005) อธิบายว"า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย� เป3น
หน�าท่ีหลักของการบริหารทรัพยากรมนุษย� ประกอบด�วยการฝ�กอบรมและพัฒนาการวางแผนและ
พัฒนาอาชีพ การพัฒนาองค�การ และการประเมินผล โดยมีกิจกรรมการฝ�กอบรมท่ีออกแบบเพ่ือเพ่ิม
คามรู�และทักษะตามความต�องการสําหรับงานปeจจุบัน ส"วนการพัฒนาเป3นการเรียนรู�ของพนักงานเพ่ือ
นํามาใช�ในอนาคตระยะยาว 
  ชนะ  เกษโกสล (1542) ให�ความหมายการบริหารทรัพยากรมนุษย�ไว�ว"า หมายถึง 
การแสวงหาวิธีการต"างๆ ท่ีจะสร�างคุณค"าให�กับมนุษย�หรือบุคลากรท่ีอยู"ในองค�กรนั้น เพ่ือท่ีองค�กร
เหล"านั้นจะได�ใช�ประโยชน�จากพลังความคิด สติปeญญา ความเฉลียวฉลาด ความมานะ อดทน ความ
ขยันขันแข็ง และคุณค"าอ่ืนๆ ของมนุษย�อีกมากมาย ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรมนุษย�ของ
องค�กรใดสามารถวัดได�จากประสิทธิผลของการทํางานของพนักงานในองค�กรนั้น 
  กล"าวโดยสรุป การบริหารงานบุคคลหรือการบริหารทรัพยากรมนุษย� หมายถึง 
กระบวนการแสวงหาวิธีการต"างๆ ท่ีจะสร�างคุณค"าให�กับมนุษย�หรือบุคลากรท่ีอยู"ในองค�กรนั้น โดย
ผู�บริหาร ผู�มีหน�าท่ีเก่ียวกับงานบุคลากรและ/หรือบุคคลท่ีต�องปฏิบัติงานเก่ียวข�องกับบุคลากรของ
องค�การ ร"วมกันใช�ความรู� ทักษะ และประสบการณ� อย"างมีศิลปะ วางหลักเกณฑ�ดําเนินการเก่ียวกับ
ตัวบุคคล ในการแสวงหา การคัดเลือก และบรรจุบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมให�เข�าปฏิบัติงานใน
องค�การ พร�อมการธํารงรักษาและพัฒนาบุคลากรให�มีศักยภาพท่ีเหมาะในการปฏิบัติงาน และมี
คุณภาพชีวิตการทํางานท่ีเหมาะสม ตลอดจนเสริมสร�างหลักประกันให�แก"สมาชิกท่ีพ�นจากการ
ร"วมงานกับองค�การ ให�สามารถดํารงชีวิตได�อย"างมีความสุขในอนาคต  
  วัตถุประสงค�ของการจัดการทรัพยากรมนุษย� (ณัฏฐพันธ� เขจรนันทน�, 2548)   
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  1) สังคม เพ่ือตอบสนองความต�องการทางสังคม เนื่องจากตามปกติแต"ละสังคมต�องการ
ให�สมาชิกทุกคนมีความเปfนอยู"อย"างเหมาะสม สงบสุข และสามารถพัฒนาสังคมให�คงอยู"ได�ในอนาคต 
  2) องค�การ งานทรัพยากรมนุษย�ทุกองค�การต"างมีวัตถุประสงค�หลักให�องค�การ
สามารถดําเนิน งานได�อย"างมีประสิทธิภาพ และเจริญเติบโตอย"างต"อเนื่องในอัตราท่ีเหมาะสม ดังท่ี
กล"าวมา งานทรัพยากรมนุษย�มีหน�าท่ีเก่ียวพันกับบุคลต้ังแต"ก"อนเข�าทํางาน ขณะปฏิบัติงาน และ
ภายหลังจากการร"วมงานกับองค�การ เพ่ือสร�างความม่ันใจให�กับองค�การว"าจะมีบุคคลท่ีมีความรู� 
ทักษะ และความสามารถในระดับและปริมาณท่ีเหมาะสมร"วมงานอยู"ตลอดเวลา โดยเขาเหล"านั้นจะ
จงรักภักดีและทุ"มเทความสามารถในการปฏิบัติงานให�กับองค�การอย"างเต็มท่ี 
  3) บุคลากร เพ่ือให�เขาและครอบครัวสามารถดํารงชีวิตและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีได�ใน
สังคม โดยมีปeจจัยสี่ มีความปลอดภัย และมีการยอมรับทางสังคมในอัตราท่ีเหมาะสม 
  หน�าท่ีของหน"วยงานทรัพยากรมนุษย� สามารถแยกออกเป3น 2 ระดับ คือ (ณัฏฐพันธ� 
เขจรนันทน�, 2548)   
  1) หน�าท่ีเก่ียวกับองค�การ เป3นหน�าท่ีของงานทรัพยากรมนุษย�ท่ีเก่ียวข�องกับระบบ
การดําเนินงานของท้ังองค�การ จําแนกออกเป3น 4 ลักษณะ คือ 1.1) การกําหนดนโยบาย หน"วยงาน
ทรัพยากรมนุษย�มีหน�าท่ีเก่ียวกับนโยบายด�านบุคลากรรวมและเฉพาะของแต"ละหน"วยงานภายใน
องค�การ จัดเตรียมข�อมูลท่ีสําคัญเก่ียวกับทรัพยากรมนุษย�ให�กับฝlายบริหาร และมีส"วนร"วมในการ
กําหนดนโยบาย 1.2) การให�คําแนะนํา ผู�บริหารระดับสูง หน"วยงานด�านอ่ืน หรือบุคลากรท่ัวไปมีปeญหา
เก่ียวข�องกับงานทรัพยากรมนุษย� ก็สามารถขอคําแนะนําได�จากหน"วยงานทรัพยากรมนุษย�โดยตรง เช"น 
ต�องการเพ่ิมหรือลดกําลังคน มีความสงสัยเก่ียวกับสวัสดิการและผลประโยชน� ข�อกฎหมายแรงงาน เป3นต�น 
1.3) การให�บริการ หน"วยงานทรัพยากรมนุษย�เป3นหน"วยงานสนับสนุน มีหน�าท่ีในการให�การสนับสนุน
และคําปรึกษาแก"สายงานหลัก เม่ือเกิดปeญหาหรือความต�องการท่ีเก่ียวข�องกับบุคลากร 1.4) การควบคุม 
ควบคุมกําลังคนเนื่องจากถ�าองค�การมีบุคลากรท่ีมากเกินกว"าจํานวนงานก็จะก"อให�เกิดรายจ"ายท่ีสูง 
ในทางตรงข�ามถ�าองค�การมีบุคลากรน�อยเกินไปก็อาจจะส"งผลให�งานล�าช�า 
 
 
 
 
 
 
 
 
กกกกกก 
ภาพท่ี 2.5 หน�าท่ีของงานทรัพยากรมนุษย�ท่ีเก่ียวกับองค�การ 

ท่ีมา: ณัฏฐพันธ� เขจรนันทน� (2548)   

 

กําหนดนโยบาย 

ควบคุม งานทรัพยากรมนุษย� ให�คําแนะนํา 

ให�บริการ 
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 2) หน�าท่ีเก่ียวกับสมาชิกองค�การ ซ่ึงจําแนกออกได�ดังต"อไปนี้ 2.1) การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย� การวางแผนจะช"วยให�สะท�อนภาพในอนาคต เพ่ือให�เกิดแนวทางและความกระจ"าง
แก"ผู�ปฏิบัติ ตลอดจนช"วยลดความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน เป3นการสร�างความเข�าใจของทุกฝlาย เพ่ือให�
การปฏิบัติงานร"วมกันได�อย"างสอดคล�องและมีประสิทธิภาพ 2.2) การจ�างงาน มีหน�าท่ีการสรรหา 
และคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรู� ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตําแหน"งงาน 2.3) การจัดการ
ด�านตําแหน"งงาน ดําเนินการรับและบรรจุบุคคลเข�าปฏิบัติงาน ในตําแหน"งหน�าท่ีท่ีถูกกําหนด การ
ประเมินผลงาน การแต"งต้ัง การเลื่อนข้ัน หรือเลื่อนตําแหน"ง ให�เป3นไปอย"างยุติธรรม ตามกฎเกณฑ�ท่ี
กําหนดขององค�การ 2.4) การฝ�กอบรมและการพัฒนา การฝ�กอบรมและพัฒนาบุคลากรอย"างต"อเนื่อง
ถือเป3นปeจจัยสําคัญท่ีทําให�องค�การเจริญเติบโตได�อย"างม่ันคง มีการพัฒนาท่ียั่งยืน และสามารถ
แข"งขันได�อย"างมีประสิทธิภาพในสถานการณ�ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย"างรวดเร็ว 2.5) การบริหาร
ค"าตอบแทนและผลประโยชน� จะต�องทําการประเมินค"างาน ศึกษาเปรียบเทียบ และกําหนดอัตรา
ค"าจ�างภายในองค�การให�เสมอภาคและเป3นธรรม ศึกษาเปรียบเทียบอัตราค"าจ�างท่ัวไปในสังคม      
2.6) การธํารงรักษา หน"วยงานทรัพยากรมนุษย�มีหน�าท่ีท่ีจะต�องธํารงรักษาบุคลากรให�สามารถ
ปฏิบัติงานร"วมกับองค�การอย"างสมัครใจ เต็มความสามารถ เป3นระยะเวลานาน โดยสร�างขวัญและ
กําลังใจ ความผูกพัน ตลอดจนความจงรักภักดี  ท่ีมีต"อองค�การ 2.7) ระเบียบวินัย การท่ีคนหมู"มากมา
อยู"รวมกันต�องมีระเบียบและกฎเกณฑ�ท่ีเหมาะสม เพ่ือให�อยู"ร"วมกันอย"างสงบสุข 2.8) แรงงานสัมพันธ� 
จะต�องจัดการเสริมสร�างความสัมพันธ�ท่ีดีระหว"างองค�การ พนักงาน และสิ่งแวดล�อมภายนอกองค�การ 
ต้ังแต"รัฐบาล กลุ"มผู�เก่ียวข�อง  
 เสนาะ  ติเยาว� และคนอ่ืนๆ (อ�างถึงใน อาภัสสรี  ไชยาคุนา, 2542) กล"าวว"าการ
บริหารงานบุคคลมีลักษณะดังต"อไปนี้ 1) การบริหารงานบุคคลเป3นเรื่องของการบริหารทรัพยากร
มนุษย�ให�เกิดประโยชน�สูงสุด โดยการพิจารณาเลือกใช�คนให�เหมาะสมกับงานตามวัตถุประสงค�และ
ความต�องการของหน"วยงาน 2) การบริหารงานบุคคล เป3นเรื่องท่ีเก่ียวข�องกับการศึกษาสภาพของ
สิ่งแวดล�อมท่ีมีผลกระทบต"อพฤติกรรมปฏิบัติงาน 3) การบริหารงานบุคคล เป3นเรื่องของการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของผู�ปฏิบัติงาน ปรับปรุงวิธีการทํางาน และเทคนิคเฉพาะอย"างเพ่ือยกมาตรฐานการ
ทํางาน โดยต�องศึกษาอยู"ตลอดเวลา 4) การบริหารงานบุคคล เป3นการศึกษาถึงการใช�มนุษย�สัมพันธ� 
เพ่ือสร�างขวัญของพนักงาน 5) การบริหารงานบุคคล เป3นงานท่ีเก่ียวข�องกับการแก�ไขปeญหาของ
บุคคล โดยเฉพาะความสัมพันธ�ของคนกับองค�การ 6) การบริหารงานบุคคล เป3นกระบวนการท่ีเริ่ม
ต้ังแต" การวางนโยบาย การกําหนดแผนและความต�องการด�านบุคลากร การสรรหาเลือกสรร บรรจุ
แต"งต้ัง พัฒนาความรู�ความสามารถ ดํารงรักษา โอนย�ายจนถึงการให�พ�นจากหน�าท่ี 7) การบริหารงาน
บุคคล เป3นเรื่องของชีวิตการทํางาน ซ่ึงเป3นส"วนหนึ่งของชีวิต 8) การบริหารงานบุคคล เป3นการทํางาน
กับกลุ"มบุคคลไม"ใช"ปeจเจกบุคคล 
 2.4.2 กระบวนการหรือข้ันตอนการบริหารงานบุคคลหรือการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย� 
  บุญเลิศ  ไพรินทร� (2556) กล"าวว"า กระบวนการหรือข้ันตอนการบริหารงานบุคคล
หรือการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย�มีข้ันตอนท่ีสําคัญดังนี้ 
  1) ข้ันการกําหนดนโยบายและวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย� 
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  2) ข้ันการจัดหรือปรับปรุงองค�การ 
  3) ข้ันการวางแผนกําลังคนหรือทรัพยากรมนุษย� 
  4) การกําหนดตําแหน"งและอัตราเงินเดือน 
  5) การสรรหาบุคคล 
  6) การทําทะเบียนประวัติ 
  7) การฝ�กอบรมและพัฒนาบุคคลหรือทรัพยากรมนุษย�เป3นกระบวนการ 
  8) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  9) การพิจารณาความดีความชอบ 
  10) การพนักงานสัมพันธ� 
  11) วินัยและการรักษาวินัย 
  12) การอุทธรณ�และร�องทุกข� 
  13) สวัสดิการและประโยชน�เก้ือกูลนอกจากเงินเดือน 
  14) การพ�นจากงานและระบบบําเหน็จบํานาญ 
  15) การวิจัยกับการแก�ไขปeญหาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย� 
  สําหรับการวิจัยเรื่อง กลยุทธ�การบริหารของกํานันและผู�ใหญ"บ�าน เพ่ือส"งเสริมความ
เข�มแข็งของชุมชน ผู�วิจัยจะศึกษาเรื่องท่ีมีความสําคัญและเก่ียวข�องกับการวิจัย คือ 1) การสรรหาบุคคล 
2) การวางแผนทรัพยากรมนุษย� 3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย� 4) การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 2.4.3 การสรรหาบุคคล 
  การสรรหาบุคคล บุญเลิศ  ไพรินทร� (2556) กล"าวว"า หมายความรวมถึงการเสาะ
แสวงหา การสอบแข"งขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุ และแต"งต้ังให�ดํารงตําแหน"ง
ท่ีว"างอยู" หรือท่ีกําลังจะว"าง เพ่ือให�การบริหารและการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค�ขององค�การอย"าง
มีประสิทธิภาพ การเสาะแสวงหาเป3นกิจกรรมท่ีกระทําเพ่ือดึงดูดความสนใจของผู� ท่ีมีความรู�
ความสามารถตามท่ีองค�การต�องการ เช"น การประกาศโฆษณาโดยวิธีการต"างๆ การติดต"อสถานศึกษา
เพ่ือเชิญชวนผู�ท่ีมีความรู�ความสามารถให�เข�ามาสมัครงานตามท่ีต�องการเป3นกระบวนการก"อนการ
สอบแข"งขันท่ีจะเกิดข้ึน 
  สําหรับกํานันและผู�ใหญ"บ�าน การสรรหาเข�ามาดํารงตําแหน"ง โดยใช�วิธีการคัดเลือก
และเลือก ตามลําดับ เข�ามาดํารงตําแหน"ง โดยเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ วิธีการเลือก และแนวทาง
ข้ันตอนการปฏิบัติต"างๆ ตามบทบัญญัติแห"งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี พระพุทธศักราช 
2457 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว"าด�วยการเลือกผู�ใหญ"บ�าน พ.ศ. 2551 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว"าด�วยการคัดเลือกกํานัน พ.ศ. 2551 (กรมการปกครอง, 2556) 
  กํานันและผู�ใหญ"บ�านเป3นบุคลากรท่ีมีความสําคัญและทรงคุณค"าต"อราชการบริหาร
ส"วนภูมิภาค คือ จังหวัดและอําเภอ และเก่ียวเนื่องไปถึงราชการบริหารส"วนกลาง คือ กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย กล"าวคือ กํานันและผู�ใหญ"บ�านนั้นเป3นผู�นําระดับตําบลและหมู"บ�าน มี
อํานาจหน�าท่ีปกครองราษฎร ตําบลและหมู"บ�านเป3นหน"วยย"อยการปกครองรองลงไปจากอําเภอ ท่ี
เกิดข้ึนตามกฎหมายพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี พระพุทธศักราช 2457 ในส"วนการบังคับ
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บัญชา กํานันและผู�ใหญ"บ�านอยู"ในการบังคับบัญชาของปลัดอําเภอ นายอําเภอและผู�ว"าราชการจังหวัด 
งานราชการท้ังหลายท่ีสั่งการจากส"วนกลางก็ดี จากจังหวัดและอําเภอก็ดี หรือแม�แต"งานของทุก
กระทรวง ทบวง กรมก็ตาม สุดท�ายจะสั่งลงไปท่ีหมู"บ�านและตําบล 
  การแต"งต้ังและพ�นจากตําแหน"งของกํานัน ผู�ใหญ"บ�าน ตามพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท�องท่ี พระพุทธศักราช 2457 ได�กล"าวถึงการแต"งต้ังและพ�นจากตําแหน"งของกํานัน 
ผู�ใหญ"บ�าน (กรมการปกครอง, 2555) ดังนี้ 
  ผู�ใหญ"บ�านมาจาการเลือกของราษฎร โดยคุณสมบัติของราษฎรผู� มีสิทธิเลือก
ผู�ใหญ"บ�าน ประกอบด�วย 1) มีสัญชาติไทยและมีอายุไม"ต่ํากว"า 18 ปiบริบูรณ�ในวันท่ี 1 มกราคม ของปi
ท่ีมีการเลือก 2) ไม"เป3นภิกษุสามเณร นักพรตหรือนักบวช 3) ไม"เป3นคนวิกลจริต หรือจิตฟe�นเฟ�อนไม"
สมประกอบ 4) มีภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยู"เป3นประจําและมีชื่อในทะเบียนบ�านตามกฎหมายว"าด�วยการ
ทะเบียนราษฎร ในหมู"บ�านนั้นติดต"อกันมาแล�วไม"น�อยกว"าสามเดือนจนถึงวันเลือก 
  สําหรับคุณสมบัติของผู�ท่ีจะได�รับเลือกผู�ใหญ"บ�าน จะต�องมีคุณสมบัติและไม"อยู"ใน
ลักษณะต�องห�ามดังต"อไปนี้ 1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 2) อายุไม"ตํ่ากว"า 25 ปiบริบูรณ� ในวันรับ
เลือก 3) มีภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยู"เป3นประจํา และมีชื่อในทะเบียนบ�านตามกฎหมายว"าด�วยทะเบียน
ราษฎรในหมู"บ�านนั้นติดต"อกันมาแล�วไม"น�อยกว"า 2 ปi จนถึงวันเลือก และเป3นผู�ท่ีประกอบอาชีพเป3น
หลักฐาน 4) เป3นผู�เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด�วยความบริสุทธิ์ใจ 5) ไม"เป3นภิกษุ สามเณร 
นักพรต หรือนักบวช 6) ไม"เป3นผู�มีร"างกายทุพพลภาพจนไม"สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได�  วิกลจริตจิตฟe�น
เฟ�อนไม"สมประกอบ ติดยาเสพติดให�โทษ หรือเป3นโรคตามท่ีรัฐมนตรีว"าการกระทรวงมหาดไทย
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 7) ไม"เป3นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
ท�องถ่ิน ข�าราชการเมือง ข�าราชการประจํา พนักงานเจ�าหน�าท่ี หรือลูกจ�างของหน"วยงานของรัฐ หรือ
ของรัฐวิสาหกิจ หรือขององค�กรปกครองส"วนท�องถ่ิน หรือลูกจ�างของส"วนราชการ หรือลูกจ�างของ
เอกชน ซ่ึงมีหน�าท่ีทํางานประจํา 8) ไม"เป3นผู�มีอิทธิพลหรือเสียชื่อในทางพาลหรือทางทุจริต หรือเสื่อม
เสียในทางศีลธรรม 9) ไม"เป3นผู�เคยถูกให�ออก ปลดออก หรือไล"ออกจากราชการ หน"วยงานของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจหรือองค�กรปกครองส"วนท�องถ่ิน เพราะทุจริตต"อหน�าท่ี และยังไม"พ�นกําหนดเวลา 10 ปi 
นับแต"วันถูกให�ออก ปลดออก หรือไล"ออก 10) ไม"เป3นผู�เคยต�องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด 
เว�นแต"เป3นโทษสําหรับความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ และยังไม"พ�น
กําหนดเวลา 10 ปi นับแต"วันพ�นโทษ 11) ไม"เป3นผู�เคยต�องคําพิพากษาถึงท่ีสุดว"ากระทําผิดเก่ียวกับ
กฎหมายว"าด�วยปlาไม� กฎหมายว"าด�วยปlาสงวนแห"งชาติ กฎหมายว"าด�วยการสงวนและคุ�มครอง     
สัตว�ปlา กฎหมายว"าด�วยอุทยานแห"งชาติ กฎหมายว"ายด�วยศุลกากร กฎหมายว"าด�วยอาวุธป�น เครื่อง
กระสุนป�น วัตถุระเบิด ดอกไม�เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธป�น ในฐานความผิดเก่ียวกับอาวุธป�น เครื่อง
กระสุนป�น หรือวัตถุระเบิด ท่ีนายทะเบียนไม"อาจออกใบอนุญาตให�ได� กฎหมายว"าด�วยท่ีดิน ในฐาน
ความผิดเก่ียวกับท่ีสาธารณประโยชน� กฎหมายว"าด�วยยาเสพติด กฎหมายว"าด�วยการเลือกต้ัง และ
กฎหมายว"าด�วยการพนัน ในฐานความผิดเป3นเจ�ามือหรือเจ�าสํานัก 12) ไม"เป3นผู�เคยถูกให�ออกจาก
ตําแหน"งผู�ใหญ"บ�าน เนื่องจากราษฎรผู�มีสิทธิเลือกผู�ใหญ"บ�านในหมู"บ�านนั้นมีจํานวนไม"น�อยกว"าก่ึง
จํานวนร�องขอให�ออกจากตําแหน"ง หรือผู�ว"าราชการจังหวัดสั่งให�ออกจากตําแหน"ง เม่ือได�สอบสวน
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เห็นว"าบกพร"องในทางความประพฤติ หรือความสามารถไม"เหมาะสมกับตําแหน"ง และยังไม"พ�น
กําหนดเวลาสิบปiนับแต"วันถูกให�ออก 13) ไม"เป3นผู�เคยถูกลงโทษให�ออก ปลดออก หรือไล"ออกจาก
ตําแหน"งกํานัน ผู�ใหญ"บ�าน แพทย�ประจําตําบล หรือผู�ช"วยผู�ใหญ"บ�าน ตามกฎหมายว"าด�วยระเบียบ
ข�าราชการพลเรือน และยังไม"พ�นกําหนดเวลา 10 ปi นับแต"วันถูกให�ออก ปลดออก หรือไล"ออก 14) มี
พ้ืนความรู�ไม"ตํ่ากว"าการศึกษาภาคบังคับหรือท่ีกระทรวงศึกษาธิการเทียบไม"ตํ่ากว"าการศึกษาภาค
บังคับ เว�นแต"ในท�องท่ีใดไม"อาจเลือกผู�มีพ้ืนความรู� ดังกล"าวได� ผู�ว"าราชการจังหวัดโดยอนุมัติ
รัฐมนตรีว"าการกระทรวงมหาดไทย อาจประกาศในราชกิจจานุเบกษายกเว�น หรือผ"อนผันได� 15) ไม"
เป3นผู�อยู"ในระหว"างเสียสิทธิในกรณีไม"ไปใช�สิทธิเลือกต้ังหรือถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง 
  เหตุท่ีต�องมีการเลือกผู�ใหญ"บ�าน การเลือกผู�ใหญ"บ�านนั้นมีสาเหตุท่ีมา 2 ประการ คือ 
1) มีการจัดต้ังหมู"บ�านข้ึนใหม" 2) ผู�ใหญ"บ�านในหมู"บ�านว"างลงซ่ึงจะต�องมีการเลือกผู�ใหญ"บ�านใหม"
ภายใน 30 วัน นับแต"วันท่ีผู�ใหญ"บ�านของหมู"บ�านนั้นว"างลง 
  วิธีการเลือกผู�ใหญ"บ�านให�กระทําโดยวิธีลับ โดยคณะกรรมการเลือกซ่ึงนายอําเภอทํา
หน�าท่ีประธานและเป3นเจ�าพนักงานผู�ดําเนินการเลือก กรรมการซ่ึงแต"งต้ังจากข�าราชการหรือพนักงาน
ส"วนท�องถ่ินในอําเภอนั้น จํานวนไม"เกิน 9 คน และกํานันหรือผู�ใหญ"บ�านในตําบลนั้นอีก 1 คน ท้ังนี้
เป3นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว"าด�วยการเลือกผู�ใหญ"บ�าน พ.ศ. 2551 กล"าวคือ เม่ือราษฎร
ส"วนใหญ"เลือกผู�ใดแล�วให�ผู�นั้นเป3นผู�ใหญ"บ�านนับแต"วันท่ีนายอําเภอแต"งต้ัง ในกรณีท่ีผู�ได�รับเลือกมี
คะแนนเสียงเท"ากันให�ใช�วิธีจับสลาก เม่ือนายอําเภอมีคําสั่งแต"งต้ังผู�ใหญ"บ�านแล�ว ให�รายงานไปยังผู�ว"า
ราชการจังหวัดเพ่ือออกหนังสือสําคัญให�ไว�เป3นหลักฐาน 
  การพ�นจากตําแหน"งผู�ใหญ"บ�าน ผู�ใหญ"บ�านจะต�องพ�นจากตําแหน"งด�วยเหตุหนึ่ง    
เหตุใด ดังต"อไปนี้ 1) มีอายุครบหกสิบปi 2) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต�องห�ามของการเป3น
ผู�ใหญ"บ�าน (ยกเว�นการลาอุปสมบท หรือบรรพชา โดยได�รับอนุญาตจากผู�ว"าราชการจังหวัด ไม"เกิน 
120 วัน) 3) ตาย 4) ได�รับอนุญาตจากนายอําเภอให�ลาออก 5) หมู"บ�านท่ีปกครองถูกยุบ 6) ราษฎรผู�มี
สิทธิเลือกผู�ใหญ"บ�านนั้นมีจํานวนไม"น�อยกว"าก่ึงหนึ่งเข�าชื่อกันขอให�ออกจากตําแหน"งในกรณีเช"นนั้น  
ให�นายอําเภอสั่งให�พ�นจากตําแหน"ง 7) ผู�ว"าราชการจังหวัดสั่งให�พ�นจากตําแหน"ง เม่ือได�รับรายงาน
การสอบสวนของนายอําเภอว"าบกพร"องในหน�าท่ีหรือประพฤติตนไม"เหมาะสมกับตําแหน"ง 8) ไปเสีย
จากหมู"บ�านท่ีตนปกครองติดต"อกันเกิน 3 เดือน เว�นแต"มีเหตุอันสมควรและได�รับอนุญาตจาก
นายอําเภอ 9) ขาดประชุมประจําเดือนกํานัน ผู�ใหญ"บ�านท่ีนายอําเภอเรียกประชุมสามครั้งติดต"อกัน 
โดยไม"มีเหตุอันควร 10) ถูกปลดออกหรือไล"ออกจากตําแหน"ง เนื่องจากกระทําผิดวินัยอย"างร�ายแรง 
11) ไม"ผ"านการประเมินผลการปฏิบัติหน�าท่ีซ่ึงต�องทําอย"างน�อยทุกห�าปiนับแต"วันท่ีได�รับการแต"งต้ัง 
ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ�และวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  ตามประวั ติการดํารงตําแหน"งกํานัน ผู� ใหญ"บ�าน มีวาระการดํารงตําแหน"ง
เปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมาหลายครั้ง เป3นไปตามความเหมาะสมของสถานการณ� โดยผู�มีอํานาจ
ทางการปกครองหรือรัฐบาลเป3นผู�เสนอรัฐสภาแก�ไขกฎหมาย ดังนี้ 1) พระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท�องท่ี ร.ศ. 116 ประกาศใช�เม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม ร.ศ. 119 บัญญัติให�กํานัน ผู�ใหญ"บ�านมี
วาระการดํารงตําแหน"ง ตลอดชีวิต 2) พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี พระพุทธศักราช 2457  
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ประกาศใช�วันท่ี 18 กันยายน 2458 บัญญัติให�กํานัน ผู�ใหญ"บ�านมีวาระการดํารงตําแหน"ง 60 ปi       
3) พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี พระพุทธศักราช 2457 ประกาศใช�วันท่ี 2498 บัญญัติให�
กํานัน ผู�ใหญ"บ�านมีวาระการดํารงตําแหน"งตลอดชีวิต  4) พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี พระ
พุทธศักราช 2457 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2535 ประกาศใช�ต้ังแต"วันท่ี 7 กรกฎาคม 2535 
บัญญัติให�กํานัน ผู�ใหญ"บ�านมีวาระการดํารงตําแหน"ง 5 ปi 4) พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี  
พระพุทธศักราช 2457 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2551 ประกาศใช�เม่ือวันท่ี 6 เมษายน 2551 
บัญญัติให�กํานัน ผู�ใหญ"บ�านมีวาระการดํารงตําแหน"ง 60 ปi 
  ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี พระพุทธศักราช 2457 แก�ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2551 ประกาศใช�เม่ือวันท่ี 6 เมษายน 2551 ท่ีบัญญัติให�กํานัน ผู�ใหญ"บ�านมีวาระ
การดํารงตําแหน"ง 60 ปi นั้น กําหนดให�มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงเป3นไปตามหลักเกณฑ�และ
วิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด และต�องให�ราษฎรในหมู"บ�านมีส"วนร"วมในการประเมินผลการ
ปฏิบัติหน�าท่ีของผู�ใหญ"บ�านด�วย 
  ในกรณีท่ีผู�ใหญ"บ�านพ�นจากตําแหน"ง ให�นายอําเภอรายงานให�ผู�ว"าราชการจังหวัด
ทราบโดยเร็วด�วย 
  กํานันมาจากการคัดเลือกของผู�ใหญ"บ�านด�วยกันเองในท่ีประชุม วิธีการคัดเลือก
กํานัน เป3นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว"าด�วยการคัดเลือกกํานัน พ.ศ. 2551 กล"าวคือ 
นายอําเภอเป3นประธานประชุมผู�ใหญ"บ�านในตําบลนั้น เพ่ือคัดเลือกผู�ใหญ"บ�านคนหนึ่งในตําบลนั้นข้ึน
เป3นกํานัน เม่ือผู�ใหญ"บ�านท่ีมาประชุมเห็นชอบคัดเลือกผู�ใด ให�นายอําเภอคัดเลือกผู�นั้นเป3นกํานัน ใน
กรณีท่ีมีผู�สมควรเป3นกํานันมากกว"าหนึ่งคน ให�ทําการลงคะแนนโดยวิธีลับ ผู�ท่ีได�คะแนนสูงสุดจะได�รับ
การคัดเลือกเป3นกํานัน ในกรณีท่ีได�รับคะแนนเสียงเท"ากันให�ใช�วิธีจับสลาก การประชุมดังกล"าวต�องมี
ผู�ใหญ"บ�านมาประชุมไม"น�อยกว"าก่ึงหนึ่งจึงครบองค�ประชุม ผู�ใหญ"บ�านคนหนึ่งมีสิทธิเสนอชื่อ
ผู�ใหญ"บ�านหรือเสนอชื่อตนเองเป3นกํานันได�หนึ่งคน และต�องอยู"ในท่ีประชุมและเจ�าตัวต�องยินยอมและ
เม่ือท่ีประชุมลงคะแนนเสียงส"วนมากเลือกผู�ใด ให�ถือว"าผู�นั้นเป3นกํานัน และให�นายอําเภอรายงานผู�ว"า
ราชการจังหวัด เพ่ือออกหนังสือสําคัญให�ไว�เป3นหลักฐาน 
  กํานันจะต�องออกจากตําแหน"งเม่ือ 1) เม่ือต�องออกจากตําแหน"งผู�ใหญ"บ�าน 2) ลาออก 
3) ตําบลท่ีปกครองถูกยุบ 4) ผู�ว"าราชการจังหวัดสั่งให�ออกจากตําแหน"ง เพราะพิจารณาเห็นว"ามีความ
บกพร"องในทางความประพฤติหรือความสามารถไม"เพียงพอกับตําแหน"ง 5) ถูกปลดหรือถูกไล"ออก
จากตําแหน"ง  
  ท้ังนี้ การออกจากตําแหน"งตาม ข�อ 2) 3) และ 4) ไม"ถือว"าต�องออกจากตําแหน"ง
ผู�ใหญ"บ�านด�วย 
  ถ�าตําแหน"งกํานันว"างลง ต�องมีการคัดเลือกกํานันข้ึนใหม"ภายใน 45 วัน นับแต"วันท่ี
นายอําเภอทราบการว"างนั้น 
  การทําการแทนกํานัน ถ�ากํานันทําการในหน�าท่ีไม"ได�ในชั่วคราวเวลาใด เช"น ไป
ทางไกล เป3นต�นให�มอบอํานาจ และหน�าท่ีไว�แก"ผู�ใหญ"บ�านคนใดคนหนึ่งซ่ึงอยู"ในตําบลเดียวกันให�ทํา
การแทน และให�ผู�แทนนี้มีอํานาจเต็มท่ีในตําแหน"งกํานัน แต"การท่ีกํานันจะมอบหมายหน�าท่ีแก"
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ผู�ใหญ"บ�านทําการแทนเช"นนี้ให�บอกผู�ใหญ"บ�านท้ังหลายในตําบลเดียวกันและบอกนายอําเภอให�ทราบ
ไว�ด�วย 
 2.4.4 การวางแผนทรัพยากรมนุษย� 
  บุญเลิศ  ไพรินทร� (2556) กล"าวว"า การวางแผนทรัพยากรมนุษย�หรือการวางแผน
กําลังคนมีความสําคัญ และความจําเป3นอย"างมากในกระบวนการบริหารงานบุคคลหรือการบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย� เหตุผลท่ีสําคัญก็คือ การท่ีจะได�คนดีมีความรู� ความสามารถ มีทักษะ และมี
ทัศนคติ ท่ีพึงปรารถนาขององค�การนั้น ไม"ใช"เรื่องง"ายๆ และเป3นกิจกรรมท่ีต�องใช�เวลาเป3นอย"างมาก
ในกระบวนการท่ีจะได�คนดีมีความรู� ความสามารถเข�ามาทํางาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย�ท่ีดีจะ
สามารถช"วยให�การผลิต และพัฒนาคนท่ีอยู"นอกองค�การเพ่ือรองรับความต�องการในการพัฒนา
ประเทศในด�านต"างๆ เช"น ด�านวิศวกรรม แพทย� และสาธารณสุข ด�านเกษตรกรรม ด�านอุตสาหกรรม 
ด�านความม่ันคง และด�านการศึกษาวิจัย และเทคโนโลยี เป3นต�น ในขณะเดียวกัน ก็เป3นการวางแผน
ความต�องการกําลังคน การใช�กําลังคน การโอนย�าย สับเปลี่ยนหมุนเวียน และเลื่อนระดับตําแหน"ง
หน�าท่ีภายในองค�การอีกด�วยเช"นกัน ซ่ึงการวางแผนทรัพยากรมนุษย�มีความสําคัญ คือ 1) การ
วางแผนทรัพยากรมนุษย�จะทําให�องค�การสามารถคาดการณ�สิ่งท่ีอาจจะเกิดข้ึนล"วงหน�าในอนาคตจาก
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ซ่ึงถ�ามีการคาดการณ� ก็จะได�มีการเตรียมการ เพ่ือ
รองรับเหตุการณ�ท่ีจะเกิดข้ึน  ซ่ึงการคาดการณ�เง่ือนไขเก่ียวกับกําลังคนล"วงหน�านี้ ก็จะทําให�เกิด
ปeญหาท่ีองค�การจะต�องเผชิญในอนาคต ลดความรุนแรงลงได� (Deckard & Lessey, 1975 อ�างถึงใน 
บุญเลิศ  ไพรินทร�, 2556) 2) การวางแผนทรัพยากรมนุษย�จะทําให�ทราบข�อมูลพ้ืนฐาน เก่ียวกับ
สมรรถนะของกําลังคนท่ีมีอยู"ในปeจจุบัน ท้ังนี้เพ่ือปรับการใช�กําลังคนให�ยืดหยุ"นกับสภาพการณ�ท่ี
เปลี่ยนไป (Lynch, 1982 อ�างถึงใน บุญเลิศ  ไพรินทร�, 2556) 3) การวางแผนทรัพยากรมนุษย�จะ
เป3นสิ่งเชื่อมโยง ระหว"างการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย�เข�ากับกระบวนการวางแผนขององค�การ
(Bright, 1976 อ�างถึงใน บุญเลิศ  ไพรินทร�, 2556) 
  การวางแผนทรัพยากรมนุษย� เป3นความพยายามอย"างแรงกล�า ในการจัดปริมาณ
และประเภทของบุคคลท่ีถูกต�องเหมาะสมลงในสถานท่ีต"างๆ ท่ีถูกต�องในเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงการ
ดําเนินการดังกล"าว ก็จะเป3นผลทําให�องค�การและบุคคลได�รับผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว (Burck,  
1972 อ�างถึงใน บุญเลิศ ไพรินทร�, (2556) 
  การวางแผนทรัพยากรมนุษย� เป3นการบรรจุบุคคลท่ีมีคุณภาพในปริมาณท่ีถูกต�อง
เหมาะสมลงในงานท่ีถูกต�อง ณ เวลาท่ีเหมาะสม (Russ, 1982 อ�างถึงใน บุญเลิศ ไพรินทร�, 2556) 
  บุญเลิศ  ไพรินทร� (2556) สรุปว"า การวางแผนทรัพยากรมนุษย�จะเป3นการคาดคะเน
เก่ียวกับอุปสงค�และอุปทานด�านกําลังคน เพ่ือให�ได�กําลังคนท่ีมีความสามารถในการปฏิบัติงานได�ตรง
กับภารกิจ หน�าท่ีและมีการใช�ทรัพยากรกําลังคนให�เกิดประโยชน�สูงสุด การดําเนินงานของหน"วยงาน
มีประสิทธิภาพ  
  จึงสรุปได�ว"า การวางแผนทรัพยากรมนุษย� หมายถึง การคาดคะเนเก่ียวกับกําลังคนท่ี
เหมาะสม เพ่ือให�ได�กําลังคนท่ีมีความสามารถในการปฏิบัติงานได�ตรงกับภารกิจขององค�การ ใน
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สถานท่ีและเวลาช"วงนั้น ซ่ึงการดําเนินการดังกล"าว ก็จะเป3นผลทําให�องค�การและบุคคลได�รับ
ผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว  
  ปeจจัยท่ีส"งผลต"อการวางแผนทรัพยากรมนุษย� (อ�างถึงใน สมคิด ดวงจันทร�, 2555)  
ประกอบด�วย 
  1) องค�ประกอบภายนอกองค�กร หมายถึง ปeจจัยต"างๆ ท่ีเป3นสภาพแวดล�อม
ภายนอกองค�กร ซ่ึงองค�กรไม"สามารถจะควบคุมได� และยากท่ีจะทําการคาดการณ�ประเมินความ
เป3นไปได�ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว องค�ประกอบภายนอกองค�กรท่ีสําคัญท่ีมีผลกระทบต"อการ
กําหนดความต�องการกําลังคนขององค�กรมี 4 ประการ ได�แก" สภาพเศรษฐกิจ (Economics) ปeจจัย
ด�านสังคม การเมือง และกฎหมาย (Social, Political and Legal) ปeจจัยด�านเทคโนโลยี (Technology) 
และปeจจัยด�านคู"แข"งขัน (Competitors) 
  2) องค�ประกอบด�านองค�กร หมายถึง การตัดสินใจในเรื่องสําคัญๆ ขององค�กรท่ีมี
ผลกระทบต"อความต�องการทรัพยากรมนุษย�ขององค�กร ในท่ีนี้จะกล"าวถึงองค�ประกอบด�านองค�กรท่ีมี
ผลต"อการวางแผนกําลังคน 5 ประการ ได�แก" 
   2.1) แผนกลยุทธ� (Strategic Plans) นับเป3นองค�ประกอบท่ีมีอิทธิพลต"อความ
ต�องการกําลังคนมากท่ีสุด เนื่องจากแผนกลยุทธ�เป3นแผนท่ีสัมพันธ�กับวัตถุประสงค�ระยะยาว เช"น 
วัตถุประสงค�เก่ียวกับอัตราความเติบโต (Growth Rate) ผลิตภัณฑ�ใหม" (New Products) ตลาด 
(Market) และบริการ (Services) เป3นต�น วัตถุประสงค�เหล"านี้ จะชี้ให�เห็นถึงจํานวนและประเภทของ
พนักงานท่ีจําเป3นสําหรับองค�กรในอนาคต นักบริหารงานทรัพยากรมนุษย�จําเป3นต�องพัฒนาแผน
ทรัพยากรมนุษย�ระยะยาวให�สอดคล�องกับแผนกลยุทธ�ขององค�กร เพ่ือให�องค�กรบรรลุวัตถุประสงค�
เหล"านี้ได� 
   2.2) งบประมาณ (Budgets) งบประมาณเป3นเครื่องมือการดําเนินงานสําหรับ
แผนกลยุทธ�ระยะสั้น ดังนั้นการตัดสินใจของฝlายบริหารในการเพ่ิมหรือลดงบประมาณ จะส"งผลต"อ
ความจําเป3นด�านทรัพยากรมนุษย�ในระยะสั้น 
   2.3) การพยากรณ�ยอดขายและปริมาณการผลิต (Sales and Production 
Forecasts) แม�ว"าข�อมูลท่ีได�จากการพยากรณ�ยอดขายและปริมาณการผลิต จะให�ความถูกต�องน�อย
กว"างบประมาณ แต"ก็สามารถให�ข�อสังเกตได�รวดเร็วเก่ียวกับความจําเป3นในการเปลี่ยนแปลงในระยะ
สั้นของความต�องการทรัพยากรมนุษย�ในองค�กร 
   2.4) การลงทุนในธุรกิจใหม" (New Ventures) เม่ือองค�กรกําลังดําเนินการลงทุน
ในธุรกิจใหม" นักวางแผนจะต�องทําการพัฒนาแผนการจ�างงานท้ังในระยะสั้นและระยะยาวและในกรณี
การลงทุนในธุรกิจใหม"เกิดจากการร"วมลงทุน (Mergers) หรือการควบกิจการ (Acquisitions) ก็
จําเป3นต�อง ทบทวนอุปสงค�ด�านทรัพยากรมนุษย�ในทันที ซ่ึงจะนําไปสู"การออกแบบองค�กรและการ
ออกแบบงานใหม" 
   2.5) การออกแบบองค�กรและการออกแบบงาน (Organization and Job 
Designs) ช"วงหลังจากมีการร"วมลงทุน หรือการควบคุมกิจการ องค�กรจะมีการปรับปรุงโครงสร�าง
องค�กร (Reorganization) อย"างฉับพลัน ทําให�แผนกําลังคนต�องการการปรับให�สอดคล�องกับ
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สภาพการณ�ใหม"ขององค�กร ในขณะเดียวกันการออกแบบงานใหม"ก็ทําให�เกิดความเปลี่ยนแปลงความ
ต�องการระดับทักษะของพนักงานในอนาคตด�วย 
  3) ปeจจัยด�านกําลังแรงงาน (Work-Force Factor) อุปสงค�ของทรัพยากรมนุษย�ของ
องค�กรจะได�รับผลกระทบจาการเปลี่ยนแปลงกําลังแรงงานภายในองค�กร ซ่ึงเกิดจากสาเหตุหลาย
ประการ ได�แก" การเกษียณอายุ (Retirement) การลาออก (Resignation) การตาย (Deaths) และ
การสิ้นสุดสัญญาจ�าง (Terminations) 
   นักวางแผนทรัพยากรมนุษย�จําเป3นต�องคาดการณ�แนวโน�มของกําลังแรงงาน โดย
ศึกษาข�อมูลจากอดีต และนําเอาผลของการคาดการณ�มาใช�ประโยชน�ในการจัดทําแผนกําลังคนใน
อนาคตขององค�กร 
   สําหรับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย�นั้น สิ่งท่ีสําคัญประการแรก คือ 
กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย� โดยมีข้ันตอนท่ีสําคัญคือ  
   ข้ันตอนท่ี  1 การเตรียมการ (การศึกษาวัตถุประสงค�ขององค�กร วิเคราะห�
สถานการณ� กําหนดเปfาหมายของแผนงาน พิจารณาความสอดคล�องความเป3นไปได�) 
   ข้ันตอนท่ี 2 การสร�างแผน (กําหนดทางเลือก เลือกทางเลือกท่ีเหมาะสม กําหนดแผน) 
   ข้ันตอนท่ี 3 การปฏิบัติตามแผน (การกําหนดบุคลากรให�รับผิดชอบงานแต"ละ
ส"วน การจัดสรรคน การสร�างความเข�าใจ การควบคุม) 
   ข้ันตอนท่ี 4 การประเมินผล (เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับการวางแผนว"ามี
ความเหมือนหรือความแตกต"างกันอย"างไร เพ่ือมาวิเคราะห�และปรับปรุงแผนงานให�สอดคล�องกับ
สถานการณ�ท่ีเกิดข้ึน วิเคราะห�ปeญหา เพ่ือกําหนดและพยายามค�นหาสาเหตุท่ีแท�จริง เสนอความคิด
ในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานให�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล) 
   ข้ันตอนในการบริหารทรัพยากรมนุษย� ประกอบด�วย 4 ข้ันตอนท่ีสําคัญคือ การ
สรรหา การคัดเลือก การพัฒนา การฝ�กอบรม และการประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย�ท้ัง 4 ข้ันตอนนี้เป3นกระบวนการท่ีผู�บริหารควรตระหนักในความสําคัญของการ
บริหารในแต"ละข้ันตอน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�นับว"าเป3นปeจจัยท่ีส"งผลสู"ความสําเร็จของงาน
ธุรกิจ แม�จะประกอบไปด�วยหลายปeจจัย แต"ปeจจัยท่ีมีความสําคัญไม"แพ�ปeจจัยอ่ืนๆ หรืออาจจะ
เหนือกว"าปeจจัยอ่ืน คือตัวพนักงานในองค�กรธุรกิจนั้น ถ�าได�พนักงานดี มีคุณภาพ ท้ังด�านความรู� 
ความสามารถ ทักษะในงาน และคุณลักษณะส"วนตัว จะส"งเสริมให�องค�กรธุรกิจเจริญก�าวหน�า ซ่ึงการ
ท่ีจะได�พนักงานมีคุณภาพดังกล"าว มักข้ึนกับกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข�าทํางาน ซ่ึงจะต�อง
ดําเนินการอย"างมีลําดับ ข้ันตอน และมีหลักการ ต้ังแต"การกําหนดอัตรากําลังและขอบข"ายงาน การ
วางแผนรับพนักงานใหม" การกําหนดเกณฑ�การคัดเลือกพนักงาน การวางแผนคัดเลือก การสรรหา
โดยวิธีการต"างๆ การออกแบบใบสมัคร การวิเคราะห�ข�อมูลจากใบสมัคร การตรวจสอบข�อมูลจาก
บุคคลท่ีผู�สมัครอ�างอิง การดําเนินการสอบซ่ึงมีท้ังสอบข�อเขียน สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ� การ
สรุปผล การประกาศผล และการรับรายงานตัว ในแต"ละข้ันตอนของงานดังกล"าว ควรได�มีการ
เตรียมการและดําเนินการเป3นอย"างดี เพ่ือให�การตัดสินใจเลือกบุคคลเข�าทํางานเป3นไปโดยถูกต�อง
เหมาะสมและยุติธรรม ซ่ึงส"งผลดีท้ังต"อองค�กรธุรกิจ และตัวพนักงานท่ีรับเข�ามา 
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   ในการจัดการทรัพยากรมนุษย�นั้น บุญทัน  ดอกไธสง (2551) (อ�างถึงใน สมคิด  
ดวงจันทร�, 2555) ได�นําเสนอว"า นักวิชาการส"วนใหญ"เห็นว"าการจัดการทรัพยากรมนุษย�นั้นมี
ความสําคัญต"อการพัฒนาองค�กรเป3นอย"างยิ่ง ซ่ึงได�กลายเป3นตัวแปรหลักท่ีจะก�าวออกจากมิติเดิม คือ
หาทางออกเพ่ืออนาคต (HR Out) ให�สามารถปรับตัวและแก�ปeญหาในโลกปeจจุบันให�ได�ด�วยการเน�น
ยุทธศาสตร�และกลยุทธ�เป3นสําคัญ (HR Strategy) นักวิชาการตะวันตกได�กล"าวถึงขอบข"ายใหม"ท่ี HR 
หรือ HRM ไปสู"มิติท่ีสามารถเดินออกจากชายขอบของ Human Resource Development หรือ 
Management เพ่ือตอบรับการก�าวเข�ามาของโลกท่ีกําลังอยู"ในสมรภูมิสงครามแห"งอนาคต เพ่ือความ
อยู"รอด 
   บุญทัน ดอกไธสง (2551) เห็นว"านักวิชาการตะวันตก พยายามชี้ให�เห็นถึง
ความสําคัญของ HCM ท่ีเน�นตรงไปยังสมรรถนะของมนุษย�ท่ีจะนําไปใช�เพ่ือการจัดการองค�กรและ
การจัดประสิทธิภาพเป3นเรื่องหลัก เพราะว"าชาวตะวันตกนิยมมาตรวัดค"าสถิติเม่ือมาเผชิญกับมนุษย�ท่ี
มีความคิดและ มันสมองท่ีมันซ"อนอยู"ยังไม"ปรากฏออกมา การวัดจึงพลาดเปfา ซ่ึงท"านได�นําเสนอแนว
การสร�างทุนมนุษย�ไว� 6 ประการ คือ ปeจจัยด�านการเรียนรู�มนุษย� ปeจจัยการผลิต มาตรฐานสินค�า 
การตลาดไม"เพียงแต"ตลาดชุมชนเท"านั้นยังเป3นตลาดโลก ลูกค�า และการสร�างสมองอัจฉริยะ 
 2.4.5 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย� 
  บุญเลิศ  ไพรินทร� (2556) กล"าวว"า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย� มีความสําคัญอย"าง
ยิ่งในการบริหารและดําเนินงานขององค�การ รวมท้ังสังคมเป3นอย"างมาก และถ�าการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย�จะหมายถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท้ังมวลอันอาจได�แก"การเปลี่ยนแปลงความรู�
ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติ โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู�ในรูปแบบต"างๆ ซ่ึงจะครอบคลุม
กระบวนการจัดการศึกษาให�ทุกคนและทุกระดับมีความรู�ความสามารถ มีทักษะ และทัศนคติ อันพึง
ปรารถนาของสังคมและประเทศชาติ และรวมถึงการฝ�กอบรม การสอนงาน การสับเปลี่ยนหมุนเวียน 
หรือแม�แต"กระบวนการในการพัฒนาตนเองด�วย 
  การฝ�กอบรมนับเป3นเทคนิคการพัฒนาองค�การท่ีสําคัญแบบหนึ่ง ซ่ึงจะเข�ามามี
บทบาทในการเสริมสร�างและเพ่ิมพูนความรู� ทักษะ และทัศนคติ ท่ีเก่ียวข�องกับงานให�ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล"าว เพ่ือบุคคลในองค�การจะได�นําความรู�ความสามารถและทัศนคติท่ีพึงปรารถนา
นั้น ไปใช�กับชีวิตการทํางานในองค�การอย"างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล ประหยัดและขณะเดียวกัน
ยังก"อให�เกิดความภาคภูมิใจและเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานจนเต็มความรู�ความสามารถของตน 
  วิจิตร อาวะกุล (2538) กล"าวว"า การฝ�กอบรมเป3นการปรับปรุงสมรรถนะของบุคคล
ให�มีมากข้ึน สูงข้ึน มีพฤติกรรมท่ีได�มาตรฐานท่ีหน"วยงานต�องการ (วิจิตร อาวะกุล อ�างถึงใน บุญเลิศ  
ไพรินทร�, 2556)  
  การฝ�กอบรม เป3นกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย"างมีระบบ เพ่ือให�
บุคคลมีความรู� ทักษะ และทัศนคติ ท่ีจําเป3นสําหรับการปฏิบัติงานอย"างใดอย"างหนึ่ง โดยมุ"งให�
สามารถนําไปใช�ในการปฏิบัติงานท้ังในปeจจุบันและอนาคตได�เป3นอย"างดี การฝ�กอบรมมีความหมาย
ใกล�เคียงกับการศึกษาและพัฒนา (บุญเลิศ ไพรินทร�, 2538) 
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  การสอนงานเป3นวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย� ท่ีมีความเก่ียวข�องกับการทํางานของ
แต"ละบุคคล เป3นวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ท่ีได�ผลและประหยัดมากท่ีสุด ถ�าเปรียบเทียบกับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย�ด�วยวิธีการอ่ืน  
  การสับเปลี่ยนหมุนเวียนหน�าท่ี เป3นวิธีการหนึ่งสําหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ท่ี
ได�ผลดี แต"การสับเปลี่ยนหมุนเวียนจะกระทําให�เกิดผลดีต"อเม่ือแต"ละบุคคลมีความรู�ความสามารถ ท่ี
ทักษะและทัศนคติท่ีดีเพียงพอกับงานในหน�าท่ีเดิม และการสับเปลี่ยนหมุนเวียนต�องไม"มีอคติ 
  การพัฒนาตนเอง เป3นอีกวิธีการหนึ่ งสําหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย� ท่ี
ผู�บังคับบัญชาในระดับต"างๆ ควรจะให�การสนับสนุนและส"งเสริม ตามท่ีเห็นว"าจะเป3นประโยชน�ต"อ
ผู�ใต�บังคับบัญชา เป3นประโยชน�กับงานและองค�การของแต"ละบุคคล 
  การปรับปรุงสมรรถภาพของกํานันและผู�ใหญ"บ�าน กรมการปกครอง ได�มีหนังสือสั่ง
การ ท่ี มท 0309/ว 125 ลงวันท่ี 31 มกราคม 2522 เรื่อง การปรับปรุงสมรรถภาพของกํานันและ
ผู�ใหญ"บ�าน ฯลฯ และ ท่ี มท 0309 / ว 538 ลงวันท่ี 17 เมษายน 2523 เรื่องการปรับปรุงสมรรถภาพ
ของกํานันและผู�ใหญ"บ�าน ฯลฯ  ให�ทุกจังหวัดดําเนินการ ซ่ึงถือปฏิบัติจนถึงปeจจุบัน (อ�างถึงใน 
กรมการปกครอง, 2537) ดังนี้ 1) จัดให�มีการอบรมให�ความรู�แก"กํานันและผู�ใหญ"บ�าน เก่ียวกับข�อ
กฎหมาย และระเบียบต"างๆ และความรู�เก่ียวกับการปฏิบัติหน�าท่ี รวมท้ังชี้แจงนโยบายของรัฐบาล 
เพ่ือเพ่ิมความรู� ความสามารถและจัดให�มีการทดสอบความรู� ความสามารถของกํานัน ผู�ใหญ"บ�าน ทุก
ระยะ 6 เดือน โดยวัดผลผู�ท่ีผ"านการทดสอบต�องได�คะแนนไม"ตํ่ากว"าร�อยละ 50 หากผู�ใดทดสอบไม"
ผ"านให�มีการทบทวนอีกครั้ง และถ�าหากทบทวนแล�วยังไม"ผ"านอีก โดยเฉพาะผู�ท่ีประพฤติตนไม"
เหมาะสม ให�ดําเนินการให�พ�นจากตําแหน"ง 2) สอดส"องกวดขันในเรื่องความประพฤติปฏิบัติตนของ
กํานัน ผู�ใหญ"บ�าน ผู�ใดมีพฤติการณ�ไปในทางไม"สุจริต ใช�อํานาจหน�าท่ีในทางมิชอบ กดข่ีข"มเหงราษฎร
ให�ได�รับความเดือดร�อน หรือประพฤติปฏิบัติตนไม"เหมาะสมก็ดําเนินการตามอํานาจหน�าท่ีอย"างเฉียบ
ขาด โดยการไล"ออก ปลดออกแล�วแต"กรณี สําหรับผู�ประพฤติดีก็ให�พิจารณาปูนบําเหน็จความดี
ความชอบเป3นกรณีพิเศษ รวมท้ังยกย"องให�ปรากฏเป3นตัวอย"างแก"ผู�อ่ืน 
  ตามบทบัญญัติแห"งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี พระพุทธศักราช 2475 
มาตรา 85 ให�กรมการอําเภอเรียกประชุมกํานัน ผู�ใหญ"บ�าน แพทย�ประจําตําบล พร�อมกันหรือเรียก
ประชุมแต"เฉพาะตําแหน"ง มีประชุมกํานัน เป3นต�น ในเวลามีการจะต�องปรึกษาหารือต�องถามต�องสั่ง
การตาม สมควร (กรมการปกครอง, 2555) 
  การประชุมดังกล"าวข�างต�น ในปeจจุบันนายอําเภอในฐานะกรมการอําเภอ จะเรียก
ประชุมกํานัน ผู�ใหญ"บ�าน แพทย�ประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผู�ช"วยผู�ใหญ"บ�านฝlายปกครอง และผู�ช"วย
ผู�ใหญ"บ�านฝlายรักษาความสงบ ร"วมกับปลัดอําเภอและหัวหน�าส"วนราชการ หรืออาจจะแยกการ
ประชุมหัวหน�าส"วนราชการเป3นการเฉพาะข้ึนอยู"กับนายอําเภอ เรื่องท่ีประชุมนั้นจะเป3นเรื่องเก่ียวกับ
ข�อราชการ ท้ังงานนโยบายรัฐบาล ข�อสั่งการของผู�ว"าราชการจังหวัด งานจากกระทรวง ทบวง กรม 
ต"างๆ งานท่ีเป3นการประชาสัมพันธ�ขององค�กรอ่ืน ตลอดจนการอบรมให�ความรู�แก"กํานัน และ
ผู�ใหญ"บ�านด�วย 
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 2.4.6 การธํารงรักษาทรัพยากรมนุษย� 
  การธํารงรักษาทรัพยากรมนุษย� ณัฏฐพันธ�  เขจรนันทน� (2548) กล"าวว"า ในขณะ
ปฏิบัติงาน องค�การต�องมีหน�าท่ีธํารงรักษาให�สมาชิกมีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดี และมีความรู�สึกเป3น
ส"วนหนึ่งขององค�การ โดยให�ผลตอบแทนท่ียุติธรรมและเหมาะสม จัดการฝ�กอบรมพัฒนาอย"าง
ต"อเนื่อง จัดสรรสวัสดิการ และเสริมสร�างสุขอนามัยในการปฏิบัติงาน ตลอดจนช"วยกําหนดแนวทาง
ความก�าวหน�าในอาชีพของบุคคล เพ่ือให�บุคลากรมีความพร�อมในการทํางานท้ังร"างกายและจิตใจ 
ส"งผลให�สามารถทุ"มเทกําลังกายและกําลังใจในการทํางานให�องค�การได�อย"างเต็มท่ี 
  สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยได�ศึกษาหลักการธํารงรักษากํานันและผู�ใหญ"บ�านของ
กรมการปกครอง ซ่ึงกรมการปกครองได�ตระหนักถึงความสําคัญของกํานันและผู�ใหญ"บ�าน จึงพยายาม
ท่ีจะให�สิทธิและสวัสดิการในรูปต"างๆ เป3นการตอบแทน เช"นดังต"อไปนี้ 
  เงินตอบแทนตําแหน"งแก"กํานันและผู�ใหญ"บ�าน กรมการปกครองจะนําเสนอรัฐบาล
เพ่ือปรับเงินตอบแทนให�เหมาะสมกับสภาพการณ�เศรษฐกิจในแต"ละยุคมาเป3นลําดับ คือ ค"าตอบแทน
เม่ือ 1 ตุลาคม 2537 กํานันได�รับเป3นเงินระหว"าง 2,400 – 3,200 บาท ผู�ใหญ"บ�านได�รับเป3นเงิน 
1,300 – 2,100 บาท (กรมการปกครอง, 2544) ค"าตอบแทนเม่ือ 1 เมษายน  2549 กํานันได�รับเป3น
เงิน 5,000 บาท ผู�ใหญ"บ�านได�รับเป3นเงิน 4,000 บาท (กรมการปกครอง, 2551) และปeจจุบันการ
จ"ายเงินค"าตอบแทน เป3นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว"าด�วยการเบิกจ"ายเงินตอบแทนตําแหน"ง 
และเงินอ่ืนๆ ให�แก"กํานัน ผู�ใหญ"บ�าน แพทย�ประจําตําบล สาวัตรกํานัน ผู�ช"วยผู�ใหญ"บ�านฝlายปกครอง
และผู�ช"วยผู�ใหญ"บ�านฝlายรักษาความสงบ พ.ศ. 2546 (แก�ไขเพ่ิมเติมถึงปeจจุบัน) ท่ีใช�บังคับต้ังแต"วันท่ี 
1 ตุลาคม 2543 เป3นต�นมานั้น เป3นการอนุมัติงบประมาณในสมัยนายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ เป3นนาย
รัฐมนตรี คือ ต้ังแต" 1 ตุลาคม 2552 ถึง 30 กันยายน 2553 ให�จ"ายเงินตอบแทนตําแหน"งให�แก"กํานัน
เดือนละ 7,500 บาท ผู�ใหญ"บ�านได�รับเดือนละ 6,000 บาท ต้ังแต" 1 ตุลาคม 2553 เป3นต�นไป ให�
จ"ายเงินตอบแทนตําแหน"งให�แก"กํานันเดือนละ 10,000 บาท และ ให�จ"ายเงินตอบแทนตําแหน"งให�แก"
ผู�ใหญ"บ�านเดือนละ 8,000 บาท (กรมการปกครอง, 2553) และขณะนี้สมาคมกํานัน ผู�ใหญ"บ�านแห"ง
ประเทศไทยกําลังเรียกร�องต"อรัฐบาล เพ่ิมค"าตอบแทนตําแหน"งแก"กํานันเป3นเดือนละ 18,000 บาท 
และค"าตอบแทนตําแหน"งแก" ผู�ใหญ"บ�านเดือนละ 10,000 บาท เพ่ือให�เหมาะสมกับค"าครองชีพท่ี
เปลี่ยนแปลงไป (คําบรรยายของนายเรืองฤทธิ์ บุญกัน ประธานชมรมกันผู�ใหญ"บ�านจังหวัดชัยภูมิ ท่ี
หอประชุมอําเภอบ�านเขว�า 10 สิงหาคม 2556) 
  เงินเพ่ิมพิเศษค"าภาษาใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต� (อ�างถึงใน กรมการปกครอง, 
2555) คือ จังหวัดยะลา ปeตตานี นราธิวาส และสตูล ท่ีสามารถใช�ภาษาไทย และภาษามลายูได�ดีท้ัง
สองภาษา จะได�เงินเพ่ิมพิเศษคนละ 50 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2523  
  เงินตอบแทนกรณีกํานัน ผู�ใหญ"บ�านเสียชีวิต (อ�างถึงใน กรมการปกครอง, 2555) ไม"
ว"ากรณีใดๆ จะได�รับเงินตอบแทนตําแหน"งสําหรับเดือนท่ีตายตลอดท้ังเดือนกับอีกจํานวนสามเท"าของ
เงินตอบแทนตําแหน"งเดือนสุดท�าย เป3นค"าช"วยเหลือในการทําศพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว"าด�วยการเบิกจ"ายเงินตอบแทนตําแหน"ง และเงินอ่ืนๆ ให�แก"กํานัน ผู�ใหญ"บ�าน แพทย�ประจําตําบล     
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สารวัตรกํานัน ผู�ช"วยผู�ใหญ"บ�านฝlายปกครองและผู�ช"วยผู�ใหญ"บ�านฝlายรักษาความสงบ พ.ศ. 2546 
(แก�ไขเพ่ิมเติมถึงปeจจุบัน) 
  เงินช"วยเหลือการศึกษาของบุตร (อ�างถึงใน กรมการปกครอง,  2555) กํานัน 
ผู�ใหญ"บ�าน จะได�รับเงินช"วยเหลือการศึกษาบุตร สําหรับบุตรท่ีชอบด�วยกฎหมายคนท่ี 1 ถึงคนท่ี 3 ท่ี
กําลั ง ศึกษาอยู" ไม" เ กินชั้ น มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัยและสายอาชีพ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว"าด�วยการเบิกจ"ายเงินตอบแทนตําแหน"ง และเงินอ่ืนๆ ให�แก"กํานัน ผู�ใหญ"บ�าน 
แพทย�ประจําตําบล สาวัตรกํานัน ผู�ช"วยผู�ใหญ"บ�านฝlายปกครองและผู�ช"วยผู�ใหญ"บ�านฝlายรักษาความ
สงบ พ.ศ. 2546  
  ส"วนลดค"าโดยสารรถไฟ (อ�างถึงใน กรมการปกครอง, 2555) กํานัน ผู�ใหญ"บ�าน จะ
ได�รับการลดหย"อนค"าโดนสารรถไฟครึ่งราคาทุกชั้น ตามหนังสือการรถไฟ ท่ี พ.5/คส.1 / 40 ลงวันท่ี 
13 กันยายน 2553 
  การฌาปนกิจสงเคราะห�กํานัน ผู�ใหญ"บ�าน (ฌ.ก.น.) (อ�างถึงใน กรมการปกครอง, 
2555) กํานัน ผู�ใหญ"บ�าน และคู"สมรสสามารถสมัครเป3นสมาชิก ฌ.ก.น. โดยชําระค"าสมัครคนละ     
20 บาท และชําระเงินสงเคราะห�เม่ือสมาชิกคนอ่ืนเสียชีวิตศพละ 2 บาท ตามระเบียบกรมการ
ปกครอง ว"าด�วยการฌาปนกิจสงเคราะห�กํานัน ผู�ใหญ"บ�านฯ พ.ศ. 2548  
  เงินช"วยเหลือเนื่องจากการปฏิบัติหน�าท่ีช"วยเหลือราชการ (อ�างถึงใน กรมการ
ปกครอง, 2555) กํานัน ผู�ใหญ"บ�านเม่ือประสบภัยขณะปฏิบัติหน�าท่ีช"วยเหลือราชการ จะได�รับการ
ช"วยเหลือตาม พระราชบัญญัติสงเคราะห�ผู�ประสบภัย เนื่องจากการปฏิบัติหน�าท่ีช"วยเหลือราชการฯ 
พ.ศ. 2543 ตามวงเงินท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
  สิทธิในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ� (อ�างถึงใน กรมการปกครอง, 
2555) กํานัน ผู�ใหญ"บ�าน ท่ีกระทําความดีความชอบเป3นประโยชน�แก"ประเทศชาติ ประชาชน อาจ
ได�รับพิจารณาขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ� ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว"าด�วยการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ�อันเป3นท่ีเชิดชุยิ่งช�างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ�อันมี
เกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม โดยกํานันเริ่มต�นขอชั้น เหรียญทองช�างเผือก 
(ร.ท.ช.) ถึงชั้น จัตุรถา ภรณ�ช�างเผือก (จ.ช.) และผู�ใหญ"บ�านเริ่มต�นขอชั้น เหรียญเงินช�างเผือก 
(ร.ง.ช.) ถึงชั้น เบญจมาภรณ�ช�างเผือก (บ.ช.)  
  สิทธิพิเศษค"ารักษาพยาบาล (อ�างถึงใน กรมการปกครอง, 2555) กํานัน ผู�ใหญ"บ�าน 
และบุคคลในครอบครัว มีสิทธิได�รับการช"วยเหลือค"าห�องพิเศษและค"าอาหารพิเศษ ร�อยละ 50 ของ
อัตราท่ีกําหนด ซ่ึงโดยปกติกํานัน ผู�ใหญ"บ�าน จะได�รับสิทธิการรักษาพยาบาลโดยใช�บัตรประกัน
สุขภาพ ไม"ต�องเสียค"าใช�จ"ายในการรักษาตัวอยู"แล�ว กรณีเข�าพักรักษาตัวอยู"ในห�องพิเศษจะต�องเสีย
ค"าใช�จ"ายในส"วนเพ่ิม ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว"าด�วยการช"วยเหลือในการรักษาพยาบาล 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2550 มีผลต้ังแต"วันท่ี 21 มิถุนายน 2550 
  รางวัลกํานัน ผู�ใหญ"บ�าน ยอดเยี่ยม (รางวัลแหนบทองคํา) กํานัน ผู�ใหญ"บ�าน ผู�ท่ีอยู"
ในหลักเกณฑ� มีสิทธิได�รับรางวัลยอดเยี่ยม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว"าด�วยการพิจารณาและ
เบิกจ"ายเงินรางวัลกํานัน ผู�ใหญ"บ�านฯ พ.ศ. 2546 (อ�างถึงใน กรมการปกครอง, 2555) ดังนี้ 1) เป3นผู�
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ดํารงตําแหน"งครบปiงบประมาณของปiท่ีแล�ว 2) ไม"เป3นผู�อยู"ระหว"างการสอบสวนทางวินัย หรือถูกฟfอง
คดีอาญา หรือถูกลงโทษทางวินัย ประเภทเงินรางวัล มี 2 ชั้น คือ รางวัลยอดเยี่ยม ได�แก" แหนบ
ทองคํา อาวุธป�นสั้น และเครื่องแบบปกติขาว และรางวัลชั้นท่ี 2 คือ รางวัลเป3นเงิน สําหรับกํานัน 
3,000 บาท และผู�ใหญ"บ�าน 2,000 บาท  
  การยกย"องเชิดชูเกียรติ เป3นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว"าด�วยการยกย"อง
เชิดชูเกียรติกํานัน ผู�ใหญ"บ�าน ผู�ช"วยผู�ใหญ"บ�าน แพทย�ประจําตําบล และสาวัตรกํานัน พ.ศ. 2550 
(อ�างถึงใน กรมการปกครอง, 2555) คือ 1) ปฏิบัติหน�าท่ีตามอํานาจหน�าท่ีด�วยความเสี่ยงภัย หรือ
ความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต หรือปฏิบัติงานพิเศษท่ีได�รับมอบหมายจากทางราชการ ด�วยความเสียสละ 
กล�าหาญ จนเกิดประโยชน�แก"หมู"บ�าน ตําบล สังคมส"วนรวม หรือประเทศชาติ 2) ปฏิบัติหน�าท่ีในการ
รักษาความม่ันคง การรักษาความสงบเรียบร�อย การอํานวยความเป3นธรรม การปfองกันสาธารณภัย 
การบําบัดทุกข� บํารุงสุข หรือการให�ความช"วยเหลือประชาชน การปฏิบัติหน�าท่ีตามกฎหมายลักษณะ
ปกครองท�องท่ี ท่ีมีผลงานเป3นท่ีประจักษ� หรือเป3นแบบอย"างท่ีดี จนเกิดประโยชน�แก"ประชาชนโดย
ส"วนรวม 3) ปฏิบัติหน�าท่ีในการแจ�งเตือนภัยให�ประชาชนทราบล"วงหน�า ถึงภัยพิบัติ ภยันตราย 
สามารถเตรียมการปfองกัน ลดความสูญเสีย ทําให�ประชาชนรอดปลอดภัย 4) ปฏิบัติหน�าท่ีในการ
ช"วยเหลือราชการ หรือบุคคลอ่ืนตามหน�าท่ีกฎหมายกําหนด เพ่ือมนุษยธรรมซ่ึงพลเมืองดีพึงปฏิบัติ  
การปฏิบัติหน�าท่ีดังกล"าว กํานันและผู�ใหญ"บ�าน มีสิทธิได�รับการยกย"องเชิดชูเกียรติ ได�รับและประดับ
เครื่องหมายยกย"องเชิดชูเกียรติ เป3นเข็มเครื่องหมาย 
 2.4.7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป3นหัวใจท่ีจะนําไปสู"การสร�างความเป3นธรรมให�แก"
ผู�ปฏิบัติงานทุกคน และทุกระดับในองค�การ และความสัมฤทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ีอย"าง
มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และประหยัดขององค�การหรือหน"วยงานใด ไม"ว"าจะเป3นองค�การของ
รัฐหรือเอกชนก็ตามนั้น เป3นความปรารถนาและเป3นเปfาหมายหลักขององค�การหรือหน"วยงานนั้นๆ 
อย"างแน"นอน แต"องค�การหรือหน"วยงานนั้นๆ จะรู�ว"าได�ผลเพียงใดหรือไม"นั้นก็โดยวิธีการติดตามและ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของทุกๆ คนในองค�การหรือ หน"วยงานนั้น ฉะนั้นการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน จึงเป3นข้ันตอนหนึ่งท่ีสําคัญในกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย� ซ่ึงจะช"วยให�
องค�การหรือหน"วยงานได�รู�ว"า เม่ือได�ต้ังเปfาหมายหรือลงทุนในโครงการ หรืองานอย"างหนึ่งอย"างใดไป
แล�วนั้น ได�อะไรบ�างเป3นสิ่งตอบแทน คุ�มค"ากับการลงทุนหรือไม" การปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ีแต"ละคน
มีปeญหาและอุปสรรคอะไรบ�างและท่ีไหน และท่ีสําคัญก็คือเจ�าหน�าท่ีแต"ละคนนั้นปฏิบัติงานได�ผลมาก
น�อยเพียงใด ท้ังในแง"ปริมาณและคุณภาพของงานท่ีได�ปฏิบัติไปแล�ว 
  การประเมินผลการปฏิบัติงาน อาจหมายถึง คําต"างๆ ดังต"อไปนี้ คือ Performance 
Appraisal, Performance Evaluation, Performance Review, Service Rating, หรือแม�แต" 
Merit Rating ก็มีสําหรับความหมายของการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น มีผู�ให�ความหมายไว�หลาย
รูปแบบ แต"มีลักษณะสอดคล�องต�องกัน ดังต"อไปนี้ 
  สมพงศ�  เกษมสิน (2526) ได�ให�คําจํากัดความไว�ว"า “การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
คือ วิธีการท่ีใช�ประเมินค"าว"าผู�ปฏิบัติงานแต"ละคน มีความสามารถปฏิบัติงานได�เพียงใดโดยพิจารณา
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จากปริมาณและคุณภาพของงานท่ีผู�บังคับบัญชาได�บันทึกไว� หรือจากการสังเกตและวินิจฉัยตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด เพ่ือเป3นเครื่องประกอบการพิจารณาในผลประโยชน�ตอบแทนความดีความชอบ
แก"ผู�ปฏิบัติงานนั้นๆ” 
  ธนชัย  ยมจินดา (2530) ได�ให� คําจํากัดความของคําว"า การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ว"าเป3น “การประเมินค"าของบุคคลผู�ปฏิบัติอย"างเป3นระบบ ในแง"ของผลการปฏิบัติงาน ใน
แง"ของโอกาสท่ีจะได�รับการพัฒนา เพ่ือให�สามารถปฏิบัติงานท่ีทําอยู"ในปeจจุบันให�ดียิ่งข้ึนและใน
ระดับสูงข้ึนต"อไป” ผู�เขียนเคยให�คําจํากัดความการประเมินผล ไว�ดังนี้ 
  การประเมินผลการปฏิบัติงานเป3นเครื่องมือหรือวิธีการอย"างหนึ่งในกระบวนการ
บริหารงานบุคคลเพ่ือกระตุ�นหรือก"อให�เกิดความจําเป3นในการบันทึก จดจํา การรายงานสิ่งท่ีได�ปฏิบัติ
จัดทําไปแล�ว เพ่ือเป3นหลักฐานในการประเมินผล และหมายความรวมถึง การวัดค"าตีความหมาย
ผลงานท่ีได�ปฏิบัติจัดทําไปแล�วว"าได�ผลเพียงใด รวมถึงการวัดบุคลิกภาพและคุณลักษณะของบุคคลท่ี
จําเป3นบางประการในการปฏิบัติงานนั้นๆ ในระยะเวลาหนึ่งท่ีกําหนดไว� (บุญเลิศ ไพรินทร�, 2533) 
  จากคําจํากัดความต"างๆ ดังกล"าวพอท่ีจะสรุปได�ว"า การประเมินผลการปฏิบัติงานจะ
ครอบคลุมสิ่งสําคัญๆ 2 ประการ คือ (1) ผลการปฏิบัติงานท้ังปริมาณและคุณภาพของงาน และ     
(2) คุณลักษณะของบุคคลท่ีจําเป3นสําหรับการปฏิบัติงาน เช"น ความรู� ความสามารถ ความรับผิดชอบ 
ความวิริยะอุตสาหะในการปฏิบัติงานดังนี้ เป3นต�น 
  การประเมินผลการปฏิบัติงานประเภทเป3นแบบพิธีนั้น มักจะมีการศึกษา ค�นคว�า
และปฏิบัติจัดทํากันอย"างมีระบบเป3นข้ันตอน ซ่ึงข้ันตอนในการประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาได�
ดังต"อไปนี้ 1) การกําหนดวัตถุประสงค�ของการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นๆ 2) การกําหนดแบบ
หรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 3) การกําหนดระยะเวลาการประเมิน และกําหนดตัวผู�ประเมิน
และการฝ�กอบรมผู�ท่ีต�องประเมินผล 4) การวิเคราะห�และการแปลความหมายผลการประเมิน 5) การ
นําผลการประเมินไปใช�ในประโยชน�ในด�านต"างๆ (บุญเลิศ ไพรินทร�, 2530 และ สมพงศ� เกษมสิน, 
2526) 
  การประเ มินผลการปฏิบั ติหน� า ท่ีของกํานันและผู� ใหญ"บ� าน กําหนดไว� ใน
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี พระพุทธศักราช 2457 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2551 
มาตรา 14(11) ซ่ึงต�องทําอย"างน�อยทุก 5 ปi นับแต"วันท่ีได�รับการแต"งต้ัง (อ�างถึงใน กรมการปกครอง, 
(2555) และให�อํานาจกระทรวงมหาดไทยออกหลักเกณฑ�และวิธีการประเมิน (กรมการปกครอง, 
2556) ดังนี้ 1) การประเมิน จะประเมินเม่ือดํารงตําแหน"งครบ ปiท่ี 1 ปiท่ี 2 ปiท่ี 3 ปiท่ี 4 จนถึงปiท่ี 5 
และตัดสินการประเมินผลรวมคะแนนท้ัง 5 ปi ไม"ตํ่ากว"าร�อยละ 50 จึงถือว"าผ"าน 2) ผู�ประเมิน
ประกอบด�วย นายอําเภอหรือปลัดอําเภอท่ีนายอําเภอมอบหมาย หัวหน�าส"วนราชการ เจ�าหน�าท่ีของรัฐ 
คณะกรรมการหมู"บ�าน หรือคณะกรรมการกลางหมู"บ�าน อพป. และราษฎรผู�มีสิทธิเลือกต้ัง 3) การ
ประเมินแบ"งออกเป3น 3 ส"วน คือ ส"วนท่ี 1 ด�านผลการปฏิบัติงาน ส"วนท่ี 2 ด�านความพึงพอใจของ
ส"วนราชการ ส"วนท่ี 3 ด�านความพึงพอใจของของประชาชน  
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2.5 ประวัติความเปJนมาของกํานันและผู�ใหญ%บ�าน 
 กํานันและผู�ใหญ"บ�านเป3นผู�นําสูงสุดในตําบล หมู"บ�าน เป3นผู�ท่ีได�รับเลือกจากราษฎรให�ทํา
หน�าท่ีปกครองดูแลทุกข�สุขของราษฎร ทําหน�าท่ีช"วยเหลือนายอําเภอในการปฏิบัติหน�าท่ีตามมาตรา 
27 28 34 34 ทวิ และมาตรา 35 แห"งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี พระพุทธศักราช 2457 
และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม (กรมการปกครอง, 2555) นอกจากนั้นในฐานะท่ีกํานันก็ดี ผู�ใหญ"บ�านก็ดีเป3น
บุคคลท่ีอยู"ในท�องท่ีรู�จักคุ�นเคยกับสภาพท�องท่ีและรู�ความต�องการรู�ปeญหาของท�องถ่ินเป3นอย"างดี
กํานัน ผู�ใหญ"บ�านจึงเป3นบุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญในการแก�ไขปeญหา ปeดเปlาความเดือดร�อนแก"ราษฎร
และพัฒนาความเจริญให�กับท�องถ่ินในฐานะเป3นตัวกลางระหว"างรัฐบาลกับราษฎร มีอํานาจ หน�าท่ี
ตามกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับ นอกจากตามท่ีพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี พระ
พุทธศักราช 2457 กําหนด และปฏิบัติหน�าท่ีตามท่ีกระทรวง ทบวง กรม หน"วยงานอ่ืนของรัฐ ผู�ว"า
ราชการจังหวัด หรือนายอําเภอมอบหมาย (กรมการปกครอง, 2555) ตลอดจนการพัฒนาชุมชนใน
ด�านต"างๆ เช"น ด�านการเมืองการปกครอง ด�านเศรษฐกิจ ด�านสังคม ด�านวัฒนธรรม ด�านการศึกษา 
และด�านสิ่งแวดล�อม เป3นต�น (กรมการปกครอง, 2551) ในปeจจุบันการเกิดข้ึนของกํานัน ผู�ใหญ"บ�าน 
และการจัดต้ังตําบล หมู"บ�าน เป3นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ท�องท่ี พระพุทธศักราช 2457 ซ่ึงเรียกรูปแบบการปกครองตําบลและหมู"บ�านว"า “การปกครองท�องท่ี” 
เป3นหน"วยการปกครองของราชการบริหารส"วนภูมิภาค การจัดต้ังหมู"บ�านให�จัดทําเป3นประกาศจังหวัด 
และการจัดต้ังตําบลให�จัดทําเป3นประกาศกระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง, 2555)  
 ตามประวัติความเป3นมากํานัน ผู�ใหญ"บ�าน เกิดข้ึนมาต้ังแต"สมัยสุโขทัย มีการพัฒนามาเป3น
ลําดับ จนมีรูปแบบถือเป3นหลักตามกฎหมายพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี พระพุทธศักราช 
2457 (กรมการปกครอง, 2555) ดังนี้ 
 สมัยสุโขทัย ในชนบทของไทยเราแต"เดิมมานั้น มีลักษณะเป3นสังคมท่ีประชาชนอาศัยกัน
เป3นกลุ"ม ในแต"ละกลุ"มก็มีหัวหน�าทําหน�าท่ีเป3นผู�ปกครองคอยดูแลชีวิตความเป3นอยู"ของประชาชนใน
กลุ"มอย"างใกล�ชิด ต"อมาเม่ือประชาชนเพ่ิมจํานวนข้ึนปeญหาต"างๆ ก็มากข้ึน ความเป3นอยู"ของ
ประชาชนก็เปลี่ยนไปทําให�อยู"ร"วมกันเป3นหลักแหล"งเป3นชุมชนมากข้ึน มีอาณาเขตแน"นอนและมีแบบ
แผนการจัดการปกครองอย"างเป3นทางการยิ่งข้ึนจากหลักฐานท่ีมีอยู"พอสันนิษฐานได�ว"าในสมัยสุโขทัย
นั้นแบ"งการปกครองออกเป3นมณฑล แต"ละมณฑลมีเมืองในสังกัดซ่ึงแยกออกเป3นเมืองเอก เมืองโท ตรี 
และจัตวา โดยแต"ละเมืองมีการปกครอง 1) เจ�าเมือง ซ่ึงมีตําแหน"งต"างกันตามชั้นของเมือง ปกครอง
หลายหม่ืนหลังคาเรือนและมีปลัดเมืองเป3นผู�ช"วย 2) นายแขวงหรือนายอําเภอ ปกครองคนราวหม่ืน
หลังคาเรือน ข้ึนตรงต"อเจ�าเมือง 3) นายแคว�นหรือกํานัน ปกครองคนราวพันหลังคาเรือน ข้ึนตรงต"อ
นายแขวง 4) นายบ�านหรือผู�ใหญ"บ�าน ปกครองคนราวร�อยหลังคาเรือน ข้ึนตรงต"อนายแคว�น 
(กรมการปกครอง, 2555)  
 ต"อมาสมัยกรุงศรีอยุธยาเป3นเมืองหลวงของไทยมีหลักฐานปรากฏแน"ชัดว"า ได�มีการจัด
ระเบียบการปกครองประเทศแยกย"อยลงไปอีก กล"าวคือมีการจัดระเบียบการปกครองท�องท่ีภายใน
เมืองหนึ่งๆ ท้ังหัวเมืองชั้นนอก และหัวเมืองชั้นใน โดยแบ"งเมืองออกเป3นแขวง แขวงแบ"งออกเป3น
ตําบล ตําบลแบ"งออกเป3นบ�าน ซ่ึงเป3นท่ีรวมของหลายๆ ครัวเรือน แต"มิได�กําหนดจํานวนคนหรือ
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จํานวนบ�านไว� นอกจากนี้ยังให�มีผู�ปกครองโดยเฉพาะ ได�แก"บ�าน มีผู�ใหญ"บ�านซ่ึงเจ�าเมืองแต"งต้ังเป3น
หัวหน�า เม่ือหลายบ�านรวมกันเป3นตําบลก็มีกํานันเป3นหัวหน�าและมักได�รับบรรดาศักด์ิเป3น “พัน”  
และหลายตําบลรวมกัน เป3นแขวงก็จะมีหม่ืนแขวงเป3นผู�ปกครอง หลายแขวงรวมกันเป3น “เมือง” มีผู�
รั้งหรือพระยามหานครเป3นผู�ปกครอง เมืองนี้มีลักษณะคล�ายจังหวัดในปeจจุบัน  ส"วนแขวงเทียบเท"า
อําเภอ กํานันมีบทบาทอํานาจหน�าท่ีเพียงควบคุมราคาสินค�าและจัดเก็บภาษีอากรการค�าเท"านั้น ดัง
ปรากฏในกฎหมายลักษณะอาญาหลวงซ่ึงประกาศใช�เม่ือ พ.ศ. 1895 บทท่ี 36 มีใจความว"า “พระ
เจ�าอยู"หัวทรงบัญญัติให� ซ้ือขายสิ่ งของตามถนนตลาด (ราคาตลาด) และผู� ซ้ือขายทําเ กิน
พระราชบัญญัติไว�มิได� ซ้ือขายตามถนนตลาด มักซ้ือถูกขายแพงนอกพระราชบัญญัติ ท"านว"าละเมิด
พระอาญา ฯลฯ ถ�ากํานันตลาดมิได�กําชับว"ากล"าวและให�ลูกตลาดซ้ือขายแพงกว"าถนนตลาดอันพระ
เจ�าอยู"หัวทรงบัญญัติไว�ว"า ให�เอากํานันตลาดใส"ข่ือไว� 3 วัน แล�วทวนด�วยไม�หวาย 25 ที” การปกครอง
รูปแบบนี้เป3นหลักท่ียึดถือมา จนกระท่ังถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร�ตอนต�น (กรมการปกครอง, 2555)  
 ต"อมาถึงในสมัยรัตนโกสินทร�ตอนต�น กํานันยังคงมีบทบาทอํานาจหน�าท่ีเพียงเล็กน�อย คือ 
1) รักษา ความสงบเรียบร�อยในท�องท่ี 2) ปfองกันการโจรกรรมผู�ร�าย 3) ถ�าเป3นความทะเลาะวิวาท
เล็กน�อย กํานันเปรียบเทียบตกลงกันได�เว�นแต"ไม"ยอมตกลงกัน ถ�าเป3นความฉกรรจ� เช"นกับความปล�น
ฆ"ากัน ฟeนกัน มีบาดแผลถึงสาหัส กํานันต�องนําส"งหลวงพลตระการนายแขวงฯ จะได�ตัดสินว"ากล"าว
เปรียบเทียบในส"วนชั้นความไม"ฉกรรจ� ถ�าไม"ตกลงกันหรือเป3นความฉกรรจ� หลวงพลตระการจึงบอก
ส"งกรุงเก"า 
 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู"หัว รัชกาลท่ี 5 แห"งกรุงรัตนโกสินทร� ได�
มีการแก�ไขปรับปรุงการจัดระเบียบการปกครองของราชอาณาจักรไทยครั้งสําคัญ โดยเฉพาะในส"วนท่ี
เก่ียวกับการปกครองระดับหมู"บ�านและตําบลนั้น ได�มีการทดลองต้ังผู�ใหญ"บ�านและกํานันข้ึนปกครอง
หมู"บ�านและตําบลเป3นครั้งแรกท่ีอําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในปi พ.ศ. 2435 (ร.ศ. 
111) ท้ังนี้ เพ่ือศึกษาปeญหาและหาแนวทางปรับปรุงแก�ไข  ซ่ึงการจัดการปกครองหมู"บ�านและตําบล
ใหม"นี้มีลักษณะแตกต"างจากเดิมหลายประการ โดยเฉพาะในด�านกระบวนการซ่ึงปรากฏในเนื้อหา
จดหมายของพระยามหาอํามาตยาธิบดี (เส็ง วิริยศิริ) ครั้งยังเป3นหลวงเทศาจิตร วิจารณ� ผู�ได�รับมอบ 
หมายให�ทดลองต้ังผู�ใหญ"บ�าน กํานัน  ความว"า ในข้ันต�นทําบัญชีสํามะโนครัวบ�านท่ีจะจัดเป3นหมู"บ�าน
และตําบลก"อน เสร็จแล�วจึงลงมือจัดการต้ังผู�ใหญ"บ�าน กํานัน ต"อไป คือไปจัดรวมครัวท่ีเป3นเจ�าของ
บ�านใกล�ชิดติดต"อกันราว 10 เจ�าของ  เจ�าของหนึ่งจะมีเรือนก่ีหลังก็ตามรวมเข�าเป3นหมู"บ�าน แล�วเชิญ
เจ�าของบ�านมาประชุมกันในวัด  พร�อมด�วยราษฎรอ่ืนๆ  เม่ือถามทราบว"าใครผู�ใดเป3นเจ�าบ�านแล�วก็ให�
มาร"วมกันขอให�เลือกกันในหมู"ของเขาท่ีมาประชุมว"าควรจะให�ใครเป3น “ผู�ใหญ"บ�าน” สังเกตดูเขา    
ตรึกตรองกันมากซุบซิบปรึกษาหารือกันเห็นจะเป3นด�วยเรื่องเกรงใจกัน แต"ในท่ีสุดก็ได�ความเห็น
โดยมาก ว"าใครในพวกของเขาท่ีมาประชุมนั้น ควรจะเป3นผู�ใหญ"บ�านแล�วข�าพระพุทธเจ�าก็เขียนใบต้ัง
ชั่วคราวให�เขาถือไว� จนกว"าจะได�มีหมายต้ังออกให�ใหม"ตามทางราชการ  
 เม่ือได�จัดต้ังผู�ใหญ"บ�านได�พอสมควรท่ีจะจัดต้ังเป3นตําบลได�แล�ว ข�าพระพุทธเจ�าก็ได�ไป
ประชุมท่ีศาลาวัดพร�อมด�วยราษฎรในท�องท่ีนั้น เชิญผู�ใหญ"บ�านในตําบลท่ีข�าพระพุทธเจ�าให�เลือกต้ังไว�
แล�วมาประชุมพร�อมกันแล�วขอให�ผู�ใหญ"บ�านเหล"านั้นเลือกผู�ใหญ"บ�านคนหนึ่ง ในหมู"ของเขาว"าใครจะ
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ควรได�รับเลือกต้ังเป3นหัวหน�าว"าการตําบล เม่ือเขาพร�อมกันเห็นควรผู�ใดแล�ว ข�าพระพุทธเจ�าก็ออก
หมายต้ังชั่วคราวให�เขาเป3นกํานันตําบลนั้น แล�วข�าพระพุทธเจ�าไปทําอย"างเดียวกันต"อๆ ไปทุกตําบล
ตําบลใดท่ีข�าพระพุทธเจ�าไปจัดต้ังกํานันในวันแรกในวัดใด ข�าพระพุทธเจ�าอาราธนาพระภิกษุในวัดนั้น
มาประชุมอยู"ด�วย พอใครได�รับเลือกต้ังแล�ว ก็นิมนต�ให�สวดชยันโตให�พร นอกจากทดลองต้ังกํานัน 
ผู�ใหญ"บ�านแล�ว ยังมีการศึกษาข�อเท็จจริงเพ่ิมเติม โดยดูสภาพท�องท่ีและความเป3นอยู"ท่ัวไปของ
ประชาชนโดยสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ เสนาบดีคนแรกของกระทรวงมหาดไทย ได�เสด็จ
ออกตรวจราชการตามหัวเมืองต"างๆ และยังทรงมอบหมายให�ลวงเทศาจิตรวิจารณ�เดินทางไปดูงาน
การปกครองของประเทศพม"าและมลายู หลังจากนั้นได�จัดประชุมข�าหลวงเทศาภิบาลเพ่ือปรึกษา
ความเห็นและรับฟeงข�อเท็จจริงของแต"ละท�องท่ี  เม่ือปรากฏว"าโครงการทดลองต้ังกํานัน ผู�ใหญ"บ�านนี้
ประสบผลสําเร็จด�วยดี จึงได�วางรูปแบบการปกครองระดับหมู"บ�านตําบลเรียกว"า “การปกครอง
ท�องท่ี” อย"างเป3นทางการ ข้ึนเป3นส"วนหนึ่งในการปกครองประเทศ และได�ทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ 
ให�ตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี ร.ศ. 116 ข้ึนใช�บังคับท่ัวประเทศ โดยประกาศใช�บังคับ
เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม ร.ศ. 116 (พ.ศ. 2440) ข�อความและหลักเกณฑ�ส"วนใหญ"ของพระราชบัญญัติ
นี้ ได�ใช�เป3นหลักในการปกครองท�องท่ีของประเทศไทยสืบมา นับว"าเป3นกฎหมายฉบับแรก ท่ีได�
กําหนดการจัดระเบียบตําบลและหมู"บ�าน รวมท้ังกําหนดหน�าท่ีไว�อย"างละเอียดเพ่ือให�เจ�าหน�าท่ีตรวจ
ตราดูแลทุกข�สุขของราษฎรตามท�องท่ีต"างๆ ต"างพระเนตรพระกรรณ สร�างความเป3นธรรมในการ
ปกครองบ�านเมือง โดยเฉพาะอย"างยิ่งจุดเด"นของกฎหมายฉบับนี้ท่ีกําหนดให�มีการเลือกผู�ใหญ"บ�าน
เป3นเพราะพระราชประสงค�ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู"หัว ท่ีจะให�ราษฎรมีโอกาสใช�
สิทธิในการปกครองตนเองด�วย 
 บทบาทอํานาจหน�าท่ีกํานันตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี ร.ศ. 116 คือ      
1) อํานาจหน�าท่ีเช"นเดียวกับผู�ใหญ"บ�าน คือ มีหน�าท่ีดูแลรักษาความปกติสุขและความสงบเรียบร�อย
ในเขตหมู"บ�านของตน นําประกาศหรือคําสั่งในราชการแจ�งให�ราษฎรลูกบ�านทราบ รับคําร�องทุกข�ของ
ราษฎรและรายงานเหตุการณ�ต"างๆ เสนอต"อกํานัน เรียกร�องสั่งลูกบ�านให�ทําการตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติไว� และมีอํานาจจับกุมผู�กระทําผิดกฎหมายส"งกํานัน 2) อํานาจปกครองบังคับบัญชา
ผู�ใหญ"บ�านได�ทุกบ�านในเขตตําบลท้ังมีหน�าท่ีในการสํารวจเก็บภาษีอากรและเสนอเหตุการณ�หรือคนท่ี
ต�องคดีต"อนายอําเภอ   
 ต"อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล�าเจ�าอยู"หัว รัชกาลท่ี 6 จึงได�ทรงประกาศ
ยกเลิก พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี ร.ศ. 116 ท่ีประกาศใช�มาเป3นเวลานานประมาณ     
17 ปi และประกาศใช�พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี พระพุทธศักราช 2457 ข้ึนใช�บังคับแทน
และถือเป3นหลักในการจัดระเบียบการปกครองตําบล หมู"บ�าน สืบมาจนทุกวันนี้ บทบาทอํานาจหน�าท่ี
ของกํานัน ผู�ใหญ"บ�านตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี พระพุทธศักราช 2457 และท่ีแก�ไข
เพ่ิมเติม ซ่ึงสามารถจําแนกได�เป3น 8 หมวด คือ 1) การใช�อํานาจหน�าท่ีปกครองราษฎร 2) การายงาน
ต"อทางราชการ 3) การนําข�อราชการไปประกาศแก"ราษฎร 4) การจัดทําทะเบียน 5) กิจการ
สาธารณประโยชน� 6) การปfองกันโรคติดต"อ 7) การจัดหมู"บ�านให�เป3นระเบียบเรียบร�อย 8) การท่ีเก่ียว
ด�วยความอาญา และมีอํานาจหน�าท่ีตามกฎหมายอ่ืนอีกอย"างน�อย 17 ฉบับ    
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2.6 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารของกํานันและผู�ใหญ%บ�าน 
 ในการวิจัยเรื่องกลยุทธ�การบริหารของกํานันและผู�ใหญ"บ�านเพ่ือส"งเสริมความเข�มแข็งของ
ชุมชนท่ียั่งยืน ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล"าง ได�ศึกษาปeจจัยท่ีเก่ียวข�องกับการ
บริหารของกํานันและผู�ใหญ"บ�านด�านต"างๆ คือ 1) การบริหารด�านกฎหมายลักษณะปกครองท�องท่ี 
กฎหมายอ่ืน และตามท่ีกระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย 2) การบริหารด�านการเมืองการปกครอง     
3) การบริหารด�านเศรษฐกิจ 4) การบริหารด�านสังคม 5) การบริหารด�านวัฒนธรรม 6) การบริหาร
ด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ดังนี้ 
 2.6.1 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารด�านกฎหมายพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี พระ
พุทธศักราช 2457 กฎหมายอ่ืน และตามท่ีกระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย 
  ในการนําเสนอแนวคิดเก่ียวกับการบริหารตามกฎหมายพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท�องท่ี พระพุทธศักราช 2457 กฎหมายอ่ืน และตามท่ีกระทรวง ทบวง กรม มอบหมายผู�วิจัย
นําเสนอเป3นลําดับดังนี้ คือ 1) การบริหารตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี 2) การบริหาร
ตามกฎหมายอ่ืน 3) การบริหารตามท่ีกระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย 
  1) การบริหารตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี  
   อํานาจหน�าท่ีของกํานันและผู�ใหญ"บ�านตามท่ีบัญญัติไว�ในพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท�องท่ีพระพุทธศักราช 2457 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมถึงปeจจุบัน (อ�างถึงใน กรมการปกครอง, 
2555) ดังนี้ 
   ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล�าเจ�าอยู"หัว รัชกาลท่ี 6 ทรงประกาศ
ยกเลิกพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี ร.ศ. 116 และประกาศใช�พระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท�องท่ี พระพุทธศักราช 2457 ข้ึนใช�บังคับแทนและถือเป3นหลักในการจัดระเบียบการ
ปกครองตําบล หมู"บ�าน สืบมาจนทุกวันนี้ ซ่ึงสามารถจําแนกได�เป3น 8 หมวด คือ 1) การใช�อํานาจ
หน�าท่ีปกครองราษฎร 2) การายงานต"อทางราชการ 3) การนําข�อราชการไปประกาศ แก"ราษฎร      
4) การจัดทําทะเบียน 5) กิจการสาธารณประโยชน� 6) การปfองกันโรคติดต"อ 7) การจัด หมู"บ�านให�
เป3นระเบียบเรียบร�อย 8) การท่ีเก่ียวด�วยความอาญา มีดังต"อไปนี้  
   1.1) การใช�อํานาจหน�าท่ีปกครองราษฎร 
    ในการปกครองระดับตําบล หมู"บ�าน นั้น กํานัน ผู�ใหญ"บ�านเป3นผู�ท่ีได�รับ
เลือกจากราษฎรให�ทําหน�าท่ีปกครองดูแลทุกข�สุขราษฎร นอกจากนั้นในฐานะท่ีกํานันก็ดี ผู�ใหญ"บ�านก็
ดีเป3นบุคคลท่ีอยู"ในท�องท่ีรู�จักคุ�นเคยกับสภาพท�องท่ีและรู�ความต�องการรู�ปeญหาของท�องถ่ินเป3นอย"าง
ดีกํานัน ผู�ใหญ"บ�านจึงเป3นบุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญในการแก�ไขปeญหา ปeดเปlาความเดือดร�อนแก"ราษฎร
และพัฒนาความเจริญให�กับท�องถ่ินในฐานะเป3นตัวกลางระหว"างรัฐบาลกับราษฎรอํานาจหน�าท่ีในการ
ปกครองราษฎร ประกอบด�วย 1) ผู�ใหญ"บ�านมีอํานาจหน�าท่ีปกครองบรรดาราษฎรท่ีอยู"ในเขตหมู"บ�าน 
2) ผู�ใหญ"บ�านทําหน�าท่ีช"วยเหลือนายอําเภอในการปฏิบัติหน�าท่ีและเป3นหัวหน�าของราษฎรในหมู"บ�าน
ของตน กล"าวคือ (1) อํานวยความเป3นธรรมและดูแลรักษาความสงบเรียบร�อยและความปลอดภัย
ให�แก"ราษฎรในหมู"บ�าน (2) สร�างความสมานฉันท�และความสามัคคีให�เกิดข้ึนในหมู"บ�านรวมท้ังส"งเสริม
วัฒนธรรมและ ประเพณีในท�องท่ี (3) ประสานหรืออํานวยความสะดวกแก"ราษฎรในหมู"บ�านในการ
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ติดต"อหรือรับบริการกับส"วนราชการ หน"วยงานของรัฐ หรือองค�กรปกครองส"วนท�องถ่ิน (4) รับฟeง
ปeญหาและนําความเดือดร�อน ทุกข�สุขและความต�องการท่ีจําเป3นของราษฎรในหมู"บ�าน แจ�งต"อส"วน
ราชการของรัฐ องค�กรปกครองส"วนท�องถ่ิน หรือองค�กรอ่ืนท่ีเก่ียวข�องเพ่ือให�การแก�ไขหรือ ช"วยเหลือ 
(5) ให�การสนับสนุน ส"งเสริม และอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหน�าท่ีหรือการให�บริการส"วน
ราชการ หน"วยงานของรัฐ หรือองค�กรปกครองส"วนท�องถ่ิน (6) ควบคุมดูแลราษฎรในหมู"บ�านให�
ปฏิบัติให�เป3นไปตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยกระทําตนให�เป3นตัวอย"างแก"
ราษฎรตามท่ีทางราชการได�แนะนํา 
    ปฏิบัติตามภารกิจหรืองานอ่ืนตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ หรือตามท่ีกระทรวง ทบวง กรม หน"วยงานอ่ืนของรัฐ ผู�ว"าราชการจังหวัด หรือนายอําเภอ
มอบหมาย  
   1.2) การรายงานต"อทางราชการ 
    ในการดูแลรักษาความสงบและความเป3นระเบียบเรียบร�อยของชุมชน 
ตลอดจนการปfองกันและระงับเหตุร�าย การรายงานเหตุการณ�ผิดปกติท่ีเกิดข้ึนในตําบล หมู"บ�าน ซ่ึง
อาจเป3นคุณหรือโทษแก"ชุมชนประชาชนหรือต"อประเทศชาติให�ทางราชการทราบ เป3นหน�าท่ีสําคัญ
ของกํานัน  ผู�ใหญ"บ�านในฐานะเป3นผู�ปกครองดูแลรับผิดชอบเขตปกครองนั้นๆ เพ่ือจะได�ดําเนินการให�
เป3นไปตามกฎหมายและปfองกันมิให�เกิดเหตุลุกลามใหญ"โตข้ึน  หรือเป3นการปราบปรามเหตุร�ายนั้นได�
โดยเด็ดขาดรวดเร็ว การรายงานต"อทางราชการจะประกอบด�วย 
    ปฏิบัติตามคําสั่งของกํานัน หรือทางราชการ และรายงานเหตุการณ�ท่ีไม"
ปกติซ่ึงเกิดข้ึนในหมู"บ�านให�กํานันทราบ พร�อมท้ังรายงานต"อนายอําเภอด�วย ถ�ากํานันรู�เห็นเหตุทุกข�
ร�อนของราษฎร หรือการแปลกประหลาดเกิดข้ึนในตําบลต�องรีบรายงานต"อกรมการอําเภอให�ทราบ 
ในการท่ีจะทํารายงานประจํา หรือรายงานจรอย"างใดๆ ยื่นต"อกรมการอําเภอกํานันจะเรียกประชุม
ผู�ใหญ"บ�าน และแพทย�ประจําตําบลในตําบลนั้น พร�อมกับตรวจสอบก"อนและจําให�ลงชื่อเป3นพยานใน
รายงานก็ได�   
   1.3) การนําข�อราชการไปประกาศแก"ราษฎร 
    การนําข�อราชการไปประกาศแก"ราษฎร หรือการประชุมอบรมชี้แจงข"าวสาร
แก"ราษฎรเป3นสิ่งสําคัญทางการปกครอง เนื่องจากการทําความเข�าใจร"วมกันเป3นพ้ืนฐานสําคัญ
โดยเฉพาะอย"างยิ่งในการบริหารราชการส"วนภูมิภาคถือว"า กํานัน  ผู�ใหญ"บ�านเป3นตัวกลางระหว"าง
ราชการและประชาชนในการท่ีจะนําข"าวสารข�อมูลทางราชการไปแจ�งให�แก"ราษฎรได�ทราบ และ
ขณะเดียวกันก็นําความต�องการของราษฎรไปแจ�งแก"ทางราชการทราบ หน�าท่ีตามข�อนี้ ได�แก" 1) จัด
ให�มีการประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู"บ�านเป3นประจําอย"างน�อยเดือนละหนึ่งครั้ง 2) ปฏิบัติ
ตามคําสั่งของกํานัน หรือทางราชการและรายงานเหตุการณ�ท่ีไม"ปกติซ่ึงเกิดข้ึนในหมู"บ�านให�กํานัน
ทราบ พร�อมท้ังรายงานต"อนายอําเภอด�วย 3) ในเวลาท่ีผู�ว"าราชการจังหวัด หรือนายอําเภอมีหมายให�
ประกาศข�อราชการอันใดแก"ราษฎร กํานันจะเรียกประชุมผู�ใหญ"บ�านในตําบลนั้นพร�อมกันชี้แจงให�เป3น
ท่ีเข�าใจข�อราชการอันนั้นแล�ว ให�รับข�อราชการไปประกาศแก"ราษฎรอีกชั้นหนึ่งก็ได� ตลอดจนมีการ
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อบรมหรือชี้แจงให�ราษฎรมีความรู�ความเข�าใจในข�อราชการ กฎหมาย หรือระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ ในการนี้ สามารถเรียกราษฎรมาประชุมได�ตามสมควร   
   1.4) การจัดทําทะเบียน  
    การจัดทําทะเบียนในท�องท่ี เป3นข�อมูลพ้ืนฐานสําคัญด�านการปกครองท่ี
จะต�องจัดทําเพ่ือให�ได�ทราบเก่ียวกับรายละเอียดต"างๆ ท่ีเกิดข้ึน หรือปรากฏการณ�ต"างๆ ภายในเขต
ปกครองอันเก่ียวกับจํานวนประชาชน จํานวนครอบครัว จํานวนสัตว�พาหนะ และลักษณะพ้ืนท่ีในเขต
รับผิดชอบ ข�อมูลรายละเอียดดังกล"าว นอกจากจะเป3นประโยชน�แก"การปกครองและงานในหน�าท่ีของ
กํานัน ผู�ใหญ"บ�านแล�วยังจะสามารถประสานงานกับทางราชการเม่ือเกิดเหตุ และชี้แนะเหตุการณ�
ต"างๆ ท่ีเกิดข้ึนในท�องท่ีทางราชการทราบ โดยเฉพาะอย"างยิ่งความสําคัญในเชิงสถิติข�อมูล เพ่ือใช�ใน
การวางแผนพัฒนาด�านต"างๆ ของทางราชการ 
    ตามกฎหมายว"าด�วยลักษณะปกครองท�องท่ี ได�กําหนดให�กํานัน ผู�ใหญ"บ�าน 
มีอํานาจหน�าท่ีเก่ียวกับงานทะเบียนดังต"อไปนี้ 1) ให�กํานันดูแลคนเดินทาง ซ่ึงไม"มีเหตุสมควรสงสัยว"า
จะเป3นผู�ร�ายให�ได�มีท่ีพักตามสมควร 2) ถ�าผู�เดินทางด�วยราชการจะต�องการคนนําทาง หรือขาดแคลน
พาหนะ เสบียงอาหาร ลงในระหว"างทางและจะต�องขอต"อกํานันให�ช"วยสงเคราะห� กํานันต�องช"วย
จัดหาให�ตามท่ีจะทําได� ถ�าหากว"าการท่ีจะช"วยเหลือนั้นจะต�องออกราคาจ�างเพียงใด ให�กํานันเรียกเอา
แก"ผู�เดินทางนั้น 3) กํานันต�องรักษาบัญชีสํามะโนครัวและทะเบียนบัญชีของรัฐบาลในตําบลนั้น และ
คอยแก�ไขเพ่ิมให�ถูกต�องตรงกับบัญชีของผู�ใหญ"บ�าน 4) เม่ือผู�ใหญ"บ�านนําคนจรแปลกหน�านอก
สํามะโนครัวตําบลมาส"งกํานันตามความในมาตรา 27 ข�อ 6 ให�กํานันปรึกษาหารือกับผู�ใหญ"บ�านเม่ือ
เห็นสมควรจะขับไล"ผู�นั้นออกไปเสียจากท�องท่ีตําบลนั้นก็ได� 5) ในการท่ีจะสํารวจสํามะโนครัวและจด
ทะเบียนบัญชีต"างๆ เพ่ือประโยชน�ในราชการ เช"น การท่ีจะสํารวจสํามะโนครัวและบัญชีไร"นาและ
สิ่งของ ต�องพิกัดภาษีอากรในตําบลนั้น กํานันจะเรียกผู�ใหญ"บ�านท้ังปวงประชุมกันตรวจทําบัญชีให�
ถูกต�อง และให�ลงชื่อพร�อมกันเป3นพยานในบัญชีท่ีจะยื่น ต"อเจ�าพนักงานก็ได�  
   1.5) กิจการสาธารณประโยชน� 
    ในการปกครองระดับตําบล หมู"บ�าน กํานันผู�ใหญ"บ�านซ่ึงเป3นผู�ได�รับเลือก
จากราษฎรในตําบล หมู"บ�านนั้นมีอํานาจปกครองดูแลทุกข�สุขของราษฎร เป3นหน�าท่ีโดยตรงของ
กํานัน ผู�ใหญ"บ�านท่ีจะต�องดูแลเอาใจใส"ในเรื่องนี้ โดยเฉพาะอย"างยิ่งการเป3นผู�คุ�นเคยกับสภาพท�องท่ี
จะต�องรู�ความต�องการและปeญหาของท�องถ่ินได�เป3นอย"างดี กํานัน ผู�ใหญ"บ�านจึงเป3นบุคคลท่ีมีบทบาท
สําคัญในการแก�ไขปeญหา ปeดเปlาความเดือดร�อนแก"ราษฎร และปฏิบัติการตามท่ีกฎหมายได�ให�อํานาจ
ไว�โดยเคร"งครัด 
    ตามกฎหมายว"าด�วยลักษณะปกครองท�องท่ี กําหนดให�กํานัน ผู�ใหญ"บ�านมี
อํานาจหน�าท่ีเก่ียวกับกิจการสาธารณประโยชน� ดังต"อไปนี้ 1) แจ�งให�ราษฎรให�ความช"วยเหลือใน
กิจการสาธารณประโยชน�เพ่ือบําบัดปeดปfองภยันตรายสาธารณะอันมีมาโดยฉุกเฉิน รวมตลอดท้ังการ
ช"วยเหลือบรรเทาทุกข�แก"ผู�ประสบภัย 2) ถ�าเกิดจลาจลก็ดี ฆ"ากันตายก็ดี ชิงทรัพย�ก็ดี ปล�นทรัพย�ก็ดี  
ไฟไหม�ก็ดี หรือเหตุร�ายสําคัญอย"างใดๆ ในตําบลของตน หรือในตําบลท่ีใกล�เคียงอันสมควรจะช"วยได�ก็
ดี หรือมีผู�ร�ายแต"ท่ีอ่ืนๆ มาม่ัวสุมในตําบลนั้นก็ดี หรือมีเหตุควรสงสัยว"าลูกบ�านคนใดในตําบลนั้นบาง
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คนจะเก่ียวข�องเป3นโจรผู�ร�ายก็ดี เป3นหน�าท่ีของกํานันต�องเรียกผู�ใหญ"บ�าน และลูกบ�านในตําบลออก
ช"วยต"อสู�ติดตามจับผู�ร�าย หรือติดตามเอาของกลางคืน หรือดับไฟ หรือช"วยอย"างอ่ืนตามสมควรแก"การ
โดยเต็มกําลัง 3) กํานันต�องร"วมมือและช"วยเหลือนายอําเภอและองค�กรปกครองส"วนท�องถ่ินในการ
ดูแลรั กษาและคุ�มครองปfอง กัน ท่ี ดินอันเป3นสาธารณสมบั ติของแผ"น ดิน และสิ่ ง ซ่ึ ง เป3น
สาธารณประโยชน�อ่ืนอันอยู"ในตําบลนั้น 4) กํานันกระทําตามหน�าท่ีจะเรียกผู�ใดมาหาหรือให�ช"วยก็ได� 
5) ถ�ามีเหตุสงสัยว"าผู�ใดในตําบลนั้นแสดงความอาฆาตมาดร�ายแก"ผู�อ่ืนก็ดี หรือเป3นคนจรจัดไม"ปรากฏ
การทํามาหาเลี้ยงชีพ และไม"สามารถจะชี้แจงความบริสุทธิ์ของตนได�ก็ดี ให�กํานันเรียกประชุม
ผู�ใหญ"บ�านสืบสวน ถ�ามีหลักฐานควรเชื่อว"าเป3นความจริงก็ให�เอาตัวผู�นั้นส"งกรมการอําเภอไปฟfองร�อง
เอาโทษตามมาตรา 30 แห"งประมวลกฎหมายอาญา 6) ถ�าลูกบ�านผู�ใดไปต้ังทับกระท"อม หรือโรงเรียน
อยู"ในท่ีเปลี่ยวในตําบลนั้น ซ่ึงน"ากลัวจะเป3นอันตรายด�วยโจรผู�ร�าย หรือน"าสงสัยว"าจะเป3นสํานักโจร
ผู�ร�าย การอย"างนี้ให�กํานันคนนั้นย�ายเข�ามาอยู"เสียในหมู"บ�านราษฎรก็ได� และให�นําความแจ�งต"อ
กรมการอําเภอ 7) ในเวลาใดจะมีอันตรายแก"การทํามาหากินของลูกบ�านในตําบลนั้น เช"น โรคภัยไข�
เจ็บติดต"อเกิดข้ึน หรือน้ํามากหรือน้ําน�อยเกินไป เป3นต�น ให�กํานัน ผู�ใหญ"บ�าน และแพทย�ประจํา
ตําบลปรึกษาหารือกันในการท่ีจะปfองกันแก�ไขเยียวยาภยันตรายด�วยอาการท่ีแนะนําลูกบ�านให�ทํา
อย"างไร หรือลงแรงช"วยกันได�ประการใด กํานันมีอํานาจท่ีจะบังคับการนั้นก็ได� ถ�าเป3นการเหลือกําลัง
ให�ร�องเรียนต"อกรมการอําเภอและผู�ว"าราชการเมืองขอกําลังรัฐบาลช"วย 8) ในเวลาใดมีการนักขัตฤกษ� 
หรือชุมนุมเป3นการใหญ"ในตําบลนั้นกํานันจะเรียกผู�ใหญ"บ�านและแพทย�ประจําตําบลพร�อมกันมาช"วย
พิทักษ�รักษาความเรียบร�อยในท่ีอันนั้น ถ�าแลเป3นการจําเป3นแล�วจะขอแรงราษฎรช"วยก็ได�  
   1.6) การปfองกันโรคติดต"อ 
    การรักษาสุขภาพอนามัยของราษฎรนับเป3นภารกิจท่ีสําคัญอย"างหนึ่งของ
การรักษาความสงบเรียบร�อยเพราะสุขภาพของราษฎรย"อมเป3นรากฐานและบ"อเกิดแห"งความสุข
สมบูรณ�ของราษฎรท้ังมวล และเม่ือราษฎรมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ� ก็จะเป3นกําลังสําคัญในการ
พัฒนาประเทศในด�านต"างๆ ไม"ว"าจะทางด�านผลิตและการสร�างสรรค�สิ่งท่ีดีงามทางสังคม กํานัน 
ผู�ใหญ"บ�าน และแพทย�ประจําตําบลมีหน�าท่ีในการปfองกันโรค ดังต"อไปนี้ 1) ช"วยกํานัน ผู�ใหญ"บ�าน  
คิดอ"านและจัดการรักษาความสงบเรียบร�อยในตําบล 2) คอยสังเกตตรวจตราความไข�เจ็บท่ีเกิดข้ึนแก"
ราษฎรในตําบลนั้น และตําบลท่ีใกล�เคียงถ�าเกิดโรคร�ายแรง เช"น อหิวาตกโรคก็ดี กาฬโรคก็ดี          
ไข�ทรพิษก็ดี ต�องคิดปfองกันด�วยแนะนํากํานันผู�ใหญ"บ�านให�สั่งราษฎรให�จัดการปfองกันโรค เช"น ทํา
ความสะอาด เป3นต�น และแพทย�ประจําตําบลต�องเท่ียวตรวจตราชี้แจงแก"ราษฎรด�วย 3) การปfองกัน
โรคภัยในตําบลนั้น เช"น ปลูกฝi ปfองกันไข�ทรพิษก็ดี ท่ีจะมียาแก�โรคสําหรับตําบลก็ดีดูแลอย"าให�ใน
ตําบลนั้นมีสิ่งโสโครกอันเป3นเชื้อโรคก็ดี การเหล"านี่อยู"ในหน�าท่ีแพทย�ประจําตําบลฯ จะต�องคิดอ"าน
กับแพทย�ประจําเมือง และกํานัน ผู�ใหญ"บ�านในตําบลนั้นให�สําเร็จตลอดไป 4) ถ�าโรคร�ายกาจ เช"น 
อหิวาตกโรค ไข�ทรพิษ โรคระบาด ปศุสัตว� เกิดข้ึนในตําบลนั้น แพทย�ประจําตําบลต�องรีบรายงานไป
ยังกรมการอําเภอให�ทราบโดยทันทีและต"อไปเนืองๆ จนกว"าจะสงบโรค 
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   1.7) การจัดหมู"บ�านให�เป3นระเบียบเรียบร�อย 
    กํานัน ผู�ใหญ"บ�านมีอํานาจหน�าท่ีเก่ียวกับความเป3นระเบียบเรียบร�อยของ
หมู"บ�าน ดังนี้ 1) จัดหมู"บ�านให�เป3นระเบียบเรียบร�อยและต�องด�วยสุขลักษณะ 2) ถ�าราษฎรคนใดท้ิงให�
บ�านเรือนชํารุดรุงรัง หรือปล"อยให�โสโครกโสมมอาจจะเป3นเหตุให�เกิดอันตรายแก"ผู�อยู"ในท�องท่ีนั้น 
หรือผู�ท่ีอยู"ใกล�เคียงหรือผู�ท่ีไปมาหรือให�เกิดอัคคีภัย หรือโรคภัย ให�กํานัน ผู�ใหญ"บ�าน และแพทย�
ประจําตําบลปรึกษากันถ�าเห็นควรจะบังคับให�ผู�ท่ีอยู"นั้นแก�ไขเสียให�ดีก็บังคับได� ถ�าผู�นั้นไม"ทําตาม
บังคับ ก็ให�กํานันนําความร�องเรียนต"อกรมการอําเภอ   
   1.8) การท่ีเก่ียวด�วยความอาญา 
    การดูแลรักษาความสงบเรียบร�อยในทางคดี เป3นการปฏิบัติการต"อเนื่องเพ่ือ
การปราบปรามผู�กระทําผิดทางอาญา อันเป3นผลกระทบกระเทือนต"อความสงบเรียบร�อยของ
ประชาชนเพราะถึงแม�ว"ากฎหมายจะบัญญัติโทษหนักเพียงใด หรือเจ�าหน�าท่ีฝlายปกครองมี
สมรรถภาพดีอย"างไรก็ตาม ก็ไม"อาจปfองกันการกระทําผิดมิให�เกิดข้ึนได�ทุกกรณีเนื่องจากการกระทํา
ผิดนั้นเป3นปรากฏการณ�ทางสังคมหรือเป3นผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากสังคมอยู"เสมอ เจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติหน�าท่ี
ตามกฎหมายจึงต�องเป3นผู�มีความรู�ในเรื่องนี้พอเพียงท่ีจะสามารถทําหน�าท่ีท้ังปfองกันและปราบปราม  
การกระทําผิด 
    กฎหมายว"าด�วยลักษณะปกครองท�องท่ี ท่ีได� กําหนดให� กํานัน และ
ผู�ใหญ"บ�าน มีอํานาจหน�าท่ีเก่ียวด�วยความอาญา ดังนี้ 1) เม่ือทราบข"าวว"ามีการกระทําผิดกฎหมาย
เกิดข้ึน หรือสงสัยว"าได�เกิดข้ึนในหมู"บ�านของตนต�องแจ�งความต"อกํานันนายตําบล นายอําเภอให�ทราบ 
2) เม่ือทราบข"าวว"ามีการกระทําผิดกฎหมายเกิดข้ึน หรือสงสัยว"าได�เกิดข้ึนในหมู"บ�านใกล�เคียงต�องแจ�ง
ความต"อผู�ใหญ"บ�านนั้นให�ทราบ 3) เม่ือตรวจพบของกลางท่ีผู�กระทําผิดกฎหมายมีอยู"ก็ดี หรือสิ่งของท่ี
สงสัยว"าได�มาโดยกระทําผิดกฎหมายหรือเป3นสิ่งของสําหรับใช�ในการกระทําผิดกฎหมายก็ดี ให�จับ
สิ่งของนั้นไว�และรีบนําส"งต"อกํานันนายตําบล 4) เม่ือปรากฏว"าผู�ใดกําลังจะกระทําผิดกฎหมายก็ดี 
หรือมีเหตุควรสงสัยว"าเป3นผู�ท่ีได�กระทําผิดกฎหมายก็ดีให�จับตัวผู�นั้นไว� และรีบนําส"งต"อกํานันนาย
ตําบล 5) ถ�ามีหมายหรือมีคําสั่งตามหน�าท่ีราชการให�จับผู�ใดในหมู"บ�านนั้นเป3นหน�าท่ีของผู�ใหญ"บ�านท่ี
จะจับผู�นั้น และรีบส"งต"อกํานันหรือกรมการอําเภอตามสมควร 6) เม่ือเจ�าพนักงานผู�มีหน�าท่ีออกหมาย
สั่งให�ค�นหรือให�ยึด  ผู�ใหญ"บ�านต�องจัดการให�เป3นไปตามหมาย 
  2) การบริหารตามกฎหมายอ่ืนๆ (กรมการปกครอง, 2555) 
   2.1) กฎหมายว"าด�วยการทะเบียนราษฎร   
    ตามกฎหมายว"าด�วยการทะเบียนราษฎร และระเบียบสํานักงานกลาง
ทะเบียนราษฎรกรมการปกครอง ดังนี้ 1) ผู�ใหญ"บ�าน และกํานัน (ในฐานะผู�ใหญ"บ�าน) เป3นนาย
ทะเบียนผู�รับแจ�ง กรณีมีคนเกิด คนตาย ย�ายท่ีอยู" การปลูกบ�านใหม" และการขอมีบ�านเลขท่ี เม่ือรับ
เรื่องจากราษฎรแล�วต�องส"งต"อนายทะเบียน ณ สํานักทะเบียนอําเภอ ท่ีว"าการอําเภอ 2) ให�ถ�อยคํา
รับรองบุคคล บุคคลใดขอเพ่ิมชื่อในทะเบียน หรือขอแจ�งเกิดเกินกําหนด หรือขอแก�ไขรายการเอกสาร
ทะเบียนราษฎร หรือการแจ�งย�ายออกจากทะเบียนบ�านกลาง กรณีผู�แจ�งไม"มีเอกสารหลักฐาน ก"อน
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นายทะเบียนพิจารณาอนุญาต นายทะเบียนอําเภออาจให�ผู�ใหญ"บ�านในท�องท่ีท่ีผู�ยื่นคําร�องมีถ่ินท่ีอยู"
ให�ถ�อยคําเก่ียวกับบุคคลดังกล"าวประกอบการอนุญาตในฐานะพยาน 
   2.2) กฎหมายว"าด�วยบัตรประจําตัวประชาชน  
    ตามกฎหมายว"าด�วยบัตรประจําตัวประชาชน กํานัน ผู�ใหญ"บ�านมีหน�าท่ี    
1) แจ�งให�ราษฎรผู�มีสัญชาติไทยท่ีมีอายุครบ 7 ปiบริบูรณ� ไปยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวประชาชน ณ 
ท่ีว"าการอําเภอ ภายใน 60 วัน นับต้ังแต"วันท่ีอายุครบ 7 ปiบริบูรณ� 2) เป3นเจ�าพนักงานตรวจบัตร 
เฉพาะด"านซ่ึงปฏิบัติอยู"ตามด"านตรวจท่ีต้ังข้ึนโดยชอบด�วยกฎหมาย ตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี 
452/2542 ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2542 ร"วมกับพนักงานฝlายปกครอง 
   2.3) กฎหมายว"าด�วยการจดทะเบียนครอบครัว  
    ตามกฎหมายว"าด�วยการจดทะเบียนครอบครัว การทะเบียนครอบครัวมี      
7 ประเภท คือ 1) ทะเบียนสมรส 2) ทะเบียนหย"า 3) ทะเบียนรับรองบุตร 4) ทะเบียนรับบุตร       
บุญธรรม 5) ทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม 6) ทะเบียนบันทึกฐานะภรรยา 7) ทะเบียนบันทึกฐานะ
แห"งครอบครัว ผู�ใหญ"บ�านอาจจะต�องเป3นพยานบุคคลรับรองบุคคลท่ีประสงค�จะขอจดทะเบียนเหล"านี้ 
โดยแนะนําให�ไปติดต"อยังอําเภอ 
   2.4) กฎหมายว"าด�วยสัตว�พาหนะ  
    ตามกฎหมายว"าด�วยสัตย�พาหนะ (พระราชบัญญัติสัตว�พาหนะ พ.ศ. 2482  
และระเบียบการสัตว�พาหนะ พ.ศ. 2482) ช�าง ม�า โค กระบือ ล"อ ลา เป3นสัตว�พาหนะ ซ่ึงต�องจด
ทะเบียนทําต๋ัวรูปพรรณ ภายใต�เง่ือนไขต"อไปนี้ 1) ช�างมีอายุย"างเข�าปiท่ี 8 2) สัตว�อ่ืนนอกจากโคตัว
เมียมีอายุย"างเข�าปiท่ี 6 3) สัตว�ท่ีได�ใช�ขับข่ี ลากเข็น หรือใช�งานแล�ว 4) สัตว�ท่ีมาอายุย"างเข�าปiท่ี 4 
เม่ือจะนําออกนอกราชอาณาจักร 5) โคตัวเมียมีอายุย"างเข�าปiท่ี 6 เม่ือจะทําการโอนกรรมสิทธิ์ เว�นแต"
ในกรณีรับมรดก 
    ท้ังนี้ เจ�าของหรือตัวแทน พร�อมด�วยผู�ใหญ"บ�านหรือพยานในกรณีท่ีไม"มี
ผู�ใหญ"บ�าน หรือผู�ใหญ"บ�านไปด�วยไม"ได� มีหน�าท่ีต�องนําสัตว�เหล"านี้ไปดําเนินการจดทะเบียนต๋ัว
รูปพรรณจากนายทะเบียนท�องท่ีท่ีสัตว�นั้นอยู"ในระยะเวลาท่ีกําหนดไว�ตามกฎหมายเป3นกรณีๆ ไป 
การจดทะเบียนต�องเสียค"าธรรมเนียมตามอัตราท่ีกําหนดด�วย อํานาจหน�าท่ีของกํานัน  ผู�ใหญ"บ�านมี
อํานาจหน�าท่ีเก่ียวด�วยสัตว�พาหนะตามกฎหมายนี้ ดังนี้ 1) เป3นพยานในการจดทะเบียนทําต๋ัว
รูปพรรณสัตว�พาหนะ  เม่ือเจ�าของสัตว�หรือตัวแทนนําสัตว�ไปขอจดทะเบียนทําต๋ัวรูปพรรณจากนาย
ทะเบียนท�องท่ีท่ีสัตว�นั้นอยู" 2) มีหน�าท่ีช"วยเหลือกํานันในการดําเนินการเก่ียวกับการทะเบียนสัตว�
พาหนะ 3) สํารวจและจัดทําบัญชีสัตว�ท่ียังไม"ได�ทําต๋ัวรูปพรรณ 4) จัดทําบัญชีสัตว�ประจําคอกซ่ึงยัง
ไม"ได�ทําต๋ัวรูปพรรณ และบัญชีสัตว�ท่ียังไม"ได�ทําต๋ัวรูปพรรณ  
   2.5) กฎหมายว"าด�วยอาวุธป�น เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด ดอกไม�เพลิง และสิ่ง
เทียมอาวุธป�น พ.ศ. 2490  
    ตามกฎหมายว"าด�วยอาวุธป�น เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด ดอกไม�เพลิง และ
สิ่งเทียมอาวุธป�น พ.ศ. 2490 การทํา ซ้ือ มี ใช� สั่ง หรือนําเข�า ซ่ึงอาวุธป�นหรือเครื่องกระสุนต�องได�รับ
อนุญาตจากนายทะเบียนอาวุธป�นท�องท่ี และผู�ใหญ"บ�านอาจเป3นผู�ให�คํารับรองเก่ียวกับความประพฤติ
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และหลักฐานของผู�ขออนุญาตมีและใช�อาวุธป�นประกอบการพิจารณาของนายทะเบียนว"ามีคุณสมบัติ
และความจําเป3นตามหลักเกณฑ�ท่ีกฎหมายบัญญัติไว�หรือไม"    
   2.6) พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497    
    ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 สรุปได�ดังนี้ 1) ในเดือน 
กันยายน ของทุกปi กํานัน ผู�ใหญ"บ�าน ต�องนําประกาศของนายอําเภอแจ�งไว�ให�ชายสัญชาติไทยท่ีมีอายุ
ย"างเข�าปiท่ี 18 ไปลงบัญชีทหารกองเกิน ณ ท่ีว"าการอําเภอท�องท่ี (แผนกสัสดีอําเภอ) 2) ในเดือน 
ตุลาคม ของทุกปi กํานัน ผู�ใหญ"บ�าน ต�องนําประกาศของนายอําเภอไปแจ�งให�ทหารกองเกินท่ีมีอายุ
ย"างเข�าปiท่ี 21 ใน พ.ศ. นั้น ไปแสดงตนเพ่ือรับหมายเรียก ณ ท่ีว"าการอําเภอท�องท่ี (แผนกสัสดี
อําเภอ) 3) ประมาณเดือน เมษายนของทุกปi นําราษฎรไปแสดงตนเพ่ือคัดเลือกทหาร ณ ท่ีว"าการ
อําเภอ หรือสถานท่ีท่ีทางราชการกําหนด 4) แนะนําทหารผู�ท่ีหลบหนีราชการทหารให�กลับกรมกอง 
5) จับทหารกองเกินท่ีไม"มารับหมายเรียก หรือขาดการตรวจเลือกส"งอําเภอ 6) ประกาศให�ทหาร
กองเกิน หรือกองหนุนในคราวท่ีมีการระดมพล เพ่ือฝ�กวิชาทหารและทดลองความพร�อม 
   2.7) การปfองกันภัยฝlายพลเรือน 
    ในกรณีฉุกเฉิน เม่ือสาธารณภัย ภัยทางอากาศ หรือการก"อวินาศกรรม
เกิดข้ึน และยังไม"มีการปfองกันภัยในทันท"วงที กํานัน ผู�ใหญ"บ�าน ในฐานะเป3นเจ�าพนักงานปfองกันภัย
ตามพระราชบัญญัติปfองกันภัยฝlายพลเรือน พ.ศ. 2550 และเป3นเจ�าพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญามีอํานาจเข�าจัดการใดๆ และสั่งให�บุคคลใดๆ เข�าช"วยเหลือเท"าท่ีจําเป3น เพ่ือขจัดภัยเช"นว"านั้นไป
พลางก"อนได� จนกว"าผู�อํานวยการปfองกันภัยฝlายพลเรือน เขตท�องท่ีจะมาอํานวยการแทน แต"ไม"ให�ใช�
บังคับแก"เจ�าหน�าท่ีและทรัพย�สินของทางราชการทหาร 
   2.8) ตามประมวลกฎหมายอาญา 
    ผู�ใหญ"บ�านเม่ือทราบข"าวว"ามีการกระทําผิดกฎหมาย หรือสงสัยว"าได�เกิดข้ึน
ในหมู"บ�านของตนต�องแจ�งความต"อกํานันให�ทราบ หรือถ�าเกิดข้ึนในหมู"บ�านใกล�เคียงต�องแจ�งความต"อ
ผู�ใหญ"บ�าน นั้นให�ทราบหรือเม่ือตรวจพบของกลางเก่ียวกับการกระทําผิดกฎหมายให�นําส"งกํานัน  
นอกจากนี้ผู�ใหญ"บ�านยังมีอํานาจหน�าท่ีจับกุมผู�กระทําผิด หรือจัดการให�เป3นไปตามหมายจับหรือ
หมายค�น (ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความอาญา)  
    ผู�ใหญ"บ�าน กํานัน เป3นเจ�าพนักงานฝlายปกครอง เม่ือกระทําการตามอํานาจ
หน�าท่ีผู�ใดดูหม่ินหรือต"อสู�ขัดขวางย"อมมีความผิดต"อเจ�าพนักงานทําให�ได�รับโทษหนักข้ึนกว"าความผิด
ต"อบุคคลธรรมดา 
    ขณะเดียวกัน ผู�ใหญ"บ�าน กํานัน ซ่ึงเป3นพนักงานอาศัยอํานาจหน�าท่ีกระทํา
ผิดย"อมมีความผิดต"อตําแหน"งหน�าท่ีราชการ ทําให�ได�รับโทษหนักข้ึน อันได�แก" ความผิดฐานเจ�า
พนักงานปฏิบัติหรือละเว�นการปฏิบัติหน�าท่ีโดยมิชอบตามกฎหมายอาญา เป3นต�น 
    กํานัน ผู� ใหญ"บ�าน ทีปฏิบั ติหน�าท่ีต�องรู�หลักของกฎหมายอาญา คือ 
กฎหมายอาญาแบ"งเป3น 2 ประเภท คือ 1) คดีความผิดต"อส"วนตัว หรือความผิดอันยอมความได� ได�แก" 
การกระทําผิดอาญาซ่ึงผลของการกระทําผิดไม"กระทบต"อความสงบเรียบร�อยของประชาชนท่ัวไป แต"
มีผลต"อผู�ถูกกระทําโดยเฉพาะ เช"น ความผิดฐานหม่ินประมาท ฉ�อโกง โกงเจ�าหนี้ ยักยอก บุกรุก ทํา
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ให�เสียทรัพย�ความผิดอันเกิดจาการใช�เช็ค ความผิดฐานข"มขืนกระทําชําเรารวมท้ังฐานกระทําอนาจาร
บุคคลอายุเกินกว"าสิบห�าปiข้ึนไป ท้ังนี้มิได�เกิดต"อหน�าท่ีธารกํานัลไม"เป3นเหตุให�ผู�ถูกกระทํารับอันตราย
สาหัสหรือถึงแก"ความตายหรือมิได�เป3นกระทําแก"บุคคลตามท่ีกฎหมายระบุไว� เป3นต�น ความผิด
ประเภทนี้กฎหมายจะบัญญัติไว�ชัดเจนว"าความผิดท่ีมีลักษณะของการกระทําอย"างไรจะเป3นความผิด
ยินยอมความได� คดีความผิดต"อส"วนตัว ผู�เสียหายจะต�องร�องทุกข�ต"อพนักงานสอบสวน อันได�แก"
เจ�าหน�าท่ีตํารวจ ณ สถานีตํารวจภูธรในท�องท่ีท่ีเกิดเหตุในเขตอําเภอนั้นๆ ในกําหนดอายุความ         
3 เดือน หรือฟfองร�องเป3นคดีด�วยตนเอง (หรือมอบอํานาจให�ทนายความ) ในกําหนดอายุความ          
3 เดือน นับแต"วันรู�เรื่องความผิดและรู�ตัวผู�กระทําความผิด คู"กรณีสามารถตกลงยอมความกันได�
ตลอดเวลาไม"ว"าอยู"ในชั้นพนักงานสอบสวนหรือฟfองร�องเป3นคดีต"อศาล  ผลของการยอมความมีผลทํา
ให�คดีอาญาเป3นอันระงับไป จะนํามาฟfองร�องอีกไม"ได� 2) คดีอาญาแผ"นดิน หรือความผิดอันยอมความ
ไม"ได� ได�แก" การกระทําความผิดอาญา ซ่ึงผลของการกระทํากระทบต"อความสงบเรียบร�อยและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน อันได�แก"ความผิดต"อความม่ันคงของรัฐ เช"น ความผิดฐานกบฏ ความผิด
ต"อชีวิต เช"น ความผิดฐานฆ"าคนตาย ความผิดต"อร"างกาย เช"น ความผิดฐานทําร�ายร"างการ ความผิด
เก่ียวกับทรัพย� เช"น ความผิดฐานลักทรัพย� ชิงทรัพย� ปล�นทรัพย� ความผิดเก่ียวกับการเล"นการพนัน 
โดยไม"ได�รับอนุญาตความผิดเก่ียวกับยาเสพติด ความผิดเก่ียวกับปlาไม� ความผิดเก่ียวกับการ กระทํา
อันเป3นคอมมิวนิสต� เป3นต�น 
    คดีอาญาแผ"นดิน คู"กรณีจะตกลงยอมความกันไม"ได� ข�อตกลงไม"มีผลใช�
บังคับ พนักงานสอบสวนยังสามารถดําเนินคดีเอาผิดกับผู�ต�องหาได� ผู�เสียหายในคดีอาญาแผ"นดิน  
อาจจะเป3นได�ท้ังรัฐและเอกชน ผู�เสียหายมีสิทธิร�องทุกข�ต"อพนักงานสอบสวนเพ่ือให�ดําเนินคดีแก"
ผู�ต�องหา หรือผู�เสียหายจะฟfองคดีต"อศาลเองก็ได�   
   2.9) กฎหมายว"าด�วยการเช"าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
    ผู�ใหญ"บ�านในหมู"บ�านท่ีอยู"ในท�องท่ีท่ีมีการเช"าท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรม เป3น
คณะกรรมการเช"าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมประจําตําบล (คชก. ตําบล) โดยตําแหน"งมีอํานาจหน�าท่ี
ดังต"อไปนี้ 1) กําหนดอัตราค"า เช"าชั้นสูงของแต"ละท�องท่ี 2) พิจารณาวินิจฉัยข�อพิพาทเก่ียวกับการ
เรียกเก็บค"าเช"า การชําระ ค"าเช"า ระยะ เวลาของการเช"า ตลอดจนข�อพิพาทอ่ืนๆ หรือค"าเสียหายอัน
เกิดจากการเช"าตามคําร�องขอของผู�เช"าหรือ ผู�ให� เช"าและมีคําสั่งใดๆ ให�ผู�เช"าหรือผู�ให�เช"าปฏิบัติหรือมิ
ให�การปฏิบัติการใดๆ เพ่ือให�เกิดผลตามคําวินิจฉัย 3) กฎหมายกําหนดให� คชก. เป3นพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญาท่ีอํานาจเรียกผู�เช"า ผู�ให�เช"า หรือผู�ซ่ึงเก่ียวข�องมาให�ถ�อยคําหรือชี้แจง หรือส"ง
เอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวกับการเช"า มาประกอบการพิจารณาได� นอกจากนี้มีอํานาจเข�าไปในท่ีดินหรือ
ท่ีเช"าหรือท่ีเก็บผลผลิตของผู�เช"า ผู�ให�เช"า หรือผู�ซ่ึงเก่ียวข�องในเวลาระหว"างพระอาทิตย�ข้ึนถึงพระ
อาทิตย�ตก เพ่ือตรวจสอบข�อเท็จจริงเก่ียวกับการเช"าได� 
    การช"วยเหลือเกษตรกรผู�ยากจน ตามคําสั่ งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 
222/2526 ลงวันท่ี 20 ธันวาคม 2526 แต"งต้ังคณะกรรมการช"วยเหลือเกษตรกรและผู�ยากจน (กชก.) 
โดยกํานัน (ตําบลท่ีผู�ร�องมีภูมิลําเนาหรือท่ีดินพิพาทต้ังอยู") เป3นอนุกรรมการส"วนอําเภอ (อชก. ส"วน
อําเภอ) ท่ีทําการปกครองอําเภอเป3นเจ�าของเรื่อง มีอํานาจหน�าท่ีพิจารณาช"วยเหลือเกษตรกรและผู�
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ยากจนผู� ท่ีได�รับความเดือดร�อนหรือเสียหายเก่ียวกับหนี้สินท่ีดินทํากินและคดีความต"างๆ โดย
สํานักงานกลางช"วยเหลือเกษตรกรและผู�ยากจน สํานักนายกรัฐมนตรีร"วมกับสํานักงานคุ�มครองสิทธิ
เสรีภาพและประโยชน�ของประชาชน (สคช.) กรมอัยการเป3นผู�ให�ความช"วยเหลือ 
   2.10) พระราชบัญญัติปlาไม� พ.ศ. 2484   
    กํานัน  ผู�ใหญ"บ�าน  เป3นพนักงานเจ�าหน�าท่ีตามพระราชบัญญัติปlาไม� พ.ศ. 
2484 มีอํานาจหน�าท่ีในการปfองกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม�ทําลายปlา และการกระทําผิด
ต"างๆ ตามพระราชบัญญัติปlาไม�ภายในเขตท�องท่ีรับผิดชอบดังนี้ 1) การทําไม�หวงห�ามโดยไม"ได�รับ
อนุญาตหรือมีไม�หวงห�ามท่ียังไม"ได�แปรรูปไว�ในครอบครองโดยไม"ชอบด�วยกฎหมาย ไม�หวงห�าม
กําหนดไว�ให�มีประมาณ 200 ประเภท อันได�แก" ไม�สัก ไม�ยาง ไม�ก"อ กะท�อง ชิงชัน เต็ง รัง จันทร�หอม 
ฯลฯ 2) การเก็บหรือทําอันตรายของปlาหวงห�าม โดยไม"ได�รับอนุญาต ของปlาหวงห�าม ได�แก" รวงผึ้ง  
น้ําผึ้ง น้ํามันยาง ยางสน ไม�ฟ�น และถ"านไม�ทุกชนิด กล�วยไม� เปลือกไม� ฯลฯ 3) การแปรรูปไม�โดย
ไม"ได�รับอนุญาตหรือมีไม�แปรรูปไว�ในครอบครอง (ตามกฎหมายห�ามมิให�ไม�สักแปรรูปไม"ว"าจํานวน
เท"าใด หรือไม�แปรรูปอ่ืนๆ จํานวนเกินกว"า 0.20 ลูกบาศก�เมตร) 4) การเคลื่อนย�ายไม�เรือนเก"าโดยไม"
ถูกต�อง 5) ไม�เรือนเก"าหรือเครื่องใช�เก"า การขนย�ายต�องมีใบอนุญาต (กรณีท่ีเป3นไม�สัก) หรือมีหนังสือ
รับรอง (กรณีไม�ชนิดอ่ืนๆ) 6) การบุกรุกทําลายปlา โดยการเข�าไปก"อสร�าง แผ�วถาง เผาปlาหรือเข�า
ยึดถือครอบครองปlา  
    เก่ียวกับการบุกรุกทําลายปlา กระทรวงมหาดไทยได�สั่งการให�กํานัน 
ผู�ใหญ"บ�านสอดส"องดูแลพ้ืนท่ีปlาไม�ในความรับผิดชอบ เม่ือพบว"าปlาไม�ในเขตท�องท่ีถูกบุกรุกทําลายให�
รายงานอําเภอหรือเจ�าหน�าท่ีตํารวจทราบโดยเร็วและให�ความร"วมมือกับเจ�าหน�าท่ีในการแก�ไขการบุก
รุกทําลายปlาตามโครงการต"างๆ เช"น โครงการปลูกปlา โครงการอนุรักษ�ต�นน้ําลําธาร โครงการดูแลปlา
ไม�เป3นต�น 
   2.11) พระราชบัญญัติปlาสงวนแห"งชาติ พ.ศ. 2507   
    กํานัน ผู�ใหญ"บ�าน เป3นพนักงานเจ�าหน�าท่ีตามพระราชบัญญัติปlาสงวน
แห"งชาติ  พ.ศ. 2507 มีอํานาจหน�าท่ีในการปfองกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม�ทําลายปlาในเขต
ปlาสงวนแห"งชาติร"วมท้ังมีอํานาจสั่งให�ผู�ใดออกจากเขตปlาสงวนแห"งชาติ หรืองดเว�นการกระทําใดๆ 
ในเขตปlาสงวนแห"งชาติและ มีอํานาจสั่งให�ผู�กระทําความผิดแก�ไข รื้อถอนสิ่งท่ีเป3นอันตรายต"อปlาหรือ
ทําให�ปlาเสื่อมสภาพ หากไม"ปฏิบัติตามก็รื้อ ทําลาย แก�ไขได�ท้ังนี้ให�มีอํานาจและหน�าท่ีได�ภายในเขต
ท�องท่ีท่ีรับผิดชอบ 
   2.12) พระราชบัญญัติสงวนการคุ�มครองสัตว�ปlา พ.ศ. 2535 
    กํานัน ผู�ใหญ"บ�าน เป3นพนักงานเจ�าหน�าท่ีตามพระราชบัญญัติสงวนการ
คุ�มครองสัตว�ปlา พ.ศ. 2535 มีอํานาจหน�าท่ีในการปfองกัน และปราบปรามการกระทําผิดตาม
กฎหมายนี้ รวมท้ังตรวจสอบการอนุญาตต"างๆ ภายในเขตท�องท่ีท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 1) ห�ามมิให�ผู�ใดล"า
สัตว�ปlาสงวน ครอบครองสัตว�ปlาสงวนหรือซากสัตว�ปlาสงวน 2) ห�ามมิให�ผู�ใดล"าสัตว�ปlาคุ�มครอง 
ครอบครองสัตว�ปlาคุ�มครองเกินปริมาณท่ีกําหนดหรือค�าสัตว�ปlาคุ�มครอง เว�นแต"ได�รับอนุญาตจาก
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พนักงานเจ�าหน�าท่ี 3) ห�ามมิให�ผู�ใดค�า หรือมีซากสัตว�ปlาคุ�มครองชนิดท่ีกําหนดไว�ในกฎกระทรวง เว�น
แต"ได�รับอนุญาตจากพนักงานเจ�าหน�าท่ี 
   2.13) กฎหมายว"าด�วยชลประทานราษฎร� 
    การชลประทานราษฎร� หมายความว"า การชลประทานท่ีราษฎรได�ร"วมกัน
จัดทําข้ึนเพ่ือประโยชน�แก"การเพาะปลูกของราษฎรในท�องท่ี 
    การจัดทําการชลประทานส"วนราษฎรให�เป3นไปตามความเห็นชอบของ
ราษฎร ส"วนมากท่ีจะได�รับประโยชน�จาการชลประทานนั้น โดยนายอําเภอมีอํานาจต้ังบุคคลท่ีสมควร
ตามความเห็นชอบของราษฎร ส"วนมากท่ีได�รับประโยชน�ในเขตการชลประทาน เป3นหัวหน�าการ
ชลประทานหรือเป3นผู�ช"วยตามจํานวนท่ีเห็นสมควรและให�มีอํานาจถอดถอนบุคคลท่ีได�รับการแต"งต้ัง 
เม่ือราษฎรส"วนมากเห็นสมควร   
    กํานัน ผู�ใหญ"บ�าน มีอํานาจหน�าท่ี 1) เกณฑ�แรงงานหรือเครื่องอุปกรณ�
การชลประทานส"วนราษฎรในเวลาฉุกเฉินการเกณฑ�แรงงานหรือเครื่องอุปกรณ�การชลประทานให�
กําหนดเอาตามเนื้อท่ีท่ีทําการเพาะปลูก ผู�ใดไม"สามารถไปทํางานตามคําสั่งเกณฑ�ของเจ�าพนักงานถ�า
สามารถจัดผู�อ่ืนไปทําแทนผู�นั้น ต�องจัดให�ผู�อ่ืนท่ีสมควรไปทําแทน หรือจะให�เงินทดแทนค"าแรงงาน
ตามปริมาณแห"งงานท่ีจะต�องทําก็ได� 2) เป3นผู�แบ"งและควบคุมงานในการแบ"งปeนการงานและเครื่อง
อุปกรณ�การชลประทานส"วนราษฎร 3) แบ"งปeนน้ําในเขตชลประทานส"วนราษฎร โดยแบ"งปeนตามส"วน
ของจํานวนเนื้อท่ีท่ีทําการเพาะปลูก เว�นแต"กรณีท่ีตกลงกันไม"ได� จึงให�นายอําเภอหรือผู�แทน กํานัน  
ผู�ใหญ"บ�าน และหัวหน�าการชลประทานในส"วนท่ีเก่ียวข�องนั้นไม"น�อยกว"าสามนาย เป3นผู�พิจารณาสั่งชี้
ขาดตามเสียงข�างมาก 
    ในเวลาน้ําไม"พอแจกจ"ายให�เป3นประโยชน�แก"การเพาะปลูกได�ท่ัวถึงกํานัน
ให�นายอําเภอหรือผู�แทนประชุมกํานัน ผู�ใหญ"บ�าน และหัวหน�าการชลประทานในเขตการชลประทาน
นั้นพิจารณาเพ่ือชี้ขาดตามเสียงข�างมาก 
    ผู�ใดขัดขืนคําสั่งเจ�าพนักงานหรือมิปฏิบัติตามความข�างต�นผู�นั้นมีความผิด
ต�องระวางโทษปรับไม"เกินห�าสิบบาท หรือจําคุกไม"เกินสิบวันหรือท้ังปรับท้ังจํา 
   2.14) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว"าด�วยการบริหารการใช�น้ําและการ
บํารุงรักษาแหล"งน้ําขนาดเล็ก พ.ศ. 2525 
    การขอโครงการพัฒนาแหล"งน้ําขนาดเล็ก อันได�แก" การก"อสร�างอ"างเก็บ
น้ํา ขุดลอก หนอง และบึงธรรมชาติ ขุดสระเก็บน้ํา ก"อสร�างฝาย บ"อน้ําต้ืน บ"อบาดาล ฯลฯ กํานัน  
ผู�ใหญ"บ�านมีหน�าท่ี 1) ประสานงานการขอโครงการกับกลุ"มราษฎร องค�กรระดับหมู"บ�าน เช"น  
กรรมการหมู"บ�านร"วมกันพิจารณาเสนอขอโครงการตามความต�องการและเหมาะสมเสนอสภาตําบล 
2) จัดหางบประมาณหรือแรงงานสมทบการก"อสร�างตามท่ีจําเป3น 3) จัดต้ังกลุ"มใช�น้ําและสนับสนุนให�
มีการวางระเบียบเพ่ีอบริหารการใช�น้ํา 4) ดําเนินกิจกรรมต"อเนื่องของโครงการและมีการวางแผนการ
นําน้ําไปใช�และการใช�น้ําเกิดประโยชน�สูงสุด 5) เร"งรัดกลุ"มผู�ใช�น้ําให�มีส"วนร"วมในการบํารุงรักษาและ
ซ"อมแซมโครงการ โดยการซ"อมแซมไม"เกิน  5,000 บาท ให�กลุ"มผู�ใช�น้ําเป3นผู�ออกค"าใช�จ"ายเองส"วน
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การซ"อมแซมเกินกว"า 5,000 บาท ให�จัดทําโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในลักษณะ 3 
ประสาน จากกรมการปกครอง โดยผ"านท่ีทําการปกครองอําเภอ 
    กฎหมายว"าด�วยชลประทานหลวง การชลประทานหลวงเป3นกิจการท่ีกรม
ชลประทานจัดทําข้ึนนั้น กํานัน ผู�ใหญ"บ�าน ในท�องท่ีซ่ึงอยู"ในเขตชลประทานมีหน�าท่ีดูแลรักษาคัน
คลองและทางน้ําชลประทานท่ีอยู"ในเขตท�องท่ี 
   2.15) พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท�องท่ี พ.ศ. 2508 
    บทบาทหน�าท่ีของกํานัน ผู�ใหญ"บ�าน ตามพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท�องท่ี 
พ.ศ. 2508 กรณีในเขตพ้ืนท่ีองค�การบริหารส"วนตําบล นายอําเภอมอบหมายให�องค�การบริหารส"วน
ตําบลรับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีบํารุงท�องท่ีในเขตท�องถ่ินของตนเอง โดยพิจารณาแต"งต้ังกํานัน  
ผู�ใหญ"บ�าน เป3นเจ�าพนักงานสํารวจตามแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภ.บ.ท. 5) ในเขตท�องถ่ินนั้นๆ 
สําหรับ ในเขตสภาตําบล นายอําเภอพิจารณาแต"งต้ัง กํานัน ผู�ใหญ"บ�านในเขตท�องท่ีนั้นๆ เป3นเจ�า
พนักงานสํารวจตามแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภ.บ.ท. 5) โดยมีอํานาจหน�าท่ี ดังนี้ 1) จัดทําประกาศ
กําหนด วัน เวลา ท่ีจะทําการสํารวจท่ีดินเพ่ือให�เจ�าของท่ีดินหรือผู�แทนทราบ เพ่ือมาชี้เขตและแจ�ง
จํานวนเนื้อท่ีดิน 2) กรณีเจ�าของท่ีดินไม"ยอมแจ�งจํานวนเนื้อท่ีดิน ชี้แนวเขตหรือแจ�งจํานวนเนื้อท่ีดิน 
หรือไม"อํานวยความสะดวก  เจ�าพนักงานสํารวจมีอํานาจเข�าไปในท่ีดินหรือสถานท่ีท่ีเก่ียวข�องเพ่ือการ
สํารวจตามท่ีเห็นว"าถูกต�องได� 3) สํารวจและยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภ.บ.ท. 5) ต"อเจ�าพนักงาน
ประเมินแทนเจ�าของท่ีดินเป3นรายแปลง 4) ทําการสํารวจท่ีดินกรณีรับแจ�งจากเจ�าของท่ีดินว"าเป3น
เจ�าของท่ีดินรายใหม"หรือจํานวนเนื้อท่ีดินเปลี่ยนไป หรือมีการเปลี่ยนแปลงการใช�ท่ีดินอันมีเหตุให�ค"า
ลดหย"อนหรืออัตราภาษีบํารุงท�องท่ีเปลี่ยนไป ให�ยื่นแบบ ภ.บ.ท. 5 หรือ ภ.บ.ท. 8 หรือ ภ.บ.ท. 8 ก  
แล�วแต"กรณี ต"อเจ�าพนักงานประเมินแทนเจ�าของท่ีดิน  
   2.16) กฎหมายว"าด�วยโรคติดต"อ 
    ในกรณีท่ีโรคติดต"ออันตราย หรือโรคติดต"อท่ีต�องแจ�งความเกิดข้ึน หรือมี
เหตุสงสัยว"าได�มีโรคติดต"อดังกล"าวเกิดข้ึนในบ�านให�เจ�าบ�านหรือผู�ควบคุมดูแลบ�านเมืองหรือแพทย�
ผู�ทําการรักษาพยาบาลต�องแจ�งต"อทางราชการเพ่ือหาทางปfองกัน   
   2.17) ตามกฎหมายว"าด�วยการกําจัดผักตบชวา 
    ถ�าในท่ีผักตบชวาเกิดข้ึน หรือมีอยู"ในท�องท่ีใดให�ถือว"าเป3นหน�าท่ีของผู�นั้น
จะต�องทําลายผักตบชวา ถ�าผักตบชวามีในท่ีใดมากมายเกินกําลังผู�อยู"ในท่ีนั้นจะกําจัดได� ให�เจ�า
พนักงานผู�ปกครองท�องท่ี (กํานัน ผู�ใหญ"บ�าน) เรียกระดมราษฎรช"วยกันกําจัด ให�ถือว"าการกําจัด
ผักตบชวาเป3นสาธารณประโยชน�อย"างหนึ่ง 
   2.18) ข�อบังคับกระทรวงมหาดไทยว"าด�วยการปฏิบัติงานประนอมข�อพิพาทของ
คณะกรรมการหมู"บ�าน พ.ศ. 2530 (กรมการปกครอง, 2555)  
    กํานันและผู� ใหญ"บ�าน ในฐานะกรรมการหมู"บ�าน มีอํานาจในการ
ประนีประนอมข�อพิพาท คือ 1) ความแพ"งทุกประเภท 2) ความอาญาท่ีเป3นความผิดอันยอมความได� 
2) คู"กรณีท้ังสองฝlายตกลงให�คณะกรรมการหมู"บ�านประนีประนอมข�อพิพาท และ 3) ข�อพิพาท
ดังกล"าวเกิดข้ึนในหมู"บ�านหรือคู"กรณีฝlายใดฝlายหนึ่งมีภูมิลําเนาอยู"ในหมู"บ�าน 



102 
 

   2.19) บทบาทในการประสานและปฏิบัติงานร"วมกับองค�การบริหารส"วนตําบล 
(กรมการปกครอง, 2555)  
    กํานัน ผู�ใหญ"บ�าน จะมีบทบาทและอํานาจหน�าท่ีในการประสานการ
ดําเนินงานกับ องค�การบริหารส"วนตําบล ดังนี้  1) การวางแผนพัฒนาตําบล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว"าด�วย การจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส"วนท�องถ่ิน พ.ศ. 
2546 โดยให�คณะกรรมการพัฒนาองค�การบริหารส"วนตําบล ประกอบด�วย กํานันในพ้ืนท่ี และ
ผู�ใหญ"บ�านในเขตองค�การบริหารส"วนตําบล คัดเลือกกันเองจํานวนไม"เกินสามคน ซ่ึงทําให�กํานัน 
ผู�ใหญ"บ�านในเขตพ้ืนท่ีสามารถนําเสนอแนวทางการพัฒนาตําบลให�สอดคล�องกับสภาพปeญหาและ
ความต�องการของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบล หมู"บ�าน ได�ครอบคลุมทุกด�าน โดยคณะกรรมการ
ดังกล"าวมีหน�าท่ี (1) กําหนดแนวทางการพัฒนาตําบลให�สอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห"งชาติ, นโยบายรัฐบาล, แผนพัฒนาจังหวัด, แผนพัฒนาอําเภอ, การผังเมือง, ปeญหาของท�องถ่ิน 
และให�คําปรึกษาหารือเก่ียวกับการพัฒนาท�องถ่ิน (2) ร"วมจัดทําแผนพัฒนาเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาและการแก�ไขปeญหาเก่ียวกับการจัดทําร"างแผนพัฒนา (3) พิจารณาร"างแผนพัฒนาและร"าง
แผนปฏิบัติการ (4) ให�ความเห็นชอบร"างข�อกําหนดขอบข"ายและรายละเอียดของงานแล�วเสนอ
ผู�บริหารท�องถ่ิน (5) พิจารณาให�ข�อคิดเห็นเก่ียวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (6) แต"งต้ัง
คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอ่ืนเพ่ือช"วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร (7) ในกรณีองค�การบริหาร
ส"วนตําบลให�คณะกรรมการพัฒนาองค�การบริหารส"วนตําบล มีหน�าท่ีประสานกับประชาคมหมู"บ�านใน
การรวบรวม วิเคราะห�ปeญหาความต�องการของประชาชนในท�องถ่ินและจัดทําเป3นโครงการหรือ
กิจกรรมเพ่ือประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาองค�การบริหารส"วนตําบลด�วย 2) เป3นกลไกลสําคัญของ
ราชการส"วนภูมิภาค ในการประสาน  และตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค�กรปกครองส"วนท�องถ่ินใน
พ้ืนท่ี เพ่ือให�เป3นไปตามกฎหมายและเจตนารมณ�ของราษฎรในท�องถ่ินและท�องถ่ินนั้นๆ 3) บทบาทใน
การส"งเสริมและสนับสนุนให�เกิดประชาคมในเขตพ้ืนท่ีและเสริมสร�างชุมชนให�เข�มแข็ง โดยกํานัน  
ผู�ใหญ"บ�านในฐานะผู�ปกครองท�องท่ีได�รับการเลือกต้ังจากประชาชนในเขตตําบล หมู"บ�าน จึงมี
ศักยภาพสูงในการระดมความร"วมมือ ร"วมใจจากประชาชนกลุ"มองค�กรต"างๆ หน"วยราชการ และ 
องค�การบริหารส"วนตําบล ในการพัฒนาเขตพ้ืนท่ีตําบล หมู"บ�าน ในรูปของประชาคม ตําบล/หมู"บ�าน 
4) บทบาทฐานะเจ�าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ในการปฏิบัติหน�าท่ีในเขตพ้ืนท่ี 5) บทบาท
ในฐานะตัวแทนอํานาจรัฐ ท่ีจะต�องดูแลงานของทุกกระทรวง ทบวง กรม ท่ีจะต�องปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี
ตําบล หมู"บ�าน ซ่ึงมีบทบาทหลายด�าน ได�แก" ด�านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร�อย ด�านการ
พัฒนาอาชีพ ด�านการสาธารณสุข ด�านอาญา ดังนั้น กํานัน ผู�ใหญ"บ�านจะต�องประสานการปฏิบัติงาน
ขององค�การบริหารส"วนตําบลในด�านต"างๆ ดังกล"าวอย"างใกล�ชิด 6) บทบาทในฐานะประชาชน ขอรับ
รู�ข�อมูลข"าวสารการบริหารและการปฏิบัติงานขององค�การบริหารส"วนตําบล ในเขตพ้ืนท่ีตําบล 
หมู"บ�าน เสนอให� องค�การบริหารส"วนตําบลออกข�อบังคับตําบลต"างๆ เพ่ือแก�ไขปeญหาและตอบสนอง
ความต�องการของประชาชน ในเขตตําบล หมู"บ�าน เข�าชื่อกันเพ่ือถอดถอนกรรมการบริหารฯ 
เฉพาะตัว คณะกรรมการบริหารฯ ท้ังคณะและสมาชิกสภาองค�การบริหารส"วนตําบลออกจากตําแหน"ง
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ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เข�าร"วมประชุมสภาองค�การบริหารส"วนตําบลได�และให�องค�การบริหาร
ส"วนตําบล ปjดประกาศรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส"วนตําบลให�ประชาชนทราบ 
    ตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารฯ ว"าได�ดําเนินการตาม
ประกาศมติของคณะกรรมการบริหารฯ ท่ีแจ�งให�ประชาชนในตําบล หมู"บ�าน ทราบแล�ว ร"วมเป3น
กรรมการท่ีปรึกษาองค�การบริหารส"วนตําบล ตามท่ีองค�การบริหารส"วนตําบล แต"งต้ัง 
   2.20) อํานาจหน�าท่ีของกํานัน ผู�ใหญ"บ�านในฐานะคณะกรรมการหมู"บ�าน 
    คณะกรรมการหมู"บ�าน หรือ กม. ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท�องท่ี พระพุทธศักราช 2457 ซ่ึงแก�ไขปรับปรุง (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2551 มีรูปแบบ
คณะกรรมการหมู"บ�าน (กรมการปกครอง, 2551) ดังนี้ 1) ผู�ใหญ"บ�าน เป3นประธาน 2) ผู�ช"วยผู�ใหญ"บ�าน 
เป3นกรรมการ 3) สมาชิกสภาองค�กรปกครองส"วนท�องถ่ิน เป3นกรรมการ 4) ผู�นําหรือผู�แทนกลุ"มหรือ
องค�กรในหมู"บ�าน เป3นกรรมการ 5) กรรมการหมู"บ�านผู�ทรงคุณวุฒิ 2-10 คน เป3นกรรมการ กรรมการ
ลําดับท่ี 1)-4) เป3นโดยตําแหน"ง ลําดับท่ี 5) เป3นโดยการเลือกของราษฎรในหมู"บ�าน โดยคณะกรรมการ
หมู"บ�านมีอํานาจหน�าท่ี (กรมการปกครอง, 2551) ดังนี้ 1) ภารกิจตาม พระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท�องท่ี พระพุทธศักราช 2457 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2551 มาตรา 28 ตรี วรรค
สอง คณะกรรมการหมู"บ�านมีหน�าท่ีช"วยเหลือ แนะนํา และให�คําปรึกษาแก"ผู�ใหญ"บ�านเก่ียวกับกิจการ
อันเป3นอํานาจหน�าท่ีของผู�ใหญ"บ�าน และปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการหรือท่ีนายอําเภอมอบหมายหรือท่ีผู�ใหญ"บ�านร�องขอ มาตรา 28 ตรี วรรคสาม ให�
คณะกรรมการหมู"บ�านเป3นองค�กรหลักท่ีรับผิดชอบในการบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาหมู"บ�าน และ
บริหารจัดการกิจกรรมท่ีดําเนินงานในหมู"บ�านร"วมกับองค�กรอ่ืนทุกภาคส"วน 2) ภารกิจในการ
ประนีประนอมข�อพิพาท โดยมีข�อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว"าด�วยการปฏิบัติงานประนีประนอมข�อ
พิพาทของคณะกรรมการหมู"บ�าน พ.ศ. 2530 3) ภารกิจงานตามนโยบายของรัฐ คณะกรรการหมู"บ�าน
ทําหน�าท่ีช"วยเหลือแนะนําและให�คําปรึกษาแก"ผู�ใหญ"บ�านในการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลท่ี
ดําเนินงานในหมู"บ�าน เช"น โครงการ SML กองทุนหมู"บ�าน การแก�ไขปeญหายาเสพติด ฯลฯ ซ่ึง
ผู�ใหญ"บ�านอาจมอบหมายคณะทํางานในแต"ละด�าน เพ่ือเป3นการกระจายอํานาจในการทํางาน เพ่ือ
อํานวยความสะดวกและสนองความต�องการของประชาชน 4) ภารกิจงานประจํากระทรวง ทบวง 
กรม คณะกรรมการหมู"บ�านมีหน�าท่ีในการปฏิบัติงานของทุกกระทรวง ทบวง กรม โดยสั่งผ"านจังหวัด
และอําเภอ 5) ภารกิจกิจเฉพาะตามลักษณะพ้ืนท่ี คณะกรรมการหมู"บ�านเป3นองค�กรหรือผู�แทนของ
ประชาชน ในการสะท�อนปeญหาความต�องการของประชาชน ซ่ึงมีความแตกต"างตามลักษณะ
โครงสร�างทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณี และสภาพปeญหาความเดือดร�อนของประชาชน
ตามภูมิประเทศและภูมิสังคม เพ่ือให�การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  
  3) การบริหารตามท่ีกระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย เช"น กระทรวงมหาดไทย
มอบหมายให�ปฏิบัติงานปfองกันและแก�ไขปeญหายาเสพติด กรณีค�นหาผู�เสพผู�ติดยาเสพติด กระทรวง
พาณิชย�มอบหมายให�ดําเนินการตามโครงการรับจํานําข�าว กรณีตรวจสอบรับรองพ้ืนท่ีการเพาะปลูก
ข�าว กรมท่ีดินมอบหมายให�ระวังชี้แนวเขตท่ีดิน กรณีท่ีดินมีแนวเขตติดกับท่ีสาธารณะ สํานักงาน
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คณะกรรมการการเลือกต้ัง กรณีประชาสัมพันธ�การเลือกต้ัง กรมปfองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณี
ตรวจสอบความเสียหายจากสาธารณภัย กรมปlาไม� กรณีปfองกันหรือตรวจสอบการบุกรุกทําลายปlา เป3นต�น 
 2.6.2 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารด�านการเมืองการปกครอง 
  ในการนําเสนอแนวคิดเก่ียวกับการเมืองการปกครอง ผู�วิจัยนําเสนอเป3นลําดับ ดังนี้ 
1) ความหมายของการเมืองการปกครอง 2) การจัดระเบียบบริหารราชการแผ"นดิน 3) การบริหารของ
กํานันและผู�ใหญ"บ�านเก่ียวกับการเมืองการปกครอง  
  1) ความหมายของการเมืองการปกครอง 
   การปกครอง และการเมือง พงษ�ศานต�  พันธุลาภ (2544) (อ�างถึงใน เอกวิทย� 
มณีธร, 2554) กล"าวว"า มักถูกนํามาใช�ควบคู"กันไป โดยถูกเข�าใจว"าเป3นเรื่องเดียวกัน แต"ในความเป3น
จริงแล�วการเมืองและการปกครองมีความหมายแตกต"างกัน กล"าวคือ การเมืองมักหมายถึง เรื่องท่ี
เก่ียวข�องกับการต"อสู� การแย"งชิงอํานาจ การจัดสรรทรัพยากร เป3นต�น แต"การปกครองนั้นหมายถึง
การบริหารโดยวางระเบียบกฎเกณฑ�สําหรับสังคม เพ่ือท่ีจะทําให�สังคมอยู"ร"วมกันอย"างเป3นสุข 
   การปกครองและรัฐบาลในภาษาอังกฤษใช�คําเดียวกัน คือ Government ทว"า
คนท่ัวไปพูดถึง “รัฐบาล” แล�วก็มักจะคิดถึงแต"ฝlายบริหารหรือคณะรัฐมนตรีแต"เพียงอย"างเดียว ความ
จริงแล�วรัฐบาลนั้นมีความหมายครอบคลุมอํานาจอธิปไตยท้ัง 3 สาขา คือ ฝlายนิติบัญญัติ (รัฐสภาอัน
ประกอบด�วย สภาผู�แทนราษฎรและวุฒิสภา ฝlายบริหาร (คณะรัฐมนตรี) และฝlายตุลาการ (ศาล) ซ่ึง
เจ�าพนักงานของรัฐปฏิบัติงาน เพ่ือให�ประชาชนในรัฐนั้นอยู"ร"วมกันโดยสันติและได�รับความคุ�มครอง
ผลประโยชน�ในการท่ีอาศัยอยู"ในรัฐนั้น (โกวิท วงศ�สุรวัฒน� อ�างถึงใน เอกวิทย�  มณีธร, 2554)       
แดเนียล วิธ (Daiel Wit) และ พี.อัลแลน ไดโอนิโซโปลอส (P. Allan Dionisopoulos) ได�แสดงความ
คิดเห็นในทํานองเดียวกันว"า การปกครองและรัฐบาลนั้นถือได�ว"าเป3นสถาบันทางการเมืองและทางการ
บริหารท่ีสําคัญของสังคม ยิ่งทุกสังคมต�องมีอยู"เพ่ือทําหน�าท่ีในการบริหารควบคุมดูแลสังคม ให�อยู"ใน
ความเรียบร�อยตามท่ีได�กําหนดไว�เป3นกฎหมาย หรือระเบียบกฎเกณฑ�ทางสังคม ซ่ึงสอดคล�องกับสุขุม 
นวลสกุล (2542) (อ�างถึงใน เอกวิทย� มณีธร, 2554) ท่ีได�นิยามว"าการปกครองคือการวางระเบียบ
กฎเกณฑ�สําหรับสังคมเพ่ือให�สังคมมีความสงบสุข 
   ในขณะท่ี กมล  สมวิเชียร (2525) (อ�างถึงใน เอกวิทย�  มณีธร, 2554) สรุปว"า 
การปกครองได�แก" การปฏิบัติการท้ังหลายท้ังปวงของเจ�าหน�าท่ีต"างๆ ของรัฐ โดยมีจุดประสงค�เพ่ือให�
ประชาชนได�อยู"ด�วยกันอย"างมีระเบียบ และได�รับผลประโยชน�จากการอยู"ในรัฐนั้น เช"น การ
ปฏิบัติงานต"างๆ ของคณะรัฐมนตรี การออกกฎหมายของฝlายนิติบัญญัติ การท่ีตํารวจจับกุมผู�ร�าย 
แพทย�ประจําตําบลไปตรวจคนไข� หรือครูประชาบาลพาเด็กไปฝ�กกายบริหาร ฯลฯ เหล"านี้ถือว"าเป3น
การปกครองท้ังสิ้น บางครั้งเราเรียกสิ่งเดียวกันนี้ว"ารัฐบาล ซ่ึงหมายถึงคนหรือองค�การต"างๆ ของรัฐ
ท้ังหมด ตามปกติแล�วคนจะเข�าใจว"ารัฐบาลคือฝlายบริหารเท"านั้น และการปกครองก็คือการปฏิบัติ
หน�าท่ีของฝlายบริหาร ซ่ึงเป3นความเข�าใจผิดและไขว�เขวกับคําว"า คณะรัฐมนตรี ซ่ึงได�แก"บุคคลใน
ระดับสูงสุดของฝlายบริหาร อันประกอบด�วย หัวหน�าสูงสุดของกระทรวงต"างๆ กับนายกรัฐมนตรีและ
รองนายกรัฐมนตรี ในภาษาอังกฤษ การปกครองและรัฐบาล เขาใช�คําเดียวกัน คือ Government ซ่ึง



105 
 

เป3นคําท่ีมีความหมายกว�างขวาง รวมหน�าท่ีของฝlายนิติบัญญัติ ฝlายบริหาร ตุลาการและข�าราชการ
ดังกล"าวแล�วท้ังหมด 
   การปกครอง (Government) (สมชาย วงศ�เกษม, 2516) หมายถึง เขตท่ีอยู"ใน
ความคุ�มครองของผู�ปกครองซ่ึงผู�ปกครองจะต�องดูแลผู�ท่ีอยู"ใต�บังคับบัญชาและผู�ท่ีอยู"ใต�ปกครองให�
ได�รับความสุขความเจริญตามสมควร 
   เพลโต (Plato) (เพลโต อ�างถึงใน ธีรวุฒิ โศภิษฐิกุล, 2541) นักรัฐศาสตร�และ
ปรัชญาเมธีชาวกรีก ผู�ได�ชื่อว"าบิดาแห"งวิชาปรัชญาการเมืองให�ความหมายของการเมืองหรือกิจกรรม
ทางการเมืองว"า เป3นเรื่องเก่ียวกับการแสวงหาความยุติธรรม คําว"าความยุติธรรมในทัศนะของเพลโต
มิได�หมายความเพียงความเป3นธรรมโดยท่ัวไปเท"านั้น แต"ยังหมายถึง “สัมมาร"วม” คือสิ่งท่ีจะบันดาล
ความสุขให�คนและรัฐ หมายถึงการแบ"งแยกชนชั้นและอํานาจหน�าท่ีตามความสามารถท่ีเขาได�รับโดย
ธรรมชาติหรือโดยกําเนิด และจากการศึกษาอบรม เพลโตแบ"งคนในสังคมออกเป3น 3 กลุ"ม คือ คนเก"ง 
คนกล�า และคนมีความสามารถหรือความอยาก การสร�างความยุติธรรมในสังคมจะต�องให�คนเก"งหรือ
ปราชญ�ทําหน�าท่ีปกครองบริหารประเทศ ให�คนกล�าหาญเป3นผู�ปกปfองควบคุมความสงบเรียบร�อย 
และให�คนมีความสามารถหรือความอยากเป3นผู�ผลิตสินค�าและบริการ 
   อริสโตเติล (Aristitle) (อ�างถึงใน ธีรวุฒิ โศภิษฐิกุล, 2541) ผู�ได�ชื่อว"าบิดาแห"ง
วิชาการเมืองหรือปรมาจารย�ทางรัฐศาสตร� กล"าวว"า การเมืองคือการแสวงหาการดํารงชีวิตท่ีดี การ
ดํารงชีวิตท่ีดีหมายถึง การให�ถึงพร�อมด�วยความสุขหรือความดี 3 ประการ คือความสะดวกกาย ความ
สะดวกใจ และการมีสุขภาพอนามัยดี 
   ลิขิต  ธีรเวคิน (2528) (อ�างถึงใน ศาณี  สุวรรณพัฒน�, 2537) กล"าวถึงการเมือง
ว"า หมายถึง การใช�อํานาจหรืออิทธิพล เพ่ือจัดสรรหรือแบ"งบันสิ่งท่ีมีคุณค"าในสังคม (สิ่งท่ีมีคุณค"าทาง
การเมือง ได�แก" การมีส"วนร"วมในการมีอํานาจ การมีเสรีภาพ ความม่ันคงปลอดภัย ความยุติธรรม 
ความเคารพนับถือ ความนิยมชมชอบ ความรอบรู� ความอยู"ดีกินดี ความม่ันคงฯ) 
   กระมล  ทองธรรมชาติ (2515 อ�างถึงใน ศาณี สุวรรณพัฒน�, 2537) ให�
ความหมายว"า การเมือง คือ การท่ีบุคคลหรือกลุ"มบุคคลในสังคมซ่ึงอาจมีผลประโยชน�ร"วมกัน หรือ
อาจขัดแย�งกัน หรือมีความคิดเห็นแตกต"างกัน หรือไม"ลงรอยกัน ทําการต"อสู�กันเพ่ือสรรหาบุคคลเข�า
ไปทําหน�าท่ีปกครองแทนเราและหรือเพ่ือให�มาซ่ึงอํานาจท่ีจะบันดาลให�พวกเขาสามารถตัดสินใจใน
เรื่องผลประโยชน�ของส"วนรวมได�โดยชอบธรรม 
   วิทยากร เชียงกูล (2540) ให�ความหมายการเมืองว"า คือ การท่ีสมาชิกในสังคม
ต"อรองและตกลงกันในการหาวิธีการจัดการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เพ่ือให�สมาชิกในสังคมได�
อยู"ร"วมกันอย"างปกติสุข 
   และยังมีคําศัพท�ทางการเมืองท่ีเก่ียวข�อง คือ การปฏิรูปการเมือง ซ่ึงหมายถึง 
การผ"าตัดปรับเปลี่ยนโครงสร�างการจัดองค�กรทางการเมือง (เศรษฐกิจ และสังคม ซ่ึงเป3นส"วนหนึ่งของ
การเมือง) เพ่ือทําให�การพัฒนาทางการเมืองมีความเป3นประชาธิปไตยชนิดท่ีประชาชนสามารถเข�าไป
มีบทบาทได�มากข้ึน เป3นธรรม มีประสิทธิภาพ มีวุฒิภาวะในการท่ีจะแก�ปeญหาความขัดแย�งต"างๆ ได�
อย"างสันติวิธี การปฏิรูปการเมืองมีเปfาหมายท่ีจะทําให�โครงสร�างการจัดองค�กรทางการเมืองแบบใหม"
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สามารถมีบทบาทในการพัฒนาประเทศเพ่ือประโยชน�สุขของคนส"วนใหญ"ในระยะยาวได�มากกว"าท่ี
แล�วมา ซ่ึงเป3นไปเพ่ือผลประโยชน�ของคนกลุ"มน�อยในระยะสั้นเท"านั้น  
   เดวิด  อีสตัน (David Easton, 1967) กล"าวว"า การเมืองเป3นเรื่องของการใช�
อํานาจหน�าท่ีในการจัดสรรแจกแจงสิ่งท่ีมีคุณค"าต"างๆ ให�กับสังคมกก 
   ลิขิต  ธีรเวคิน (2553) กล"าวถึงการมีส"วนร"วมทางการเมืองของประชาชนใน
ระบอบประชาธิปไตยไว�ว"า ประชาชนทุกคนสามารถมีส"วนร"วมในกระบวนการทางการเมือง แต"ต�องให�
อํานาจการออกกฎหมายบริหารบ�านเมืองด�วยการใช�ทรัพยากรอยู"ในมือของกลุ"มคนกลุ"มหนึ่งซ่ึงเป3น
ตัวแทนของประชาชน อย"างไรก็ตามประชาชนย"อมมีสิทธิท่ีจะมีส"วนร"วมทางการเมืองด�วยการ
ลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง การแสดงประชาพิจารณ� การลงประชามติ การเสนอร"างกฎหมายในหมวดท่ี
เก่ียวกับสิทธิเสรีภาพและแนวนโยบายพ้ืนฐานแห"งรัฐ การเข�าชื่อเสนอถอดถอนผู�ดํารงตําแหน"งทาง
การเมือง การเข�าชื่อเพ่ือแก�ไขรัฐธรรมนูญ การปกครองตนเองในรูปการปกครองส"วนท�องถ่ิน  
   การรวมกลุ"มประชาสังคมตามลักษณะเฉพาะ เช"น ชุมชน เพศ อาชีพ ศาสนา 
และอ่ืนๆ ย"อมเปjดโอกาสให�ประชาชนมีส"วนร"วมในการบริหารราชการแผ"นดิน ด�วยการเป3นกลุ"ม
ผลักดัน (Pressure Group) เรียกร�องต"อระบบ รวมท้ังกิจกรรมอ่ืนๆ ในฐานะประชาชนเจ�าของ
ประเทศ หรือในฐานะเจ�าของอํานาจอธิปไตย  
   ตามท่ีลิขิต  ธีรเวคิน กล"าวมาข�างต�นแสดงให�เห็นว"า ประชาชนผู�มีสิทธิเลือกต้ังใน
ระดับหมู"บ�าน มีสิทธิท่ีจะเลือกตัวแทนท่ีตนเห็นว"ามีความเหมาะสมไปปกครองหรือบริหารงานใน
หมู"บ�านและตําบล ในช"วงเวลาตามท่ีกฎหมายกําหนดหรือครบวาระการดํารงตําแหน"ง หากผู�แทนท่ีตน
เลือกเข�าไปบริหารไม"ถูกต�องก็มิสิทธิถอดถอนออกจากตําแหน"ง มีส"วนร"วมในการแสดงประชาพิจารณ�
ตามท่ีกฎหมายกําหนดท้ังในระดับหมู"บ�าน ตําบล ท�องถ่ินในพ้ืนท่ี หรือระดับท่ีสูงข้ึนไป สามารถรวมกลุ"ม
กันให�ผู�ปกครองหรือตัวแทน กําหนดโนยายแก�ไขปeญหาในพ้ืนท่ีหรือแก�ไขปeญหาตามอํานาจหน�าท่ี 
  2) การจัดระเบียบบริหารราชการแผ"นดิน 
   การจัดระเบียบการปกครองของรัฐ หรือเรียกว"าการจัดระเบียบบริหารราชการ
ของประเทศต"างๆ นั้น (กรมการปกครอง, 2555) จะเป3นไปในรูปแบบใดก็สุดแล�วแต"สภาพการณ�ของ
ประเทศในช"วงระยะเวลานั้นซ่ึงตามธรรมดามักจะเก่ียวกับสถานการณ�ทางการเมือง และขีดความรู�
ความสามารถของพลเมืองในการท่ีจะปกครองตนเองเป3นสําคัญ ท้ังนี้  อาจจะมีวิวัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองมาจากรูปแบบด้ังเดิมตามประเพณีการปกครองของประเทศนั้นๆ 
ต้ังแต"สมัยโบราณ สําหรับประเทศไทย นับต้ังแต"ชนชาติไทยได�รวมตัวกันเป3นป�กแผ"นและต้ังราชธานี
อยู"ท่ีกรุงสุโขทัย ต้ังแต"ปiพุทธศักราช 1800 เป3นต�นมา ได�มีรูปแบบการปกครองท่ีวิวัฒนาการมาเป3น
ลําดับ ดังนี้ 
   ลักษณะการปกครองในสมัยสุโขทัย เป3นไปตามคติด้ังเดิมตามประเพณีของชน
ชาติไทย โดยยึดถือครอบครัวเป3นหลักสําคัญในการปกครอง วิธีการปกครองก็นําเอาลักษณะการ
ปกครองสกุลมาเป3นแนวทาง กล"าวคือ บิดาเป3นผู�ปกครองครัวเรือน หลายครัวเรือนรวมกันเป3นบ�าน
อยู"ในปกครองของ “พ"อบ�าน” ผู�อยู"ในปกครองเรียก “ลูกบ�าน” หลายๆ บ�านรวมกันเป3นเมือง อยู"ใน
การปกครองของ “พ"อเมือง” หลายเมืองรวมกันเป3นประเทศ มีพระเจ�าแผ"นดินปกครองในฐานะ
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หัวหน�าครอบครัวท้ังปวง และนับถือพระเจ�าแผ"นดินเช"นบิดาของประชาชน อํานาจการปกครองจึง
รวมอยู"ในองค�พระเจ�าแผ"นดินผู�มีหน�าท่ีปกครองให�พลเมืองเป3นสุข 
   ส"วนวิธีการปกครองอาณาเขต การบังคับบัญชาของรัฐบาลในราชธานี เป3นไปใน
ขอบเขตท่ีค"อนข�างแคบภายในบริเวณหัวเมืองชั้นในเท"านั้น นอกจากนั้นออกไปก็ให�เป3นเมือง มีเจ�า
เมืองปกครองกันเอง จะผูกพันกับเมืองราชธานีก็เฉพาะในการทหาร ซ่ึงต�องระดมพลมาสมทบกับทัพ
ใหญ"เม่ือยามศึกสงคราม ส"วนเมืองข้ึนซ่ึงเป3นชนชาติอ่ืน การปกครองก็ให�เป3นไปตามประเพณี ของ
บ�านเมืองนั้นๆ เพียงแต"ให�ส"งเครื่องบรรณาการตามกําหนดเป3นครั้งคราว 
   เม่ือกรุงสุโขทัยเสื่อมอํานาจลง ชนชาติไทยได�มีราชธานีแห"งใหม" โดยได�สถาปนา
กรุงศรีอยุธยาข้ึนเป3นราชธานีในปiพุทธศักราช 1893 ลักษณะการปกครองได�เปลี่ยนแปลงไปตามคติ
ศาสนาพราหมณ� ซ่ึงไทยได�รับมาจากเขมรในขณะนั้น กล"าวคือ พระมหากษัตริย�มีพระอํานาจเป3นล�น
พ�น การจัดการปกครองในส"วนกลางแบ"งออกเป3น 4 กรม ท่ีเรียกว"าจตุสดมภ� โดยแต"ละกรมให�มี
เสนาบดีเป3นผู�ปกครองบังคับบัญชา คือ 
   เวียง รับผิดชอบการปกครองท�องท่ี ดูแลทุกข�สุขของประชาชนและรักษาความ
สงบ เรียบร�อย 
   วัง รับผิดชอบเก่ียวกับราชสํานัก และการรักษาพระราชวัง 
   คลัง รับผิดชอบเก่ียวกับการจัดเก็บรายได� เงินผลประโยชน�ของแผ"นดิน และการ
เบิกจ"ายพระราชทรัพย�ท้ังส"วนพระองค�และส"วนราชการโดยท่ัวไป 
   นา รับผิดชอบเก่ียวกับไร" นา และตระเตรียมสะสมเสบียงอาหารเพ่ือการสงคราม 
   ต"อมาในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ ราวปi พ.ศ. 1991 ได�มีการปรับปรุงลักษณะ
การปกครอง โดยแยกกิจการฝlายทหารและกิจการฝlายพลเรือนออกจากกัน และได�กําหนดให�มี
ตําแหน"ง อัครมหาเสนาบดีข้ึน 2 ตําแหน"ง นอกเหนือจากเสนาบดี จตุสดมภ�ท่ีได�กล"าวแล�ว คือ สมุหกลาโหม 
ให�ทําหน�าท่ีบังคับบัญชากิจการฝlายทหารท้ังปวงและสมุหนายกให�ทําหน�าท่ีบังคับบัญชาจตุสดมภ�และ
กิจการฝlายพลเรือนท้ังปวง 
   สําหรับวิธีการปกครองอาณาเขต ได�ขยายเขตการปกครองราชธานีกว�างขวาง
ออกไป โดยรอบกําหนดบรรดาเมือง ซ่ึงอยู"ในราชธานีเป3นเมืองชั้นจัตวา ข้ึนอยู"ในอํานาจของเจ�า
กระทรวงต"างๆ ท่ีอยู"ในราชธานี หัวเมืองชั้นนอกซ่ึงอยู"ภายนอกราชธานีออกไปจัดเป3นเมืองชั้นเอก โท 
ตรี ตามขนาดและความสําคัญของเมือง ซ่ึงพระเจ�าแผ"นดินทรงแต"งต้ังพระราชวงศ�หรือข�าราชการ
ชั้นสูงไปปกครอง ส"วนหัวเมืองต"อไปซ่ึงต"างชาติต"างภาษาอยู"ในชายแดนต"อประเทศอ่ืนให�เป3นเมือง
ประเทศราช มีเจ�านายของชนชาตินั้นปกครองตามจารีตประเพณีของชนชาตินั้น ส"วนการปกครอง
ท�องท่ีภายในเขตเมืองหนึ่งๆ นั้น การปกครองเริ่มต้ังแต" “บ�าน” มีผู�ใหญ"บ�านเป3นผู�ปกครองหลายบ�าน
รวมกันเป3น “ตําบล” มีกํานันเป3นผู�ปกครอง หลายตําบลรวมกันเป3นแขวง มีหม่ืนแขวงเป3นผู�ปกครอง 
หลายแขวงรวมกันเป3นเมือง มีผู�รั้งหรือพระยามหานครเป3นผู�ปกครอง 
   วิธีการปกครองท่ีได�ปรับปรุงข้ึนในระหว"างพุทธศักราช 1991-2072 ในสมัยกรุง
ศรีอยุธยาได�ใช�เป3นหลักของวิธีการปกครองประเทศสืบมา จะแก�ไขบ�างก็เป3นเพียงส"วนย"อยตัวหลักวิธี
ยังคงใช�อยู"จนถึงสมัยรัตนโกสินทร� 
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   ต"อมาในปiพุทธศักราช 2435 ในสมัยรัชกาลท่ี 5 แห"งกรุงรัตนโกสินทร� ทรง
มองเห็นความจําเป3นท่ีจะต�องแก�ไขระบบบริหารราชการแผ"นดินให�เหมาะสมแก"กาลสมัย จึงได�มีพระ
บรมราชโองการประกาศต้ังกระทรวงแบบใหม" สําหรับการปกครองส"วนกลาง โดยจัดสรรอํานาจและ
หน�าท่ีความรับผิดชอบของกระทรวงให�เป3นส"วนสัดสําหรับวิธีการปกครองอาณาเขต ได�กําหนดให�อยู"
ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย โดยได�ทรงมอบหมายให�สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ
ภาพเป3นองค�ปฐมเสนาบดี ดําเนินการจัดรูปแบบการปกครองในส"วนภูมิภาคท่ีเรียกว"า “เทศาภิบาล” 
ข้ึน โดยจัดแบ"งหัวเมืองออกเป3นมณฑล เมือง และอําเภอ ซ่ึงมีสมุหเทศาภิบาลผู�ว"าการเมืองและ
นายอําเภอ เป3นผู�ปกครองบังคับบัญชาข�าราชการและดูแลทุกข�สุขของประชาชนในเขตท�องท่ีนั้นๆ 
และอนุโลมจัดท�องท่ีในการปกครองคล�ายคลึงกับรูปแบบ ท่ีมีมาแต"โบราณ คือ ตําบล หมู"บ�าน โดยมี
กํานัน และผู�ใหญ"บ�าน เป3นผู�ช"วยเหลือปฏิบัติงานในระดับดังกล"าว ขณะเดียวกันก็ได�ริเริ่มจัดให�มีการ
ปกครองตนเองของประชาชนในรูปของท�องถ่ินเป3นการทดลองเป3นครั้งแรก ท้ังนี้ นับต้ังแต"สมัยนั้น
เป3นต�นมา กระทรวงมหาดไทยจึงเป3นกระทรวงหลักท่ีรับผิดชอบดูแลการปกครองในส"วนภูมิภาคและ
ท�องถ่ินของประเทศมาจนกระท่ังทุกวันนี้ 
   โครงสร�างการบริหารราชการท่ีได�จัดวางข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี 5 ยังคงใช�กันเรื่อยมา
โดยมีการเปลี่ยนแปลงบ�างเพียงเล็กน�อย จนกระท้ังถึงปiพุทธศักราช 2475 ประเทศไทยได�มีการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป3นระบอบประชาธิปไตย โดยมี
พระมหากษัตริย�เป3นประมุข ซ่ึงก็ได�มีการปรับปรุงระเบียบราชการบริหารของประเทศให�เหมาะสมกับ
สภาพสังคมและความจําเป3นของบ�านเมือง โดยได�มีกฎหมายเปลี่ยนรูปแบบการจัดระเบียบราชการ
บริหารเสียใหม" ให�มีการกระจายอํานาจปกครองให�ท�องถ่ินด�วย 
   การจัดระเบียบการปกครองของไทยในปeจจุบัน (กรมการปกครอง, 2555) อาจ
แยกเป3น 
   1) อํานาจในการอํานวยการปกครองได�แก" อํานาจของรัฐบาล หรือคณะรัฐมนตรี
ในการกําหนดแนวนโยบายต"างๆ ของรัฐ เพ่ือให�ประเทศชาติมีความเจริญก�าวหน�าและประชาชนมี
ความเป3นอยู"อย"างผาสุก ท้ังนี้การได�มาซ่ึงอํานาจปกครองและวิธีการใช�อํานาจปกครองเป3นไปตาม
รัฐธรรมนูญ ซ่ึงได�กําหนดแนวทางหรือวิธีปฏิบัติอยู"บนพ้ืนฐานของระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา 
โดยมีพระมหากษัตริย�เป3นประมุข 
   2) อํานาจในการดําเนินการปกครอง ได�แก" อํานาจของ กระทรวง ทบวง กรม ท่ี
จะดําเนินการปฏิบัติหรือบริหารให�เป3นไปตามนโยบายท่ีรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีกําหนดตาม
กฎหมายว"าด�วยการจัดระเบียบบริหารราชการแผ"นดิน ท้ังนี้ในปeจจุบัน คือ พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ"นดิน พ.ศ. 2534  
   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ"นดิน พ.ศ. 2534 ซ่ึงเป3นกฎหมายท่ี
วางหลักใหญ"ๆ ในการบริหารราชการของประเทศ โดยแบ"งราชการบริหารออกเป3น 3 ส"วน คือ        
1) ราชการบริหารส"วนกลาง 2) ราชการบริหารส"วนภูมิภาค 3) ราชการบริหารส"วนท�องถ่ิน   
   1) การจัดระเบียบบริหารราชการส"วนกลาง 
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    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ"นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 ได�
กําหนดการจัดระเบียบบริหารราชการส"วนกลางไว�ดังนี้ 1) สํานักนายกรัฐมนตรี 2) กระทรวง หรือ 
ทบวงซ่ึงมีฐานะเทียบเท"ากระทรวง 3) ทบวง ซ่ึงสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 4) กรม หรือ
ส"วนราชการท่ีเรียกชื่ออย"างอ่ืนและมีฐานะเป3นกรม ซ่ึงสังกัดหรือไม"สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวง หรือทบวง 
    สํานักนายกรัฐมนตรี เป3นส"วนราชการท่ีมีฐานะเทียบเท"ากระทรวง อยู"ใน
ความรับผิดชอบของนายกรัฐมนตรี มีส"วนราชการในสังกัดดังต"อไปนี้ 1) สํานักงานเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี 2) สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 3) สํานักข"าวกรองแห"งชาติ 4) สํานักงบประมาณ    
5) สํานักงานสภาความม่ันคงแห"งชาติ 6) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 7) สํานักงาน
คณะกรรมการข�าราชการพลเรือน 8) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห"งชาติ 
9) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 10) กรมประชาสัมพันธ� 11) สํานักงานคณะกรรมการคุ�มครอง
ผู�บริโภค 
    ในบรรดาส"วนราชการท้ัง 11 แห"งนี้ ลําดับท่ี 1-8 เป3นส"วนราชการท่ีข้ึนตรง
ต"อนายกรัฐมนตรี  
    สํานักนายกรัฐมนตรี  นอกจากจะมีนายกรัฐมนตรี เป3นผู�บังคับบัญชา 
รับผิดชอบ ดูแลการปฏิบัติราชการของสํานักนายกรัฐมนตรีแล�ว ยังอาจจะมีรองนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีหรืออาจมีท้ังรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรีเป3นผู�ช"วยสั่งและปฏิบัติราชการก็ได�ตามท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย    
    ในสํานักนายกรัฐมนตรี นอกจากจะมีนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีแล�วจะมีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีซ่ึงเป3นข�าราชการประจํา มี
อํานาจหน�าท่ีดังนี้ 1) รับผิดชอบควบคุมราชการประจําในสํานักนายกรัฐมนตรี กําหนดแนวทาง และ
แผนการปฏิบัติราชการของสํานักนายกรัฐมนตรี ลําดับความสําคัญของแผนการปฏิบัติราชการประจํา
ของส"วนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีให�เป3นไปตามนโยบายท่ีนายกรัฐมนตรีกําหนด รวมท้ังกํากับ 
เร"งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส"วนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรี 2) เป3น
ผู�บังคับบัญชาข�าราชการของส"วนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีรองจากนายกรัฐมนตรี รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ยกเว�นข�าราชการของส"วนราชการ ซ่ึงหัวหน�า
ส"วนราชการข้ึนตรงต"อนายกรัฐมนตรี 3) เป3นผู�บังคับบัญชาข�าราชการในสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
    รองลงมาจากปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี จะมีรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเป3น
ผู�ช"วยสั่งและปฏิบัติราชการ และอาจจะมีผู�ช"วยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเป3นผู�ช"วยสั่งและปฏิบัติ
ราชการรองลงมาอีกก็ได� 
    กระทรวง ตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ได�
กําหนดให�มีกระทรวงและส"วนราชการท่ีมีฐานะเป3น กระทรวง ดังต"อไปนี้ 1) สํานักนายกรัฐมนตรี      
2) กระทรวง กลาโหม 3) กระทรวงการคลัง 4) กระทรวงการต"างประเทศ 5) กระทรวงท"องเท่ียวและ
กีฬา 6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� 7) กระทรวงเกษตรและสหกรณ�         
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8) กระทรวงคมนาคม 9) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 10) กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 11) กระทรวงพลังงาน 12) กระทรวงพาณิชย� 13) กระทรวงมหาดไทย 
14) กระทรวงยุติธรรม 15) กระทรวงแรงงาน 16) กระทรวงวัฒนธรรม 17) กระทรวงวิทยาศาสตร�
และเทคโนโลยี 18) กระทรวงศึกษาธิการ 19) กระทรวงสาธารณสุข 20) กระทรวงอุตสาหกรรม 
    กระทรวง มีรัฐมนตรีว"าการกระทรวงเป3นผู�บังคับบัญชา และให�มีรัฐมนตรีช"วย
ว"าการเป3นผู�ช"วยสั่งหรือปฏิบัติราชการก็ได� ถ�ามีหลายคนให�เป3นไปตามท่ีรัฐมนตรีว"าการมอบหมาย 
    การจัดระเบียบราชการของกระทรวงกําหนดให�มีส"วนราชการต"างๆ ดังนี้     
1) สํานักงานรัฐมนตรี 2) สํานักงานปลัดกระทรวง 3) กรม หรือส"วนราชการท่ีเรียกชื่ออย"างอ่ืน เว�นแต"
บางกระทรวงเห็นว"าไม"มีความจําเป3นจะไม"แยกส"วนราชการต้ังข้ึนเป3นกรมก็ได� 
    ในกระทรวงหนึ่งๆ มีรัฐมนตรีว"าการกระทรวงเป3นผู�บังคับบัญชาข�าราชการ 
และกําหนดนโยบายของกระทรวงให�สอดคล�องกับนโยบายท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดหรืออนุมัติ และ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกระทรวง และจะให�มีรัฐมนตรีช"วยว"าการกระทรวงเป3นผู�ช"วยและ
ปฏิบัติราชการ ตามท่ีรัฐมนตรีว"าการกระทรวงมอบหมายก็ได� 
    นอกจากรัฐมนตรีว"าการกระทรวงและรัฐมนตรีช"วยว"าการกระทรวง ซ่ึงเป3น
ตําแหน"งการเมืองแล�ว ยังมีปลัดกระทรวงคนหนึ่งซ่ึงเป3นตําแหน"งข�าราชการประจํา มีอํานาจหน�าท่ี
ตามท่ีกําหนดไว� ดังนี้ 1) รับผิดชอบควบคุมข�าราชการประจําในกระทรวง กําหนดแนวทาง และ
แผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง และลําดับความสําคัญของแผนการปฏิบัติราชการประจําของ
ส"วนราชการในกระทรวงให�เป3นไปตามนโยบายท่ีรัฐมนตรีกําหนด รวมท้ังกํากับ เร"งรัด ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส"วนราชการในกระทรวง 2) เป3นผู�บังคับบัญชาข�าราชการของส"วน
ราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรี 3) เป3นผู�บังคับบัญชาข�าราชการในสํานักงานปลัดกระทรวง และ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวง 
    รองลงมาจากปลัดกระทรวงจะมีรองปลัดกระทรวงเป3นผู�สั่งและปฏิบัติ
ราชการและอาจจะมีผู�ช"วยปลัดกระทรวงเป3นผู�ช"วยสั่ งและปฏิบั ติราชการด�วยก็ได�  ท้ังรอง
ปลัดกระทรวงและผู�ช"วยปลัดกระทรวงจะเป3นผู�บังคับบัญชาข�าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการรองจากปลัดกระทรวงและมีอํานาจหน�าท่ีตามท่ีปลัดกระทรวงกําหนดหรือมอบหมาย 
    กรม กรมเป3นส"วนราชการในระดับรองลงมาจากกระทรวง/ทบวง นอกจากจะ
ใช�ชื่อเรียกว"า “กรม” แล�ว ยังมีส"วนราชการท่ีเรียกชื่ออย"างอ่ืนและมีฐานะเป3นกรมด�วย เช"น 
ราชบัณฑิตยสถาน กรม นั้นมีอยู" 2 ประเภท 1) กรม ซ่ึงสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือ
ทบวง กรมประเภทนี้จะถูกระบุไว�ในการแบ"งส"วนราชการของสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ
ทบวง ในพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 2) กรม ซ่ึงไม"สังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง กรมประเภทนี้จะมีความเป3นอิสระในการปฏิบัติราชการและข้ึน
ตรงต"อผู�บังคับบัญชาตามท่ีกําหนดไว�ในพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ซ่ึง
ปeจจุบันมีท้ังสิ้น จํานวน 9 แห"ง คือ 1) สํานักราชเลขาธิการ 2) สํานักพระราชวัง 3) สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห"งชาติ 4) สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
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พระราชดําริ 5) สํานักงานคณะ กรรมการวิจัยแห"งชาติ 6) ราชบัณฑิตยสถาน 7) สํานักงานตํารวจ
แห"งชาติ 8) สํานักงานปfองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 9) สํานักงานอัยการสูงสุด 
    ส"วนราชการตาม 1) - 7) อยู"ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี สําหรับส"วน
ราชการตาม 8) - 9) อยู"ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีว"าการกระทรวงยุติธรรม 
    กรมจะมีอํานาจหน�าท่ีเก่ียวกับราชการส"วนใดส"วนหนึ่งของกระทรวงหรือ
ทบวงตามท่ีกําหนดไว�ในกฎกระทรวงแบ"งส"วนราชการของกรม หรือตามกฎหมายว"าด�วยอํานาจหน�าท่ี
ของกรมนั้นๆ 
    การจัดระเบียบราชการในกรม  กําหนดให� มีส"วนราชการต"างๆ ดังนี้            
1) สํานักงานเลขานุการกรม 2) กอง หรือส"วนราชการท่ีมีฐานะเทียบเท"ากองเว�นแต"บางกรมเห็นว"าไม"
มีความจําเป3นจะไม"แยกส"วนราชการต้ังข้ึนเป3นกองก็ได� 
    นอกจากส"วนราชการตามข�อ 1) และ 2) แล�วกรมใดท่ีมีความจําเป3นก็อาจจะ
แบ"งส"วนราชการ โดยให�มีส"วนราชการอ่ืนอีกก็ได� 
    ในกรมหนึ่งๆ มีอธิบดีเป3นผู�บังคับบัญชาข�าราชการและรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการของกรมให�เป3นไปตามเปfาหมาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง 
และในกรณีท่ีมีกฎหมายอ่ืนกําหนดอํานาจหน�าท่ีของอธิบดีไว�เป3นการเฉพาะ การใช�อํานาจและการ
ปฏิบัติหน�าท่ีตามกฎหมายดังกล"าวต�องคํานึงถึงนโยบายท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดหรืออนุมัติ และ
แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงด�วย 
    นอกจากอธิบดีแล�วในกรมหนึ่งๆ จะมีรองอธิบดีเป3นผู�บังคับบัญชาข�าราชการ
รองจากอธิบดีและช"วยอธิบดีปฏิบัติราชการก็ได� รองอธิบดีมีอํานาจหน�าท่ีตามท่ีอธิบดีกําหนดหรือ
มอบหมาย 
    สําหรับในส"วนราชการท่ีเรียกชื่ออย"างอ่ืนและมีฐานะเป3นกรม เช"น สํานักข"าว
กรองแห"งชาติ สํานักงานสภาความม่ันคงแห"งชาติ ฯลฯ จะมีหัวหน�าส"วนราชการท่ีเรียกชื่ออย"างอ่ืน 
เช"น เลขาธิการ ผู�อํานวยการ หรือตําแหน"งท่ีเรียกชื่ออ่ืนๆ ซ่ึงเทียบเท"าปลัดกระทรวงหรืออธิบดี จะให�
มีรองเลขาธิการ รองผู�อํานวยการหรือตําแหน"งรองของตําแหน"งท่ีเรียกชื่ออย"างอ่ืน หรือผู�ช"วย
เลขาธิการ ผู�ช"วยผู�อํานวยการ หรือตําแหน"งผู�ช"วยของตําแหน"งท่ีเรียกชื่ออย"างอ่ืนเป3นผู�บังคับบัญชา
ข�าราชการและช"วยปฏิบัติราชการแทนก็ได� 
    เขตและผู�ตรวจราชการ 
    1) เขต กระทรวง ทบวง กรมใด ท่ีมีเหตุพิเศษอาจจะแบ"งท�องท่ีออกเป3นเขต 
เพ่ือให�มีหัวหน�าส"วนราชการประจําเขตแล�วแต"จะเรียกชื่อเพ่ือปฏิบัติงานทางวิชาการก็ได� หัวหน�าส"วน
ราชการประจําเขตมีอํานาจหน�าท่ีเป3นผู�รับนโยบายและคําสั่งจากกระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติงาน
ทางวิชาการและเป3นผู�บังคับบัญชาข�าราชการประจําสํานักงานเขต 
    2) ผู�ตรวจราชการ กระทรวง ทบวง กรมใด ท่ีโดยสภาพและปริมาณงาน
สมควรมีผู�ตรวจราชการของกระทรวง ทบวง หรือกรมนั้นๆ ก็สามารถกระทําได� ผู�ตรวจราชการของ
กระทรวง ทบวง กรม มีอํานาจหน�าท่ีตรวจและแนะนําการปฏิบัติราชการอันเก่ียวกับกระทรวง ทบวง 
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หรือกรม นั้นตาม กฎหมาย ระเบียบ หรือข�อบังคับของกระทรวง ทบวง หรือกรม หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีหรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
    ส"วนราชการท่ีเป3นหน"วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
    ส"วนราชการท่ีเป3นหน"วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีดังต"อไปนี้ 1) สํานักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ 2) สํานักงานศาลปกครอง 3) สํานักงานคณะกรรมการปfองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห"งชาติ 4) สํานักงานการตรวจเงินแผ"นดิน 5) สํานักงานคณะกรรมการเลือกต้ัง 6) สํานักงาน
ผู�ตรวจการแผ"นดินของรัฐสภา7) สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห"งชาติ 8) สภาท่ีปรึกษาทาง
เศรษฐกิจและสังคมแห"งชาติ 
   2) การจัดระเบียบบริหารราชการส"วนภูมิภาค 
    ราชการส"วนภูมิภาค หมายถึง ราชการของกระทรวง ทบวง กรมต"างๆ ซ่ึงได�
แบ"งแยกออกไปดําเนินการในเขตการปกครองของประเทศ เพ่ือสนองความต�องการของประชาชนใน
เขตการปกครองนั้นๆ โดยมีเจ�าหน�าท่ีของราชการส"วนกลางซ่ึงได�รับการแต"งต้ังออกไปประจําในพ้ืนท่ี
การปกครองต"างๆ ในส"วนภูมิภาคเป3นผู�ปฏิบัติราชการ โดยอยู"ใต�การบังคับบัญชาของราชการ
ส"วนกลางท่ีได�แบ"งมอบอํานาจให�ไปดําเนินการแทน เนื่องจากราชการส"วนกลางมีงานกว�างขวาง การมี
สํานักงานกลางท่ีจัดต้ังเป3น กระทรวง ทบวง กรม อํานวยการอยู"ท่ีเมืองหลวงแห"งเดียว ไม"อาจอํานวย
ประโยชน�ให�ประชาชนได�ท่ัวถึง จึงต�องแยกสาขาออกไปต้ังปฏิบัติราชการอยู"ตามพ้ืนท่ีต"างๆ  
    โดยท่ัวไปแล�ว ราชการส"วนภูมิภาคมีลักษณะสําคัญท่ีพอจะสรุปได� ดังนี้       
1) การปกครองแบบราชการส"วนภูมิภาค เป3นการแบ"งอํานาจการปกครองจากส"วนกลางให�แก"ผู�แทน
ราชการบริหารส"วนกลางซ่ึงประจําอยู" ในส"วนภูมิภาค มิใช"เป3นการกระจายอํานาจปกครอง              
2) เจ�าหน�าท่ีในส"วนภูมิภาคยังอยู"ภายใต�อํานาจบังคับบัญชาของส"วนกลาง โดยเฉพาะในเรื่องการ
แต"งต้ัง ถอดถอน มีวินัยเป3นเครื่องบังคับ และผู�มีอํานาจบังคับบัญชามีความรับผิดชอบในราชการท่ี
ผู�ใต�บังคับบัญชาปฏิบัติไปตามคําสั่งของตนทุกประการ 3) ราชการส"วนภูมิภาคได�รับมอบอํานาจในการ
วินิจฉัยสั่งการเฉพาะบางเรื่อง บางประการ เท"านั้น ราชการส"วนกลางมีอํานาจท่ีจะเปลี่ยนแปลงแก�ไขคํา
วินิจฉัยสั่งการของส"วนภูมิภาคได� ฉะนั้นผู�มีอํานาจสั่งการข้ันสุดท�ายก็คือ ราชการส"วนกลางนั่นเอง 
    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ"นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 51 
บัญญัติไว�ว"าให�จัดระเบียบบริหารราชการส"วนภูมิภาค (กรมการปกครอง, 2555) ดังนี้ 
    2.1) จังหวัด 
    2.2) อําเภอ 
    สําหรับ ก่ิงอําเภอ ตําบลและหมู"บ�านนั้น มิได�มีการกําหนดให�เป3นราชการ
บริหารส"วนภูมิภาคตามกฎหมายนี้แต"อย"างใด 
    อย"างไรก็ตามในมาตรา 68 ของกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ"นดินได�
บัญญัติไว�ว"าการจัดการปกครองอําเภอ นอกจากท่ีได�บัญญัติไว�ในพระราชบัญญัตินี้ให�เป3นไปตาม
กฎหมาย ว"าด�วยการปกครองท�องท่ี ซ่ึงก็คือ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี พ.ศ. 2457 
นั่นเอง ดังนั้น ก่ิงอําเภอ ตําบล และหมู"บ�าน จึงจัดเป3นการปกครองท�องท่ี เพ่ือประโยชน�ในการบริหาร
ราชการแผ"นดินในระดับพ้ืนฐาน โดยจะกล"าวถึง ก่ิงอําเภอ รวมไว�ในส"วนนี้เพ่ือสะดวกต"อการทําความเข�าใจ 
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    จังหวัดมาจากการรวมท�องท่ีหลายๆ อําเภอ ต้ังข้ึนเป3นจังหวัด แต"กฎเกณฑ�
มิได�กําหนดเป3นการแน"นอนว"าจะต�องมีจํานวนก่ีอําเภอ จังหวัดหนึ่งๆ จะมีจํานวนอําเภอมากน�อย
เท"าใดย"อมข้ึนอยู"กับลักษณะภูมิศาสตร� ความเป3นมาทางประวัติศาสตร�และความจําเป3นทางการ
ปกครอง ในปeจจุบันจังหวัดท่ีประกอบข้ึนจากอําเภอจํานวนอย"างน�อยท่ีสุดคือ 3 อําเภอ มีอยู"           
3 จังหวัด คือ ภูเก็ต สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร ปeจจุบันมีจังหวัดท้ังหมด 76 จังหวัด 
(กรุงเทพมหานครไม"นับเป3นจังหวัดตามท่ีกล"าวถึงนี้ แต"จัดเป3นหน"วยการปกครองท�องถ่ินรูปพิเศษ) 
    การต้ัง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดต�องตราเป3นพระราชบัญญัติ จังหวัด
จึงมีฐานะเป3นนิติบุคคล ทําให�มีสิทธิ อํานาจ หน�าท่ี และความรับผิดชอบตามกฎหมาย แลสามารถทํา
นิติกรรม หรือดําเนินคดีในศาลได�ในนามของจังหวัด 
    การจัดระเบียบบริหารของจังหวัด ในจังหวัดหนึ่งจะมีเจ�าหน�าท่ีดําเนินการ
ปกครองดังนี้ 1) ผู�ว"าราชการจังหวัด 2) รองผู�ว"าราชการจังหวัด 3) ผู�ช"วยผู�ว"าราชการจังหวัด (ยังไม"มี
การแต"งต้ัง) 4) ปลัดจังหวัด 5) หัวหน�าสํานักงานจังหวัด 6) หัวหน�าส"วนราชการประจําจังหวัด        
7) คณะกรมการจังหวัด  
    คณะกรรมการจังหวัด เป3นท่ีปรึกษาของผู�ว"าราชการจังหวัดในการบริหาร
ราชการแผ"นดินของจังหวัด และให�ความเห็นชอบในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดกับปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืน
ตามท่ีกฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรีกําหนด 
    การแบ"งส"วนราชการจังหวัด แบ"งออกเป3น 2 ส"วน คือ 1) สํานักงานจังหวัด มี
หน�าท่ีเ ก่ียวกับราชการท่ัวไปและการวางแผนพัฒนาจังหวัด มีหัวหน�าสํานักงานจังหวัดเป3น
ผู�บังคับบัญชาข�าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานจังหวัด 2) ส"วนราชการ
ประจําจังหวัด คือ ส"วนราชการ ซ่ึงกระทรวง ทบวง กรม ได�ต้ังข้ึน มีหน�าท่ีเก่ียวกับราชการของ
กระทรวง ทบวง กรมนั้น มีหัวหน�าส"วนราชการประจําจังหวัดนั้นๆ เป3นผู�บังคับบัญชารับผิดชอบ 
    อําเภอ อําเภอเป3นหน"วยราชการส"วนภูมิภาครองจากจังหวัด และไม"มีฐานะ
เป3นนิติบุคคลเหมือนจังหวัด ประกอบข้ึนจากท�องท่ีหลายตําบลรวมกันข้ึนเป3นอําเภอ 
    การจัดต้ังอําเภอ จะต�องกระทําโดยตราเป3นพระราชกฤษฎีกา การต้ังอําเภอ
นอกจากจะอาศัยอํานาจตามกฎหมายว"าด�วยการจัดระเบียบบริหารราชการแผ"นดินแล�ว ยังต�อง
ดําเนินการให�เป3นไปตาม พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี พระพุทธศักราช 2457 ด�วย 
    การจัดระเบียบการปกครองอําเภอ ในอําเภอหนึ่งๆ มีเจ�าหน�าท่ีบริหารงาน
และดําเนินการปกครอง ดังนี้ 1) นายอําเภอ 2) ปลัดอําเภอ 3) หัวหน�าส"วนราชการประจําอําเภอ 
    การแบ"งส"วนราชการของอําเภอ แบ"งออกเป3น 2 ส"วน คือ 1) สํานักงาน
อําเภอ มีหน�าท่ีเก่ียวกับราชการท่ัวไปของอําเภอนั้น โดยมีนายอําเภอเป3นผู�ปกครองบังคับบัญชา
ข�าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ สํานักงานอําเภอจัดต้ังข้ึนเพ่ือเป3นศูนย�กลางในการ
บริหารราชการของอําเภอ 2) ส"วนราชการประจําอําเภอ เป3นไปตามท่ีกระทรวง ทบวง กรมต"างๆ ได�
จัดต้ังข้ึนในอําเภอนั้น โดยมีหัวหน�าส"วนราชการประจําอําเภอเป3นผู�บังคับบัญชาข�าราชการนั้นๆ และ
มีหน�าท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติราชการของกระทรวง ทบวง กรม นั้น  
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    ก่ิงอําเภอ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ"นดิน พ.ศ. 2534 ได�
กําหนดการจัดรูปการปกครองในระดับภูมิภาคไว�แค"อําเภอ แต"ก่ิงอําเภอเป3นรูปการปกครองท่ีปรากฏ
อยู"ใน พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี พระพุทธศักราช 2457 
    ก่ิงอําเภอมีฐานะเป3นส"วนราชการท่ีมีเจ�าหน�าท่ีของรัฐไปปฏิบัติงานประจําอยู"
เป3นส"วนย"อยของอําเภอ โดยอําเภอหนึ่งๆ อาจแบ"งพ้ืนท่ีออกเป3นก่ิงอําเภอได�ตามความจําเป3นในการ
ปกครองการต้ังก่ิงอําเภอทําโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย 
    ในการบริหารราชการของก่ิงอําเภอนั้น นอกจากมีนายอําเภอท�องท่ีเป3น
ผู�ปกครองบังคับบัญชาแล�ว จะมีปลัดอําเภอผู�เป3นหัวหน�าประจําก่ิงอําเภอ รับผิดชอบในการบริหาร
ราชการรองจากนายอําเภอและมีหน�าท่ีปฏิบัติราชการแทนนายอําเภอในเวลาท่ีนายอําเภอมิได�มาอยู"
ก่ิงอําเภอ 
    ปลัดอําเภอผู� เป3นหัวหน�าประจําก่ิงอําเภอ เป3นข�าราชในสังกัดกรมการ
ปกครองกระทรวงมหาดไทย 
   3) การจัดระเบียบบริหารราชการส"วนท�องถ่ิน 
    การปกครองท�องถ่ิน เป3นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
หากประเทศใดมีการปกครองท�องถ่ินอย"างม่ันคงแล�วย"อมจะทําให�การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยของประเทศนั้นม่ันคงไปด�วย เพราะการปกครองท�องถ่ินเปjดโอกาสให�ประชาชนเข�าไปมี
ส"วนร"วมในการปกครองตนเองเพ่ือประโยชน�โดยส"วนรวมของท�องถ่ิน การปกครองท�องถ่ินจึง
เปรียบเสมือนสถาบันฝ�กสอนประชาธิปไตยในทางปฏิบัติให�ประชาชนมีประสบการณ�ความรู�และความ
เข�าใจกลไกในการบริหารงานของ การปกครองตนเองในระดับพ้ืนฐาน เพ่ือให�พร�อมท่ีจะเข�าไปมีส"วน
ร"วมในการปกครองในระดับชาติซึ่งมีความยุ"งยากและสลับซับซ�อนมากกว"าหลายเท"าในโอกาสต"อไป 
    ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ"นดิน พ.ศ. 2534 ได�กําหนดให�
จัดระเบียบบริหารราชการส"วนท�องถ่ิน เป3นดังนี้  1) องค�การบริหารส"วนจังหวัด  2) เทศบาล            
3) สุขาภิบาล  4) ราชการส"วนท�องถ่ินอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด (ปeจจุบันมี 3 รูป คือ 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค�การบริหารส"วนตําบล) 
    อย"างไรก็ตามนับแต"เดือนพฤษภาคม 2542 เป3นต�นมา เนื่องจากได�มี
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป3นเทศบาล พ.ศ. 2542 ให�ยกเลิกการปกครอง
ท�องถ่ินในรูปแบบสุขาภิบาลลง และยกฐานะสุขาภิบาลข้ึนเป3นเทศบาลตําบลทุกแห"ง ดังนั้น แม�ว"า
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ"นดิน พ.ศ. 2534 จะกําหนดให�จัดระเบียบบริหารราชการ
ส"วนท�องถ่ินออกเป3น 4 ประเภท แต"ในทางข�อเท็จจริงแล�ว การจัดระเบียบบริหารราชการส"วนท�องถ่ิน
ของประเทศไทยในปeจจุบันจะประกอบไปด�วย องค�การบริหารส"วนจังหวัด เทศบาล กรุงเทพมหานคร 
เมืองพัทยา และองค�การบริหารส"วนตําบล เท"านั้น 
   4) การปกครองท�องท่ี 
    การจัดการปกครองท�องท่ีได�เริ่มต�นมาจากรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล�าเจ�าอยู"หัว รัชกาลท่ี 5 ซ่ึงทรงมีพระราชดําริให�มีการฟ��นฟูการปกครองระดับหมู"บ�านท่ีมีมา
แต"เดิมข้ึนใหม" เพราะทรงเล็งเห็นว"าการปกครองในระดับนี้จําเป3นและสําคัญยิ่งในการบริหารราชการ
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แผ"นดินเนื่องจากเป3นหน"วยการปกครองท่ีใกล�ชิดกับราษฎรมากท่ีสุด โดยได�ทรงให�มีการทดลองจัด
ระเบียบการปกครองตําบล หมู"บ�าน ข้ึนท่ีอําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือ ร.ศ. 111 
(พ.ศ. 2435) โดยให�ราษฎรเลือกกันเองเป3นผู�ใหญ"บ�านแทนการแต"งต้ังโดยเจ�าเมืองดังแต"ก"อน นับแต"
นั้นมาจึงได� มีการจัดระเบียบการปกครองตําบล หมู"บ�าน ตามหัวเมืองต"างๆ โดยตราเป3น
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี ร.ศ. 116 
    ต"อมาในรัชสมัยรัชกาลท่ี 6 ได�มีการตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ท�องท่ี พระพุทธศักราช 2457 ข้ึนใช�บังคับแทน และได�มีการใช�สืบเนื่องมาจนถึงปeจจุบัน 
    การจัดการปกครองท�องท่ีตามท่ีกําหนดไว� ในพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท�องท่ี พระพุทธศักราช 2457 ประกอบไปด�วย 1) หมู"บ�าน 2) ตําบล 3) ก่ิงอําเภอ 4) อําเภอ 
    หมู"บ�าน 
    การจัดต้ังหมู"บ�าน หมู"บ�านตามท่ีกําหนดไว�ในกฎหมายลักษณะปกครองท�องท่ี 
มี 2 ประเภท คือ  
    (1) หมู"บ�านท่ีจัดต้ังข้ึนอย"างเป3นทางการ การจัดต้ังทําโดยประกาศจังหวัด 
ภายใต�หลักเกณฑ� ดังนี้ 
     หลักเกณฑ�ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี พระพุทธศักราช 
2457 ท่ีใช�อยู"ปeจจุบันนี้ ได�วางหลักเกณฑ�การต้ังหมู"บ�านไว�กว�างๆ 2 ประการ คือ 1) ถ�าเป3นท่ีคนอยู"
รวมกันมากถึงจํานวนบ�านน�อย ให�ถือเอาจํานวนคนเป3นสําคัญ ประมาณ ราว 200 คน เป3นหมู"บ�าน
หนึ่ง 2) ถ�าเป3นท่ีผู�คนต้ังบ�านเรือนอยู"ห"างไกลกัน ถึงจํานวนคนจะน�อย ถ�ามีจํานวนบ�านไม"ตํ่ากว"า         
5 บ�านแล�ว จะจัดเป3นหมู"บ�านหนึ่งก็ได� 
     ในการท่ีจะพิจารณาจัดต้ังหมู"บ�านข้ึนใหม" ก็จําเป3นจะต�องถือหลักเกณฑ�
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว�โดยอนุโลมเช"นเดียวกับการต้ังตําบลดังท่ีกล"าวมาแล�ว แต"ท้ังนี้จะต�อง
พิจารณาถึงความจําเป3นและความเหมาะสมจริงๆ โดยให�ถือความสะดวกแก"การปกครองเป3นประมาณ 
     หลักเกณฑ�ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด กระทรวงมหาดไทยได�วาง
หลักเกณฑ�การจัดต้ังหมู"บ�านไว�ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2539 คือ 1) กรณีเป3น
ชุมชนหนาแน"น 1.1) เป3นชุมชนท่ีมีราษฎรไม"น�อยกว"า 1,200 คน หรือมีจํานวนบ�าน ไม"น�อยกว"า 240 
บ�าน 1.2) เม่ือแยกหมู"บ�านใหม"แล�ว หมู"บ�านใหม"จะต�องมีราษฎรไม"น�อยกว"า 600 คน หรือมีจํานวน
บ�านไม"น�อยกว"า 120 บ�าน 1.3) ต�องได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหมู"บ�าน สภาตําบล หรือ
สภาองค�การบริหารส"วนตําบล และท่ีประชุมหัวหน�าส"วนราชการประจําอําเภอ 2) กรณีเป3นชุมชน
ห"างไกล 2.1) เป3นชุมชนท่ีมีราษฎรไม"น�อยกว"า 600 คน หรือมีจํานวนบ�านไม"น�อยกว"า 120 บ�าน      
2.2) เม่ือแยกหมู"บ�านใหม"แล�ว หมู"บ�านใหม"จะต�องมีราษฎรไม"น�อยกว"า 200 คน หรือมีจํานวนบ�านไม"
น�อยกว"า 40 บ�าน 2.3) ชุมชนใหม"ห"างจากชุมชนเดิมไม"น�อยกว"า 6 กิโลเมตร 2.4) ต�องได�รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการหมู"บ�าน สภาตําบลหรือสภาองค�การบริหารส"วนตําบล และท่ีประชุม
หัวหน�าส"วนราชการประจําอําเภอ 
    (2) หมู"บ�านท่ีจัดต้ังข้ึนเป3นการชั่วคราว 
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     หมู"บ�านชั่วคราว เป3นหมู"บ�านท่ีจัดต้ังข้ึนในกรณีท่ีท�องท่ีอําเภอใดมีราษฎร
ไปต้ังชุมนุมทําการหาเลี้ยงชีพแต"ในบางฤดู และจํานวนราษฎรซ่ึงไปต้ังทําการอยู"มากพอสมควรจะ
จัดเป3นหมู"บ�านตามหลักเกณฑ�การต้ังหมู"บ�านปกติได� เพ่ือความสะดวกแก"การปกครอง ให�นายอําเภอ
ประชุมราษฎรในหมู"บ�านนั้นๆ เลือก ว"าท่ีผู�ใหญ"บ�าน มีอํานาจและหน�าท่ีเหมือนผู�ใหญ"บ�านปกติ 
  3) การบริหารของกํานันและผู�ใหญ"บ�านเก่ียวกับการเมืองการปกครอง 
   การจัดระเบียบการปกครองหมู"บ�านตามกฎหมายลักษณะปกครองท�องท่ี การ
บริหารงานของหมู"บ�าน มีองค�ประกอบท่ีสําคัญ (กรมการปกครอง, 2554) ดังนี้ 1) ผู�ใหญ"บ�าน         
2) ผู�ช"วยผู�ใหญ"บ�าน 3) คณะกรรมการหมู"บ�าน 
   ในหมู"บ�านหนึ่งมีผู�ใหญ"บ�าน 1 คน ทําหน�าท่ีปกครองราษฎรในเขตหมู"บ�าน โดยมี
ท่ีมาจากการเลือกของราษฎรในหมู"บ�านนั้น นอกจากจะมีผู�ใหญ"บ�านเป3นผู�ปกครองหมู"บ�านแล�ว ยังมี
ผู�ช"วยผู�ใหญ"บ�านเป3นผู�ช"วยเหลือผู�ใหญ"บ�าน ผู�ช"วยผู�ใหญ"บ�าน มี 2 ประเภท คือ 1) ผู�ช"วยผู�ใหญ"บ�าน
ฝlายปกครอง มีหมู"บ�านละ 2 คน เว�นแต"หมู"บ�านใดมีความจําเป3น ต�องมีมากกว"า 2 คน ต�องขออนุมัติ
กระทรวง มหาดไทย 2) ผู�ช"วยผู�ใหญ"บ�านฝlายรักษาความสงบ หมู"บ�านใดจะมีได�ต�องให�ผู�ว"าราชการ
จังหวัดเป3นผู�อนุมัติตามจํานวนท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
   คณะกรรมการหมู"บ�าน คณะกรรมการหมู"บ�าน ประกอบด�วย 1) ผู�ใหญ"บ�าน เป3น
ประธานโดยตําแหน"ง 2) ผู�ช"วยผู�ใหญ"บ�าน เป3นกรรมการโดยตําแหน"ง 3) สมาชิกสภาองค�กรปกครอง
ส"วนท�องถ่ินเป3นกรรมการโดยตําแหน"ง 4) ผู�นําหรือผู�แทนกลุ"มหรือองค�กรในหมู"บ�าน เป3นกรรมการ
โดยตําแหน"ง 5) กรรมการหมู"บ�านผู�ทรงคุณวุฒิ จํานวน 2-10 คน โดยการเลือกของราษฎรในหมู"บ�าน 
อยู"ในตําแหน"งคราวละ 4 ปi 
   หน�าท่ีของคณะกรรมการหมู"บ�าน คือ 1) ช"วยเหลือแนะนําให�คําปรึกษาแก"
ผู�ใหญ"บ�านเก่ียวกับ กิจการอันเป3นอํานาจหน�าท่ีของผู�ใหญ"บ�านและปฏิบัติหน�าท่ีตามกฎหมายหรือ
ระเบียบแบบแผนของทาง ราชการหรือท่ีนายอําเภอมอบหมายหรือผู�ใหญ"บ�านร�องขอ 2) เป3นองค�กร
หลักท่ีรับผิดชอบในการบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาหมู"บ�านและบริหารจัดการกิจกรรมท่ีดําเนินงานใน
หมู"บ�านร"วมกับองค�กรอ่ืนทุกภาคส"วน 
   ในการปกครองระดับตําบล หมู"บ�าน นั้น กํานัน ผู�ใหญ"บ�านเป3นผู� ทําหน�าท่ี
ปกครองดูแลทุกข�สุขราษฎร เป3นบุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญในการแก�ไขปeญหา ปeดเปlาความเดือดร�อนแก"
ราษฎรและพัฒนาความเจริญให�กับท�องถ่ินในฐานะเป3นตัวกลางระหว"างรัฐบาลกับราษฎร มีอํานาจ
หน�าท่ีในการปกครองราษฎร (กรมการปกครอง, 2555)  เช"น 1) ผู�ใหญ"บ�านมีอํานาจหน�าท่ีปกครอง
บรรดาราษฎรท่ีอยู"ในเขตหมู"บ�าน 2) ผู�ใหญ"บ�านทําหน�าท่ีช"วยเหลือนายอําเภอในการปฏิบัติหน�าท่ีและ
เป3นหัวหน�าของราษฎรในหมู"บ�านของตน กล"าวคือ (1) อํานวยความเป3นธรรมและดูแลรักษาความสงบ
เรียบร�อยและความปลอดภัยให�แก"ราษฎรในหมู"บ�าน (2) สร�างความสมานฉันท�และความสามัคคีให�
เกิดข้ึนในหมู"บ�านรวมท้ังส"งเสริมวัฒนธรรมและ ประเพณีในท�องท่ี (3) ประสานหรืออํานวยความ
สะดวกแก"ราษฎรในหมู"บ�านในการติดต"อหรือรับบริการกับ  ส"วนราชการ หน"วยงานของรัฐ หรือ
องค�กรปกครองส"วนท�องถ่ิน (4) รับฟeงปeญหาและนําความเดือดร�อน ทุกข�สุขและความต�องการท่ี
จําเป3นของราษฎรในหมู"บ�าน แจ�งต"อส"วนราชการของรัฐ องค�กรปกครองส"วนท�องถ่ิน หรือองค�กรอ่ืนท่ี
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เก่ียวข�องเพ่ือให�การแก�ไขหรือ ช"วยเหลือ (5) ให�การสนับสนุน ส"งเสริม และอํานวยความสะดวกใน
การปฏิบัติหน�าท่ีหรือการให�บริการส"วนราชการ หน"วยงานของรัฐ หรือองค�กรปกครองส"วนท�องถ่ิน  
(6) ควบคุมดูแลราษฎรในหมู"บ�านให�ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดย
กระทําตนให�เป3นตัวอย"างแก"ราษฎรตามท่ีทางราชการได�แนะนํา 3) มีหน�าท่ีในการดูแลรักษาความ
สงบและความเป3นระเบียบเรียบร�อยของชุมชน ตลอดจนการปfองกันและระงับเหตุร�ายการรายงาน
เหตุการณ�ผิดปกติท่ีเกิดข้ึนในตําบล หมู"บ�าน 4) การนําข�อราชการไปประกาศแก"ราษฎร 5) การจัดทํา
ทะเบียนในท�องท่ีหรือทะเบียนข�อมูลบุคคล  เป3นข�อมูลพ้ืนฐานสําคัญด�านการปกครองท่ีจะต�องจัดทํา
เพ่ือให�ได�ทราบเก่ียวกับรายละเอียดต"างๆ ท่ีเกิดข้ึน หรือปรากฏการณ�ต"างๆ ภายในเขตปกครองอัน
เก่ียวกับจํานวนประชาชน จํานวนครอบครัว จํานวนสัตว�พาหนะ และลักษณะพ้ืนท่ีในเขตรับผิดชอบ 
ข�อมูลรายละเอียดดังกล"าว นอกจากจะเป3นประโยชน�แก"การปกครองและงานในหน�าท่ีของกํานัน 
ผู�ใหญ"บ�านแล�วยังจะสามารถประสานงานกับทางราชการเม่ือเกิดเหตุ และชี้แนะเหตุการณ�ต"างๆ ท่ี
เกิดข้ึนในท�องท่ีให�ทางราชการทราบ โดยเฉพาะอย"างยิ่งความสําคัญในเชิงสถิติข�อมูล เพ่ือใช�ในการ
วางแผนพัฒนาด�านต"างๆ ของทางราชการ 6) การอบรมหรือชี้แจงให�ราษฎรมีความรู�ความเข�าใจในข�อ
ราชการ กฎหมาย หรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ ในการนี้ สามารถเรียกราษฎรมาประชุมได�
ตามสมควร 7) กิจการสาธารณประโยชน� เช"น (1) แจ�งให�ราษฎรให�ความช"วยเหลือในกิจการ
สาธารณประโยชน�เพ่ือบําบัดปeดปfองภยันตรายสาธารณะอันมีมาโดยฉุกเฉิน รวมตลอดท้ังการ
ช"วยเหลือบรรเทาทุกข�แก"ผู�ประสบภัย (2) ถ�าเกิดจลาจลก็ดี ฆ"ากันตายก็ดี ชิงทรัพย�ก็ดี ปล�นทรัพย�ก็ดี  
ไฟไหม�ก็ดี หรือเหตุร�ายสําคัญอย"างใดๆ ในตําบลของตน หรือในตําบลท่ีใกล�เคียงอันสมควรจะช"วยได�ก็
ดี หรือมีผู�ร�ายแต"ท่ีอ่ืนๆ มาม่ัวสุมในตําบลนั้นก็ดี  หรือมีเหตุควรสงสัยว"าลูกบ�านคนใดในตําบลนั้นบาง
คนจะเก่ียวข�องเป3นโจรผู�ร�ายก็ดี  เป3นหน�าท่ีของกํานันต�องเรียกผู�ใหญ"บ�าน และลูกบ�านในตําบลออก
ช"วยต"อสู�ติดตามจับผู�ร�าย หรือติดตามเอาของกลางคืน หรือดับไฟ หรือช"วยอย"างอ่ืนตามสมควรแก"การ
โดยเต็มกําลัง (3) กํานันต�องร"วมมือและช"วยเหลือนายอําเภอและองค�กรปกครองส"วนท�องถ่ินในการ
ดูแลรั กษาและคุ�มครองปfอง กัน ท่ี ดินอันเป3นสาธารณสมบั ติของแผ"น ดิน และสิ่ ง ซ่ึ ง เป3น
สาธารณประโยชน�อ่ืนอันอยู"ในตําบลนั้น (4) กํานันกระทําตามหน�าท่ีจะเรียกผู�ใดมาหาหรือให�ช"วยก็ได� 
5) ถ�ามีเหตุสงสัยว"าผู�ใดในตําบลนั้นแสดงความอาฆาตมาดร�ายแก"ผู�อ่ืนก็ดี หรือเป3นคนจรจัดไม"ปรากฏ
การทํามาหาเลี้ยงชีพ และไม"สามารถจะชี้แจงความบริสุทธิ์ของตนได�ก็ดี ให�กํานันเรียกประชุม
ผู�ใหญ"บ�านสืบสวน ถ�ามีหลักฐานควรเชื่อว"าเป3นความจริงก็ให�เอาตัวผู�นั้นส"งกรมการอําเภอไปฟfองร�อง
เอาโทษตามมาตรา 30 แห"งประมวลกฎหมายอาญา (6) ถ�าลูกบ�านผู�ใดไปต้ังทับกระท"อม  หรือ
โรงเรียนอยู"ในท่ีเปลี่ยวในตําบลนั้น ซ่ึงน"ากลัวจะเป3นอันตรายด�วยโจรผู�ร�าย หรือน"าสงสัยว"าจะเป3น
สํานักโจรผู�ร�าย การอย"างนี้ให�กํานันคนนั้นย�ายเข�ามาอยู"เสียในหมู"บ�านราษฎรก็ได� และให�นําความแจ�ง
ต"อกรมการอําเภอ (7) ในเวลาใดจะมีอันตรายแก"การทํามาหากินของลูกบ�านในตําบลนั้น เช"น โรคภัย
ไข�เจ็บติดต"อเกิดข้ึน หรือน้ํามากหรือน้ําน�อยเกินไป เป3นต�น ให�กํานัน ผู�ใหญ"บ�าน และแพทย�ประจํา
ตําบลปรึกษาหารือกันในการท่ีจะปfองกันแก�ไขเยียวยาภยันตรายด�วยอาการท่ีแนะนําลูกบ�านให�ทํา
อย"างไร หรือลงแรงช"วยกันได�ประการใด กํานันมีอํานาจท่ีจะบังคับการนั้นก็ได� ถ�าเป3นการเหลือกําลัง
ให�ร�องเรียนต"อกรมการอําเภอและผู�ว"าราชการเมืองขอกําลังรัฐบาลช"วย (8) ในเวลาใดมีการนักขัตฤกษ�      
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หรือประชุมชนเป3นการใหญ"ในตําบลนั้นกํานันจะเรียกผู�ใหญ"บ�านและแพทย�ประจําตําบลพร�อมกันมา
ช"วยพิทักษ�รักษาความเรียบร�อยในท่ีอันนั้น ถ�าแลเป3นการจําเป3นแล�วจะขอแรงราษฎรช"วยก็ได� 8) การ
จัดหมู"บ�านให�เป3นระเบียบเรียบร�อยและต�องด�วยสุขลักษณะ คือ ถ�าราษฎรคนใดท้ิงให�บ�านเรือนชํารุด
รุงรัง หรือปล"อยให�โสโครกโสมมอาจจะเป3นเหตุให�เกิดอันตรายแก"ผู�อยู"ในท�องท่ีนั้น หรือผู� ท่ีอยู"
ใกล�เคียงหรือผู�ท่ีไปมาหรือให�เกิดอัคคีภัย หรือโรคภัย ให�กํานัน ผู�ใหญ"บ�าน และแพทย�ประจําตําบล
ปรึกษากันถ�าเห็นควรจะบังคับให�ผู�ท่ีอยู"นั้นแก�ไขเสียให�ดีก็บังคับได� ถ�าผู�นั้นไม"ทําตามบังคับ ก็ให�กํานัน
นําความร�องเรียนต"อกรมการอําเภอ 8) ดูแลรักษาความสงบเรียบร�อยในทางคดีเป3นการปฏิบัติการ
ต"อเนื่องเพ่ือการปราบปรามผู�กระทําผิดทางอาญา อันเป3นผลกระทบกระเทือนต"อความสงบเรียบร�อย
ของประชาชนเพราะถึงแม�ว"ากฎหมายจะบัญญัติโทษหนักเพียงใด หรือเจ�าหน�าท่ีฝlายปกครองมี
สมรรถภาพดีอย"างไรก็ตาม ก็ไม"อาจปfองกันการกระทําผิดมิให�เกิดข้ึนได�ทุกกรณีเนื่องจากการกระทํา
ผิดนั้นเป3นปรากฏการณ�ทางสังคมหรือเป3นผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากสังคมอยู"เสมอเจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติหน�าท่ี
ตามกฎหมายจึงต�องเป3นผู�มีความรู�ในเรื่องนี้พอเพียงท่ีจะสามารถทําหน�าท่ีท้ังปfองกันและปราบปราม
การกระทําผิด  
   ในกรณีท่ีมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร การเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา การ
เลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ิน การเลือกต้ังผู�บริหารท�องถ่ิน และการเลือกต้ังประเภทอ่ืน ทางราชการจะ
สั่งการหรือประสานขอความร"วมมือให�กํานันและผู�ใหญ"บ�าน ดําเนินการรณรงค�ประชาสัมพันธ�การ
เลือกต้ังด�วยวิธีการต"างๆ เช"น การประชาสัมพันธ�ทางหอกระจายข"าวหมู"บ�าน การติดแผ"นปfาย
ประชาสัมพันธ� การเดินรณรงค�เชิญชวนการไปใช�สิทธิเลือกต้ัง เป3นต�น 
   สําหรับหน�าท่ีของกํานันและผู�ใหญ"บ�านเก่ียวกับการรักษาความสงบเรียบร�อยนั้น 
นอกจากจะมีอํานาจตามกฎหมายลักษณะปกครองท�องท่ีแล�ว ยังมีผู�ช"วยเหลือ คือ ชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู"บ�าน หรือเรียกโดยย"อว"า “ชรบ.” (ท่ีทําการปกครองอําเภอหนองบัวระเหว, 2556) คือ 
หน"วยคุ�มครองและรักษาความสงบเรียบร�อยภายในหมู"บ�าน ซ่ึงประกอบด�วย อาสาสมัครในหมู"บ�านท่ี
ผ"านการอบรมตามหลักสูตรอาสาพัฒนาและปfองกันตนเอง (อพป.) อาสาสมัครตํารวจบ�าน 
อาสาสมัครปfองกันภัยฝlายพลเรือน (อปพร.) และได�รับการแต"งต้ังจากนายอําเภอให�ปฏิบัติหน�าท่ี เป3น
ผู�ช"วยเหลือเจ�าพนักงาน ปกปfองคุ�มครองชีวิตและทรัพย�สิน ปfองกันแก�ไขปeญหาในหมู"บ�าน เช"น ปeญหา
อาชญากรรม ยาเสพติด 
   หน�าท่ีท่ีสําคัญของกํานันและผู�ใหญ"บ�านอีกประการหนึ่ง คือ หน�าท่ีในการจัดทํา
แผนพัฒนาหมู"บ�าน ในฐานะท่ีผู�ใหญ"บ�านเป3นประธานคณะกรรมการหมู"บ�าน ตามท่ีพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท�องท่ี พุทธศักราช 2457 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม บัญญัติให�อํานาจหน�าท่ีคณะกรรมการ
หมู"บ�านไว�ในมาตรา 28 ตรี ซ่ึงจะต�องดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาหมู"บ�านเป3นประจําทุกปi (กรมการ
ปกครอง, 2555) 
 2.6.3 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารด�านเศรษฐกิจ 
  ในการเสนอแนวคิดเก่ียวกับเศรษฐกิจ ผู�วิจัยได�เสนอเป3นลําดับ ดังนี้ 1) ความหมาย
ของเศรษฐกิจ 2) ระบบเศรษฐกิจ 3) แนวทางในการแก�ไขปeญหาความยากจน 4) แนวคิดตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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  1) ความหมายของเศรษฐกิจ 
   เสรี พงศ�พิศ (2548) กล"าวว"า ระบบเศรษฐกิจชุมชน หมายถึง การจัดการชีวิต 
การกิน การอยู" การบริโภค การผลิต การจัดการทรัพยากร จัดการทุนในแบบท่ีพ่ึงพาตนเองได� มี
กิจกรรมทางเศรษฐกิจจํานวนหนึ่งท่ีทําให�ลดรายจ"าย เพ่ิมรายได�อย"างแท�จริง เป3นระบบท่ีขับเคลื่อน
ด�วยตนเองและเห็นว"า เมืองไทยวันนี้มีปeญหาเรื่องความคิด เรื่องวิธีคิดไม"ใช�ปeญหาการปฏิบัติหรือวิธีทํา 
เราไม"ได�มีปeญหาทรัพยากรไม"ได�มีปeญหาเรื่องแรงงาน    
   ธานินทร�  ผะเอม และคนอ่ืนๆ (2537) กล"าวถึงเศรษฐกิจไว�ว"า มีความเก่ียวเนื่อง
กับชีวิตประจําวันของทุกคน กิจกรรมต"างๆ ท่ีดําเนินการในสังคมนั้น มีความเก่ียวเนื่องกับระบบ
เศรษฐกิจไม"มากก็น�อย หากกล"าวตามความหมายของพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 
2525 เศรษฐกิจ หมายถึง งานเก่ียวเนื่องกับการผลิต การจําหน"าย จ"ายแจก และการบริโภคใช�สอยสิ่ง
ต"างๆ ของชุมชน    กก 
  2) ระบบเศรษฐกิจ 
   ระบบเศรษฐกิจเป3นกลไกลสําคัญในการจัดสรรทรัพยากรในสังคมท่ีมีอยู"อย"าง
จํากัด ให�เพียงพอต"อความต�องการ ท่ีมีอยู"อย"างไม"จํากัด ให�เกิดความเหมาะสมและประสิทธิภาพสูงสุด
ต"อสังคม โดยภายใต�กลไกลของระบบเศรษฐกิจ ผู�คนในสังคมจะมีบทบาทและหน�าท่ีแตกต"างกันไป
บ�างเป3นผู�ผลิต บ�านเป3นผู�บริโภค แต"ทุกคนล�วนมีความเก่ียวโยงกัน ผ"านทางกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
อาทิ การซ้ือขาย การแลกเปลี่ยนสินค�า ซ่ึงดําเนินการเพ่ือสนองตอบตามความต�องการของแต"ละ
บุคคล หากความต�องการและทรัพยากรตอบสนองซ่ึงกันและกัน ระบบเศรษฐกิจจึงจะเกิดความสมดุล
และสามารถตอบสนองความต�องการของทุกฝlายได� หากพิจารณารูปแบบของระบบเศรษฐกิจแล�ว 
สามารถจําแนกได�เป3น 3 ประเภท ดังนี้ 
   2.1) ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรี (Capitalism Economy) เป3นแนวคิดท่ีว"า
ระบบเศรษฐกิจสามารถเข�าสู"ภาวะดุลยภาพได�ด�วยกลไกลตลาด ภาคธุรกิจหรือภาคเอกชนจะเป3นผู�
เล"นบทบาทสําคัญ ในระบบเศรษฐกิจรูปแบบนี้ การแทรกแซงของรัฐเป3นสิ่งท่ีไม"จําเป3น ซ่ึงจะมีจุดเด"น
ทางด�านเสรีภาพของการค�าการบริการ แต"อาจขาดความเท"าเทียมกันทางสังคมได� 
   2.2) ระบบเศรษฐกิจท่ีมีการวางแผนจากส"วนกลาง (Central Planning Economy) 
รัฐบาลเป3นผู�มีบทบาทสําคัญในระบบเศรษฐกิจลักษณะนี้ โดยทําหน�าท่ีเป3นผู�เสมือนผู�แก�ปeญหา
พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ พร�อมท้ังวางรากฐานการพัฒนาในภาพรวมของประเทศ ประชาชนและหน"วย
ธุรกิจอ่ืนๆ เป3นส"วนสนับสนุนให�ระบบเศรษฐกิจระบบนี้ดําเนินการไปได�ด�วยดี ซ่ึงจะแตกต"างจาก
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีอย"างสิ้นเชิง ท่ีจะไม"มีการแทรกแซงใดๆ จากรัฐบาลเลย ทุกสิ่งทุก
อย"างดําเนินไปด�วยภาคเอกชน ในระบบนี้ความเท"าเทียมเกิดข้ึนในสังคม แต"อาจขาดเสรีภาพจน
กลายเป3นสังคมนิยม หรือคอมมิวนิสต�ได� 
   2.3) ระบบเศรษฐกิจแบบผสม (Mixed Economy) เป3นแนวคิดท่ีผสมผสานกัน
ระหว"างระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีและระบบเศรษฐกิจท่ีมีการวางแผนจากส"วนกลาง โดยนํา
จุดเด"นของแต"ละระบบมาประยุกต�ใช�ให�เหมาะสมกับแต"ละพ้ืนท่ี ในระบบเศรษฐกิจแบบผสมนี้ ภาครัฐ
และภาคเอกชนจะมีส"วนร"วมในการแก�ไขปeญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ โดยจะปล"อยให�เอกชนดําเนิน
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กิจกรรมทางเศรษฐกิจได�อย"างเสรีในระบบตลาด ควบคู"ไปกับการแทรกแซง ควบคุม หรือบังคับใน
บางส"วนหรือในบางโอกาส รัฐบาลอาจร"วมมือกับภาคเอกชนในการดําเนินกิจกรรมต"างๆ ทาง
เศรษฐกิจก็เป3นได�  
   ระบบเศรษฐกิจของไทย 
   ระบบเศรษฐกิจท่ีพบเห็นท่ัวไปในสังคม ล�วนแต"เป3นระบบเศรษฐกิจแบบผสม
(Mixed Economy) ท้ังสิ้น แต"จะค"อนไปทางระบบเศรษฐกิจแบบวางแผนหรือแบบทุนนิยมเสรีนั้น 
ข้ึนอยู"กับความเหมาะสมของแต"ละพ้ืนท่ี 
   สําหรับประเทศไทย ระบบเศรษฐกิจเป3นแบบผสมมาต้ังแต"ในอดีต แต"จะค"อนไป
ในทิศทางการวางแผนหรือทุนนิยมเสรี ก็ข้ึนอยู"กับการปกครองในแต"ละยุคสมัย บ�างก็มีการควบคุม
จากส"วนกลาง จนถูกมองว"ากลายเป3นก่ึงสังคมนิยม บ�างก็มีการปล"อยให�เป3นเสรีทางการค�า จนเกิด
เป3นการเอารัดเอาเปรียบ ถูกมองว"าเป3นสังคมศักดินาแตกต"างกันไป 
   ในปeจจุบัน ประเทศไทยมีเอกลักษณ�ในการเป3นระบบผสมท่ีเน�นการวางแผนจาก
ส"วนกลางควบคู"ไปกับการเป3นทุนนิยมเสรี การเริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห"งชาติ ฉบับท่ี 1 ในปi พ.ศ. 
2504 นั้น นับเป3นจุดเริ่มท่ีสําคัญของการวางแผนระบบเศรษฐกิจประเทศ มีการกําหนดแนวทางการ
พัฒนาของแต"ละยุคสมัย และเริ่มมีการเชื่อมโยงกับสังคมมากข้ึน โดยกําหนดเป3นแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห"งชาติต้ังแต"ฉบับท่ี 3 เป3นต�นมา อันแสดงให�เห็นว"า ประเทศไทยให�ความสําคัญกับระบบ
เศรษฐกิจแบบวางแผนอย"างมาก แต"ในรายละเอียดของแผนแต"ละแผนนั้น ก็คงให�ความสําคัญกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจตามระบบทุนนิยมเช"นกัน           
   รัชนีกร เศรษโฐ (2532) กล"าวว"า คนไทยส"วนใหญ"ยังคงเป3นเกษตรกรอยู" คือ 
ประมาณร�อยละ 80 มีอาชีพอยู"ในเศรษฐกิจระดับแรก (Primary Economy) ส"วนอีกร�อยละ 20 อยู"
ในระดับ 2 และ 3 (Secondary and Tertiary Economy) การผลิตได�เปลี่ยนจากเพียงเพ่ือพอกิน
พอใช�ไปสู"การผลิตเพ่ือการค�าหรือการขาย (Commercialized Agriculture) ชาวชนบทท้ัง 4 ภาค
เริ่มปลูกพืชทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ เพ่ิมเติมจากเดิม ซ่ึงเคยมีอยู"เพ่ือสนองความต�องการของตลาดโลก พืช
ทางเศรษฐกิจในสังคมไทยจึงได�แก" ข�าว ข�าวโพด ปอ มันสําปะหลัง ยางพารา ข�าวฟlาง อ�อย ยาสูบ 
กาแฟ เงาะ ลําไย มะม"วง ส�มโอ องุ"น กล�วยหอม ทุเรียน มะละกอ และพืชตระกูลขิง ปeจจุบันผักและ
ผลไม� ได�กลายเป3นความหวังใหม"ของการส"งออก ซ่ึงในปi พ.ศ. 2527 กรมศุลกากรได�ระบุว"าส"งออก
นอกประเทศได�ถึง 1,096.2 ล�านบาท  
   พฤติกรรมของชาวชนบทซ่ึงแต"เดิมเน�นหนักเฉพาะเรื่องข�าว เช"น รับประทานข�าว 
บูชาแม"โพสพ และทําขวัญควาย ได�ลดความสําคัญลงไป มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีท่ีใช�ในการผลิต
ให�ได�ผลผลิตท่ีดีท้ังในแง"ปริมาณและคุณภาพ ปeจจุบันผู�ผลิตในชนบทจึงแบ"งออกได�เป3น 3 ระดับฐานะ
ด�วยกัน คือ พวกท่ี 1 เป3นผู�ผลิตเพ่ือกินเพ่ือใช� ซ่ึงมักทําการผลิตโดยใช�เทคโนโลยีแบบด้ังเดิมท่ีเคย
ได�รับการสั่งสอนมาก"อน พวกท่ี 2 เป3นผู�ผลิตเพ่ือกินและเพ่ือขายบ�างแต"ก็เพียงเล็กน�อย และพวก
สุดท�าย คือ ผู�ผลิตเพ่ือขายเป3นส"วนใหญ" ผู�ผลิตกลุ"มนี้มีฐานะทางเศรษฐกิจและครอบครองเทคโนโลยี
เพ่ือการผลิตดีกว"าพวกท่ี 1 และ 2    
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   ปeญหาเศรษฐกิจท่ีเก่ียวกับการผลิตและการจําหน"ายในชนบทไทยท่ียังคงมีอยู"ใน
ปeจจุบัน ได�แก" 1) พ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมเพ่ือการเพาะปลูกมีอยู"ไม"มากในอนาคต 2) ผิวดินถูกชะล�าง ทําให�
ความสมบูรณ�ของดินลดลงไปเรื่อยๆ 3) คุณภาพของดินเสื่อมลงเพราะการใช�ท่ีดินโดยขาดหลัก
วิชาการท่ีถูกต�อง 4) การสูญเสียอันเกิดจากการพังทลายของดินซ่ึงมีมากกว"า 6 ตันต"อพ้ืนท่ีต"อไร"ต"อปi 
ในเนื้อท่ีร�อยละ 30 ของประเทศ 5) ทรัพยากรด�านประมงเริ่มร"อยหรอ 6) เกษตรกรมีรายได�ไม"ม่ันคง
เพราะต�องผลิตโดยพ่ึงพาธรรมชาติและพ"อค�าคนกลางผู�กําหนดราคาผลิตผล 7) มีการแข"งขันแก"งแย"ง
กันขายผลิตผล และมีการตัดราคากันเอง 8) สินค�าบางอย"างผลิตได�มากแต"ราคาตกตํ่าหรือไม"
สมํ่าเสมอ เช"น ข�าว อ�อย และยางพารา 9) สินค�าบางอย"างผลิตได�น�อยไม"เพียงพอกับความต�องการ
ของตลาด เช"น ทุเรียนและกาแฟ เป3นต�น 
   สไชเลอร� (Schiller, 1991) กล"าวไว�ว"า ความต�องการสินค�า ผลิตภัณฑ�ระดับล"าง
หรือ เศรษฐศาสตร�ระดับเล็กแล�วมักจะต�องคํานึงว"า ทําไมเราถึงซ้ือและใช�สินค�าบริการและไม"ซ้ือไม"ใช�
สินค�าบริการนั้น เราต�องการสินค�าบริการจํานวนเท"าไร เราตัดสินใจอย"างไร และอะไรท่ีเป3นปeจจัย 
ของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริโภคของเรา อรรถประโยชน�ต"างๆ นักเศรษฐศาสตร�พิจารณา ถึง
ความประทับใจ ความพึงพอใจต"อสินค�าและบริการนั้น 
   พาร�คคิน (Parkin, 1994) ได�อธิบายถึงจุดสมดุลของราคาสินค�าบริการกับปริมาณ
ของ สินค�าบริการจะเป3นจุดสมดุลท่ีสามารถสร�างทางเลือกท่ีดีกว"าท่ีจะใช�ทรัพยากรในการผลิตและ      
กิจกรรมท่ีจะทําสําหรับผู�เก่ียวข�อง 
   โน (Noe, 1996) ได�วิเคราะห�ไว�ว"า กระบวนการวิเคราะห�งานในเรื่องของ
ระบบงาน และทรัพยากรมนุษย�จะมีกระบวนการวิเคราะห�ได�ดังนี้ ส"วนท่ี 1 วัตถุดิบนําเข�า วัตถุดิบ 
ข�อมูล ข"าวสาร ความต�องการ ส"วนท่ี 2 เครื่องมือ เครื่องมือเฉพาะ สิ่งอํานวยความสะดวก ระบบงาน 
ส"วนท่ี 3 ทรัพยากรบุคคล ความรู� ทักษะ ความสามารถท่ีต�องการและจําเป3นต"องานท่ีทํา รวมกันท้ัง   
3 ส"วนแล�วทําให�เกิดกิจกรรม งานอะไรท่ีจะทําเพ่ือให�ผลิตภัณฑ�ท่ีต�องการนําไปสู"ผลงาน ผลิตภัณฑ� 
ข�อมูล หรือบริการและวัดได�อย"างไร 
   ความยากจนในความหมายของธนาคารโลก (World Bank, 2000) ความยากจน 
คือ สภาวะท่ีอัตคัดอย"างท่ีไม"อาจยอมรับได� (Unacceptable Deprivation) ของมนุษย�ปุถุชน ซ่ึง
สามารถพิจารณาความอัตคัดทางกายภาพ ทางจิตใจ และทางสังคม ซ่ึงเก่ียวพันธ� โดยตรงกับความไม"
สมบูรณ�ของสิ่งจําเป3นพ้ืนฐานทางวัตถุหรือทางชีววิทยา โดยท่ัวไปมักหมายถึง โภชนาการ สาธารณสุข 
การศึกษา และท่ีพักอาศัย นอกเหนือจากนั้น ยังหมายรวมถึง การขาดแคลนโอกาสและสิ่งจําเป3น
พ้ืนฐานของ ชีวิต เช"น โอกาสการศึกษาชั้นประถมศึกษา โอกาสการมีสุขภาพดี ซ่ึงสิ่งเหล"านี้จะนําไปสู"
โอกาส ในการมีงานทํา และการสร�างรายได�ในอนาคต 
   แซฒมอลสัน (Sammuelson, 1992) ได�อธิบายไว�ว"า ความเข�าใจตรงกันท่ี
สมบูรณ�เก่ียวกับเศรษฐกิจใหม"ๆ ไม"ว"าจะเป3นด�านทุนนิยมหรือสังคมนิยม ก็จะเห็นว"าการพัฒนาหรือ
บทบาทของท่ีดิน ทรัพยากร และเงินทุน จะส"งผลต"อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  
   ความยากจนในความหมายของนักวิจัยและสถาบันวิชาการของไทย (นิธินันท�    
วิศเวศวร, 2546) มีความพยายามท่ีจะจําแนกว"าความยากจนคืออะไร กล"าวคือ “คนจน หมายถึง คน
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ท่ีมีสถานะน�อยกว"าท่ีจําเป3นจะต�องมี ไม"ว"าเราจะจัดในรูปของ รายได� รายจ"าย สินทรัพย� ท่ีอยู"อาศัย 
การศึกษา สุขภาพ ตลอดจนวิถีชีวิต” วิธีการนี้มักพิจารณาว"า ปeจเจกชน หรือครัวเรือนท่ียากจนนั้นไม"
สามารถจะมีความม่ันคง ในการเสาะหาสินค�าหรือบริการท่ีพอเพียงแก"ความจําเป3นพ้ืนฐานในการดํารงชีพ 
ซ่ึงแนวคิด นี้มักจัดอยู"ในประเภท “ความอัตคัดทางกายภาพ” ซ่ึงรวมถึงตัวเงินหรือระดับในการบริโภค 
   กาพัวร� (Kapoor, 1994) ได�อธิบายว"า การออมเงินสําหรับอนาคตเป3นความ
จําเป3น สําคัญของทุกๆ คน การเลือกวางแผนการออมการคิดคํานึงถึงการเจริญเติบโตของรายได�เรา       
ความจําเป3นประจํา ความปลอดภัยในการเก็บและความสะดวกในการใช�เงินต"างๆ 
  3) แนวทางการแก�ไขปeญหาความยากจน 
   สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห"งชาติ (สศช.) (ก) 
(2525) เสนอ 5 ยุทธศาสตร�ในการแก�ปeญหาความยากจนประกอบด�วย 3.1) การส"งเสริมนโยบาย
เศรษฐกิจมหภาคให�เอ้ือต"อการแก�ปeญหาความยากจนได�แก" นโยบายการค�าท่ีส"งผลดีต"อภาคเกษตร
และแรงงาน นโยบายกระจายความเจริญไปสู"ภูมิภาคและท�องถ่ิน นโยบายภาษีและมาตรการการเงิน
การคลังต"างๆ ท่ีสนับสนุนการแก�ไขปeญหาความยากจน เป3นต�น 3.2) การเพ่ิมศักยภาพและโอกาสของ
คนจน โดยเน�นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และเศรษฐกิจชุมชน การเสริมสร�างความเข�มแข็งของ
ชุมชน การเพ่ิมศักยภาพและบทบาทของชุมชนในการแก�ไขปeญหาความยากจนท�องถ่ินของตน โดย
ส"งเสริมการจัดทําแผนชุมชนให�ครบทุกตําบล 3.3) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือการสนับสนุน
การมีท่ีดินทํากินแก"เกษตรกรรายย"อย การจัดการน้ําเพ่ือการเกษตรการส"งเสริมให�ชุมชนมีบทบาทใน
การจัดการทรัพยากรในท�องถ่ิน รวมท้ังการปรับปรุงเร"งรัดกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม 3.4) การพัฒนาระบบคุ�มครองทางสังคม เพ่ือมุ"งไปสู"การจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชน
ในรูปแบบท่ีพ่ึงตนเองมากข้ึน โดยให�องค�กรปกครองส"วนท�องถ่ินสนับสนุนงบประมาณ ดําเนินงาน
ตามความพร�อมของแต"ละพ้ืนท่ี 3.5) การปรับปรุงระบบบริหารจัดการแนวใหม"เพ่ือแก�ไขปeญหาความ
ยากจน โดยกําหนดพ้ืนท่ีเปfาหมายท่ีมีคนจนอยู"หนาแน"นปรับกระบวนทัศน�และบทบาทหน"วยงานรัฐ
สนับสนุนบทบาทชุมชนและภาคีการพัฒนา การวางแผนแบบบูรณาการปรับปรุงระบบงบประมาณ
และพัฒนาระบบข�อมูล 
   ณรงค�  เพ็ชรประเสริฐ (2550) ได�เขียนถึง ธนาคารลูกจ�างท่ีจัดต้ังจากเงินท่ีหักไว�
จากเงินท่ีให�กู�ยืมนั้น เพ่ือเป3นการรองรับภาวะเศรษฐกิจในอนาคต เพราะเป3นแหล"งกู�ยืมและฝากเงิน
ของกลุ"มลูกจ�าง โดยลูกจ�างจะเป3นผู�ท่ีมีหน�าท่ีจัดการบริหารและเป3นเจ�าของอย"างเต็มตัว ไม"ว"าจะเป3น
ลูกจ�างท่ีกู�ยืมเงินหรือไม"ก็ตาม ทําให�ธนาคารดังกล"าวเป3นเหมือนฐานเงินทุนของกลุ"มลูกจ�างท่ัว
ประเทศซ่ึงสอดคล�องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องการมีภูมิคุ�มกัน 
   สถาบันส"งเสริมวิสาหกิจชุมชน (2548) ได�สรุปผลการศึกษาไว�ว"า การพัฒนาด�วย
เงินด�วยโครงการไม"ได�สนใจการเรียนรู� โครงการท้ังหลายจึงไม"มีอะไรยั่งยืน 
   พุคแนม (Putnam, 2000) เรื่องทุนทางสังคม ได�เขียนไว�ว"า ถ�าชุมชนมีอิสรเสรี
(Freedom) และมีความปลอดภัย (Security) เป3นอย"างดีแล�ว ชุมชนก็เปรียบเสมือนชีวิตหนึ่งท่ีจะเป3น
ตัววัดของตัวเองท่ีจะมีความอิสระและร"วมกันรักษาความสงบปลอดภัยเป3นเวลายาวนาน ลักษณะนี้จะ
ทําให�เกิดเครือข"ายทางสังคม (Social Network) รวมอยู"ด�วยกันจนกลายเป3นทุนทางสังคม (Social 
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Capital) ซ่ึงเป3นคุณค"า (Value) ของส"วนรวมในชุมชน ผลการศึกษา Bowling Alone พบว"า ชุมชน
ชาวอเมริกันในช"วง 25 ปi ท่ีผ"านมาทุนทางสังคมลดลงมาก การพบปะสโมสรลดลง 58 % การร"วม
รับประทานอาหารเย็นในครอบครัวลดลง 33 % การมีเพ่ือนเยี่ยมเยือนกันลดลง 45 % 
   ปeญหาทางเศรษฐกิจท่ีชุมชนเผชิญอยู"เป3นส"วนใหญ" (วิกิพีเดีย Wikipedia, 2008) 
คือ ปeญหาการว"างงาน ความยากจน ไม"มีงาน สิ่งแวดล�อมถูกทําลายแยกสลาย และชุมชนไร�การ
ควบคุมดูแลการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจึงเป3นลักษณะวิสาหกิจชุมชนหรือสังคม Social Enterprise ท่ี
จะมีกระบวนการสร�างข้ึนมาร"วมกันระหว"าชุมชนกับภาครัฐเป3นหุ�นส"วนกัน และมีขนาดกลางหรือ
ขนาดเล็กจนไปถึง บริษัทขนาดใหญ" ท้ังท่ีหากําไรหรือไม"หากําไรก็ได� 
   เพค (Peck, 2008) ได�ชี้ให�เห็นว"า การสร�างชุมชนด�วยการสร�างสัมพันธภาพกลุ"ม
แรงยึดเหนี่ยวของกลุ"มให�มีความเชื่อถือ และมีความรูสึกฝeงรากลึกถึงความเก่ียวโยงกัน โดยมี
กระบวนการ 4 ระดับ คือ ชุมชนเทียม Pseudo Community ชุมชนถูกความคุมสุภาพ ไม"สนใจกัน 
คิดแต"เรื่องเล็กๆ Chaos ชุมชนสับสนอลหม"าน มีความขัดแย�งสูง Emptiness เกิดความว"างเปล"า เกิด
ความต�องการในตัวเองของกลุ"มชน Community รวมตัวเกาะกันเป3นชุมชน มีส"วนร"วมกัน 
  4) แนวคิดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู"หัวทรงมีพระราชดํารัส เรื่องนี้ไว�ว"า “เศรษฐกิจ
พอเพียงเป3นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความม่ันคงของแผ"นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มท่ีตอก
รองรับบ�านเรือนตัวอาคารไว�นั่นเอง สิ่งก"อสร�างจะม่ันคงได�ก็อยู"ท่ีเสาเข็ม แต"คนส"วนมากมองไม"เห็น
เสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียด�วยซํ้าไป” เศรษฐกิจพอเพียง เป3นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดํารงอยู"และ
ปฏิบั ติตนของประชาชนในทุกระดับต้ังแต"ระดับ ครอบครัว ระดับชุมชน ระดับสังคม จนถึง
ระดับประเทศ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศให�ดําเนินไปทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนา
เศรษฐกิจเพ่ือให�ก�าวทันต"อโลกยุคโลกาภิวัตน�ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมี
เหตุผลรวมถึงความจําเป3นท่ีจะต�องมีระบบภูมิคุ�มกันในตัวท่ีดีพอสมควรต"อการมีผลกระทบใดๆ อัน
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและภายใน ท้ังนี้จะต�องอาศัยความรอบรู�ความรอบคอบ และ
ความระมัดระวังอย"างยิ่ง ในการนําวิชาการต"างๆ มาใช�ในการวางแผนและการดําเนินการทุกข้ันตอน 
และขณะเดียวกันจะต�องเสริมสร�างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ�าหน�าท่ีของรัฐ นักทฤษฎี
และนักธุรกิจในทุกระดับให�มีสํานึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตย�สุจริตและให�มีความรอบรู�ท่ีเหมาะสม 
ดําเนินชีวิตด�วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปeญญา และความรอบคอบ เพ่ือให�สมดุลและพร�อมต"อ
การรองรับการเปลี่ยนแปลงอย"างรวดเร็วและกว�างขวางท้ังด�านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล�อม และวัฒนธรรม
จากโลกภายนอกได�เป3นอย"างดี (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห"งชาติ, 2553) 
และเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2541 ณ ศาลาดุสิดาลัย 
พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู"หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระราชดํารัสเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
ไว�ตอนหนึ่งว"า “...พอเพียง มีความหมายกว�างขวางยิ่งกว"านี้อีก คือคําว"าพอ ก็พอเพียงนี้ก็พอแค"
นั้นเอง คนเราถ�าพอในความต�องการก็มีความโลภน�อย เม่ือมีความโลภน�อยก็เบียดเบียนคนอ่ืนน�อย 
ถ�าประเทศใดมีความคิดอันนี้ มีความคิดว"าทําอะไรต�องพอเพียง หมายความว"าพอประมาณ ซ่ือตรง 
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ไม"โลภอย"างมาก คนเราก็อยู"เป3นสุข พอเพียงนี้อาจจะมี มีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได� แต"ว"าต�องไม"ไป
เบียดเบียนคนอ่ืน (มูลนิธิชัยพัฒนา http://www.pcru.ac.th/kings/project4.php.) 
   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ได�รับการเชิดชูสูงสุด จากองค�การสหประชาชาติ 
(UN) โดย นายโคฟi อันนัน ในฐานะเลขาธิการองค�การสหประชาชาติ ได�ทูลเกล�าฯ ถวายรางวัล The 
Human Development Lifetime Achievement Award แก"พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู"หัว เม่ือ 
26 พฤษภาคม 2549 และได�มีปาฐกถาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว"าเป3นปรัชญาท่ีสามารถเริ่มได�
จากการสร�างภูมิคุ�มกันในตนเอง สู"หมู"บ�าน และสู"เศรษฐกิจในวงกว�างข้ึนในท่ีสุด เป3นปรัชญาท่ีมี
ประโยชน�ต"อประเทศไทยและนานาประเทศ โดยท่ีองค�การสหประชาชาติได�สนับสนุนให�ประเทศต"างๆ 
ท่ีเป3นสมาชิก 166 ประเทศยึดเป3นแนวทางสู"การพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน  
   แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู"รัชกาลท่ี 9 นี้ 
นับว"าเป3นแนวคิดสําคัญท่ีสุดในการสอนคน ซ่ึงนํามาประยุกต�ใช�กับการปฏิบัติตนได�ในทุกระดับ โดย
เน�นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย"างเป3นข้ันตอน ซ่ึงคํานิยาม ความพอเพียงจะต�อง
ประกอบด�วย 3 คุณลักษณะพร�อมๆ กัน คือ 1) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไม"น�อย
เกินไปและไม"มากเกินไป โดยไม"เบียดเบียนตนเองและผู�อ่ืน เช"น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู"ในระดับ
พอประมาณ 2) ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเก่ียวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต�อง
เป3นไปอย"างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปeจจัยท่ีเก่ียวข�องตลอดจนคํานึงถึงผลท่ีคาดว"าจะเกิดข้ึน
จากการกระทานั้นๆ อย"างรอบคอบ 3) การมีภูมิคุ�มกันท่ีดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให�พร�อมรับ
ผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด�านต"างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนโดยคํานึงถึงความเป3นไปได�ของสถานการณ�
ต"างๆ ท่ีคาดว"าจะเกิดข้ึนในอนาคตท้ังใกล�และไกล เง่ือนไขการตัดสินใจและการดาเนินกิจกรรมต"างๆ 
ให�อยู"ในระดับพอเพียงนั้น ต�องอาศัยท้ังความรู�และคุณธรรมเป3นพ้ืนฐาน กล"าวคือ 1) เง่ือนไขความรู� 
ประกอบด�วย ความรอบรู�เก่ียวกับวิชาการต"าง ท่ีเก่ียวข�องอย"างรอบด�าน ความรอบคอบท่ีจะนํา
ความรู�เหล"านั้นมาพิจารณาให�เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ 
2) เง่ือนไขคุณธรรม ท่ีจะต�องเสริมสร�างประกอบด�วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความชื่อสัตย�
สุจริต และมีความอดทน มีความพากเพียร ใช�สติปeญญาในการดําเนินชีวิตแนวทางปฏิบัติ ผลท่ีคาดว"า
จะได�รับ จากการนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต�ใช� คือ การพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน 
พร�อมรับต"อการเปลี่ยนแปลงในทุกด�านท้ังด�านเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล�อม ความรู�และเทคโนโลยี 
(มูลนิธิชัยพัฒนา http://www.pcru.ac.th/kings/project4.php.) และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห"งชาติ ฉบับท่ี 11 ก็ได�กําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยมีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป3น
ปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศไว� (สํานักพิมพ�สูตรไพศาล, 2555)  
   นอกจากนั้นกรมการพัฒนาชุมชน ได�กล"าวถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว�ว"า
ต�องมี 3 คือ 1) ความพอประมาณ 2) ความมีเหตุผล 3) มีระบบภูมิคุ�มกัน และ 2 เง่ือนไข คือ          
1) เง่ือนไขความรู� ต�องมีความรอบรู� รอบคอบ ระมัดระวัง 2) เง่ือนไขคุณธรรม ต�องมีความซ่ือสัตย�
สุจริต อดทน เพียร มีสติ ปeญญา (กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2557) ดังรายละเอียด
ข�อมูลตามภาพท่ี 2.6 – 2.10 
 



125 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ท่ีมา: กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (2557) 
 

 
 
 
 
กกกกกกก   
  
   
  
  
 
 
 
  
 
ภาพท่ี 2.7 หลักของความพอประมาณ 

ท่ีมา: กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (2557) 

 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
   ทางสายกลาง          พอเพียง 

พอประมาณ 

มีภูมิคุ�มกัน มีเหตุผล 

             เง่ือนไขความรู�                          เง่ือนไขคุณธรรม 

    (รอบรู� รอบคอบ ระมัดระวัง)    (ซ่ือสัตย�สุจริต อดทน เพียร มีสติ ปeญญา) 

              เศรษฐกิจ     สังคม     ส่ิงแวดล�อม     วัฒนธรรม   

     ก�าวหน�า  สมดุล  ม่ันคง  และย่ังยืน  พร�อมรับการเปล่ียนแปลง 

 หลักของ “ความพอประมาณ” (พอดี) 5 ประการ 

1. พอดีด�านจิตใจ 

2. พอดีด�านสังคม 

3. พอดีด�านทรัพยากรธรรมชาติ

และ ส่ิงแวดล�อม 

4. พอดีด�านเทคโนโลย ี

5. พอดีด�านเศรษฐกิจ 

เข็มแข็ง มีจิตสํานึกท่ีดี เอื้ออาทร ประนีประนอม นึกถึงประโยชน�ส"วนรวม 

ช"วยเหลือเกื้อกูล รู�รักสามัคคี สร�างความเข�มแข็งให�ครอบครัวและชุมชน 

รู�จักใช�และจัดการอย"างฉลาดและรอบคอบและเกิดความยั่งยืนสูงสุด  

รู�จักใช� เทคโนโลยี ท่ี เหมาะสมและสอดคล�องต"อความต�องการเป3นประโยชน�ต"อ

สภาพแวดล�อมและเกิดประโยชน�ต"อส"วนรวมและพัฒนาจากภูมิปeญญาชาวบ�านก"อน 

เพิ่มรายได� ลดรายจ"าย ดํารงชีวิตอย"างพอควร พออยู" พอกินสมควรตามอัตตา

ภาพและฐานะของตน 
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หลักของความมีเหตุผล 5 ประการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.8 หลักของความมีเหตุผล 

ท่ีมา: กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (2557) 

 
หลักของความมีภูมิคุ�มกัน 2 ประการ 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.9 หลักของความมีภูมิคุ�มกัน 

ท่ีมา: กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (2557) 

 
 
 
 

1. ยึดความประหยัด ตัดทอนค"าใช�จ"ายในทุกด�าน ลดความฟุlมเฟ�อยใน การดํารงชีวิต 
 

2. ยึดถือการประกอบอาชีพด�วยความถูกต�อง สุจริต แม�จะตกอยู"ในภาวะ ขาดแคลนในการดํารงชีวิต 
 

3. ละเลิกการเก"งแย"งผลประโยชน�และแข"งขันในทางการค�าขายประกอบ อาชีพแบบต"อสู�กัน

อย"างรุนแรง 

4. ไม"หยุดนิ่งท่ีหาหนทางในชีวิต หลุดพ�นจากความทุกข�ยาก 

5. ปฏิบัติตนในแนวทางท่ีดี ลด เลิก สิ่งยั่วกิเลสให�หมดสิ้นไป ไม"ก"อความชั่วให�เป3นเครื่องทําลาย

ตัวเอง ทําลายผู�อ่ืน พยายามเพ่ิมพูนรักษาความ ดีท่ีมีอยู"ให�งอกงามสมบูรณ�ยิ่งข้ึน 

 

1. ภูมิปWญญา: มีความรู� รอบครอบ และระมัดระวัง 

2. ภูมิธรรม: ซ่ือสัตย� สุจริต ขยันอดทนและแบ%งปWน 
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ลําดับข้ันตามแนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.10 ลําดับข้ันตามแนวคิดแบบพอเพียง 

ท่ีมา: กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (2557) 

 
 ในเรื่องเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง ประเวศ วะสี (2541) กล"าวไว�ว"า ถ�าสังคมไทย
เข�าถึงเรื่องเศรษฐกิจพ้ืนฐานกันอย"างท่ัวถึงเราสามารถขจัดความยากจนของคนท้ังประเทศ พร�อมๆ 
กับสร�างฐานทางสังคมและธรรมชาติแวดล�อมให�ฟ��นฟูบูรณะเพ่ิมพูนข้ึนเต็มประเทศ ความเข�มแข็งท่ีมี
พ้ืนฐาน ท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อม จะส"งผลให�การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับบนม่ันคง
และยั่งยืน 
 เศรษฐกิจพอเพียงหรือเศรษฐกิจชุมชนหรือเศรษฐกิจพ้ืนฐาน ท่ีพระบาทสมเด็จ
พระเจ�าอยู"หัวทรงมีประราชดํารัสถึง เม่ือวันท่ี 5 ธันวาคม 2540 มีความคล�ายคลึงกันหรือเหมือนกัน
เศรษฐกิจพ้ืนฐาน หมายถึง เศรษฐกิจท่ีคํานึงถึงการทะนุบํารุงพ้ืนฐานของตัวให�เข�มแข็ง ท้ังทางสังคม 
วัฒนธรรม สิ่งแวดล�อม และเศรษฐกิจ พ้ืนฐานของสังคมก็คือชุมชน เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจพ้ืนฐานกับ
เศรษฐกิจชุมชนคืออย"างเดียวกัน 
 เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง พอเพียงสําหรับทุกคน มีธรรมชาติพอเพียง มีความ
รักพอเพียง มีปeญญาพอเพียง เม่ือทุกอย"างพอเพียงก็เกิดความสมดุล จะเรียกว"าเศรษฐกิจสมดุลก็ได� 
เม่ือสมดุลก็เป3นปกติ สบายไม"เจ็บไข� ไม"วิกฤติ เศรษฐกิจพ้ืนฐานกับเศรษฐกิจชุมชนล�วนมุ"งไปสู"
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

ข้ันท่ี 1 มีความพอเพียง เลี้ยงตัวเองได� บนพ้ืนฐานของความประหยัด ขจัดการใช� 

         จ"าย = พออยู" พอกิน  

ข้ันท่ี 2 รวมพลังกันในรูปกลุ"ม เพ่ือทําการผลิต การตลาด การจัดการ รวมท้ังด�าน  

          สวัสดิการ การศึกษา การพัฒนาสังคม ฯลฯ = อยู"ดี กินดี 

ข้ันท่ี 3 สร�างเครือข"ายกลุ"มอาชีพและขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจให�หลากหลาย  

          โดยประสานความร"วมมือกับภาคธุรกิจ ภาคองค�กรพัฒนาเอกชน และภาค   

          ราชการ = ม่ังมี ศรีสุข 
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 เม่ือพูดถึงเศรษฐกิจพ้ืนฐานต�องไม"มองเศรษฐกิจแบบแยกส"วน แต"เป3นเศรษฐกิจท่ี
อยู"บนความเข�มแข็งของสังคมหรือชุมชน อาศัยการสร�างความเข�มแข็งของชุมชนเป3นเครื่องมือพัฒนา
เศรษฐกิจเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและสิ่งแวดล�อมอย"างเป3นบูรณาการ 
 ลักษณะของเศรษฐกิจพ้ืนฐาน มีลักษณะ 5 ประการ ดังนี้ 1) เป3นเศรษฐกิจ
สําหรับคนท้ังหมด ไม"ใช"เศรษฐกิจท่ีสร�างความร่ํารวยให�คนส"วนน�อย แต"ท้ิงคนส"วนใหญ"ให�ยากจน 
ช"องว"างเศรษฐกิจนําไปสู"ปeญหาสังคม การเมือง และสิ่งแวดล�อม อันนําไปสู"ความไม"ม่ันคง เศรษฐกิจ
สําหรับคนท้ังมวลเป3นการสร�างทุนทางสังคม และเป3นพ้ืนฐานของการพัฒนาทุกชนิด 2) มีพ้ืนฐานอยู"ท่ี
ความเข�มแข็งของชุมชน กล"าวคือ ชุมชนท่ีเข�มแข็ง สามารถแก�ปeญหาได�ทุกชนิด ท้ังทางเศรษฐกิจ 
จิตใจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล�อม การเมือง และสุขภาพ 3) มีความเป3นบูรณาการ คือไม"ใช"เป3นเรื่อง
เศรษฐกิจโดดๆ แต"เชื่อมโยงกับสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล�อมพร�อมกันไป 4) อยู"บนพ้ืนฐานความ
เข�มแข็งของตนเอง เช"น การเกษตร หัตถกรรมไทย อุตสาหกรรมการเกษตร สมุนไพร อาหารไทย การ
ท"องเท่ียว เหล"านี้ล�วนอยู"บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทยเป3นจุดแข็งของคนไทยท่ีคนอ่ืนไม"มี    
5) การจัดการและนวัตกรรมต"างๆ เพ่ิมเติมความก�าวหน�าให�แก"เรื่องพ้ืนฐาน ทําให�มีพลวัตอย"างไม"หยุดนิ่ง 
 การรวมตัวกันทําอาชีพต"างๆ หัวใจเศรษฐกิจพ้ืนฐานอยู"ท่ีการรวมตัวของชาวบ�าน
ในการทําอาชีพต"างๆ เช"น การเกษตรผสมผสาน ทําให�มีอาหารกินพอเพียงเหลือขาย มีความเป3นปlา 
เพราะปลูกต�นไม�เป3นร�อยๆ ชนิด ซ่ึงรวมถึงสมุนไพรและไม�ยืนต�น ซ่ึงสามารถเอามาทํากระดาน 
กระดานสวยๆ มีตลาดไม"สิ้นสุด ท้ังในประเทศและต"างประเทศ และตลาดเป3นของผู�ขาย ต�นไม�ต�น
หนึ่งถ�ารู�จักทําประโยชน�จะทําเงินได�ถึง 12,000 บาท การเกษตรผสมผสานนอกจากทําให�มีอาหารกิน
อย"างเหลือเฟ�อแล�ว ยังสร�างรายได� สร�างความเป3นปlา อันเป3นการสะสมทุนทางสิ่งแวดล�อมประกัน
ความม่ันคงให�อนาคต เช"นอาชีพ 1) การแปรรูปอาหาร ทุกตําบลควรจะมีอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 
เช"น มีโรงสี มีโรงทําน้ํามะเขือเทศ น้ําผลไม� ทําหีบห"ออาหารสําหรับส"งจําหน"ายในตลาดด�วย Bland 
Name ของชุมชนท่ีเชื่อมโยงกับการส"งออก เช"น ทํา Instant ต�มยําส"งไปขายท่ัวโลก 2) หัตถกรรม 
ควรประดิษฐ�สินค�าหัตถกรรมนานาชนิดจากวัตถุดิบท่ีหาได�ในท�องถ่ิน 3) ธุรกิจชุมชนประกอบด�วย 
การต้ังปe�มน้ํามัน ขายผลผลิตทางการเกษตร เช"น อาหารปลอดสารพิษ ผลไม� ต้ังร�านขายอาหาร ขาย
สมุนไพร จัดการท"องเท่ียวชุมชน ทุกตําบลควรมีพิพิธภัณฑ�ตําบล 4) ศูนย�การแพทย�แผนไทย แต"ละ
ตําบลควรมีศูนย�การแพทย�แผนไทยแห"งหนึ่ง มีเกษตรกรท่ีได�รับการฝ�กฝนเป3นผู�บริการ เริ่มด�วย         
3 อย"าง คือ ให�บริการนวดแผนไทย ประคบด�วยสมุนไพร จําหน"ายสมุนไพร และยาสมุนไพรท่ีพิสูจน�
แล�วว"ามีประโยชน�จริง 20-30 ชนิด ศูนย�การแพทย�แผนไทยจะทําให�สามารถประหยัดค"าใช�จ"าย
เพ่ิมพูนรายได�ให�ชุมชน 5) กองทุนชุมชน แต"ละหมู"บ�านหรือตําบลควรมีกองทุนหรือธนาคารชุมชนท่ี
ชาวบ�านรวมตัวกันออมทรัพย�ให�กู�ยืมไปประกอบอาชีพ นําผลประโยชน�ท่ีได�ส"วนหนึ่งไปจัดสวัสดิการ
ให�สมาชิก เช"น การศึกษา การปlวย การตาย ท้ังนี้ ชาวบ�านเป3นผู�จัดการกันเอง เม่ือมีกองทุนของ
ตนเองเช"นนี้ชุมชนจะเข�มแข็งข้ึนมาก 
 กรมบัญชีสหกรณ� (2549) กล"าวถึงเศรษฐกิจพอเพียงว"า มีลักษณะชุมชนเข�มแข็ง
ประการหนึ่ง ประชากรในชุมชน มีการเก็บออมเงิน ทําบัญชีรับจ"าย คนอายุ 15-16 ปi มีการประกอบ
อาชีพ มีรายได� ครัวเรือนมีรายได�เฉลี่ยไม"ต่ํากว"าคนละ 23,000 บาทต"อปi ซ่ึงเป3นเส�นความยากจน 
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 โฆสิต ปe�นเปi�ยมรัษฎ� (2548) กล"าวว"า การพัฒนาเศรษฐกิจให�ยั่งยืนเป3นเรื่องของ
ภาคเอกชนกับภาครัฐ ท่ีจะต�องประสานความร"วมมือกันเป3นทีม ในขณะเดียวกัน จะต�องมีการ
แบ"งแยกบทบาทให�ชัดเจนด�วย ภาครัฐต�องพยายามทําให�เศรษฐกิจมีความม่ันคงยั่งยืน สนับสนุน
เอกชนในเรื่องสําคัญๆ เช"น ทําให�เกิดตลาดท่ีเป3นกลางและเป3นธรรม ให�เอกชนอยู"ในระบบธรรมาภิบาลท่ีดี      
มีการแข"งขันท่ีไม"เอารัดเอาเปรียบ มีการปกปfองผู�บริโภค ส"วนเอกชนเป3นตัวจักรในการผลิตสินค�าและ
บริการ รัฐใช�เครื่องมือดูแลระบบเศรษฐกิจ เช"น นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง นโยบายการค�า 
โดยใช�เครื่องมืออย"างระมัดระวัง หากรัฐบาลคอยช"วยเหลือแบบ “อุ�ม” อยู"ตลอดเวลา เอกชนก็จะไม"
พัฒนา ประเทศก็จะอ"อนแอ ปeจจัยท่ีช"วยให�ประสบความสําเร็จส"วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล�อมท่ี
เอ้ืออํานวย 
 แนวทางท่ีจะบรรเทาปeญหาคนยากจน ด�วยการจัดให�มีผลตอบแทนในเชิงรายได�
แก"ผู�มีงานทําให�เพียงพอต"อการดํารงชีวิต ประเทศมีประสิทธิภาพการผลิตสูงแล�ว ประชาชนก็จะมี
รายได� ส"วนผู�ไม"มีงานทํา คนแก" คนเจ็บปlวย ต�องมีสวัสดิการดูแล โดยดําเนินนโยบายการคลังทาง
สังคมท่ีมีประสิทธิภาพ  
 การสร�างความเข�มแข็งให�แก"ภาคเกษตร จะต�องพยายามทําให�เกษตรกรมีงานทํา
ท้ังปi มีรายได�ประจํา เช"น ทฤษฎีใหม" วนเกษตร เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย� หรือการปรับปรุง
การบริหารจัดการด�านการตลาด เช"น คัดคุณภาพสินค�าเกษตร สินค�าคุณภาพดีขายราคาสูง คุณภาพ
ตํ่าราคาถูก  
 การสร�างฐานเศรษฐกิจท่ีม่ันคงและยั่งยืน (มารยาท สมุทรสาคร, 2548) คือการ
พัฒนาประเทศให�อยู"บนรากฐานของความสมดุลใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม โดยการพัฒนาท้ังสามมิติต�องมีลักษณะของการผสมผสาน เก้ือกูล สนับสนุนซ่ึงกัน
และกัน ซ่ึงจะเกิดก็ต"อเม่ือการเจริญเติบโตทางด�านเศรษฐกิจ ทําให�เกิดความอยู"ดีมีสุขของคนในสังคม
อย"างท่ัวถึงถ�วนหน�า สังคมมีความเข�มแข็งม่ันคง และการพัฒนานั้นไม"เป3นการทําลายความอุดม
สมบูรณ�ของทัพยากรธรรมชาติ 
 การพัฒนาเศรษฐกิจให�มีฐานเศรษฐกิจท่ีม่ันคง ต�องทําให�ระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศมีขีดความสามารถในการพ่ึงตนเอง มีภูมิคุ�มกัน สามารถปรับตัวได�ทันต"อสถานการณ�
เปลี่ยนแปลงของโลก การเจริญเติบโตต�องมีเสถียรภาพและคุณภาพ กระจายผลประโยชน�อย"างท่ัวถึง
และเป3นธรรม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี อยู"ดีมีสุขอย"างยั่งยืน มีเศรษฐกิจฐานรากท่ีเข�มแข็ง 
 กรมการปกครอง (กรมการปกครอง, 2555) ได�ใช�กระบวนการชุมชนเข�มแข็งและ
ใช�กลไกคณะกรรมการหมู"บ�าน (กม.) และชุดปฏิบัติการประจําตําบล ในการดําเนินการจัดทําบัญชี
ครัวเรือน จํานวนไม"น�อยกว"าร�อยละ 60 ของครัวเรือนท่ีมีอยู"จริงในหมู"บ�าน เพ่ือนํามาวิเคราะห�สภาพ
ปeญหาหนี้นอกระบบอย"างยั่งยืนโดยคณะกรรมการหมู"บ�าน เน�นกิจกรรมท่ีหมู"บ�านสามารถดําเนินการ
ได� เช"น การปรับทัศนคติการใช�จ"ายเงิน และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในหมู"บ�าน โดยน�อมนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต�ใช� และกําหนดบทบาทของภาคราชการเป3นเพียง
ผู�สนับสนุน กระตุ�น ส"งเสริม ให�เกิดกระบวนการวิเคราะห� สังเคราะห�ข�อมูลจากครัวเรือน เพ่ือนําไปสู"
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การตระหนักและลงมือปฏิบัติด�วยตนเอง รวมท้ังข�อมูลท่ีได�จากการจัดทําบัญชีครัวเรือนดังกล"าว 
สามารถนําไปบรรจุในแผนพัฒนาหมู"บ�าน และเชื่อมโยงแผนพัฒนาระดับต"างๆ  
 สําหรับในปiงบประมาณ พ.ศ. 2555 กรมการปกครองได�จัดทําโครงการหมู"บ�าน
นําร"อง อําเภอละ 2 หมู"บ�าน จากอําเภอท้ังหมดท่ัวประเทศ 878 อําเภอ ผลการดําเนินงานในหมู"บ�าน
เปfาหมายท่ีเข�าร"วมโครงการ มีปeจจัยท่ีส"งผลต"อความสําเร็จในการแก�ไขปeญหาหนี้นอกระบบอย"าง
ยั่งยืนข้ึนอยู"กับสภาพของแต"ละหมู"บ�าน เช"น บ�านหนองแก หมู"ท่ี 4 ตําบลนาหนองทุ"ม อําเภอแก�งคร�อ 
จังหวัดชัยภูมิ (กรมการปกครอง, 2555) ได�ดําเนินการสรุปได�ดังนี้ 1) ค�นหาปeญหาท่ีมีรายจ"ายมากว"า
รายได� คือ รายจ"ายไม"จําเป3นมาจากค"าสุรา ค"าบุหรี่ ค"าหวย ค"าโทรศัพท�มือถือ ฯลฯ รายจ"ายท่ีจําเป3น
มาจาก ค"าอาหาร ค"าปุ�ยเคมี 2) แก�ไขปeญหา คือ ในระดับครัวเรือน สมาชิกในครอบครัวร"วมกันคิด
และวางแผนในการลดรายจ"าย แบ"งหน�าท่ีกันทําในครอบครัว ลูกมีหน�าท่ีจดบันทึกข�อมูลรายรับ 
รายจ"ายลงในสมุดบัญชี แม"ทําหน�าท่ีเก็บรักษาเงินและจ"ายเงินในครอบครัว พ"อทําหน�าท่ีหารายได�เพ่ิม
ให�แกครอบครัว แล�วลงมือปฏิบัติตามแผน กล"าวคือ กรณีค"าอาหาร เครื่องเทศ ให�ปลูกผักสวนครัว   
ใช�เอง เลี้ยงสัตว�สําหรับใช�ประกอบอาหาร ผลิตปุ�ยอินทรีย�แทนปุ�ยเคมีท่ีมีราคาสูงกว"า ทุกเดือน
ครอบครัวจะมีการปรึกษาหารือกัน นํารายรับ รายจ"ายของครัวเรือนมาดู เปรียบเทียบกับแผนการลด
รายจ"าย ว"ารายจ"ายได�ลดลงไปหรือไม" ร"วมกันแก�ไขปeญหาเพ่ือให�ลดรายจ"ายตามแผน ในระดับหมู"บ�าน 
ทําการประมวนผลรายรับ รายจ"ายในภาพรวมของหมู"บ�านจากการทําบัญชีครัวเรือน ทําให�เห็น
ค"าใช�จ"ายสูง เช"น ค"าปุ�ยเคมีราคากระสอบละ 800-1,000 บาท ค"าแรงสูงวันละ 200-250 บาท ทําให�
ต�นทุนการผลิตพืชผลทางการเกษตรสูงข้ึน ผลกําไรน�อย จึงร"วมกันทําปุ�ยอินทรีย�แทนปุ�ยเคมี มีต�นทุน
กระสอบละ 250-300 บาท ซ่ึงสามารถลดค"าใช�จ"ายลงกระสอบละ 500-700 บาท แรงงานใช�วิธีการ
แบบด้ังเดิม คือการลงแขก โดยสมาชิกในหมู"บ�านจะช"วยกันทํางานไม"ต�องจ"ายเป3นเงินและทํางาน
ทดแทนแรงงานกันจนครบในกลุ"มสมาชิก ในการทํางานให�สมาชิกจัดเตรียมอาหารไปรับประทาน
กันเอง 3) ผลจากการดําเนินการ นําไปสู"การจัดทําแผนพัฒนาหมู"บ�าน คือ การปลูกผักสวนครัวลอย
ฟfา การลงแขกเก่ียวข�าว จัดต้ังกลุ"มสานตะกร�ายางพารา กลุ"มแปรรูปอาหาร กลุ"มทําเฟอร�นิเจอร� กลุ"ม
ทอผ�า กลุ"มปลูกผักปลอดสารพิษ กลุ"มทําปุ�ยชีวภาพ กลุ"มยาอมสมุนไพร และกลุ"มทําไม�กวาด ส"งเสริม
การออมโดยการฝากเงินสัจจะสะสมกับกลุ"มออมทรัพย�เพ่ือการผลิต มีสมาชิก 190 คน มีเงินออม 
1,015,000 บาท มีการจัดต้ังศูนย�การเรียนรู�ชุมชนและศูนย�การเรียนรู�นอกระบบและตามอัธยาศัย 
จัดต้ังศูนย�การเรียนรู�ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับอําเภอ มีระบบการกําจัดขยะมูลฝอย 
โครงการธนาคารต�นไม� โครงการปลูกปlา โครงการเพ่ือนช"วยเพ่ือนเพ่ือช"วยเหลือคนจน ช"วยเหลือ
ครอบครัวท่ีเจ็บปlวยครัวเรือนละ 500 บาท จัดท่ีสาธารณะให�ผู�ไม"มีท่ีทํากิน 
 2.6.4 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารด�านสังคม  
  ในการนําเสนอแนวคิดเก่ียวกับสังคม ผู�วิจัยได�นําเสนอเป3นลําดับ ดังนี้ 1) ความหมายของ
สังคม 2) องค�ประกอบของสังคม 3) หน�าท่ีของสังคม 4) โครงสร�างของสังคม 5) ปeญหาของสังคมไทย 
  1) ความหมายของสังคม 
   คําว"าสังคมอาจใช�ใน 2 ความหมาย (รัชนีกร เศรษโฐ, 2536) คือ ใช�ในความหมายว"า
เป3นกลุ"มใหญ"ชนิดหนึ่ง และใช�ในความหมายว"าเป3นลักษณะความสัมพันธ�ระหว"างคนหรือกลุ"มก็ได� 
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   สังคมเป3นกลุ"มชนิดหนึ่ง (Society) โดยท่ัวไปแล�วกลุ"มต"างๆ จะประกอบด�วย
ลักษณะสําคัญเหมือนๆ กัน คือ ประกอบด�วยสมาชิกกลุ"มซ่ึงมีความสัมพันธ�กันท้ังโดยตรงและโดย
อ�อม มีกฎเกณฑ�ระเบียบเพ่ือทําให�ความสัมพันธ�ดําเนินไปได�ด�วยดี และสมาชิกต"างก็มีความรู�สึกว"าตน
เป3นส"วนหนึ่งของกลุ"ม แต"สังคมเป3นกลุ"มท่ีมีลักษณะพิเศษแตกต"างไปจากกลุ"มชนิดอ่ืน 5 ประการ 
(ยุทธ�  ศักด์ิเดชยนต�, 2531) คือ 1) สังคมเป3นกลุ"มในเชิงพ้ืนท่ี สังคมจะมีเขตแดนทางภูมิศาสตร� กลุ"ม
คนในสังคมเดียวกันย"อมสามารถ ระบุอาณาเขตพ้ืนท่ีครอบครองของสังคมเดียวกันนั้นได� 2) สังคม
เป3นกลุ"มท่ีมีขนาดใหญ"กว"ากลุ"มชนิดอ่ืน สังคมหนึ่งๆ จะประกอบข้ึนด�วยกลุ"มย"อยหลายชนิด เช"น กลุ"ม
ตามเพศและวัย กลุ"มตามอาชีพ รายได� ระดับการศึกษา และกลุ"มผลประโยชน� ตัวอย"างเช"น ชุมชน
เป3นกลุ"มพ้ืนท่ีเหมือนสังคม แต"ถือว"าเป3นกลุ"มย"อยชนิดหนึ่ง เพราะมีขนาดเล็กกว"าสังคมซ่ึงใหญ"ท่ีสุด  
3) สังคมมีวัฒนธรรมหลักท่ีเห็นเด"นชัดออกมา สมาชิกของสังคมใดจะร"วมวัฒนธรรมหลัก เช"น ภาษา
และกฎหมายเดียวกัน แต"กลุ"มย"อยในสังคมอาจมีวัฒนธรรมของตนแตกต"างไปได�บ�าง โดยปกติแล�วคน
ในสังคมเดียวกันมักไม"ค"อยรู�สึกถึงการมีวัฒนธรรมร"วมกันได�อย"างชัดเจนนัก จนกว"าจะมีวัฒนธรรม
ของสังคมอ่ืนมาเปรียบเทียบด�วย 4) สังคมเป3นกลุ"มท่ีมีความม่ันคงถาวรกว"ากลุ"มชนิดอ่ืน สังคม
สามารถมีสมาชิกใหม"ซ่ึงเกิดข้ึนด�วยธรรมชาติทดแทนสมาชิกเก"าท่ีต�องตายไปจากสังคมได� อายุของ
สังคมจึงยืดยาวเป3นชั่วชีวิตของคน และโดยปกติแล�ว การท่ีจํานวนสมาชิกท่ีเกิดข้ึนใหม"ในแต"ละปiจะมี
มากกว"าสมาชิกท่ีตายไป สังคมจึงมีความถาวรเติบโตไปเรื่อยๆ 5) สังคมเป3นกลุ"มท่ีมีความสมบูรณ�ใน
ตัวเอง มีความเป3นอิสระเอกเทศ ไม"จําเป3นต�องร"วมกับกลุ"มหรือหน"วยอ่ืน สังคมเป3นกลุ"มท่ีมี
ความสามารถตอบสนองความต�องการต"างๆ ของสมาชิกได�ค"อนข�างครบถ�วน โดยไม"ต�องพ่ึงพาสังคม
อ่ืนมากนัก และสังคมสามารถดํารงตนเองโดยไม"ต�องพ่ึงกลุ"มอ่ืนๆ ได�มากกว"ากลุ"มในระดับอ่ืน 
   กล"าวโดยสรุป ในแง"การมองสังคมว"าเป3นกลุ"มนั้น สังคมคือกลุ"มคนซ่ึงร"วมมือกัน 
อยู"ร"วมกันยั่งยืน และมีวัฒนธรรมท่ีเห็นเด"นชัดออกมา 
   สังคมเป3นลักษณะความสัมพันธ�ของคนหรือกลุ"ม (Social Relationship) บุคคล
ในสังคมจะมี การกระทําต"อผู�อ่ืนหรือเก่ียวข�องกับบุคคลอ่ืนในสังคมด�วยจิตสํานึก และคาดการณ�ถึง
ผลกระทบและปฏิกิริยาของบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง การกระทําดังกล"าวเรียกว"า การกระทําทางสังคม  
และถ�าบุคคลต"างฝlายต"างมีการกระทําโต�ตอบต"อกันเรียกว"า ปฏิสัมพันธ�หรือการปะทะสังสรรค� หรือ
การกระทําต"อกัน หรืออาจเรียกว"า การปฏิสัมพันธ�ทางสังคมก็ได� ซ่ึงถ�าหากเกิดข้ึนจนเป3นแบบแผนท่ี
เข�าใจกันได�ระหว"างคู"กรณีและบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง ทําให�สามารถคาดหมายการกระทําของแต"ละฝlาย
ได�อย"างชัดเจนแล�วเรียกว"า ความสัมพันธ�ทางสังคม 
   ความหมายของสังคมในแง"ความสัมพันธ�ของคนหรือกลุ"ม จึงเป3นการรวม
ความสัมพันธ�ทางสังคมต"างๆ ของสมาชิกท้ังหลายเข�าไว�ด�วยกัน ความสัมพันธ�ชนิดต"างๆ นั้นมักมี
ความเก่ียวโยงกันเป3นระบบ คือ มีการจัดระเบียบหน�าท่ีของแต"ละฝlายเอาไว�เรียกว"า “ระบบสังคม” 
   จากความหมายของสังคมในแง"ความสันพันธ�นี้ ทําให�มองระบบสังคมได� 2 ด�าน
ด�วยกัน คือ  1) การพิจารณาระบบสังคมในแง"โครงสร�าง คือ การสังคมเป3นกลุ"มขนาดใหญ" 
ประกอบด�วยกลุ"มย"อย ซ่ึงมีสมาชิกในกลุ"มย"อยต"างก็มีเปfาหมายและระเบียบแบบแผนท่ียึดถือกันใน
กลุ"ม มีการกําหนดสิทธิหน�าท่ีตามตําแหน"งของบุคคลภายในสังคม หรือท่ีเรียกว"าสถานภาพ (Status) 
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แตกต"างกันไปไม"ทัดเทียมกัน การจัดระดับสูงตํ่าของสถานภาพเรียกว"า การจัดลําดับช"วงชั้นทางสังคม 
(Social Stratification) และความสัมพันธ�ระหว"างสถานภาพต"างๆ ภายในสังคมซ่ึงเป3นแบบแผน
ชัดเจนถาวร เรียกว"าโครงสร�างทางสังคม (Social Structure) 2) การพิจารณาระบบสังคมในแง"ของ
สถาบัน คือ การมองว"าความสัมพันธ�ระหว"างบุคคล ระหว"างกลุ"ม หรือระหว"างสถานภาพต"างๆ ภายใน
สังคม จะเป3นไปตามมาตรฐานของความประพฤติหรือ กฎเกณฑ� (Rule) ท่ีทุกฝlายยอมรับปฏิบัติตาม 
ซ่ึงเรียกว"าบรรทัดฐาน หรือปทัสถาน (Norm) ปทัสถานจึงเป3นตัวกําหนดความสัมพันธ�เพ่ือให�เกิด
ความเป3นระเบียบในสังคม ระบบ กฎเกณฑ� และความประพฤติ หรือระบบปทัสถานท่ีค"อนข�างม่ันคง
ถาวร และสังคมเห็นว"าถูกต�องควรปฏิบัติตามเรียกว"า สถาบันสังคม (Social Institutions) เช"น 
สถาบันครอบครัว และสถาบันเศรษฐกิจ เป3นต�น 
  2) องค�ประกอบของสังคม 
   ประดิษฐ� มัชฌิมา (2523) กล"าวถึงองค�ประกอบของสถาบันทางสังคม คือ        
1) ความต�องการของประชาชน สถาบันทางสังคมจะเกิดข้ึนและดํารงอยู"ได�เม่ือประชาชนต�องการ ถ�า
ปราศจากความต�องการของประชาชน สถาบันนั้นๆ ก็ไม"สามารถจะเกิดข้ึนได� หรือดํารงอยู"ได� เช"น 
เผ"าทาซาดายในฟjลิปปjนส� ดํารงชีวิตอยู"ในถํ้าและปlาใหญ" พวกเขาไม"รู�จักคําว"าการศึกษา ศาสนา หรือ        
การปกครอง จึงไม"มีความต�องการท่ีจะให�มีการศึกษา ศาสนา หรือการปกครองแต"อย"างใด 2) การ
ยอมรับของสังคม สถาบันทางสังคมจะเกิดข้ึนและดํารงอยู"ได� ก็ต"อเม่ือสิ่งนั้นๆ เป3นท่ียอมรับของ
ประชาชนหรือสังคม เช"น สถาบันการศึกษา เป3นต�น จะเห็นว"าในสมัยก"อน ประชาชนยังมองไม"เห็น
ความจําเป3นทางการศึกษา จึงไม"ยอมให�บุตรหลานเข�าโรงเรียน 3) หน�าท่ีต"อสังคม เป3นองค�ประกอบท่ี
สําคัญยิ่งอันหนึ่ง เช"น สถาบันครอบครัวมีหน�าท่ีในด�านการให�กําเนิดสมาชิกของครอบครัว ให�การ
เลี้ยงดู ให�การศึกษา ให�การปรปeกษ�รักษา และปfองกันความปลอดภัยให�แก"สมาชิก 4) แบบแผนในการ
ดําเนินงาน เช"น สถาบันทางศาสนาก็มีระเบียบ แบบแผน ประเพณีนิยม หรือวิธีดําเนินงานเป3นอย"าง
เดียวกันท่ัวประเทศ 5) มีผู�รับผิดชอบ จะต�องมีผู�รับผิดชอบต"อสถาบัน เช"น โรงเรียนจะต�องมีครู วัด
จะต�องมีพระ ครอบครัวจะต�องมีสมาชิกของครอบครัว 6) มีสํานักงาน สถาบันทางสังคมจะต�องมี
สํานักงานหรือศูนย�กลางในการดําเนินในการดําเนินงาน เช"น ครอบครัวมีบ�าน วัดหรือโรงเรียนก็มีท่ีต้ัง
หรือสํานักงาน   
   การพิจารณาระบบสังคมในแง"ของการจัดระเบียบหรือองค�การ (Organizations) 
คือ การมองว"าสังคมจะมีการจัดระเบียบแบ"งหน�าท่ีความรับผิดชอบในแต"ละเรื่อง ซ่ึงเรียกว"า บทบาท
(Role) ให�แก"สมาชิกของกลุ"มทุกชนิด กลุ"มคนท่ีมีการจัดระเบียบแบ"งหน�าท่ีความรับผิดชอบเป3น
บทบาทต"างๆ ตลอดจนจัดระเบียบความสัมพันธ�ระหว"างบทบาทต"างๆ ให�ประสานกันเรียกว"า องค�การ 
สังคมเป3นองค�การท่ีมีความเก่ียวพันตอบโต�ระหว"างสมาชิกอย"างสมํ่าเสมอ สมาชิกจําเป3นต�องพ่ึงพา
อาศัยกันมาก และสมาชิกแต"ละหน"วยจะอยู"รอดได�ย"อมข้ึนอยู"กับการกระทําของสมาชิกคนอ่ืนๆ หรือ
อาจกล"าวอีกนัยหนึ่งก็ได�ว"า สังคมก็คือระบบองค�การท่ีซับซ�อนก็ได� 
   กล"าวโดยสรุป หากจะมองสังคมว"าเป3นระบบสังคมระบบหนึ่งแล�ว สิ่งสําคัญท่ี
จะต�องพิจารณาถึงมีอยู" 3 ประการด�วยกัน คือ บรรทัดฐาน สถานภาพ และบทบาท 



133 
 

   สังคมมนุษย�เป3นระบบมนุษยสัมพันธ� กล"าวคือ สังคมมนุษย�ในความหมายของ
สังคมวิทยา ได�แก" (วราคม  ทีสุกะ, 2544) กลุ"มคนท่ีมาอยู"รวมกันต้ังแต" 2 คนข้ึนไป มีความสัมพันธ�
ต"อกัน มีปฏิกิริยาโต�ตอบทางสังคมซ่ึงกันและกัน มีความสนใจร"วมกัน คนแต"ละคนท่ีมารวมกลุ"มกันมี
ความรู�สึกเป3นหน"วยหนึ่งของสังคม มีแนวคิดคล�ายคลึงกันและมีแบบแผนการดําเนินชีวิตท่ีสอดคล�อง
ไปในแนวเดียวกัน กล"าวคือ สังคมมีองค�ประกอบคือ มีคนอย"างน�อยสองคน มีความสนใจร"วมกัน มี
ปฏิกิริยาโต�ตอบกันทางสังคม มีความรู�สึกผูกพันกัน มีความรู�สึกว"าตนเป3นส"วนหนึ่งของสังคม และมี
ความคิดและแบบแผนการดําเนินชีวิตคล�ายกัน ระบบความสัมพันธ�ของสมาชิกในครอบครัวหรือระบบ
มนุษยสัมพันธ�ในครอบครัว นี่เองคือสังคมมนุษย�  
   สังคมครอบครัวคือจุดแรกสุดท่ีจะพัฒนาเป3นหมู"บ�าน ตําบล อําเภอ จังหวัด 
ประเทศ และโลก 
   ระบบสังคม กล"าวคือ สังคมประกอบด�วยส"วนต"างๆ มากมาย นักสังคมวิทยา
อธิบายว"าสังคมมนุษย�นั้นเป3นผลมาจากการรวมตัวกันของประชากรมนุษย�เป3นพ้ืนฐาน หลังจากนั้นก็
เกิดสิ่งจําเป3นพ้ืนฐาน สําหรับการดํารงชีวิตของประชากรมนุษย�นั้น บางเรื่องเป3นความจําเป3นทาง
ชีวภาพ บางเรื่องก็ตอบสนองความจําเป3นทางชีวิตจิตใจ ซ่ึงเป3นความจําเป3นสําหรับชีวิตของระบบ
สังคมเอง ทุกเรื่องอยู"ภายใต�กฎธรรมชาติ สิ่งท่ีมารวมกันจนเกิดเป3นระบบสังคม เรียกว"า สถาบันทาง
สังคม ซ่ึงแบ"งออกเป3น 5 ระบบ ได�แก"ระบบครอบครัวและเครือญาติ ระบบการเมืองการปกครอง 
ระบบการศึกษา และระบบศีลธรรมจรรยา-ศาสนา 
  3) หน�าท่ีของสังคม 
   หน�าท่ีพ้ืนฐานของสังคมมนุษย� (วราคม  ทีสุกะ, 2544) คือ 1) หน�าท่ีด�านการ
จัดการหาสมาชิกใหม"ให�แก"สังคม เทียบได�กับฝlายบุคคลในโครงสร�างการบริหารขององค�กร ทําหน�าท่ี
คอยดูแลบุคลากรโดยประสานกับฝlายอ่ืน 2) หน�าท่ีด�านการประกอบอาชีพ เทียบได�กับฝlายเศรษฐกิจ
ทําหน�าท่ีดูแลปeจจัยเก้ือหนุนเชิงเศรษฐกิจของสมาชิกสังคม 3) หน�าท่ีด�านการศึกษาอบรมทางสังคม 
เทียบกับฝlายวิชาการทําหน�าท่ีให�การศึกษาอบรมในด�านคุณภาพและประสิทธิภาพ 4) หน�าท่ีด�านการ
จัดระเบียบและควบคุมดูแลให�เกิดความสงบเรียบร�อย เทียบกับฝlายปกครอง ทําหน�าท่ีบริหารและ
จัดการให�สมาชิกทุกคนได�รับการปกปfองคุ�มครองให�ดําเนินชีวิตอยู"ร"วมกันอย"างสงบสุขและร"มเย็น      
5) หน�าท่ีด�านความสงบสุขและความรู�สึกอบอุ"นทางจิตใจ เทียบกับฝlายศาสนาจารย� ทําหน�าท่ีให�ความ
ม่ันใจ มีขวัญและกําลังใจดี มีน้ําใจต"อกันและอยู"ร"วมกันอย"างอบอุ"น 
  4) โครงสร�างของสังคม 
   โครงสร�างสังคม แบ"งออกเป3น 3 ด�าน (ยุทธ�  ศักด์ิเดชยนต�, 2531 อ�างถึงใน 
รัชนีกร เศรษโฐ, 2532) คือ 1) พิจารณาในด�านท่ีว"าสังคมประกอบด�วยคนหรือประชากร โครงสร�าง
ของสังคมจะกล"าวถึงประชากรในเรื่องของเพศและอายุของคนท่ีอยู"ในสังคม 2) พิจารณาในแง"ท่ีว"า
สังคมประกอบด�วยกลุ"มย"อยต"างๆ ซ่ึงอาจแบ"งด�วยอํานาจและฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ก็เป3นการ
พิจารณาถึงโครงสร�างการแบ"งช"วงชั้นทางสังคม เช"น ประกอบด�วยคนท่ีมีฐานะสูง ปานกลาง และตํ่า 
เป3นต�น 3) พิจารณาในแง"ท่ีว"าสังคมมีกฎเกณฑ�และกลไกต"างๆ เพ่ือสนองความต�องการของสมาชิก
และรักษาความเป3นป�กแผ"นของสังคมเอาไว� ก็จะกล"าวถึงสถาบันต"างๆ และความสัมพันธ�ระหว"าง
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สถาบันเหล"านั้นว"าเป3นองค�ประกอบสําคัญของโครงสร�างทางสังคม สําหรับ สมพงษ� เกษมสิน (2515) 
(อ�างถึงใน รัชนีกร เศรษโฐ, 2532) กล"าวถึงโครงสร�างสังคมชนบทและสังคมเมืองว"า 1) โครงสร�าง
สังคมชนบทเป3นโครงสร�างท่ีสําคัญท่ีสุดของสังคมไทย เพราะเท"ากับเป3นโครงสร�างของสังคมไทย
ท้ังหมดก็เกือบว"าได� ลักษณะจําเพาะท่ีสําคัญของสังคมชนบทได�แก" การรวมกลุ"มแบบอรูปนัยของกลุ"ม
ปฐมภูมิ มีการติดต"อกันแบบตัวถึงตัว สภาพแวดล�อมของท�องถ่ินและวัฒนธรรมท่ีมีอยู"เดิมซ่ึง
คล�ายคลึงกัน ทําให�สถานภาพและบทบาทของคนในสังคมชนบทไม"แตกต"างกันมากนัก จึงไม"เห็น
ความแตกต"างของชนชั้นทางสังคมได�อย"างชัดเจน ในสังคมชนบทมีการรวมตัวกันอย"างเหนียวแน"น 
สมาชิกของสังคมทําหน�าท่ีสอดคล�องต"อเนื่องกันอย"างราบรื่น โดยมีระบบความสัมพันธ�แบบเครือญาติ 
มีการนับถืออาวุโส มีการเห็นอกเห็นใจกัน และค"านิยมในเรื่องคุณงามความดีทางศาสนาเป3นตัว
ควบคุมความประพฤติทางสังคมของคนชนบท สถานภาพจะมีลักษณะจําเพาะของตัวบุคคลเอง เช"น 
อายุ ความสามารถ และคุณงามความดีส"วนตน ผู�ท่ีได�รับการยกย"องให�เป3นผู�นําในสังคมชนบทมัก
ได�แก" พระกํานัน ผู�ใหญ"บ�าน และผู�อาวุโสท่ีชาวบ�านเคารพนับถือ 2) โครงสร�างสังคมเมืองใหญ"หรือ
สังคมเมืองหลวง ได�แก" จํานวนกลุ"มและองค�การท่ีมีมากในสังคมเมืองหลวง หลักเกณฑ�การพิจารณา
สถานภาพทางสังคมของบุคคลในเมืองหลวงข้ึนกับฐานะทางเศรษฐกิจ อํานาจและความเก่ียวข�อง
ทางการเมืองและระดับการศึกษา ซ่ึงผิดจากเกณฑ�ของสังคมชนบท นอกจากนั้นแล�วโครงสร�างชนชั้น
ทางสังคมในเมืองหลวงดูจะชัดเจน คือประกอบด�วย 5 ชนชั้นดังนี้ 2.1) ชนชั้นผู�ดีเก"า ได�แก" ผู�สืบเชื้อ
สายมาจากผู�ดีเก"า และขุนนาง มักมีสมบัติเป3นท่ีดินมากกว"าเงินสด และมีอิทธิพลทางการเมืองบ�างแต"
ไม"มากนัก 2.2) ชนชั้นบุคคลชั้นนําของสังคม ได�แก" ผู�บริหารประเทศ นักการเมือง ข�าราชการระดับสูง
และนักธุรกิจ เจ�าของกิจการท่ีใหญ"โตม่ันคง เป3นผู�มีทรัพย�สินม่ังค่ัง บุคคลเหล"านี้มักมีฐานะทาง
เศรษฐกิจดีหรืออํานาจทางการเมืองสูง 2.3) ชนชั้นกลางระดับสูง ได�แก" ข�าราชการ เช"น ครู อาจารย� 
ตํารวจ แพทย� ทหาร หรือผู�มีอาชีพอ่ืนๆ ท่ีมีระดับความรู�สูงพอสมควร และมีทักษะท่ีเหมาะสมกับ
อาชีพ มีฐานะทางเศรษฐกิจค"อนข�างดีถึงปานกลาง และพยายามรักษาระดับของตนไว�อย"างเหนียว
แน"น 2.4) ชนชั้นกลางระดับตํ่า ได�แก" ช"างฝiมือ กรรมกรชํานาญงาน และคนงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมต"างๆ บุคคลท่ีจัดอยู"ในชนนั้นนี้มีความพยามอย"างยิ่งท่ีจะสั่งสมเงินทองเพ่ือจะไต"เต�าไปสู"
ชนชั้นทางสังคมท่ีสูงกว"าเดิม 2.5) ชนชั้นตํ่า ได�แก" กลุ"มผู�ใช�แรงงานในการประกอบอาชีพ เช"น พวก
กรรมกรไร�ฝiมือ คนรับใช� พวกหาบเร" และผู�หาเช�ากินคํ่าท้ังหลาย ซ่ึงส"วนใหญ"แล�วจะเป3นผู�อพยพจาก
สังคมชนบทมาอาศัยอยู"ตามชุมชนแออัดท้ังหลายของสังคมเมืองหลวง 
   สําหรับค"านิยมของคนเมืองหลวงนั้นจะเน�นหนักเรื่องอํานาจและความม่ังค่ัง
มากกว"าชนบท มีความต�องการถีบตัวจากชนชั้นทางสังคมเดิมไปสู"ชั้นท่ีสูงกว"าโดยอาศัยปeจจัยอํานาจ
ทางการเมือง อภิสิทธิ์ และพวกพ�องเป3นตัวเร"ง    
   สมศักด์ิ  ศรีสันติสุข (2550) ได�กล"าวถึงโครงสร�างทางสังคมชนชนบทว"า คือ 
ระบบความสัมพันธ�ทางสังคมท่ีประกอบด�วย สถานภาพและบทบาท ค"านิยม บรรทัดฐาน และสถาบัน
ต"างๆ เพ่ือให�เกิดความม่ันคงหรือความเป3นระเบียบทางสังคม โครงสร�างทางสังคมชนบทมีลักษณะท่ี
สําคัญ คือ 1) เป3นสังคมเกษตรกรรม ประชากรประมาณร�อยละ 80 อาศัยอยู"ในชนบทและประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม สังคมเกษตรกรรมอาจมีความแตกต"างกันไปตามสิ่ งแวดล�อมท�อง ถ่ิน               
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งานเกษตรกรรมเป3นงานท่ีต�องอาศัยความอดทน และความพร�อมเพรียงกัน เป3นอาชีพท่ีสําคัญต"อ
สภาวะเศรษฐกิจของประเทศ รายได�ส"วนใหญ"มาจากข�าว เกษตรกรรมถือเป3นกระดูกสันหลังของ
ประเทศ 2) มีความสัมพันธ�แบบปฐมภูมิ  มีความสัมพันธ�กันแบบพ"อแม" กับลูก อยู"ร"วมกันอย"างญาติพ่ี
น�อง มีผลประโยชน�ร"วมกัน รู�จักกันท้ังหมู"บ�าน หมู"บ�านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะอยู"กันแบบกลุ"ม 
จะมีความสัมพันธ�อย"างใกล�ชิด 3) มีชีวิตผูกพันกับระบบนิเวศวิทยา ได�แก" ท่ีดิน ภูมิประเทศ ดินฟfา
อากาศ มีความเชื่อเก่ียวกับการถือครองท่ีดินถ�าถือครองมากจะมีเกียรติมาก มีฐานะท่ีดี 4) เคารพ    
นับถือ ผู�อาวุโส มีการถ"ายทอดให�สมาชิกรุ"นใหม"ปฏิบัติต"อผู�อาวุโสอย"างเหมาะ เพราะผู�อาวุโสมี
ประสบการณ�มากว"า 5) ยึดม่ันในหลักพุทธศาสนาในชีวิตประจําวัน 6) เชื่อในสิ่งศักด์ิสิทธิ์ เช"นพิธี
บายศรีสู"ขวัญ สะเดาะเคราะห� แต"งแก� และไล"ผีปอบ โดยผสานลัทธิพราหมณ�กับพุทธศาสนาเข�า
ด�วยกัน 7) เป3นสังคมแบบประเพณี รักษาจารีตประเพณีและวัฒนธรรมท่ีเคยปฏิบัติจากบรรพบุรุษ     
8) มีค"านิยมสังคมชนบท เช"น ค"านิยมเก่ียวกับการศึกษาโดยการส"งลูกไปเรียนต"อ ค"านิยมเก่ียวกับ
ความม่ันคง การทําบุญ การรักพ่ีน�อง การกตัญ�ูรู�คุณ รักถ่ินฐาน รักการสนุกสนาน 9) มีลักษณะ
ความร"วมมือ ท่ีแสดงให�เห็นจากการรวมกลุ"ม เช"น กลุ"มญาติพ่ีน�อง กลุ"มผู�สูงอายุ กลุ"มหนุ"มสาว เป3นต�น 
  5) ปeญหาของสังคมไทย 
   ปeญหาสังคมมีอยู"มากมาย สัญญา สัญญาวิวัฒน� (2523) ได�สรุปแบ"งปeญหาสังคม
ออกเป3น 2 ประเภท คือ 1) ปeญหาเก่ียวกับความสัมพันธ�ระหว"างปeจเจกชนกับสังคม หรือปeญหาการ
ปรับตัวของปeจเจกชนให�สอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เช"น ปeญหาคนชรา ปeญหาวัยรุ"น 
ปeญหาอาชญากรรม ปeญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบน ปeญหายาเสพติด ปeญหาโรคจิต ฯลฯ 2) ปeญหา
เก่ียวกับความสัมพันธ�ระหว"างกลุ"มต"อกลุ"ม หรือการจัดระเบียบภายในสังคม เช"น ปeญหาการขัดแย�ง
ระหว"างศาสนิกชนต"างศาสนา กรรมกรกับนายทุน ปeญหาผิว ปeญหาการขัดแย�งระหว"างเชื้อชาติ 
ปeญหาแหล"งเสื่อมโทรม ปeญหาสภาพแวดล�อม ปeญหาโรงงานกับชาวบ�าน (สัญญา สัญญาวิวัฒน�, 
2523) ปeญหาสังคมท่ีเกิดข้ึนในหมู"บ�านมีมากมาย ผู�ศึกษาจึงได�สรุปปeญหาในหมู"บ�าน เช"น ปeญหายา
เสพติด ปeญหาความยากจน ปeญหาอาชญากรรม ปeญหาการว"างงาน ปeญหาคนชรา ปeญหาวัยรุ"น 
ปeญหาการฉ�อราษฎร�บังหลวง ปeญหาการแพร"ระบาดโรคร�ายแรง ปeญหาเศรษฐกิจตกตํ่า ค"าครองชีพ
สูง เครื่องอุปโภคบริโภคราคาแพง เกษตรกรถูกเอาเปรียบ ปeญหาการซ้ือสิทธิขายเสียงการเลือกต้ัง  
ปeญหาสิ่งแวดล�อม ปeญหาการพนัน การไม"ปฏิบัติตามกฎหมาย ปeญหาการศึกษา ปeญหาสุขภาพ และ
ปeญหาครอบครัว เป3นต�น 
   การพัฒนาสังคมให�สมดุลและยั่งยืน (มารยาท  สมุทรสาคร, 2548) ต�องพัฒนา
คนและสังคมให�มีคุณภาพเพียงพอ เพ่ือให�เป3นปeจจัยสนับสนุนการพัฒนาท่ียั่งยืน ขณะเดียวกันต�อง
พัฒนาเศรษฐกิจให�คนในสังคมมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ซ่ึงครอบคลุมถึงการมีสุขภาพอนามัยท่ีดีท้ัง
ร"างกายและจิตใจ มีความรู� มีงานทํา มีรายได�เพียงพอต"อการดํารงชีพ มีครอบครัวท่ีอบอุ"น อยู"ใน
สภาพแวดล�อมท่ีดี อยู"ภายใต�ระบบบริหารจัดการท่ีดีของภาครัฐ ในระดับชุมชนมีความสมานฉันท�
เก้ือกูลกัน 
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 2.6.5 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารด�านวัฒนธรรม 
  ในการนําเสนอแนวคิดเ ก่ียวกับวัฒนธรรม ผู� วิจัยนํา เสนอเป3นลํา ดับ ดังนี้             
1) ความหมายของวัฒนธรรม 2) ลักษณะของวัฒนธรรม 3) องค�ประกอบของวัฒนธรรม 4) ประเภท
ของวัฒนธรรม 
  1) ความหมายของวัฒนธรรม  
   วัฒนธรรมเกิดจากความสามารถของมนุษย�ในการสร�างและใช�กระบวนการคิดเชิง
สัญลักษณ� (Symbolic Conceptualization) ได�อย"างกว�างขวางและเป3นระบบ วัฒนธรรมมี
ความหมายท่ีกว�างขวางมาก ได�มีผู�รู�หลายท"านให�ความหมายของ “วัฒนธรรม” ไว� ดังนี้ 
   คําว"า “วัฒนธรรม” (พวงผกา  คุโรวาท, 2539 อ�างถึงใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, 2551) มีรากศัพท�มาจากภาษาบาลีและสันสกฤต เพราะคําว"า “วัฒนธรรม” มา
จากภาษาบาลีว"า “วฑฺฒน” ซ่ึงแปลว"า เจริญงอกงาม คําว"า “ธรรม” มาจากภาษาสันสกฤตว"า “ธรฺม” 
หมายถึง ความดี 
   “วัฒนธรรม” (อานนท�  อาภาภรณ�, 2519 อ�างถึงใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬา     
ลงกรณราชวิทยาลัย, 2551) ตรงกับภาษาอังกฤษว"า “Culture” คํานี้มีรากศัพท�มาจาก “Cultura” 
ในภาษาลาติน มีความหมายว"า การเพาะปลูกหรือการปลูกฝeง ซ่ึงอธิบายได�ว"า มนุษย�เป3นผู�ปลูกฝeง
อบรมบ"มนิสัยให�เกิดความเจริญงอกงาม 
   ในด�านสังคมศาสตร� วัฒนธรรมมีความหมายกว�างขวางมาก กล"าวคือ วัฒนธรรม 
หมายถึง วิถีชีวิต (Way of Life) ของมนุษย�ในสังคม และแบบแผนการดําเนินชีวิตของมนุษย�ทุกๆ 
อย"างรวมท้ังบรรดาผลงานท้ังมวลท่ีมนุษย�สร�างข้ึน ตลอดจนความคิด ความเชื่อ ค"านิยมและความรู�
ต"างๆ  
   พระยาอนุมานราชธน (อ�างถึงใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
2551) กล"าวว"า “วัฒนธรรม” คือ สิ่งท่ีมนุษย�เปลี่ยนแปลงปรับปรุงหรือผลิตสร�างข้ึน เพ่ือความเจริญ
งอกงามในวิถีแห"งชีวิตของส"วนรวมท่ีถ"ายทอดกันได� เลียนแบบกันได� เอาอย"างกันได� 
   กรมศิลปากร (2533) ให�ความหมายไว�ว"า วัฒนธรรม หมายถึงวิถีการดําเนินชีวิต
ของสังคม เป3นแบบแผนการประพฤติปฏิบัติ และการแสดงออกซ่ึงความรู�สึกนึกคิดในสถานการณ�
ต"างๆ ท่ีสมาชิกในสังคมเดียวกันสามารถเข�าใจและซาบซ้ึงร"วมกัน 
   อุทัย  หิรัญโต (อ�างถึงใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2551) 
กล"าวว"า วัฒนธรรม คือ มรดกทางสังคมท่ีได�ตกทอดมาเป3นสมบัติของมนุษย�ในสมัยปeจจุบัน และ
นํามาใช�ในการครองชีวิตเป3นแบบแผนแห"งการครองชีวิต (Design of Living) หมายความว"า 
วัฒนธรรมเป3นแบบฉบับท่ีกําหนดพฤติกรรมมนุษย�ลงไปว"า จะต�องทําอะไรและอย"างไร คิดอย"างไร 
รู�สึกอย"างไร อะไรดีอะไรชั่ว วัฒนธรรมมิได�หมายความถึงการเป3นผู�ประพฤติปฏิบัติงานได�เหมาะสม 
หรือความเป3นผู�มีจิตใจสูงเท"านั้น แต"ยังหมายความรวมถึงทุกสิ่งทุกอย"างท่ีมนุษย�สร�างและรับปฏิบัติ
สืบต"อมา 
   จุไรรัตน�  จันทร�ธํารง ได�รวบรวมความหมายของวัฒนธรรม (จุไรรัตน�  จันทร�ธํารง, 
2530) ไว�ดังนี้ 
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   เอ็ดเวิร�ด บี ไทเลอร� นิยามวัฒนธรรมว"า หมายถึง ส"วนท้ังหมดท่ีซับซ�อนอัน
ประกอบด�วย ความรู� ความเชื่อ ศิลปะ ศีลธรรมจรรยา กฎหมาย ขนบประเพณี ความสามารถ และ
นิสัยอ่ืนใดท่ีมนุษย�ได�มาในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของสังคม 
   เลสลี่  ไวท�  นิยามวัฒนธรรมว"า หมายถึง การรวมอย" างมีระเบียบของ
ปรากฏการณ�ต"างๆ เช"น การกระทํา (แบบแผนพฤติกรรม) วัตถุ (เครื่องมือและสิ่งท่ีทําข้ึนโดยใช�
เครื่องมือ) ความคิดและความรู�สึก (ความรู�) ทัศนคติ และค"านิยม และสิ่งเหล"านี้ต�องอาศัยสัญลักษณ� 
   อี อดัม โฮเบล นิยามวัฒนธรรมว"า หมายถึง ผลรวมลักษณะสําคัญของพฤติกรรม 
ท่ีมาจากการเรียนรู�ท้ังหมด โดยสมาชิกของสังคมเป3นผู�แสดงออกและมีส"วนร"วม 
   พงษ�สวัสด์ิ  สวัสดิพงษ� นิยามวัฒนธรรมว"า หมายถึง วิถีทางมาตรฐานต"างๆ แห"ง
การมีแนวทางและการกระทํา ท่ีรวมอยู"ในสัญลักษณ�ท่ีมีความหมาย 
   เฉลียว  บุรีภักดี  นิยามวัฒนธรรมว"า หมายถึง วิธีในการดําเนินชีวิต หลักเกณฑ�
ในการดําเนินชีวิต และเครื่องมือเครื่องใช� วัตถุสิ่งของต"างๆ ท่ีนํามาใช�เพ่ือการเหล"านั้น จะเป3นสิ่งของ
ท่ีหามาจากธรรมชาติ หรือคิดค�นประดิษฐ�ข้ึนมาใหม"ก็ตาม หรือวัฒนธรรม คือ วิธีการต"างๆ ท่ีมนุษย�
คิดค�นเพ่ือใช�ในการดําเนินชีวิตท"ามกลางสิ่งแวดล�อมท่ีอยู"รอบตน 
  2) ลักษณะและความสําคัญของวัฒนธรรม 
   จากความหมายต"างๆ ของวัฒนธรรมดังกล"าว สามารถสรุปลักษณะท่ีสําคัญของ
วัฒนธรรมได�ดังนี้ (จุไรรัตน�  จันทร�ธํารง, 2530) 1) วัฒนธรรมเป3นสิ่งท่ีมนุษย�สร�างข้ึนและปรับปรุง
จากธรรมชาติและมนุษย�จะเรียนรู�วัฒนธรรมจากกันและกัน 2) วัฒนธรรมเป3นสิ่งท่ีมีการสืบต"อเนื่อง 
เป3นมรดกทางสังคมท่ีมีการถ"ายทอดจากคนรุ"นหนึ่งไปยังคนอีกรุ"นหนึ่ง มนุษย�ได�เรียนรู�วัฒนธรรมจาก
ท้ังท่ีตายไปแล�วและยังมีชีวิตอยู"  โดยได�รับความรู�นั้นไว� เป3นมรดกตกทอดกันมาเป3นลําดับ               
3) วัฒนธรรมเป3นสิ่งท่ีมีสัญลักษณ�เพ่ิมพูนหรือขยายตัวโดยการค�นพบสิ่งใหม" การประดิษฐ� และการ
แพร"กระจายเพ่ือจะสร�างสิ่งใหม"ๆ ข้ึนมา และประสบการณ�ของมนุษย�จะถูกสะสมและเพ่ิมพูนมากข้ึน
เรื่อยๆ 4) วัฒนธรรมเป3นสมบัติร"วมของกลุ"มหรือสังคม มิใช"ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ          
5) วัฒนธรรมเป3นสิ่งท่ีมีอยู"แล�วก"อนบุคคลจะเกิดและมีชีวิตในสังคม วัฒนธรรมจะยังคงอยู"ต"อไป
หลังจากบุคคลนั้นได�ตายไปแล�ว 6) วัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงอย"างสมํ่าเสมอ ลักษณะของ
วัฒนธรรมจะค"อยๆ ผ"านรูปแบบวัฒนธรรมหนึ่งไปเป3นอีกอย"างหนึ่งอยู"ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลง
เกิดข้ึนอย"างสมํ่าเสมอ แต"อัตราช�าเร็วจะแตกต"างกันไปตามช"วงเวลาต"างๆ (ผ"องพันธ� มณีรัตน�, 2528) 
7) วัฒนธรรมมีหน�าท่ีแต"ละส"วน ไม"ว"าลักษณะการทางวัฒนธรรม ซ่ึงเป3นส"วนหนึ่งท่ีเล็กและมีลักษณะ
ท่ีง"ายท่ีสุดของวัฒนธรรม หรือวัฒนธรรมซ�อน ซ่ึงเป3นการรวมลักษณะการทางวัฒนธรรมหลายๆ อย"าง
ไว�กลายเป3นวัฒนธรรมซับซ�อน หรือสถาบัน ซ่ึงประกอบด�วยวัฒนธรรมซับซ�อนหลายๆ อย"าง ต"างก็ทํา
หน�าท่ีสําคัญในตัวของมันเองอย"างสมเหตุสมผลและจําเป3นในขอบข"ายของวัฒนธรรม ซ่ึงส"วนนั้นๆ 
เป3นส"วนประกอบอยู"ด�วยกันท้ังสิ้น (ผ"องพันธ� มณีรัตน�, 2528) 
   ลักษณะของวัฒนธรรมตามแนวคิดทางสังคมวิทยา (ณรงค� เส็งประชา, 2532) 
ดังนี้  1) วัฒนธรรมเป3นพฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู�  มนุษย�ได�สร�างวัฒนธรรมเพ่ือใช�เป3น
องค�ประกอบช"วยในการดําเนินชีวิต เช"น ความรู� ความเชื่อ วิถีในการดําเนินชีวิต 2) วัฒนธรรมเป3นวิถี
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ชีวิต โดยวัฒนธรรมเป3นผลจากการช"วยกันสร�างสรรค�ของมนุษย� และได�มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
และการปรับตัว จนเป3นท่ียอมรับของสมาชิกในสังคม จนเป3นแบบแผนในการดําเนินชีวิต               
3) วัฒนธรรมมีลักษณะเป3นมรดกทางสังคม วัฒนธรรมเป3นผลจากการถ"ายทอด การเรียนรู� และ
เครื่องมือท่ีใช�ในกระบวนการดังกล"าว คือ การสื่อสาร โดยใช�สัญลักษณ� เช"น ภาษาพูด ภาษาเขียน    
4) วัฒนธรรมมีลักษณะเหนืออินทรีย� กระบวนการทางวัฒนธรรมเป3นเรื่องของการเพ่ิมพูนข้ึน
ตลอดเวลา โดยยังคงรักษาวัฒนธรรมเดิมไว� ส"วนกระบวนการทางชีววิทยานั้น การเกิดสิ่งใหม"ได� สิ่งท่ี
มีอยู"เดิมต�องมีการสูญหายไปก"อน 
   ณรงค�  เส็งประชา (2539) (อ�างถึงใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
2551) กล"าวถึงความสําคัญของวัฒนธรรมไว�ว"า 1) วัฒนธรรมช"วยแก�ปeญหาและสนองความต�องการ
ต"างๆ ของมนุษย� มนุษย�พ�นจากอันตราย สามารถเอาชนะธรรมชาติได� เพราะสร�างวัฒนธรรมข้ึนมา
ช"วย 2) วัฒนธรรมช"วยเหนี่ยวรั้งสมาชิกในสังคมให�มีความเป3นอันหนึ่งอันเดียวกัน และสังคมท่ีมี
วัฒนธรรมเดียวกัน ย"อมจะมีความรู�สึกผูกพันเปfนพวกเดียวกัน 3) เป3นเครื่องแสดงเอกลักษณ�ของชาติ 
ชาติท่ีมีวัฒนธรรมสูงย"อมได�รับการยกย"อง และเป3นหลักประกันความม่ันคงของชาติ 4) เป3นเครื่อง
กําหนดพฤติกรรมของคนในสังคม ช"วยให�คนอยู"ร"วมกันอย"างสันติสุข วัฒนธรรมทางบรรทัดฐานช"วย
จัดระเบียบความสัมพันธ�ของผู�คนในสังคม 5) ช"วยให�ประเทศชาติมีความเจริญรุ"งเรืองถาวร ยึดหลัก
เหตุผล การดําเนินชีวิตขยัน ประหยัด อดทน มีระเบียบวินัย สังคมจะเจริญรุ"งเรือง 
  3) องค�ประกอบของวัฒนธรรม  
   ยุทธ�  ศักด์ิเดชยนต� (2531) (อ�างถึงใน รัชนีกร  เศรษโฐ, 2532) กล"าวว"า 
องค�ประกอบของวัฒนธรรมได�แก" ภาษา ซ่ึงเป3นระบบสัญลักษณ�ท่ีคนในสังคมใช�เป3นสื่อสําหรับ
ถ"ายทอดและเก็บรักษาข"าวสารต"างๆ นอกจากนั้นยังได�แก" เทคโนโลยีและระบบอุดมการณ�หรืออุดม
คติวิทยา ซ่ึงประกอบด�วย โลกทัศน� ค"านิยม และบรรทัดฐาน ประเพณี สถาบัน  สําหรับ
ทบวงมหาวิทยาลัย (2545) จําแนกองค�ประกอบของวัฒนธรรม ดังนี้ 1) องค�วัตถุ คือ วัฒนธรรมท่ี
สามารถสัมผัสจับต�องได� และมีรูปร"าง เช"น เครื่องมือเครื่องใช� ภาพเขียน โรงเรียน วิหาร หอดูดาว 
และส"วนท่ีไม"มีรูปร"าง เช"น ภาษา สัญลักษณ�ในการติดต"อสื่อความหมาย หลักวิชาในการคํานวณ 
มาตราชั่ง ตวง วัด 2) องค�การ หมายถึงกลุ"มท่ีมีการจัดอย"างเป3นระเบียบ หรือมีโครงสร�างอย"างเป3น
ทางการ มีกฎระเบียบข�อบังคับ และวัตถุประสงค� เช"น ครอบครัว สหพันธ�กรรมกร ลูกเสือ 
สภากาชาด วัด สหประชาชาติ 3) องค�พิธี เช"น พิธีกรรมต"างๆ ต้ังแต"เรื่องการเกิด หม้ัน แต"งงาน    
บวชนาค ตาย ปลูกบ�าน ซ่ึงศาสนามีอิทธิพลอยู" รวมถึงพิธีการแต"งกาย และการรับประทานอาหาร         
4) องค�มติ หมายถึงความเข�าใจ ความเชื่อ ความคิดเห็น ตลอดจนอุดมการณ�ต"างๆ เช"น ความเชื่อเรื่อง
กรรมเป3นเครื่องชี้เจตนา เรื่องผัวเดียวเมียเดียว การตายแล�วเกิดใหม" ตลอดจนทัศนคติ การยอมรับว"า
สิ่งใดถูกสิ่งใดผิด สมควรหรือไม"  
  4) ประเภทของวัฒนธรรม  
   วัฒนธรรมท่ีเก่ียวกับกิจกรรมท่ัวไปสามารถแบ"งออกได�เป3น 9 ประเภท (เฉลียว        
บุรีภักดี) ดังนี้คือ 1) วัฒนธรรมการบริโภคหรือวัฒนธรรมท่ีเก่ียวกับกิจกรรมในการรับประทานอาหาร 
ได�แก" วิธีแสวง วิธีประกอบ วิธีปรุง และวิธีรับประทานอาหาร 2) วัฒนธรรมการอยู" ได�แก" วิธีจัดและ
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สร�างท่ีอยู"อาศัย 3) วัฒนธรรมการแต"งกาย ได�แก" วิธีคลุมร"างกาย วัสดุท่ีใช� วิธีกําหนดชนิด สีของ
เครื่องใช� วิธีกําหนดรักษาความสะอาดของเครื่องแต"งกาย และวิธีการแต"งกายตามโอกาสต"างๆ        
4) วัฒนธรรมการพักผ"อน ได�แก" วิธีจัดเวลาพักผ"อน ชนิด อุปกรณ�และเครื่องมือท่ีใช�ในการพักผ"อน
นั้นๆ 5) วัฒนธรรมเก่ียวกับการแสดงอารมณ� ได�แก" วิธีแสดงอารมณ�ต"างๆ เช"น อารมณ�รัก เกลียด 
โกรธ และวิธีแสดงอารมณ�ทางเพศตามกาลเทศะ 6) วัฒนธรรมเก่ียวกับสื่อความหมาย เช"น วิธีส"งและ
รับข"าวสาร อันได�แก" ภาษา ท"าทาง รวมท้ังเครื่องใช�เก่ียวกับการสื่อความหมายนั้นๆ 7) วัฒนธรรม
เก่ียวกับการจราจรขนส"ง ได�แก" การขนส"งของและระบบจราจร 8) วัฒนธรรมเก่ียวกับการอยู"ร"วมกัน
เป3นหมู"คณะ คือ การจัดระบอบการปกครองและควบคุมปfองกันสังคม อันได�แก" วิธีสร�างความสามัคคี
รักใคร"ระหว"างกลุ"ม วิธีบริหารงานขององค�การ วิธีจัดต้ังหรือยุบเลิกรัฐบาล และวิธีควบคุมพฤติกรรม
ของบุคคลหรือกลุ"มคน 9) วัฒนธรรมเก่ียวกับการแสวงหาความสุขทางจิตใจและหลักเกณฑ�การ
ดําเนินชีวิต อันได�แก" ความคิด ความเชื่อทางศาสนา และปรัชญาชีวิต 
   วัฒนธรรมย"อยหรืออนุวัฒนธรรม (Subculture) (รัชนีกร เศรษโฐ, 2532) 
หมายถึง ลักษณะการทางวัฒนธรรมบางส"วนซ่ึงสมาชิกส"วนใหญ"ของสังคมไม"ได�มีส"วนร"วมอยู"ด�วย 
เพราะโดยปกติแล�วสมาชิกท้ังหมดของสังคมใหญ"จะมีลักษณะการทางวัฒนธรรมอย"างเดียวกันทุกคน 
วัฒนธรรมย"อยจึงพบในสังคมใหญ"อยู"เสมอ ยกตัวอย"างเช"น ในสังคมไทยจะมีวัฒนธรรมย"อยของกลุ"ม
อาชีพ ศาสนา และวัยเฉพาะตนแตกต"างกัน เป3นต�น ประเภทต"างๆ ของวัฒนธรรมย"อย ได�แก"          
1) วัฒนธรรมย"อยทางอายุ (Age Subculture) กลุ"มบุคคลในสังคมท่ีมีวัยแตกต"างกันจะมีความคิดอ"าน
และวิถีชีวิตของตนแตกต"างกันไป เช"น วัยรุ"นชอบความสนุกสนาน มีความคิดรุนแรง ชอบเกาะกลุ"มกัน
อยู" ส"วนวัยชราชอบท่ีจะใช�ชีวิตเรียบๆ มีความคิดสุขุม สนใจและปฏิบัติตามหลักธรรม เป3นต�น         
2) วัฒนธรรมย"อยทางศาสนา (Religious Subculture) ในสังคมท่ีมีกลุ"มบุคคลนับถือศาสนาแตกต"าง
กันไป แบบแผนของพฤติกรรม และความเชื่อของกลุ"มบุคคลเหล"านั้นจะแตกต"างกันออกไปอีกด�วย 
เช"น คนไทยพุทธเชื่อกฎแห"งกรรม เชื่อในการทําดีได�ดี และยอมรับผลของกรรมด�วยเหตุผลของกฎ
แห"งกรรม แต"คนไทยนับถือศาสนาคริสต�กลับยอมรับผลของกรรมด�วยเหตุผลของพระผู�เป3นเจ�า      
เป3นต�น 3) วัฒนธรรมย"อยทางท�องถ่ิน (Regional Subculture) สมาชิกของสังคมเดียวกันแต"อยู"ใน
ท�องถ่ินแตกต"างกันย"อมมีความแตกต"างกันบ�างในเรื่องของวัฒนธรรม เช"น คนไทยภาคใต�จะมีภาษา
พูด การแต"งกาย อาหาร ประเพณี และความเชื่อแตกต"างไปจากชาวไทยภาคเหนือ เป3นต�น            
4) วัฒนธรรมย"อยทางอาชีพ (Occupational Subculture) อาชีพท่ีแตกต"างกันของกลุ"มคนในสังคม
เดียวกัน จะยังผลให�แบบแผนของพฤติกรรมของกลุ"มเหล"านั้นแตกต"างกัน เช"น กลุ"มอาชีพแพทย� 
ทหาร ตํารวจ พ"อค�า กรรมกร และครู จะมีภาษาความเชื่อเฉพาะกลุ"มของตน เป3นต�น 
   สุพัตรา  สุภาพ (อ�างถึงใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2551) ได�
แบ"งประเภทของวัฒนธรรมออกเป3น 3 ประเภท คือ 1) วัฒนธรรมทางวัตถุ (Material) เช"น ท่ีอยู"
อาศัย อาหาร เสื้อผ�า ยารักษาโรค 2) วัฒนธรรมความคิด (Idea) เช"น ความเชื่อเรื่องตายแล�วเกิดใหม" 
ความเชื่อเรื่องกฎแห"งกรรม ความเชื่อโชคลาง เรื่องลึกลับ นิยายปรัมปรา วรรณคดี สุภาษิต และ
อุดมการณ�ต"างๆ 3) วัฒนธรรมด�านบรรทัดฐาน (Norm) เป3นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ
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ท่ีสังคมกําหนดไว� เช"น การไหว� การเข�าแถว การแต"งชุดดําไปงานศพ วัฒนธรรมเก่ียวกับกฎหมาย 
ความซ่ือสัตย�สุจริต ความเมตตา กรุณา  
   รัชนีกร เศรษโฐ (2532) ได�รวบรวมวัฒนธรรมไทย ไว�หลายชนิด อาทิเช"น         
1) วัฒนธรรมการพักผ"อนหย"อนใจของคนไทย การดําเนินชีวิตของคนไทยนั้นยึดหลักสายกลาง หรือ 
“มัชฌิมาปฏิปทา” คนไทยจึงรู�จักความพอเหมาะพอควร คือ เม่ือมีการทํางานก็มีการพักผ"อนควบคู"
กันไป จะได�ผ"อนคลายความตึงเครียดและเม่ือยล�าท่ีเกิดท้ังกายและใจได� การพักผ"อนนี้มิได�หมาย
เฉพาะถึงการนอนหลับ นอนเล"น หรือนั่งเล"นเท"านั้น หากครอบคลุมถึงการเปลี่ยนอิริยาบถจากการ
ทํางานหรือจากสภาพแวดล�อมท่ีซํ้าซากจําเจ ส"วนการหย"อนใจก็เป3นการผ"อนปรนจิตใจให�คลายวิตก
กังวล คลายความตึงเครียดท่ีมีอยู"ให�ลดน�อยหรือให�หมดไป การพักผ"อนหย"อนใจของคนไทยจะแยก
พิจารณาออกเป3น 2 ประเด็นใหญ"ๆ คือ การพักผ"อนหย"อนใจของคนในเมือง กับการพักผ"อนหย"อนใจ
ของคนในชนบท ท้ังนี้เพราะสภาพแวดล�อมทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ย"อมผิดแผกแปลกกัน
ไปบ�าง อย"างไรก็ตาม สังคมไทยก็มีวิธีการพักผ"อนหย"อนใจท่ีเป3นเอกลักษณ�ของคนไทยท้ังชาติ คือ มี
การละเล"นแบบไทยๆ ซ่ึงจะพิจารณารายละเอียดต"อไป 2) การพักผ"อนหย"อนใจของชาวเมือง ชีวิตของ
ชาวเมืองโดยเฉพาะเมืองใหญ"ๆ เช"น กรุงเทพมหานครนั้น ประสบความวุ"นวายท้ังทางด�านจิตใจและ
ร"างกายรอบด�าน ทุกอย"างท่ีประกอบกันเข�าเป3นสิ่งแวดล�อมของคนเมืองใหญ"นี้ ได�มีผลกระทบต"อผู�
อาศัยให�กลายเป3นคนท่ีอ"อนแอท้ังร"างกายและจิตใจ กลายเป3นคนข้ีหงุดหงิด บางคนถึงกับต�องพ่ึง
จิตแพทย�หรือหมอดู คนทรง ท�าวมหาพรหม และศาลพระภูมิท้ังหลาย ให�ช"วยกันรักษาความวุ"นวายใจ
ให�หมดไป การพักผ"อนหย"อนใจเพ่ือลดความตึงเครียดในสภาวะอารมณ�ของชาวเมืองจึงเป3นเรื่อง
สําคัญและจําเป3นอย"างมาก ชาวเมืองใหญ"แบ"งการพักผ"อนหย"อนใจออกเป3น 2 ประเภท คือ นอกบ�าน
และในบ�าน 3) การพักผ"อนหย"อนใจนอกบ�าน การออกไปพักผ"อนหย"อนใจนอกบ�านสําหรับชาวเมืองท่ี
นิยมกันตลอดมา คือ การไปดูภาพยนตร� เพราะเสียเวลาและเงินไม"มากจนเกินไป และการเดินชม
สินค�าตามศูนย�การค�าหรือห�างสรรพสินค�าต"างๆ ท่ีเย็นฉํ่าจากเครื่องปรับอากาศ ได�จับจ"ายเงินทอง
ตามใจชอบ และบางครั้งก็ได�หย"อนอารมณ�โดยไม"ต�องเสียเงินทองเลย นอกจากนั้นหนุ"มสาวชาวเมือง
ยังนิยมไปว"ายน้ํา ตีเทนนิส เล"นโบว�ลิ่ง เล"นสเกตน้ําแข็ง หรือเลยไปทัศนาจรนอกเมืองกันเป3นกลุ"มๆ 
คนในเมืองท่ีมีฐานะเศรษฐกิจค"อนข�างดีมักนิยมตีกอล�ฟ ไปเท่ียวตามบาร� ไนต�คลับ และสถานเริงรมย�
ประเภทต"างๆ ผู�สูงอายุนิยมไปตลาดนัดพระ ไปเท่ียวต"างจังหวัด บางทีไปต"างประเทศกับบริการทัวร�
ต"างๆ ท่ีมีอยู"มากมาย หรือไปทัศนาจรต"างประเทศในรูปของกฐินทัวร�ก็มี ส"วนชาวเมืองท่ีมีรายได�น�อย
หรือประเภทรักความสงบเงียบมักออกไปพักผ"อนตามสวนสาธารณะ ตามสวนสัตว� หรือไปเดินชมวัด
ต"างๆ ท่ีสวยงามบางทีก็จะทัศนาจรไปยังต"างจังหวัดในรูปของการร"วมขบวนทอดกฐินหรือทอดผ�าปlา 
4) การพักผ"อนหย"อนใจในบ�าน ชาวเมืองทุกเพศทุกวัยและทุกครอบครัวมักพักผ"อนหย"อนใจอยู"กับ
บ�านโดยการฟeงวิทยุ ชมรายการโทรทัศน�หรือวีดีโอ อ"านหนังสือเริงรมย� และทํางานอดิเรกต"างๆ ท่ี
นิยมกัน เช"น เล"นกล�วยไม� ทําสวนครัว เลี้ยงสัตว�เลี้ยง เล"นดนตรี ทํากับข�าวแปลกๆ ทําขนมเลี้ยง
สมาชิกในครอบครัวหรือเพ่ือนสนิท ตัดเสื้อผ�าและอ่ืนๆ สําหรับกีฬาในร"มของชาวเมืองมักจะได�แก" 
การเล"นหมากรุก หมากฮอส และเล"นไพ" ซ่ึงนับว"าเป3นการพักผ"อนหย"อนใจท่ีดีของคนในครอบครัว 
เพราะได�อยู"พร�อมหน�าพร�อมตากันหลังจากท่ีต"างคนต"างก็ต�องออกไปทําหน�าท่ีนอกบ�านท้ังวัน การ
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พักผ"อนท่ีสําคัญซ่ึงดี ประหยัดและปลอดภัยท่ีสุด คือ การนอนหลับในบ�านท่ีอบอุ"น ล�อมรอบด�วยคนท่ี
คอยรักและห"วงใย ซ่ึงเป3นท่ีปรารถนาของคนทุกคนไม"ว"าจะเป3นคนในเมืองหรือในชนบท 5) การ
พักผ"อนหย"อนใจของชาวชนบทเนื่องจากในชนบทขาดสถานท่ีพักผ"อนหย"อนใจแบบชาวเมือง เช"น     
โรงภาพยนตร� สนามกีฬา สวนสาธารณะ บาร� ไนต�คลับ หรือสถานท่ีอาบอบนวด คนในชนบทจึง
พักผ"อนหย"อนใจร"วมกับสมาชิกในครัวเรือนและกับเพ่ือนบ�านใกล�เคียงเป3นส"วนใหญ" การละเล"นนอก
บ�านมักเป3นไปตามประเพณีของท�องถ่ิน เช"น เล"นการพนัน ปลากัด ชนไก" หรือมิฉะนั้นก็เข�าไปซ้ือของ
ในเมือง การพักผ"อนหย"อนใจในบ�านก็มักจะเป3นการเล"านิทานหรือเล"าประสบการณ�ในชีวิตให�สมาชิก
ในครอบครัวฟeง ซ่ึงก็เป3นการอบรมสั่งสอนลูกหลานให�รู�ในเรื่องบาปบุญคุณโทษไปในตัว ชีวิตของชาว
ชนบทใกล�ชิดกับวัดอย"างชนิดแยกกันแทบไม"ออก ดังนั้น การพักผ"อนหย"อนใจอีกอย"างหนึ่งของชาว
ชนบทก็คือ การไปร"วมกิจกรรมกับวัด เช"น เป3นกรรมการจัดงานฉลองประจําปiของวัด บอกบุญเรี่ยไร
ซ"อมแซมโบสถ�และจัดงานบุญตามประเพณีด้ังเดิมของไทยในเทศกาลต"างๆ เช"น เทศกาลตรุษ 
ทอดกฐิน เข�าพรรษา และออกพรรษา ซ่ึงในเทศกาลเหล"านี้ก็มีการละเล"นพ้ืนเมืองต"างๆ อย"างมากมาย 
6) การละเล"นของไทย การละเล"นของไทยซ่ึงมีมาแต"โบราณนั้นเป3นสิ่งหนึ่งในหลายสิ่ง ท่ีแสดงให�เห็น
ถึงวัฒนธรรมของไทยว"ามีเอกลักษณ�ของตนเองมาก"อน การละเล"นหรือกีฬาพ้ืนเมืองของไทยมักเป3น
กีฬาง"ายๆ ไม"สลับซับซ�อน และอุปกรณ�การเล"นก็หาได�ง"ายจากท�องถ่ินไม"สิ้นเปลือง การละเล"นของ
ไทยท่ีจะกล"าวถึงนี้เป3นการละเล"นของผู�เล"นท้ังในชนบทและในเมือง โดยแบ"งออกเป3น 2 ประเภท
ใหญ"ๆ คือ การละเล"นนอกบ�าน และการละเล"นในบ�าน 6.1) การละเล"นนอกบ�าน (1) เตย เป3น
การละเล"นของท้ังเด็กและผู�ใหญ"ไม"ว"าจะเป3นเพศชายหรือหญิงผู�เล"นแบ"งเป3น 2 พวก คือ พวกล"อเตย
และพวกคุมเตย ไม"ตํ่ากว"าพวกละ 4 คน พวกล"อเตยจะอยู"นอกเส�น ส"วนพวกคุมเตยจะคุมเส�นต"างๆ 
เอาไว� หากพวกล"อเตยผ"านเส�นต"างๆ จนครบทุกเส�นก็เป3นผู�ชนะ แต"ถ�าถูกตีหรือถูกแตะตัวได�ก็
กลายเป3นผู�แพ�ต�องกลับเป3นผู�คุมเส�นเตยแทน ในชนบทนิยมเล"นกันยามตรุษสงกรานต� แต"โดยปกติ
แล�วเด็กๆ มักนิยมเล"นกันก"อนเข�าเรียน ตอนหยุดพักเรียน หรือเล"นกันระหว"างเพ่ือนฝูง พ่ีน�องภายใน
บริเวณบ�านประโยชน�ของการเล"นเตย คือ ทําให�ได�ออกกําลังกาย ฝ�กหัดความว"องไวของร"างกาย และ
ของประสาทตา นอกจากนั้นยังฝ�กหัดไหวพริบของผู�เล"นอีกด�วย การเล"นเตยนั้นคล�ายกับการเล"น 
“ข่ือ” ของจังหวัดเชียงรายและของจังหวัดน"าน เพียงแต"รายละเอียดของการละเล"นมีแตกต"างไปบ�าง
เล็กน�อย ส"วนในเมืองหลวงเรียกว"า บัลลูน (2) มะกอน เป3นการละเล"นของหนุ"มสาวซ่ึงนิยมเล"นกัน
เฉพาะในวันข้ึนปiใหม" คือ วันตรุษสงกรานต� เล"นได�ท้ังในเวลากลางวันและกลางคืน แบ"งผู�เล"นออกเป3น
หญิงฝlายหนึ่ง และชายอีกฝlายหนึ่ง ต"างโยนลูกมะกอนซ่ึงเป3นลูกคลุมด�วยผ�าหนาภายในบรรจุเมล็ดนุ"น
หรือเมล็ดมะขาม โตขนาดมือจับได�มือเดียวเต็มมือให�แก"ผู�รับซ่ึงต�องรับมือเดียวเม่ือรับได�แล�วโยน
กลับไปอีก มักมีการพนันกันว"าถ�าชายรับไม"ได�ต�องเสียบุหรี่ 2 มวน และถ�าหญิงรับไม"ได�ต�องเสียบุหรี่    
1 มวน หรือมิฉะนั้นก็พนันด่ืมน้ํากัน การเล"นมะกอนทําให�ได�ฝ�กความว"องไวท้ังประสาทตาและมือ      
(3) ต่ีจับ ในฤดูหนาวเด็กๆ หรือบางทีก็วัยหนุ"มสาวนิยมเล"นต่ีจับเป3นการออกกําลังกายในการจับและ
ปล้ําคู"ต"อสู� ผู�เล"นจะแบ"งออกเป3น 2 พวก พวกละเท"าๆ กัน มีเส�นกลางเป3นเส�นตาม ผู�เล"นแต"ละคนมี
โอกาสข�ามเส�นไปในเขตอีกฝlายหนึ่งเพ่ือจะไปตีคู"ต"อสู� การเล"นต่ีมีท้ังต่ีเสียงและต่ีใบ� หากเป3นต่ีเสียงผู�
เข�าไปตีจะต�องร�องต่ีตลอดเวลาท่ีไล"ฟeนอีกฝlายหนึ่งจนกว"าจะหมดอึดใจ ในการต่ีจับไม"มีกรรมการแพ�
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ชนะต�องตกลงกันเอง เป3นการฝ�กฝนให�รู�จักกลั้นลมหายใจได�นานๆ และเป3นการออกกําลังอย"างดี    
(4) ลิงชิงหลัก ในอดีตเล"นกันเฉพาะเพศชายเท"านั้น ปeจจุบันนิยมเล"นได�ท้ังชายและหญิง ผู�เล"นจะยืน
ประจําตามหลักต"างๆ ท่ีปeกเป3นวงกลม ผู�เป3นลิงยืนกลางวงผู�เล"นจะต�องสับเปลี่ยนหลักอยู"ตลอดเวลา
โดยท่ีลิงพยายามแย"งหลักท่ีว"างอยู" ผู�ท่ีหาหลักไม"ได�จะต�องเป3นลิงแทนต"อไป การเล"นลิงชิงหลักเป3น
การฝ�กความว"องไวและฝ�กให�ผู�เล"นมีไหวพริบ (5) มอญซ"อนผ�า เป3นการละล"นท่ีไม"จํากัดเพศวัยและ
จํานวนของผู�เล"น ในการเล"นจะนั่งล�อมเป3นวงกลมหันหน�าเข�าหากัน และมีผู�หนึ่งเป3นผู�ซ"อนผ�าโดยวาง
ไว�ข�างหลังคนท่ีนั่งโดยไม"ให�เห็น ผู�ซ"อนจึงต�องใช�กลวิธีต"างๆ ท่ีจะหลอกลวงผู�ท่ีมีผ�าซ"อนอยู"ข�างหลัง
ไม"ให�รู�ตัว การวางผ�าหรือซ"อนผ�าจะต�องวางให�ตรงหลังจริงๆ จะวางไว�ท่ีก่ีงกลางระหว"างคนนั่งไม"ได�
เพราะจะผิดกติกา การเล"นชนิดนี้ในชนบทนิยมเล"นกันตอนตรุษสงกรานต� เพ่ือหนุ"มสาวจะได�มีโอกาส
หยอกล�อกัน เป3นการฝ�กไหวพริบของผู�เล"นและเป3นการออกกําลังท่ีดี (6) ซ"อนหา นิยมเล"นกันตอน
กลางคืนเพราะหาท่ีซ"อนได�ง"ายกว"า ผู�ต�องหาปjดตาด�วยมือหรือใช�ผ�าผูกตาก็ได� รอจนกว"าผู�ซ"อน ซ"อน
ครบแล�วต�องออกเท่ียวค�นหา คนแรกท่ีถูกพบต�องเป3นผู�หาคนต"อไป ขณะปjดตาอาจตกลงกันว"าผู�หา
ต�องนับไปจนถึงจํานวนหนึ่งท่ีตกลงกันแล�วจึงค"อยออกหา หรืออาจจะตกลงว"าหากพร�อมแล�วผู�ซ"อนจะ
ส"งเสียงให�สัญญาณเอง บางครั้งผู�ซ"อนเกิดความไม"แน"ใจว"าจะซ่ือสัตย�จริงหรือไม" จึงนิยมร�องแช"งผู�หา
ว"า “ปjดตาไม"มิด สายพิษเข�าตา พ"อแม"ทํานาได�ข�าวเม็ดเดียว” คําแช"งนี้แสดงถึงอาชีพของพ"อแม"หรือ
คนไทยในสมัยก"อนได�อย"างดี ประโยชน�ของการเล"นซ"อนหา คือ เป3นการฝ�กให�ใช�ไหวพริบในการ
หาทางหนีทีไล"อย"างคล"องแคล"ว และเป3นการออกกําลังกาย ปeจจุบันนี้มีการเรียกการละเล"นชนิดนี้ว"า 
ซ"อนแอบบ�างเช"นกัน (7) ชักเย"อ เป3นการละเล"นพ้ืนเมืองท่ีสามารถสร�างความสามัคคีของหมู"คณะได�
เป3นอย"างมาก เพราะการแพ�หรือชนะจะข้ึนอยู"กับการรวมพลังของกลุ"มผู�เล"นแต"ละฝlาย ท่ีต�องมีความ
พร�อมใจและพร�อมเพรียงกันดี ในชนบทนิยมเล"นชักเย"อตอนตรุษสงกรานต�ไม"มีการจํากัดจํานวน เพศ
และวัยของผู�เล"น มีกรรมการผู�ตัดสินคอยช"วยดูแลให�ผู�แข"งขันให�ปฏิบัติตามกติกา สําหรับการแพ�ชนะ
จะเกิดข้ึนเม่ือพวกหนึ่งดึงอีกข�างหนึ่งมายังแดนของตนได� (8) กระโดดเชือก การเล"นกระโดดเชือกมี    
2 วิธี คือ จะเล"นคนเดียวหรือเล"นกันหลายๆ คนก็ได� หากเล"นคนเดียวถ�าจะให�สนุกมากจะต�องสามารถ
แกว"งเชือกให�เร็วท่ีสุดได�หรือมิฉะนั้นก็ต�องกระโดดขาเดียวได�นานๆ ส"วนการเล"นวิธีท่ี 2 ผู�เล"นทุกคน
จะผลัดกันแกว"งเชือกครั้งละ 2 คน แกว"งให�เชือกเฉียดพ้ืนพอดี หรือถ�าจะให�สนุกมากยิ่งข้ึนต�องแกว"ง
เชือกให�สูงกว"าพ้ืนเพ่ือให�ผู�กระโดดๆ ได�ยากเข�า ผู�เล"นท้ังหมดยกเว�นผู�ท่ีแกว"งเชือกจะกระโดดเข�าไป
พร�อมๆ กัน ประโยชน�ของการเล"นกระโดดเชือกนั้นจะเป3นการฝ�กให�ผู�เล"นใช�กําลังเท�า กําลังแขนได�
คล"องแคล"วว"องไว และเป3นการฝ�กให�เป3นคนตาไว (9) ตะกร�อ เป3นการละเล"นของเพศชายโดยเฉพาะ 
มักนิยมเล"นกันหลังงานเลิกเพราะแดดไม"ส"องตาจนเกินไป การเล"นตะกร�อทําให�เกิดความว"องไว ตาไว 
มีความอดทนรู�แพ�รู�ชนะ และเป3นการส"งเสริมความสามัคคีในกลุ"มผู�เล"นท่ีไม"มีการจํากัดจํานวนคน 
(10) มวยไทย มวยไทยใช�หมัดชก ใช�ศอกถอง ใช�เข"ากระแทก และใช�เท"าเตะถีบได� เวลาข้ึนเวทีนักมวย
ไทยจะสวมนวมและสวมมงคล ซ่ึงเป3นประเพณีไทยถือว"าเป3นสิ่งศักด์ิสิทธิ์ ก"อนลงมือต"อยนักมวยท้ังคู"
จะต�องไหว�ครู คือ กราบ 3 ครั้ง เป3นการแสดงความเคารพและระลึกถึงคุณพ"อแม" ครูอาจารย� และสิ่ง
ศักด์ิสิทธิ์ต"างๆ แล�วรําตามแผนท่ีครูสอนไว� เม่ือไหว�ครูเสร็จแล�วก็ถอดมงคล คนเปlาปi�ตีกลองจะทํา
เพลงให�คึกคัก แล�วนักมวยก็เริ่มลงมือต"อสู�กัน มวยไทยจัดได�ว"าเป3นศิลปะการต"อสู�ปfองกันตัวซ่ึงฝ�กให�ผู�
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ชกเป3นผู�ท่ีคล"องแคล"วในการหลบหลีกและการหลอกล"อคู"ต"อสู� (11) รีรีข�าวสาร  วิธีเล"น คือ ให�เด็กสอง
คนยืนหันหน�าเข�าหากัน มือท้ังสองจับกันและยกให�สูงท่ีสุดเท"าท่ีจะทําได� เด็กคนอ่ืนๆ เรียงแถวเกาะ
กันแล�วเดินลอดใต�มือของเด็กท้ังสอง ขณะท่ีลอดผ"านท้ังคนลอดและคนยืนร�องพร�อมๆ กันว"า “รีรี
ข�าวสาร สองทะนานข�าวเปลือก เลือกท�องใบลาน เก็บเบี้ยใต�ถุนร�าน พานเอาคนข�างหลังไว�” จบแล�วก็
รีบก้ันผู�ลอดคนสุดท�ายของแถว เม่ือผู�ก้ันพานทุกคนได�หมดก็จบการเล"น ในภาคใต�บางจังหวัดร�องว"า 
“รีรีข�าวสาร สองทะนานข�าวเปลือก เด็กน�อยตาเหลือกคดข�าวใส"จาน เก็บเบี้ยใต�ถุนร�าน คอยพานคน
ข�างหลัง” แล�วเม่ือพานหรือคล�องใครได�จะถามว"าจะอยู"กับพ"อหรืออยู"กับแม" ถ�าผู�ตอบบอกว"าอยู"กับ
พ"อ ผู�พานจะบอกว"าตัดคอจิ้มน้ําพริก หากตอบว"าอยู"กับแม"ผู�พานจะบอกว"าตัดหัวลอยแพ ประโยชน�
ของการละเล"นชนิดนี้ คือ เป3นการฝ�กความว"องไวของท้ังสองฝlาย 6.2) การละเล"นในบ�าน (1) หมาก
รุก หมากรุกไทยนั้นมีวิธีเล"นไม"เหมือนกับของชาติอ่ืน แต"ไม"ว"าจะเป3นหมากรุกของชาติใดก็ถือคล�ายๆ 
กันว"า เป3นวิธีรบสึกทําสงครามกัน ประโยชน�ของหมากรุก คือ ฝ�กให�ผู�เล"นเป3นนักคิด นักวางแผนท่ี
รอบคอบ เป3นผู�อดทนและอดกลั้น (2) อีตัก อุปกรณ�ท่ีใช�เล"นอีตัก คือ เม็ดน�อยหน"าหรือเม็ดมะขาม 
และกระดาษชิ้นเล็กๆ ท่ีม�วนทําเป3นกรวยตัก ผู�เล"นมักเป3นเด็กหญิง 2-3 คน เวลาเล"นจะขีดวงกลม
เล็กๆ ด�วยดินสอพองหรือชอล�ก ผู�เล"นคนหนึ่งทอดเม็ดน�อยหน"าในวงกลมท่ีขีดไว� เวลาตักต�องไม"ให�
กรวยไปกระทบเม็ดอ่ืนๆ หากไปกระทบถือว"า “ตาย” ต�องให�คนอ่ืนตักต"อไป ทําไปเช"นนี้จนกว"าจะ
หมดกองในวงกลม ใครแพ�ชนะนับดูจากจํานวนเม็ดน�อยหน"าว"าของใครมีมากกว"ากัน (3) จับเชือก 
การเล"นชนิดนี้ในสมัยก"อนมักจะเป3นการละเล"นของเด็กหญิงปeจจุบันเล"นได�ท้ังเด็กชายและหญิง 
อุปกรณ�ท่ีใช�เล"น คือ เชือกปlานเส�นเล็กๆ ผูกติดกันเป3นวงกลม คนแรกจะเอาเชือกมาคล�องท่ี
นิ้วหัวแม"มือกับนิ้วก�อยท้ังสองข�าง ทําเป3นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ�า คนท่ีสองจับสอดไปสอดมาเป3นอีกรูปหนึ่ง
โดยท่ีเชือกจะกลับมาอยู"ท่ีตน จากนั้นคนท่ีหนึ่งจัดเป3นรูปใหม" กลับไปกลับมาเช"นนี้จนกว"าจะหมด
หนทางท่ีจะทําเป3นรูปอ่ืนๆ อีกได� ปeจจุบันเด็กไทยใช�ยางเส�นเล็กๆ ท่ีใช�รัดของมาเล"นแทนเชือกปlาน 
(4) หมากเก็บ เป3นการละเล"นของเด็กหญิง อุปกรณ�ท่ีใช� คือ ก�อนหินเล็กๆ กลมๆ บางทีก็ใช� 5 เม็ด 
บางทีก็ใช� 8 เม็ด แล�วแต"จะตกลงกันในระหว"างผู�เล"น ก�อนหินท้ัง 5 เม็ด หรือ 8 เม็ดนี้เรียกว"า       
“ตัวหมาก” เวลาเล"นหมาก 1 ถึงหมาก 4 ก็หมายถึงผู�เล"นจะต�องรวบตัวหมากครั้งละ 1 ถึง 4 เม็ด 
ส"วนหมาก 5 เป3นการทอดตัวหมากท้ัง 5 ตัวท่ีพ้ืน โดยให�คู"เล"นหยิบออกเสีย 1 ตัว ให�เหลือ 4 ตัว แล�ว
ให�คู"เล"นเป3นผู�ตัดสินว"าจะให�รวบทีเดียวท้ัง 4 เม็ด หรือจะให�รวบทีละเม็ด สมัยก"อนผู�ใหญ"มักห�ามเด็ก
ไม"ให�เล"นหมากเก็บบนบ�านตอนกลางคืน โดยอ�างว"าจะเป3นการรบกวนผีเรือน หากพิจารณาเหตุผล
แล�ว คาดว"าผู�ใหญ"คงรําคาญเสียงตัวหมากท่ีตกกระแทกพ้ืนเรือนจนไม"ได�หลับไม"ได�นอนมากกว"า 
อย"างไรก็ตาม ข�ออ�างเรื่องผีนี้ใช�ได�ผลดีแทบทุกครั้งไป (5) จ้ําจี้ เด็กหญิงมักหาความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน โดยการนั่งล�อมวงเอาฝlามือทาบพ้ืน แล�วให�คนหนึ่งคอยเอานิ้วชี้จิ้มไปบนมือของผู�ท่ีเล"น
ด�วยทุกคน ขณะท่ีจิ้มท้ังกลุ"มหรือผู�จิ้มคนเดียวจะร�องจ้ําจี้ ซ่ึงมีท้ังจ้ําจี้มะเขือเปราะ จ้ําจี้เม็ดขนุน 
แล�วแต"จะร�องกัน มือข�างไหนท่ีโดนจิ้มตอนคําร�องจบพอดีก็จะต�องเอามือออก หากครบสองมือก"อน
คนอ่ืนต�องกลายเป3นผู�จิ้มต"อไป (6) การร�องเล"น การร�องเล"นเท"าท่ีเหลือมาถึงปeจจุบัน ได�แก" “ไก"เอ�ย
ไก"” “ซักส�าว” “ข้ีตู"กลางนา” “เด็กเอ�ยพาย” “จับปูดํา” “ฝนตกแดดออก” “นกเอ้ียงเลี้ยงควาย
เฒ"า” และ “ต้ังไข"ล�ม” การร�องเล"นจะร�องพร�อมๆ กันและไม"มีแพ�ชนะ (7) การเอาคําพูดคล�ายๆ กัน
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มาพูดให�เร็วท่ีสุด เด็กชายหญิงหรือแม�แต"ผู�ใหญ"บางคนมักหาความสนุกสนานเพลิดเพลินด�วยการแข"ง
กันพูดคําท่ีคล�ายๆ กันให�เร็วท่ีสุด ใครพูดชัดและถูกต�องเป3นผู�ชนะ ถ�อยคําต"างๆ ท่ีนิยมพูดกัน ได�แก" 
“ชามเขียวคว่ําเข�า ชามขาวคว่ําคํ่า” “ยักษ�ใหญ"ไล"ยักษ�เล็ก” “กล�วยตานีใบหวีเหี่ยว เหลือหวีเดียว หิ้ว
หวีไป หิ้วหวีมา” “กินมันติดเหงือก กินเผือกติดฟeน กินท้ังมันกินท้ังเผือก ติดท้ังเหงือกติดท้ังฟeน” และ 
“ตอนเช�ากินผัดฟeก ตอนเย็นกินฟeกผัด” ความสนุกอยู"ตรงท่ีผู�พูดมักจะพูดพันไปพันมาไม"ถูกต�อง 
สําหรับประโยชน�จากการเล"น คือ ความครื้นเครง และการฝ�กความต้ังใจท่ีแน"วแน"เพ่ือพูดให�ถูกต�อง 
6.3) การหาผู�ลงมือก"อน ในการละเล"นต"างๆ ท่ีต�องมีผู�เริ่มก"อนนั้นในอดีตมีการหาผู�เป3นฝlายลงมือก"อน
ด�วยวิธีการ 3 วิธีด�วยกัน คือ 7 ปe�นอีแปะ โยนหัวโยนก�อย และจับไม�สั้นไม�ยาว ปeจจุบันนี้การจับไม�สั้น
ไม�ยาวและโยนหัวโยนก�อยยังนิยมทํากันอยู" แต"มีเพ่ิมเติมดังนี้ คือ (1) โอน�อยออก บางทีเรียกว"า โด
หงายแป�ะ หรือโอใครผิดมนุษย�เป3น แต"ท่ีจังหวัดอุตรดิตถ�มักนิยมพูดว"า ตีมือตอนแป�ะ วิธีการเล"นจะ
เริ่มโดยทุกคนพูดว"า โอน�อยออกพร�อมๆ กัน พร�อมกับหงายหรือคว่ําฝlามือตามต�องการ ถ�าฝlายไหน
น�อยกว"าก็ต�องออกไปก"อน ท่ีเหลือร�องโอน�อยออกกันต"อไปจนกว"าจะเหลือสองคนสุดท�าย จากนั้นจึง
หาผู�เล"นก"อนโดยการ เปlายิ้งฉุบ ซ่ึงเป3นการเล"นท่ีใช�มือทําเครื่องหมายสัญลักษณ�ต"างๆ คือ กํามือ 
หมายถึง ค�อน สามารถทุบกรรไกรได� แต"แพ�กระดาษเพราะกระดาษห"อค�อนได� แบมือ หมายถึง
กระดาษสามารถห"อค�อน แต"แพ�กรรไกรเพราะถูกตัดให�ขาดได� และชูสองนิ้ว (นิ้วชี้และนิ้วกลาง) 
หมายถึง กรรไกรตัดกระดาษได� แต"โดนค�อนทุบ (2) จีจ"อเจี๊ยบ วิธีการ คือ เลือกให�คนหนึ่งเป3นคนคอย
จับโดยการคว่ํามือชูสูงข้ึนในขณะท่ีคนอ่ืนๆ ใช�นิ้วมือมาแตะฝlามือผู�จับไว� ทุกคนพร�อมใจกันร�อง “จีจ"อ
เจี๊ยบ มารุมมาเลี้ยบ แช"วับ ตุ¡กแกไล"งับ ปjดประตูดังโปfง” พอจบคําว"าโปfงทุกคนต�องรีบชักนิ้วออก 
ใครชักช�าจะถูกคนท่ีคอยจับไว�ได�กลายเป3นผู�ต�องเล"นก"อน 
   ประเพณี คือ ความประพฤติท่ีสืบต"อกันมาจนเป3นท่ียอมรับของคนส"วนใหญ"ใน
หมู"คณะ เป3นนิสัยสังคมซ่ึงเกิดข้ึนจากการท่ีต�องเอาอย"างบุคคลอ่ืนๆ ท่ีอยู"รอบๆ ตน หากจะกล"าวถึง
ประเพณีไทยก็หมายถึง นิสัยสังคมของคนไทยซ่ึงได�รับมรดกตกทอดมาแต"ด้ังเดิมและมองเห็นได�ในทุก
ภาคของสังคมไทย เช"น ประเพณีทําบุญและประเพณีแต"งงาน เป3นต�น มีการแบ"งประเพณีออกตาม
ลักษณะของความเข�มงวดในการท่ีจะต�องปฏิบัติตามเป3นเกณฑ�เป3น 3 ชนิดด�วยกัน คือ   
   1) จารีตประเพณี ได�แก" ประเพณีท่ีสังคมถือว"าถ�าใครฝlาฝ�นงดเว�นไม"กระทําตาม
ถือว"าเป3นความผิดและชั่ว จารีตประเพณีเก่ียวข�องกับศีลธรรมของคนส"วนรวมในสังคมและท่ีเห็นได�ใน
สังคมไทย ได�แก" การแสดงความกตัญ�ูต"อผู�มีพระคุณ โดยเฉพาะอย"างยิ่งต"อพ"อแม"ในยามแก"เฒ"า ถ�า
ใครไม"ดูแลสังคมจะลงโทษว"าเป3นผู�ท่ีมีความอกตัญ�ู ถือเป3นความชั่วไม"มีใครอยากคบค�าด�วย เด็กจะ
ถูกอบรมมิให�ล"วงเกินพ"อแม"ท้ังกาย วาจา และใจ เช"น ถ�าตีพ"อแม" เกิดชาติหน�ามือจะใหญ"เท"าใบตาล 
และถ�าหากด"าพ"อแม" เกิดชาติหน�าจะกลายเป3นเปรตท่ีมีปากเท"ารูเข็ม เป3นต�น 
   2) ขนบประเพณี บางครั้งเรียกว"าระเบียบประเพณี หมายถึงประเพณีท่ีต้ังข้ึน
เป3นระเบียบแบบแผนไว�อย"างชัดว"า ควรจะประพฤติปฏิบัติเป3นข้ันตอนกันอย"างไร ตัวอย"างเช"น 
ประเพณีแต"งงานต�องเริ่มต้ังแต"การหม้ัน การแต"ง ซ่ึงแต"ละข้ันตอนจะมีพิธีมากมายสําหรับคู"บ"าวสาว
ต�องปฏิบัติตาม หรือพิธีศพก็เช"นกัน จะต�องเริ่มต้ังแต"มีการรดน้ําศพ แต"งตัวศพ สวดศพ เผาศพ เป3น
ลําดับ ซ่ึงถ�าหากไม"ปฏิบัติตามก็อาจถูกติฉินนินทาให�เกิดความอับอาย 
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   3) ธรรมเนียมประเพณี หมายถึงประเพณีท่ีปฏิบัติกันอยู"ในชีวิตประจําวัน ไม"มี
ระเบียบแบบแผนเหมือนขนบประเพณี และไม"มีผิดถูกศีลธรรมเหมือนจารีตประเพณี เป3นแต"เพียงว"า
เคยมีคนเขาประพฤติปฏิบัติมาอย"างไรก็นิยมปฏิบัติอยู"อย"างนั้นจนเกิดความเคยชิน ผู�ปฏิบัติไม"รู�สึก
เดือดร�อนหรือรําคาญท่ีจะปฏิบัติตาม หากมีการฝ�นธรรมเนียมประเพณีไปบ�างก็ไม"ถือเป3นเรื่องผิด
สําคัญอะไรนัก นอกจากจะเห็นว"าเป3นผู�เสียมารยาทเท"านั้น ธรรมเนียมประเพณีจึงเป3นเรื่องเก่ียวกับ
มารยาทในการยืน เดิน นั่ง นอน ตลอดจนการกิน การพูดจา การแต"งกาย และการเข�าสังคม ธรรม
เนียมประเพณีนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย"างช�าๆ บางอย"างก็ไม"มีการเปลี่ยนแปลงท้ังๆ ท่ีสิ่งแวดล�อม
เปลี่ยนไป เช"น หญิงไทยนิยมเรียกตัวเองว"า “หนู” เวลาสนทนากับผู�อาวุโสกว"า แม�หญิงผู�นั้นจะมีอายุ
มากข้ึนเรื่อยๆ แต"ก็ยังนิยมพูดคําว"า “หนู” เหมือนเดิม โดยท่ีไม"มีใครเห็นว"าผิดหรือถูก เป3นต�น 
   วิวัฒนาการของประเพณีไทย 
   สังคมต"างๆ ย"อมมีประเพณีประจําชาติของตน ซ่ึงจะมีการสั่งสอนและถ"ายทอด
ต"อกันมาโดยลําดับ ประเพณีใดท่ีเป3นของดีอยู"แล�วก็จะรักษาเอาไว�เป3นวัฒนธรรมประจําชาติ หากไม"ดี
ก็จะมีการแก�ไขเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาอันเหมาะสม การติดต"อกับคนต"างชาติท้ังชาติตะวันตก
และตะวันออกทําให�ไทยได�รับวัฒนธรรมต"างชาติไว� ท้ังท่ีจงใจและไม"จงใจทําให�เกิดประเพณีแบบใหม" 
มีลักษณะเด"นหรือแตกต"างไปจากเดิมบ�าง การรับวัฒนธรรมใหม"นั้นจะมี 2 ลักษณะ คือ รับเอาโดยไม"
เปลี่ยนแปลงจากวัฒนธรรมเดิม และรับเอาโดยดัดแปลงจากของเดิม ตัวอย"างของการรับเอาประเพณี
ต"างชาติมาโดยไม"ได�มีการเปลี่ยนแปลงไปจากของเดิม เพราะเห็นว"าของเขาดีกว"า สะดวกกว"า และ
เหมาะสมกว"า ได�แก" วิธีรับประทานอาหารแบบต"างๆ มารยาทในการรับประทานอาหาร มารยาทเวลา
พบปะกัน และการแต"งกายตามชาติตะวันตก เช"น แต"งชุดสากล ชุดราตรี แต"งเครื่องแบบราชการ เป3น
ต�น ส"วนตัวอย"างของการรับเอาโดยมีการเปลี่ยนแปลง ได�แก" การยอมรับวันท่ี 1 มกราคม ซ่ึงเป3นวัน
ข้ึนปiใหม"สากลมาเป3นของไทยโดยท่ีไม"ยอมท้ิงประเพณีปiใหม"เดิมซ่ึงตรงกับวันตรุษสงกรานต� ดังนั้น 
วันข้ึนปiใหม"ของไทยจึงมีท้ังทําบุญตักบาตร ส"งบัตรอวยพรซ่ึงใช�คําประพันธ�โคลง ฉันท� กาพย� แบบ
ไทย และอ�างพระสยามเทวาธิราชบันดาลให�เกิดความสุขแบบไทยๆ  
   ผู�กําหนดเสถียรภาพของประเพณี 
   ประเพณีจะต�องมีการเปลี่ยนแปลงอยู"เสมอ ความเจริญก�าวหน�าและความมี
เสถียรภาพของประเพณีข้ึนอยู"กับคน 3 จําพวก คือ 1) คนชรา จิตใจและความรู�สึกนึกคิดเป3นอย"าง
เก"า ไม"ใคร"ย"อมเปลี่ยนแปลงประเพณีเดิมให�เป3นไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล�อมซ่ึงมีใหม"ให�
เข�ากันได� พวกนี้จะเห็นว"าประเพณีเดิมดีอยู"แล�ว ไม"สนใจสิ่งใหม"ๆ แต"จะยึดถือของเดิมไว�อย"างเหนียว
แน"น จัดได�ว"าเป3นคนล�าสมัย 2) คนกลางคน เป3นคนมีความคิดและจิตใจในการริเริ่มท่ีจะปรับปรุง
แก�ไขประเพณีเดิมท่ีเห็นว"าล�าสมัยแล�ว ให�มีความเจริญก�าวหน�าเข�ากันได�เหมาะกับสมัยของโลกซ่ึงมี
การเปลี่ยนแปลงไปมากแล�ว คนจําพวกนี้จัดว"าเป3นคนเหมาะสมัย เพราะไม"ท้ิงประเพณีเดิมอันเป3น
สัญลักษณ�ของตนให�สูญหายหรือขาดตอนไป แต"ในคราวเดียวกันยังรู�จักปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
ประเพณีเดิมของตนให�มีสภาพเป3นประเพณีใหม" มีชีวิตเข�ากันได�เหมาะกับสิ่งท่ีแวดล�อมอยู" 3) คน
วัยรุ"น เป3นคนมีความคิดว"าประเพณีเดิมประเพณีใดท่ีไร�เหตุผลและเก"าคร่ําครึแล�ว ถ�ารักษาเอาไว�ก็รัง
แต"จะถ"วงความเจริญก็เลิกเสียให�เด็ดขาด คนจําพวกนี้เป3นพวกก�าวหน�าและล้ําสมัย  
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   ความเห็นของคนท้ังสามวัยนี้ต"างก็มีดีมีเสียเหมือนกัน เช"น พวกล�าสมัยท่ียึด
ประเพณีเก"าๆ ก็ไม"ก�าวหน�า แต"ทว"าสามารถรักษาบุคลิกลักษณะไว�คงท่ีไม"กลายเป3นอย"างอ่ืนได�ง"าย ถ�า
ยึดของเก"าแล�วปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยใหม"ได�เช"นพวกเหมาะสมัยความเจริญก�าวหน�าก็ไปได�
ช�า เพราะอาจถูกถ"วงเอาไว�บ�าง แต"ถ�าเป3นพวกล้ําสมัยซ่ึงท้ิงเก"าเอาใหม"หมดก็ตกอยู"ในทางสองแพร"ง 
คือ ถ�าไม"เจริญก็อาจจะหายนะเท"านั้น จึงควรพิจารณาอย"างรอบคอบเป3นเรื่องๆ ไปว"า ประเพณีใด
ควรเปลี่ยนแปลงปรับปรุง และประเพณีใดควรเลือกท้ิงเสีย 
   ความสําคัญของการศึกษาและการสงวนรักษาประเพณีไทย 
   ประเพณีไทยเป3นสิ่งท่ีสําคัญมีค"าควรแก"การศึกษาและการสงวนไว�เป3นอย"างยิ่ง
ด�วยเหตุผลดังต"อไปนี้ คือ 1) ประเพณีนั้นเป3นวัฒนธรรมประจําชาติท่ีสําคัญยิ่งอย"างหนึ่ง แสดงถึงอดีต
ท่ีมีความเจริญมาช�านานของสังคมไทย จึงสมควรท่ีคนไทยควรภูมิใจในความเป3นชาติไทยร"วมกัน      
2) ประเพณีท่ีดีเป3นตัวอย"างบอกถึงความเจริญ มีอารยธรรมและมีเกียรติท่ีทัดเทียมกับประเทศอ่ืนเขา 
3) ประเพณีไทยเป3นเอกลักษณ�อย"างหนึ่งของคนไทย แสดงว"าไทยนั้นมีลักษณะเป3นของตนเองมิได�
ลอกเลียนแบบหรือหยิบยืมมาจากของชาติอ่ืนเสียท้ังหมด ย"อมจะเป3นท่ีน"าภาคภูมิใจเป3นอย"างยิ่ง      
4) ประเพณีเป3นตัวเชื่อมความรู�สึกของคนในชาติให�มีความเป3นอันหนึ่งอันเดียวกันแสดงว"าเป3นพวก
เดียวกัน มีความเป3นไทยเหมือนๆ กัน ก"อให�เกิดความสนิทสนมกลมกลืนและเสริมความม่ันคงของ
ประเทศชาติ 5) ประเพณีนั้นเป3นเครื่องแสดงถึงอดีตและปeจจุบันของวิถีชีวิตแบบไทยๆ การสนใจ
ประเพณีไทยแสดงว"าไทยให�ความสําคัญแก"ตัวของไทยเอง ผู�ท่ีละท้ิงไม"สนใจประเพณีอันดีงามของไทย
เท"ากับเป3นการดูถูกตนเอง 
   ประเภทของประเพณีเก่ียวกับชีวิต 
   ประเพณีเก่ียวกับชีวิตของคนไทยแบ"งได�เป3น 2 ประเภทใหญ"ๆ คือ ประเพณี
เก่ียวกับครอบครัวหรือประเพณีส"วนบุคคล เช"น ประเพณีการเกิด การบวช การแต"งงาน การตาย และ
การทําบุญอายุ อีกประการหนึ่ง คือ ประเพณีเก่ียวกับส"วนรวมซ่ึงจัดข้ึนเป3นคราวๆ ไป เพ่ือทําบุญและ
เพ่ือการรื่นเริงเป3นเทศกาลแต"ละอย"างไป เช"น ตรุษ สารท สงกรานต� เข�าพรรษาและออกพรรษา เป3นต�น 
   ประเพณีการเกิด 
   การเกิดถือว"าเป3นการเริ่มต�นชีวิต ในสมัยโบราณอันตรายท่ีเกิดข้ึนระหว"างการ
ต้ังครรภ�ตลอดจนการท่ีให�เด็กมีชีวิตอยู"รอด เป3นเรื่องยุ"งยากและก"อให�เกิดความหวาดหวั่นแก"มารดา
และผู�ใกล�ชิด สมาชิกในสังคมจึงได�สร�างพฤติกรรมท่ีลบล�างความหวั่นกลัวนั้นเสีย แล�วปฏิบัติสืบทอด
ต"อกันมาจนกลายเป3นขนบประเพณีเก่ียวกับการเกิด ซ่ึงเริ่มต้ังแต"การต้ังครรภ� วันทําขวัญเดือน จนถึง
การดูแลเด็ก 
   การต้ังครรภ� ระยะเวลาในการต้ังครรภ�จนถึงการคลอดเป3นระยะท่ีเสี่ยงอันตราย
มาก แต"ก"อนถึงกับถือกันว"าตอนท่ีเป3นอันตรายได�ง"ายคือตอนจะเป3นมารดา จําเป3นต�องปfองกันผีร�าย
เอาไว�ก"อน มิฉะนั้นแล�วอาจทําให�แม"และลูกตายหมดเรียกว"า ตายท้ังกลม คนสมัยก"อนนิยมผูกตะกรุด
พิสมรซ่ึงเป3นแผ"นใบลานลงอักขระพระคาถา พันเป3นรูปสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก ร�อยเชือกหรือด�ายผูกหรือ
คล�องข�อมือไว�จนกว"าจะคลอดลูก ทําให�คลายความหวาดกลัวและหวั่นวิตกลงไปบ�าง ท้ังยังมีการต้ัง
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หลักเกณฑ�ข�อห�ามและข�อควรกระทําต"างๆ เพ่ือเป3นกําลังใจและบํารุงขวัญหญิงมีครรภ�ให�มีแต"ความ
สบายตาและสบายใจตลอดช"วงท่ีตั้งครรภ� ดังตัวอย"างต"อไปนี้  
   ข�อห�ามในระหว"างต้ังครรภ� 1) ห�ามไปเผาศพหรือเยี่ยมคนไข�หนัก เพราะกลัวเสีย
ขวัญอันเป3นผลกระทบต"อเด็กในครรภ� 2) ห�ามดูคนอ่ืนคลอดลูก เพราะหากเขาคลอดยากจะทําให�
พลอยกลัวการคลอดลูกไปด�วย 3) ห�ามเข�าไปในเขตพิธีมณฑลพระสงฆ�ทําสังฆกรรมสวดญัตติ เพราะ
ถือเคล็ดว"าญัตติ มีเสียงคล�ายกับคําว"า “ยัด” ซ่ึงอาจหมายถึงลูกไม"ยอมออกจากครรภ�ก็ได� 4) ห�ามนั่ง
นอนหรือยืนค�างคาบันไดหรือตอกตรึงตะปู เพราะเคล็ดอยู"ตรงท่ีคําเหล"านั้นจะทําให�ลูกคลอดยาก 
เพราะเหมือนจะไปปjดช"องคลอดเอาไว� 5) ในช"วงมีจันทรคราสหรือสุริยคราสห�ามกินอาหาร ห�ามสูบ
บุหรี่ และห�ามกินหมากพลู เพราะลูกท่ีคลอดออกมาจะมีใบหูพับอย"างใบพลู นอกจากนั้นหญิงมีครรภ�
จะบิดอะไรก็ไม"ได�ในช"วงดังกล"าว 6) ห�ามเดินเข�าใกล�คนข้ีเหร"หรือทุพพลภาพ เพราะเกรงว"าลูกในท�อง
จะเป3นเช"นนั้นด�วย 7) ห�ามอาบน้ําในเวลากลางคืน ซ่ึงคงเกิดจากความกลัวว"าหญิงมีครรภ�จะลื่นหกล�ม
เป3นอันตรายได� 8) ห�ามเตรียมผ�าอ�อม เบาะหรือเมาะไว�ก"อน เพราะเกรงว"าถ�าเด็กเกิดตายไปก"อนท่ีจะ
ได�ใช�จะทําให�แม"เสียใจมากเป3นทวีคูณ 
   ข�อควรปฏิบัติระหว"างต้ังครรภ� 1) ให�ถือศีลทําใจให�บริสุทธิ์ ไม"ฆ"าสัตว�ตัดชีวิตหรือ
กล"าวคําเท็จ 2) เวลามีสุริยคราสหรือจันทรคราส ให�เอาเข็มเย็บผ�ากลัดชายพกไว� มิฉะนั้นลูกท่ีเกิดมา
จะตาเหล"หรือร"างกายพิกลพิการปากแหว"ง 3) ให�ทํางานออกแรงตามปกติเพ่ือให�ท�องหลวม และทารก
ในครรภ�ก็ไม"อ�วนจนเกินไปเพ่ือจะได�คลอดง"าย 4) ให�นําดอกบัวบูชาพระมาต�มกินเม่ือเวลาท�องแก" 
เพราะถือว"าเป3นยารักษาครรภ�ทําให�เด็กแข็งแรง 5) ให�หาโอกาสลอดท�องช�างท่ีไม"ดุร�าย เพราะเชื่อกัน
ว"าลูกท่ีออกมาจะเลี้ยงง"ายเหมือนลูกช�าง 6) ให�ฝากท�องกับหมอตําแยเพ่ือว"าเม่ือมีเหตุการณ�จําเป3น
หมอตําแยจะช"วยได�อย"างทันท"วงที 
   การเตรียมฟ�น ในช"วงท่ีภรรยาท�องแก"สามีต�องตัดฟ�นเตรียมไว�ให�ภรรยาใช�อยู"ไฟ
หลังคลอด ส"วนใหญ"มักเป3นไม�สะแก ไม�มะขาม และไม�ทองหลาง การตัดฟ�นนั้นเชื่อกันว"าเป3นการเสี่ยง
ทายเพศของลูก หากตัดไม�ฟ�นขนาดยาวลูกจะเกิดเป3นชาย หากกองฟ�นให�เห็นนูนสูงตรงกลางทายว"า
เด็กจะเป3นชาย หากตรงกลางกองราบเด็กจะเป3นหญิง เม่ือกองฟ�นแล�วต�องเอาหนามพุทราหรือใบ
หนาดมาสะไว�เพ่ือกันผี 
   การเจ็บท�องใกล�คลอด เม่ือหญิงมีครรภ�เจ็บท�องใกล�คลอด คนในบ�านจะรีบไปล�ม
ฟ�นท่ีกองไว� ชักฟ�นมา 2-3 ดุ�นติดไฟต�มน้ําเตรียมไว�ใช�สําหรับการคลอด หมอตําแยจะถูกตามตัวมา
ทันที คนใกล�คลอดต�องนอนหันศีรษะไปทางทิศตะวันออก ทิศเหนือ หรือหันไปทางประตูทางออก 
เม่ือเจ็บท�องถ่ีเข�าต�องจุดธูปเทียนบูชาพระภูมิเจ�าท่ีเพ่ือขอขมาลาโทษท่ีทําให�เกิดมลทิน ในบริเวณของ
ท"าน เม่ือหมอตําแยมาถึงเจ�าของบ�านต�องจัดข�าวสาร หมากพลู ธูปเทียนและเงินในอัตราตามแต"
ท�องถ่ินกําหนดไว� ซ่ึงการทําคลอดบุตรคนแรกมักจะได�รับเงินมากกว"าคนหลังๆ หมอตําแยเป3นผู�ออก
คําสั่งให�คนอ่ืนๆ ท่ีมาช"วยเอามือท้ังสองกดสองข�างท�องผู�มีครรภ�กดตอนเหนือท�องเรียกว"า “ข"ม” และ
ต�องพยายามหาวิธีการต"างๆ มาเพ่ือให�คนท�องมีกําลังใจดี เช"น ด่ืมน้ําสะอาดซ่ึงเป3นน้ําแช"ตะกรุดลง
คาถาหรือน้ํามนต� หรือน้ําราดหัวแม"เท�าสามี เม่ือหัวของเด็กโผล"ออกมาอยู"ระหว"างช"องคลอดหมอ
ตําแยจะใช�เกลือเม็ดใหญ"กรีดฝiเย็บให�ขาดออก พร�อมกับช"วยข"มท�องเพ่ือให�เด็กคลอดออกมาได�ง"ายยิ่งข้ึน 
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   การคลอด การคลอดคือการท่ีเด็กคลอดจากครรภ�มารดาแล�วตกถึงฟาก  ซ่ึงเวลา
ตกฟากมักถูกจดหรือจําไว�อย"างแม"นยําเพ่ือประโยชน�ในการผูกเป3นดวงชะตา ในสมัยท่ียังไม"มีนาฬิกาดู
เวลาจะใช�วิธีคาดคะเนเอา เช"น ดูเงาแดดหรือฟeงเสียงไก"ขันในเวลากลางคืน หมอตําแยจะอุ�มเด็กคว่ํา
หน�าแล�วเอานิ้วมือล�วงปากควักเมือกออกมา ซ่ึงถ�าหากไม"ทําทันทีเด็กจะหายใจไม"สะดวก เรียกว"า 
สําลักน้ําคร่ํา ตีก�นเด็กให�เด็กร�องแล�วทําความอบอุ"นให�เด็กโดยใช�ผ�าห"มตัว หมอตําแยต�องช"วยให�รก
ออกมาให�หมด แม"เด็กถึงจะปลอดภัย 
   การตัดสายสะดือและอาบน้ําเด็ก หมอตําแยตัดสายสะดือด�วยผิวไม�รวกแล�วใช�
น้ําอุ"นอาบชําระล�างไขมันและเมือกให�สะอาด วิธีการอาบน้ําในสมัยก"อนมี 2 อย"าง คือ อาบน้ําเด็กบน
หน�าแข�ง และอาบน้ําเด็กในอ"างซ่ึงเรียกว"าแช" สําหรับแบบแรกผู�อาบจะนั่งเหยียดขาท้ังสองออกไป
ข�างหน�า อุ�มเด็กวางลงในช"องระหว"างแข�งให�หัวเด็กหันไปทางปลายเท�า ดัดแขนขาให�เด็กมีแขนขา
อ"อนและตรง ส"วนแบบท่ีสอง คือ จับเด็กใส"อ"างนั้นผู�มีอันจะกินมักนําของมีค"า เช"น แก�วแหวนเงินทอง
ใส"ลงไปในอ"างด�วยเพ่ือเป3นเคล็ดว"า เม่ือโตข้ึนจะได�บริบูรณ�ด�วยทรัพย�สินเงินทอง  
   เม่ืออาบน้ําเสร็จแล�วจะอุ�มเด็กวางบนเมาะ (เบาะ) แล�วเอาเมาะวางบนกระด�งอีก
ทีหนึ่ง ผู�มีฐานะดีนิยมวางสมุดดินสอไว�ด�วยหากเป3นเด็กชาย และถ�าเป3นหญิงจะหาเข็มและด�ายเย็บผ�า
วางไว� เพ่ือเอาเคล็ดว"าเด็กชายจะได�รู�จักอ"านหนังสือ ส"วนเด็กหญิงจะได�รู�จักเย็บปeกถักร�อย แต"
ชาวบ�านสามัญไม"ใคร"ทํากัน จากนั้นหมอตําแยทําพิธีหาแม"ยกให�กับเด็กโดยร�องว"า “สามวันลูกผี สี่วัน
ลูกคน ลูกของใครรับไปเน�อ” คนท่ีรับว"า “ลูกข�าเอง” นั้นเรียกว"าเป3นแม"ยก มักเป3นคนดีและเคยเลี้ยง
ลูกของตนได�ดีไม"เจ็บไม"ไข� แม"ยกต�องให�เงินแก"หมอตําแยเป3นการชื้อเด็ก คงเป3นการหาทางปfองกันผี
ด�วยการทําทีเป3นว"าเป3นลูกของคนอ่ืนมิใช"ลูกของตน 
   การฝeงรก รกและสายสะดือของเด็กต�องนําไปล�างน้ําให�สะอาด แล�วบรรจุภาชนะ
ดินเผาเอาเกลือใส"กันเน"า แล�วนําไปผังเม่ือเด็กอายุได� 3 วัน มักฝeงตามใต�บันได ใต�ต�นไม�ใหญ" เพ่ือฝาก
แม"บันไดและรุกขเทวดา เวลานํารกเด็กชายไปฝeงก็ร�องรําทําเพลงได� แต"ถ�าเป3นรกเด็กหญิงขากลับให�ก�ม
หน�าเก็บผักหักฟ�นตลอดเวลา โดยเชื่อว"าเม่ือเด็กโตข้ึนจะได�เป3นคนขยันและเป3นแม"เหย�าแม"เรือนท่ีดี 
   กรณีเด็กตายหลังคลอดจะมีการทําเครื่องหมายไว�ท่ีศพเด็ก เผื่อว"าจะจําได�ถ�าหาก
เด็กคนเดียวกันนั้นได�เกิดใหม" เด็กท่ีเกิดมามีปานดําจึงหมายถึงว"าเคยถูกทําเครื่องหมายไว�ด�วยถ"าน กา
เป3นปานแดงก็ถูกปfายด�วยปูนแดงมาก"อน จากนั้นก็นําศพเด็กบรรจุหม�อดินขนาดใหญ"ลงยันต�ไว�ท่ีก�น
หม�อ นําผ�าขาวขนาดกว�างพอสมควรเป3นรูปสี่เหลี่ยมมาปjดปากหม�อ ผูกด�วยด�ายสายสิญจน�แล�วนํา
หม�อไปถ"วงน้ําหรือฝeงตามสมควร 
   การอยู"ไฟ การอยู"ไฟนั้นถือกันว"าเป3นการชําระล�างมลทินด�วยไฟ กําหนดอยู"ไฟ
มักจะเป3นจํานวนค่ี คือ 7, 9, 11, 13, 15, 17, และ 21 วัน หรืออย"างมาก 29 วัน บางแห"งใน
ภาคเหนือต�องอยู"ไฟถึง 2 เดือน หญิงอยู"ไฟต�องนุ"งเต่ียว มีขม้ินและปูนผสมเหล�าทาท�องทาหลังและ
เปjดสะดือไว�เสมอเพ่ือดับพิศร�อนและรักษาร"างกาย สิ่งท่ีใช�โรยไปบนเตาไฟ ได�แก" น้ําไพล ขม้ิน ผิว
มะกรูดตากแดดหั่นละเอียด ตลอดจนเวลาของการอยู"ไฟ อาหารท่ีกินได�มักจะได�แก" ข�าวกับเกลือ ปลา
แห�ง หรือแกงเลียงซ่ึงเชื่อกันว"าทําให�มีน้ํานมมาก หญิงท่ีอยู"ไฟจะต�องเข�ากระโจม ซ่ึงเป3นโครงสูงใช�ผ�า
คลุมให�มิดชิด ต้ังเตาต�มหม�อยาท่ีประกอบด�วยเปลือกส�มโอ ใบส�มปlอย ว"านน้ํา ตะไคร� เกลือ มะกรูด
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แล�วแต"จะหาได�เม่ือยาเดือดจัดจนไอออก คนเข�ากระโจมก็จะได�รับไอร�อนนี้จนเหง่ือท"วมตัว เชื่อกันว"า
เป3นการชําระล�างมลทินจนหมดจดและมดลูกจะเข�าอู"เร็วข้ึน 
   การออกไฟ เม่ืออยู"ไฟจนครบกําหนดแล�วจะบูชาเตาไฟด�วยดอกไม�ธูปเทียนก"อน
และดับไฟ จากนั้นจึงอาบน้ํามนต�เพ่ือดับพิษไฟ และปfองกันเสนียดจัญไร ในสมัยก"อนหญิงหลังคลอด 
ต�องงดการมีเพศสัมพันธ�กับสามีถึง 3 เดือน ด�วยเกรงว"าจะทําให�มีลูกถ่ีเพราะมดลูกยังแห�งไม"สนิทดี 
   การดูแลเด็กอ"อน หลังจากสายสะดือเด็กหลุดแล�ว ต�องทาท�องเด็กให�หนาไว�เพ่ือ
จะได�ไม"เกิดโรคปวดท�องโดยใช�มะกรูดลนไฟทาคลึงท�องเด็กรอบสะดือ หรือใช�มหาหิงคุ�คลึงเป3นแท"ง
ยาวห"อผ�าขาวผูกข�อมือเด็ก กลิ่นมหาหิงคุ�นี้เหม็นมาก แต"ก็เชื่อกันว"ากันไม"ให�เด็กเป3นลม เม่ือเด็กอ"อน
ไม"สบายจะกวาดคอเด็กด�วยหัวตะไคร�ฝนกับหม�อท่ียังมีดินหม�อสีดําติดอยู" หรือถ�าเด็กเป3นหวัดจะใช�  
หัวหอมตําผสมปูนแดงและเหล�าพอกท่ีขม"อมเด็ก 
   ในสมัยก"อนเวลาซักผ�าอ�อมเด็ก ห�ามไมให�บิดผ�าเพียงแค"บีบพอให�น้ําไหลไป
เท"านั้น ด�วยถือเคล็ดว"าการบิดผ�าอ�อมจะทําให�เด็กบิดตัวไม"เป3นสุข และต�องคอยนับไม"ให�ผ�าอ�อมหาย
ด�วยเกรงว"าเด็กจะร�องให�ไม"หยุด และต�องรีบเก็บผ�าอ�อมก"อนแดดตก เหตุผลคงเพราะกลัวว"าถ�าเก็บใน
เวลาคํ่าผ�าอ�อมจะเปiยกชื้นเพราะน้ําค�าง เม่ือนําไปใช�เด็กอาจเป3นหวัดได� 
   การทําขวัญเด็ก การทําขวัญเด็กแบ"งออกเป3น 2 ช"วง คือ ทําเม่ือเด็กอายุ 3 วัน
และทําเม่ือเด็กมีอายุครบ 1 เดือนกับ 1 วัน ในช"วงแรกจะทํากันเงียบๆ ภายในครอบครัวพ"อแม"จะ
จัดทําบายศรีปากชาม (ชามไม"มีฝา) เครื่องสังเวยพระภูมิเจ�าท่ี เตรียมเครื่องใช� เช"น แปfงหอม น้ํามัน
หอมหรือกระแจะ ธูปเทียน ขันใส"ข�าวสารสําหรับปeกแว"นเวียนเทียนขันเล็กใส"น้ําอุ"นกับช�อนเล็กๆ เม่ือ
ถึงเวลาทําขวัญผู�กระทําพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยสวดชุมนุมเทวดาเพ่ือความสามัคคี นําเด็กใส"
เบาะออกมาวางตรงหน�า ยกชามบายศรีต้ังทางหัวเด็ก หยิบด�ายสายสิญจน�ข้ึนฟาดเคราะห� คือ ปeด
ด�ายลงบนแขนและขาข�างละ 1 เส�นเพ่ือปeดสิ่งร�ายออกจากตัวเด็ก แล�วเอาด�ายไปเผาไฟท้ังหมด หยิบ
ด�ายเส�นใหม"ข้ึนให�พระเสกผูกข�อมือเด็กท้ังสองข�าง เจิมแปfงกระแจะให�ท่ีหน�าผากเป3นมงคล เสร็จแล�ว
เอาช�อนเล็กตักน้ําในขันให�เด็กกิน 3 ครั้ง สําหรับอาหารในชามบายศรีเม่ือเสร็จพิธีแล�วนําไปเซ"นผีปูlย"า
ตายาย ส"วนเครื่องใบตองเช"นกรวยกับดอกไม�เครื่องประดับต"างๆ ให�ห"อด�วยผ�าขาวสะอาดวางไว�ใต�
เบาะ 3 วัน จึงนําไปลอยน้ําในวันท่ีสาม   
   ช"วงท่ีสองของการทําขวัญเด็กจะมีการโกนผมไฟและทําขวัญกันอย"างออกหน�า
ออกตา บางทีก็ต้ังชื่อเด็กในวาระเดียวกันนี้ ในการทําพิธีโกนผมไฟเริ่มโดยการทําบัตรพลีสังเวยพระ
ภูมิเจ�าท่ี จากนั้นก็โกนผมเด็กให�เหลือไว�หย"อมหนึ่งตรงขม"อม แล�วนําผมท่ีโกนแล�วใส"กระทงใส"ดอกไม�
วางบนพานไปลอยน้ําตอนน้ําลง หรือท้ิงเลย 
   พิธีลงอู" หลังพิธีทําขวัญและโกนผมไฟแล�วจะเป3นพิธีเอาเด็กลงเปลหรือลงอู" ซ่ึง
มักจะเริ่มจากนําน้ํามนต�มาพรมเปลเด็ก นําใบมะตูมใส"ไว�ในเปล เจิมหัวนอนเปลด�วยกระแจะจันทน� 
นําฟeกเขียว 1 ลูก หินบดยาท้ังแม"หินและลูกหิน 1 อัน แมวสวยเลี้ยงง"าย 1 ตัว ถุงผ�าบรรจุข�าวเปลือก 
ถ่ัวเขียว เมล็ดฝfายอย"างละ 1 ถุงวางในเปล ถุงถ่ัวคงหมายถึงให�เจริญเติบโตงอกงามเหมือนถ่ัว หินบด
ยา หมายถึงความหนักแน"น ฟeก หมายถึงเนื้อเย็น ดังฟeก และแมวนั้นเป3นสัญลักษณ�ของความรู�อยู" 
หากเป3นเด็กชายมักจะวางสมุดดินสอส"วนเด็กหญิงมักวางเข็มและด�าย เม่ือวางแล�วก็ไกวเบาๆ 3 ครั้ง
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เพ่ือมิให�แมวตกใจ นําเอาแมวออกไปแล�ววางเด็กลงไปแทนไกวอีก 3 ครั้ง ขณะท่ีไกวก็ให�ศีลให�พรไป
ด�วย ถ�าหากเด็กได�รับการต้ังชื่อแล�วก็จะเขียนชื่อเด็กใส"กระดาษวางลงไปในเปลกับเด็กด�วย 
   การต้ังชื่อ แต"เดิมคนไทยมักต้ังชื่อเป3นคําไทยแท�ๆ คือ มีพยางค�เดียวโดดๆ และ
มักจะเป3นชื่อท่ีเก่ียวข�องกับสิ่งต"อไปนี้ คือ 1) ลําดับ เช"น อ�าย ยี่ สาม สี่ 2) สัตว� เช"น หมู เสือ ช�าง 
หมา เขียด  3) ลักษณะรูปร"าง เช"น อ�วน เปiย แกละ เล็ก  4) สี เช"น ดํา แดง ขาว เขียว 5) ของมีค"า 
เช"น แก�ว แหวน เงิน ทอง 6) ความอุดมสมบูรณ� เช"น ม่ัง มี มาก 7) ความรู�สึกท่ีดี เช"น แช"ม          
ชื่นชม ฉํ่า 8) ต�นไม� เช"น เข็ม จันทน� 
   ต"อมาก็เป3นชื่อสองพยางค� เช"น บุญยืน บุญมี บุญมาก เป3นต�น หากเด็กเกิดวัน
แข็งวันอังคารมักจะให�ชื่ออ"อน แต"ถ�าเกิดวันจันทร�ซ่ึงถือว"าเป3นวันอ"อน ก็ต้ังชื่อให�แข็ง เช"น ทองคํา 
ทองแดง เป3นต�น 
   การดูแลเด็ก ในตอนท่ีเด็กยังเล็กๆ สิ่งท่ีคนสมัยก"อนกลัวมากคือความเจ็บไข�ซ่ึง
เชื่อกันว"ามาจากการกระทําของผี จึงต�องพยายามทําทุกอย"างเพ่ือให�ผีเกลียดหรือผีจําไม"ได�ในยามท่ี
เด็กสบายดีก็คอยหาของเล"นให�เด็กได�เล"นเพลิดเพลิน เช"น ผูกปลาตะเพียนไว�เหนือเปล เม่ือโตข้ึนมาก็
ให�เล"นตุ¡กตาและเครื่องเล"นท่ีทําจากดินเหนียว จะสังเกตได�ว"าพ"อแม"ไทยนั้นทะนุถนอมเอาใจใส"ลูกเป3น
ท่ีสุด เด็กไทยจึงเป3นจุดศูนย�กลางแห"งความสนใจของคนในครอบครัวเสมอมา 
   วัฒนธรรมเก่ียวกับการเกิดในปeจจุบัน 
   ปeจจุบันนี้การต้ังครรภ�และการให�กําเนิดเด็กเป3นเรื่องท่ีน"ากลัวน�อยกว"าแต"ก"อน
มากเนื่องจากมารดายุคใหม"ไม"ว"าจะเป3นผู�ท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมอยู"ในชั้นใดก็ตาม มักมี
โอกาสได�รับบริการเก่ียวกับการให�กําเนิดจากรัฐเพ่ิมมากข้ึน นอกจากนั้นวิทยาการใหม"ๆ จากสังคม
ตะวันตกมีอิทธิพลทําให�มารดายุคใหม"เปลี่ยนแปลงแนวคิดและความเชื่อในประเพณีด้ังเดิมลดน�อยลง
ไปบ�าง แต"ไม"ถึงกับละท้ิงประเพณีเดิมไปเสียโดยสิ้นเชิง โดยเฉพาะอย"างยิ่งหญิงในชนบทยังคงยึดม่ัน
ในประเพณีด้ังเดิมมากกว"าหญิงในเมือง สําหรับแนวคิดและพฤติกรรมของมารดายุคปeจจุบันพอจะ
ประมวลได�ดังนี้ คือ 1) มีความเข�าใจในเรื่องท่ีมาของทารกในครรภ� การต้ังครรภ� การฝากครรภ� การคลอด 
และการเลี้ยงดูเด็กอ"อนด�วยการใช�เหตุและผลตามแนววิทยาศาสตร�มากยิ่งข้ึนเป3นผลให�อัตราการตาย
ของมารดาและทารกหลังคลอดลดน�อยลง 2) ความเชื่อและความกลัวเก่ียวกับผีหรืออันตรายท่ีจะ
เกิดข้ึนในช"วงของการต้ังครรภ�ลดน�อยลงไป เนื่องจากหญิงมีครรภ�ได�รับการตรวจตราจากนางผดุง
ครรภ� พยาบาลหรือหมอ ซ่ึงเป3นเจ�าหน�าท่ีของรัฐแทนหมอตําแย ซ่ึงเคยมีบทบาทเก่ียวกับการเกิดมา
แต"ด้ังเดิมการบูชาบวงสรวงเพ่ือเอาอกเอาใจผีลดน�อยลงไป 3) ความเชื่อบางประการท่ีมีผลทําให�
สุขภาพจิตของหญิงมีครรภ�ดีหากได�ปฏิบัติตามนั้น ยังคงดํารงอยู"ได�เช"น การดูแต"สิ่งท่ีสวยงาม การทํา
ใจให�สงบและการรักษาศีลเป3นต�น 4) พิธีกรรมต"างๆ เช"น การฝeงรก การทําขวัญเด็กช"วง 3 วัน        
ลดน�อยลงไปจนแทบจะไม"มีเลยสําหรับมารดาซ่ึงคลอดตามสถานพยาบาลต"างๆ เพราะไม"สะดวก 
สําหรับพิธีทําขวัญเดือนรวมท้ังพิธีลงอู"พอหลงเหลืออยู"บ�าง สําหรับครอบครัวท่ีมีปeจจัยสนับสนุน
พฤติกรรมดังกล"าว คือ มีท้ังเวลาและเงินทองพอท่ีจะสืบทอดประเพณีด้ังเดิมดังกล"าวได� ส"วนพิธีโกน
จุกนั้นแทบว"าจะหายไปจากสังคมไทยยุคปeจจุบันแล�ว 5) มีการตระเตรียมชื่อสําหรับทารกแต"เนิ่นๆ 
ปeจจุบันนี้พ"อแม"ต�องแจ�งการเกิดต"อเจ�าหน�าท่ีของรัฐตามกําหนดเวลาท่ีกฎหมายระบุไว� จึงมักต้ังชื่อ
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เด็กไว�ล"วงหน�าเผื่อว"าจะได�ใส"ชื่อเด็กได�ทันทีเม่ือแจ�งเกิด การต้ังชื่อในสมัยปeจจุบันยังคงยึดตาม
ประเพณีเดิม คือ มีท้ังชื่อเล"นและชื่อเรียกจริง สําหรับชื่อเล"นเปลี่ยนแปลงไปให�ดูทันสมัยยิ่งข้ึน เช"น 
แต"เดิมมีชื่อว"า ต๋ิม เล็ก น�อย แดง มด เขียว อ�าย ยี่ ก็กลายเป3น แอนน� แอปเปjล แคนด้ี แป�ปซ่ี        
บูม แจ¡ค และโจ¡ก เป3นต�น สําหรับชื่อจริงซ่ึงแต"เดิมเก่ียวข�องกับสัตว� ลักษณะ รูปร"าง สี ของมีค"า 
ความอุดมสมบูรณ� ความรู�สึกท่ีดี และต�นไม� ก็ยังคงเป3นเช"นนั้นอยู" เพียงแต"ชื่อนั้นจะต�องประกอบด�วย
พยางค�หลายๆ พยางค� พยัญชนะ ตัวสะกด ต�องมีรูปแปลกๆ เขียนยาก อ"านยาก ซ่ึงมักจะมาจากภาษ
บาลีและสันสกฤตเป3นส"วนใหญ" การต้ังชื่อก็ยังนิยมให�พระหรือผู�มีความรู�ทางด�านภาษาต้ังให� ซ่ึง
หมายถึงว"าความเชื่อทางด�านโหราศาสตร�ยังคงมีอิทธิพลต"อพ"อแม"ไทยอยู" และถ�าหากได�ชื่อนั้นๆ ไป
แล�ว แต"เจ�าของชื่อเกิดโชคร�ายประสบแต"ภัยพิบัติอยู"เนืองๆ ก็ยังสามารถเปลี่ยนชื่อเพ่ือเอาเคล็ดหรือ
เป3นการสะเดาะเคราะห�ได� 6) การให�การเหลียวแลเอาใจใส"เด็กท่ีเป3นสมาชิกใหม"ของสังคมนั้น ยังคงมี
อยู"มากในครอบครัวท่ีพ"อแม"มีโอกาสคลุกคลีใกล�ชิดกับลูก ซ่ึงมักจะได�แก"พ"อแม"ท่ีประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม สําหรับครอบครัวของชนชั้นกลางและชนชั้นสูงในเขตเมือง ซ่ึงท้ังพ"อและแม"ต�องออกไป
ทํางานนอกบ�านโดยท้ิงเด็กไว�กับคนเลี้ยงนั้น เด็กจะได�รับความอบอุ"นลดน�อยลงแต"ดูดซับวัฒนธรรม
จากพ่ีเลี้ยงไว�มากท่ีสุด  ถ�าหากพ่ีเลี้ยงมีความรู�ดี มีวิธีเลี้ยงดูเด็กได�ถูกต�อง และมีวัฒนธรรมย"อมท่ีเข�า
กันได�กับวัฒนธรรมใหญ"ปeญหาก็ไม"เกิดข้ึน แต"ถ�าเป3นไปในทิศทางท่ีกลับกันอาจก"อปeญหาในอนาคตได� 
พ"อแม"ยุคปeจจุบันซ่ึงชอบสรุปเอาง"ายๆ ว"าเด็กยุคใหม"เลี้ยงง"ายดีเพราะตนเองไม"ค"อยได�เลี้ยงนั้นสมควร
ต�องเตรียมตัวเตรียมใจเสียแต"เนิ่นๆ เพ่ือคอยสู�กับปeญหาท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือเด็กค"อยๆ เติบโตข้ึนเป3นวัยรุ"น
ในภายภาคหน�า 
   ประเพณีการบวช 
   ตามประเพณีไทยนั้นมีความเชื่อกันว"าชายหนุ"มทุกคนถ�าไม"พิการหรือเหลือวิสัย
จริงๆ แล�วควรบวชหรือบวชเรียน เพราะจะได�เป3นคนสุกคือได�รับการอบรมมาดีแล�ว รู�จักบาปบุญคุณ
โทษ เป3นนักปราชญ�และสามารถช"วยพ"อแม"ให�ได�เกาะชายผ�าเหลืองสู"สวรรค�ได� ในสมัยก"อนชายท่ียังไม"
บวชเวลาจะไปขอลูกสาวใคร เขาจะแสดงความรังเกียจไม"ยอมยกลูกสาวให� เพราะคนโบราณถือว"า
ต�องบวชก"อนมีภรรยา เป3นหลักฐานอย"างท่ีเคยได�ยินกันว"า “บวชก"อนเบียด” การบวชเณรท่ีเรียกว"า 
“บรรพชา” ถือว"าเป3นการบวชให�แม" ส"วนการบวชพระเรียกว"า “อุปสมบท” ถือกันว"าเป3นการบวชให�
พ"อ วัตถุประสงค�ของการบวชมักกล"าวกันว"าเพ่ือบวชลี้ บวชลอง บวชครองประเพณี บวชหนีสงสาร 
และบวชผลาญข�าวสุก ซ่ึงมีความหมายดังต"อไปนี้ 
   บวชลี้ หมายถึง การบวชหลบหนีความผิด เช"น ไปก"อคดีอาญาไว�หรือไปก"อหนี้
หรือไปก"อกรรมทําชั่วต"างๆ ไว�จึงหลบออกมาเพ่ือบวชชดใช�กรรมเหล"านั้น 
   บวชลอง หมายถึง การบวชซ่ึงไม"ได�ต้ังใจจะบวชอย"างแท�จริง แต"อยากทราบว"า
เม่ือบวชแล�วจะเป3นอย"างไร จะเหมือนกับท่ีเคยได�ยินเขาเล"ามาหรือไม" เลยต�องพิสูจน�ด�วยตนเองเป3น
การทดลองดู 
   บวชครองประเพณี หมายถึง การบวชตามท่ีลูกผู�ชายทุกคนต�องกระทํากันสืบ
ต"อเนื่องกันมาแต"โบราณ เพ่ือแสดงความกตัญ�ูกตเวทีต"อผู�มีพระคุณ หรือเพ่ือการแต"งงาน 
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   บวชหนีสงสาร หมายถึง การบวชท่ีเกิดข้ึนเพราะผู�บวชรู�สึกเบื่อหน"ายต"อทางโลก
เบื่อหน"ายต"อการท่ีต�องต"อสู�กับชีวิตท่ีผันแปรไม"แน"นอน เลยบวชเสียให�พ�นต"อสิ่งเหล"านั้น 
   บวชผลาญข�าวสุก หมายถึง การบวชท่ีผู�บวชไม"ทํากิจของสงฆ�หรือไม"ปฏิบัติอะไร
อันจะเป3นผลดีแก"ตนเองหรือแก"ผู�อ่ืน 
   ปeจจุบันวัตถุประสงค�ในการบวชอาจเหมือนเดิมหรือแตกต"างไปจากเดิมบ�าง
เฉพาะรายบุคคล แต"การบวชเพ่ือแสดงความกตัญ�ูกตเวทีต"อพ"อแม"และเพ่ือการเรียนรู�พระธรรมวินัย
ในพระพุทธศาสนายังมีความสําคัญอยู"มาก สําหรับรายละเอียดเก่ียวกับประเพณีการบวชนั้นท่ีเห็นว"า
มีใจความครบถ�วนและง"ายต"อการเข�าใจ ปรากฏในหนังสือสังคมและวัฒนธรรมไทย ของสุพัตรา 
สุภาพ แต"ท่ีจะกล"าวถึงได�แก"การบวชเท"าท่ีกระทํากันอยู"ในปeจจุบันนี้ 
   การบวชในปeจจุบัน 
   คนไทยโดยท่ัวไปจะบวชกันในเดือนแปด ผู�บวชพระจะต�องมีอายุครบ 20 ปi
บริบูรณ� ส"วนผู�ท่ีจะบวชเณรต�องมีอายุตั้งแต" 7 ปiข้ึนไป การเตรียมตัวบวชต�องจัดทําแต"เนิ่นๆ โดยต�อง
ติดต"อพระอุปeชฌาย�ว"าจะว"างหรือไม" และต�องฝ�กซ�อมภาษาบาลีในการกล"าวขออุปสมบทเพ่ือจะได�รู�ว"า
จะอ"านตรงไหน ออกเสียงอย"างไร ต�องตอบรับ (อามะ ภันเต) หรือตอบปฏิเสธ (นัตถิ ภันเต) ได�อย"าง
ถูกต�องตอนไหน ซ่ึงเรียกกันว"า การขานนาค ชายท่ีจะบวชเรียกกันว"า นาค ซ่ึงแปลว"าผู�ประเสริฐ
หรือไม"ทําบาป คําว"านาคนี้คาดว"ามีตํานานมาจากการท่ีพญานาคแปลงเป3นมนุษย�มาบวช ซ่ึงยอมรับ
กันไม"ได�เนื่องจากเป3นเดรัจฉานพญานาคจึงได�ทูลขอฝากชื่อนาคไว�กับพระพุทธเจ�า ผู�ใดจะบวชจึงต�อง
ถูกเรียกว"า “นาค” มาจนถึงทุกวันนี้ 
   ก"อนบวชประมาณ 2-7 วัน ผู�ต�องการบวชจะนําดอกไม�ธูปเทียนแพใส"พานไปลา
ญาติมิตร ผู�เคารพนับถือ เพ่ือเป3นการบอกกล"าวหรือลาบวชด�วยตนเอง โดยมีการแจกการ�ดระบุวัน
เวลาและสถานท่ีสําหรับการอุปสมบทไว�ด�วย สําหรับผู�อยู"ไกลก็จะส"งไปทางไปรษณีย�แทน พิธีบวชจะ
เริ่มต้ังแต"การฉลองผ�าไตร การทําขวัญนาค การจัดข�าวของถวายพระ การจัดริ้วขบวนแห" และการ
ฉลองพระบวชใหม" ซ่ึงประการหลังนั้นจะมีหรือไม"มี หรือจะมีมากวันน�อยวันก็แล�วแต"ฐานะและความ
สะดวกใจของเจ�าภาพ 
   ในการแห"นาค ยานพาหนะท่ีใช�มักได�แก" ช�าง ม�า รถ เรือ หรือคน (ให�นาคข่ี) 
จากนั้นก็นํานาคเข�าโบสถ�เพ่ือขอบวชต"อพระอุปeชฌาย� มีการบอกอนุศาสน� คือ การสอนของพระ
อุปeชฌาย�ต"อพระภิกษุใหม" (นวกะ) เม่ือพระบวชใหม"ซ่ึงนั่งประนมมือรับพรจนจบแล�วเป3นอันเสร็จพิธี 
และหลังจากนั้นก็คือพิธีฉลองหลังบวช 
   การบวชซ่ึงมีความหมายว"า การเว�นในสิ่งท่ีควรเว�นนั้นเป3นประเพณีของไทยมา
นานแล�วต้ังแต"ครั้งสุโขทัยเป3นอย"างช�า คนไทยถือเป3นประเพณีว"าในชีวิตหนึ่งนั้นจะต�องบวช 1 ครั้งให�
ครบ 1 พรรษา คือ 3 เดือนเป3นอย"างน�อย ในภาคกลางหากใครบวชไม"ตลอดท้ัง 3 เดือนผู�คนจะตําหนิ
ว"า “ร�อนผ�าเหลืองถึงขนาดต�องแหกพรรษา” แต"ในภาคอ่ืนๆ อาจไม"นิยมบวชถึง 3 เดือนก็มี  
   แม�ว"าต�องมีการสูญเสียเงินทองในพิธีบวชอย"างมาก แต"คนไทยไม"ค"อยคํานึงถึงใน
แง"เศรษฐศาสตร� คือ เรื่องของการคุ�มหรือไม"คุ�ม มักมองกันเฉพาะในแง"สังคมซ่ึงเป3นเปfาหมายแฝงเร�น
ของการบวช คือ แข"งขันกันว"าใครจะเสียเงินมากกว"าใคร ถ�าใครเสียมากกว"าก็จะมีหน�ามีตาในสังคม
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มากกว"า หรือมองกันในแง"ท่ีเป3นประเพณีสืบต"อกันมา และจะต�องสืบต"อกันต"อไปเท"านั้น ปeจจุบัน
เศรษฐกิจมีผลกระทบต"อการสืบทอดประเพณีการบวชด�วยเช"นกัน ดังตัวอย"างของการบวชพระแห"นาค
ขบวนช�าง ซ่ึงเป3นประเพณีจัดงานอุปสมบทหมู"ของชาวไทยพวน “บ�านหาดเสี้ยว” อําเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย ท่ีต�องลดความยิ่งใหญ"ลงไปตามรายละเอียดดังนี้ 
   การจัดงาน “บวชพระแห"นาคขบวนช�าง” ของชาวหาดเสี้ยวนั้นเป3นประเพณีท่ีจัด
สืบเนื่องกันมากว"า 40 ปi นับต้ังแต"ชาวไทยพวนอพยพเข�ามาอยู"ในบริเวณนี้เป3นต�นมา ซ่ึงสอดคล�องกับ
ชีวิตความเป3นอยู"ของชาวหาดเสี้ยวเอง ท่ีมีชาวบ�านส"วนหนึ่งเลี้ยงช�างเอาไว�เป3นจํานวนมาก เพ่ือนําไป
รับจ�างชักลากไม�ในจังหวัดแพร"และลําปาง 
   เม่ือถึงเทศกาลบวชประมาณเดือนห�า หรือเดือนเมษายน อันเป3นช"วงหน�าร�อน ซ่ึง
เป3นช"วงหยุดพักการทํางานของช�างพอดี ชาวหาดเสี้ยวจึงนําช�างดังกล"าวมาเข�าร"วมขบวนแห"นาค 
ตลอดหลายสิบปiท่ีผ"านมาจํานวนช�างจะตกราวๆ 30-60 เชือกทุกๆ ปi แต"มาในปi พ.ศ. 2529 จํานวน
ช�างได�ลดลงอย"างมากมาย เนื่องจากชาวบ�านส"วนใหญ"เลิกเลี้ยงช�างเพราะการทําไม�ลดลง และ
เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจตกตํ่าท่ีทําให�ชาวบ�านยากจนลง ในขณะท่ีราคาค"าใช�จ"ายในการจัดงานกลับ
ถีบตัวสูงข้ึน 
   ราคาค"าใช�จ"ายท่ีว"านั้น ได�แก" ค"าเช"าช�าง ซ่ึงต�องเช"าจากหมู"บ�านไกลๆ ในปi พ.ศ.
2528 ค"าเช"าช�างราคาเชือกละ 700 บาท แต"ในปi พ.ศ. 2529 ชาวบ�านต�องเช"าช�างเพ่ิมข้ึนเป3นราคา
เชือกละ 1,200 บาท ค"าแตรวงร"วมประโคมในงานและขบวนแห"เพ่ิมเป3น 7,000 บาท ค"าอาหารเลี้ยง
แขกเหรื่อ เครื่องแต"งกายนาค หมอขวัญ เครื่องทําขวัญ และของชําร"วยอ่ืนๆ อีกกว"า 10,000 บาท เม่ือรวม
ทุกสิ่งทุกอย"างเข�าด�วยกันแล�วก็ตกเป3นเงินท่ีจะต�องใช�สําหรับพ"อนาคแต"ละคนกว"าหลายหม่ืนบาท 
   ประเพณีการแต"งงาน 
   การแต"งงาน คือ การทําพิธีเพ่ือการสืบสกุล มีอยู" 2 ชนิด คือ อาวาหมงคล และ    
วิวาหมงคล วิวาหมงคล คือ การแต"งงานท่ีเจ�าบ"าวจะไปอยู"บ�านผู�หญิง (Metrical) ก"อนท่ีจะออกไป
สร�างบ�านของครอบครัวตนเอง (Nonlocal) ส"วนอาวาหมงคล ก็คือ พิธีแต"งงานท่ีฝlายหญิงจะต�องไป
อยู"บ�านผู�ชาย (Patrilocal) การแต"งงานในสังคมไทยเรียกแตกต"างกันไปตามภาคต"างๆ ภาคเหนือเรียก
การแต"งงานว"ากินแขก กินสี่ถ�วย ทางอีสานเรียกว"ากินดอง ภาคกลางเรียกว"ากินสามถ�วย (ข�าวเหนียว 
ข�าวตอก ลอดช"อง) ส"วนภาคใต�เรียกว"ากินเหนียว ประเพณีการแต"งงานของคนไทยแบบด้ังเดิมมีลําดับ
ข้ันตอนโดยเริ่มจากการสู"ขอ การปลูกเรือนหอ พิธีแห"ขันหมาก พิธีรดน้ํา พิธีไหว�ผีปูlย"าตายาย พิธีปูท่ี
นอนและเรียงหมอน และพิธีส"งตัว ดังนี้ 1) การสู"ขอ ในสมัยก"อนพ"อแม"หรือผู�ปกครองทําหน�าท่ี
พิจารณาเลือกสรรคู"ครองให�ลูกชายตลอดจนทําหน�าท่ีกําหนดระยะเวลาและเง่ือนไขของการสมรส ซ่ึง
เรียกกันว"า “ประเพณีคลุมถุงชน” คือเจ�าบ"าวและเจ�าสาวอาจไม"เคยรู�จักกันมาก"อนเลย แต"ผู�ใหญ"ของ
ท้ังสองฝlายเป3นเพ่ือนหรือผู�ท่ีเคยเคารพนับถือรู�จักกันดี จึงจัดการเลือกคู"ให� การแต"งงานจะเริ่มข้ึนได�ก็
ต"อเม่ือฝlายชายจัดหาบุคคลท่ีเชื่อถือได�เป3นเถ�าแก"ไปพูดจากล"าวทาบทามฝlายหญิงเป3นการเงียบๆ 
เสียก"อน ว"าจะยอมยกลูกสาวให�หรือไม" หากฝlายหญิงยังลังเลอยู"มักจะขอวันเดือนปiเกิดของผู�ชายท่ีจะ
มาเป3นเขยมาให�โหรตรวจดู “สมพงศ�” และหัวนาคตามตําราของโหราศาสตร�ว"าชะตาตรงกันหรือไม" 
เพ่ือจะได�มีเวลาตรึกตรองหรือตรวจสอบความประพฤติของฝlายชายว"าเป3นคนดี เอางานเอาการ หรือ



154 
 

บวชเรียนแล�วหรือไม" ถ�ารังเกียจก็จะตอบว"าชะตาไม"ตรงกัน เกรงจะเกิดอันตรายเม่ือแต"งงานกันไป
แล�ว แต"ถ�าหากฝlายหญิงและฝlายชายรู�จักกันดีมาก"อน ก็ไม"ต�องขอวันเดือนปiมาตรวจกลับตกลงยกให�
เลยก็มี จากนั้นจะมีการเจรจากันเรื่องขันหมากซ่ึงเม่ือตกลงแน"นอนก็จะนัดหมายวันส"งขันหมากหม้ัน
ไปสู"ขอตามธรรมเนียม 2) พิธีการหม้ัน เม่ือถึงวันฤกษ�ดีตามท่ีได�ตกลงกันไว� ฝlายชายจะให�เถ�าแก"นํา
ขันหมากหม้ัน มีหมากดิบ 8 ผล พลู 4 เรียง บรรจุในขันใบหนึ่ง อีกใบหนึ่งมีขนาดเล็กกว"าบรรจุทอง
หม้ันหรือเงินหม้ันหรือของหม้ันแล�วแต"จะตกลงกัน พร�อมขนมหรือผลไม�ใส"ถาดนําไปมอบให�กับฝlาย
หญิงแล�วก็เป3นอันเสร็จพิธี การให�ขันหมากหม้ันแก"ฝlายหญิงนั้นเป3นหลักประกันว"าฝlายชายต�องการ
สมรสกับฝlายหญิง หากไม"ทําการแต"งงานตามสัญญา ฝlายหญิงจะริบขันหมากนั้นไว�เสีย และหญิงนั้น
จะถูกเรียกว"า “ม"ายขันหมาก” แต"ถ�าฝlายหญิงผิดสัญญาขันหมากหม้ันนั้นต�องคืนให�แก"ฝlายชาย
ท้ังหมด 3) การปลูกเรือนหอ เม่ือหม้ันเสร็จแล�วท้ังสองฝlายจะกําหนดวันแต"งงานซ่ึงต�องมีการดูฤกษ�
หรือเวลาท่ีจะเริ่มครอบครัว ตามประเพณีไทยมักแต"งงานเดือนคู" โดยเอาเคล็ดคําว"า ยกเว�นเดือน 12 
เพราะคนไทยถือว"าเป3นฤดูท่ีสุนัขติดสัด ไม"สมควรเอาอย"างสุนัข เดือนท่ีเหมาะได�แก"เดือน 2, 4, 6, 9 
และเดือน 10 และท่ีเว�นเดือน 8 เพราะเป3นเดือนแรกท่ีเข�าพรรษา การแต"งงานในเดือน 9 ข�างข้ึนจะดี
มาก เพราะเคล็ดของเสียงนั้นดีท้ังหมดคือ ท้ังก�าวและข้ึนวันแต"งมักเว�นวันเสาร�และวันอังคารเพราะ
ถือว"าเป3นวันแข็ง จะทําให�ทะเลาะกัน ส"วนวันพฤหัสบดี เป3นวันครู ชาวบ�านไม"นิยมให�แต"งงานกันใน
วันนั้น ในกรณีท่ีได�มีการตกลงเรื่องเรือนหอ ฝlายชายจะต�องเตรียมปลูกเรือนหอในท่ีของฝlายหญิง โดย
ท่ีฝlายชายเป3นผู�จัดหามาท้ังสิ้นหรือท้ังสองฝlายจะช"วยกันออกก็ได�ตามแต"จะตกลงกัน บางทีฝlายหญิง
ยอมยกเรือนท่ีมีอยู"แล�วให�เป3นเรือนหอ แล�วคิดราคาจากฝlายชายพอสมควรโดยไม"ต�องสร�างใหม" และ
ถ�าฝlายชายต�องปลูกเรือนหอ ฝlายหญิงต�องเลี้ยงดูคนท่ีมาช"วยปลูกเรือนหอ มักนิยมปลูกเรือนหอหัน
หน�าไปทางทิศตะวันออก และข้ันบันไดเป3นจํานวนค่ี ส"วนเครื่องเรือนรวมท้ังท่ีนอนหมอนมุ�งฝlายหญิง
จะเป3นผู�จัดหาท้ังหมด 4) พิธีการแต"งงาน ในวันแต"งงานตอนเช�าฝlายหญิงจะเลี้ยงพระสงฆ� ถวาย
ไทยทาน แล�วจัดสํารับคาวหวาน เรียกว"าของเลื่อน ไปให�ฝlายชายเพ่ือให�ทราบว"าถึงเวลาท่ีจะนํา
ขันหมากไปได�แล�ว ฝlายชายจึงเริ่มแห"ขันหมากแต"งงานกับผ�าไหว�มายังบ�านเจ�าสาว ผ�าไหว�นั้นเป3นของ
กํานัลจากเจ�าบ"าวให�พ"อแม"ของฝlายหญิงคนละสํารับ และยังมีผ�าขาวสําหรับไหว�ผีพ"อแม"หรือผีปูlย"า   
ตายายอีกสํารับหนึ่ง ขันหมากซ่ึงฝlายชายจัดหาไปนั้นมี 2 อย"าง คือ ขันหมากเอกและขันหมากเลว 
(ธรรมดา) ขันหมากเอกใส"หมากพลูมีเตียบ 1 คู" 2 คู" 3 คู" 4 คู" ใส"อ�อย มะพร�าวอ"อน ขันใส"เหล�า พาน
ใส"ถ่ัวงา ส"วนขันหมากเลวใส"ของสําหรับเลี้ยงแขกมี 50 หรือ 100 ท่ี คนท่ียกขันหมากเอกมักใช�เด็กรุ"น
สาวพรหมจารีท่ีเกิดจากแม"ท่ีได�แต"งงานกัน ส"วนคนยกขันหมากเลวนั้นจะเป3นหญิงหรือชายก็ได� แต"
หญิงท่ียกขันหมากนั้นต�องไม"เป3นหญิงหม�ายหรือแม"ร�าง 
   ในการแห"ขันหมากจะไปอย"างเงียบๆ หรือมีเครื่องดีด สี ตี เปlา ไปก็ได� ขันหมาก
เอกจะให�เด็กรุ"นสาวยกนําหน�าเตียบ ต"อจากเตียบก็เป3นผ�าไหว� แล�วจึงถึงขันหมากเลว เม่ือถึงบ�านฝlาย
หญิงคนในบ�านจะตีฆ�องรับเชิญโดยจัดเด็กแต"งตัวถือขันหมากพลูไปรับ เรียกว"าเชิญข้ึนบนเรือนหอ 
เถ�าแก"ฝlายหญิงจะยกเตียบ ขันใส"เหล�า มะพร�าวอ"อน พานผ�าไหว�ผีไปไว�ในเรือนพ"อแม"ฝlายหญิง แล�วมี
การเซ"นบอกผีปูlย"าตายายตามประเพณี จากนั้นเถ�าแก"ฝlายเจ�าบ"าวเรียกเอาทุนจากเถ�าแก"ฝlายเจ�าสาว 
พ"อแม"เจ�าสาวก็เอาทุนออกมาตรวจนับให�ครบถ�วนตามท่ีสองฝlายได�กําหนดไว� เรียกว"า สินสมรส       
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นําเงินของท้ังสองฝlายมารวมกันเคล�าด�วยถ่ัวงา แปfง น้ํามันหอมแล�วให�พ"อแม"ฝlายหญิง ฝlายหญิงจัด
สํารับคาวหวานเลี้ยงขบวนขันหมากฝlายชาย แล�วจัดสิ่งของต"างๆ ให�เถ�าแก"ผู�ยกขันหมาก เตียบผ�าไหว� 
ผู�ยกขันหมากเลวได�รับแจกเงินคนละเล็กละน�อย เถ�าแก"ของเจ�าสาวจะแบ"งขันหมากเลวออกเป3น       
2 ส"วน แบ"งให�พ"อแม"เจ�าบ"าวและเจ�าสาวคนละส"วน จากนั้นเถ�าแก"ฝlายชายก็นําพวกกลับไป ต"อมา
เจ�าบ"าวกับพวกพากันไปบ�านเจ�าสาว มีเด็ก แต"งตัวถือพานหมากออกมาเชิญเจ�าบ"าวซ่ึงต�องให�รางวัล
แก"เด็กท่ีมาเชิญแล�วตามเด็กไปข้ึนเรือน พวกเจ�าสาวจะถือแพรสี สร�อยทองคํา หรือเข็มขัดยืนคนละ
ข�างขวางประตูไว� 3 ชั้น ชั้นท่ี 1 คือประตูบ�าน ซ่ึงพวกเจ�าสาวจะตอบเจ�าบ"าวท่ีถามว"าประตูเงิน ชั้นท่ี 
2 คือประตูเรือน ซ่ึงจะตอบว"าเป3นประตูทอง และชั้นท่ี 3 คือประตูเรือนหอ ซ่ึงจะตอบว"าเป3นประตู
แก�ว พวกเจ�าบ"าวคนหนึ่งซ่ึงเรียกว"าบ"าวนํา ต�องให�เงินแก"พวกท่ีก้ันประตูเป3นชั้นๆ ไป เม่ือถึงท่ีท่ี
พระสงฆ�นั่งเป3นลําดับแล�ว เจ�าบ"าวกับเจ�าสาวจับทัพพีอันเดียวกันตักข�าวใส"บาตรโดยมีเคล็ดว"า 
เจ�าสาวต�องรีบจับข�างบนเสียก"อน หมายถึงว"าภรรยาจะได�มีอํานาจเหนือสามี หลังจากตักบาตรเลี้ยง
พระและพระสงฆ�กลับวัดแล�ว จึงมีการเลี้ยงพวกเจ�าบ"าว คนในบ�าน ตลอดจนแขกเหรื่อท่ีมาอยู"เรื่อยๆ 
5) พิธีรดน้ํา ในตอนบ"ายประมาณ 4 โมงเย็น เถ�าแก"จะพาเจ�าสาวออกมานั่งเคียงข�างซ�ายเจ�าบ"าว ท้ังคู"
นั่งหมอบก�มหน�าหันไปยังทิศซ่ึงผู�รู�จะเป3นผู�บอก ท"านผู�ใดจะสวมมงคลแฝดให�เจ�าบ"าวเจ�าสาวแล�วรด
น้ํา พุทธมนต�ด�วยสังข�พร�อมท้ังให�พร ต"อจากนั้นจึงตามด�วยพ"อแม"และญาติ บางแห"งถ�าพระสงฆ�ยังไม"
กลับวัดจะสวดชยันโตให� จํานวนพระสงฆ�ในงานมงคลสมรสมักเป3นคู" คือ 8 รูป 10 รูป 12 รูป หรือ 
14 รูป ฝlายชายและหญิงนิมนต�ฝlายละครึ่งหนึ่ง การท่ีใช�สังข�รดน้ําเพราะถือว"าสังข�เป3นสิ่งมงคล คือ 
เป3นเครื่องตักน้ํามนต�สําหรับรดเทวรูป ส"วนการหลั่งน้ําถือเป3นการชําระกายให�บริสุทธิ์ การเจิมหน�าคู"
บ"าวสาวถือเป3นการผัดหน�าแต"งตัวโดยจะใช�นิ้วหัวแม"มือเจิม 3 แต�ม เป3นหน�าจั่วหรือเรียงตาม
แนวนอนก็ได�เหตุท่ีใช�นิ้วหัวแม"มือเจิมเพราะถือว"าเป3นนิ้วท่ีถูกสิ่งสกปรกน�อยท่ีสุด เม่ือรดน้ําเสร็จจะ
เชิญผู�มีเกียรติปลดมงคลจากศีรษะเจ�าบ"าวเจ�าสาว แล�ววางในพาน รวบมือเจ�าบ"าวเจ�าสาวให�ลุกข้ึน
พร�อมกัน เพ่ือตัดปeญหาว"าใครลุกข้ึนก"อนจะได�เป3นใหญ" จากนั้นก็เลี้ยงดูกันพอสมควร อาหารท่ีจัดทํา
ในวันแต"งงานถือเป3นเคล็ดว"าห�ามเป3นข�าวต�ม ของหมักดอง แกงบวด หรือต�มยํา ส"วนขนมต�องเป3น
ฝอยทอง ทองเอก และขนมชั้น 6) การไหว�ผีปูlย"าตายาย เม่ือเสร็จพิธีรดน้ําแล�วพ"อแม"ฝlายหญิงเชิญ
เจ�าบ"าวเข�าไปในเรือน เอาผ�าขาว 4 ศอก ปูลงกลางเรือน ยอเตียงกับขวดเหล�า มะพร�าวอ"อนกับผ�าไหว�
ผีวางบนผ�าขาว เจ�าบ"าวจุดเทียนแฝดและธูปคู"หนึ่ง เถ�าแก"นําเจ�าสาวมาไหว�ผีปูlย"าตายายพร�อมกับ
เจ�าบ"าว โดยให�เจ�าบ"าวยกมือขวาข้ึนข�างหนึ่ง และเจ�าสาวยกมือซ�ายข้ึนข�างหนึ่ง ประนมกราบลงพร�อม
กัน 3 ครั้ง จากนั้นพ"อแม"เจ�าสาวจะรับไหว� ให�พรเงินหรือสิ่งของแก"เจ�าบ"าว 7) พิธีปูท่ีนอนและเรียง
หมอน หลังพิธีไหว�ฝlายเจ�าสาวจัดท่ีนอนหมอนมุ�งและเม่ือถึงฤกษ�เรียงก็เชิญท"านผู�ใหญ"ท้ังสามีภรรยา
ซ่ึงอยู"ด�วยกันอย"ามีความสุข มีบุตรธิดาและมีศีลธรรม เข�าไปปูท่ีนอนโดยเอาฟeกเขียว หม�อใหม"ใส"น้ํา    
1 หม�อ หินบดยาและพานถ่ัวงาท่ีเหลือจากการเคล�าทุนสินอย"างละหนึ่งจํานวนเข�าไปวางไว�ข�างท่ีนอน 
ท"านผู�ใหญ"จะให�พรแก"คู"บ"าวสาวว"าให�มีน้ําใจใสสะอาดอยู"เย็นเป3นสุขเหมือนน้ําและฟeก ให�มีน้ําใจรักกัน
ดุจศิลาและให�มีความเจริญงอกงามเหมือนถ่ัวงา ผู�ใหญ"ท้ังสองข้ึนนอนก"อนพอเป3นพิธี โดยผู�หญิงนอน
ซ�ายและผู�ชายนอนขวา เม่ือลงจากเตียงก็เป3นอันเสร็จพิธี คืนวันนั้นเจ�าบ"าวต�องนอนเฝfาหอคนเดียว
หรืออาจต�องนอนอยู"หลายวันแล�วแต"ฤกษ�ส"งตัว 
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   สําหรับท่ีนอนนั้นฝlายเจ�าสาวจะเป3นฝlายเย็บเอง โดยทําตามประเพณีโบราณ
อย"างเคร"งครัด คือ ก"อนเย็บหรือใส"นุ"นต�องดูฤกษ�ยามก"อน และขนาดท่ีใส"เศษนาก เงิน ทอง เพชร 
ใบเงิน ใบทอง ใบสวาดและใบรักซ�อนไว�ทางหัวท่ีนอนก็ต�องมีฤกษ� เช"นกัน 
   วัฒนธรรมการสมรสของคนไทยยุคปeจจุบัน 
   ต"อมาเม่ือสังคมได�เปลี่ยนแปลงไป พิธีการบางอย"างถือกันว"าไม"ค"อยมีความจําเป3น
หรือทําให�เกิดความยุ"งยาก จึงตัดออกไปเสียบ�าง ยังคงไว�ในส"วนท่ีดีงามและเป3นสิริมงคลแก"ตัวบ"าวสาว
เอง ปeจจุบันการแต"งงานไม"ใช"คําว"าวิวามงคล แต"จะใช�คําว"ามงคลสมรสแทนมีการให�ของขวัญแก"คู"บ"าว
สาวและมีการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย ซ่ึงแตกต"างไปจากการแต"งงานสมัยก"อน 
   หนุ"มสาวในยุคปeจจุบันมีเสรีภาพในการเลือกคู"ครองของตนเอง (Romantic se-
Lection) มากยิ่งข้ึน เม่ือตัดสินใจจะเลือกใครเป3นคู"ครองแล�วถึงจะบอกให�พ"อแม"หรือผู�ใหญ"ทราบ บาง
คู"ท่ีล่ําสมัยจะจัดการอยู"กินกันเองโดยไม"ต�องปรึกษาใครๆ เลยก็ได� แต"โดยท่ัวไปแล�วเม่ือหนุ"มคนใด
ตัดสินใจจะเลือกใครเป3นคู"ชีวิตแล�วก็จะมีการสู"ขอและหม้ันเสียก"อน 
   การสู"ขอและการหม้ัน เม่ือฝlายชายหาบุคคลท่ีเชื่อถือได�เป3นเถ�าแก"ไปสู"ขอผู�หญิง
ต"อพ"อแม"หรือผู�ปกครองและฝlายหญิงอนุญาตแล�ว ฝlายชายจึงประกาศหม้ันฝlายหญิงด�วยทองคํา 
แหวนเพชรหรือเงินทองตามแต"จะตกลงกัน เม่ือมีการหม้ันเรียบร�อยแล�วบุคคลใดจะมาเก้ียวพาฉันชู�
สาวกับคู"หม้ันท้ังสองไม"ได� เพราะตามประมวลกฎหมายแพ"งและพาณิชย� มาตรา 1443 บัญญัติ ไว�ว"า 
“ชายคู"หม้ันของหญิงอาจเรียกค"าทดแทนจากชายอ่ืนผู�ทําการล"วงเกินหญิงคู"หม้ันในทางประเวณี” 
ส"วนของหม้ันตามประมวลกฎหมายแพ"งและพาณิชย� มาตรา 1436 นั้นระบุว"า คือ ทรัพย�สินซ่ึงฝlาย
ชายได�ให�ไว�แก"ฝlายหญิงเพ่ือเป3นหลักฐานและประกันว"าจะสมรสกับหญิงนั้น เม่ือคู"หม้ันได�สมรสแล�ว
ของหม้ันนั้นย"อมตกเป3นสิทธิแก"หญิง ส"วน “สินสอด” หมายถึงทรัพย�สินฝlายชายให�แก"พ"อแม"หรือ
ผู�ปกครองฝlายหญิงเพ่ือตอบแทนการท่ีหญิงยอมสมรส ถ�าไม"มีการสมรสฝlายชายเรียกคืนได� การถอน
หม้ันในสังคมไทยนั้นก็ย"อมจะกระทําได�หากฝlายใดฝlายหนึ่งเกิดเปลี่ยนใจไป 
   เง่ือนไขของการสมรถ เง่ือนไขของกฎหมายว"าด�วยการสมรสมี ดังนี้ 1) ชายหญิง
ต�องมีอายุ 17 ปiบริบูรณ�แล�ว 2) ชายหญิงมิได�เป3นญาติสืบสายโลหิตโดยตรงข้ึนไปหรือลงมา หรือเป3น
พ่ีน�องร"วมพ"อแม"หือร"วมแต"พ"อหรือแม" 3) ชายหรือหญิงมิได�เป3นคู"สมรสของคนอ่ืนอยู" 4) ชายหญิง
ยินยอมเป3นสามีภรรยากัน 5) ชายหญิงไม"เป3นคนวิกลจริต 6) หญิงหม�ายอาจจะสมรสใหม"ได�เม่ือการ
สมรสครั้งก"อนสิ้นไปแล�วไม"น�อยกว"า 310 วัน แต"ความข�อนี้มิให�ใช�บังคับเม่ือมีบุตรเกิดในระหว"างนั้น 
สมรสกับคู"หย"าเดิมมีคําสั่งศาลให�สมรสได� มีใบรับรองแพทย� ประกาศนียบัตรหรือปริญญา ซ่ึงเป3น
ผู�ปกครองการรักษาโรคในสาขาเวชกรรมได�ตามกฎหมายว"ามิได�ท�อง 7) ผู�รับบุตรบุญธรรมจะสมรสกับ
บุตรบุญธรรมไม"ได� 
   การจดทะเบียนสมรส การจดทะเบียนสมรสเป3นการประกาศให�สังคมได�ทราบว"า
คู"สมรสนั้นเป3นสิทธิซ่ึงกันและกันตามกฎหมาย การขอจดทะเบียนสมรสจะทําได�ท่ีว"าทราบว"าคู"สมรส
นั้นเป3นสิทธิซึ่งกันและกันตามกฎหมาย การขอจดทะเบียนสมรสจะทําได�ท่ีว"าการอําเภอ (ท่ีว"าการเขต
กรุงเทพมหานคร) และนอกสถานท่ี ถ�าขอท่ีอําเภอคู"สมรสต�องเขียนคําร�องขอยื่นต"อนายทะเบียน
ท�องถ่ินโดยไม"เสียค"าธรรมเนียม นายทะเบียนท�องถ่ินจะออกหนังสือสําคัญเป3นใบรับรองสิทธิของคู"
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สมรสท้ังสองให� ในกรณีจะขอจดทะเบียนสมรสนอกสถานท่ี คู"สมรสจะต�องแจ�งความประสงค�พร�อม
กับเขียนคําร�องและนัดวันเวลาและสถานท่ีให�ทราบล"วงหน�าก"อน และต�องเสียค"าธรรมเนียม 100 บาท 
พร�อมกับจัดยานพาหนะไปกลับให�นายทะเบียนด�วย แล�วจึงจะได�รับใบสําคัญเช"นกัน 
   การสิ้นสุดการสมรส สาเหตุการสิ้นสุดมี 2 ประการ คือ การตายและการหย"า 
สําหรับการหย"านั้นจะต�องกระทําโดยการยินยอมของท้ัง 2 ฝlายหรือโดยคําพิพากษาของศาล การหย"า
โดยการยอมจะต�องทําเป3นหนังสือและมีพยานลงลายมือชื่ออย"างน�อย 2 คน มูลเหตุท่ีจะฟfองหย"าได�
ตามกฎหมายแพ"งและพาณิชย� มาตรา 1500  
   ประเพณีการตาย 
   คนเราทุกคนเกิดมาย"อมดับสูญไปเป3นธรรมดา ร"างท่ีดับสูญไปแล�วเรียกว"าศพซ่ึง
แปลว"าซากผีหรือร"างกายคนตาย แต"ละสังคมจะปฏิบัติต"อร"างกายคนตายแตกต"างกันไปตามแต"
วัฒนธรรมของตน บางสังคมเช"นสังคมอิสลามจะต�องจัดการศพให�เสร็จสิ้นจนถึงข้ันฝeงภายใน          
24 ชั่วโมง บางสังคมเช"นสังคมตะวันตกนิยมแต"งศพให�ดูสวยงามตาแล�วฝeงหรือเผาตามแต"เจ�าของศพ
เห็นเหมาะสม ส"วนสังคมไทยนั้นก็มีกฎเกณฑ�การปฏิบัติแตกต"างกันออกไปบ�างตามรายภาค แต"ส"วน
ใหญ"แล�วมักขาดลักษณะท่ีสําคัญต"อไปนี้ไม"ได� คือ การบอกหนทางให�แก"ผู�กําลังจะตาย การอาบน้ําศพ 
การแต"งตัวศพ การมัดศพ การต้ังศพและการติดไฟหน�าศพ การสวดอภิธรรมหน�าศพ การเซ"นศพ การ
นําศพไปเผา การเผาศพและการเก็บอัฐิ 1) การบอกหนทาง เม่ือผู�ปlวยหนักจวนสิ้นใจ ญาติมิตรจะ
คอยเตือนให�ผู�ปlวยต้ังสติแน"วแน"เพ่ือระลึกถึงพระรัตนตรัย และจะบอกหนทางแห"งสวรรค�ให�คนเจ็บได�
ยินว"า “พระอรหัง พระอรหัง” เชื่อกันว"าถ�าหากผู�ปlวยหนักได�ภาวนาและระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยจน
สิ้นลมไปจะได�ไปเกิดในสวรรค� เม่ือหมดลมหายใจแล�วจะจุดเทียนข้ีผึงหนัก 4 บาท มีไส� 9 เส�น หรือ
เทียนข้ีผึ้งหนัก 1 บาทมีไส� 7 เส�น จุดตามไว�จนหมดเล"ม ปeจจุบันผู�ปlวยส"วนใหญ"มักมีโอกาสใช�บริการ
จากโรงพยาบาลท้ังของรัฐและของเอกชนมากข้ึน ระยะท่ีใกล�สิ้นลมหายใจจึงเป3นระยะท่ีแพทย�
พยาบาลให�การเยียวยาอย"างเต็มความสามารถ บ�างได�รับออกซิเจนช"วยในการหายใจ บ�างได�รับการ
นวดหัวใจและอ่ืนๆ ช"วงนี้จึงเป3นช"วงท่ีชุลมุนวุ"นวายมากท่ีสุด โอกาสท่ีจะบอกหนทางสวรรค�แก"ผู�ปlวย
จึงทําได�ยาก นอกจากรายท่ีปlวยหนักอยู"บ�านจึงมีโอกาสได�ไปสวรรค�ตามความเชื่อด้ังเดิมมากกว"าราย
อ่ืนๆ 2) การอาบน้ําศพ  ผู�ตายโดยโรคปกติจะได�รับการอาบน้ําศพทุกคน ยกเว�นผู�ตายโหงเช"นตาย
เพราะอุบัติเหตุหรือฆ"าตัวตาย การอาบน้ํานั้นคาดว"าเอาอย"างมาจากประเพณีพราหมณ�ท่ีชําระร"างกาย
มนุษย�ด�วยมีความเชื่อว"าน้ําน้ําในแม"น้ําอจิรวดีล�างบาปได� ผู�ตายจะได�รับการชําระล�างจนสะอาดหมด
จดด�วยขม้ินสดตํา ส�มมะกรูดหรือมะนาว ปeจจุบันญาติจําเป3นต�องติดต"อฉีดยากันศพเป��อย แจ�งการตาย 
รวมท้ังการหาวัดเพ่ือต้ังศพอย"างรวดเร็ว ทําให�รายละเอียดของประเพณีอาบน้ําศพถูกย"นย"อให�เหลือ
เพียงรดน้ําศพเท"านั้น 3) การแต"งตัวศพ หลังอาบน้ําศพแล�วจะมีการแต"งตัวศพโดยเริ่มจากการหวีผม
ซ่ึงต�องหวีกลับไปข�างหน�าซีกหนึ่ง หมายถึงว"าเป3นการหวีสําหรับผู�ตายแล�ว และหวีกลับไปข�างหลังซีก
หนึ่งหมายถึงเป3นการหวีสําหรับการเกิดใหม"อีกครั้ง แล�วหักหวีออกเป3น 2 ท"อนขว�างท้ิงไปแต"งเสื้อผ�า
ให�กับผู�ตายโดยสวมเสื้อกลับด�านหน�าไว�ข�างหลัง นุ"งผ�าขาวเอาชายผูกไว�ข�างหลังชั้นหนึ่ง จากนั้นจึงนุ"ง
ห"มเหมือนคนเป3นอีกชั้นหนึ่ง ซ่ึงก็มีความหมายว"าแต"งตัวครั้งแรกเป3นการแต"งตัวให�ผู�ตาย และครั้งท่ี 2 
เป3นการเตรียมแต"งให�ผู�ท่ีจะเกิดต"อไป เหตุผลท่ีแอบแฝงพฤติกรรมในตอนนี้ คือ คนเป3นนั้นกลัวคน
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ตายมากท่ีสุดจึงพยายามทําทุกอย"างเพ่ือท่ีจะไม"ให�วิญญาณกลับสู"ร"างเดิม โดยปฏิบัติต"อศพให�ผิดแผก
จากตอนเป3นมนุษย�เป3นๆ แต"ในขณะเดียวกันความเชื่อในเรื่องการเกิดใหม"ทําให�ต�องปฏิบัติต"อศพนั้น
เหมือนคนเป3นๆ พร�อมกันไปด�วย 
   สําหรับผู�ตายท่ีอยู"ในเมืองใหญ" โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครนั้นนิยมแต"งตัวศพ
ด�วยเสื้อผ�าท่ีผู�ตายชอบมากเป3นพิเศษ แต"งหน�าศพให�ดูสวยต้ังแต"ศีรษะจดเท�าแบบวัฒนธรรมตะวันตก 
และเอาเงินเหรียญห"อผ�าขาวผูกเชือกใส"ในปากศพให�เชือกพ�นปากออกมา หากผู�ตายมักกินหมากมักใส"
หมากลงไปด�วย ในภาคใต�บางแห"งนิยมใส"แหวนทองไว�ในปากศพ โดยมีความเชื่อว"าผู�ใดพบแหวนนั้น
ในตอนเช�าช"วงเก็บอัฐิ ผู�นั้นเป3นท่ีรักใคร"ห"วงใยของผู�ตายมากท่ีสุด ส"วนเหตุผลอ่ืนๆ ของการเอาเงินใส"
ปากมีดังนี้ 1) เป3นเครื่องเตือนท่ีอยู"ข�างหลังว"า เงินในปากนั้นเป3นของผู�ตาย เม่ือตายไปแล�วย"อมเป3น
ของผู�อ่ืนท้ังสิ้น ดังนั้น เม่ือยังมีชีวิตอยู"ควรทํามาหากินสุจริตไม"โลภมาก 2) ให�เป3นค"าจ�างสําหรับ
สัปเหร"อท่ีจะทําการเผาศพ และท่ีต�องใส"ปากไว�เพราะสะดวกแก"การค�นหา 3) ถือว"าเป3นค"าเสบียง    
ค"ารถ ค"าเรือ แก"ผู�ตายสําหรับเดินทางไปสวรรค� 
   การปjดหน�าศพ 
   ศพบางศพจะใช�ข้ีผึ้งแผ"นบางๆ ปjดตลอดท้ังหน�า หรือปjดเฉพาะตาหรือปากเพ่ือ
ปfองกันความอุจาด ผู�ท่ีมีฐานะดีอาจใช�ทองคําแผ"นปjดหน�า ซ่ึงเม่ือเผาเสร็จแล�วมักเอาทองไปสร�าง
พระพุทธรูป 
   การรดน้ําศพ 
   ศพท่ีแต"งเรียบร�อยแล�วจะถูกยกข้ึนไปวางบนเตียง โดยหันหัวศพไปทางทิศ
ตะวันตก มือขวาของศพจะทอดออกมานอกเตียงเพ่ือให�ผู�ท่ีมารดน้ําศพได�รดท่ีมือด�วยน้ําหอม ผู�ท่ีมา
รดน้ําศพต�อง อโหสิให�กับผู�ตายและขอให�ผู�ตายไปสู"สุคติ 
   ปeจจุบันเม่ือนําศพมาท่ีวัดแล�ว เจ�าของศพจะได�รับความสะดวกจากวัดแทบทุก
อย"าง ต้ังแต"มีผู�คอยดูแลในเรื่องการต้ังศพจนถึงการรดน้ําศพ 
   การมัดศพ 
   การมัดศพเรียกว"า ตราสัง ก"อนตราสังนั้นศพจะอยู"ในท"านอนประนมมือ ถือกรวย
ดอกไม�ธูปเทียนอย"างละหนึ่ง เพ่ือจะได�ถือไปไหว�พระจุฬามณีบนสวรรค�ชั้นดาวดึงส� ใช�ด�ายดิบทําเป3น
ห"วง 3 ห"วง คือ บ"วงสวมคอ บ"วงรัดหัวแม"เท�าและข�อเท�าท้ัง 2 ข�างให�ติดกันและบ"วงรอบหัวแม"มือและ
ข�อมือติดกัน ขณะท่ีมัดแต"ละบ"วงจะท"องคาถาไปด�วย คือ ปุตฺโต คีว ธน ปาเท ภริยา หตฺเถ ซ่ึงมี
ความหมายดังในโคลงโลกนิติว"าไว� คือ 
   มีบุตรห"วงหนึ่งเก้ียว  พันคอ 
   ทรัพย�ผูกบาทาคลอ  หน"วงไว� 
   ภรรยายิ่งบ"วงปอ  รึงรัด มือนา 
   สามห"วงใครพ�นได�  จึ่งพ�นสงสาร   
   เสถียร โกเศศ ได�อธิบายความหมายเบื้องหลังการตราสังนี้ว"า บ"วงท้ังสามนี้ย"อม
ผูกสัตว�โลกให�จมอยู"ในห�วงทุกข�แห"งสังขารวัฏไม"ให�หลุดพ�นไปได� ต"อเม่ือได�ตัดบ"วงนี้ขาดจึงจะพ�นทุกข�
ไปได� ส"วนการตราสังนั้นท"านผู�รู�คนเดียวกันอธิบายว"า คงจะเป3นเพราะคนไม"ต�องการให�ผีเดินมาได� 
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   เสร็จจากตราสังจะใช�ผ�าขาวผืนใหญ"ยาว 5 แขน ห"อศพให�ชายผ�าสําหรับขมวดอยู"
ทางศีรษะ และใช�ด�ายดิบขนาดนิ้วมือเป3นเปลาะๆ ให�แน"น ชายเส�นด�ายปล"อยไว�เป3นสายยาวออกมา
นอกโลง ยกศพวางลงในโลงในท"านอนตะแคง จากนั้นวางบันไดสามหรือสี่ข้ันทําด�วยไม�ไผ"จักเป3น
ข้ันบันไดกว�างยาวเท"าโลงศพวางไว�หลังโลง บันไดสามหรือสี่ข้ันนั้นเปรียบเหมือนภพท้ังสาม คือ 
กามภพ รูปภพ อรูปภพ ซ่ึงสัตว�ท้ังหลายย"อมเวียนว"ายตายเกิดอยู"ในภพท้ังสามไม"จบสิ้นดุจการข้ึนและ
ลงบันได 4 ข้ัน หมายถึงอริยสัจ 4 ซ่ึงเป3นทางหรือบันไดให�หลุดพ�นจากภพท้ังสามนั้น 
   การต้ังศพ 
   ไม"ว"าจะต้ังศพไว�ท่ีบ�านหรือท่ีวัดก็ตาม ศพนั้นจะต�องหันศีรษะไปทางทิศตะวันตก
ซ่ึงเป3นทิศของผู�ตายแล�วเสมอ ปลายเท�าต�องตามไฟไว�ไม"ไห�ดับ โดยมีความเชื่อว"าถ�าไม"ตามไฟไว�
วิญญาณจะไปท่ีมืดไม"ดี หรืออาจเป3นเพราะเกิดจากความหวาดกลัวว"าถ�ามืดไปก็อาจเห็นผีได� จึง
จําต�องจุดไฟให�สว"างไว� 
   การสวดอภิธรรมหน�าศพ 
   ในระหว"างท่ีต้ังศพอยู"มีการนิมนต�พระสงฆ� 4 รูป เรียกว"า สํารับหนึ่งมาสวด
อภิธรรมครึ่งคืนหรือท้ังคืน เพ่ือให�คนท่ียังเป3นอยู"ได�พิจารณาในมรณัสสติกรรมฐานว"าเกิดมาเป3น
สังขารร"างกายแล�วย"อมมีความตายเป3นท่ีสุด จะได�บรรเทาความทุกข�โศกลงไปบ�าง ปeจจุบันนี้การสวด
อภิธรรมมีคําแปลเป3นภาษาไทยและใส"ทํานองให�เกิดความเข�าใจและซาบซ้ึงในคําสวดได�เป3นอย"างมาก 
ในกรุงเทพมหานครบางแห"งมีการพักให�ผู�ฟeงได�รับประทานของว"าง เช"น ข�าวต�ม กระเพาะปลา 
แซนด�วิช น้ําชา แล�วแต"เจ�าภาพจะจัดนํามา 
   การเซ"นศพ 
   ตลอดเวลา 3 วันนับจากวันตาย ญาติต�องจัดหาอาหารท่ีผู�ตายชอบใส"สํารับต้ังไว�
ข�างโลงวันละ 2 เวลา เช�าและเย็น ปeจจุบันมีบางแห"งท่ีเซ"นศพท้ัง 3 เวลา เช�า เท่ียง และเย็น บางศพ
ถึงกับมีสุราของชอบมาวางไว�ให�ด�วย ขณะต้ังสํารับต�องเคาะโลง 3 ครั้งแล�วกล"าวว"า “พ"อ (หรือปูl ย"า 
แล�วแต"เป3นอะไรกับผู�เคาะ) กินข�าว” ทุกครั้งไป การเซ"นศพนั้นคงจะเกิดจากความกังวลห"วงใยกลัว
ผู�ตายจะอดอยาก 
   การนําศพออกจากบ�าน 
   ในกรณีท่ีต้ังศพไว�ท่ีบ�าน ก"อนนําศพไปท่ีวัดต�องทําตะปูปlา คือ นําก่ิงไม� 2 ก่ิงปeก
ไว�บนประตูท่ีจะนําศพออก เม่ือศพไปแล�วถอนท้ิงเสียเพ่ือว"าผีจะได�งงเพราะหาทางเข�าประตูเดิมไม"ได� 
จึงหลงทางไปเสียท่ีอ่ืน ขณะท่ีนําศพผ"านไปทางใดจะมีการซัดข�าวสารและโปรยข�าวตอกกันไม"ให�ผี
สามารถกลับบ�านได� 
   ปeจจุบันศพท่ีตายตามโรงพยาบาลมักมีรถจากวัดรับศพไปต้ังไว� ท่ีวัด โดยมี
พระภิกษุรูปหนึ่งเป3นผู�นําศพเพ่ือทําพิธีรดน้ําศพและสวดศพต"อไปตามลําดับ 
   การเผาศพ 
   สมัยก"อนวันเผาศพนั้นจะต�องไม"ตรงกับวันศุกร�และวันพฤหัสบดี และถ�าตายวัน
เสาร�ห�ามเผาวันอังคาร ก"อนเผาศพมีการสวดมาติกาและบังสุกุลเสียก"อน จึงนําศพไปท่ีกําบังซ่ึงจัดไว� 
เปjดฝาโลงแล�วยกศพออกมานอนหงายบนผ�าขาว เอามีดตัดเชือกตราสังและผ�าท่ีห"อศพออก นําก่ิงไม�
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มาวางบนศพ รองผ�าบังสุกุล แล�วเอาผ�าบังสุกุลวางพาดลงบนก่ิงไม�อีกครั้งหนึ่ง จากนั้นจึงนิมนต�พระ
มาชักบังสุกุล ยกศพใส"โลงในท"าคว่ํา งัดก�นโลงให�เป3นช"องสําหรับให�ไฟลอดเข�าไปเผาศพให�ไหม�ได�ง"าย
ข้ึน จากนั้นจึงยกศพเวียนรอบเชิงตะกอนจากซ�ายไปขวา 3 รอบ โดยท่ีมีบุตรหลาน ญาติใกล�ชิดเดิน
ตามศพ แล�วจึงนําโลงไปต้ังบนเชิงตะกอนโดยหันศีรษะศพไปทางทิศตะวันตก เจ�าภาพจะโยนสตางค�
ซ่ึงมีจํานวนเป3นค่ีท้ิงไว�ท่ีเชิงตะกอน จากนั้นจึงต"อยมะพร�าวให�แตกแล�วเอาน้ํามาล�างหน�าศพ เสร็จแล�ว
จึงจุดไฟเผา ต"างคนต"างก็ใช�ไฟของตนเอง ไม"มีการต"อไฟกัน ท้ังนี้โดยท่ีเข�าใจว"าไฟคือกิเลสเครื่องร�อน
ไม"ควรจะจุดต"อกัน เพราะจะพลอยลุกลามไปทําให�คนอ่ืนเดือดร�อนด�วย เม่ือเสร็จจากการเผาศพต�อง
ล�างหน�าหรืออาบน้ําเป3นการล�างจัญไรท่ีอาจติดมา และทําให�ร"างกายสะอาดหมดจดกลับเป3นมงคล 
   การเก็บอัฐิ 
   วันรุ"งข้ึนหลังการเผาศพ ญาติของผู�ตายจะรีบไปเก็บอัฐิแต"เช�าตรู"ท่ีเชิงตะกอน
สัปเหร"อจะแปรรูปกองกระดูกทําเป3นรูปคนนอนหงาย หันศีรษะไปทางทิศตะวันตก นิมนต�พระมาชัก
บังสุกุลตาย ลบรูปเดิมทําเป3นรูปคนหันศีรษะไปทางทิศตะวันออก สมมติว"าเกิดแล�วโปรยน้ําหอมลง
บนรูปนั้น ต"อจากนั้นพระภิกษุก็ชักบังสุกุลเป3นอีกครั้งหนึ่ง เสร็จแล�วก็เก็บกระดูกผู�ตายไปบรรจุในโกศ
หรือในพระเจดีย� หรือนํากระดูกไปลอยในทะเลแล�วแต"ความต�องการของญาติ จากนั้นก็อาจมีการ
ทําบุญ 7 วัน 50 วัน หรือ 100 วัน เพ่ือแผ"กุศลให�แก"ผู�ตาย 
   การแต"งตัวไว�ทุกข�ให�แก"ผู�ตาย 
   ในชนบทโดยมากไม"มีการแต"งตัวไว�ทุกข�กันเลย แม�แต"เวลาเผาใครจะแต"งตัว
อย"างไรก็ได� สําหรับคนท่ีมีเครื่องแต"งตัวเพียงพอจะแต"งชุดดําแบบสังคมตะวันตก ซ่ึงเริ่มถือเป3นธรรม
เนียมมาต้ังแต"สมัยรัชกาลท่ี 4 เม่ือเริ่มมีการติดต"อกับฝรั่ง ก"อนนั้นข้ึนไปจนถึงสมัยอยุธยาปรากฏว"า
แต"งขาวตลอดต้ังแต"ตายถึงเผา สีดําเป3นสีตาย มืด ทําให�ผีมองไม"เห็น การแต"งดําจึงเป3นการปลอมตัว
ไม"ให�ผีเห็น ระยะเวลาท่ีไว�ทุกข�แตกต"างกันไป ถ�าหากเป3นศพพ"อแม"ลูกหลานอาจไว�ถึง 100 วันหรือ     
1 ปi ตามแต"สะดวก 
   ประเพณีเก่ียวกับส"วนรวม (เทศกาลท่ีสําคัญ) 
   ตรุษสงกรานต� 
   คําว"าสงกรานต�มักจะเรียกเข�าคู"กับคําว"าตรุษเป3นตรุษสงกรานต� คําว"าตรุษนั้น
ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ฉบับ พ.ศ. 2483 อธิบายว"าหมายถึง นักขัตฤกษ�เม่ือเวลาสิ้นปi 
ตรุษนั้นยังแปลว"าตัดหรือขาด คือ ตัดปi ขาดปi หรือสิ้นปi เป3นพิธีแสดงความยินดีท่ีได�มีชีวิตผ"านพ�นมา
ด�วยความสวัสดีในรอบปiหนึ่งๆ เรียกว"าส"งปiเก"า  ส"วนคําว"าสงกรานต�นั้นหมายถึง เวลาท่ีพระอาทิตย�
ย"างข้ึนสู"ราศีเมษ เรียกว"ามหาสงกรานต� ตรุษสงกรานต�ก็คือวันสิ้นปiเก"าข้ึนปiใหม"อย"างเก"าของไทย ซ่ึง
เริ่มใช�มาต้ังแต"สมัยสุโขทัยจนถึงปi พ.ศ. 2483 ทางราชการจึงได�เปลี่ยนใหม" โดยกําหนดเอาวันท่ี       
1 มกราคม เป3นวันข้ึนปiใหม" เพ่ือให�เข�ากับหลักสากลท่ีนานาประเทศนิยมปฏิบัติ 
   ประวัติความเป3นมาของวันสงกรานต� 
   วันสงกรานต�นั้นตกอยู"ในช"วงวันท่ี 13, 14 หรือ 15 เมษายน ของทุกปi โดย       
วันสงกรานต�ในปiแรกท่ีกําหนดนั้นเผอิญเป3นวันท่ี 13 เมษายน ปiต"อๆ มาจึงต�องยึดเอาตามนั้นแม�ว"าท่ี
จริงแล�ววันสงกรานต�อาจจะไม"ใช"วันท่ี 13 ก็ได� วันท่ี 13 เมษายน เรียกกันว"าวันเนาคือวันท่ีพระ
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อาทิตย�โคจรอยู"ระหว"าง 2 ราศี คือราศีมีนและราศีเมษ (พระอาทิตย�คงท่ีอยู"ท่ี 0 องศา) และวันท่ี 15 
เป3นวันเถลิงศกข้ึนปiใหม" เม่ือก"อนนี้บางปiสงกรานต�ก็มีถึง 4 วัน คือ ต้ังแต"วันท่ี 13 ถึง 16 เมษายน     
วันอยู"กลางระหว"างวันต�นและวันสุดท�ายก็เป3นวันเนาเสีย 2 วัน 
   ตํานานเรื่องสงกรานต� 
   สงกรานต�มีเรื่องเป3นตํานานปรากฏอยู"ว"า เศรษฐีคนหนึ่งไม"มีบุตร ต้ังบ�านอยู"ใกล�
กับนักเลงสุราซ่ึงมีบุตร 2 คน มีผิวเนื้อเหมือนทอง วันหนึ่งนักเลงสุรากล"าวคําหยาบต"อเศรษฐี เศรษฐี
จึงถามว"าเหตุใดจึงมาหม่ินประมาทต"อผู�มีสมบัติมาก นักเลงสุราจึงตอบว"าถึงแม�ว"าจะมีสมบัติมากก็ไม"
มีบุตร ตายแล�วสมบัติก็จะสูญเปล"า ผู�มีบุตรจึงเป3นผู�ประเสริฐกว"า เศรษฐีเกิดความรู�สึกละอายจึง
บวงสรวงพระอาทิตย�และพระจันทร� ต้ังอธิษฐานขอบุตรถึง 3 ปi แต"ก็มิได�มีบุตร อยู"มาถึงวันนักขัต
ฤกษ�สงกรานต� พระอาทิตย�ยกข้ึนสู"ราศีเมษ เศรษฐีพาบริวารไปยังต�นไทรอันเป3นท่ีอยู"แห"งฝูงนกท้ังปวง
ริมฝe�งน้ํา นําข�าวสารล�างน้ํา 7 ครั้ง หุงบูชาพระไทรพร�อมกับพระโคมพิณพาทย� ต้ังอธิษฐานขอบุตร 
พระไทรเกิดความกรุณาจึงเหาะไปเฝfาพระอินทร� ซ่ึงก็ได�ให�ธรรมบาลเทวบุตรลงมาปฏิสนธิในครรภ�
ภรรยาของเศรษฐีเม่ือคลอดแล�วมีชื่อว"าธรรมบาลกุมาร เศรษฐีได�ปลูกปราสาท 7 ชั้นให�อยู"ใต�ต�นไทร
ริมฝe�งน้ํากุมารนั้นสามารถรู�ภาษานกและเรียนไตรเพทจบเม่ืออายุเพียง 7 ขวบ และได�ทําหน�าท่ีเป3น
อาจารย�บอกมงคลการต"างๆ แก"มนุษย�ท้ังปวง 
   ในขณะนั้นท�าวกบิลมหาพรหมองค�หนึ่งได�ลงมาถามปeญหาธรรมบาลกุมาร 3 ข�อ 
โดยสัญญาไว�ว"า ถ�าแก�ปeญหาได�จะตัดศีรษะบูชา แต"ถ�าแก�ไม"ได�จะตัดศีรษะธรรมบาลกุมารเสีย ปeญหา
นั้นมีอยู" 3 ข�อ คือ ข�อ 1 เช�าราศีอยู"แห"งใด ข�อ 2 เท่ียงราศีอยู"แห"งใด และข�อ 3 คํ่าราศีอยู"แห"งใด 
ธรรมบาลกุมารได�ขอเวลา 7 วัน สําหรับหาคําตอบนั้นให�ได� 
   เม่ือเวลาผ"านไปถึง 6 วัน ธรรมบาลกุมารก็ยังคิดไม"ได�และไม"อยากจะตายด�วย
อาญาของท�าวกบิลมหาพรหม จึงหนีจากปราสาทไปซุกซ"อนอยู"ใต�ต�นตาล 2 ต�น ซ่ึงมีนกอินทรีสองผัว
เมียทํารังอาศัยอยู" ตกคํ่านางนกอินทรีถามสามีว"าพรุ"งนี้จะได�อาหารแห"งใด สามีบอกว"าจะได�กินศพ
ธรรมบาลกุมาร ซ่ึงท�าวกบิลมหาพรหมจะฆ"าเสียเพราะทายปeญหาไม"ออก นางนกถามว"าปeญหานั้นเป3น
อย"างไร สามีจึงบอกถึงปeญหาท้ัง 3 ข�อ และเม่ือนางนกถามต"อไปว"าจะแก�อย"างไร สามีก็บอกว"า เช�า
ราศีอยู"หน�า มนุษย�ท้ังหลายจึงเอาน้ําล�างหน�า เวลาเท่ียงราศีอยู"อก มนุษย�ท้ังหลายจึงเอาเครื่องหอม
ประพรมท่ีอก ส"วนเวลาคํ่าราศีอยู"เท�า มนุษย�ท้ังหลายจึงเอาน้ําล�างเท�า 
   ธรรมบาลกุมารได�ยินดังนั้นจึงกลับไปปราสาท และเม่ือท�าวกบิลมหาพรหมมา
ถามปeญหา ในวันรุ"งข้ึน ธรรมบาลกุมารก็แก�ตามท่ีได�ยินมา ท�าวกบิลมหาพรหมจึงตรัสเรียกธิดาท้ัง      
7 อัน เป3นบริจาริกาพระอินทร�มาพร�อมกันแล�วบอกว"า จะต�องตัดศีรษะบูชาธรรมบาลกุมาร แต"ศีรษะ
นั้นถ�าจะต้ังไว�บนแผ"นดินไฟจะไหม�ท่ัวโลก ถ�าจะท้ิงข้ึนบนอากาศฝนก็จะแล�ง และถ�าท้ิงในมหาสมุทร
น้ําก็จะแห�ง จึงขอให�ธิดาท้ัง 7 เอาพานมารับศีรษะ ธิดาผู�ใหญ"เป3นผู�นําพานมารับพระเศียรบิดาไว� แห"
พระทักษิณรอบเขาพระสุเมรุ 60 นาที แล�วจึงเชิญประดิษฐานไว�ในมณฑปถํ้าคันธธุลี เขาไกรลาส พระ
เวสสุกรรมได�เนรมิตโรงด�วยแก�ว 7 ประการชื่อภควดีให�เป3นท่ีประชุมเทวดา เทวดาท้ังปวงนําเอา     
เถาฉมูนาคลงมาล�างในสระอโนดาต 7 ครั้ง แล�วแจกกันสังเวยทุกๆ พระองค� ครั้นถึงครบกําหนด 365 วัน 
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ซ่ึงโลกสมมติว"าปiหนึ่ง นางเทพธิดา 7 องค�ก็ผลัดเวรกันมาเชิญพระเศียรท�าวกบิลมหาพรหมออกแห"
ประทักษิณรอบเขาพระสุเมรุทุกปiแล�วกลับไปเทวโลก 
   นางเทพธิดา 7 องค�ท่ีผลัดเวรกันมาเชิญพระเศียรท�าวกบิลมหาพรหมออกแห"
ประทักษิณรอบเขาพระสุเมรุทุกปiนั้น มีหลักเกณฑ�อยู"ว"า ถ�าวันมหาสงกรานต�คือวันท่ี 13 เมษายน 
ตรงกับวันอะไร จะเป3นเวรของนางสงกรานต�ชื่ออะไร ดังนี้ 
   วันอาทิตย� - ทุงษ  วันจันทร� - โคราค วันอังคาร - รากษส วันพุธ - มณฑา วันพฤหัสบดี 
- กริณี วันศุกร� - กิมิทา วันเสาร� – มโหทร 
   การทําบุญสงกรานต� 
   ในวันมหาสงกรานต�จะมีการตักบาตร หากเป3นในหมู"บ�านชนบทก็มักจะทําบุญ   
ตักบาตรและเลี้ยงพระท่ีวัดประจําหมู"บ�านของตน อาหารคาวมักเป3นขนมจีน ของหวานคือ กะละแม 
และข�าวเหนียวแดง หากเป3นในเมืองก็จะจัดตามสถานท่ีราชการซ่ึงแล�วแต"จะกําหนดกันว"าจะนิมนต�
พระให�มาท่ีไหน บางครั้งอาจนิมนต�ให�ท"านมา ณ ท่ีท่ีจัดให� และบางทีก็อาจนํากลับไปฉันท่ีวัดก็ได� ใน
จังหวัดทางภาคกลางระหว"างวันสงกรานต�ท้ัง 3 วัน จะมีการเล"นสาดน้ํากันตามแต"สนุก มีการปล"อย
ปลาและก"อเจดีย�ทรายตามวัด 
   วันสุดท�ายแห"งวันสงกรานต�ก็จะทําบุญกันอีก หลังจากพระฉันแล�ว ก็มีการฟeง
เทศน� บังสุกุลกระดูกบรรพบุรุษ จากนั้นก็มีการกรวดน้ําอุทิศส"วนกุศลให�กับผู�ล"วงลับตลอดจนสัตว�
ท้ังหลาย เสร็จแล�วก็มีการสรงน้ําพระ แห"พระ ชักพระ และรดน้ําผู�ใหญ" ซ่ึงประการหลังนี้ในภาคเหนือ
ต�องนําดอกไม�ธูปเทียน ผ�าใหม" หมากพลู น้ําส�มปlอย และน้ําอบไปด�วย เม่ือผู�ใหญ"รับเครื่องดําหัวแล�ว
ก็พรมน้ําส�มปlอยและน้ําอบบนศีรษะผู�รดน้ําพอเป3นพิธีว"าได�ดําน้ําสระหัวแล�ว ต"อจากนั้นก็ให�ศีลให�พร
แก"ผู�มาทําพิธี 
   เม่ือถึงเทศกาลตรุษสงกรานต�แต"ละปi หนุ"มสาวจะต�องเตรียมเสื้อผ�าเครื่องแต"งตัว
กันอย"างดี เพ่ือจะได�ประกวดประชันกันในวังสงกรานต� มีการทําบุญร"วมกันและมีการเล"นสนุกร"วมกัน
ระหว"างหนุ"มสาวและสมาชิกอ่ืนๆ ของสังคม ซ่ึงล�วนแต"ก"อประโยชน�ให�เกิดความม่ันคงภายในสังคม
ท้ังสิ้น ดังนั้น ประเพณีสงกรานต�จึงเป3นประเพณีท่ีตายยากสามารถดํารงอยู"ได�ท้ังในปeจจุบันและ
อนาคต เพราะสิ่งท่ีได�จากการทําบุญสงกรานต�มีอยู"หลายประการดังนี้ คือ 1) เป3นการแสดงความ
เคารพบูชาต"อสิ่งท่ีตนเคารพ ต"อพ"อแม"และผู�ใหญ"ท่ีเคารพนับถือ 2) เป3นการชําระจิตใจและร"างกายให�
สะอาด 3) เป3นการรักษาประเพณีมาแต"เดิม 4) เป3นการสนุกสนานรื่นเริงในรอบปi ได�พักงานประจํา
เป3นการชั่วคราว และการพักผ"อนหย"อนใจ 5) เป3นการเตือนสติว"าเม่ือเวลาผ"านไป 1 ปiแล�วนั้นได�ทํา
อะไรบ�าง และควรทําอะไรต"อไปในปiท่ีกําลังจะมาถึง 6) เป3นการคาดการณ�ล"วงหน�าว"าบ�านเมืองจะ
เป3นอย"างไร หรือควรจะเป3นอย"างไรโดยเฉพาะเรื่องเกณฑ�น้ําฝนซ่ึงถ�าหากกล"าวว"ามีฝนตกในโลก
มนุษย�มาก น้ําก็มาก ถ�ามีฝนตกน�อย น้ําก็น�อย ประชาชนจะได�เตรียมตัวรับสถานการณ� และประกอบ
อาชีพของตนให�เหมาะแก"ภาวะของฝนในปiนั้นๆ 7) เป3นการเตรียมตัวบวชเพราะหลังสงกรานต�ต�อง
เตรียมตัวทํานาแล�ว 8) เป3นการทําความสะอาดพระ โต¡ะบูชา บ�านเรือนท้ังในและนอกบ�าน          
งานสงกรานต�นั้นเป3นงานรื่นเริง จัดข้ึนเพ่ือความสนุกสนานเป3นการผ"อนคลายความเคร"งเครียดท่ีได�
ทํางานหนักกันมาครบขวบปi การสนุกสนานรื่นเริงนั้นเป3นพฤติกรรมอันสืบเนื่องมาจากค"านิยมในเรื่อง
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ชอบความสนุกสนานของคนไทย แต"ขณะเดียวกันก็มีค"านิยมในเรื่องความกตัญ�ูเข�ามาประกอบกัน
ด�วย ประเพณีสงกรานต�จึงเป3นประเพณีท่ีควรยึดถือแก"การประพฤติปฏิบัติสืบต"อไป 
   เทศกาลเข�าพรรษา สารทไทย และออกพรรษา 
   ในช"วงฤดูฝน 3 เดือน นับต้ังแต"แรม 1 คํ่าเดือน 8 ถึงกลางเดือน 11 เป3นช"วง
เทศกาลเข�าพรรษา ชาวบ�านจะนําดอกไม�ธูปเทียนและพุ"มต�นไม�พร�อมท้ังเครื่องใช�ประจําวันของ
พระสงฆ�ไปถวายพระทีวัด ระหว"างวันเข�าพรรษามักมีผู�ถือศีลกันมาก โดยเฉพาะพวกท่ีชอบด่ืมเหล�าจะ
อธิษฐานว"าจะอดเหล�าในช"วง 3 เดือนนี้ บางพวกก็ต้ังใจถืออุโบสถตลอดเทศกาล บางคนก็จัดดอกไม�
ธูปเทียนไปถวายแด"พระท่ีตนเคารพนับถือ และบางคนก็บําเพ็ญตนเป3นผู�ช"วยเหลือพระทุกๆ ด�าน ท้ังนี้
เพ่ือให�ท"านได�อยู"อย"างสะดวกตลอด 3 เดือนท่ีจําพรรษาอยู"ท่ีวัด 
   เม่ือถึงวันแรก 15 คํ่าเดือน 10 มีพิธีทําบุญกลางปiของคนไทยเรียกว"า ทําบุญวัน
สารท ในสมัยก"อนเม่ือใกล�ถึงวันสารทชาวบ�านจะกวนขนมท่ีเรียก กระยาสารท ซ่ึงแปลว"า “อาหารท่ี
ทําในฤดูสารท” ประกอบด�วยข�าวเม"า ข�าวตอก ถ่ัว งา มะพร�าว กวนกับน้ําตาลให�เหนียวซ่ึงเข�าใจกัน
ว"าน"าจะเอาแบบอย"างมาจากมธุปายาส ซ่ึงใช�ข�าว น้ําตาล น้ํานมผสมกัน เม่ือถึงวันสารทชาวบ�านจะ
นํากระยาสารทไปตักบาตรด�วย ส"วนท่ีเหลือจะนําไปแจกจ"ายให�เพ่ือนบ�านได�แบ"งกันกิน หลังจากตัก
บาตรกระยาสารทแล�วมีการกรวดน้ําอุทิศส"วนกุศลให�แก"บรรพบุรุษท่ีล"วงลับไปแล�ว มีความเชื่อกันว"า
หากในวันสารทนั้นลูกหลานไม"ทําบุญตักบาตรเท"ากับเป3นการอกตัญ�ูต"อบรรพบุรุษ ซ่ึงจะต�องอด
อยากเพราะไม"ได�รับส"วนบุญในเทศกาลสารทไทย 
   สําหรับวันข้ึน 15 คํ่าเดือน 11 ถือว"าเป3นวันออกพรรษา ชาวไทยนิยมไปทําบุญ
ตักบาตรฟeงเทศน�ตามวัดต"างๆ การตักบาตรในวันนี้เรียกว"า ตักบาตรเทโว บางวัดจะทําการตักบาตร   
เทโวในวันกลางเดือน 11 และบางวัดก็ทําในวันแรม 1 คํ่าเดือน 11 พุทธศาสนิกชนท้ังหลายมักทําเป3น
พิธีใหญ"โตเพ่ือรําลึกถึงองค�สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ�า ซ่ึงเชื่อกันว"าในวันนี้พระองค�ได�เสด็จลงมาจาก   
เทวโลก หลังจากท่ีพระองค�เสด็จไปจําพรรษาโปรดพระพุทธมารดาในดาวดึงส�แล�ว 
   ประเพณีเก่ียวกับความเชื่อด�านไสยศาสตร�และโหราศาสตร� 
   ประเพณีเก่ียวกับความเชื่อท่ีพบอยู"ในสังคมไทยนับแต"โบราณมาจนถึงปeจจุบันนี้จน
กลายเป3นประเพณีตายยาก ได�แก" เรื่องไสยศาสตร�และโหราศาสตร� ท่ีมีความใกล�ชิดซ่ึงกันและกัน และ
ใกล�ชิดกับชีวิตคนไทยท้ังท่ีอยู"ในสังคมด้ังเดิมและท่ีอยู"ในสังคมเมืองหรือสังคมทันสมัย (Modern Society)  
   ไสยศาสตร� 
   คําว"า ไสยศาสตร�นี้ได�มีท"านผู�รู�ท่ีให�ความหมายไว�ต"างๆกันมากมาย แต"อย"างไรก็
ตาม ความหมายนั้นก็มีแนวโน�มมาในทํานองเดียวกัน เช"น 
   ไสยศาสตร� คือ การเชื่อถือโดยรู�สึกเกรงขามหรือกลัวในสิ่งท่ีเข�าใจว"าอยู"เหนือ
ธรรมชาติหรือในสิ่งลึกลับ อันไม"สามารถจะทราบด�วยเหตุผลตามหลักวิทยาศาสตร� และสิ่งนั้นอาจจะ
ให�ดีหรือร�ายแก"ผู�ท่ีเชื่อถือก็ได� เม่ือมีความรู�สึกเช"นนั้นก็สําแดงความเชื่อหรือความรู�สึกนั้นออกมาเป3น
รูปพิธีรีตอง ประกอบไปด�วยคาถาและเวทมนตร�เพ่ืออํานวยประโยชน�แก"ผู�เชื่อถือในทางดี เช"น เพ่ือให�
เกิดสิริมงคล ปfองกันเหตุร�าย หรือมิให�อุบาทว�จัญไรเข�ามาเบียดเบียน หรือถ�าเข�ามาแล�วก็ขับไล"ให�หนี
ไปเสีย ส"วนท่ีจะนําไปเป3นประโยชน�ในทางเลือกก็ได�แก" การใช�เวทมนตร�คาถาอาคมเพ่ือให�เกิดความ
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เดือดร�อนแก"ผู�อ่ืนหรือให�ผู�อ่ืนหลงรักด�วยวิธีท่ีเรียกว"า “ทําคุณไสย” และ “เสน"ห�ยาแฝด” ท้ังนี้โดยเชื่อ
ว"าสรรพสิ่งท้ังหลายในโลกวิญญาณ เป3นต�น 
   พุทธทาสภิกขุ ได�อธิบายว"า ไสยศาสตร�เป3นคู"ผัวตัวเมียกับอารมณ�ของมนุษย�ท่ี
ปราศจากเหตุผล คําว"า “อารมณ�” ในท่ีนี้หมายถึง ความรู�สึกหรือความนึกคิดท่ีปล"อยให�ไปตาม
ความรู�สึกล�วนๆ ตามธรรมชาติของสัตว� (ไม"อาศัยการใช�เหตุผลเลย ถ�ามีการใช�สติปeญญาหรือเหตุผล
ข้ึนเม่ือไรสิ่งท่ีเรียกว"า “ไสยศาสตร�” ก็มีไม"ได�) 
   จากความข�างต�นนี้สามารถนํามาสรุปได�ว"า ไสยศาสตร�นั้นเป3นเรื่องของเวทมนตร�
คาถา เป3นเรื่องของอํานาจลึกลับของผีสางเทวดา หรือของสิ่งศักด์ิสิทธิ์ เช"น เครื่องรางของขลัง 
น้ํามนต� เคล็ด คาถา และอาคม เป3นต�น 
   มูลเหตุจูงใจท่ีทําให�คนสนใจไสยศาสตร� 
   การท่ีคนเราสนใจไสยศาสตร�นั้นมีมูลเหตุ 2 ประการ คือ เพราะความกลัว เช"น 
กลัวผี กลัวต�นไม�ใหญ" กลัวภัยพิบัติ กลัวความเจ็บไข�ได�ปlวย และกลัวอุบัติเหตุต"างๆ และเพราะความ
ต�องการ เช"น ต�องการโชคลาภ ต�องการชัยชนะในการแข"งขันความสุข และความปลอดภัย เป3นต�น 
ส"วนวัตถุประสงค�ในการท่ีจะเชื่อและปฏิบัติตามความเชื่อนั้นก็มีอยู" 2 ด�านด�วยกัน คือ ในด�านก"อ 
ได�แก" การนํามาซ่ึงโชคดี ความสําเร็จ ความสุข ความปลอดภัย และในด�านการทําลาย ได�แก" การมุ"ง
ทําลายสิ่งท่ีไม"ดีต"างๆ เช"น เคราะห�ร�าย ศัตรู โรคภัยไข�เจ็บ และภัยพิบัติ เป3นต�น 
   การท่ีสมาชิกของสังคมสนใจในเรื่องไสยศาสตร�ย"อมสะท�อนให�เห็นถึงสถานการณ�
อันไม"แน"นอนและไม"ม่ันคงของสังคม เช"น เม่ือบุคคลเกิดความรู�สึกว"าชะตาชีวิต หรือทรัพย�สินของตน
อยู"ในภาวะท่ีไม"แน"นอนหรือไม"ม่ันคงมากยิ่งข้ึนเท"าใด บุคคลเหล"านั้นจะแสวงหาทุกสิ่งทุกอย"าง รวมท้ัง   
ไสยศาสตร�เป3นเครื่องยึดเหนี่ยวมากข้ึนเท"านั้น 
   วิธีการท่ีจะเข�าถึงไสยศาสตร� 
   มนุษย�มีวิธีการต"างๆ ท่ีจะใช�อํานาจนอกเหนือธรรมชาติ ซ่ึงมาดลบันดาลให�บรรลุ
วัตถุประสงค�ท่ีตนต�องการได�ด�วย 5 วิธีดังนี้ คือ 1) โดยการภาวนา ขอร�อง อ�อนวอน บอกกล"าว ขอให�
อํานาจนั้นๆได�รับทราบและช"วยเหลือในสิ่งท่ีตนต�องการหรือตนพอใจ 2) โดยการแลกเปลี่ยนสิ่งท่ี
ต�องการด�วยเครื่องสังเวยต"างๆ เช"น พวงมาลัย หัวหมู การขับร�องฟfอนรํา ดังท่ีได�พบเห็นตามศาลเจ�า
ต"างๆ ผลประโยชน�ตอบแทนจากอํานาจต"างๆ ซ่ึงมนุษย�ถือว"ามีอยู" 3) โดยวิธีเรียกร�องความสงสารเห็น
ใจจากอํานาจเหนือธรรมชาติแต"ละชนิด ด�วยการทนทุกขเวทนา ทรมานสังขารของตนเองเพ่ือให�
อํานาจนั้นๆ ได�เห็นใจและให�ตนได�รับสิ่งท่ีตนร่ําร�องต�องการ 4) โดยอุบายพลิกแลง เช"น หากภูตผี
ปiศาจจะมาพรากเด็กไปหรือรบกวนคนเจ็บก็ต�องใช�วิธีไม"ชมเด็กว"าสวย น"ารัก เปลี่ยนชื่อคนเจ็บไข�
บ"อยๆ เสียเพ่ือผีจะได�จําไม"ได� หรือด�วยการประดับตกแต"งบ�านช"องให�แปลกไปเพ่ือว"าผีจะจําไม"ได� เช"น 
ในกรณีทําประตูปlาตอนหามศพออกจากบ�าน เป3นต�น 5) โดยวิธีการบังคับซ่ึงใช�ได�เฉพาะกับอํานาจท่ี
ถือว"าเป3นอํานาจข้ันตํ่าๆ โดยอาศัยอุปกรณ�บางอย"าง เช"น เวทมนตร�คาถา สิ่งของบางชนิด ซ่ึงเชื่อถือ
ว"าสามารถจะเกิดผลในทางบวกท่ีจะบังคับอํานาจนั้นๆ ให�กลัว ยอมฟeงคําสั่ง 
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   ประเภทต"างๆ ท่ีเก่ียวกับไสยศาสตร� 
   ไสยศาสตร�แบ"งออกเป3นประเภทต"างๆ มากมายหลายประเภท เช"น ผี โชคลาง 
นิมิต โฉลก เคราะห� และเคล็ด เป3นต�น แต"ในท่ีนี้จะกล"าวถึงไสยศาสตร�ว"าแบ"งออกได� 4 ประเภท
ด�วยกัน คือ วิญญาณ ผีสางเทวดา เครื่องรางของขลัง และโชคลาง 
   วิญญาณ ตามหลักพุทธศาสนาถือว"า วิญญาณเป3นนามธรรมท่ีม่ีลักษณะคล�ายๆ 
กับพลังงานทางวัตถุ หากแต"ว"าเป3นพลังงานทางด�านนามธรรม มีการเกิดดับอยู"ตลอดเวลาอํานาจการ
บันดาลของวิญญาณทําให�เกิดโอปปาติกะ (สัตว�ท่ีผุดข้ึน) ซ่ึงอาจเป3นเทวดาสัตว�นรกหรือเปรตก็ได� การ
ติดต"อกับโอปปาติกะตามความเชื่อตามไสยศาสตร�สามารถทําได�โดย 1) อาทาสปeญหา คือ เชิญเทวดา
ในกระจกหรือแก�วแล�วถามปeญหา เช"น ผีถ�วยแก�ว 2) กุมารีปeญหา คือ เชิญเทวดาเข�าสิงในสรีระของ
กุมารี เช"น การเข�าทรง 3) การเข�าสมาธิติดต"อ ซ่ึงผู�ท่ีจะทําได�ต�องเป3นผู�ท่ีได�สมาธิข้ันสูงเท"านั้น 
   ผีสางเทวดา  คนไทยมีความเชื่อเรื่องผีว"ามีอยู"มากมายหลายชนิดท้ังท่ีให�คุณและ
ให�โทษ ผีให�คุณท่ีได�รับการยกย"องบูชาและเซ"นไหว� ได�แก" ผีเรือน ผีบ�าน พระภูมิ เจ�าพ"อหลักเมือง ปูl
เจ�าสมิงพราย และปูlโสมเฝfาทรัพย� ส"วนผีท่ีให�โทษก็มีอยู"ไม"น�อย แต"คนไทยก็มีวิธีเซ"นไหว�ขอร�องมิให�ผี
มาทําอันตราย บรรดาผีท้ังหลายท่ีคนไทยรู�จักมานานมีดังนี้ คือ 1) แม"โพสพ เป3นผีท่ีคนไทยเชื่อว"า
คุ�มครองการทําไร"นาให�ได�ผลดี สมควรให�ความเคารพเม่ือรับประทานข�าวอ่ิมแล�วผู�ใหญ"ในสมัยก"อนมัก
สอนให�เด็กไหว�แม"โพสพทุกครั้ง ในชนบทพวกขโมยจะไม"ขโมยข�าวเพราะเคารพแม"โพสพ และเม่ือมี
การซ้ือขายข�าวหรือแลกเปลี่ยนกัน คนกลัวบาปจะต�องขอโทษกันเสียก"อนเพราะเกรงว"าแม"โพสพจะ
โกรธและไม"เป3นมงคลแก"ตัว เนื่องจากข�าวอาจขาดเกินกันได�เสมอ คําว"าแม"โพสพหรือบางทีก็เรียกเป3น
แม"ประสพ หรือ พสพนั้น เชื่อกันว"าเป3นผู�หญิงสวยงามมีผมประบ"า ห"มสไบเฉียง นั่งพับเพียบเรียบร�อย
เสมอ 2) นางกวัก เป3นผีผู�หญิงซ่ึงคนไทยโดยเฉพาะอย"างยิ่งพวกพ"อค�าแม"ค�าเชื่อกันมาก มักมีนางกวัก
ไว�บูชา โดยเชื่อว"าจะทําให�การค�าขายเจริญรุ"งเรืองเพราะมีเสน"ห�กวักมือเรียกให�ลูกค�าเข�าร�านได�มาก 
มักทําเป3นรูปผู�หญิงกวักมือ แต"งกายแบบสมัยโบราณ คือนุ"งผ�าโจงกระเบน ห"มผ�าแถบสไบเฉียง หวีผม
ประบ"า 3) แม"ย"านาง เป3นผีผู�หญิงแก" มีหน�าท่ีรักษาเรือ ชาวเรือถือกันว"าแม"ย"านางซ่ึงสถิตอยู"ท่ีหัวเรือ
เป3นผู�ท่ีบันดาลแต"ความสุขสวัสดี และให�ความคุ�มครองรักษาพวกเขาตลอดเวลาท่ีอยู"ในน"านน้ํา        
4) นางตะเคียนหรือพรายตะเคียน เป3นผีผู�หญิงประจําต�นตะเคียนซ่ึงเป3นต�นไม�ขนาดใหญ" คนไทยไม"
นิยมนําไม�ตะเคียนมาปลูกสร�างบ�านเพราะกลัวนางตะเคียนสิงอยู" ใครเคราะห�ร�ายไปซ้ือไม�ตะเคียนมา
ทําเสาต�องรีบจัดการแก�ไขเปลี่ยนแปลงทันที คนไทยบางคนเม่ือเห็นเสาตกน้ํามันจะเชื่อว"านางตะเคียน
ร�องไห� จําเป3นต�องทําพิธีเซ"นไหว�ขออภัยจากนาง 5) ผีกระสือ เป3นผีท่ีเข�าสิงผู�หญิง มีแสงคล�ายไฟ
วับแวมอย"างหิ่งห�อย ชอบออกหากินตอนกลางคืนตามท่ีสกปรก เป3นผีท่ีอดอยากมาก น้ําลายจึงไหล
อยู"เสมอ เชื่อกันว"าผีกระสือกินจุ ตะกละตะกลาม และชอบใช�ผ�านุ"งสีดําของผู�หญิงเช็ดปาก 6) นาง
ตานี เป3นผีผู�หญิงสิงอยู"ในต�นกล�วยตานี คนในสมัยโบราณไม"ใคร"ปลูกต�นกล�วยนี้ไว�ในบ�านเพราะกลัวผี
ตานีหลอก 7) ผีปอบ เป3นผีท่ีเข�าสิงในร"างกายคนแล�วแย"งอาหารกินจนคนผ"ายผอมลงทุกวันและเม่ือ
กินถึงตับไตไส�พุงแล�วก็ต�องตายในท่ีสุด โบราณให�สังเกตว"าคนท่ีถูกผีปอบเข�าสิงนั้นมักตาขวาง ไม"กล�า
สบตาคน และร"างกายจะผอมซูบลงเรื่อยๆ 8) ผีโขมด เป3นผีท่ีมีรูปร"างเป3นดวงไฟ มีแสงวิบวับ         
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อยู"ตามท่ีมีน้ําสกปรก ชอบปรากฏตัวตอนกลางคืน เป3นผีขนาดย"อยๆ ไม"ทําร�ายคนให�เดือดร�อนอะไรนัก 
เพียงแต"หลอกให�คนหลงทางเล"น คือ ทําเป3นส"องทางให�คนเดินตามไปในทางท่ีไม"ถูกต�อง 
   เครื่องรางของขลัง 
   ของขลัง (Fetish) หมายถึงสิ่งของเฉพาะอย"างซ่ึงมีอํานาจสิงอยู" ผู�ใดนําของขลัง
ผูกเข�ากับเส�นเชือกแขวนคอเอาไว�จะเกิดความอบอุ"นใจ ม่ันใจในตนเอง และกล�าท่ีจะออกไปเสี่ยงภัย 
แต"ถ�าของขลังชิ้นนั้นไม"ได�ผลก็จะท้ิงไปแล�วพยายามหาอันใหม"มาทดแทนได� 
   คนไทยมีการนับถือเครื่องรางมาแต"โบราณ สังเกตได�จากหนังสือวรรณคดีต"างๆ 
ซ่ึงมักจะมีการกล"าวถึงเครื่องรางของขลังเสมอ ด�วยคิดว"าเครื่องรางของขลังสามารถจะปfองกันภยัน
อันตรายท้ังปวง และท่ีสําคัญท่ีสุด คือ ทําให�เกิดกําลังใจว"ามีบางสิ่งบางอย"างท่ีช"วยตนได� เครื่องราง
ของขลังจึงเป3นเรื่องท่ีเก่ียวกับจิตใจ ซ่ึงกลายเป3นสิ่งจําเป3นสําหรับผู�ท่ีศรัทธา 
   โชคลาง 
   โชคลาง หมายถึงเครื่องหมายท่ีปรากฏให�เห็นเพ่ือบอกเหตุร�ายหรือเหตุดี ซ่ึงคน
ไทยมีความยึดม่ันมาเป3นเวลาช�านานจนกลายเป3นประเพณีปฏิบัติ และงดเว�นปฏิบัติโดยท่ัวไป บรรดา
สรรพสิ่งต"างๆ ท่ีสังคมไทยยึดม่ันว"าเป3นเครื่องหมายของโชคร�ายหรือโชคดีพอสรุปได�ว"ามีดังนี้           
1) นามธรรมของสิ่งมีชีวิตและไม"มีชีวิต ได�แก" ชื่อของคน สัตว� สิ่งของ และสถานท่ี เช"น เด็กทารกท่ี
เจ็บปlวยกระเสาะกระแสะ พ"อแม"ญาติพ่ีน�องกลัวว"าจะตายจึงต้ังชื่อเป3นมงคลว"า “อยู"” เพ่ือเป3นโชค
ลางว"าเด็กคนนั้นจะไม"ตาย หรือถ�าพ"อแม"เป3นคนจนอยากจะให�ลูกมีชีวิตท่ีม่ังค่ังก็อาจต้ังชื่อลูกว"า   
“บุญมี” เพ่ือเป3นลางท่ีดี 2) รูปธรรมของสิ่งมีชีวิตและไม"มีชีวิต อันได�แก" รูปร"างลักษณะของคน สัตว� 
สิ่งของ และสถานท่ีท่ีดีและไม"ดี เช"น ลักษณะของคนไม"ดีไม"น"าคบ คือ “ผมหยิก หน�าก�อ คอเอียง พูด
สองเสียง หน�าฟeนขาว” หรือ “มอญขาว ลาวใหญ" ไทยเล็ก เจ¡กดํา” เป3นต�น หรือลักษณะของกล�วย
แฝดเป3นของต�องห�ามสําหรับหญิงท�อง และความยึดม่ันว"าผู�ชายห�ามกินน้ําเต�า มะเฟ�อง ห�ามรอดราว
ผ�าผู�หญิง รวมท้ังเรื่องไฝและปานนั้นรวมอยู"ในเรื่องของโชคลางด�วย 3) ความฝeน ความฝeนถือกันว"า
เป3นการสะท�อนถึงโชคลางท่ีจะส"งผลกระทบถึงชีวิตและทรัพย�สินในอนาคต เช"น คนฝeนว"างูรัดก็ถือกัน
ว"าจะได�เนื้อคู" เป3นต�น 4) ประสบการณ� ประสบการณ�บางอย"างจัดว"าเป3นโชคลางท่ีจะส"งผลกระทบใน
ด�านนั้นหรืออย"างนั้น เช"น การเห็นขบวนศพเป3นลางของโชคดี หรือเสียงจิ้งจกทักแปลว"าให�หยุด
กระทําสิ่งท่ีคิดจะกระทํา เป3นต�น 5) ปรากฏการณ�ทางธรรมชาติ สังคมไทยยึดถือปรากฏการณ�ทาง
ธรรมชาติ อันได�แก" ฝนตกหรือท�องฟfาสว"างปลอดโปร"ง เป3นโชคลางของความเยือกเย็น ความ
ปลอดภัยและความปลอดโปร"งของชีวิตหรือกิจกรรมท่ีกําลังจะดําเนินอยู" เห็นดาวตกห�ามทักหากทัก
แล�วชีวิตของผู�ท่ีจะมาเข�าท�องมนุษย�นั้นจะเข�าท�องสุนัขแทน เพราะดาวนั้นถือเหมือนว"าเทวดาจะมา
จุติ เวลารุ�งข้ึนก็ห�ามชี้ท่ีรุ�งมิฉะนั้นแล�วนิ้วจะด�วน แต"ถ�าเผลอทําไปแล�วให�เอานิ้วเช็ดก�นเสีย ส"วนเวลา
ฝนตกห�ามเอาขันครอบหัวเล"น ซ่ึงท่ีจริงเหตุผลน"าจะมาจากความกลัวฟfาผ"าตายนั่นเอง 6) พิธีการ 
สังคมไทยเชื่อว"าพิธีการต"างๆ เป3นการนําสัญลักษณ�แห"งความสุขและความเจริญของชีวิตมาให� เพราะ
พิธีการต"างๆ จะนํามาซ่ึงโชคลางท่ีดีไทยโบราณทรงมีตําแหน"งหมอดูไว�ในราชสํานักเรียกว"า “โหราธิบดี”      
มีหน�าท่ีให�คําปรึกษาเก่ียวกับฤกษ�ยามเพ่ือดําเนินราชการท่ัวไป เช"น การพิชัยสงคราม ยกทัพจับศึก 
ชาวบ�านเรียกตําแหน"งนี้ว"า “โหรหลวง” ในอินเดียโหราศาสตร�นี้ได�แพร"หลายอยู"ในหมู"วรรณะ
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พราหมณ� ซ่ึงถือกันว"าเป3นสื่อของเทพเจ�าบนสวรรค� กษัตริย�จึงทรงต้ังพราหมณ�เป3นท่ีปรึกษาราชการ
เรียกว"า “ปุโรหิต” ปeจจุบันโหราศาสตร�มีอิทธิพลต"อชีวิตประจําวันของคนไทย โดยเข�าไปเก่ียวข�องใน
เรื่องต"างๆ เหล"านี้ คือ 6.1) การทํานายลักษณะและบุคคลในอนาคต โดยดูจากวันเดือนปiเกิด ลักษณะ
รูปร"าง หรือจากลายมือ เช"น มีการนําดวงชะตามาพิจารณาว"าเกิดปiใดจะเป3นธาตุอะไร เช"น ปiชวดกับ
ปiกุน เป3นธาตุน้ํา ปiฉลูกับปiจอ เป3นธาตุดิน ปiมะเส็งกับปiมะเมีย เป3นธาตุไฟ แล�วเทียบว"าธาตุใดเป3น
มิตรหรือศัตรูกัน เช"น ธาตุดินเหมาะกับทุกธาตุ ธาตุน้ํากับธาตุไฟไม"เหมาะกัน เพราะไฟเผาน้ํา และ
ธาตุเหล็กกับไฟไม"ดี เพราะไฟเผาเหล็ก เป3นต�น การเปรียบเทียบธาตุคู"มิตรและศัตรูนี้มีเพ่ือประโยชน�
ในการทํานายหาเนื้อคู"ของบ"าวสาว และเพ่ือความสุขในการครองเรือน 6.2) การดูฤกษ�ยาม ปeจจุบันนี้
โหราศาสตร�เข�ามามีอิทธิพลอย"างใหญ"หลวงในการหาฤกษ�ยามของการปลูกบ�าน และการเดินทาง แต"
ท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดน"าจะได�แก"การแต"งงาน ซ่ึงต�องมีการกําหนดเดือน คนไทยบางส"วนท่ียึดม่ันใน
ประเพณีความเชื่อด้ังเดิมอยู" เช"น ดูฤกษ�หรือกําหนดฤกษ�ของการนุ"งผ�าใหม" ตัดผ�าใหม" ห�ามตัดผมวัน
พุธ ห�ามโกนผมวันพฤหัสบดี รวมท้ังยังดูไปถึงการเผาผีด�วย เช"น วันพฤหัสบดีและวันศุกร�ห�ามเผาผี 
เป3นต�น 6.3) การทํานายฝeน การฝeนและการทํานายฝeนยังคงปฏิบัติกันอยู" เช"น ฝeนว"าทอดแหตกปลา
และได�ปลาแปลว"าจะเสียของรัก ฝeนว"าได�สวมแหวนแปลว"าจะได�เนื้อคู"ท่ีถูกใจ ถ�าแต"งงานแล�วจะได�
บุตรสุดท่ีรัก และฝeนว"าถูกตัดมือตัดเท�าใส"ข่ือคา แปลว"าจะได�เลื่อนยศ เป3นต�น ท้ังนี้มีความเชื่อกันว"า
ฝeนตอนใกล�รุ"งจะแม"นกว"าเวลาอ่ืน 6.4) การต้ังชื่อ ชื่อนั้นจะถือว"าเป3นส"วนหนึ่งท่ีจะผลักดันหรือทําให�
เจ�าของชื่อมีอนาคตเช"นไร มีนิสัยอย"างไร ปeจจุบันอิทธิพลของการต้ังชื่อลดน�อยลงไปบ�าง เพราะดู
เหมือนว"าคนไทยมุ"งไปท่ีความสละสลวยของคํามากกว"าท่ีจะนึกถึงความหมายของคํา 6.5) การผูกดวง
และทํานายดวงชะตา ส"วนมากมักจะเป3นเรื่องเฉพาะๆ ไป เช"น เรื่องแต"งงาน เรื่องเคราะห� เรื่อง
โชคชะตาต"างๆ เป3นต�น 6.6) การปลูกต�นไม�ไว�ในบ�าน ปeจจุบันยังมีผู�ยึดถือและทํานายกันว"าต�นไม�ใดมี
ชื่อไม"เป3นมงคลห�ามปลูกไว�ในบ�าน เช"น ต�นโศก ระกํา ลั่นทม และต�นไม�ใดท่ีควรปลูก เช"น ขนุน ยอ 
มะยม เป3นต�น 6.7) การทํานายปลีกย"อย เช"น ทํานายว"าลูกในท�องจะเป3นชายหรือหญิง ดูคนไข�ว"าจะ
ตายหรืออยู" ดูลักษณะสัตว�เลี้ยง ดูโชคลาภประจําปi ดูของหาย ทํานายการเขม"นบริเวณต"างๆ เช"น 
เขม"นตาขวาแปลว"าจะได�ลาภ และการสร�างศาลพระภูมิ เป3นต�น 6.8) การดูลักษณะคนและทํานาย
บุคลิกลักษณะเป3นอย"างไร และต"อไปจะเป3นเช"นไร โดยพิจารณาจากท่ีเกิดของไฝและปาน ลายมือ 
ลายเท�า นิ้วมือ หรือสรุปได�ว"าเป3นการทํานายจากลักษณะทุกส"วนของร"างกาย 6.9) ความสวยงามและ
การแต"งตัว เชื่อกันว"าสีของเสื้อผ�าจะมีความหมายในตัวของมันเอง และมีผลกระทบต"อผู�ใส"ด�วย เช"น สี
ม"วงเป3นสีแห"งความโศกเศร�า เป3นสีแห"งความผิดหวังในรัก และบ"งถึงความเป3นหม�าย สีเขียวบ"งถึง
ความร"มเย็นและประสบความสําเร็จในชีวิต หากผู�ใดชอบสวมใส"สีเขียวจะมีการพยากรณ�ว"าเป3นบุคคล
ท่ีไม"ยอมแก" เป3นคนตรงชอบความจริง ตรงไปตรงมา แต"ค"อนข�างขาดความอบอุ"นทางจิตใจ และไม"มี
ความแน"ใจในตนเอง 
   ทางโหราศาสตร�ได�จัดกลุ"มคนโดยดูจากการแต"งตัวให�ถูกโฉลกจากราศีประจําตัว
ไว� 4 พวกด�วยกัน คือ 1) พวกแต"งตัวเร"าร�อนเหมือนไฟ บุคคลเหล"านี้ชอบแต"งตัวโลดโผน ไม"นุ"มนิ่ม 
มักเกิดในราศีเมษและราศีสิงห� เรียกว"าเป3น “อัคนี” 2) พวกแต"งตัวตามอารมณ� ได�แก" คนเกิดราศี
มิถุน ราศีตุลย� และราศีกุมภ� เรียกว"าพวก “วาโย” เพราะเป3นธาตุลม ชอบแต"งตัวตามสบายไม"มี
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หลักเกณฑ�ตายตัวแน"นอน 3) พวกแต"งตัวดูนุ"มนวลเย็นตาเรียกว"าพวก “อุทก” คือ พวกธาตุน้ํา ได�แก" 
คนเกิดในราศีกรกฎ ราศีพิจิก และราศีมีน 4) พวกแต"งตัวสุภาพมักยึดม่ันในจารีตประเพณี แต"งตัว
เพ่ือให�คนอ่ืนสรรเสริญเยินยอ เป3นพวก “ธรณี” หรือพวก “ธาตุดิน” 
   แนวความคิดของผู�ท่ีเชื่อโหราศาสตร� 
   ผู�ท่ีเชื่อโหราศาสตร�มีความเชื่อว"า วิถีชีวิตของทุกชีวิตถูกกําหนดไว�แล�วท้ังสิ้นโดย
เทพเจ�าท่ียิ่งใหญ"ท่ีมักเรียกว"า “พรหมลิขิต” เทพเจ�าองค�นี้จะเป3นผู�กําหนดแต"ละช"วงชีวิตไว�ให�แล�ว 
ชีวิตจึงมีท้ังสําเร็จตามท่ีหวังและล�มเหลว โดยดูได�จากอิทธิพลของดวงดาวท่ีตกฟากและจิตตานุภาพ 
ซ่ึงกล"าวกันว"าหากจิตตานุภาพเป3นอิสระย"อมส"งผลต"อกรรมของชาติปางก"อนได� ดังนั้น ตอนท่ีพลังจิต
ของบุคคลกล�าแข็งข้ึน เคราะห�ท่ีเกิดมักเบาบางลง แต"ถ�าพลังจิตอ"อนแอ เคราะห�ท่ีมีอยู"กลัวจะหนักข้ึน 
เม่ือยามท่ีรู�ว"าตนเองจะมีเคราะห� จึงมีพิธีการสะเดาะเคราะห�เพ่ือให�กําลังใจดีข้ึน 
   แนวความคิดของผู�ไม"เชื่อโหราศาสตร� 
   ผู�ไม"เชื่อจะเห็นว"าโหราศาสตร�เป3นปรัชญาอันงมงาย เป3นเรื่องไร�สาระ และมัก
กล"าวว"าผู�ท่ีเชื่อเรื่องเหล"านี้จะได�รับผลเสียดังต"อไปนี้ คือ 1) เป3นผู�ท่ีไม"รับผิดชอบต"อการกระทําทุก
อย"างของตน แม�จะชั่วอย"างไรก็ตาม มักอ�างว"ามิใช"ความผิดของตนเอง แต"เป3นเพราะพรหมลิขิต จึง
เป3นข�ออ�างถึงในการทําชั่วได�เป3นอย"างดี 2) เป3นผู�ไม"ขวนขวายกระตือรือร�น กลายเป3นคนไม"เอาไหน 
เพราะมัวคิดว"าพรหมลิขิตไว�แล�วจะทําอย"างไรก็ไม"ได�     
 2.6.6 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
  ในการนําเสนอแนวคิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมสังคม ผู�วิจัยได�
นําเสนอเป3นลําดับ ดังนี้ 1) ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 2) ประเภทของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 3) ปeญหาของสิ่งแวดล�อม 4) คุณสมบัติของสิ่งแวดล�อม 5) การ
อนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
  1) ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  
   โยธิน  สุริยพงศ� ( 2542) ให�ความหมายทรัพยากรธรรมชาติว"า หมายถึง สิ่งท่ี
เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติมีประโยชน�สามารถตอบสนองต"อความต�องการของมนุษย�สามารถนํามาใช�ให�เกิด
ประโยชน�ได�ไม"ทางใดก็ทางหนึ่ง และโยธิน สุริยพงศ� ยังได�รวบรวมความหมายของสิ่งแวดล�อมไว�ดังนี้  
   พระราชบัญญัติส"งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อมแห"งชาติ พ.ศ. 2535 ได�ให�
คํานิยามสิ่งแวดล�อมว"า หมายถึง สิ่งต"างๆ ท่ีมีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพท่ีอยู"รอบตัวมนุษย�ซ่ึง
เกิดข้ึนโดยธรรมชาติและสิ่งท่ีมนุษย�สร�างข้ึน 
   เกษม  จันทร�แก�ว (2540) กล"าวว"า สิ่งแวดล�อม หมายถึง สิ่งต"างๆ ท่ีมีลักษณะ
ทางกายภาพ ชีวภาพและสังคม ซ่ึงเกิดข้ึนโดยธรรมชาติและมนุษย�ได�ทําข้ึน 
   วินัย  วีระวัฒนานนท� (2528) ให�ความหมายว"า สิ่งแวดล�อม หมายถึง สิ่งท่ีอยู"รอบตัว
มนุษย� ท้ังท่ีเป3นธรรมชาติและสิ่งท่ีมนุษย�สร�างข้ึน และรวมท้ังสิ่งแวดล�อมทางสังคมของมนุษย�ด�วย 
   กรมส"งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล�อม (2540) ให�ความหมายว"า สิ่งแวดล�อม หมายถึง 
ทุกสิ่งทุกอย"างท่ีอยู"รอบตัวมนุษย� ท้ังท่ีมีชีวิตและไม"มีชีวิต ท่ีเป3นรูปธรรมและนามธรรม มีอิทธิพล   
เก่ียวโยงถึงกันเป3นปeจจัยในการเก้ือหนุนซ่ึงกันและกัน ผลกระทบจากปeจจัยหนึ่งจะมีส"วนเสริมสร�าง
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หรือทําลายอีกส"วนหนึ่งอย"างหลีกเลี่ยงไม"ได� สิ่งแวดล�อมเป3นวงจรและวัฏจักรท่ีเก่ียวข�องกันไปท้ัง
ระบบ 
   สิ่งแวดล�อม หมายถึง สิ่งต"างๆ ท่ีอยู"รอบตัวเรา เป3นคํานิยามท่ีเข�าใจง"ายและใช�
กันมานานในวิชาการด�านสิ่งแวดล�อม  คํานิยามดังกล"าวได�กําหนดให�ตัวเราเป3นบรรทัดฐานสําหรับการ
อ�างอิง  ดังนั้น สิ่งใดก็ตามท่ีมิใช"ตัวเราก็หมายรวมเป3นสิ่งแวดล�อม และตัวเราในท่ีนี้ก็มิได�หมายถึง
เพียงแต"มนุษย�เท"านั้น “ตัวเรา” เป3นเพียงแค"คําท่ีใช�สําหรับแทนสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพ่ือเป3นศูนย�กลางในการ
อ�างอิงถึงสิ่งอ่ืนๆ ท่ีเป3นสิ่งแวดล�อม ดังเช"น ตัวเรา ท่ีหมายถึง แม"น้ํา สิ่งแวดล�อมของแม"น้ําก็อาจเป3น
ต�นไม�  สัตว�น้ํา หรือแม�แต"มนุษย�ก็ได�เช"นเดียวกัน หากตัวเรา หมายถึง ต�นไม� สิ่งแวดล�อมอาจเป3น
แม"น้ํา บ�านเรือน สัตว�ปlา หรืออะไรก็ตาม ท้ังนี้ข้ึนอยู"กับว"าต�นไม�นั้นอยู"ในสภาพพ้ืนท่ีอย"างไร ต�นไม�อยู"
ในปlา ก็มีสิ่งแวดล�อมเป3นสัตว�ปlา แม"น้ํา ลําธาร หากเป3นต�นไม�ในเมือง สิ่งแวดล�อมก็จะกลายเป3นสิ่ง
ปลูกสร�างนานัปการ 
   สิ่งแวดล�อมท่ีอยู"ล�อมรอบ “ตัวเรา” มิได�มีขอบเขตจํากัด อาจมีความสัมพันธ�กัน
อย"างใกล�ชิดหรือห"างไกลออกไปในจักรวาลก็ได�สิ่งหนึ่งท่ีทําให�ทราบว"าสิ่งนั้นเป3นสิ่งแวดล�อมของตัวเรา
ถึงแม�อยู"ห"างไกลไปมากจากตัวเรานั่นก็คือ ลักษณะหรือพฤติกรรมของสิ่งนั้นๆ ท่ีส"งผลหรือมีบทบาท
ต"อตัวเรานั่นเอง สงครามในซีกโลกตะวันตก ถึงแม�จะอยู"ห"างไกลจาก ตัวเรา ท่ีเป3นประเทศไทย แต"ก็มี
บทบาทต"อประเทศไทย สําหรับประเทศใกล�เคียงเองต"างก็ได�รับผลกระทบจากสงครามดังกล"าว ดังนั้น
จึงเห็นได�ว"าสิ่งแวดล�อมหนึ่งๆ อาจเป3นสิ่งแวดล�อมของ “ตัวเรา” อีกมากมายหลายสิ่ง 
   สิ่งต"างๆ ท่ีอยู"รอบตัวเรา ในท่ีนี้อาจมีชนิด ขนาดและจํานวน มากน�อยหรือเพียง
หนึ่งเดียวก็ได� ดังเช"น ในปlาธรรมชาติท่ีมีต�นไม�หลากหลายชนิดและขนาด ข้ึนอยู"เป3นจํานวนมาก 
เช"นเดียวกับสัตว�ปlาก็อาจมีสัตว�ปlาหลากหลายชนิด หลากหลายขนาด ท่ีมีอยู"เป3นจํานวนมาก 
   นอกจากนี้ ท้ังสิ่งท่ีอยู"ล�อมรอบ (สิ่งแวดล�อม) และตัวเรา อาจเป3นได�ท้ังสิ่งท่ีดี     
มีประโยชน� แสดงผลในเชิงบวก หรือเป3นสิ่งท่ีไม"ดี ท่ีก"อให�เกิดปeญหาในด�านลบรวมท้ังสามารถ
แปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา บางสิ่งสามารถรักษาความเป3นประโยชน�ได�อย"างยาวนานตลอดไป แต"
บางสิ่งอาจกลับกลายเป3นสิ่งท่ีไม"ดี ไม"มีประโยชน� ปลาท่ีอาศัยอยู"ในน้ําต"างต�องการอาศัยอยู"ในแหล"ง
น้ําท่ีสะอาด มีออกซิเจนเพียงพอสําหรับการหายใจ มีอาหารอุดมสมบูรณ� มากกว"าอาศัยอยู"ในแหล"ง
น้ําท่ีเน"าเหม็น มีสารเคมีปนเป��อน 
   ในบรรดาของสิ่งท่ีอยู"ล�อมรอบ และตัวเรานั้น จะเห็นได�ว"ามิได�มีเพียงสิ่งท่ีเกิดข้ึน
เองตามธรรมชาติเท"านั้น ยังมีตัวเรา หรือสิ่งท่ีอยู"ล�อมรอบ ท่ีเกิดข้ึนจากการประดิษฐ� คิดค�นข้ึนตามวิถี
ของสิ่งนั้นๆ ไม"เว�นแม�นแต"สิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ท่ีมิใช"มนุษย� เช"น ปลวกก็มีการคิดค�นสร�างรังท่ีพักอาศัยเป3นรัง
ปลวกข้ึน นกก็มีการสร�างรังท่ีมีรูปร"างแตกต"างกันออกไป แต"สิ่งท่ีน"าสังเกตก็คือ การคิดค�นของสิ่งมีชีวิต
เหล"านี้ไม"ส"งผลกระทบต"อความเป3นธรรมชาติได�เท"ากับการคิดค�นของมนุษย�ท่ีมีความแตกต"างไปจาก
ธรรมชาติได�อย"างมากมาย ปลวกสร�างรังก็ใช�ดินจากธรรมชาติ เม่ือสร�างเป3นรังปลวกก็ยังกลมกลืนเป3น
ธรรมชาติ นกสร�างรังก็ใช�ใบไม�หญ�าแห�ง แตกต"างจากการสร�างท่ีอยู"อาศัยของมนุษย�ท่ีใช�วัสดุ นานา
ประเภทท่ีได�จากการวิทยาการ และเทคโนโลยี ดัดแปลงสิ่งท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติเป3นวัสดุรูปแบบ
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ใหม" ท่ีแตกต"างไปจากธรรมชาติ ดังนั้นสําหรับการประดิษฐ�คิดค�นของสิ่งท่ีมีชีวิตบางชนิดท่ีไม"
เปลี่ยนแปลงไปจากธรรมชาติโดยเฉพาะวัสดุท่ีใช� ก็อาจกล"าวรวมเป3นสิ่งท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติได� 
   สิ่งท่ีมนุษย�สร�างข้ึนนอกจากสิ่งท่ีมองเห็นหรือจับต�องได�แล�ว (รูปธรรม) ยังมี
สิ่งแวดล�อมท่ีไม"สามารถจับต�องได�มองไม"เห็น หรือเป3นสิ่งท่ีมีลักษณะในเชิงเป3นนามธรรม แต"มีบทบาท
ท่ีสามารถแสดงออกให�เห็นว"ามีความสําคัญแม�ไม"สามารถจับต�องเป3นวัตถุท่ีมีรูปทรงได� ดังเช"น 
วัฒนธรรม ประเพณี การเมือง ศาสนา กฎหมาย ฯลฯ   
   สิ่งแวดล�อมท่ีอยู"รอบตัวเราจําแนกเป3น 2 ประเภท (โยธิน สุริยพงศ�, 2542) คือ 
1) สิ่งท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เช"น ดิน น้ํา แร"ธาตุ อากาศ แสง ปlาไม� สัตว� มนุษย� พืช เป3นต�น      
2) สิ่งแวด ล�อมท่ีมนุษย�สร�างข้ึน เช"น เมือง ถนน สะพาน ฯ รวมท้ังวัฒนธรรม ศาสนา ประเพณีหรือ
การศึกษา กฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ เป3นต�น 
   สําหรับทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource) นั้น มีด�วยกัน 2 กลุ"ม กล"าวคือ 
ทรัพยากร ธรรมชาติทางชีวภาพ (Biotic Natural Resource) เช"น ต�นไม�และสัตว�  และ
ทรัพยากรธรรมชาติทางกายภาพ (Asiatic Natural Resource) เช"น ดิน น้ํา อากาศ แร"ธาตุ 
   ดังนั้น คํานิยามของสิ่งแวดล�อมจึงอาจสรุปได�ว"าหมายถึง ทุกสิ่งทุกอย"างท่ีอยู"
รอบตัวมนุษย� ท้ังท่ีมีชีวิตและไม"มีชีวิต ท่ีเป3นรูปธรรมและนามธรรม ท่ีมีขนาดสามารถมองเห็นได�และ
ไม"สามารถมองเห็นได�ด�วยตาเปล"า รวมท้ังเป3นสิ่งท่ีให�ท้ังคุณและโทษ  
   จากความหมายท่ีกล"าวมา จะเห็นได�ว"า สิ่งแวดล�อมกับทรัพยากรธรรมชาติมี
ความสัมพันธ�กันท้ังความคล�ายคลึงและแตกต"างกัน ดังนี้ 1) ความคล�ายคลึงกัน คือ เป3นสิ่งท่ีเกิดข้ึน
โดยธรรมชาติเหมือนกัน กล"าวคือ ถ�าสิ่งแวดล�อมใดให�ประโยชน�ต"อมนุษย� เราถือว"าสิ่งนั้นเป3น
ทรัพยากรธรรมชาติ แต"ถ�าเรายังไม"สามารถนํามาใช�ประโยชน�ได�ก็จัดเป3นสิ่งแวดล�อม และในเวลาหนึ่ง
ท่ีมีการนําสิ่งแวดล�อมนั้นมาใช�ประโยชน� สิ่งแวดล�อมนั้นจะแปรสภาพเป3นทรัพยากรธรรมชาติได�      
2) ความแตกต"างกัน จากนิยามจะเห็นว"าทรัพยากรธรรมชาติเป3นส"วนหนึ่งของสิ่งแวดล�อม โดย
ทรัพยากรธรรมชาตินั้นต�องเป3นสิ่งท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและให�ประโยชน�ต"อมนุษย� แต"
สิ่งแวดล�อมอาจจะเป3นสิ่งใดก็ได� ท้ังท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติหรือมนุษย�สร�างข้ึน ท้ังท่ีให�ประโยชน�
หรือไม"ให�ประโยชน�แก"มนุษย�ก็ได�  
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย"างท่ีอยู"รอบตัวมนุษย� 
ท้ังทางชีวภาพและกายภาพ ท่ีเป3นรูปธรรมและนามธรรม ท่ีมีขนาดสามารถมองเห็นได�และไม"สามารถ
มองเห็นได�ด�วยตาเปล"า รวมท้ังเป3นสิ่งท่ีให�ประโยชน�และไม"ให�ประโยชน�ต"อมนุษย�  
  2) ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ  
   ทรัพยากรธรรมชาติอาจแบ"งได�เป3น 3 ประเภท (อ�างถึงใน โยธิน สุริยพงศ�, 
2542)  คือ 1) ทรัพยากรธรรมชาติท่ีใช�แล�วไม"หมดสิ้น เป3นทรัพยากรธรรมชาติท่ีก"อกําเนิดมาพร�อมๆ 
กับมนุษย� เป3นท่ีจําเป3นต"อการดํารงชีวิตมนุษย� ถ�าขาดไปจะไม"สามารถดํารงชีวิตอยู"ได� เช"น อากาศ น้ํา 
แสงอาทิตย� 2) ทรัพยากรธรรมชาติท่ีใช�แล�วสามารถทดแทนได� เป3นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมนุษย�
นํามาใช�ประโยชน�แล�วสามารถเกิดทดแทนได�  เช"น ดิน น้ํา ปlาไม� สัตว�ปlา ทุ"งหญ�า เป3นต�น              
3) ทรัพยากรธรรมชาติท่ีใช�แล�วหมดไป เป3นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมนุษย�นํามาใช�ประโยชน�แล�วจะหมด
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ไป ไม"สามารถเกิดข้ึนมาทดแทนได�  แต"บางอย"างอาจทดแทนได�แต"ใช�เวลานาน เช"น น้ํามันปjโตรเลียม 
ก¡าซธรรมชาติ แร"ธาตุต"างๆ  
  3) ปeญหาของสิ่งแวดล�อม  
   ปeญหาของสิ่งแวดล�อม มี 3 ลักษณะ คือ 1) ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมและ      
ขาดแคลน หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติมีปริมาณน�อยลงเรื่อยๆ และอาจหมดไปได�ในท่ีสุด อันเป3นมา
จากการเพ่ิมของประชากร ทําให�ความต�องการใช�ทรัพยากรมากข้ึนไปด�วย 2) มลพิษสิ่งแวดล�อม 
หมายถึง การท่ีสิ่งเจือปนอยู"ในสิ่งแวดล�อมจนถึงระดับท่ีการจะก"อให�เกิดอันตรายต"อสุขภาพอนามัย
ของมนุษย� 3) ปeญหาทางสังคม การเพ่ิมข้ึนของประชากรอย"างรวดเร็ว รวมถึงการอพยพเข�าเมืองใหญ" 
ทําให�ประชากรแออัด ตัวเมืองขยายตัวไม"ทัน สาธารณูปโภคและส"วนประกอบต"างๆ ของการ
ดํารงชีวิตไม"สามารถรองรับความต�องการของประชาชนได� ทําให�เกิดปeญหาต"างๆ ทางสังคม เช"น 
ปeญหาคนว"างงาน ปeญหาอาชญากร แหล"งเสื่อมโทรมในชุมชน เป3นต�น  
   ปริศนา  พรหมมา และมนตรี  จันทวงศ� (2541) (อ�างถึงใน โครงการพัฒนาลุ"ม
น้ําภาคเหนือโดยองค�กรชุมชน) ให�ความเห็นว"า ผลกระทบในทางสิ่งแวดล�อมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนโดยท่ัวไป มาจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะทรัพยากรปlาไม� ซ่ึง
เป3นหัวใจสําคัญของการควบคุมระบบนิเวศน�อ่ืนๆ   
   การวิเคราะห�สาเหตุการลดลงของพ้ืนท่ีปlา มักจะกล"าวถึงว"ามาจากสาเหตุไม"ก่ี
เรื่อง เช"น การเพ่ิมจํานวนประชากร การทําไร"เลื่อนลอยของชาวเขา การปลูกพืชเศรษฐกิจ การทําไม�
เถ่ือนของชาวบ�าน การบุกรุกจับจองพ้ืนท่ีปlาไม�ของชาวบ�าน เป3นต�น ภายใต�สถานการณ�เช"นนี้ 
ชาวบ�านหรือชุมชนในภาคเกษตร ซ่ึงต้ังฐานอยู"กับปlาได�กลายเป3น “ผู�บุกรุก ทําลายปlา” ในสายตาของ
คนในสังคมมาตลอด การพิจารณาสาเหตุของความเสื่อมโทรมของทรัพยากรปlาไม�ท่ีมุ"งเฉพาะชาวบ�าน 
โดยมองข�ามสาเหตุอ่ืน ขาดการวิเคราะห�เง่ือนไขทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ท่ีเป3นตัว
กําหนดการใช�ทรัพยากรธรรมชาติ นับว"าไม"เป3นธรรมสําหรับชาวบ�าน สาเหตุการสูญเสียทรัพยากรปlา
ไม�มาจาก 2 สาเหตุหลัก คือ 1) การรวมศูนย�อํานาจการบริหารจัดการทรัพยากรปlาไม�โดยรัฐ เริ่มจาก
การโอนกรรมสิทธิ์การจัดการทรัพยากรปlา จากท�องถ่ินสู"รัฐส"วนกลาง โดยเข�าควบคุมไม�สักเป3นอันดับ
แรก ต"อมาเข�าควบคุมไม�กระยาเลยและของปlา รวมถึงไม�ท้ังหมดท้ังมวลของปlา แล�วค"อยๆ ขยายเขต
เข�าควบคุมท่ีดินในท่ีสุด ท่ีผ"านมามีการออกกฎหมายหลายฉบับปfองกันราษฎรไม"ให�เข�าไปบุกรุก 
ราษฎรไม"มีโอกาสทราบมาก"อนเลยว"ามีแนวเขตอยู"ตรงไหน กฎหมายและนโยบาย มีลักษณะคืบคลาน
ลดทอนสิทธิของชุมชนและราษฎรทีละน�อย โดยการอ�างอํานาจเหนือทรัพยากรเป3นของรัฐ แยกคน
ออกจากทรัพยากร ให�โอกาสเอกชนเข�าไปสัมปทานไม�สัก แล�วขยายไปสู"ต�นไม�ท้ังมวล โดยกรมปlาไม� 
การตรวจสอบพิสูจน�สิทธิท่ีดินของเอกชนหรือชุมชนแบบโฉนด ใช�กฎเกณฑ�จัดการท่ัวประเทศ โดยไม"
จํากัดพ้ืนท่ี ผลลัพธ�ท่ีเกิดข้ึน คือ ได�ริดรอนศักยภาพเดิมชองชุมชนในการจัดการทรัพยากรปlาไม�โดย
ประเพณีวัฒนธรรมลงไปเรื่อยๆ เพราะไม"มีกฎหมายให�สิทธิแก"ชุมชน ท้ังๆ ท่ีอยู"ใกล�ชิดกับทรัพยากร
มากท่ีสุด 2) การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศซ่ึงต�องใช�ต�นทุนจากทรัพยากรปlาไม�และ “ท่ีดินปlาไม�” โดย
การส"งเสริมของรัฐ เช"น ยาสูบ ข�าวโพด อ�อย ถ่ัวเหลือง พืชผักต"างๆ การสร�างโครงสร�างพ้ืนฐาน การ
ขยายตัวทางธุรกิจการท"องเท่ียว เช"น รีสอร�ท สนามกอล�ฟ การให�สัมปทานเหมืองแร" ซ่ึงมีผลต"อ
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ทรัพยากรปlาไม� หลังปi พ.ศ. 2511 แบ"งการให�สัมปทานทําไม�เป3นโครงการ 9 แบบ คลุมพ้ืนท่ีประมาณ 
52,068,121 ไร" หรือประมาณร�อยละ 79.27 ของพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน คิดเป3นพ้ืนท่ีร�อยละ 30 ของ
พ้ืนท่ีปlาโครงการสัมปทานท่ัวประเทศ 
   วิฑูรย�  เพ่ิมพงศาเจริญ (อ�างถึงใน ปริศนา  พรหมมา และมนตรี  จันทวงศ�, 
2541) ได�สรุปแนวคิดในการจัดการทรัพยากรของชุมชนในท�องถ่ินประการหนึ่ง คือ ต�องกระจาย
อํานาจจากรัฐบาลกลางสู"รัฐบาลส"วนท�องถ่ิน แต"ก็ยังคงเป3นระบบราชการเหมือนกัน และกระจาย
อํานาจจากรัฐบาลไปสู"ประชาชนโดยตรง ท่ีแสดงถึงการคืนอํานาจสู"ประชาชน ซ่ึงดูได�จากปlาชุมชนท่ี
ดูแลโดยชาวบ�านยังคงเป3นปlาท่ีสมบูรณ�อยู"ได� ในขณะท่ีปlาท่ีดูแลโดยกรมปlาไม�ถูกทําลายไปอย"าง
รวดเร็ว อย"างไรก็ตามการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลได�พยายามใช�มาตรการทุกวิถีทางท่ีจะแย"งชิง
และทําลาย การจัดการทรัพยากรของชุมชนท�องถ่ินเหล"านี้อย"างรุนแรง นําไปสู"ความขัดแย�งและการ
ต"อสู�กันในปeจจุบันเกือบทุกรณี 
   นโยบายเก่ียวกับท่ีดินของนางสาวยิ่งลักษณ� ชินวัตร นายกรัฐมนตรี (อ�างถึงใน 
ปริศนา  พรหมมา และมนตรี  จันทวงศ�, 2541) ได�แถลงนโยบายต"อรัฐสภา เม่ือวันท่ี 23  สิงหาคม  
2556 ว"า จะสร�างความเป3นธรรมและลดความเหลื่อมล้ํ า ในการใช�ประโยชน� ท่ี ดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการปฏิรูปจัดการท่ีดิน โดยกระจายสิทธิท่ีดินอย"างเป3นธรรมและยั่งยืน โดยใช�
มาตรการทางภาษีและจัดต้ังธนาคารท่ีดินให�แก"คนจนและเกษตรกรรายย"อย ใช�ประโยชน�ท่ีดินท้ิงร�าง
ทางราชการปกปfองท่ีสาธารณประโยชน� ท่ีดินทุ"งเลี้ยงสัตว� ห�ามการปjดก้ันชายหาดสาธารณะ ผลักดัน
กฎหมายในการรับรองสิทธิของชุมชนในการจัดการทรัพยากรท่ีดิน น้ํา ปlาไม� และทะเล ปฏิรูป
กระบวนการยุติธรรมด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม แก�ปeญหาการดําเนินคดีโลกร�อนกับคนจน  
   รัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี (อ�างถึงใน ปริศนา  พรหมมา 
และมนตรี  จันทวงศ�, 2541) ได�ออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว"าด�วยการจัดให�มีโฉนดชุมชน พ.ศ. 
2553 สรุปได�ว"า มีวัตถุประสงค�เพ่ือให�ราษฎรมีความม่ันคงในการถือครองท่ีดิน รักษาพ้ืนท่ีไม"ให�ตก
เป3นของนายทุน เพราะการออกโฉนดชุมชนต�องออกในรูปขององค�กรชุมชน โฉนดชุมชนไม"อาจซ้ือ
ขายได� ราษฎรใช�ประโยชน�เท"านั้น ซ่ึง “ชุมชน” หมายถึง ราษฎรท่ีรวมตัวกันมีวัตถุประสงค�ร"วมกัน
เพ่ือจัดการดูแลตนเองท้ังทางด�านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยมีการดําเนินการอย"างต"อเนื่อง
มีระบบการบริหารจัดการและการแสดงเจตนาแทนกลุ"มได� 
   ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 2554 เรื่องผลการดําเนินงานของ
คณะอนุกรรมการแก�ไขปeญหาท่ีสาธารณประโยชน� ท่ีดินเอกชนปล"อยท้ิงร�าง และเหมืองแร" 
คณะรัฐมนตรีให�นํานโยบายการออกโฉนดชุมชนมาใช�ในการแก�ไขปeญหาท่ีทํากิน ท่ีอยู"อาศัย อนุญาต
ให�ครอบครองในรูปชุมชน แทนการครอบครองเป3นรายบุคคล เพ่ือปfองกันการจําหน"ายจ"ายโอนใน
ภายหลัง สําหรับท่ีดินเอกชน รัฐต�องซ้ือท่ีดินเพ่ือมอบให�ธนาคารท่ีดินปล"อยเงินกู�ให�สหกรณ�หรือชุมชน 
โดยให�จัดต้ังสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน ปeจจุบันมีชุมชนท่ีได�ขออนุมัติให�จัดทําโฉนดชุมชน
ท้ังหมด 421 ชุมชน  และได�รับการอนุมัติแล�ว 165 ชุมชน  
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   การออกโฉนดชุมชนในเขตปlา ไม"ว"าเป3นเขตปlาสงวนแห"งชาติหรือเขตอุทยาน
แห"งชาติ ไม"มี นโยบายเพิกถอนสภาพปlา ท่ีดินยังเป3นของหน"วยงานของรัฐ ราษฎรท่ีอยู"ในเขตการออก
โฉนดชุมชนเป3นเพียงผู�ใช�ประโยชน� 
   การออกโฉนดชุมชนเป3นกระบวนการจากล"างข้ึนบน กล"าวคือ ชุมชนต�องมีความ
พร�อม มีการสร�างกระบวนการมีส"วนร"วมของชุมชน การทําประชาคมหมู"บ�าน การจัดแบ"งพ้ืนท่ี 
   ต"อมาคณะรัฐมนตรีได�มีมติ ในปiงบประมาณ 2552 (กรมการปกครอง, 2557) ให�
จําแนกพ้ืนท่ี ปlาไม�ถาวรบางส"วน นอกเหนือจากท่ีกันไว�เพ่ือเป3นพ้ืนท่ีทํากินของราษฎรหรือเพ่ือใช�
ประโยชน�อย"างอ่ืน เพ่ือจัดเป3นพ้ืนท่ีปlาชุมชนในพ้ืนท่ี 45 จังหวัด รวมถึงจังหวัดนครราชสีมาและ
จังหวัดชัยภูมิด�วย จํานวน 1,095 แห"ง เนื้อท่ีประมาณ 130,335 ไร" 
  4) คุณสมบัติของสิ่งแวดล�อม  
   คุณสมบัติเฉพาะตัวของสิ่งแวดล�อม (อ�างถึงใน ปริศนา พรหมมา และมนตรี     
จันทวงศ�, 2541) ความสัมพันธ�ระหว"างตัวเราและสิ่งต"างๆ ท่ีอยู"รอบ ท่ีกล"าวมาข�างต�นนั้น ได�สะท�อน
ให�เห็นถึงลักษณะอันเป3นสมบัติเฉพาะของสิ่งแวดล�อม ดังนี้ (1) สิ่งแวดล�อมท่ีเป3นสิ่งท่ีอยู"รอบๆ นั้นมี
เอกลักษณ�โดดเด"นเฉพาะตัวท้ังในระดับของความเป3นปeจเจก (Individual) สังคม (Community) 
และระบบ (System) ดังเช"น ต�นไม� 1 ต�น มีเอกลักษณ�เฉพาะตัวท่ีสามารถสังเคราะห�แสงได�  โดยตรึง
พลังงานจากดวงอาทิตย�แปรสภาพไปเป3นพลังงานชีวเคมีในรูปคาร�โบไฮเดรต และโปรตีน  เม่ือต�นไม�
หลายต�นข้ึนรวมกันเป3นสังคมพืช ก็จะมีเอกลักษณ�แตกต"างกันออกไป สังคมพืชบริเวณเขตร�อนชื้นต"าง
ก็มีเอกลักษณ�แตกต"างไปจากสังคมพืชบริเวณเขตอากาศหนาว และเม่ือสังคมพืชได�กลายเป3นท่ีพ่ึงพิง
อาศัยของสรรพชีวิตอ่ืนๆ อีกหลากหลายจนเป3นระบบท่ีมีความซับซ�อนของสิ่งท่ีอยู"รอบๆ มากยิ่งข้ึน ก็
จะสะท�อนให�เห็นถึงเอกลักษณ�ท่ีจําเพาะแตกต"างกันไปอีก เช"น ระบบปlาไม�  ท่ีมีเอกลักษณ�แตกต"าง
กันต้ังแต" ปlาชายหาดไปจนถึงปlาดงดิบเขา (2) สิ่งแวดล�อมจะไม"อยู"โดดเด่ียวในธรรมชาติ  ถึงแม�ว"า
สิ่งแวดล�อมนั้นอาจปรากฏเป3นเพียงชนิดหรือประเภทเดียว ในธรรมชาติไม"มีสิ่งใดท่ีไม"มีสิ่งอ่ืนอยู"รอบๆ 
เช"น ปลาย"อมมีสิ่งต"างๆ ท่ีอยู"ในน้ําเป3นสิ่งแวดล�อมรอบตัว(ปลา) มนุษย�มีหลากหลายสิ่งท่ีอยู"รายรอบ  
แม�แต"ดวงอาทิตย�ยังมีดาวนพเคราะห�เป3นบริวารอยู"ในจักรวาล (3) สิ่งแวดล�อมประเภทหนึ่งท่ีมีความ
ต�องการสิ่งแวดล�อมอ่ืนเสมอ เช"น ปลาต�องการน้ํา ต�นไม�ต�องการน้ํา มนุษย�ต�องการท่ีอยู"อาศัย ฯลฯ  
ท้ังนี้เนื่องจากสิ่งแวดล�อมทุกชนิดต�องการสิ่งอ่ืนเพ่ือการอยู"รอด หรือรักษาสถานภาพตนเอง หากขาด
สิ่งแวดล�อมอ่ืนท่ีจําเป3นต"อการอยู"รอด อาจสูญสลายไปได� (4) สิ่งแวดล�อม จะปรากฏเป3นกลุ"มท่ีอยู"
รวมกันของสิ่งต"างๆ ท่ีมีความสัมพันธ�ต"อกันเป3นลูกโซ"  ซ่ึงอาจเป3นความสัมพันธ�ท่ีไม"ซับซ�อน จนถึง
ความสัมพันธ�ท่ีมีความหลากหลายมาก สิ่งต"างๆ ท่ีอยู"ร"วมกันต"างมีกิจกรรมของตัวเองท่ีทําให�เกิดความ
สมดุลในการอยู"รวมกัน (5) สิ่งแวดล�อมแต"ละประเภทจะมีลักษณะทนทานและความเปราะต"อการถูก
กระทบได�แตกต"างกัน บางชนิดมีความยึดหยุ"นและคงทนได�ดีในขณะท่ีบางชนิดเปราะง"ายมีความยึด
หยุ"นตํ่า ท้ังนี้ข้ึนอยู"กับชนิด ปริมาณ สัดส"วน และการกระจายของสิ่งนั้นๆ เช"น สังคมปlาท่ีประกอบ 
ด�วยต�นไม�ท่ีมีชนิดพันธุ�หลากหลาย ข้ึนรวมกันอยู"เป3นจํานวนมาก มีสัดส"วนของต�นไม�ในแต"ละชั้นเรือน
ยอดมาก และประเภทของพันธุ�ไม�แต"ละชนิดต"างกระจายในพ้ืนท่ีได�อย"างเหมาะสม สังคมปlาใน
ลักษณะนี้จึงมีความทนทานต"อการเกิดโรคระบาดของแมลงได�มากกว"าสังคมปlาท่ีมีชนิดพันธุ�พืชเพียง
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ชนิดเดียวหรือสองชนิด หรือสังคมพืชชนิดเดียวดังเช"น การปลูกพืชไร" หรือพืชสวน ท่ีมีอยู"ท่ัวไป       
(6) สิ่งแวดล�อมท่ีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาท่ีเปลี่ยนไป การเปลี่ยนแปลงนั้นอาจเป3นการเปลี่ยนแปลง
ชั่วคราวหรือถาวรก็ได� กลไกสิ่งแวดล�อม “มีชีวิต” เช"นเดียวกับสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติท่ัวไป จึงมี
กระบวนการเกิดภายในและก"อให�เกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึน การเปลี่ยนแปลงในบางครั้งอาจสังเกตได�
ทันที แต"ในบางครั้งต�องอาศัยเวลาในการสังเกตเป3นเวลานาน แต"อย"างไรก็ตามนั่นก็เป3นผลจากการ
เปลี่ยนแปลงไปทุกวินาทีนั่นเอง เช"น เมืองทุกเมืองจะค"อยๆ เติบโต การทําลายปlาแล�วเผาจะมีพืชค"อยๆ 
ข้ึนทดแทน มนุษย�จะเริ่มต้ังแต"ปฏิสนธิจนกระท่ังเติบโตเป3นผู�ใหญ" จนสูญสลายไปจากโลก เป3นต�น 
  5) การอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
   ความจําเป3นท่ีจะต�องอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (อ�างถึงใน 
โยธิน  สุริยพงศ�, 2542) 
   จากการพัฒนาทางด�านเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือความเป3นอยู"ท่ีดีข้ึนของมนุษย�  
ความจําเป3นอย"างหนึ่งท่ีจะต�องคํานึงถึงคือ ขีดความจํากัดของทรัพยากรธรรมชาติและสมดุลของ
ระบบนิเวศ ในช"วงท่ีผ"านมาการพัฒนาของมนุษย�ได�สร�างความเสียหายและเสื่อมโทรมแก"
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ไม"ว"าจะเป3นการพังทลายของดิน การเกิดภาวะแห�งแล�ง การ
สูญเสียพ้ืนท่ีเพาะปลูก การเกิดมลพิษ การทําลายปlา สภาพการณ�ดังกล"าวข�างต�นทําให�เห็นถึง
ความสําคัญของการอนุรักษ�ท่ีครอบคลุมถึงการจัดระบบสิ่งแวดล�อมหรือการผลิตและการดํารงไว�ให�คง
อยู" ยาวนานอย" าง เหมาะสมในทุกๆ ด� าน เราอาจกล" าว ถึงความจํ าเป3น ท่ีจะต�องอนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมไว� เนื่องจาก 1) การอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
นั้น จะทําให�มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมใช�ได�แบบยั่งยืน (Sustained Yield) ตลอดไป 
เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมท่ีมีความจําเป3นในการยังชีพและการพัฒนาประเทศได�
ถูกทําลายจนร"อยหรอลงไปทุกที 2) การอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมนั้น จะกําหนด
วิธีการปฏิบัติท่ีถูกต�องในการใช�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เพ่ือปfองกันและแก�ปeญหาการร"อย
หรอและเสื่อมคุณภาพลงของทรัพยากรท่ีสําคัญ ท้ังท่ีเป3นปeญหาเฉพาะหน�าและปeญหาท่ียืดเยื้อมานาน 
(3) การอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม มุ"งหวังท่ีจะให�เกิดความเพ่ิมพูนของสิ่งแวดล�อม 
(Increment) ภายในระบบ เพ่ือท่ีจะเป3นปeจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศต"อไปในอนาคต 
   วัตถุประสงค�ของการอนุรักษ� 
   การอนุรักษ�ทรัพยากรและสิ่งแวดล�อมมีวัตถุประสงค�หลัก 3 ประการ (โยธิน      
สุริยพงศ�, 2542) คือ 1) เพ่ือลดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติมีการสูญเสียไป
เนื่องจากถูกนํามาใช�และถูกทําลายลงไปอย"างต"อเนื่อง ท้ังนี้เนื่องมาจากสาเหตุ 3 ประการ คือ       
1.1) จากมนุษย� มนุษย�เป3นสาเหตุใหญ"และสําคัญท่ีสุดท่ีทําให�ทรัพยากรธรรมชาติมีการสูญเสียไป 
นอกจากมนุษย�จะได�นําทรัพยากรธรรมชาติมาใช�เพ่ือการดํารงชีวิตอันได�แก" การใช�เป3นอาหาร 
เครื่องนุ"งห"ม ท่ีอยู"อาศัย ยารักษาโรค เครื่องมือเครื่องใช�และการอํานวย ความสะดวกสบายต"างๆ แล�ว 
บางครั้งมนุษย�ยังทําลายทรัพยากรธรรมชาติโดยรู�เท"าไม"ถึงการณ�และใช�อย"างฟุlมเฟ�อยอีกด�วยความ
เจริญก�าวหน�าทางวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีของมนุษย�ท่ีเพ่ิมข้ึน ทําให�สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ
เพ่ิมยิ่งข้ึน 1.2) จากโรคและสัตว�ต"างๆ ทรัพยากรธรรมชาติบางประเภทถูกทําลายลงด�วยโรคและสัตว�
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ต"างๆ เช"น  พืชและสัตว�บางชนิด ถูกโรคและแมลงทําลาย ในบางแห" ง มีการสูญเสียของ
ทรัพยากรธรรมชาติโดยตรงแต"ก็ส"งผลเสียหายในทางอ�อมโดยเฉพาะอย"างยิ่งโรคและสัตว�ท่ีทําให�
มนุษย�เกิดโรคภัยไข�เจ็บต"างๆ ทําให�ทรัพยากรมนุษย�เสียหาย ต�องนําทรัพยากรธรรมชาติชนิดอ่ืนมาใช�
ในการบําบัดรักษาอย"างต"อเนื่อง 1.3) จากธรรมชาติ ปรากฏการณ�ธรรมชาติบางอย"างก็สร�างความ
เสียหายต"อทรัพยากรธรรมชาติได� เช"น การเกิดไฟปlา ความแห�งแล�ง อุทกภัย วาภัย การระเบิดของ
ภูเขาไฟแม�จะมิได�ปรากฏในทุกแห"งแต"ก็สร�างความเสียหายอย"างมหาศาลต"อทรัพยากรธรรมชาติ   
บางประเภท และส"งผลต"อเนื่องถึงทรัพยากรธรรมชาติประเภทอ่ืนได�  เช"นกัน นอกจากนี้
ทรัพยากรธรรมชาติบางประเภทถ�าปล"อยท้ิงในสภาพธรรมชาติ อาจมีการสูญเสียไปได�เอง เช"น การ
ตายของต�นไม�และสัตว�ปlาเม่ือหมดอายุขัย การระเหยของน้ํา การเสื่อมสภาพของดินเป3นต�น การ
อนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ จะช"วยทําให�ทรัพยากรธรรมชาติสูญเสียไปอย"างมีเหตุผลมิให�สูญเสียไป
โดยเปล"าประโยชน�หรือไม"คุ�มค"ากับผลท่ีได�รับ ทรัพยากรธรรมชาติท่ีหายากจะได�รับการปกปfอง
คุ�มครองให�คงอยู"ตลอดไป นอนจากนี้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเสื่อมโทรมก็จะได�รับการปรับปรุงแก�ไขให�
กลับมีสภาพอุดมสมบูรณ�ข้ึนอีก 2) เพ่ือให�มนุษย�ได�รับประโยชน�จากทรัพยากร ธรรมชาติอย"างยั่งยืน
เนื่องจากมนุษย�ได�นําทรัพยากรธรรมชาติมาใช�ประโยชน�ในหลายๆ ด�าน พอสรุปได� ดังนี้ 2.1) ใช�เป3น
ปeจจัยสี่ในการดํารงชีวิต ได�แก" อาหาร เครื่องนุ"งห"ม ท่ีอยู"อาศัยและยารักษาโรค ปeจจัยเหล"านี้เป3น
ปeจจัยพ้ืนฐานท่ีมนุษย�ต�องใช�ในการดํารงชีวิตและไม"สามารถขาดปeจจัยใดปeจจัยหนึ่งไปได�   ปeจจัยสี่นี้
มนุษย�ได�มาจากทรัพยากรธรรมชาติท้ังทางตรงและทางอ�อมสิ่งประดิษฐ�ต"างๆ ท่ีมนุษย�คิดค�นข้ึนเพ่ือใช�
เป3นปeจจัยสี่ก็ต�องอาศัยวัตถุดิบจากทรัพยากรธรรมชาติท้ังสิ้น 2.2) เครื่องมือเครื่องใช�และสิ่งอํานวย
ความสะดวก แม�จะมิใช"ปeจจัยพ้ืนฐานต"อการดํารงชีวิต แต"ก็เป3นสิ่งท่ีมนุษย�ไม"สามารถท่ีจะขาดไปได�
เช"นกัน เช"น เครื่องจักร เครื่องยนต� อุปกรณ�เครื่องใช�ในครัวเรือน อุปกรณ�เครื่องใช�ในสํานักงาน 
เครื่องใช�ไฟฟfา ฯลฯ ซ่ึงสิ่งต"างๆ เหล"านี้ผลิตข้ึนมาโดยใช�ทรัพยากรธมชาติแทบท้ังสิ้น 2.3) การ
นันทนาการ ทรัพยากร ธรรมชาติท่ีมีความสวยงามตามธรรมชาติ เช"น น้ําตก ทิวเขา ชายทะเล ปlาไม� 
ฯลฯ แม�จะไม"สามารถตีค"าเป3นตัวเงินในทางเศรษฐกิจได� แต"ก็มีคุณค"าทางจิตใจต"อมนุษย�ในด�านการ
พักผ"อนหย"อนใจเป3นอย"างมาก  ซ่ึงในสภาวะปeจจุบันมนุษย�ท่ีอยู"ในเมืองใหญ"ๆ กําลังประสบกับความ
เคร"งเครียดต"อการทํางาน การประกอบธุรกิจ และความเป3นอยู" จึงมีความต�องการใช�ประโยชน�จาก
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการนันทนาการเพ่ิมมากข้ึน (3) เพ่ือเป3นการรักษาสมดุลของธรรมชาติ 
   ในสภาพธรรมชาติท่ัวๆ ไปแล�วจะมีทรัพยากรธรรมชาติเป3นองค�ประกอบอยู"เสมอ 
ซ่ึงในแต"ละพ้ืนท่ีจะมีความแตกต"างกันใน 4 ลักษณะ คือ ชนิด (Diversity) ปริมาณ (Quantity) 
สัดส"วน (Proportion) และการกระจาย (Distribution) ขององค�ประกอบอันได�แก"ทรัพยากรธรรมชาติ
ต"างๆ นั้นเอง โดยทรัพยากรธรรมชาติเหล"านี้จะมีลักษณะในการทํางานท่ีแตกต"างกันไป ซ่ึงจะมี
ความสัมพันธ�และควบคุมกันเองมากบ�างน�อยบ�างข้ึนอยู"กับหน�าท่ีและบทบาทของทรัพยากรธรรมชาติ
ของแต"ละชนิด ทําให�ระบบของธรรมชาติดําเนินไปได�ด�วยดี อันเป3นสภาพสมดุลทางธรรมชาติถ�า
ทรัพยากรธรรมชาติบางส"วนถูกนํามาใช�หรือถูกทําลายลงบ�าง ธรรมชาติจะพยายามปรับตัวเองให�อยู"
ใยสภาพสมดุลได� แต"ในปeจจุบันพบว"าเกิดความไม"สมดุลของธรรมชาติในพ้ืนท่ีต"างๆ เนื่องจากสาเหตุ    
3 ประการ คือ 1) การใช�หรือการทําลายทรัพยากรธรรมชาติมากเกินไป ทรัพยากรธรรมชาติบางชนิด
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ได�ถูกนํามาใช�หรือทําลายลงไปอย"างมาก ทําให�องค�ประกอบท้ัง 4 ลักษณะในพ้ืนท่ีเปลี่ยนแปลงไป
อย"างมาก จนธรรมชาติไม"สามารถปรับตัวเองให�อยู" ในสภาพสมดุลได�  ประโยชน�ต"างๆ ท่ี
ทรัพยากรธรรมชาติเคยเอ้ืออํานวยให�จึงถูกทําลายลงไปด�วย เช"น การตัดไม�ออกจากปlามากเกินไปจน
สภาพปlาเสื่อมโทรม ทําให�เกิดความไม"สมดุลในพ้ืนท่ีนั้น 2) การเกิดของเสียหรือมลภาวะเป3นพิษ การ
นําทรัพยากรธรรมชาติมาใช�ประโยชน�ไม"สามารถใช�ให�เกิดประสิทธิภาพได�ท้ังหมดทุกส"วน อาจมีของ
เสียบางอย"างหลงเหลืออยู"รวมท้ังในกระบวนการใช�ประโยชน�ย"อมมีมลภาวะบางอย"างเกิดข้ึน ของเสีย
หรือมลภาวะเหล"านี้อาจเกิดข้ึนจํานวนไม"มากนักแต"เม่ือสะสมกันเป3นเวลานานย"อมส"งผลเสียหายต"อ
สภาพความสมดุลของธรรมชาติได� เช"น การทําเหมืองแร"ทําให�เกิดฝุlนละอองต"างๆ ข้ึนมากมาย การ
ถางปlาทําให�เกิดตะกอนทับถมในเข่ือนมากข้ึน 3) ทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายอย"างต"อเนื่อง การใช�
หรือทําลายทรัพยากรธรรมชาติมากเกินไปและการเกิดของเสียหรือมลภาวะเป3นพิษท่ีกล"าวข�างต�น จะ
ส"งผลกระทบต"อทรัพยากรธรรมชาติประเภทอ่ืนได�อย"างต"อเนื่อง อาจทําให�ทรัพยากรธรรมชาติท่ียังคง
เหลืออยู"ถูกทําลายไปอีก เช"น ในการเปลี่ยนพ้ืนท่ีปlาชายเลนไปทํานากุ�งนอกจากจะเป3นการทําลาย
พันธุ�ไม�ในปlาชายเลนแล�ว ของเสียท่ีเกิดข้ึนจากการเลี้ยงกุ�งจะส"งผลกระทบต"อสัตว�น้ําตามธรรมชาติอีก
หลายชนิดท่ีอาศัยอยู"ในปlาชายเลน โดยเป3นการทําลายแหล"งอาหารและแหล"งท่ีอยู"อาศัยของมันโดย
สิ้นเชิง ทําให�สัตว�น้ําไม"สามารถอยู"อาศัยในพ้ืนท่ีบริเวณนั้นได� องค�ประกอบของสภาพธรรมชาติจึงไม"
สามารถเปลี่ยนแปลงอย" างต"อ เนื่ องก"อให� เ กิดความไม"สมดุลของธรรมชาติ การอนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติ จะช"วยให�องค�ประกอบท้ัง 4 ลักษณะไม"เปลี่ยนแปลงหรือถูกทําลายลงไปมากจน
เกิดความสามารถของธรรมชาติท่ีจะปรับตัวเองให�อยู"ในสภาพสมดุลตามธรรมชาติ อันจะเอ้ืออํานวย
ประโยชน�ท้ังทางตรงและทางอ�อมให�แก"มนุษย�สืบไป 
   แนวทางการอนุรักษ�  
   จากปeญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม หน"วยงาน
ต"างๆ ทุกฝlายได�พยายามทุกวิถีทางเพ่ือท่ีจะรักษาความอุดมสมบูรณ�ของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อมไว� การท่ีจะบรรลุเปfาหมายตามหลักการของการอนุรักษ� อาจสรุปเป3นแนวทางกว�างๆ 
(โยธิน สุริยพงศ�, 2542) ดังนี้ 1) การให�การศึกษาเผยแพร"ประชาสัมพันธ� จากความเชื่อพ้ืนฐานท่ีว"า
มนุษย�คือ ตัวการสําคัญท่ีทําให�สิ่งแวดล�อมเกิดการเสื่อมโทรม ดังนั้น การแก�ปeญหาจึงควรเริ่มต�นท่ี
มนุษย� จะต�องให�การศึกษาแก"คนในสังคม เพ่ือให�เขาได�ตระหนักในบทบาทและหน�าท่ีของเขาเองต"อ
สิ่งแวดล�อม รูปแบบของการศึกษา จะต�องมีลักษณะเสริมสร�างทัศนคติความคิดเก่ียวกับการเข�าใจและ
รู�จักตนเอง รู�จักสังคมและสภาพแวดล�อมท่ีตนเองมีส"วนร"วมอย"างแท�จริง เพ่ือใช�เป3นพ้ืนฐานในการ
เลือกตัดสินใจต"อการเลือกอยู"ในสิ่งแวดล�อมท่ีมีคุณภาพหรือเสื่อมโทรมเพียงใด เพราะการแก�ปeญหา
สิ่งแวดล�อมนั้นมิใช"อยู"ท่ีหยุดการพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือเทคโนโลยี แต"ความสําคัญนั้นอยู"ท่ีการ
เปลี่ยนทัศนคติของคน เพ่ือให�เขาสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทิศทางส"งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล�อม 
การให�การศึกษานี้จะต�องทําไปพร�อมกันท้ังการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบในทุกระดับ
โดยอาศัยวิธีการทุกๆ ชนิด รวมท้ังการเผยแพร"ประชาสัมพันธ�เพ่ือให�เข�าถึงตัวประชาชนให�มากท่ีสุด 
2) การปรับปรุงคุณภาพในการท่ีจะผลิตหรือใช�ทรัพยากรอย"างมีประสิทธิภาพอีกครั้งหนึ่ง เป3นวิธีการ
ตรงแก�ปeญหาการขาดแคลนทรัพยากรและภาวะแวดล�อมเสื่อมโทรม เช"น ในโครงการพัฒนาท่ีดิน
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ชายฝe�งทะเลซ่ึงแต"เดิมเป3นบริเวณท่ีรกร�างว"างเปล"าไม"ถูกใช�ให�เป3นประโยชน�เท"าท่ีควร เนื่องจากเป3น
ท่ีดินเค็มจึงมีการพัฒนาคุณภาพข้ึนเพ่ือใช�ประโยชน�ในด�านต"างๆ 3) การลดอัตราสูญเสีย เนื่องจาก
ปeจจุบันมนุษย�บริโภคทรัพยากรกันอย"างฟุlมเฟ�อยไม"คุ�มค"าและไม"ได�ใช�ให�อยู"ในขอบเขตท่ีจํากัด เช"น 
การตัดต�นไม�ต�นหนึ่งแทนท่ีจะใช�ประโยชน�จากต�นไม�ทุกๆ ส"วน แต"กลับใช�ประโยชน�เฉพาะส"วนท่ีเป3น
ลําต�นเท"านั้น ส"วนท่ีเหลือเช"น ก่ิง ใบ หรือส"วนอ่ืนๆ มักจะถูกท้ิงไป ซ้ึงแท�จริงแล�วส"วนต"างๆ เหล"านี้
สามารถท่ีจะนํามาใช�ประโยชน� 4) การนํากลับมาใช�ประโยชน�ใหม" (Recycle) อุปกรณ�เครื่องใช�
บางอย"างท่ีเคยใช�ในประจําวันของครัวเรือน เม่ือเกิดการชํารุดหรือต�องการท้ิงย"อมจะมีส"วนท่ีเหลือ
เป3นเศษท่ีเรียกว"าเศษวัสดุ เช"น เหล็ก อลูมิเนียม สังกะสี ทองแดง ตะก่ัว พลาสติก กระดาษ ฯลฯ สิ่ง
เหล"านี้สามารถท่ีจะนํามาใช�ประโยชน�ได�ใหม"อีกโดยการเก็บรวบรวมแล�วนําไปหลอมใหม" เช"น พวก
โลหะ หรือกระดาษนําเอาไปย"อยแล�วผลิตออกมาเป3นกระดาษใหม" 5) การใช�สิ่งทดแทน เม่ือ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีใช�ประโยชน�ได�ดีในอดีตเริ่มร"อยหรอลง เนื่องจากมีความต�องการเก่ียวกับการ
บริโภคสูงข้ึน ดังนั้น จึงจําเป3นอย"างยิ่งท่ีจะต�องศึกษาเพ่ือหาลู"ทางทรัพยากรอ่ืนๆ ท่ีมีคุณภาพ
เหมือนกันหรือคล�ายคลึงกัน มาทําหน�าท่ีในงานประเภทเดียวกัน จะต�องศึกษาค�นคว�าวิจัย
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ ท่ียังไม"ถูกใช�ประโยชน�ว"ามีอะไรบ�าง ท่ีน"าจะสามารถนํามาใช�ประโยชน�
ทดแทนทรัพยากรเดิมท่ีกําลังจะหมดไป เช"น การนําพลังงานแสงอาทิตย� พลังงานน้ํามันมาใช�ทดแทน
ซ่ึงจะต�องหมดไปในอนาคต 6) การท่ีใช�สิ่งท่ีมีคุณภาพรองลงมา ธรรมชาติของทรัพยากรชนิดเดียวกัน
อาจจะมีคุณภาพแตกต"างกันออกไป เช"น ไม�ท่ีอยู"ในปlาบางชนิดเป3นไม�เนื้อแข็งเม่ือนํามาแปรรูปจะได�
ไม�ท่ีมีความแข็งแรงทนทาน มนุษย�จึงเลือกนําไม�เหล"านี้มาใช�ประโยชน�กันมากจนทําให�ปริมาณของไม�
เหล"านี้ร"อยหรอลงจนเกือบหมดเช"น ไม�เด่ียว ไม�ตะเคียนทอง เป3นต�น แนวทางท่ีจะช"วยแก�ปeญหา คือ 
การใช�ไม�ท่ีมีคุณภาพรองลงมา โดยการนําไม�ท่ีมีคุณภาพรองลงมานั้นไปอบน้ํายา หรืออาบน้ํายา เพ่ือ
รักษาคุณภาพของเนื้อไม�ให�ทนทานเทียบเท"ากับไม�เนื้อแข็งท่ีกําลังจะหมดไป 7) การสํารวจหา
ทรัพยากรธรรมชาติใหม"ๆ ทรัพยากรธรรมชาตินั้นยังมีอยู"อีกมากมายซ่ึงเชื่อกันว"ายังไม"ถูกค�นพบ ถ�า
หากมีการสํารวจกันอย"างจริงจังแล�วน"าท่ีจะพบทรัพยากรท่ีสามารถจะนํามาใช�ในการดํารงชีวิตของ
มนุษย�ได�อีกมาก 8) การปfองกันรักษาทรัพยากรท่ีจําเป3นและหายากด�วยความระมัดระวัง เป3นการ
ปfองกันไม"ให�ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู"ในสิ่งแวดล�อมล"อยหรอลงรวดเร็วเกินไป หรือปfองกันสาร
มลพิษหรือวัตถุเป3นพิษไม"ให�แปดเป��อนสิ่งแวดล�อมท่ีมนุษย�อาศัย 
   1) การอนุรักษ�ทรัพยากรดิน 
    ดินเป3นทรัพยากรธรรมชาติท่ีเสื่อมโทรมได�เม่ือถูกใช�ประโยชน�อย"างขาดความ
ระมัดระวังหรือไม"ถูกหลักวิชาการ แต"ก็สามารถท่ีจะปรับปรุงแก�ไขความเสื่อมโทรมและเพ่ิมความ
สมบูรณ�ให�แก"พ้ืนดินได�เช"นเดียวกัน ดินแต"ละแห"งย"อมต�องการการบํารุงรักษาด�วยวิธีท่ีแตกต"างกันไป 
การอนุรักษ�ดิน คือ การใช�ประโยชน�จากดินอย"างฉลาด โดยเฉพาะอย"างยิ่งเก่ียวกับการปfองกันและ
ควบคุมการพังทลายของดิน รวมท้ังการบํารุงรักษาและพ้ืนฟูกําลังผลิตของดินด�วย การอนุรักษ�ดิน มี
วัตถุประสงค�ดังนี้ (โยธิน สุริยพงศ�, 2542) 1) เพ่ือให�ได�ใช�ประโยชน�บนพ้ืนดินอย"างยาวนานและเพ่ือ
เพ่ิมผลผลิต 2) ลดการกัดเซาะหรือปfองกันการพังทลายของดิน 3) รักษาปริมาณแร"ธาตุในดินให�คง
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ความอุดสมบูรณ�อยู"เสมอ 4) รักษาระดับอินทรียวัตถุและคุณสมบัติทางฟjสิกส�ของดิน 5) ปfองกันการ
สูญเสียเนื้อดินและคุณสมบัติของดินในทุกๆ ด�าน 
    วิธีการอนุรักษ�ดิน อาจทําได�ดังนี้ 1) การวางแผนการใช�ประโยชน�ท่ีดิน เพ่ือ
เป3นหลักประกันการใช�ทรัพยากรท่ีมีอยู"อย"างมีประสิทธิภาพ เช"น ในการเพาะปลูกพืช ควรจะคํานึงถึง
ชนิดของพืชท่ีเหมาะสมกับคุณสมบัติของดิน การปลูกพืชและการไถพรวนตามแนวระดับเพ่ือปfองกัน
การชะล�างพังทลายของหน�าดิน นอกจากนี้ควรจะสงวนรักษาท่ีดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ�ไว�ใช�ในการ
เพาะปลูกโดยเฉพาะไม"ควรนําไปใช�ในกิจการอ่ืนๆ เช"น ท่ีพักอาศัยหรือโรงงานอุตสาหกรรม เพาะว"า
ดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ�และเหมาะสมกับการเพาะปลูกมีจํานวนน�อย 2) การปรับปรุงบํารุงดินให�มี
ความอุดมสมบูรณ�อยู"เสมอ เป3นการเพ่ิมธาตุอาหารให�แก"ดิน เช"นการใส"ปุ�ยพืชสด ปุ�ยคอก การปลูกพืช
ตระกูลถ่ัว การใส"ปูนขาวในดินท่ีเป3นกรด การแก�ไขพ้ืนท่ีดินเค็มด�วยการระบายน้ําเข�าดิน เป3นต�น การ
ใส"ปุ�ย (Fertilizer) การใส"ปุ�ยท่ีถูกต�องและเหมาะสมจะช"วยให�ดินมีความอุดมสมบูรณ�ข้ึน ปุ�ยโดยท่ัวไป
แบ"งออกเป3น 2 ประเภท คือ ปุ�ยอินทรีย� ได�แก" ปุ�ยท่ีได�จากสิ่งมีชีวิต เช"น ปุ�ยคอก ปุ�ยหมัก ปุ�ยพืชสด  
เป3นต�น และปุ�ยอนินทรีย�หรือปุ�ยวิทยาศาสตร�  ได�แก" ปุ�ยท่ีเกิดจากการเตรียมข้ึนโดยระบบ
อุตสาหกรรมหรืออาจได�จากแหล"งธรรมชาติ เช"น จากหินเกลือซ่ึงเป3นสารประกอบเกลือของธาตุ
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปตัสเซียม 3) การปลูกพืชหมุนเวียน (Crop Rotation) หมายถึง การปลูก
พืชต"างชนิดกันบนพ้ืนท่ีเดียวกันโดยหมุนเวียนกันไป เนื่องจากพืชแต"ละชนิดย"อมต�องการธาตุอาหาร
พืชในปริมาณและชนิดท่ีต"างกันไป พืชบางชนิด เช"น มันสําปะหลังจะใช�ธาตุอาหารในดินในปริมาณท่ี
มากกว"าพืชอ่ืนๆ ดังนั้น ถ�าปลูกมันสําปะหลังบนพ้ืนท่ีแห"งเดียวกันซํ้าๆ กันหลายๆ ปi ดินก็จะเสื่อมลง
จนอาจใช�ปลูกพืชอ่ืนไม"ข้ึนเลย 4) การปลูกพืชเพ่ือไถ"กลบเป3นปุ�ยพืชสด (Green Manure) โดยเฉพาะ
การปลูกพืชตระกูลถ่ัวลงบนดิน เม่ือพืชโตได�ท่ีแล�วก็ไถกลบลงไว�ในดิน  ท้ิงไว�หรือปล"อยน้ําเข�าแช"หมัก
ไว�จนพืชหรือซากพืชเหล"านั้นสลายตัวเน"าเป��อยผุพังกลายเป3นปุ�ยและอินทรียวัตถุเพ่ิมความอุดม
สมบูรณ�ให�กับดินและยังทําให�เนื้อดินเพ่ิมข้ึนด�วย 5) การปfองกันการพังทลายของดิน มีวิธีการหลาย
อย"างท่ีใช�ในการปfองกันอันตรายจากการพังทลายของดิน ได�แก" การปลูกพืชคลุมดิน (Cover  
Cropping) ได�แก" การปลูกพืชชนิดต"างๆ ลงบนดินเพ่ือคลุมและยึดพ้ืนดินไม"ให�เกิดการพังชะล�าง
พังทลายได�ง"าย การปลูกพืชคลุมดินมีวัตถุประสงค�ดังนี้ (1) ให�ดินมีสิ่งรองรับปfองกันแรงปะทะจาก  
เม็ดฝน (2) พืชคลุมดินจะดูดอาหารไว�แทนท่ีจะปล"อยให�ถูกชะล�างออกไปโดยไม"มีประโยชน� (3) เป3น
ปุ�ยพืชสดเพ่ิมอินทรียวัตถุและธาตุอาหารพืช (4) เพ่ิมการอุ�มน้ําและระบายน้ําได�ดีข้ึน 6) การปลูกพืช
ตามแนวระดับ (Contour Cultivation) สําหรับพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดเท หรือพ้ืนท่ีสูงๆ ตํ่าๆ การไถพรวน 
การหว"าน การปลูกตลอดจนการเก็บเก่ียวพืชจะต�องขนานกันไปตามแนวท่ีมีระดับสูงเท"ากัน และขวาง
ความลาดเทของพ้ืนท่ี ไม"ไถพรวนหรือปลูกพืชเป3นแถวจากท่ีสูงลงสู"ท่ีตํ่า เพ่ือปfองกันการเกิดทางน้ํา
ไหลจากด�านบนลงด�านล"าง แนวไถและแนวของพืชจะช"วยก้ันกระแสน้ําไว� และจะช"วยลดอัตราการชะ
ล�างและการพังทลายของหน�าดิน 7) การปลูกพืชบังลม (Shelter Belt) ในบริเวณแห�งแล�งท่ีเป3นท่ีโล"ง
แจ�งการพัดพาหน�าดินจากแรงลมเป3นปรากฏการณ�ท่ีเกิดข้ึนเสมอ ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนนอกจากจะ
สูญเสียหน�าดินแล�วเม็ดดินทรายท่ีถูกพัดพา จะไปทับถมยังบริเวณพ้ืนท่ีเพาะปลูก แหล"งน้ําหรืออาคาร
บ�านเรือนได� ดังนั้น จึงควรปลูกต�นไม�ใหญ"ท่ีสามารถต�านทานกระแสลมล�อมรอบหรือเป3นกําแพงก้ัน
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ลมไว� ก็จะทําให�ลดความแรงและความเร็วของกระแสลมลงได� ตัวอย"างต�นไม�ท่ีใช�ปลูกในประเทศไทย 
ได�แก" ไผ" สะแก มะขามเทศ สน แสม เป3นต�น 8) การใช�ซากพืชคลุมดิน (Stubble Mulching) คือ 
การใช�ซากหรือเศษเหลือของพืช เช"น ตอซังข�าว ต�นข�าวโพด ท่ีเก็บเก่ียวไปแล�วท้ิงเอาไว�บนดิน ให�คลุม
พ้ืนดินเอาไว�ไม"เผาทําลายไป การใช�ซากพืชคลุมดินมีประโยชน�ดังนี้ 8.1) สกัดก้ันการชะล�างของฝน
โดยลดแรงปะทะของเม็ดฝนและแรงลมพัดพาของลม 8.2) ลดการชะล�างภายใน ทําให�ดินเพ่ิมความ
ซึมซาบของน้ํา ลดอัตราการไหลบ"าของน้ํา 8.3) ลดการระเหยของน้ํา เพ่ิมความชุ"มชื้นให�ดิน 8.4) ลด
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในดิน 8.5) ลดความร�อนจากดวงอาทิตย�ซ่ึงจะทําให�ดินแห�งแตกระแหง 
9) การทําข้ันบันได (Terracing) บางครั้งในพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดเทบางแห"งการปลูกพืชตามแนวระดับ
หรือวิธีอ่ืนๆ ไม"สามารถปfองกันการชะล�างพังทลายได� ซ่ึงอาจเป3นเพราะพ้ืนท่ีชันมาก เช"น ตามไหล"เขา
หรือเชิงเขา หรือพ้ืนท่ีนั้นยาวมากก็สามารถปรับพ้ืนท่ีดังกล"าวให�เป3นแบบข้ันบันได หรือทําคันไว�เป3น
ข้ันๆ เวียนรอบไปตามขอบของพ้ืนท่ี วิธีนี้นอกจากจะลดการสูญเสียไว�ได�เป3นอย"างดีแล�ว ยังปfองกันมิ
ให�เกิดร"องน้ําและยังสงวนน้ําไว�ใช�ได�อีก 
    การใช�ท่ีดินให�เหมาะสมกับสมรรถนะของดิน (Land Capability) 
    การใช�ประโยชน�ท่ีดินควรจะเป3นไปอย"างถูกต�องกับสมรรถนะและคุณภาพของ
ดิน ซ่ึงจะเป3นผลให�การอนุรักษ�ดินเป3นไปอย"างมีประสิทธิภาพด�วย นอกจากจะได�ผลผลิตสูงอย"างเต็มท่ี
แล�วยังเกิดการเสียหายท้ังต"อดินและพืชผลน�อยท่ีสุดและสามารถใช�ประโยชน�จากดินได�นานท่ีสุดด�วย 
   2) ความสําคัญของทรัพยากรน้ํา 
    เป3นทรัยพยากรณ�ธรรมชาติชนิดหนึ่งซ่ึงมีคุณค"าสูงต"อมนุษย� สัตว� พืช และ
สรรพสิ่งท่ีมีชีวิตท้ังหลาย จําเป3นจะต�องพ่ึงพาอาศัยเพ่ีอการดํารงชีวิต นอกจากนี้น้ํายังมีคุณค"าในทาง
เศรษฐกิจอีกด�วย ประโยชน�ของน้ําท่ีมีต"อมนุษย�ในด�านต"างๆ สรุปได�ดังนี้ (โยธิน สุริยพงศ�, 2542)     
1) การอุปโภคบริโภค มนุษย�ต�องการน้ําสะอาดสําหรับใช�สอยในชีวิตประจําวัน เพ่ือการด่ืมกินและใช�
ในการประกอบอาหาร นอกจากนี้ยังใช�เพ่ือประโยชน�อ่ืนๆ ในการดํารงชีวิตประจําวัน เช"น ชําระล�าง
ร"างกายและสิ่งสกปรกต"างๆ 2) การเกษตร น้ําเป3นปeจจัยส"งเสริมการเกษตรท่ีสําคัญ พืชและสัตว�
ต�องการน้ําเพ่ือการเจริญเติบโต น้ําจึงมีความจําเป3นอย"างยิ่งสําหรับการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว�        
3) อุตสาหกรรม น้ําเป3นปeจจัยสําคัญในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม น้ําถูกใช�เป3นวัตถุดิบ
ในการผลิต  ใช�หล"อเย็นและระบายความร�อนให�แก"เครื่องจักร ใช�ทําความสะอาดและชะล�างของเสีย
จากโรงงาน เป3นต�น 4) การคมนาคมขนส"งทางน้ํา นับว"าสะดวกและประหยัดเนื่องจากสามารถขนส"ง
ได�ครั้งละเป3นจํานวนมาก 5) การผลิตพลังงานไฟฟfา การไหลของน้ําทําให�เกิดพลังงานข้ึนซ่ึงสามารถ
นําพลังงานน้ําไปใช�ในการผลิตกระแสไฟฟfาได�  การใช�พลังน้ําเพ่ือผลิตกระแสไฟฟfามีผลดีท้ังทางตรง
และทางอ�อมหลายประการ เช"น ประหยัดค"าใช�จ"ายและเงินตราต"างประเทศ ช"วยลดความเสียหายท่ี
เกิดจากน้ําท"วม ช"วยลดปeญหาภาวะมลพิษในอากาศ (Air Pollution) นอกจากนี้ยังเป3นประโยชน�ใน
ด�านการประมง การท"องเท่ียวพักผ"อนหย"อนใจอีกด�วย 6) การพักผ"อนหย"อนใจ น้ําในแม"น้ําลําคลอง  
หนองบึง ทะเลสาบ และน้ําตก อาจใช�เป3นท่ีพักผ"อนโดยการว"ายน้ํา พายเรือ ตกปลา และเพ่ือการกีฬา
อ่ืนๆ สิ่งเหล"านี้ล�วนแต"ทําให�เกิดความเพลิดเพลินแก"มนุษย� 7) เป3นแหล"งอาหารเสริมทางด�านโปรตีนท่ี
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สําคัญ แหล"งน้ําเป3นถ่ินท่ีอยู"อาศัยและเจริญเติบโตของสัตว�น้ําและพืชน้ํานานาชนิดซ่ึงมนุษย�นํามาใช�
เป3นอาหารเพ่ือการดํารงชีวิต 
    ปeญหาของทรัพยากรน้ํา ปeจจุบันปeญหาท่ีเกิดข้ึนกับทรัพยากรน้ําทวีความ
รุนแรงข้ึน ท้ังนี้เพราะความต�องการน้ํามาใช�มีปริมาณเพ่ิมข้ึนตามจํานวนประชากร ประกอบกับแหล"ง
น้ําธรรมชาติบางแห"งถูกทําลายคุณภาพของน้ําลดตํ่าลงจนทําให�น้ําจากแหล"งนั้นไม"อาจนํามาใช�
ประโยชน�ได� ปeญหาสําคัญท่ีเกิดข้ึนกับทรัพยากรน้ํา ได�แก" (โยธิน  สุริยพงศ�, 2542) 1) ปeญหาการขาด
แคลนน้ําและความแห�งแล�ง อันเป3นผลเนื่องมาจากปริมาณน้ําฝนตกน�อยเกินไป เกิดภาวะฝนท้ิงช"วง
ติดต"อกันเป3นเวลานาน รวมท้ังการตัดไม�ทําลายปlาทําให�ไม"มีพืชพรรณช"วยในการซับน้ําฝนท่ีตกเอาไว� 
2) ปeญหาน้ําท"วมในบางพ้ืนท่ีในฤดูฝน โดยมีสาเหตุมาจากฝนตกหนักติดต"อกันเป3นเวลานาน จนทําให�
ลําน้ําไม"สามารถรองรับน้ําท้ังหมดไว�ได� ประกอบกับการตัดปlาไม�มากเกินไปจึงทําให�ไม"มีสิ่งช"วยในการ
ซับน้ําและชะลอความเร็วในการไหลของน้ําเอาไว� 3) ปeญหาน้ําเสีย เป3นปeญหาใหม"ท่ีก"อให�เกิด
ผลกระทบต"อสุขภาพอนามัยและเป3นอันตรายต"อสัตว�น้ํา และทําให�มนุษย�ไม"สามารถนําแหล"งน้ํานั้นมา
ใช�ประโยชน�เพ่ืออุปโภคบริโภค เกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรมได� สาเหตุสําคัญของปeญหาน้ําเสีย  
ได�แก" น้ําท้ิงจากโรงงาน อุตสาหกรรม น้ําท้ิงจากบ�านเรือน น้ําท้ิงจากแหล"งเกษตรกรรมรวมท้ังน้ําท้ิง
จาการทําเหมืองแร" 4) การใช�น้ําในกิจกรรมต"างๆ นั้น ขาดแผนการใช�ท่ีรัดกุมและเหมาะสม รวมท้ัง
ขาดองค�กรระดับชาติท่ีจะมาบริหารและจัดการทรัพยากรน้ํา รวมท้ังการกําหนดนโยบายและควบคุม
การจัดการน้ําให�เหมาะสม 5) ผู�ใช�น้ําในกิจกรรมท่ีต"างกันเกิดข�อขัดแย�งในการใช�น้ําร"วมกัน และยัง
ไม"ให�ความสนใจท่ีจะร"วมมือกันเองระหว"างกลุ"มและร"วมมือกับทางราชการเพ่ือประโยชน�ในการใช�
ทรัพยากรน้ําได�อย"างมีประสิทธิภาพ 6) การเปลี่ยนแปลงการใช�ท่ีดินในเขตชลประทานเพ่ือกิจการอ่ืน
นอกเหนือจากการเกษตรกรรม เช"น การใช�ท่ีดินทํานากุ�ง นาปลา และนิคมอุตสาหกรรม เป3นผลให�
ผู�ใช�น้ําอ่ืนๆ ท่ีอยู"ตอนล"างลงไปได�รับน้ําผิดจากการวางแผน 7) ขาดการควบคุมดูและปรับปรุงรักษา
แหล"งน้ําต"างๆ รวมท้ังการใช�น้ําในกิจกรรมต"างๆ 
    จากปeญหาท่ีกล"าวถึงข�างต�นนั้น  เกิดข้ึนเนื่องจากสาเหตุหลายประการ ดังนี้ 
1) สภาพต�นน้ําลําธารถูกทําลาย ส"งผลให�พ้ืนท่ีต�นน้ําลําธารอันเป3นแหล"งกําเนิดน้ําขาดการดูดซับหรือ
ชะลอน้ําไว�ในดิน เม่ือเกิดฝนตกหนักมักมีน้ําไหลบ"าลงมาท"วมลงพ้ืนท่ีตอนล"างอย"างรวดเร็วและรุนแรง 
2) ปริมาณน้ําฝนท่ีตกในท่ัวทุกภาคของประเทศมีปริมาณน�อยกว"าเกณฑ�เฉลี่ย โดยเฉพาะในภาคเหนือ 
ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส"งผลให�ปริมาณน้ําท่ีไหลในแม"น้ําและท่ีไหลลงอ"างเก็บน้ํามี
ปริมาณลดน�อยลงในทุกๆ พ้ืนท่ี 3) การใช�น้ําและความต�องการน้ําท่ีเพ่ิมข้ึนในลุ"มน้ํา กิจกรรมต"างๆ 
ท้ังทางการเกษตร การอุปโภคบริโภค การอุตสาหกรรม การท"องเท่ียว ตลอดจนการพัฒนาด�านสังคม
และวัฒนธรรม ล�วนเป3นกิจกรรมท่ีต�องการใช�น้ําในปริมาณมาก 
    การอนุรักษ�ทรัพยากรน้ํา การอนุรักษ�ทรัพยากรน้ํา หมายถึง การนําน้ํามาใช�
ให�เกิดประโยชน�สูงสุดต"อการดํารงชีพของมนุษย�โดยคํานึงถึงปริมาณและคุณภาพของน้ําเพ่ือให�
สามารถนํามาใช�ได�อย"างยั่งยืน (โยธิน  สุริยพงศ�, 2542) วัตถุประสงค�ของการอนุรักษ�ทรัพยากรน้ํา     
1) เพ่ือให�ได�น้ําท่ีมีปริมาณพอเหมาะเพียงพอต"อความต�องการ (Optimum Water Quantity) นั่นคือ 
มีปริมาณน้ําไม"มากเกินไปจนเกิดน้ําท"วมในฤดูน้ําหลากหรือฤดูฝน และไม"น�อยเกินไปจนขาดน้ําใน    
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ฤดูแล�ง 2) เพ่ือปรับปรุงและดูแลรักษาให�น้ํามีคุณภาพดี ใสสะอาด ไม"มีสารพิษเจือปน (High  
Quality of Water Improvement and Maintenance) โดยมีการตรวจสอบคุณภาพน้ําตลอดเวลา 
เพ่ือควบคุมคุณภาพน้ํา เช"น ลุ"มน้ําตอนล"างท่ีผ"านชุมชนเมือง ย"านอุตสาหกรรม หรือบริเวณต�นน้ําท่ีมี
การใช�สารเคมีต"างๆ ซ่ึงจะส"งผลเสียต"อระบบลุ"มน้ํา จําเป3นต�องมีการปรับปรุงคุณภาพ โดยการบําบัด
สิ่งเจือปนท่ีทําให�คุณภาพน้ําเลวลงออกเสียก"อนท่ีจะนําไปใช�ประโยชน� หรือก"อนปล"อยลงสู"ลําน้ํา
ธรรมชาติ 3) เพ่ือให�มีน้ําใช�ในเวลาและสถานท่ีท่ีเหมาะสม (Supply the Right Amount  of Water 
at the Right Time and the Right Place) เนื่องจากความต�องการใช�น้ําจะแตกต"างกันในช"วงเวลา
และสถานท่ีท่ีต"างกัน ท้ังนี้ปริมาณน้ําท่ีมีในธรรมชาติมักไม"สมดุลกับความต�องการ เช"น ความต�องการ
ใช�น้ําจะมีมากในฤดูแล�ง แต"ปริมาณน้ําในธรรมชาติจะมีอยู"น�อย ส"วนในฤดูฝนมีความต�องการใช�น้ํา
น�อยกว"าฤดูแล�ง แต"ปริมาณน้ําในธรรมชาติจะมีมาก เป3นต�น 
   3) ทรัพยากรปlาไม� 
    โยธิน  สุริยพงศ� (2542) กล"าวว"า ปlาไม�เป3นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีค"าสําคัญ
ยิ่งของประเทศ มีคุณประโยชน�ต"อมนุษย�หลายด�านท้ังทางตรงและทางอ�อม กล"าวคือ มนุษย�ได�อาศัย
ปlาไม�เพ่ือการดํารงชีพมาต้ังแต"ยุคดึกดําบรรพ�จนกระท่ังปeจจุบัน อาทิเช"น การใช�ไม�เป3นวัสดุในการ
สร�างบ�านเรือนท่ีอยู"อาศัย การใช�ไม�เป3นเชื้อเพลิง เป3นสมุนไพรรักษาโรค ส"วนประโยชน�ทางอ�อมของ
ปlาไม�นั้นมีอยู"มากมายได�แก" เป3นแหล"งท่ีอยู"อาศัยของสัตว�ปlา เป3นแหล"งพันธุกรรมของพืช เป3นตัว
ควบคุมรักษาความสมดุลของระบบนิเวศต"างๆ รวมท้ังเป3นแหล"งอนุรักษ�ดินและน้ําตามต�นน้ําลําธาร
ต"างๆ ไม"ให�ดินถูกกัดเซาะหรือเกิดน้ําท"วมอย"างฉับพลัน ซ่ึงจะก"อให�เกิดความเสียหายอย"างมากมาย 
    ปlาไม�จัดเป3นทรัพยากรธรรมชาติท่ีฟ��นคืนสภาพได�และสามารถเอ้ืออํานวย
ประโยชน�ได�แบบยั่งยืน แต"สภาพการณ�ในปeจจุบันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ประกอบกับการเพ่ิมข้ึนของประชากรอย"างรวดเร็ว มีผลให�ปlาไม�ได�ถูกทําลายลงไปเป3นจํานวนมาก ทํา
ให�พ้ืนท่ีปlาไม�ลดลงอย"างรวดเร็วอาจทําให�เกิดความเสียหายแก"เศรษฐกิจของประเทศรวมท้ังระบบ
นิเวศต"างๆ ต"อไปได� ดังนั้น จึงจําเป3นจะต�องหาแนวทางในการอนุรักษ�ปlาไม� หรือใช�ประโยชน�ปlาไม�
อย"างฉลาดรอบคอบ เพ่ือให�สภาพปlาไม�ของเมืองไทยดํารงอยู"ได�ตลอดไป 
    ความหมายของปlาไม� จากพระราชบัญญัติปlาไม� พุทธศักราช 2484 มาตรา    
4 ซ่ึงเป3น  พ.ร.บ. ต�นฉบับท่ีมีความเก"าแก"ท่ีสุดเก่ียวกับทรัพยากรปlาไม�ท่ียังใช�อยู"ในปeจจุบันได�ให�
ความหมายของคําว"า “ปlา” โดยให�หมายถึง “ท่ีดินท่ียังมิได�มีบุคคลได�มาตามกฎหมายท่ีดิน” ซ่ึงเป3น
คํานิยามท่ีกว�างรวมไปถึงท่ีรกร�างว"างเปล"าท่ีมนุษย�บุกรุกทําลายลงแล�วแต"อาจกลับคืนเป3นปlาได�ไม"ว"า
จะโดยการปลูกข้ึนมาทดแทนหรือกลับฟ��นคืนเป3นปlาได�เองโดยธรรมชาติ ท้ังนี้ตาม พ.ร.บ. ปlาไม� มอง
ปlาว"าเป3นท่ีดินโดยไม"ได�ให�ความสําคัญกับการมีอยู"หรือไม"มีอยู"ของพันธุ�ไม� สัตว�ปlาและองค�ประกอบ
ต"างๆ ท่ีประกอบกันข้ึนเป3นระบบนิเวศปlาไม�และสัตว�ปlา และให�คํานิยามศัพท�ว"า “ไม� หมายความว"า 
ไม�สัก ไม�ยาง และไม�อ่ืนทุกชนิดท่ีเป3นต�น เป3นกอ เป3นเถา รวมตลอดถึงไม�ท่ีนําเข�ามาในราชอาณาจักร 
ไม�ไผ"ทุกชนิด ปาล�ม หวาย ตลอดจนราก ปุlม ต"อ เศษ ปลาย และก่ิงของสิ่งนั้นๆ ไม"ว"าจะถูกตัดทอน 
เลื่อย ผ"า ถาก ขูด หรือทําโดยประการอ่ืนใด”  
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    นักวิชาการปlาไม�ได�อธิบายความหมายของปlาไม�เพ่ิมเติมดังนี้ “ปlาไม� หมายถึง 
พ้ืนท่ีท่ีมีพันธุ�ไม�ชนิดต"างๆ ข้ึนปะปนกันโดยธรรมชาติภายในอาณาบริเวณหนึ่งๆ ท้ังนี้มีองค�ประกอบ
ต"างๆ ท่ีรวมเรียกว"า ปeจจัยแห"งการเกิดปlา อันประกอบด�วยสภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศ ดิน 
สิ่งมีชีวิตและไฟปlา ซ่ึงด�วยความแตกต"างในปeจจัยแห"งการเกิดปlานี้ จึงเป3นบ"อเกิดของปlาไม�ชนิดต"างๆ 
ท่ีแตกต"างกัน”  
    จากคํานิยามศัพท�ดังกล"าวอาจสรุปได�ว"า “ปlาไม� หมายถึง สังคมพืชและ
สิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืนๆ ท่ีรวมกันอยู"ในพ้ืนท่ีหนึ่งและได�ใช�แสงอาทิตย� อากาศ น้ํา และดิน ช"วยในการ
เจริญเติบโต และขยายพันธุ�ต"อไป ซ่ึงสามารถอํานวยคุณประโยชน�แก"มนุษย�นานัปการ” 
    ชนิดของปlาไม�ในประเทศไทย ภายในเนื้อท่ี 320,696,882 ไร" ของประเทศ
ไทย ซ่ึงอยู"ระหว"างเส�นรุ�งท่ี 5 37 เหนือ ถึงเส�นรุ�งท่ี 20 27 เหนือ และเส�นแวงท่ี 97 21 ตะวันออก ถึง
เส�นแวงท่ี 105 37 ตะวันออก อยู"ภายใต�อิทธิพลของปeจจัยแวดล�อมท่ีเก้ือหนุนให�เกิดสังคมปlาไม�ใน
ลักษณะปlาเขตร�อน (Tropical Forest) อันมีลักษณะของโครงสร�างสังคมพืชค"อนข�างแน"นทึบ 
ประกอบข้ึนด�วยพันธุ�ไม�หลากหลายชนิดท่ีมีการปรับตัว และวิวัฒนาการให�เหมาะสมกับการดํารงชีวิต
ในพ้ืนท่ีท่ีมีความแตกต"างในลักษณะของอุณหภูมิ ปริมาณน้ําฝน ลม สภาพภูมิประเทศท่ีเป3นภูเขาสูง 
ท่ีราบลุ"ม ทิวเขา ลักษณะดินลูกรัง ทรายจัด ดินเลน ดินพรุ รวมท้ังความแตกต"างท่ีเก่ียวข�องกับชนิด
พันธุ�ของสิ่งมีชีวิตและไฟปlา ทําให�สามารถจําแนกประเภทของปlาไม�เป3น 2 ประเภท คือ ปlาไม"ผลัดใบ 
(Evergreen Forest) และปlาผลัดใบ (Deciduous Forest) ซ่ึงปlาไม�ท้ัง 2 ประเภทนี้ ยังมีความ
แตกต"างท่ีเป3นรายละเอียดปลีกย"อย  ทําให�จําแนกลักษณะของปlาไม�ออกเป3นชนิดต"างๆ ได� ดังนี้ 
    1) ปlาไม"ผลัดใบ (Evergreen Forest) เช"น 1.1) ปlาดิบ ปlาดงดิบ ปlาดงดิบชื้น 
(Moist Evergreen Forest) อาจกล"าวได�ว"าปlาดงดิบชื้นท่ีแท�จริงในประเทศไทยนั้นจะพบเฉพาะใน
จังหวัดต"างๆ ทางภาคใต�และบริเวณจังหวัดระยอง ตราด และจันทบุรี ในภาคตะวันออกเท"านั้น 
เพราะบริเวณดังกล"าวจะมีปeจจัยแห"งชีวิตท่ีเหมาะสมต"อการดํารงอยู"ของปlาดงดิบชื้นกล"าวคือ เป3น
บริเวณท่ีมีฝนตกเกินกว"า 2,000  มิลลิเมตร ต"อปi และตกติดต"อกันเป3นเวลานาน นอกจากนี้บริเวณ
ดังกล"าวยังเป3นพ้ืนท่ีท่ีมีความสูงไม"เกิน 600 เมตรเหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง ดินมีลักษณะร"วนและ
มีการระบายน้ําดี โดยท่ัวไปแล�ว จะพบปlาดงดิบชื้นกระจายอยู"ตามบริเวณหุบเขา ริมแม"น้ําลําธารและ
แหล"งน้ําต"างๆ ลักษณะของปlาดงดิบชื้น มีเป3นปlารกทึบประกอบด�วยพันธุ�ไม�ครบทุกระดับชั้นข้ึน
เบียดเสียดกันอยู"อย"างหนาแน"น ทําให�แลดูเขียวชอุ"มตลอดปi และด�วยเหตุดังกล"าวนี้เอง ต�นไม�ปlาดง
ดิบชื้นจึงมีลักษณะเปลาตรง ลําต�นขนาดใหญ" เพราะต�องมีการแก"งแย"งปeจจัยเก่ียวกับแสง เพ่ือให�
สามารถดํารงชีวิตอยู"ได�นั่นเอง ดังนั้น จึงไม"เป3นสิ่งแปลกประหลาดหากจะพบต�นไม�ขนาดใหญ" และมี
ความสูงถึง 30-40 เมตร พันธุ�ไม�เด"นซ่ึงถือว"าเป3นพันธุ�ไม�ดัชนีของปlาดงดิบชื้น คือ พันธุ�ไม�ในวงศ�ไม�ยาง 
เช"น ยางยุง ยางวาด ตะเคียนทอง สยาขาว ตะเคียนราก แอ¡ก กะบาก เป3นต�น นอกจากนี้ยังพบพันธุ�
ไม�ในวงศ�อ่ืนๆ อีกมากมาย เช"น หลุมพอ ตีนเป3ดแดง สะตอ เงาะปlา กระท�อน ก"อเดือย เป3นต�น ไม�ชั้น
รองในปlาดงดิบชื้นหลายชนิด เป3นไม�ท่ีให�ผลท่ีกินได� เช"นส�มแขก มังคุดปlา ชะมวง มะพูด มะไฟ เป3น
ต�น 1.2) ปlาดงดิบแล�ง (Dry Evergreen  Forest) ในพ้ืนท่ีท่ีมีระดับความสูงอยู"ในระดับเดียวกับปlาดง
ดิบชื้น คือ มีความสูงของพ้ืนท่ีประมาณ 300-600 เมตรเหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง มาตรฐาน แต"มี
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ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายปiน�อยกว"าปlาดงดิบชื้น คือมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายปiประมาณ 1,000-1,500 
มิลลิเมตรต"อปi จะพบกลุ"มของสังคมพืชท่ีเรียกว"า ปlาดงดิบแล�ง ซ่ึงมีการแพร"กระจายตามพ้ืนท่ีราบ
หรือหุบเขาท่ัวประเทศ โดยเฉพาะอย"างยิ่งบริเวณตอนบนของเทือกเขา ถนนธงไชยจากจังหวัดชุมพร
ข้ึนไปจนถึงภาคเหนือ ลักษณะโดยท่ัวไปของปlาดงดิบแล�งนั้นพบว"า องค�ประกอบของพันธุ�ไม�บางส"วน
เป3นพันธุ�ไม�ผลัดใบเข�ามาผสมบ�าง ทําให�พ้ืนปlาในช"วงฤดูแล�งจะพบเศษไม� ใบไม�ท่ีเกิดจากการผลัดใบ
ของพันธุ�ไม�ผลัดใบดังกล"าวมากกว"าปlาดงดิบชื้น นอกจากนี้ปlาดงดิบแล�งสามารถคงสภาพความเป3นปlา
ดงดิบแล�งได� เนื่องจากมีฤดูกาลท่ีแห�งแล�งต"อเนื่องกันอย"างน�อยสามเดือน ดินลึกแต"ไม"สามารถเก็บกัก
น้ําได�มากนัก จังเป3นสาเหตุท่ีทําให�พันธุ�พืชท่ีเป3นไม�ผลัดใบสามารถสอดแทรกเข�ามาอยู"ภายในปlาชนิด
นี้ได�บ�าง อย"างไรก็ตามพันธุ�ไม�ส"วนใหญ"ของปlาดงดิบแล�งนี้ ยังคงสภาพความรกทึบและเขียวชอุ"มได�
ตลอดปi แต"ความรกทึบจะน�อยกว"าปlาดงดิบชื้น ท้ังนี้เพราะปlาดงดิบแล�ง ประกอบข้ึนด�วยพันธุ�ไม�     
3 ระดับชั้นความสูงเท"านั้น โดยพันธุ�ไม�เด"นท่ีเป3นดัชนีของปlาดงดิบแล�ง ได�แก" ตะเคียนหิน เค่ียม
คะนอง ยางแดง กะบาก รวมท้ังพันธุ�ไม�ผลัดใบข้ึนผสมด�วย เช"น มะค"าโมง ตะแบกใหญ" สมพง ปอ
อีเก�ง เป3นต�น ส"วนพันธุ�ไม�ระดับรอง ได�แก" พลองใบเล็ก พลองใบใหญ" กัดลิ้น ค�างคาว กระเบากลัก 
ฝj�นต�น ข"อยหนาม 1.3) ปlาดงดิบเขา (Hill Evergreen Forest) ในพ้ืนท่ีท่ีอยู"สูงข้ึนไปกว"าปlาดงดิบชื้น 
และปlาดงดิบแล�ง จะพบปlาดงดิบเขาซ่ึงมีลักษณะเฉพาะของพ้ืนท่ีคือ เป3นพ้ืนท่ีท่ีอยู"สูงกว"า
ระดับน้ําทะเลปานกลางมาตรฐานระหว"าง 1,000-1,200 เมตรข้ึนไป ซ่ึงลักษณะภูมิอากาศจะหนาว
เย็นและมีความชื้นในอากาศค"อนข�างสูงตลอดปi ปริมาณน้ําฝนรายปiอยู"ระหว"าง 1,000-2,000 
มิลลิเมตรต"อปi ดังนั้น จึงไม"พบพันธุ�ไม�ในวงศ�ไม�ยางในปlาดงดิบเขา แต"พบพันธุ�ไม�อ่ืนท่ีมีการปรับตัวให�
เหมาะสมกับสภาพปeจจัยดังกล"าว ท้ังนี้ปlาดงดิบเขาจะแพร"กระจายอยู"บริเวณยอดเขาสูงทางภาคเหนือ 
และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช"น บริเวณยอดดอยอินทนนท� จังหวัดเชียงใหม" ทุ"งแสลงหลวง 
จังหวัดพิษณุโลก และภูกระดึง จังหวัดเลย เป3นต�น 1.4) ปlาสนเขา (Tropical Pine Forest หรือ 
Coniferous Forest) อาจพบได�ในพ้ืนท่ีท่ีอยู"ในระดับสูงกว"าระดับน้ําทะเลปานกลางมาตรฐาน
ระหว"าง 200-1,800 เมตรข้ึนไป จึงเห็นได�ว"าปlาสนเขาจะอยู"ในพ้ืนท่ีระดังความสูงเท"ากันหรือตํ่ากว"า
ปlาดงดิบเขา แต"พ้ืนท่ีของปlาสนเขานั้นค"อนข�างแห�งแล�งกว"าหรือเป3นพ้ืนท่ีซึ่งดินเก็บน้ําไม"ดี ในประเทศ
ไทยมักพบปlาสนเขาในบริเวณภาคเหนือในจังหวัดเชียงใหม" แม"ฮ"องสอน ลําปาง เพชรบูรณ� และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในจังหวัดเลย ศีรษะเกษ สุรินทร� และอุบลราชธานี โดยจะพบแพร"กระจายอยู"
ตามหุบเขาและท่ีราบสูง ท้ังนี้ อาจกล"าวได�ว"าปlาสนเขาเป3นปlาไม�ท่ีจําแนกโดยอาศัยชนิดพันธุ�ไม�เป3น
หลักเพียงอย"างเดียว กล"าวคือ พันธุ�ไม�หลักของปlาประเภทนี้ คือ สนสองใบ และสนสามใบ เป3นสําคัญ 
1.5) ปlาชายเลน (Mangrove Forest) เป3นปlาไม�ท่ีสามารถเกิดและดํารงอยู"ได�ในพ้ืนท่ีท่ีแตกต"างจาก
ปlาสนเขาและปlาดงดิบทุกชนิด กล"าวคือ ปlาชายเลนจะพบอยู"เฉพาะบริเวณชายฝe�งทะเล หรือบริเวณ
ปากแม"น้ําท่ีได�อิทธิพลจากน้ําทะเล ดังนั้นปlาชายเลนจึงแพร"กระจายอยู"เฉพาะบริเวณภาคใต� ภาค
กลาง และภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยในพ้ืนท่ีนั้นๆ ต�องมีอุณหภูมิเฉลี่ยในเดือนท่ีมีอากาศ
เย็นท่ีสุดไม"ต่ําไปกว"า 20 องศาเซลเซียส มีพ้ืนดินเป3นดินเลนท่ีอุดมสมบูรณ�ด�วยสารอาหาร มีน้ําข้ึนน้ํา
ลงอย"างเด"นชัดในรอบวัน และน้ําต�องมีความเค็มอยู"ในระดับเหมาะสมระหว"าง 10-30 ppt. 
นอกจากนี้ พ้ืนท่ีดังกล"าวจะต�องไม"มีคลื่นลมแรง มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายปi ระหว"าง 1,500-3,000 
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มิลลิเมตรต"อปi ระยะเวลาฝนตกประมาณ 8-10 เดือน ต"อปi 1.6) ปlาพรุหรือปlาบึงน้ําจืด (Swamp 
Forest) เป3นสังคมปlาท่ีอยู"ถัดจากบริเวณสังคมปlาชายเลน โดยอาจจะเป3นพ้ืนท่ีลุ"มท่ีมีการทับถมของ
ซากพืชและอินทรียวัตถุท่ีไม"สลายตัวและมีน้ําท"วมขังและชื้นแฉะตลอดปi เป3นลักษณะบึงน้ําจืด ดินท่ี
เป3นดินตะกอนท่ีเกิดจากซากพืชและอินทรียวัตถุท่ีไม"สลายตัว จะมีความหนาอยู"ระหว"าง 50-100 ซม. 
หรืออาจจะหนากว"า 2 เมตร ในบางพ้ืนท่ีมีลักษณะเป3นดินเปรี้ยวมีความเป3นด"างค"อนข�างสูง ส"วนน้ํา
ภายในบึงน้ําจืดบริเวณปlาพรุนั้นเป3นน้ําท่ีเกิดจากน้ําฝนตกค�างไว� ไม"ได�เป3นน้ําท่ีระบายมาจากแม"น้ํา 
ลําคลอง 1.7) ปlาชายหาด (Beach Forest) บริเวณชายฝe�งทะเลท่ีมีปeจจัยแวดล�อมต"างๆ ท่ีเหมาะสม
ต"อการเกิดปlาชายเลนนั้น มักจะพบสังคมของปlาชายเลนโดยท่ัวไป แต"ในขณะเดียวกันหากบริเวณ
พ้ืนท่ีชายฝe�งทะเลท่ีมีพ้ืนท่ีเป3นทราย ดินกรวดหรือโขดหิน ดินมีฤทธิ์เป3นด"าง น้ําทะเลท"วมไม"ถึงและ
อากาศมีไอเค็มสูงแล�ว จะพบสังคมปlาไม�ท่ีเรียกว"า ปlาชายหาด ซ่ึงในประเทศไทยพบตามแนวชายฝe�ง
ทะเลท่ีมีคลื่นทะเลพัดข้ึนไปไม"ถึง และครอบคลุมพ้ืนท่ีไปบนแผ"นดินบางส"วนในบริเวณภาคตะวันออก 
ภาคกลาง และภาคใต� 
    2) ปlาผลัดใบ (Deciduous Forest) เช"น 2.1) ปlาเบญจพรรณ ปlาผสมผลัดใบ 
(Mixed Deciduous Forest) เป3นปlาผลัดใบท่ีมีพันธุ�ไม�หลายชนิดปะปนกันเป3นไม�เด"นในพ้ืนท่ี 
ลักษณะท่ัวไปของปlาเบญจพรรณนั้นมักเป3นปlาโปร"ง ดินเป3นดินร"วนลึกและอาจจะมีหินโผล"เป3นแห"งๆ 
ระดับความสูงของพ้ืนท่ีปlาเบญจพรรณอยู"ระหว"าง 50-800 เมตรเหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง
มาตรฐาน ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายปiตํ่ากว"า 1,600 มิลลิเมตรต"อปi และมีการแบ"งฤดูกาลเป3น 3 ฤดู
อย"างชัดเจนโดยมีช"วงแห�งแล�งนานกว"า 3 เดือนในแต"ละปi ซ่ึงทําให�พ้ืนท่ีมีภูมิอากาศค"อนข�างแห�งแล�ง 
พันธุ�ไม�จึงต�องปรับตัวด�วยการผลัดใบท้ิงในช"วงฤดูแล�ง สําหรับประเทศไทยนั้นปlาเบญจพรรณมีการ
แพร"กระจายอยู"บริเวณภาคกลางจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ� ข้ึนไปจนถึงภาคเหนือ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ปlาเบญจพรรณสามารถจําแนกเป3น ปlาเบญจพรรณท่ีมีไม�สัก (Mixed 
Deciduous Forest with Teak) และปlาเบญจพรรณท่ีไม"มีไม�สัก (Mixed Deciduous Forest 
Without Teak) ซ่ึงพันธุ�ไม�เด"นในปlาเบญจพรรณนอกเหนือจากไม�สักแล�ว ยังพบพันธุ�ไม�จําพวก แดง 
สมอพิเภก ประดู" ผาเสี้ยน ส"วนพันธุ�ไม�รองได�แก" กระพ้ีเขาควาย ชิงชัน ฉนวน ขะเจ¡าะ พ้ีจั่น กระโดน 
ส�าน เปล�าหลวง เสลา ตะแบกใหญ" รกฟfา ตะแบกเลือด ข้ีอาย สมอไทย ง้ิวปlา มะกอก ซ�อ ทองหลาง 
เป3นต�น โดยอาจจะพบพันธุ�ไม�ไม"ผลัดใบในพ้ืนท่ีปlาเบญจพรรณ เช"น มะม"วงปlา มะเกลือ ตะโก มะหาด 
เป3นต�น นอกจากนี้ยังอาจพบไม�รองซ่ึงเป3นดัชนีของปlาชนิดนี้ท่ีสําคัญ คือ ไม�ไผ"ชนิดต"างๆ เช"น ไผ"ปlา 
ไผ"บง ไผ"ข�าวหลาม ไผ"ซาง ไผ"รวก ไผ"ไร" เป3นต�น 2.2) ปlาเต็งรัง ปlาแพะ ปlาโคก ปlาแดง (Deciduous 
Dipterocarp Forest) เป3นปlาผลัดใบท่ีมีองค�ประกอบของพันธุ�ไม� 3 ระดับชั้น โดยข้ึนกระจัดกระจาย
สลับไปกับปlาเบญจพรรณท่ีระดับความสูงเหนือระดับน้ําทะเลปานกลางมาตรฐาน ระหว"าง 100-
1,000 เมตร แพร"กระจายต้ังแต"จังหวัดเพชรบุรี ไปตามเทือกเขาด�านทิศตะวันตกของประเทศไปจนถึง
จังหวัดเชียงราย แต"มีการแพร"กระจายมากท่ีสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในบริเวณท่ีราบสูงและท่ี
ภูเขาสูงดินเป3นทรายและลูกรังมีสีค"อนข�างแดงและมีลักษณะแห�งแล�ง พันธุ�ไม�ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง 
พ้ืนปlาไม"รกทึบ แต"จะมีพันธุ�ไม�จําพวกหญ�าชนิดต"างๆ พันธุ�ไม�เด"นในพ้ืนท่ีปlาเต็งรังประกอบด�วย      
เต็ง รัง เหียง พลวง ยางกราด และในบางพ้ืนท่ีอาจพบ ก"อแพะ ก"อหมี รวมท้ังพันธุ�ไม�ชนิดต"างๆ ท่ีพบ
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ในปlาเบญจพรรณ แต"จะมีขนาดแคระแกรนกว"า  ส"วนพันธุ�ไม�รองจะมีลักษณะเป3นไม�พุ"ม เช"น แสลงใจ 
มะขามปfอม ยอเถ่ือน ต้ิว เป3นต�น สําหรับพันธุ�ไม�พ้ืนล"างนั้น มักประกอบข้ึนด�วย หญ�าเพ็ก โจด        
ปอเต"าไห� ปรง 2.3) ปlาทุ"งหญ�า (Savanna  Forest) เป3นปlาไม�ท่ีเกิดข้ึนภายหลังจากการท่ีปlาไม�ชนิด
อ่ืนๆ ถูกทําลายจนเสื่อมสภาพไป ทําให�ดินมีความเสื่อมโทรม ต�นไม�ท่ีอยู"ในพ้ืนท่ีมักเป3นพันธุ�ไม� ก่ิงไม�
พุ"ม ท่ีกระจัดกระจายห"างๆ ประมาณ 5-10 เท"าของความสูง ในพ้ืนท่ีโล"งระหว"างต�นนี้พันธุ�พืชตระกูลหญ�า  
จะครอบครองพ้ืนท่ีท้ังหมดไว� โดยท่ัวไปแล�วพ้ืนท่ีปlาทุ"งจะมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายปiตํ่ากว"า 800 มิลลิเมตร
ต"อปi ดินมีสภาพความเป3นกรดสูงหรือดินเค็ม หรือดินต้ืน ต�นไม�ขนาดใหญ" จึงไม"สามารถสืบพันธุ�ได�ดี
ในพ้ืนท่ีดังกล"าว ยกเว�นพืชจําพวกหญ�าท่ีมีการพัฒนาระบบรากและระบบการขยายพันธุ�ให�เหมาะสม
ต"อการครอบครองพ้ืนท่ีปlาทุ"ง 
     ประโยชน�ของทรัพยากรปlาไม� ประโยชน�ของทรัพยากรปlาไม� สามารถ
จําแนกออกเป3น 3 ด�านกว�างๆ คือ ประโยชน�ทางเศรษฐกิจ ทางนิเวศวิทยา และทางสิ่งแวดล�อม โดยมี
รายละเอียดดังนี้ (โยธิน  สุริยพงศ�, 2542) คือ 1) ประโยชน�ทางเศรษฐกิจ (Economic Value)      
1.1) ด�านของปริมาตรเนื้อไม�ท่ีนํามาใช�ประโยชน�ในเชิงการค�า และการแปรรูปเพ่ือการก"อสร�างต"างๆ 
เช"น ไม�สัก ไม�ประดู" ไม�มะค"า ฯลฯ 1.2) ด�านพันธุ�ไม�ท่ีมีคุณค"าทางเศรษฐกิจ ได�แก" พันธุ�ไม�หายาก 
และไม�ประดับเพ่ือความสวยงาม เช"น  กล�วยไม�ปlา ปรง จันผา เฟjน เป3นต�น 1.3) ด�านการเป3นอาหาร
และ ยารักษาโรค ได�แก" สัตว�ปlา ของปlา และพืชสมุนไพร 1.4) ด�านอุตสาหกรรมการท"องเท่ียว ซ่ึงใน
ปeจจุบันการท"องเท่ียวในเชิงอนุรักษ� (Ecotourism) สามารถทํารายได�เข�าสู"ประเทศเป3นจํานวนมาก             
2) ประโยชน�ทางนิเวศวิทยา (Ecological Value) 2.1) ด�านสัตว� โดยท่ีปlาไม�เป3นแหล"งอยู"อาศัยและ
เป3นแหล"งอาหารของสัตว�ปlา และในทางกลับกันสัตว�ปlาก็มีความสําคัญต"อการดํารงอยู"ของปlาไม�ด�วย
เช"นกัน ตัวอย"างเช"น พืชพรรณบางชนิดจะแพร"พันธุ�และงอกเจริญเติบโตได�จะต�องอาศัยสัตว�พาไป 
หรือเมล็ดพืชบางชนิดจะงอกเป3นต�นได�ต�องผ"านการกินของนกแล�วขับถ"ายมูลลงสู"พ้ืนดิน เป3นต�น     
2.2) ด�านการหมุนเวียนธาตุอาหาร ได�แก" การตรึงไนโตรเจนในปมรากพืช และการผุพังทับถมของเศษ
ซากพืช ทําให�เกิดการหมุนเวียนของธาตุ N, P, K  เป3นต�น 2.3) ด�านการเป3นแหล"งน้ํา/การเป3นต�นน้ํา
ลําธาร โดยปlาไม�ถือว"าเป3นตัวการสําคัญของการเกิดฝนและเป3นแหล"งซับน้ําท่ีมีประสิทธิภาพสูง การ
ทําลายปlาไม�จึงถือเป3นการทําลายแหล"งต�นน้ําลําธารโดยตรง 2.4) ด�านการเป3นแหล"งพันธุกรรมและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ซ่ึงจัดได�ว"าปlาไม�เป3นระบบท่ีใหญ"ท่ีสุดของการรวบรวมทางพันธุกรรม
ของสัตว�และพืชพรรณต"างๆ รวมท้ังมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงอีกด�วย โดยปlาไม�ท่ีอยู"ในสภาพ
ธรรมชาติด้ังเดิมปราศจากการบุกรุกทําลายจะเป3นแหล"งพันธุกรรมและมีความหลากหลายสูงกว"าปlา
เสื่อมโทรม 3) ประโยชน�ทางสิ่งแวดล�อม (Environmental Value) 3.1) ด�านการควบคุมมลพิษ โดย
ท่ีปlาไม�สามารถเป3นตัวกรองและดูดซับมลพิษท่ีปะปนในอากาศ  รวมท้ังสามารถช"วยลดระดับความดัง
ของเสียงรบกวนต"างๆ ด�วย จึงกล"าวได�ว"าการมีสภาพปlาไม�ท่ีอุดมสมบูรณ�จะช"วยลดและควบคุมมลพิษ
ทางสิ่งแวดล�อมได�ในระดับหนึ่ง 3.2) ด�านการปfองกันอุทกภัย/ภาวะแห�งแล�ง เนื่องจากปlาไม�มีระบบ
รากพืชเป3นตัวช"วยอุ�มและดูดซับน้ําในดิน ทําให�ปริมาณน้ําฝนท่ีตกลงสู"พ้ืนดินถูกกักเก็บไว�แล�วค"อยๆ 
ไหลสู"ท่ีต่ํากว"าอย"างค"อยเป3นค"อยไป ทําให�ไม"เกิดภาวะน้ําท"วมหรืออุทกภัย ขณะเดียวกันการท่ีรายพืช
อุ�มน้ําไว�และยังมีร"มเงาจากพุ"มเรือนยอดของพืชพรรณไม�ช"วยทําให�เกิดการสะสมความชื้นในดินมาก
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ข้ึน จึงถือได�ว"าปlาไม�ช"วยปfองกันและควบคุมไม"ให�เกิดภาวะความแห�งแล�งด�วย 3.3) ด�านการปfองกัน
วาตภัย ปlาไม�ประกอบด�วยสังคมพืชท่ีมีทรงพุ"ม ก่ิงก�านและความสูงของลําต�นในระดับต"างๆ กัน ทําให�
ปlาไม�สามารถปfองกันและช"วยลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดจากลมหรือการเกิดวาตภัย 
     ปeญหาเก่ียวกับทรัพยากรปlาไม�  ในช"วยระยะเวลา 35 ปiท่ีผ"านมานี้  
ทรัพยากรปlาไม�และความหลากหลายทางชีวภาพได�ถูกทําลายลงเป3นจํานวนมาก โดยพ้ืนท่ีปlาไม�
รวมท้ังประเทศในปi พ.ศ. 2539 เหลืออยู"เพียง 80 ล�านไร"คิดเป3นร�อยละ 25 ของพ้ืนท่ีประเทศ เม่ือ
เทียบกับในช"วงระหว"างปi พ.ศ. 2504 ท่ีเคยมีพ้ืนท่ีปlาไม�มากถึงร�อยละ 53 ของพ้ืนท่ีประเทศ แม�ว"าจะ
ได�มีการยกเลิกพ้ืนท่ีสัมปทานปlาไม�ต้ังแต"ปi พ.ศ. 2532 แล�วก็ตาม พ้ืนท่ีปlาไม�ยังถูกบุกรุกทําลายเฉลี่ย
ถึงปiละ 1.5 ล�านไร"ในช"วงระหว"างปi พ.ศ. 2532-2536 และท้ังๆ ท่ีรัฐบาลได�พยายามท่ีจะปfองกันด�วย
มาตรการต"างๆ ในช"วง 2 ปiต"อมา พ้ืนท่ีปlาไม�ยังคงลดลงอีกกว"าปiละ 600,000 ไร" 
     ประเด็นปeญหาท่ีเป3นมูลเหตุสําคัญให�พ้ืนท่ีปlาไม�ลดลงและเสื่อมโทรมอย"าง
มากจนไม"สามารถฟ��นฟูสภาพได�อย"างรวดเร็ว ได�แก" 1) การบุกรุกพ้ืนท่ีปlาเพ่ือเข�าครอบครองท่ีดิน เม่ือ
ประชากรเพ่ิมมากข้ึนความต�องการใช�ท่ีดินเพ่ือปลูกสร�างท่ีอยู"อาศัยและท่ีดินเพ่ือทํากินก็สูงข้ึน ซ่ึงเป3น
ผลผลักดันให�เกิดการบุกรุกพ้ืนท่ีปlาไม� แผ�วถางปlา เผาปlาเพ่ือทําไร"เลื่อนลอย (Shifting Cultivation) 
หรือจับจองท่ีดิน เป3นต�น ส"วนใหญ"เกิดจากการกระทําของชาวเขา ซ่ึงกระจัดกระจายอยู"ในท�องท่ี
จังหวัดต"างๆ ทางภาคเหนือ และภาคอ่ืนๆ นับว"าเป3นการทําลายปlาท่ีรุนแรงท่ีสุด 2) การลักลอบตัดไม�
เพ่ือทําฟ�นเผาถ"าน  นับว"ามีความรุนแรงรองลงมาจากประเภทแรก เนื่องจากการลักลอบตัดฟeนไม�
ประเภทนี้จะกระทําต"อต�นไม�แทบทุกชนิด ทุกขนาด รวมท้ังยังขุดโคนหรือตอข้ึนมาเพ่ือตัดทอนและ
เผาเป3นถ"าน 3) การลักลอบตัดไม�ทํางายปlาเพ่ือการค�า สืบเนื่องมาจากปeญหาการเพ่ิมข้ึนของจํานวน
ประชากรอย"างรวดเร็วทําให�มีความต�องการในการใช�ไม�เพ่ิมข้ึน ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนนับว"ามีความ
รุนแรงน�อยกว"าสองประเภทแรก เพราะไม�ส"วนใหญ"ท่ีถูกลักตัดมักเป3นไม�ท่ีมีค"าและขนาดโตสมควรท่ี
จะนํามาใช�ประโยชน�ได�เท"านั้น 4) การขยายพ้ืนท่ีทางการเกษตร เนื่องจากการเพ่ิมข้ึนของประชากร
ทําให�ความต�องการพ้ืนท่ีการเกษตรขยายตัวเพ่ิมมากข้ึนตามไปด�วย เกษตรกรในท�องถ่ินชนบทท่ีอาศัย
อยู"บริเวณติดกับปlาจะขยายพ้ืนท่ีเกษตรของตนโดยการแผ�วถางทําลายปlาบริเวณท่ีอยู"ข�างเคียงเพ่ือถือ
ครอง นอกจากนี้ราษฎรท่ีไม"มีท่ีดินทํากินเป3นของตนเองก็มักจะทําการบุกรุกพ้ืนท่ีปlาเพ่ือจับจองเป3น
พ้ืนท่ีทํากินเช"นกัน 5) อุตสาหกรรมท่ีใช�ไม�เป3นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตบางชนิด มีส"วนทําให�มีการ
ลักลอบตัดไม�ทําลายปlา เช"น อุตสาหกรรมบ"มใบยาสูบ การทําเครื่องปe�นดินเผา ฯลฯ ซ่ึงแต"ละปiจะมี
การใช�เชื้อเพลิงจํานวนมาก นอกจากนี้ประชาชนโดยเฉพาะในเขตชนบทยังคงใช�ไม�ฟ�นและถ"านเป3น
เชื้อเพลิงในการหุงต�ม และบางครั้งก็เป3นการใช�อย"างไม"ประหยัด 6) การบุกรุกพ้ืนท่ีปlาของนายทุนเพ่ือ
หวังกําไรจากการใช�พ้ืนท่ีในอนาคตโดยเฉพาะจากการท"องเท่ียว จะเห็นได�จากการบุกรุกสร�างสถานท่ี
พักผ"อนและสนามกอล�ฟอย"างมากมายท่ัวประเทศ ซ่ึงนายทุนเหล"านี้มีวิธีการเลี่ยงกฎหมายเพ่ือให�
ได�มาซ่ึงกรรมสิทธิ์ในการครอบครอง 7) การขยายตัวของธุรกิจการเกษตรบางชนิดส"งผลกระทบต"อ
พ้ืนท่ีปlา เช"น มีการบุกรุกพ้ืนท่ีปlาชายเลนเพ่ือเลี้ยงกุ�งกันอย"างกว�างขวาง เพราะเป3นธุรกิจท่ีให�
ผลตอบแทนสูง ทําความเสียหายให�กับพ้ืนท่ีปlาชายเลนของประเทศเป3นอย"างมาก เป3นต�น             
8) โครงการพัฒนาของรัฐบาลบางโครงการ ก"อให�เกิดความเสียหายและความเสื่อมโทรมต"อทรัพยากร



187 
 

ปlาไม� เช"น โครงการสร�างเข่ือน การตัดถนนและการเดินสายไฟฟfาแรงสูงผ"านไปในบริเวณปlา เป3นต�น 
9) การเกิดภัยธรรมชาติ เช"น ไฟไหม�ปlา โรคระบาดพืช เป3นต�น ซ่ึงสร�างความสูญเสียแก"ปlาไม�เป3นอย"าง
มากท้ังทางตรงและทางอ�อม 
     การอนุรักษ�ทรัพยากรปlาไม� การท่ีปlาไม�ถูกทําลายลงเป3นจํานวนมากได�
ก"อให�เกิดผลกระทบต"อสภาพภูมิอากาศไปท่ัวโลก รวมท้ังความสมดุลในแง"อ่ืนๆ ด�วย ดังนั้น การฟ��นฟู
สภาพปlาไม�  จึงต�องดําเนินการอย"างเร"งด"วน จากปeญหาดังกล"าว รัฐบาลได�ดําเนินนโยบายและ
มาตรการท่ีสําคัญเพ่ือท่ีจะอนุรักษ�ทรัพยากรปlาไม�ไว�ดังนี้ (โยธิน  สุริยพงศ�, 2542) 1) การกําหนด
นโยบายปlาไม�แห"งชาติในระยะเร"งด"วน คือ การปjดปlาลดการทําไม�ลงร�อยละ 50 ของพ้ืนท่ีท่ีเปjดให�ทํา
ในปeจจุบัน เพ่ือให�ปlาท่ีถูกตัดโค"นได�มีโอกาสฟ��นคืนสภาพเดิม เพ่ือปfองกันรักษาต�นน้ําลําธาร ในระยะ
ยาวได�มีการกําหนดแนวทางการจัดการและพัฒนาทรัพยากรปlาไม� คือ การกําหนดพ้ืนท่ีปlาไม�ท่ัว
ประเทศอย"างน�อยในอัตราร�อยละ 40 ของพ้ืนท่ีประเทศ 2) การดําเนินงานด�านการอนุรักษ� โดยการ
ดําเนินงานท่ีเก่ียวข�องกับงานปลูกปlา งานสงวนปlา งานบํารุงปlา งานอุทยานแห"งชาติ งานสงวนและ
คุ�มครองสัตว�ปlา งานปfองกันรักษาปlา งานจัดการลุ"มน้ํา และโครงการพัฒนาปlาไม�ด�านต"างๆ จาก
ข�อมูลในปi พ.ศ. 2539 ประเทศไทยมีอุทยานแห"งชาติ 82 แห"ง ครอบคลุมพ้ืนท่ี 26,403 ล�านไร" เขต
รักษาพันธุ�สัตว�ปlา 40 แห"งครอบคลุมพ้ืนท่ี 18.724 ล�านไร" และเขตห�ามล"าสัตว�ปlา 49 แห"ง ครอบคลุม
พ้ืนท่ี 2.573 ล�านไร" นอกจากนี้ ยังมีการจัดพ้ืนท่ีพักผ"อนหย"อนใจในรูปอ่ืนๆ เช"น สวนรุกขชาติ         
สวนพฤกษศาสตร�  และวนอุทยาน อีกด�วย 3) การกําหนดชั้นคุณภาพของลุ"มน้ํา ซ่ึงเป3นการวาง
แผนการใช�ทรัพยากรธรรมชาติทุกชนิดในเขตลุ"มน้ํา โดยการแบ"งเขตการใช�ประโยชน�ตามปeจจัยของ
สภาพทางกายภาพของพ้ืนท่ีและกําหนดมาตรการใช�ท่ีดินให�สอดคล�องกันเพ่ือประโยชน�ทางการ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสืบไป 4) การปลูกปlาทดแทนเพ่ือฟ��นฟูสภาพปlาท่ีถูกทําลายให�คืนสู"สภาพ
เดิม กรมปlาไม�ได�ดําเนินการปลูกปlาทดแทนปiละประมาณ 120,000-200,000 ไร" 5) จัดท่ีดินทํากิน
ให�แก"ราษฎร โดยทําการสํารวจพ้ืนท่ีปlาท่ีมีสภาพเสื่อมโทรม และนํามาจัดเป3นท่ีทํากินให�แก"ราษฎรผู�
ยากไร� จัดระเบียบชุมชนข้ึนใหม"เพ่ือปfองกันการบุกรุกยึดครองพ้ืนท่ีปlาไม� เช"น โครงการสิทธิทํากินใน
เขตปlาสงวนแห"งชาติ (สทก.) และโครงการจัดท่ีทํากินให�แก"ราษฎรผู�ยากไร�ในพ้ืนท่ีปlาสงวนแห"งชาติ
เสื่อมโทรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คจก.) เป3นต�น 6) จัดต้ังศูนย�เพาะชํากล�าไม� โดยขยายงาน
ออกไปท่ัวประเทศ  นอกจากจะผลิตกล�าไม�ไว�ใช�เพ่ือกิจกรรมการปลูกปlาของกรมปlาไม�แล�วยังแจกจ"าย
ให�แก"ราษฎรและส"วนราชการอ่ืนๆ รวมท้ังวัด โรงเรียน และชุมชน นําไปปลูกในเทศกาลต"างๆ         
7) โครงการตามพระราชดําริด�านการฟ��นฟูทรัพยากรปlาไม� เช"น โครงการศึกษาการพัฒนาห�วยฮ"องไคร� 
โครงการพัฒนาดอยตุง โครงการศูนย�ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ�อน โครงการศูนย�ศึกษาการพัฒนาอ"าว
คุ�งกระเบน โครงการศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง โครงการศูนย�ศึกษาการพัฒนาภูพาน ฯลฯ 
โครงการเหล"านี้มีส"วนช"วยในด�านการพัฒนาปlาไม� และช"วยโน�มน�าวประชาชนให�ตระหนักถึง
ความสําคัญของทรัพยากรปlาไม� 8) โครงการพัฒนาปlาชุมชน โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือให�ประชาชนใน
เขตพ้ืนท่ีปlาหรือบริเวณใกล�เคียงมีแหล"งไม�ใช�สอยภายในหมู"บ�าน จะได�ไม"เข�าไปตัดไม�จากปlาธรรมชาติ 
9) มาตรการทางกฎหมายเพ่ือควบคุมการตัดไม� ทําไม� และของปlาหวงห�ามรวมถึงการกําหนดปlาท่ี
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ต�องการอนุรักษ�ให�เป3นปlาสงวน เพ่ือให�มีการสงวนและคุ�มครองอย"างใกล�ชิด เพ่ือหยุดยั้งการแผ�วถาง
และทําลายปlา 
     อย"างไรก็ตาม แม�ว"าจะได�มีกฎหมายอนุรักษ�ปlาไม�และทรัพยากรธรรมชาติ
แล�วท้ังในแง"ของการควบคุมและการคุ�มครอง แต"ถ�าหากเจ�าหน�าท่ีผู�ดูแลให�เป3นไปตามกฎหมายไม"
ปฏิบัติหน�าท่ีอย"างเข�มงวด หรือรัฐไม"อาจจัดหาเจ�าหน�าท่ีให�เพียงพอในการดูแล ย"อมทําให�การ
ควบคุมดูแลไม"ท่ัวถึงและไม"มีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะทําให�การอนุรักษ�ปlาไม�ไม"ได�ผลเช"นเดียวกับ
สภาพการณ�ในปeจจุบัน 
     ท้ังนี้ ยังมีความพยายามของภารรัฐในการรักษาและเพ่ิมพ้ืนท่ีปlาไม�ของ
ประเทศอีกทางหนึ่ง คือ นโยบายปลูกปlา  ซ่ึงดําเนินการปลูกปlาโดยกรมปlาไม�มาต้ังแต"ปi พ.ศ. 2449 
รวมท้ังมีการยินยอมให�เอกชนเข�าไปปลูกสร�างสวนปlา ตลอดจนมีโครงการปลูกปlาขนาดใหญ"หลาย
โครงการ เช"น โครงการปลูกปlาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู"หัวในวโรกาสทรง
ครองราชย� 50 ปi ต้ังแต" ปi พ.ศ. 2537-2539 แต"จากสถิติพบว"าในระยะเวลากว"า 80 ปiท่ีผ"านมา 
ประเทศไทยปลูกปlาได�ท้ังสิ้น 3,734,456 ไร" โดยเฉลี่ยแล�วปiละ 42,924.78 ไร" ขณะท่ีช"วงเวลา
ดังกล"าวปlาไม�ถูกทําลายไปเกือบ 80 ล�านไร" หรือปiละเกือบ 1 ล�านไร" 
     ปeญหามลพิษสิ่งแวดล�อมในประเทศเป3นปeญหาท่ีมีผลกระทบต"อการ
พัฒนาประเทศ โดยมีอัตราท่ีเพ่ิมปริมาณและความรุนแรงสูงข้ึนเป3นลําดับ โดยเฉพาะในเขต
กรุงเทพมหานครและได�เริ่มเเผ"ขยายวงกว�างออกไปในส"วนภูมิภาคบางแห"ง เช"น เชียงใหม" หาดใหญ" 
เป3นต�น ซ่ึงสถานการณ�เหล"านี้ได�ก"อให�เกิดผลเสียต"อสุขภาพอนามัยของประชาชน ขัดขวางความเจริญ
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ท้ังทางตรงและทางอ�อม เป3นอย"างมาก 
     มลพิษสิ่งแวดล�อม (Environmental Pollution) หมายถึง การท่ีมี
สิ่งเจือปนอยู"ในสิ่งแวดล�อมจนถึงระดับท่ีอาจก"อให�เกิดอันตรายต"อสุขภาพอนามัยของมนุษย� เป3น
อันตรายต"อสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ หรือเป3นสถานการณ�ของสภาพแวดล�อมท่ีไม"น"าพึงพอใจหรื
สถานการณ�ท่ีก"อให�เกิดอันตรายหรือความเสียหายข้ึนได� 
     สารมลพิษ (Pollutant) หมายถึง สารท่ีก"อให�เกิดอันตรายหรือผลกระทบ
ข้ึนท้ังโดยตรงและโดยอ�อมต"อมนุษย� สัตว� พืช และสภาพแวดล�อมนั้นๆ สารมลพิษมีอยู"หลายชนิดอาจ
เป3นก¡าซ เช"น ก¡าซคาร�บอนมอนอกไซด� ก¡าซซัลเฟอร�ไดออกไซด� หรืออาจเป3นอนุภาคท่ีแขวนลอยอยู"
ในอากาศ เช"น เขม"า ควัน หรืออาจอยู"ในรูปของสารเคมีปfองกันศัตรูพืชและสัตว� เช"น ดีดีที หรือสาร
มลพิษจากกระบวนการอุตสาหกรรม เช"น ตะก่ัว แมงกานีส ปรอท เป3นต�น 
     ปeญหามลพิษสิ่งแวดล�อมท่ีเกิดข้ึนในปeจจุบัน ได�แก" มลพิษทางน้ํา มลพิษ
ทางอากาศ มลพิษทางเสียง มลพิษจากสารอันตราย มลพิษจากมูลฝอย รวมท้ังมลพิษจากของเสีย
อันตราย คือ  
     1) มลพิษทางอากาศ มีข�อมูล ดังนี้ 1.1) ปeญหามลพิษทางอากาศ เป3น
ปeญหาสิ่งแวดล�อมท่ีเห็นได�ชัดเจนในเขตชุมชนขนาดใหญ" และพ้ืนท่ีพัฒนาท่ีมีการขยายตัวอย"าง
รวดเร็วของกิจกรรมอุตสาหกรรม การคมนาคมขนส"งและการจราจร รวมท้ังกิจกรรมอ่ืนๆ เช"น การ
ก"อสร�าง เป3นต�น โดยเป3นปeญหาท่ีพบเห็นท่ัวไปท้ังในกรุงเทพมหานครแลปริมณฑล และเมืองใหญ"ท่ี
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เป3นศูนย�กลางความเจริญต"างๆ เช"น เชียงใหม" ขอนแก"น สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง และสระบุรี 
เป3นต�น 1.2) ความหมายของมลพิษ หรืออากาศเสีย (Air  Pollution) หมายถึง ภาวะอากาศท่ีมีการ
เจือปนของสารพิษต"างๆ ในปริมาณท่ีสามารถทําให�อากาศเสื่อมคุณภาพก"อให�เกิดอันตรายต"อมนุษย� 
สัตว� และพืช ท้ังโดยทางตรงและทางอ�อม มลพิษทางอากาศเป3นปeญหาท่ีมีผลกระทบต"อสุขภาพ
อนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล�อมอ่ืนๆ มากมาย เป3นปeญหาหลักสําคัญสําหรับชุมชนในเขตเมือง
เนื่องจากต้ังอยู"ใกล�แหล"งปล"อยมลพิษท่ีสําคัญ เช"น ยวดยานพาหนะและโรงงานอุตสาหกรรมต"างๆ ท่ี
ใช�น้ํามันเป3นเชื้อเพลิง ปeจจุบันอากาศเสียท่ีเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมมีความรุนแรงน�อยกว"าเม่ือ
เทียบกับยานพาหนะท่ีแล"นไปมาบนท�องถนน สําหรับในชนบทก็มีปeญหาอากาศเสียเช"นเดียวกันแต"
เนื่องจากชุมชนในชนบทมีการกระจายตัวมากจึงทําให�ความรุนแรงของปeญหาลดน�อยลง  ลิกไนต�
จัดเป3นแหล"งพลังงานท่ีมีแนวโน�มก"อให�เกิดอากาศเสียมากข้ึน เนื่องจากเป3นท่ีนิยมใช�กันมากในโรงงาน
อุตสาหกรรมและการผลิตกระแสไฟฟfา  1.3) แหล"งกําเนิดอากาศเสีย โดยปกติอากาศเสียมี
แหล"งกําเนิดท้ังโดยธรรมชาติ เช"น ฝุlนละอองในอากาศ กลิ่น และก¡าซต"างๆ ท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ
โดยมากมักจะไม"รุนแรง กับท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษย� ซ่ึงเป3นสาเหตุสําคัญของอากาศเสีย 
แหล"งกําเนิดอากาศเสียท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษย�ท่ีสําคัญได�แก" (1) การคมนาคมขนส"งเกิดจาก
ยวดยานพาหนะต"างๆ ท่ีขับเคลื่อนอยู"ในท�องถนน เช"น รถยนต�ต"างๆ ยานพหานะท่ีเพ่ิมข้ึนเป3นจํานวน
มากนี้ ทําให�มีไอเสียออกสู"อากาศอย"างมากมาย ก¡าซพิษต"างๆ ท่ีออกจากไอเสียของยานพาหนะ ได�แก"  
คาร�บอนมอนอกไซด� (60 %) ไฮโดรคาร�บอน (46 %) อกไซด�ของไนโตรเจน (23 %) และออกไซด�ของ
กํามะถัน อากาศเสียจากการคมนาคมขนส"ง (2) โรงงานอุตสาหกรรมเป3นแหล"งหนึ่งท่ีสําคัญซ่ึง
ก"อให�เกิดอากาศเสีย สารมลพิษท่ีปล"อยออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมส"วนมาก ได�แก" ฝุlนละออง  
และก¡าซพิษชนิดต"างๆ เช"น ไฮโดรเจนซัลไฟด� ซัลเฟอร�ได�ออกไซด� และไอของสารโลหะหนัก  เช"น  
ตะก่ัว (3) โรงไฟฟfา สารท่ีปล"อยออกมาได�แก" ก¡าซซัลเฟอร�ไดออกไซด� ฝุlนละออง และไนโตรเจน
ออกไซด� (4) การกําจัดมูลฝอย การเผามูลฝอยมีผลทําให�อากาศเสียเนื่องจากจะมีสารท่ีเป3นอันตราย
ต"อมนุษย�ออกมาด�วย เช"น ก¡าซคาร�บอนมอนอกไซด� เขม"าและสารประกอบไฮโดรเจนคาร�บอน  ส"วน
ขยะมูลฝอยท่ีถูกท้ิงลงในแม"น้ําลําคลองต"างๆ จะทําให�น้ําเน"าเสียมีกลิ่นเหม็นและเป3นสาเหตุของการ
เกิดก¡าซพิษหลายชนิด เช"น ก¡าซไฮโดรเจนซัลไฟด� และแอมโมเนีย เป3นต�น (5) ครัวเรือนและภาค
เกษตรกรรม เป3นแหล"งกําเนิดฝุlนลอองอละหมอกควันท่ีสําคัญ เนื่องจากเชื้อเพลิงท่ีใช�ส"วนใหญ"เป3น
ฟ�น ถ"าน  แกลบท่ีมีการสันดาปแบบไม"สมบูรณ� 1.4) สารมลพิษในอากาศ จากการกําหนดมาตรฐาน
คุณภาพอากาศของสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห"งชาติเม่ือปi พ.ศ. 2524 ได�จําแนกสาร
มลพิษในอากาศออกเป3น 6 ชนิด ได�แก" ก¡าซคาร�บอนมอนอกไซด� ก¡าซซัลเฟอร�ไดออกไซด� ก¡าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด� โอโซน ฝุlนละออง และตะก่ัว   
     2) มลพิษทางเสียง (Noise Pollution) เกิดข้ึนตามความเจริญก�าวหน�า
ทางด�านเทคโนโลยี ท้ังในการนําเครื่องจักรกลมาใช�ในโรงงานอุตสาหกรรม การใช�ยวดยานพาหนะ
ต"างๆ โดยเฉพาะรถ จักรยานยนต�ท่ีดัดแปลงท"อไอเสีย การก"อสร�างอาคารด�วยเครื่องมือขนาดใหญ"
ฯลฯ สิ่งเหล"านี้ล�วนก"อให�เกิดมลพิษทางเสียงท้ังสิ้น ปeจจุบันระดับเสียงของบางพ้ืนท่ีในเขต
กรุงเทพมหานครและเมืองใหญ" เช"น หาดใหญ" เชียงใหม" อยู"ในระดับท่ีอาจก"อให�เกิดอันตรายต"อ
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สุขภาพของประชาชน ทําให�หูตึงได� หากได�ยินติดต"อกันเป3นเวลานาน 2.1) ความหมายของมลพิษทาง
เสียง มลพิษทางเสียง หมายถึง สภาวะแวดล�อมท่ีมีเสียงท่ีไม"พึงปรารถนารบกวนโสตประสาท จน
ได�รับอันตรายต"อสุขภาพของมนุษย� เสียงรบกวนต"างๆ ท้ังท่ีมีระดับสูงจนอาจเป3นอันตรายต"อแก�วหู 
และเสียงรบกวนท่ัวๆ ไป ท่ีก"อให�เกิดความรําคาญ ได�แก" (1) เสียงจากสถานประกอบการ เช"น เสียง
เครื่องจักรทํางานในโรงงาน (2) เสียงในชุมชน มักเป3นย"านธุรกิจจอแจรวมถึงแหล"งบันเทิง สถาน
เริงรมย�ต"างๆ ท่ีมีเสียงดังอึกทึก3) เสียงท่ีเกิดจากการคมนาคมขนส"ง เป3นเสียงท่ีเกิดจากยานพาหนะ
ต"างๆ เช"น  รถไฟ รถบรรทุก รถจักรยานยนต�  เรือยนต�  เรือหางยาว เครื่องบิน เป3นต�น                 
2.2) แหล"งกําเนิดมลพิษทางเสียงแบ"งออกได�เป3นประเภทใหญ"ๆ ดังนี้ (1) การจราจรทางบก ได�แก" 
รถยนต� รถบรรทุก รถไฟ รถจักรยานยนต� รถสามล�อ เครื่อง โดยเฉพาะอย"างยิ่งรถจักรยานยนต�ท่ี
ดัดแปลงท"อไอเสียซ่ึงก"อให�เกิดความรําคาญ ท้ังในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองอ่ืนๆ (2) การจราจร
ทางอากาศ ได�แก" เครื่องบินประเภทต"างๆ (3) การจราจรทางน้ํา เช"น เรือยนต� เรือหางยาว 
โดยเฉพาะชุมชนท่ีอยู"ตามแนวฝe�งคลองและแม"น้ําสายต"างๆ เสียงจากเรือหางยาวก"อให�เกิดความ
รําคาญเป3นอย"างมาก (4) โรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท เช"น โรงงานผลิตเครื่องเหล็กโรงกลึง  
โรงงานทอผ�า โรงงานปาร�เก� โรงงานเฟอร�นิเจอร� เป3นต�น (5) ชุมชนท่ีอยู"อาศัยหรือย"านธุรกิจการค�า
แหล"งบันเทิงต"างๆ เช"น โรงแรม สถานอาบอบนวด ไนต�คลับ เป3นต�น (6) การก"อสร�างโครงการใหญ"ๆ  
เช"น เครื่องเจาะคอนกรีต เครื่องสูบน้ํา เครื่องตอกเสาเข็ม เป3นต�น 
     3) มลพิษทางน้ํา น้ําเป3นปeจจัยสําคัญของสิ่งมีชีวิต  กิจกรรมแทบทุกชนิด
ของมนุษย�มีความสัมพันธ�อย"างใกล�ชิด กับน้ํา การเพ่ิมข้ึนของประชากรมีผลทําให�ปริมาณการใช�น้ํา 
อาหารและพลังงานเพ่ิมมากข้ึน ดังนั้น ปริมาณของเสียท่ีจะต�องกําจัดออกสู"ภายนอกก็จะยิ่งเพ่ิม
ปริมาณมากข้ึนตามไปด�วย การขยายตัวของชุมชนเมืองและการพัฒนาอุตสาหกรรม ได�ก"อให�เกิด
ปeญหากับคุณภาพน้ําในแหล"งต"างๆ ท่ีถูกใช�เป3นท่ีระบายของเสีย ทําให�เกิดปeญหาน้ําเสียข้ึนมาส"งผล
กระทบต"อสิ่งแวดล�อมและความเป3นอยู"ของมนุษย� 3.1) มลพิษทางน้ําหรือน้ําเสีย (Water  
Pollution) หมายถึง น้ําท่ีมีสิ่งเจือปนอยู"มากเกินขีดจํากัด หรือน้ําท่ีมีคุณสมบัติเปลี่ยนไปจาก
ธรรมชาติ ไม"สามารถนํามาใช�ประโยชน�ท้ังการอุปโภคและบริโภค จนทําให�มนุษย� สัตว� พืช ได�รับ
อันตรายท้ังโดยทางตรงและทางอ�อม 3.2) ลักษณะของมลพิษทางน้ํา อาจจําแนกได�ดังนี้ (1) น้ําเน"า 
ได�แก" น้ําท่ีมีปริมาณออกซิเจนละลายในน้ําตํ่า มีสีดําคล้ํา และอาจส"งกลิ่นเหม็น น้ําประเภทนี้เป3น
อันตรายต"อการบริโภค การประมง และทําให�แหล"งน้ําสูญเสียคุณค"าทางด�านการพักผ"อนหย"อนใจ    
(2) น้ําเป3นพิษ ได�แก" น้ําท่ีมีสารเป3นพิษเจือปนอยู"ในระดับท่ีอาจเป3นอันตรายต"อชีวิตมนุษย�และสัตว�น้ํา 
เช"น สารประกอบของปรอท ตะก่ัว สารหนู แคดเมียม ฯลฯ (3) น้ําท่ีมีเชื้อโรค ได�แก" น้ําท่ีมีเชื้อ
แบคทีเรีย ไวรัส ฯลฯ เช"น เชื้อบิด เชื้ออหิวาห�ตกโรค เชื้อไทฟอยด� ฯลฯ เจือปนอยู" (4) น้ําขุ"น ได�แก" 
น้ําท่ีมีตะกอนดินและทรายเจือปนอยู"เป3นจํานวนมากจนเป3นอันตรายต"อสัตว�น้ําและเป3นอุปสรรคต"อ
การใช�ประโยชน�ของมนุษย� (5) น้ําร�อน ได�แก" น้ําท่ีได�รับการถ"ายเทความร�อนจากน้ําท้ิงจนมีอุณหภูมิ
สูงกว"าท่ีควรจะเป3นตามธรรมชาติ  ส"วนใหญ"เกิดจากการระบายน้ําหล"อเย็นจากโรงงานอุตสาหกรรม
ลงสู"แหล"งน้ํา ซ่ึงจะมีผลกระทบต"อการดํารงชีวิต และการแพร"พันธุ�ของสัตว�น้ําและสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ      
(6) น้ําท่ีมีกัมมันตภาพรังสี ได�แก" น้ําท่ีมีสารกัมมันตรังสีเจือปนในระดับท่ีเป3นอันตรายต"อมนุษย�      
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(7) น้ํากร"อย ได�แก" น้ําจืดท่ีเสื่อมคุณภาพ เนื่องจากการละลายของเกลือในดิน หรือในน้ําทะเลไหล
หรือซึมเข�าเจือปน (8) น้ําท่ีมีคราบน้ํามัน ได�แก" น้ําท่ีมีน้ํามันหรือไขมันเจือปนอยู"มาก 
 
2.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 นฐินันต�  ศรีลาศักดิ (2556) ศึกษาเรื่องการบริหารจัดการพรรคการเมืองไทยสู"ความเป3น
ประชาธิปไตยแบบมีส"วนร"วม พบว"า 1) สภาพปeจจุบันของการเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย คือ 
ความไม"ต"อเนื่องเพราะมีการปฏิวัติรัฐประหารบ"อยครั้งเป3นผลทําให�พรรคการเมืองไม"สามารถพัฒนา
ให�มีความเข�มแข็งและสู"ความเป3นประชาธิปไตยแบบมีส"วนร"วมท่ีดีได� ทําให�การบริหารจัดการพรรค
การเมืองไทยในปeจจุบันต�องข้ึนอยู"กับสถานการณ�และการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และผู�นําทางการ
เมืองจึงทําให�พรรคการเมืองต�องนํานโยบายประชานิยมมาใช�เพ่ือสร�างคะแนนนิยมให�กับพรรค
การเมือง 2) ปeญหาอุปสรรคของการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยเกิดจาก พรรคการเมือง 
อุดมการณ�ทางการเมืองท่ีถูกต�อง นโยบายของพรรคการเมืองไม"สามารถตอบสนองความต�องการของ
ประชาชนได� คุณลักษณะส"วนบุคคลของสมาชิกพรรคการเมือง บางคนขาดคุณธรรมและจริยธรรม 
กฎหมายพรรคการเมืองขาดความเหมาะสม 3) แนวทางการบริหารจัดการพรรคการเมืองไทยสู"ความ
เป3นประชาธิปไตยแบบมีส"วนร"วมท่ีนําเสนอต�องพัฒนาประชาชนสู"ความเป3นพลเมืองท่ีดีโดยการให�
การศึกษาแก"ประชาชน พัฒนาพรรคการเมืองสู"ความเป3นสถาบันทางการเมืองท่ีเหมาะสม มีความเป3น
พรรคมวลชน มีการบริหารพรรคท่ีเป3นประชาธิปไตย การพัฒนาวัฒนธรรมการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยด�วยการเสริมสร�างค"านิยม ศรัทธาและความเชื่อม่ันในระบอบประชาธิปไตยและ
การเมืองภาคพลเมือง  
 ธนสรร  ธรรมสอน (2555) ได�ศึกษาเรื่องภาวะผู�นําทางการเมืองของนายกเทศมนตรีในการ 
บริหารเทศบาลตําบล พ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน ผลการวิจัยพบว"า บทบาทภาวะผู�นําทางการเมืองของ
นายกเทศมนตรีประกอบด�วย 1) ส"งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตยท�องถ่ิน 2) เปjดเผยข�อมูลข"าวสารต"อ
สาธารณะ 3) บริการสาธารณะให�ท่ัวถึง 4) เปjดโอกาสให�ประชาชนมีส"วนร"วม 5) พัฒนาชุมชนเทศบาล 
และชุมชนให�มีความยั่งยืน 6) พัฒนาและรักษาสิ่งแวดล�อมและศิลปวัฒนธรรมชุมชน 
 กิตติศักด์ิ  แทนสระน�อย, (2556) ศึกษาเรื่องการตัดสินใจเลือกต้ังของประชาชนในอําเภอ
บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว"า ปeจจัยท่ีส"งผลต"อการตัดสินใจเลือกต้ังของ
ประชาชนในอําเภอบางไทร ได�แก"ปeจจัยทางสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ ปeจจัยในการรับรู�ข�อมูล
ข"าวสาร ปeจจัยระบบอุปถัมภ� ปeจจัยความสัมพันธ�ระหว"างบุคคล และปeจจัยอิทธิพลและผลตอบแทน 
 ศิริพร  ธีรนิยมสุข (2556) ศึกษาเรื่องความคิดเห็นต"อการชุมนุมสาธารณะทางการเมือง
ของผู�ประกอบอาชีพขับรถแท็กซ่ีในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว"า ผู�ประกอบอาชีพขับรถ
แท็กซ่ี มีความคิดเห็นต"อการชุมนุมสาธารณะทางการเมือง โดยรวมอยู"ในระดับเห็นด�วย และเห็นด�วยกับ
วิธีการจัดเวทีปราศรัยทางการเมืองมากท่ีสุด และระดับการศึกษามีการตอบสนองต"อข"าวสารทางการเมือง 
การสื่อสารทางการเมือง การมีส"วนร"วมทางการเมือง และมีอุดมการณ�ทางการเมืองแตกต"างกัน   
 วันชัย สุขตา (2556) ศึกษาเรื่องการพัฒนาทุนมนุษย�วิถีพุทธในยุคโลกาภิวัตน� ผลการวิจัย
พบว"า หลักการพัฒนาทุนมนุษย�และผลกระทบของโลกาภิวัตน�ท่ีมีต"อการพัฒนาทุนมนุษย�นั้น 
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พระพุทธศาสนาเน�นการพัฒนาท่ีมีปฏิสัมพันธ�กับมิติทางด�านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กระแสโลกาภิวัตน� 
รวมท้ังเทคโนโลยีต"างๆ มีอิทธิพลต"อภคเอกชน ภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคการศาสนา อย"าง
หลีกเลี่ยงไม"ได� บริหารท่ัวไปก็จะเป3นไปตามกลไกของทฤษฎีระบบ นักพัฒนาทุนมนุษย�ยุคโลกาภิวัตน�
จะต�องทําการวางแผนพัฒนาทุนมนุษย�ตามวิถีพุทธ การพิจารณาจะแบ"งเป3น 2 ระดับ คือ การพัฒนา
ระดับองค�การ (Organizational Development) และการพัฒนาในระดับบุคคล (Individual 
Development) 
 อดิศักด์ิ  สอดส"องกฤษ (2556) ศึกษาเรื่องการพัฒนาการบริหารงานบุคคลทางการศึกษา
ขององค�กรปกครองส"วนท�องถ่ิน ในเขตจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว"า บุคลากรทางการศึกษาของ
องค�กรปกครองส"วนท�องถ่ิน มีสภาพการบริหารงานบุคคลทางการศึกษา ภาพรวมอยู"ในระดับปาน
กลาง คือ สภาพการพัฒนาบุคลากร สภาพการบํารุงรักษาบุคลากรและสภาพการพ�นจากงาน 
 สุเทพ ประสงค�มณี (2554) ศึกษาเรื่องปeจจัยท่ีมีผลต"อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานองค�การพิพิธภัณฑ�วิทยาศาสตร�แห"งชาติ ผลการวิจัยพบว"า พนักงานองค�การพิพิธภัณฑ�
วิทยาศาสตร�แห"งชาติมีขวัญและกําลังใจด�านปeจจัยนโยบายและการบริหารขององค�การสูง รองลงมา
คือ ปeจจัยด�านบทบาทของผู�นํา และปeจจัยด�านความสัมพันธ�กับผู�บังคับบัญชา สําหรับปeจจัยด�าน
สวัสดิการของพนักงานอยู"ในระดับตํ่า 
 สมศักด์ิ  ศรีสันติสุข และคนอ่ืนๆ (2546) ศึกษาเรื่องเสียงของคนจน: การประเมินความ
ยากจนแบบมีส"วนร"วม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบว"า สาเหตุของความยากจนของคน
ในชนบทคือ พ"อแม"เป3นคนยากจนและการศึกษาตํ่า ความยากจนทําให�เกิดปeญหาสังคม นโยบายของ
รัฐยังไม"ประสบความสําเร็จเพราะ บางส"วนไม"สามารถเข�าร"วมโครงการได� กลุ"มคนจนท่ีควรได�รับการ
ช"วยเหลือเร"งด"วนคือคนท่ีไม"มีท่ีทํากิน รองลงมาคือคนพิการ คนจนมีอาชีพรับจ�างท่ัวไป บ�านท่ีอยู"
อาศัยทรุดโทรม การศึกษาตํ่า สุขภาพไม"ดี สาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน ทุนทางสังคมข้ึนอยู"กับผู�นํา
ชุมชน คนจนไม"มีอํานาจต"อรอง 
 อุกฤษฎ�  ศรีดโรมนต� (2556) ศึกษาเรื่องการจัดการระบบเศรษฐกิจครัวเรือนไทย ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลการวิจัยพบว"า ปeจจัยท่ีมีอิทธิพลต"อการจัดการระบบเศรษฐกิจ
ครัวเรือนไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได�แก" ปeจจัยด�านการอนุรักษ�สิ่งแวดล�อมและใช�
ทรัพยากรธรรมชาติอย"างยั่งยืน ปeจจัยด�านระบบวิธีคิดและความเข�าใจ ปeจจัยด�านการมีส"วนร"มของ
สมาชิกในครัวเรือน อายุ เพศ ปeจจัยด�านการวางแผนทางการเงิน ปeจจัยด�านการประหยัดและอดออม 
ปeจจัยด�านการจัดการความเสี่ยงและควบคุมความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในครัวเรือน ปeจจัยด�านการลด
รายจ"ายและเพ่ิมรายได�  
 นิกร ยาอินตา (2553) ศึกษาเรื่องยุทธศาสตร�การจัดการหนี้ภาคของครัวเรือนเกษตรกร 
ตามนโยบายกองทุนฟ��นฟูและพัฒนาเกษตรกรภาคเหนือ ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว"า ปeจจัยท่ีมีผลต"อ
ความสามารถหนี้ของเกษตรกรท่ีได�รับการจัดการหนี้ตามนโยบายกองทุนฟ��นฟูและพัฒนาเกษตรกรใน
ภาคเหนือตอนบน เป3นไปตามสมมติฐาน ประกอบด�วยปeจจัย 4 ด�าน เรียงตามลําดับมากไปหาน�อย 
ดังนี้ 1) ปeจจัยด�านตลาดของสินค�าเกษตร พบว"า เกษตรกรยังไม"เข�าถึงสินค�าเกษตรและยังถูกกดราคา
จากพ"อค�าคนกลาง 2) ด�านเศรษฐกิจ พบว"า ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมในปeจจุบันทําให�ทุนการผลิตสูงข้ึน 
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เกษตรกรมีพฤติกรรมบริโภคนิยมมากข้ึน 3) ด�านการบริหารจัดการ พบว"า เกษตรกรไม"มีความรู�ด�าน
การบริหารจัดการ เกษตรกรโดยเฉลี่ยมีอายุมาก มีพ้ืนฐานการศึกษาในระดับประถมศึกษาตอนต�น
เป3นส"วนใหญ" 4) ด�านปรัชญาในการดํารงชีวิต พบว"าเกษตรกรขาดทักษะในการดํารงชีวิตท่ีเหมาะสม 
ยังแสวงหาและพ่ึงพาปeจจัยภายนอกชุมชนอยู"มาก ไม"รู�เท"าทันสื่อ หลงเชื่อคําโฆษณาไม"เข�าใจแนวคิด
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบว"า กรอบยุทธศาสตร�ในการจัดการหนี้ของเกษตรกร ตาม
นโยบายฟ��นฟูและพัฒนาเกษตรกรภาคเหนือตอนบน มีดังนี้ 1) ด�านตลาดของสินค�าเกษตร รัฐบาล
ต�องส"งเสริมตลาดท�องถ่ิน การแปรรูปผลิตภัณฑ�ให�เป3นวิสาหกิจชุมชน 2) ด�านเศรษฐกิจ รัฐบาลต�อง
เร"งรัดนโยบายเศรษฐกิจท่ีเอ้ือประโยชน�ต"อเกษตรกรอย"างเป3นรูปธรรม พัฒนาเกษตรกรให�มีศักยภาพ
เพียงพอท่ีจะปฏิเสธลัทธิบริโภคนิยมได� 3) ด�านการบริหารจัดการ รัฐต�องส"งเสริมการเรียนรู�ด�าน
บริหารจัดการให�กับเกษตรกร และจัดให�มีเวทีสะท�อนบทเรียนการเป3นหนี้และการจัดการองค�ความรู� 
และวิชาการด�านเทคโนโลยีใหม"ๆ ท่ีสามารถประยุกต�ใช�กับภูมิปeญญาด้ังเดิม ได�อย"างเหมาะสมและ    
4) ด�านปรัชญาในการดํารงชีวิต ต�องพัฒนาเกษตรกรให�สามารถเปลี่ยนวิธีคิดใหม" และนําแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช�อย"างจริงจัง 
 ธนาชัย  สุขวณิช (2555) ได�ศึกษาเรื่องการบริหารจัดการกลุ"มออมทรัพย�เพ่ือการผลิตใน
การสร�างความเข�มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนท่ีภาคกลางของประเทศไทย ผลการวิจัย พบว"า       
1) การบริหารจัดการ กลุ"มออมทรัพย�เพ่ือการผลิต ได�มีการจัดโครงสร�างหน"วยงานตามลักษณะของ
การจัดแบ"งงานตามหน�าท่ี การรวมอํานาจอยู"ท่ีประธานบริหาร 2) การกําหนดกําลังพล พบว"าสมาชิก
ในปeจจุบันได� จําแนกเป3นสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญโดยรับสมัครสมาชิก เฉพาะวันประชุมใหญ"
ประจําปi ในการสรรหาคณะกรรมการบริหาร 3) การวางแผนจัดกิจกรรมให�สอดคล�องกับนโยบายการ
บริหารจัดการกลุ"มออมทรัพย�เพ่ือการผลิต แบ"งตามงานท่ีรับผิดชอบ 2 ส"วน คือ ฝlายบริหารและฝlาย
กิจกรรมสวัสดิการ การบริหารงานบุคคล โดยใช�วิธีการเลือกต้ังสรรหาบุคลากรท่ีเหมาะสมกับตําแหน"ง
เข�ามาร"วมงาน ซ่ึงเน�นหลักประชาธิปไตย และ 4) การอํานวยการสั่งการ มีการจัดประชุมเพ่ือชี้แจงถึง
ผลการดําเนินงานของแต"ละฝlายให�สมาชิกในระเบียบกลุ"มออมทรัพย�เพ่ือการผลิตกําหนดกฎ กติกาให�
สมาชิกปฏิบัติ 
 สําหรับปeจจัยท่ีมีอิทธิพลในการสร�างความเข�มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ได�แก" 1) การเข�าถึง
แหล"งทุนพบว"ายังมีการเข�าถึงแหล"งทุน 2) การบริหารจัดการทุนและสมาชิก เป3นสาเหตุหลักท่ีจะ
นํามารวมตัวกันจัดต้ังกลุ"มออมทรัพย�เพ่ือการผลิต 3) การพ่ึงพาตนเองอย"างยั่งยืน มาจากการปรับปรุง
พัฒนาฐานะความเป3นอยู"ของสมาชิก 4) การมีส"วนร"วมในการตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรม และร"วม
รับผลประโยชน� 
 สิริกมล  นาเมืองรักษ� (2555) ได�ศึกษาเรื่องประสิทธิผลโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการ
พัฒนาชุมชน ในเขตบึงกุ"ม กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว"า 1) โครงการเศรษฐกิจชุมชนกิจ
พอเพียงไม"มีประสิทธิผล เพราะไม"สามารถทําให�วัตถุประสงค�ของโครงการเศรษฐกิจชุมชนกิจพอเพียง
ประสบผลสําเร็จ 2) ปeจจัยสําคัญท่ีมีผลต"อประสิทธิผลของโครงการเศรษฐกิจชุมชนกิจพอเพียง ได�แก" 
(1) ประสิทธิภาพของระบบปfองกันและปราบปรามการทุจริตของเจ�าหน�าท่ีและนักการเมือง          
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(2) ข้ันตอนการดําเนินงานการประสานงานระหว"างโครงการเศรษฐกิจชุมชนกิจพอเพียง (3) การ
ประชาสัมพันธ�ชี้แจงรายละเอียดของโครงการเศรษฐกิจชุมชนกิจพอเพียง  
 สกาวเดือน โพธิ์พันธ� (2555) ได�ศึกษาเรื่องยุทธศาสตร�การพัฒนาวิถีชาวนา อย"างยั่งยืน ใน
จังหวัดปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัย พบว"า 1) วิถีชีวิตของชาวนา เป3นแบบผสม
ระหว"างแบบด้ังเดิมและแบบสมัยใหม" ชาวนามีหนี้สิน เนื่องจากมีต�นทุนการผลิตสูง และละท้ิงภูม
ปeญญาด้ังเดิม มีอาชีพเสริมน�อยมาก การส"งเสริมของภาครัฐขาดความต"อเนื่อง การแก�ปeญหาต"างคน
ต"างทํา 2) ชาวนามีความเข�าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาก โดยยึดหลักความพอประมาณ มี
เหตุผล พ่ึงตนเองได� มีคุณธรรมและพอใจในฐานะของตนเอง 3) แนวทางการพัฒนาความรู� ทักษะ 
และการบริหารจัดการท่ีดีของชาวนา ประกอบด�วย แนวทางการพัฒนาของภาครัฐท่ีให�ความสําคัญต"อ
อาชีพเกษตรกรและชาวนา การเข�าถึงข�อมูลข"าวสารท่ีมีประโยชน� การใช�เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือลดการ
ใช�สารเคมี ปุ�ยเคมี เสริมสร�างเศรษฐกิจชาวนาให�มีรายได� เงินออม เงินฝากมากข้ึน ด�านกลไกตลาด
ต�องมีระบบแทรกแซงตลาดอย"างเหมาะสม ด�านปeจจัยการผลิตต�องจัดสรรท่ีดิน แหล"างน้ํา และระบบ
ชลประทาน 4) แนวการสร�างความเป3นธรรมให�ชาวนา โดยระดมพลังสมองของชาติและกระตุ�น
จิตสํานึกหน"วยงานภาครัฐ การพัฒนาท่ีดีต�องอาศัยความจําเป3นข้ันพ้ืนฐานของชาวนา โดยอาศัยหลัก
ประชาธิปไตย 5) ยุทธศาสตร�การพัฒนาวิถีชาวนาอย"างยั่งยืน ประกอบด�วย 5.1) การส"งเสริมการ
รวมกลุ"มชาวนา 5.2) เสริมสร�างศักยภาพชาวนาในการพัฒนาความรู� ทักษะ และการบริหารจัดการท่ีดี 
5.3) พัฒนากลุ"มชาวนาให�สามารถพ่ึงตนเองได� 5.4) ใช�เทคโนโลยีชีวภาพแทน ลดการพ่ึงพาสารเคมี 
 ศิริรัตน� เจนศิริศักด์ิ (2554) ศึกษาเรื่องการบริหารจัดการโครงการแก�ไขปeญหาหนี้สินภาค
ประชาชน ในมุมมองของเกษตรกร: กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบว"า เกษตรกร
ส"วนใหญ"มีความเห็นว"า โครงการนี้ช"วยลดภาระหนี้สินได�อย"างมาก ก"อให�เกิดชุมชนเข�มแข็ง แต"ยังมี
ปeญหากระทบการบริหารจัดการ เช"น ความชัดเจนในการดําเนินงาน การให�ความรู�แก"เกษตรกร
เก่ียวกับโครงการยังไม"ท่ัวถึงและถูกต�อง การไม"ต"อเนื่องการติดตามการดําเนินงานของเกษตรกร 
 ณิชาภัทร ไทยเทศ (2556) ศึกษาเรื่องปeจจัยท่ีมีผลต"อปริมาณสินเชื่อธนาคารออมสิน 
ผลการวิจัยพบว"า ปริมาณเงินฝากมีความสัมพันธ�ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณสินเชื่อ ปริมาณหนี้สูญ
และหนี้สงสัยจะสูญ มีความสัมพันธ�ในทิศทางเดียวกับปริมาณสินเชื่อ 
 ดุษฎี อายุวัฒน� และคนอ่ืนๆ (2544) ศึกษาเรื่องกระบวนการพัฒนาความเข�มแข็งของ
องค�การบริหารส"วนตําบลกันตวจระมวล อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร� ผลการวิจัยพบว"า การใช�
กระบวนการแบบมีส"วนร"วม ทําให�สมาชิกองค�การบริหารส"วนตําบลมีความเข�มแข็งมากข้ึน โดย
ประเมินจากความสามารถในการมองเห็นปeญหา ความเข�าใจสาเหตุของปeญหา ทักษะในการแก�ไข
ปeญหา มองเห็นจุดดีจุดด�อยของตนเองและของผู�อ่ืน ทําให�เกิดการยอมรับผู�อ่ืนและมีความเชื่อม่ันใน
ตนเองมากข้ึน 
 ธนเดช ประเสริฐลาภ (2554) ศึกษาเรื่องการบริหารชุมชนหมู"บ�านจัดสรรเพ่ือการพ่ึงตนเอง 
กรณีศึกษาชุมชนพรทวีวัฒน�ในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
ผลการวิจัยพบว"า จุดเด"นของการบริหารชุมชนหมู"บ�านจัดสรรเพ่ือการพ่ึงตนเอง คือ มีผู�นําท่ีดี มี
ความรู� ความสามารถเข�มแข็ง ชุมชนมีรายได�ท่ีสามารถขับเคลื่อนโครงการต"างๆ ได� มีสถานท่ีท่ี
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สามารถทํากิจกรรมร"วมกันและสร�างรายได�เข�าชุมชน มีความรัก ความสามัคคี รักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีให�สืบทอดตลอดไป ซ่ึงการบริหารชุมชนเพ่ือการพ่ึงตนเองได�แสดงถึงการท่ีคนในชุมชนมีเวที
ชาวบ�าน ท่ีทําให�เกิดการร"วมกันคิด ร"วมกันทํา ร"วมกันแก�ปeญหา เกิดการเรียนรู�ร"วมกัน มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู�กัน กล�าคิด กล�าแสดงออก ทําให�เกิดความสามัคคีกันมากข้ึน นําไปสู"การพัฒนา
ท�องถ่ินท่ีอยู"อาศัยท่ียั่งยืน  
 ยุพา  วุฒิพงศ� (2556) ศึกษาเรื่องการมีส"วนร"วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
ท�องถ่ิน องค�การบริหารส"วนตําบลหลักช�าง อําเภอช�างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิจัย
พบว"า ประชาชนมีส"วนร"วมในการจัดทําแผนโดยรวมอยู"ในระดับปานกลาง ซ่ึงมีส"วนร"วมในด�านการ
รวบรวมปeญหาความต�องการ การวิเคราะห�สาเหตุของปeญหา การเข�าร"วมกําหนดโครงการ กิจกรรม 
และการร"วมปฏิบัติ  
 ณัฐพงศ�  ดวงมนตรี  และคนอ่ืนๆ (2548) (คณะมนุษยศาสตร�และสั งคมศาสตร� 
มหาวิทยาลัยขอนแก"น, 2548) ศึกษาเรื่องการอบรมขัดเกลาทางสังคมด�านประชาธิปไตยในครอบครัว
ชนบท จังหวัดขอนแก"น ผลการวิจัยพบว"า ครอบครัวชนบทส"วนใหญ"ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป3น
ครอบครัวเด่ียว ครอบครัวส"วนใหญ"เลี้ยงดูด�วยเหตุผล มีความสัมพันธ�ในครอบครัวระดับมาก พ"อแม"มี
อํานาจตัดสินใจ พ"อแม"มีบุคลิกภาพด�านประชาธิปไตยระดับปานกลาง 
 สมศักด์ิ  พรพันธ� (2556) ได�ศึกษาเรื่องประสิทธิผลของการบริหารจัดการสิ่งแวดล�อมของ 
องค�กรปกครองส"วนท�องถ่ิน ในจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว"า ในการมีส"วนร"วมของประชาชนและ
การประสานความร"วมมือในการจัดการสิ่งแวดล�อมร"วมกันอย"างยั่งยืน โดยการบริหารราชการแบบมี
ส"วนร"วมท่ีเปjดโอกาสให�ประชาชนและเครือข"ายภาคประชาสังคมทุกภาคส"วนเข�ามาเป3นหุ�นส"วน 
ประสบความสําเร็จเป3นอย"างดี ท้ังสร�างสังคมแห"งการเรียนรู�ท่ีให�ประชาชนร"วมคิด ร"วมตัดสินใจใน
ประเด็นสาธารณะ อยู"ในระดับสูง 
 ชัชวาล  แอร"มหล�า (2555) ได�ศึกษาเรื่องนโยบายการอนุรักษ�ลุ"มน้ําแม"กลอง ตอนล"างอย"าง
ยั่งยืนตามแนวการพัฒนาการมีส"วนร"วม การปลูกฝeงจิตสํานึกสาธารณะ และการสร�างเครือข"าย 
ผลการวิจัยพบว"า รูปแบบการอนุรักษ�ลุ"มน้ําแม"กลองอย"างยั่งยืน ต�องมีการตรวจสอบแบบสาธารณท้ัง
ระบบ ต้ังแต"ต�นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ต�องมีการพัฒนาคนในด�านการมีส"วนร"วม ด�านการศึกษา 
ด�านการปลูกจิตสํานึกสาธารณะ และด�านเครือข"าย การอนุรักษ�ในรูปแบบเบญจภาคีจะทําให�คนเกิด
ความรัก และความรู�ในการอนุรักษ�ลุ"มน้ําแม"กลองอย"างยั่งยืน 
 สําเริง  เพ็ชรนพรัตน� (2555) ได�ศึกษาเรื่องการบริหาร การพัฒนา และการมีส"วนร"วม 
อย"างยั่งยืน ในองค�การบริหารส"วนตําบลเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรี องค�การบริหารส"วนตําบล        
บ�านกลาง จังหวัดปทุมธานี องค�การบริหารส"วนตําบลน้ําผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบว"า  
ประชาชนให�ความสําคัญกับระบบการพัฒนาทางการเมืองท�องถ่ินมากข้ึน การออกเสียงเพ่ือคัดเลือก
ตัวแทนของชุมชน ใช�คะแนนเสียงส"วนใหญ"เป3นเครื่องตัดสินตามระบอบประชาธิปไตย โครงการ
พัฒนาของชุมชนทําให�เกิดประโยชน�ทางสังคม ก"อให�เกิดรายได�มากข้ึน การมีรายได�ช"วยให�เกิดโอกาส
การสร�างชีวิต รูปแบบการบริหาร การพัฒนา และการมีส"วนร"วมอย"างยั่งยืน ในองค�การบริหารส"วน
ตําบล ควรประกอบด�วยปeจจัยต"างๆ คือ 1) ทักษะในการบริหารจัดการท่ีดีของผู�นําชุมชน 2) การมี
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ส"วนร"วมของประชาชนในชุมชน 3) การมีความรับผิดชอบทางสังคมของประชน 4) โครงการพัฒนา
ชุมชนต�องก"อให�เกิดประโยชน�แก"ชุมชนโดยรวม 5) ผู�บริหารและประชาชนในชุมชนต�องร"วมกันจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยง อันอาจเกิดจากปeญหาท่ีไม"ได�คาดคะเนในอนาคต 6) ผู�บริหารและประชาชน
จะต�องร"วมมือกันดําเนินการตามแผนท่ีกําหนด เพ่ือให�เกิดการต"อเนื่องในการพัฒนา 
 วิภาวี  กฤษณะภูมิ และกิตติศักด์ิ ปลาทอง (อ�างถึงใน มหาวิทยาลัยขอนแก"น, 2556) ได�
ศึกษาเรื่องการมีส"วนร"วมของชุมชนในการจัดการชุมชนในภาวะมหาอุทกภัย ปi 2554: เรียนรู�ความ
ความสําเร็จจากนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว"า ปeจจัยท่ีนํามาสู"ความสําเร็จของการมี
ชุมชนเทศบาลส"วนร"วมของชุมชนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในการจัดการชุมชนในภาวะมหาอุทกภัย 
ปi 2554 ได�แก"ผู�นํา (นายกเทศมนตรี ผู�นําชุมชน ประชาชนและพระภิกษุสงฆ�) มีภาวะผู�นําแบบ
ประชาธิปไตย เน�นการมีส"วนร"วมของประชาชน และความสามัคคีของคนในชุมชน ความเสียสละ 
รวมถึงการได�รับการช"วยเหลือจากหน"วยงานต"างๆ  
 ภิศักด์ิ  กัลยาณมิตร (2554) ได�ศึกษาเรื่องจริยธรรมทางการบริหารจัดการ ภาครัฐท่ีดี: 
วิเคราะห�เชิงเปรียบเทียบการบริหารจัดการของเทศบาลตําบลกับองค�การบริหารส"วนตําบล 
ผลการวิจัยพบว"า ปeจจัยท่ีมีผลต"อการมีจริยธรรมทางการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีสําหรับองค�กร
ปกครองส"วนท�องถ่ินได�แก" การมีส"วนร"วมทางการเมือง ความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับจริยธรรม อายุ และ
จํานวนบุคลากร  
 วันเพ็ญ  สถาพร (2553) ได�ศึกษาเรื่องคุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ของผู�ใหญ"บ�านตามความ
คิดเห็นของประชาชนตําบลหนองน้ําใหญ" อําเภอผักไห" จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว"า 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ของผู�ใหญ"บ�าน คือ การมีมนุษย�สัมพันธ� การมีคุณธรรม จริยธรรม การมี
ความรู�ความสามารถ และการมีภาวะผู�นํา 
 ธิติยา  อ"อนวิมล (2556) ศึกษาเรื่องการศึกษาวัฒนธรรมองค�กรกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว"า วัฒนธรรมองค�กรของ
องค�กรปกครองส"วนท�องถ่ินในอําเภอคลองหลวงเป3นวัฒนธรรมแบบผสมผสาน ปรากฏออกมาใน
รูปแบบการเน�นกฎระเบียบ ผลสําเร็จของงาน การตัดสินใจของผู�นํา และเน�นบุคลากร  
 หัสรินทร�  รอดภัย (2552) ได�ศึกษาเรื่องนโยบายปlาชุมชนกับวิถีชีวิตชาวบ�าน บริเวณแนว
เขตชายปlาอุทยานแห"งชาติเขาใหญ" หมู"บ�านบึงไม� ตําบลชะอม อําเภอแก"งคอย จังหวัดสระบุรี 
ผลการวิจัยพบว"า การนําหลักปlาชุมชน หลักนโยบายด�านการมีส"วนร"วมของประชาชนกับการบริหาร
จัดการภาครัฐตามตัวแบบ Top-down Approaches และ Bottom-up Approaches เพ่ือให�
ประชาชนได�มีส"วนร"วมในการบริหารจัดการชุมชนคนอยู"ปlา หรือปlาชุมชน ท่ีคนจะอยู"ร"วมกับปlาได�โดย
ไม"ทําลาย เป3นการรักษาปlาท่ีสมดุลและยั่งยืนนั้น พบว"า ผู�นําชุมชนไม"มีทัศนคติต"อการนํานโยบายปlา
ชุมชนมาปรับใช� ผู�นําชุมชนมองว"า การจัดการปlาชุมชนยังไม"มีการจัดการท่ีสมดุลท่ีเป3นต�นแบบ  
เพราะยังไม"มีภาครัฐสนับสนุนหรือมีนโยบายให�ประชาชนตามแนวเขตปlาชุมชนมีสิทธิ์หรือเสรีภาพใน
การจัดการปlา และองค�กรปกครองส"วนท�องถ่ิน มีการไม"จัดสรรงบประมาณ ไม"มีการสนับสนุนให�
ข�อมูล เสนอแนะชาวบ�าน ผู�นําชุมชน ผู�นําท�องท่ี ให�รวมตัวกันบริหารจัดการชุมชนหมู"บ�านปlา โดยให�
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มีระเบียบข�อบังคับของชุมชนเก่ียวกับการใช�ประโยชน�ทรัพยากรธรรมชาติจากปlาท่ีไม"ทําลายทาง
ชีวภาพและสิ่งแวดล�อม ให�มีการปลูกปlาทดแทน พลิกฟ��นความสมบูรณ�ตามธรรมชาติ 
 ทัชชวัฒน�  เหล"าสุวรรณ (2554) (อ�างถึงใน มหาวิทยาลัยขอนแก"น, 2554) ได�ศึกษา เรื่อง
ปฏิสัมพันธ�เชิงอํานาจในการจัดการปlาชุมชนในอีสาน: มิติโครงสร�างและผู�กระทํา ผลการวิจัยพบว"า 
ปฏิสัมพันธ�เชิงอํานาจในการจัดการปlาชุมชนโคกใหญ"และปlาชุมชนดงเค็ง เป3นปฏิบัติการต"อสู�ต"อรอง
อํานาจระหว"างชาวบ�านกับชาวบ�าน และระหว"างชาวบ�านกับรัฐและทุนและผลของปฏิสัมพันธ�เชิง
อํานาจในการจัดการปlาชุมชน เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร�างหลายด�าน เช"น การยอมรับสิทธิชุมชน
ในการจัดการปlา การจัดต้ังองค�กรชุมชนอนุรักษ�ท่ีเป3นทางการ และส"งผลกระทบต"อแกนนําชาวบ�านท่ี
ถูกฟfองร�องดําเนินคดีโดยชาวบ�านและหน"วยงานของรัฐ 
กกกกกกกก 
2.8 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ผู�วิจัยได�กําหนดกรอบแนวคิดเก่ียวกับการวิจัย เรื่องกลยุทธ�การบริหารของกํานันและ
ผู�ใหญ"บ�านเพ่ือส"งเสริมความเข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืน ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล"าง จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข�อง คือ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
และการศึกษาสังเกตจากประสบการณ�การทํางาน ในฐานะท่ีผู�ศึกษารับราชการในราชการบริหารส"วน
ภูมิภาคมาหลายปi อยู"ใกล�ชิดกับกํานัน ผู�ใหญ"บ�าน ได�พบเห็นความเป3นมาและความเปลี่ยนแปลงใน
การพัฒนาชุมชน ซ่ึงมีกํานัน ผู�ใหญ"บ�าน เป3นผู�ส"วนร"วมมาตลอด ผู�วิจัยได�ออกแบบกรอบแนวคิดการ
วิจัยโดยศึกษาปeจจัยด�านต"างๆ คือ 1) ปeจจัยการบริหารด�านกฎหมายลักษณะปกครองท�องท่ี กฎหมาย
อ่ืน และตามท่ีกระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย 2) ปeจจัยการบริหารด�านการเมืองการปกครอง       
3) ปeจจัยการบริหารด�านเศรษฐกิจ 4) ปeจจัยการบริหารด�านสังคม 5) ปeจจัยการบริหารด�านวัฒนธรรม 
6) ปeจจัยการบริหารด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 7) ปeจจัยด�านความเข�มแข็งของชุมชนท่ี
ยั่งยืน ไว�ดังนี้ 
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ภาพท่ี 2.11กกรอบแนวคิดการวิจัย 

ท่ีมา: บุญเลิศ  นครกัณฑ� (2557) 

 

 

1. ปWจจัยการบริหารด�านกฎหมายลักษณะปกครองท�องที่   
   กฎหมายอ่ืน และตามที่กระทรวง ทบวง กรมมอบหมาย 
   1) การบริหารงานตามกฎหมายลักษณะปกครองท�องท่ี      
   2) การบริหารงานตามกฎหมายอื่น  
   3) การบริหารงานตามท่ีกระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย 

 
2. ปWจจัยการบริหารด�านการเมืองการปกครอง 
   1) การบริหารงานทางการเมือง  
   2) การบริหารงานทางการปกครอง        

 กลยุทธ�การบริหารของกํานันและ
ผู�ใหญ%บ�านเพ่ือส%งเสรมิความเข�มแข็ง 

ของชุมชนที่ยั่งยืน ในเขตจังหวดั 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล%าง 

 
1) คุณภาพชีวิตของประชาชน  
2) การอนุรักษ�ทรัพยากรอย"างยั่งยืน 
3) การมีภูมิคุ�มกัน  
4) การเป3นชุมชนท่ีพึ่งตนเอง 

 

3. ปWจจัยการบริหารด�านเศรษฐกิจ 
   1) การดําเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
   2) การบริหารจัดการนํ้าเพื่อการเกษตร  
   3) การแก�ไขปeญหาความยากจน 
   4) การอบรมให�ความรู�ในการประกอบอาชีพ 

4. ปWจจัยการบริหารด�านสังคม 
   1) การแก�ไขปeญหาอบายมุข 
   2) การปfองกันและแก�ไขปeญหายาเสพติด  
   3) การให�การศึกษาแก"คนในหมู"บ�าน  
   4) การปfองกันประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบ  
   5) การรักษาสุขภาพอนามัย  

5. ปWจจัยการบริหารด�านวัฒนธรรม  
   1) การรักษามรดกทางสังคมท่ีนํามาใช�ในการครองชีวิต    
   2) การรักษาจารีตประเพณี  
   3) การรักษาขนบประเพณี  
   4) การรักษาธรรมเนียมประเพณี 
 
6. ปWจจัยการบริหารด�านทรัพยากรธรรมชาติและ 
   สิ่งแวดล�อม 
  1) การปfองกันการลักลอบตัดไม�ทําลายปlา  
  2) การปfองกันการบุกรุกท่ีสาธารณะประโยชน�  
  3) การอนุรักษ�ดินและนํ้า  
  4) การขจัดมลภาวะ  
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2.9 นิยามปฏิบัติการ 
 การบริหารตามกฎหมายลักษณะปกครองท�องท่ี กฎหมายอ่ืน และตามท่ีกระทรวง ทบวง กรม 
มอบหมาย หมายถึง การบริหารตามท่ีมีอํานาจหน�าท่ีตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี พระ
พุทธศักราช 2457 กฎหมายว"าด�วยการทะเบียนราษฎร กฎหมายว"าด�วยบัตรประจําตัวประชาชน 
กฎหมายว"าด�วยอาวุธป�น พระราชบัญญัติปlาไม� พ.ศ. 2484 พระราชบัญญัติปlาสงวนแห"งชาติ พ.ศ. 2507  
 การเมืองการปกครอง หมายถึง การบริหารโดยมีการวางกฎกติกาของหมู"บ�าน มีการจัดทํา
แผนพัฒนา มีการประนีประนอมข�อพิพาท ส"งเสริมสนับสนุนให�ประชาชนมีส"วนร"วมในการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตย การวางตัวเป3นกลางของกํานันและผู�ใหญ"บ�านในการเลือกต้ังทุกระดับ 
 เศรษฐกิจ หมายถึง การบริหารโดยมีการน�อมนําแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช� มีการ
บริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร มีการแก�ไขปeญหาความยากจน โดยมีการประสานงานกับภาครัฐ ท่ี
ทําให�ลดรายจ"าย เพ่ิมรายได�ของคนในหมู"บ�าน   
 สังคม หมายถึง การบริหารโดยมีการปfองกันและแก�ไขปeญหาอบายมุข การปfองกันและ
แก�ไขปeญหายาเสพติด การให�การศึกษาแก"ประชาชนในหมู"บ�าน การปfองกันประชาชนถูกเอารัดเอา
เปรียบ และการรักษาสุขภาพอนามัย  
 วัฒนธรรม หมายถึง การบริหารโดยมีการรักษามรดกทางสังคมท่ีนํามาใช�ในการครองชีวิต 
การรักษาจารีตประเพณี การรักษาขนบประเพณี และการรักษาธรรมเนียมประเพณี  
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม หมายถึง การบริหารโดยมีการปfองกันการลักลอบตัด
ไม�ทําลายปlา การปfองกันการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน� การอนุรักษ�ดินและน้ํา การประสานความ
ร"วมมือกับประชาชนหน"วยงานท่ีเก่ียวข�องขจัดมลภาวะ  
 ความเข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืน หมายถึง การบริหารโดยทําให�ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี
ข้ึน มีการอนุรักษ�ทรัพยากรอย"างยั่งยืน มีการดําเนินชีวิตท่ีภูมิคุ�มกัน ตลอดจนการเป3นชุมชนท่ี
พ่ึงตนเองได�อย"างต"อเนื่อง 
 กลยุทธ�การบริหารของกํานันและผู�ใหญ"บ�านเพ่ือส"งเสริมความเข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืน 
หมายถึง แนวทางการดําเนินการเพ่ือให�บรรลุเปfาหมายในการบริหารของกํานันและผู�ใหญ"บ�าน โดยมี
องค�ประกอบปeจจัยท่ีส"งผลต"อความเข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืน  
 
 
 
 



 

 

บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยเรื่อง กลยุทธ�การบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านเพ่ือส งเสริมความเข�มแข็งของ
ชุมชนท่ียั่งยืน ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล าง ครั้งนี้ เป.นการวิจัยแบบผสม (Mixed 
Methods) เน�นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป.นหลัก และนําผลการวิจัยเชิง
คุณภาพ  (Qualitative Research) มาสนับสนุน โดยท่ีผู� วิจัย  ได� ศึกษาข�อมูลจากเอกสาร
(Documentary) มีการรวบรวมข�อมูลจากเอกสาร หนังสือ วิทยานิพนธ� วารสาร และฐานข�อมูลท้ังท่ี
เป.นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือนํามารวบรวมเป.นกรอบแนวคิด (Framework) และนํามา
วิเคราะห�เนื้อหาเป.นข�อมูลท่ีเป.นระบบเพ่ือเสนอเนื้อหาการวิจัย ซ่ึงผู�วิจัยได�มีแนวทางการดําเนินการ
วิจัยและเสนอกลยุทธ�การบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�าน เพ่ือส งเสริมความเข�มแข็งของชุมชนท่ี
ยั่งยืน โดยยึดหลักการ แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับกลยุทธ� การบริหารจัดการ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย� การพัฒนาความเข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืน มาสังเคราะห�จนเกิดองค�ความรู� โดยท่ี
ผู�วิจัยได�เก็บข�อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ�เจาะลึกในกลุ มเปUาหมาย โดยนําเสนอเก่ียวกับ 
1) ขอบเขตของการวิจัย 2) ประชากรและกลุ มตัวอย าง 3) เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย 4) วิธีการ
วิเคราะห�ข�อมูล 5) สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูล 6) ตัวแปรท่ีใช�ในการวิจัย 

 
3.1 ขอบเขตของการวิจัย 
 ผู�วิจัยได�ศึกษาเอกสารหลักการ แนวคิด ทฤษฎีต างๆ และทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข�อง
กับกลยุทธ�การบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�าน เพ่ือส งเสริมความเข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืน จาก
เอกสารทางวิชาการ ตํารา วิทยานิพนธ� ภาคนิพนธ� งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง วารสาร และฐานข�อมูล โดยมี
ขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 
 3.1.1 ขอบเขตด�านเนื้อหา ศึกษาเอกสารหลักการ แนวคิด ทฤษฎีต างๆ และทบทวน
วรรณกรรมท่ีเก่ียวข�องกับ 1) แนวคิดเก่ียวกับกลยุทธ� 2) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการ 
3) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย� 4) แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน
ท่ียั่งยืน 5) ประวัติความเป.นมาของกํานันและผู�ใหญ บ�าน 6) แนวคิดเก่ียวกับป^จจัยท่ีศึกษา คือ      
6.1) ด�านการบริหารตามกฎหมายลักษณะปกครองท�องท่ี กฎหมายอ่ืน และตามท่ีกระทรวง ทบวง 
กรม มอบหมาย 6.2) ด�านการเมืองการปกครอง 6.3) ด�านเศรษฐกิจ 6.4) ด�านสังคม 6.5) ด�าน
วัฒนธรรม 6.6) ด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 6.7) ด�านความเข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืน    
6) งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง จากเอกสารทางวิชาการ ตํารา วิทยานิพนธ� ภาคนิพนธ� งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
วารสาร และฐานข�อมูลท่ีค�นหาทางอินเตอร�เน็ต  
 3.1.2 ขอบเขตด�านพ้ืนท่ี ผู�วิจัยได�กําหนดพ้ืนท่ีเพ่ือการเก็บข�อมูลการวิจัยครั้งนี้ ในพ้ืนท่ี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล าง 2 จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ  
 3.1.3 ขอบเขตด�านเวลา การวิจัยครั้งนี้จะเริ่มเก็บข�อมูลต้ังแต เดือนเมษายน พ.ศ. 2557 
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3.2 ประชากรและกลุ!มตัวอย!าง 
 3.2.1 ประชากรท่ีใช�ในการวิจัย 
  ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชน ท่ีมีอายุต้ังแต  18 ปb ข้ึนไป จํานวน 
22,482 คน (สํานักบริหารการทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง, 2556) กํานัน ผู�ใหญ บ�าน ผู�ว า
ราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอําเภอ ปลัดอําเภอ พัฒนาการอําเภอ พัฒนากร นายกเทศมนตรี
ตําบล และนายกองค�การบริหารส วนตําบล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล าง 2 จังหวัด คือ 
จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ  
 3.2.2 กลุ มตัวอย างท่ีใช�ในการวิจัย 
  1) กลุ มตัวอย างในการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) คือ ประชาชนใน
พ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล าง ซ่ึงได�มาจากการสุ มตัวอย างแบบหลายข้ันตอน (Multi-Stage 
Sampling) (ธานินทร� ศิลปhจารุ, 2550) ดังนี้ 1.1) ในระดับจังหวัดของภาคเหนือตอนล าง อําเภอ 
ตําบล และหมู บ�าน ใช�การสุ มแบบกลุ ม 1.2) กลุ มตัวอย างในระดับหมู บ�านใช�การสุ มแบบง าย (Simple 
Random Sampling) อีกครั้งหนึ่ง ในพ้ืนจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ  คือ จังหวัดละ       
2 อําเภอ อําเภอละ 3 ตําบล ตําบลละ 3 หมู บ�าน รวมหมู บ�าน ท้ังหมด 36 หมู บ�าน การกําหนดกลุ ม
ตัวอย างตามสูตรของยามาเน  (Taro Yamane, 1973) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 % โดยมีค าความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐานในการประมาณค าการสุ มในระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 ทําการแทนค าสูตร ได�กลุ ม
ตัวอย าง 394 คน แล�วนํามากําหนดตามสัดส วนของจํานวนประชากรแต ละหมู บ�าน ดังตารางท่ี 3.1 
   การคํานวณหาขนาดกลุ มตัวอย างท่ีเหมาะสมจากประชากรคือประชาชน จํานวน 
22,482 คน โดยใช�สูตรการคํานวณของทาโร ยามาเน  (Taro Yamne, 1973) ดังนี้ 

   สูตร n =  

             n = ขนาดกลุ มตัวอย าง 
             N = จํานวนประชากร 
             e = ความคลาดเคลื่อนท่ียอมให�เกิดข้ึนได� ในท่ีนี้กําหนดไว�ท่ี 0.05  
   แทนค าในสูตรได� ดังนี้ 
 

             n =  

                     =  394.00 
กกกกกกกก จากการคํานวณขนาดกลุ มตัวอย างโดยการใช�สูตร ทาโร ยามาเน  ดังกล าวได�
หน วยตัวอย างประมาณ 394.00 ตัวอย าง และเพ่ือให�เป.นตัวเลขจํานวนคู ท่ีง ายต อการจําแนก ผู�วิจัยได�
ป^ดเศษเพ่ิมเป.นจํานวนเต็ม จึงกําหนดเป.นหน วยตัวอย าง จํานวน 400 คน  
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ตารางท่ี 3.1 หน วยงาน ประชากร และกลุ มตัวอย างในการวิจัยเชิงปริมาณ   
 

ลํา 
ดับ 

หน!วยงาน 
จํานวน 

ประชากร
(คน) 

จํานวนกลุ!ม
ตัวอย!าง
(คน) 

 จังหวัดนครราชสีมา   
1. บ�านปoาตอง หมู ท่ี 1 ตําบลบัวใหญ  อําเภอบัวใหญ  629 12 
2. บ�านโนนพลวง หมู ท่ี 2 ตําบลบัวใหญ  อําเภอบัวใหญ  235 5 
3. บ�านหนองพะเนียด หมู ท่ี 3 ตําบลบัวใหญ  อําเภอบัวใหญ  264 6 
4. บ�านหนองแจ�งใหญ  หมู ท่ี 1 ตําบลหนองแจ�งใหญ  อําเภอบัวใหญ  415 8 
5. บ�านหญ�าคา หมู ท่ี 2 ตําบลหนองแจ�งใหญ  อําเภอบัวใหญ  757 14 
6. บ�านแจ�งเจริญ หมู ท่ี 4 ตําบลหนองแจ�งใหญ  อําเภอบัวใหญ  699 14 
7. บ�านดอนหัน หมู ท่ี 1 ตําบลด านช�าง อําเภอบัวใหญ  644 12 
8. บ�านสระไผ  หมู ท่ี 4 ตําบลด านช�าง อําเภอบัวใหญ  687 14 
9. บ�านนานิคม หมู ท่ี 5 ตําบลด านช�าง อําเภอบัวใหญ  357 7 
10. บ�านหัวบึง หมู ท่ี 1 ตําบลบึงพะไล อําเภอแก�งสนามนาง 403 8 
11. บ�านโนนระเวียง หมู ท่ี 2 ตําบลบึงพะไล อําเภอแก�งสนามนาง 602 10 
12. บ�านหนองบัวกอง หมู ท่ี 3 ตําบลบึงพะไล อําเภอแก�งสนามนาง 810 14 
13. บ�านศูนย�กลาง หมู ท่ี 1 ตําบลแก�งสนามนาง อําเภอแก�งสนามนาง 791 14 
14. บ�านโนนรัง หมู ท่ี 2 ตําบลแก�งสนามนาง อําเภอแก�งสนามนาง 614 12 
15. บ�านแก งโก หมู ท่ี 3 ตําบลแก�งสนามนาง อําเภอแก�งสนามนาง 591 12 
16. บ�านโนนสําราญ หมู ท่ี 1 ตําบลโนนสําราญ อําเภอแก�งสนามนาง 543 11 
17. บ�านหนองโดน หมู ท่ี 2 ตําบลโนนสําราญ อําเภอแก�งสนามนาง 513 10 
18. บ�านหนองโสมง  หมู ท่ี 3 ตําบลโนนสําราญ  อําเภอแก�งสนามนาง 344 7 

 จังหวัดชัยภูมิ   
19. บ�านหัวหนอง หมู ท่ี 6 ตําบลชีลอง อําเภอเมืองชัยภูมิ 395 8 
20. บ�านชีลอง หมู ท่ี 16 ตําบลชีลอง อําเภอเมืองชัยภูมิ 557 11 
21. บ�านหนองบัวขาว หมู ท่ี 17 ตําบลชีลอง อําเภอเมืองชัยภูมิ 537 10 
22. บ�านโนนสมบูรณ� หมู ท่ี 4  ตําบลหนองนาแซง อําเภอเมือง  ชัยภูมิ 562 12 
23. บ�านห�วยหลัว หมู ท่ี 7 ตําบลหนองนาแซง อําเภอเมืองชัยภูมิ 349 7 
24. บ�านหนองนาแซง หมู ท่ี 8 ตําบลหนองนาแซง อําเภอเมือง  ชัยภูมิ 1,325 16 
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ตารางท่ี 3.1 (ต!อ) 
 

ลําดับ หน!วยงาน 
จํานวน 

ประชากร
(คน) 

จํานวนกลุ!ม
ตัวอย!าง
(คน) 

25. บ�านโคกสูง หมู ท่ี 1 ตําบลโคกสูง อําเภอเมืองชัยภูมิ 430 8 
26. บ�านโสกตลับ หมู ท่ี 2 ตําบลโคกสูง อําเภอเมืองชัยภูมิ 794 14 
26. บ�านโสกตลับ หมู ท่ี 2 ตําบลโคกสูง อําเภอเมืองชัยภูมิ 794 14 
27. บ�านยางบ า หมู ท่ี 3 ตําบลโคกสูง อําเภอเมืองชัยภูมิ 827 16 
28. บ�านกุดไผ  หมู ท่ี 1 ตําบลตลาดแร�ง อําเภอบ�านเขว�า 621 13 
29. บ�านท าจั่น หมู ท่ี 4 ตําบลตลาดแร�ง อําเภอบ�านเขว�า 388 8 
30. บ�านหลุบโพธิ์ หมู ท่ี 5 ตําบลตลาดแร�ง อําเภอบ�านเขว�า 863 16 
31. บ�านโนนแดง หมู ท่ี 2 ตําบลโนนแดง อําเภอบ�านเขว�า 717 14 
32. บ�านโนนเสาเล�า หมู ท่ี 3 ตําบลโนนแดง อําเภอบ�านเขว�า 234 6 
33. บ�านซับช องแมว หมู ท่ี 7 ตําบลโนนแดง อําเภอบ�านเขว�า 146 5 
34. บ�านเขว�า หมู ท่ี 1 ตําบลบ�านเขว�า อําเภอบ�านเขว�า 2,601 22 
35. บ�านโนนตาด หมู ท่ี 5 ตําบลบ�านเขว�า อําเภอบ�านเขว�า 704 12 
36. บ�านต�อน หมู ท่ี 6 ตําบลบ�านเขว�า อําเภอบ�านเขว�า 534 12 
 รวม 22,482 400 

      
 2) กลุ มตัวอย างท่ีใช�ในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป.น
ผู�เชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณ�เก่ียวกับการบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�าน ประกอบด�วย ผู�ว าราชการ
จังหวัดหรือรองผู�ว าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัดหรือจ าจังหวัด นายอําเภอ ปลัดอําเภอ พัฒนาการ
อําเภอ พัฒนากร นายกเทศมนตรีตําบลหรือนายกองค�การบริหารส วนตําบล กํานัน และผู�ใหญ บ�าน 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล าง 2 จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ ได�มาโดย
วิธีการสุ มตัวอย างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) (ธานินทร� ศิลปhจารุ, 2550) จํานวน 19 คน   
ดังตารางท่ี 3.2 
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 ตารางท่ี 3.2 หน วยงาน บุคคล และกลุ มตัวอย างท่ีใช�ในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 

ลําดับท่ี บุคคล 
จํานวนกลุ!มตัวอย!าง 

(คน) 

1. ผู�ว าราชการจังหวัด 2 
2. ปลัดจังหวัด 2 
3. นายอําเภอ 2 
4. ปลัดอําเภอ 5 
5. พัฒนาการอําเภอ 2 
6. พัฒนากร 2 
7. นายกเทศมนตรีตําบล 1 
8. นายกองค�การบริหารส วนตําบล 2 
9. กํานัน 4 
10. ผู�ใหญ บ�าน 3 
 รวม 25 

 
      

3.3 เครื่องมือท่ีใช2ในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยได�ใช�เครื่องมือดําเนินการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods) ท้ัง
ด�านเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประกอบด�วย 
 3.3.1 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  
  การวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยได�ใช�เครื่องมือในการเก็บข�อมูลเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถาม 
(Questionnaire) โดยมีข้ันตอน ลักษณะ และการตรวจสอบเครื่องมือ ดังนี้  
  1) ข้ันตอนการสร�างเครื่องมือ  
   1.1) ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับกลยุทธ�การบริหารของกํานันและ
ผู�ใหญ บ�าน เพ่ือส งเสริมความเข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืน จากเอกสาร ตํารา วารสาร ฐานข�อมูล และ
ผลงานวิจัยท่ีเคยมีผู�ดําเนินการวิจัยไว� 
   1.2) กําหนดกรอบแนวคิดในการสร�างเครื่องมือการวิจัย 
   1.3) กําหนดวัตถุประสงค�ในการสร�างเครื่องมือการวิจัย โดยขอคําปรึกษาจาก
อาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ� 
  2) สร�างเครื่องมือ 
   2.1) นําเสนอร างเครื่องมือต ออาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ�และผู�เชี่ยวชาญ เพ่ือ
ตรวจสอบและปรับปรุงแก�ไข 
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   2.2) นําเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใช�กับประชากรท่ีมีลักษณะคล�ายกับกลุ ม
ประชากรตัวอย างท่ีจะดําเนินการวิจัยเพ่ือหาสัมประสิทธิ์ความเท่ียงตรงของเครื่องมือ 
  3) ปรับปรุงแก�ไขเครื่องมือ โดยจัดพิมพ�แบบสอบถามฉบับสมบูรณ� และนําไปใช�จริง
เพ่ือเก็บรวบรวมข�อมูลกับกลุ มตัวอย าง 
  4) ลักษณะเครื่องมือ 
   ลักษณะของเครื่องมือสําหรับการแจกแบบสอบถาม เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยครั้ง
นี้เป.นแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผู�วิจัยพัฒนาข้ึนตามกรอบของการบริหารของกํานันและ
ผู�ใหญ บ�าน เพ่ือส งเสริมความเข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืน เพ่ือใช�เก็บข�อมูลจากกลุ มตัวอย างท่ีใช�ในการ
วิจัย โดยแบ งออกเป.น 4 ตอน ดังนี้ 
   ตอนท่ี 1 เป.นแบบสอบถามเก่ียวกับข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม ได�แก  
เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา และอาชีพ เป.นต�น ซ่ึงเป.นแบบสอบถามเลือกตอบ 
(Check List)  
   ตอนท่ี 2 เป.นแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�าน 
ประกอบด�วยป^จจัยด�านต างๆ คือ 2.1) ป^จจัยการบริหารด�านกฎหมายลักษณะปกครองท�องท่ี 
กฎหมายอ่ืน และตามท่ีกระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย 2.2) ป^จจัยการบริหารด�านการเมืองการ
ปกครอง 2.3) ป^จจัยการบริหารด�านเศรษฐกิจ 2.4) ป^จจัยการบริหารด�านสังคม 2.5) ป^จจัยการ
บริหารด�านวัฒนธรรม 2.6) ป^จจัยการบริหารด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  
   ตอนท่ี 3 เป.นแบบสอบถามเ ก่ียว กับความเข�มแข็งของชุมชนท่ียั่ งยืน 
ประกอบด�วยป^จจัยด�านต างๆ คือ 3.1) ป^จจัยด�านคุณภาพชีวิตของประชาชน 3.2) ป^จจัยด�านการ
อนุรักษ�ทรัพยากรอย างยั่งยืน 3.3) ป^จจัยด�านการมีภูมิคุ�มกัน 3.4) ป^จจัยด�านการเป.นชุมชนท่ีพ่ึงตนเอง 
   ท้ังตอนท่ี 2 ตอนท่ี 3 เป.นแบบมาตราส วนประมาณค า (Rating Scale) ตามแนว
ของลิเคอร�ท (Likert) มีเกณฑ�การให�คะแนน ดังนี้  
   5 หมายถึง  ระดับการปฏิบัติ มากท่ีสุด 
   4 หมายถึง  ระดับการปฏิบัติ มาก 
   3 หมายถึง  ระดับการปฏิบัติ ปานกลาง 
   2 หมายถึง  ระดับการปฏิบัติ น�อย 
   1 หมายถึง  ระดับการปฏิบัติ น�อยท่ีสุด 
   ตอนท่ี 4 เป.นคําถามปลายเปvด (Open Ended Question) เป.นข�อคิดเห็น
และข�อเสนอแนะอ่ืนๆ เก่ียวกับ 1) การบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�าน ในป^จจัยด�านต างๆ คือ     
1.1) ป^จจัยการบริหารตามกฎหมายลักษณะปกครองท�องท่ี กฎหมายอ่ืน และตามท่ีกระทรวง ทบวง 
กรม มอบหมาย 1.2) ป^จจัยการบริหารทางการเมืองการปกครอง 1.3) ป^จจัยการบริหารทางเศรษฐกิจ 
1.4) ป^จจัยการบริหารทางสังคม 1.5) ป^จจัยการบริหารทางวัฒนธรรม 1.6) ป^จจัยการบริหารทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 2) ความเข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืน ประกอบด�วยป^จจัยด�านต างๆ 
คือ 2.1) ป^จจัยด�านคุณภาพชีวิตของประชาชน 2.2) ป^จจัยด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรอย างยั่งยืน     
2.3) ป^จจัยด�านการมีภูมิคุ�มกัน 2.4) ป^จจัยด�านการเป.นชุมชนท่ีพ่ึงตนเอง 
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  5) การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ในการหาคุณภาพเครื่องมือ ผู�วิจัยได�ดําเนินการ
ตามข้ันตอน ดังนี้  
   5.1) ขอคําแนะนําจากอาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ�และผู�เชี่ยวชาญตรวจสอบ
เครื่องมือท่ีสร�างไว� 
   5.2) หาความเท่ียงตรง (Validity) โดยการนําแบบสอบถามท่ีสร�างเสร็จ เสนอ
ประธานและกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ� เพ่ือขอความเห็นชอบและนําเสนอต อผู�เชี่ยวชาญแล�ว
นํามาปรับปรุงแก�ไขให�เหมาะสม จํานวน 5 ท าน เพ่ือพิจารณาท้ังด�านเนื้อหาสาระ และโครงสร�างของ
คําถาม รูปแบบของแบบสอบถาม ตลอดจนภาษาท่ีใช�และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยหาค าดัชนี
ความสอดคล�องตามวัตถุประสงค�รายข�อ (Index of Item-Objective Congruency: IOC) (ประคอง 
กรรณสูตร, 2542) โดยใช�เกณฑ�การประเมิน ดังต อไปนี้ 
   +1 หมายความว า    แน ใจว าตรงหรือสอดคล�อง 
    0 หมายความว า    ไม แน ใจว าตรงหรือสอดคล�อง 
   -1 หมายความว า    แน ใจว าไม ตรงหรือสอดคล�อง 
   ได�ค าดัชนีความสอดคล�องทุกข�อคําถามระหว าง 0.5 ถึง 1.0 ถือว าข�อคําถามมี
ความเท่ียงตรง  
   5.3) หาค าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ (Reliability) นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุง
แก�ไขแล�วไปทดลองใช�ใช� (Try Out) กับกลุ มประชากรท่ีไม ใช กลุ มตัวอย างท่ีใช�ในการวิจัย คือ ในพ้ืนท่ี
จังหวัดขอนแก น จํานวน 30 คน เพ่ือหาความเชื่อม่ันด�วยวิธีการหาค าสัมประสิทธิ์อัลฟoา (Alpha 
Coefficent) ของครอนบาค (Cronbach) ค าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังหมดเท ากับ 0.99 
   5.4) นําแบบสอบถามท่ีได�รับการปรับปรุงแก�ไขเสนอต ออาจารย�ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ�เพ่ือขอความเห็นชอบ และจัดพิมพ�แบบสอบถามเป.นฉบับสมบูรณ� เพ่ือใช�ในการวิจัย 
  6) การเก็บรวบรวมข�อมูล  
   ข้ันตอนในการเก็บรวบรวมข�อมูลในการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ คือ 1) ผู�วิจัยนํา
หนังสือขอความร วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� เพ่ือขอความ
ร วมมือจากกลุ มตัวอย างในการให�ข�อมูลตามแบบสอบถาม 2) ผู�วิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บข�อมูลด�วย
ตนเองและผู�ช วยการวิจัย   
 3.3.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
  เครื่องมือท่ีใช�การวิจัยเชิงคุณภาพจะมีลักษณะแบบสัมภาษณ�เจาะลึก (In-Depth 
Interview) โดยผู�วิจัยจะสัมภาษณ�เจาะลึกจากผู�เชี่ยวชาญในตําแหน งผู�ว าราชการจังหวัดหรือรองผู�ว า
ราชการจังหวัด ปลัดจังหวัดหรือจ าจังหวัด นายอําเภอ ปลัดอําเภอ พัฒนาการอําเภอ พัฒนากร 
กํานัน ผู�ใหญ บ�าน ในภาคตะวันออกเฉียง เหนือตอนล าง 2 จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสีมาและ
จังหวัดชัยภูมิ ได�มาโดยวิธีการสุ มตัวอย างแบบเจาะจง รวมจํานวน 19 คน โดยมีข้ันตอน ลักษณะ 
และการตรวจสอบเครื่องมือ ดังนี้ 
  1) การพัฒนาเครื่องมือและการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพ ได�แก  
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   1.1) ศึกษาทฤษฎี และเอกสารท่ีเก่ียวข�องกับกรอบแนวคิดการวิจัย จากนั้น
ดําเนินการยกร างชุดคําถามท่ีจะให�ในการสัมภาษณ� ท่ีเป.นข�อคิดเห็นและข�อเสนอแนะอ่ืนๆ เก่ียวกับ
(1) การบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�าน ในป^จจัยด�านต างๆ คือ (1.1) ป^จจัยการบริหารด�านกฎหมาย
ลักษณะปกครองท�องท่ี กฎหมายอ่ืน และตามท่ีกระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย (1.2) ป^จจัยการ
บริหารด�านการเมืองการปกครอง (1.3) ป^จจัยการบริหารด�านเศรษฐกิจ (1.4) ป^จจัยการบริหารด�าน
สังคม (1.5) ป^จจัยการบริหารด�านวัฒนธรรม (1.6) ป^จจัยการบริหารด�านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม (2) ความเข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืน ประกอบด�วยป^จจัยด�านต างๆ คือ (2.1) ป^จจัยด�าน
คุณภาพชีวิตของประชาชน (2.2) ป^จจัยด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรอย างยั่งยืน (2.3) ป^จจัยด�านการมี
ภูมิคุ�มกัน (2.4) ป^จจัยด�านการเป.นชุมชนท่ีพ่ึงตนเองกกก 
   1.2) ขอคําปรึกษาแนะนําจากอาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ�เก่ียวกับรูปแบบชุด
คําถามการสัมภาษณ�เชิงลึก 
   1.3) ปรับแก�ไขข�อคําถามท่ีใช�ในการสัมภาษณ�เชิงลึก 
   1.4) นําชุดคําถามท่ีใช�ในการสัมภาษณ�เชิงลึกไปเก็บรวบรวมข�อมูล นอกจากนี้
การวิเคราะห�เอกสาร ผู�วิจัยใช�วิธีการวิเคราะห�เนื้อหา (Content Analysis) นําเสนอเชิงพรรณาตาม
กรอบแนวคิดการวิจัย 
   1.5) ข�อมูลแบบสอบถามผู�วิจัยแสดงไว�ในภาคผนวก 
  2) การเก็บรวบรวมข�อมูล  
   ข้ันตอนในการเก็บรวบรวมข�อมูลในการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ คือ 1) ผู�วิจัยนํา
หนังสือขอความร วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� เพ่ือขอความ
ร วมมือจากกลุ มตัวอย างในการสัมภาษณ�เชิงลึก 2) ผู�วิจัยนําแบบสัมภาษณ�เชิงลึกไปเก็บข�อมูลด�วย
ตนเอง เพ่ือผู�วิจัยจะได�รับทราบข�อเท็จจริง พร�อมท้ังความคิดเห็นของผู�ถูกสัมภาษณ�อย างแท�จริง 
รวมถึงนําข�อมูลและข�อเท็จจริงท่ีได�จากการเก็บข�อมูลนํามาวิเคราะห�ข�อมูล อธิบายผลการศึกษาต อไป 
 
3.4 การวิเคราะห3ข2อมูล 
 3.4.1 ข�อมูลเชิงปริมาณ 
  ข�อมูลเชิงปริมาณเป.นข�อมูลท่ีรวบรวมได�จากแบบสอบถาม ผู�วิจัยได�นํามา
ประมวลผลโดยใช�โปรแกรมสําเร็จรูปของคอมพิวเตอร�ตามข้ันตอนดังนี้ 
  1) ตรวจสอบความสมบูรณ�และถูกต�องครบถ�วนของแบบสอบถามทุกฉบับ 
  2) บันทึกข�อมูลจากแบบสอบถามลงโปรแกรมสําเร็จรูปของคอมพิวเตอร� โดยมี
หลักเกณฑ�การให�คะแนน ในการวัดระดับความคิดเห็นหรือการปฏิบัติกิจกรรมของกลุ มตัวอย างใน
แบบสอบถามท้ัง 3 ตอน ซ่ึงเป.นคําถามท่ีใช�มาตรวัดแบบสเกลทัศนคติ (Likert Scale) โดยให�คะแนน
ระดับการวัดเป.น 5 ระดับ แล�วนําคะแนนท่ีได� มาวิเคราะห�หาค าเฉลี่ยและแปลความหมายจากระดับ
ความคิดเห็นหรือระดับการปฏิบัติของกลุ มตัวอย างผู�ตอบแบบสอบถาม เป.นแบบมาตราอันตรภาคชั้น 
(Interval Scale) โดยนําคะแนนมาแบ งเป.นช วงเท าๆ กัน ต้ังแต  1-5 คะแนน จํานวน 5 ชั้น โดยมี
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ความกว�างเท ากับ 0.80 คะแนน เกณฑ�การแปลความหมายของค าเฉลี่ยในแบบสอบถามผู�วิจัยยึด
หลักเกณฑ� ดังนี้ (รังสรรค�  สิงห�เลิศ, 2551) 
  ระดับคะแนน 1.00 - 1.80 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติต อการบริหารอยู ในระดับน�อยท่ีสุด 
  ระดับคะแนน 1.81- 2.60 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติต อการบริหารอยู ในระดับน�อย 
  ระดับคะแนน 2.61 - 3.40 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติต อการบริหารอยู ในระดับปานกลาง 
  ระดับคะแนน 3.41 - 4.20 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติต อการบริหารอยู ในระดับมาก 
  ระดับคะแนน 4.21 - 5.00 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติต อการบริหารอยู ในระดับมากท่ีสุด      
  วิเคราะห�สภาพส วนบุคคล โดยการหาค าความถ่ี (Frequency) และค าร�อยละ 
(Percentage)  
  วิเคราะห�ป^จจัยท่ีมีผลโดยตรงต อความเข�มแข็งของชุมชนท่ียังยืน โดยการหาค าเฉลี่ย 
( X ) และส วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation; S.D.) ค าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ� 
(Correlation) และการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression) 
 3.4.2 วิธีวิเคราะห�ข�อมูลเชิงคุณภาพ  
  ผู�วิจัยใช�วิธีวิเคราะห�ข�อมูลท้ังการวิเคราะห�เนื้อหา (Content Analysis) ตามหลักการ 
แนวคิด ทฤษฎี ท่ีได�จากการทบทวนวรรณกรรมจากเอกสาร งานวิจัย ข�อมูลท่ีได�จากคําถามปลายเปvด
ของแบบสอบถาม ข�อมูลท่ีได�จากการสัมภาษณ�เชิงลึก ใช�ในการวิเคราะห�เชิงเนื้อหา และการตีความ
ของข�อมูล 
 
3.5 สถิติท่ีใช2ในการวิเคราะห3ข2อมูล 
 สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูลเชิงปริมาณนั้น ผู�วิจัยได�มีการวิเคราะห�ข�อมูลด�วยการหา
ความสัมพันธ�ระหว างตัวแปร โดยการประมวลผลด�วยโปรแกรมสําเร็จรูปของเครื่องคอมพิวเตอร� 
สําหรับสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร� นําเสนอผลการวิเคราะห�ข�อมูล ดังนี้ 
 3.5.1 สภาพส วนบุคคล วิเคราะห�โดยการหาค าความถ่ี (Frequency) และค าร�อยละ 
(Percentage)  
 3.5.2 ข�อมูลเก่ียวกับการบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�าน เพ่ือส งเสริมความเข�มแข็งของ
ชุมชนท่ียั่งยืน ใช�การวิเคราะห�โดยการหาค าเฉลี่ย ( X ) และส วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation; S.D.) ค าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ� (Correlation) และการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน 
(Stepwise Multiple Regression)  
 3.5.3 ข�อมูลท่ีได�จากคําถามปลายเปvด การสัมภาษณ� และจากการทบทวนวรรณกรรม   
วิเคราะห�โดยเทคนิคการวิเคราะห�เนื้อหาประกอบบริบท (Content Analysis Techniques) นําเสนอ
ข�อมูลโดยเขียนเป.นความเรียง 
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3.6 ตัวแปรท่ีใช2ในการวิจัย 
 3.6.1 ตัวแปรอิสระ ได�แก  1) ป^จจัยการบริหารด�านกฎหมายลักษณะปกครองท�องท่ี 
กฎหมายอ่ืน และตามท่ีกระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย 2) ป^จจัยการบริหารด�านการเมืองการ
ปกครอง 3) ป^จจัยการบริหารด�านเศรษฐกิจ 4) ป^จจัยการบริหารด�านสังคม 5) ป^จจัยการบริหารด�าน
วัฒนธรรม 6) ป^จจัยการบริหารด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  
 3.6.2 ตัวแปรตาม ได�แก  ป^จจัยด�านความเข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืน ประกอบด�วย 1) ด�าน
คุณภาพชีวิตของประชาชน 2) ด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรอย างยั่งยืน 3) ด�านการมีภูมิคุ�มกัน 4) ด�าน
การเป.นชุมชนท่ีพ่ึงตนเองกกก 
 



บทที่  4 
ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 

 
 ในการวิจัยเรื่องกลยุทธ�การบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านเพ่ือส งเสริมความเข�มแข็งของ
ชุมชนท่ียั่งยืน ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล าง มีวัตถุประสงค� 1) เพ่ือศึกษาป3จจัยด�าน
ความเข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืน ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล าง 2) เพ่ือศึกษาป3จจัย
ด�านการบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านท่ีมีผลต อความเข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืน ในเขตจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล าง 3) เพ่ือเสนอกลยุทธ�การบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านเพ่ือส งเสริม
ความเข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืน ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล าง ผู�วิจัยได�ใช�วิธีการ
วิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods) ท้ังด�านการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัย
เชิงปริมาณใช�แบบสอบถามจากกลุ มตัวอย าง จํานวน 400 คน การวิจัยเชิงคุณภาพใช�แบบสัมภาษณ�
เชิงลึกจากกลุ มตัวอย าง จํานวน 25 คน  
 ตัวแปรท่ีศึกษา ตัวแปรอิสระ (Impendent Variable) จํานวน 6 ป3จจัย 22 ตัวแปร ได�แก   
1) ป3จจัยการบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�านกฎหมายลักษณะปกครองท�องท่ี กฎหมายอ่ืน และ
ตามท่ีกระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย ประกอบด�วย 1.1) ด�านกฎหมายลักษณะปกครองท�องท่ี   
1.2) ด�านกฎหมายอ่ืน 1.3) ด�านกระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย 2) ป3จจัยการบริหารของกํานันและ
ผู�ใหญ บ�านด�านการเมืองการปกครอง ประกอบด�วย 2.1) ด�านการปกครอง 2.2) ด�านการเมือง        
3) ป3จจัยการบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�านเศรษฐกิจ ประกอบด�วย 3.1) ด�านการดําเนินการ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3.2) ด�านการบริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร 3.2) ด�านการแก�ไข
ป3ญหาความยากจน 3.4) ด�านการอบรมให�ความรู�ในการประกอบอาชีพ 4) ป3จจัยการบริหารของ
กํานันและผู�ใหญ บ�านด�านสังคม ประกอบด�วย 4.1) ด�านการปSองกันและแก�ไขป3ญหาอบายมุข      
4.2) ด�านการปSองกันและแก�ไขป3ญหายาเสพติด 4.3) ด�านการให�การศึกษาแก ประชาชนในหมู บ�าน 
4.4) ด�านการปSองกันประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบ 4.5) ด�านการรักษาสุขภาพอนามัย 5) ป3จจัยการ
บริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�านวัฒนธรรม ประกอบด�วย 5.1) ด�านการรักษามรดกทางสังคมท่ี
นํามาใช�ในการครองชีวิต 5.2) ด�านการรักษาจารีตประเพณี 5.3) ด�านการรักษาขนบประเพณี       
5.4) ด�านการรักษาธรรมเนียมประเพณี 6) ป3จจัยการบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ประกอบด�วย 6.1) ด�านการปSองกันการลักลอบตัดไม�ทําลายปUา  
6.2) ด�านการปSองกันการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน� 6.3) ด�านการอนุรักษ�ดินและน้ํา 6.4) ด�านการ
ขจัดมลภาวะ ตัวแปรตาม จํานวน 1 ป3จจัย 4 ตัวแปร ได�แก  ป3จจัยความเข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืน 
ประกอบด�วย 1) คุณภาพชีวิตของประชาชน 2) การอนุรักษ�ทรัพยากรอย างยั่งยืน 3) การมีภูมิคุ�มกัน 
4) การเปWนชุมชนท่ีพ่ึงตนเอง โดยการนําเสนอผลการ วิเคราะห�ข�อมูลเปWน 2 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลเชิงปริมาณ   
 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลเชิงคุณภาพ 
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4.1 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลเชิงปริมาณ 
 ส วนท่ี 1 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
 การวิเคราะห�ในข้ันนี้เปWนการบรรยายคุณลักษณะของกลุ มตัวอย างในด�าน เพศ อายุ 
สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได� เปWนการวิเคราะห�หาค าความถ่ี (Frequency) 
ค าร�อยละ (Percentage) ค าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และส วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) มีดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.1 จํานวนความถ่ีและร�อยละของผู�ตอบแบบสอบถาม  
 

 
 
 
 
 

ข�อมูลส วนบุคคลของผู�ตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) ร�อยละ 

1. เพศ   

ชาย 216 54.00 

หญิง 184 46.00 

รวม 400 100.00 

2. อายุ   

18-30 ปe 48 12.00 

31-40 ปe 84 21.00 

41-50 ปe 128 32.00 
51-60 ปe 97 24.30 

61 ปe ข้ึนไป 43 10.80 

รวม 400 100.00 

3. สถานภาพการสมรส   

โสด 67 16.80 

สมรส 288 72.00 

หย า / หม�าย 45 11.30 

รวม 400 100.00 
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ตารางท่ี 4.1 (ต อ) 
 

 
 จากตารางท่ี 4.1 พบว าผู�ตอบแบบสอบถามส วนใหญ เปWนเพศชาย คิดเปWนร�อยละ 54.00 
และเปWนเพศหญิง คิดเปWนร�อยละ 46.00   
 อายุ ผู�ตอบแบบสอบถามส วนใหญ อยู ในช วงอายุ 41-50 ปe คิดเปWนร�อยละ 32.00  
รองลงมาอายุ 51-60 ปe คิดเปWนร�อยละ 24.30 อายุ 31-40 ปe คิดเปWนร�อยละ 21.00 อายุ 18-30 ปe 
คิดเปWนร�อยละ 12.00 และสุดท�าย อายุ 61 ปe ข้ึนไป คิดเปWนร�อยละ 10.80 

ข�อมูลส วนบุคคลของผู�ตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) ร�อยละ 
4. ระดับการศึกษา   

ประถมศึกษา 123 30.80 
มัธยมศึกษา 171 42.80 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ     37 9.30 
ปริญญาตรี 55 13.80 
สูงกว าปริญญาตรี 14 3.50 

รวม 400 100.00 
5. อาชีพ          

เกษตรกรรม 162 40.50 
รับจ�าง 71 17.80 
ค�าขาย / ประกอบธุรกิจส วนตัว 66 16.50 
ข�าราชการ / เจ�าหน�าท่ีของรัฐ / 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 77 19.30 
พนักงานบริษัทเอกชน 24 6.00 

รวม 400 100.00 

6. รายได�ต อเดือน          

ตํ่ากว า 5,000 บาท             78 19.50 
5,001-10,000 บาท   176 44.00 
10,001-15,000 บาท          69 17.30 
15,001-20,000 บาท 39 9.80 
มากกว า 20,000 บาท 38 9.50 

รวม 400 100.00 
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 สถานภาพการสมรส ผู�ตอบแบบสอบถามส วนใหญ มีสถานภาพสมรส คิดเปWนร�อยละ 72.00
รองลงมามีสถานภาพโสด คิดเปWนร�อยละ 16.80 และสุดท�ายมีสถานภาพหย า/หม�าย คิดเปWนร�อยละ 11.30 
 ระดับการศึกษา ผู�ตอบแบบสอบถามส วนใหญ มีวุฒิการศึกษามัธยมศึกษา คิดเปWนร�อยละ 
42.80 รองลงมาประถมศึกษา คิดเปWนร�อยละ 30.8 ปริญญาตรี คิดเปWนร�อยละ 13.80 ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ คิดเปWนร�อยละ 9.30 และสุดท�ายสูงกว าปริญญาตรี คิดเปWนร�อยละ 3.50 
 อาชีพ ผู�ตอบแบบสอบถามส วนใหญ มีอาชีพเกษตรกรรม คิดเปWนร�อยละ 40.50 รองลงมา
อาชีพข�าราชการ/เจ�าหน�าท่ีของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเปWนร�อยละ 19.30 อาชีพรับจ�าง คิดเปWน
ร�อยละ 17.80 อาชีพค�าขาย/ประกอบธุรกิจส วนตัว คิดเปWนร�อยละ 16.50 และสุดท�ายมีอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน คิดเปWนร�อยละ 6.00 
 รายได�ต อเดือน ผู�ตอบแบบสอบถามส วนใหญ มีรายได� 5,001-10,000 บาท คิดเปWนร�อยละ 
44.00 รองลงมารายได�ตํ่ากว า 5,000 บาท คิดเปWนร�อยละ 19.50 รายได� 10,001-15,000 บาท คิด
เปWนร�อยละ 17.30 รายได� 15,001-20,000 บาท คิดเปWนร�อยละ 9.80 และสุดท�ายมีรายได�มากกว า 
20,000 บาท คิดเปWนร�อยละ 9.50 
 ส วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลระดับการปฏิบัติการบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านเปWน
รายข�อ  
 การวิเคราะห�ในข้ันนี้เปWนการบรรยายคุณลักษณะของกลุ มตัวอย างในด�านป3จจัยท่ีศึกษา 
จํานวน 7 ป3จจัย 26 ตัวแปร เปWนการวิเคราะห�หาค าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และส วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) จากกลุ มตัวอย าง (n) จํานวน 400 คน ทุกข�อ มีดังนี้ 

 
ตารางท่ี  4.2 ค าเฉลี่ยและส วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�าน 
 กฎหมายลักษณะปกครองท�องท่ี กฎหมายอ่ืน และตามท่ีกระทรวง ทบวง กรม 
 มอบหมาย  
 

การบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านตามกฎหมายลักษณะ
ปกครองท�องท่ี กฎหมายอ่ืน และตามท่ีกระทรวง ทบวง กรม 

มอบหมาย 
X  S.D. แปรผล 

1. การบริหารตามกฎหมายลักษณะปกครองท�องท่ี    
1.1 กํานันและผู�ใหญ บ�าน มีการดําเนินการรักษาความสงบ
เรียบร�อยให�เกิดข้ึนแก ประชาชนเปWนประจํา 

4.42 0.74 มากท่ีสุด 

1.2 กํานันและผู�ใหญ บ�าน มีการดําเนินการสร�างความปรองดอง 
ให�เกิดข้ึนแก ประชาชนในหมู บ�าน 

4.40 0.77 มากท่ีสุด 

1.3 กํานันและผู�ใหญ บ�านให�บริการต อประชาชนท่ีมาติดต อส วน 
ราชการได�เปWนอย างดี 

4.48 0.71 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี  4.2 (ต อ) 
 

การบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านตามกฎหมายลักษณะ
ปกครองท�องท่ี กฎหมายอ่ืน และตามท่ีกระทรวง ทบวง กรม 

มอบหมาย 
X  S.D. แปรผล 

1.4 กํานันและผู�ใหญ บ�าน ได�มีการรับฟ3งป3ญหาความเดือดร�อน 
ของประชาชน ในการแก�ไขป3ญหาให�ประสบผลสําเร็จ 

4.33 0.77 มากท่ีสุด 

1.5 กํานันและผู�ใหญ บ�าน มีการประชาสัมพันธ�ให�ประชาชน 
ร วมมือกันช วยเหลือผู�ประสบภัย กรณีเกิดภัยเท าท่ีจําเปWน 

4.42 0.81 มากท่ีสุด 

1.6 กํานันและผู�ใหญ บ�าน เม่ือพบผู�กระทําความผิดตาม 
กฎหมายมีการดําเนินการจับกุมตามอํานาจหน�าท่ีได� 

4.09 0.93 มาก 

รวม 4.36 0.60 มากท่ีสุด 
2. การบริหารตามกฎหมายอ่ืน    
2.1 กํานันและผู�ใหญ บ�าน มีการปฏิบัติหน�าท่ีในฐานะนาย
ทะเบียนผู�รับแจ�งตามกฎหมายทะเบียนราษฎร เช น รับแจ�ง  
เกิด ตาย เปWนต�น ได�เปWนอย างดี 

4.55 0.68 มากท่ีสุด 

2.2 กํานันและผู�ใหญ บ�าน มีการปฏิบัติหน�าท่ีตามกฎหมายใน 
การทําบัตรประจําตัวประชาชน เช น การรับรองการทําบัตรฯ เปWนต�น 

4.50 0.69 มากท่ีสุด 

2.3 กํานันและผู�ใหญ บ�าน มีการปฏิบัติหน�าท่ีตามกฎหมายอาวุธ 
ปmน ในการรับรองความประพฤติให�แก ผู�ขออนุญาตมีและใช� 
อาวุธปmนเฉพาะผู�ท่ีมีความประพฤติดี  

4.04 0.88 มาก 

2.4 กํานันและผู�ใหญ บ�าน มีการปฏิบัติหน�าท่ีตามกฎหมาย  
ทหาร โดยแจ�งข�อมูลให�กับชายไทยท่ีมีอายุครบตามกฎหมาย ไป
ข้ึนบัญชีทหารกองเกิน และการตรวจเลือก 

4.52 .72 มากท่ีสุด 

2.5 กํานันและผู�ใหญ บ�าน มีการปฏิบัติหน�าท่ีตามกฎหมายปUาไม�  
โดยมีวิธีการปSองกันและปราบปรามผู�ลักลอบตัดไม�ทําลายปUา
ร วมกับเจ�าหน�าท่ี ได�เปWนอย างดี 

4.23 0.89 มากท่ีสุด 

รวม 4.37 0.56 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี  4.2 (ต อ) 
 

การบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านตามกฎหมายลักษณะ
ปกครองท�องท่ี กฎหมายอ่ืน และตามท่ีกระทรวง ทบวง กรม 

มอบหมาย 
X  S.D. แปรผล 

3. การบริหารตามท่ีกระทรวง ทบวง กรมมอบหมาย 
3.1 กํานันและผู�ใหญ บ�าน มีการปฏิบัติงานตามท่ีกระทรวง   
ทบวง กรมต างๆ มอบหมาย ทําให�เกิดประโยชน�สุขต อประชาชน 

4.39 0.78 มากท่ีสุด 

3.2. กํานันและผู�ใหญ บ�าน ได�รับความไว�วางใจในการปฏิบัติ 
หน�าท่ีตามท่ีกระทรวง ทบวง กรม ต างๆ มอบหมาย ตาม 
วัตถุประสงค� ของหน วยงานนั้นๆ ได� 

4.33 0.78 มากท่ีสุด 

รวม 4.36 0.69 มากท่ีสุด 
รวมท้ังส้ิน 4.36 0.55 มากท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี  4.2 พบว า ระดับการปฏิบัติ การบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านตาม
กฎหมายลักษณะปกครองท�องท่ี กฎหมายอ่ืน และตามท่ีกระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย ท้ัง 3 ด�าน 
โดยรวมอยู ในระดับมากท่ีสุด มีค าเฉลี่ยเท ากับ 4.36 เม่ือพิจารณาเปWนรายด�านพบว า ด�านการบริหาร
ตามกฎหมายอ่ืน มีค าเฉลี่ยสูงสุด มีค าเฉลี่ยเท ากับ 4.37 รองลงมาได�แก  ด�านการบริหารตามท่ี
กระทรวง ทบวง กรมมอบหมาย มีค าเฉลี่ยเท ากับ 4.36 และด�านการบริหารตามกฎหมายลักษณะ
ปกครองท�องท่ี มีค าเฉลี่ยเท ากับ 4.36 ตามลําดับ  

   
ตารางท่ี  4.3 ค าเฉลี่ยและส วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารของกํานันและด�านการเมืองการปกครอง 
 
การบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�านการเมืองการปกครอง X  S.D. แปรผล 
1. การบริหารทางการปกครอง    
1.1 กํานันและผู�ใหญ บ�าน มีการประชุมออกกฎของหมู บ�าน  
เพ่ือให�ประชาชนยึดถือปฏิบัติร วมกัน 

4.33 0.72 มากท่ีสุด 

1.2 กํานันและผู�ใหญ บ�าน มีการประนีประนอมข�อพิพาทใน 
การแก�ป3ญหาท่ีเกิดข้ึนต อประชาชน 

4.35 0.77 มากท่ีสุด 

1.3 กํานันและผู�ใหญ บ�าน มีการประชุมประชาคมหมู บ�านใน 
การตรวจสอบยืนยันโครงการหรือกิจกรรมต างๆ ของหน วยงานท่ี
ดําเนินการในพ้ืนท่ี 

4.33 0.75 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี  4.3 (ต อ) 
 
การบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�านการเมืองการปกครอง X  S.D. แปรผล 
1.4 กํานันและผู�ใหญ บ�าน มีการบูรณาการจัดทําแผนพัฒนา
หมู บ�านทุกปe 

4.43 0.76 มากท่ีสุด 

รวม 4.36 0.58 มากท่ีสุด 
2. การบริหารทางการเมือง    
2.1 กํานันและผู�ใหญ บ�าน ปฏิบัติตนเปWนแบบอย างแก ประชาชน    
โดยการไปใช�สิทธิลงคะแนนเลือกต้ัง 

4.58 0.73 มากท่ีสุด 

2.2 กํานันและผู�ใหญ บ�าน ปฏิบัติตนวางตัวเปWนกลางทางการเมือง  4.39 0.82 มากท่ีสุด 
2.3 กํานันและผู�ใหญ บ�าน มีการส งเสริมให�ประชาชนปฏิบัติตาม 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเปWนประมุข  

4.58 0.67 มากท่ีสุด 

2.4 กํานันและผู�ใหญ บ�าน มีการสนับสนุนให�ประชาชนมีส วน 
ร วมทางการเมือง  

4.33 0.83 มากท่ีสุด 

รวม 4.47 0.59 มากท่ีสุด 
รวมท้ังส้ิน 4.42 0.54 มากท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 4.3 พบว า ระดับการปฏิบัติ การบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�าน
การเมืองการปกครอง ท้ัง 2 ด�าน โดยรวมอยู ในระดับมากท่ีสุด มีค าเฉลี่ยเท ากับ 4.42 เม่ือพิจารณา
เปWนรายด�านพบว า ด�านการบริหารทางการเมือง มีค าเฉลี่ยสูงสุด เท ากับ 4.47 รองลงมาได�แก  ด�าน
การบริหารทางการปกครอง มีค าเฉลี่ยเท ากับ 4.36 ตามลําดับ 

  
ตารางท่ี  4.4 ค าเฉลี่ยและส วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�านเศรษฐกิจ 
 

การบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�าน ด�านเศรษฐกิจ X  S.D. แปรผล 
1. การดําเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.1 การบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�าน มีการส งเสริมให� 
ประชาชนมีความรู�ในการประกอบอาชีพ และการดําเนินชีวิต
อย างมีเหตุผล  

4.30 0.76 มากท่ีสุด 

1.2 การบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�าน มีการส งเสริมสนับสนุน
ให�ประชาชนประกอบอาชีพอย างพอเพียง 

4.25 0.74 มากท่ีสุด 

 
กกกกกกกก 
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ตารางท่ี  4.4 (ต อ) 
 

การบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�าน ด�านเศรษฐกิจ X  S.D. แปรผล 
1.3 กํานันและผู�ใหญ บ�าน มีการส งเสริมสนับสนุนให�ประชาชน 
ประกอบอาชีพ โดยการเตรียมความพร�อมในการรับผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

4.19 0.79 มาก 

1.4 กํานันและผู�ใหญ บ�าน มีการส งเสริมสนับสนุนให�ประชาชน 
ประกอบอาชีพ โดยการศึกษาประกอบอาชีพด�วยความรอบครอบ 

4.06 0.83 มาก 

รวม 4.20 0.63 มาก 
2. การบริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร    
2.1 กํานันและผู�ใหญ บ�าน จัดให�มีคณะกรรมการบริหารจัดการ 
น้ําเพ่ือการเกษตรได�อย างเหมาะสม 

4.04 0.86 มาก 

2.2 กํานันและผู�ใหญ บ�าน มีการกําหนดแนวทางการบริหาร 
จัดการน้ําเพ่ือการเกษตรได�อย างเหมาะสม 

4.07 0.88 มาก 

2.3 กํานันและผู�ใหญ บ�าน มีการประสานการช วยเหลือจาก 
ภาครัฐ ในการพัฒนาแหล งน้ําเพ่ือการเกษตรในหมู บ�าน 

4.22 0.82 มากท่ีสุด 

รวม 4.11 0.74 มาก 
3. การแก�ไขปCญหาความยากจน    
3.1 กํานันและผู�ใหญ บ�าน มีการประสานข�อมูลในการจัดทํา 
แผนพัฒนาหมู บ�าน ในการแก�ไขป3ญหาความยากจนท่ีเปWน
รูปธรรม 

4.24 0.81 มากท่ีสุด 

3.2 กํานันและผู�ใหญ บ�าน มีการส งเสริมให�มีการจัดทําบัญชี 
ครัวเรือนทุกครัวเรือน ให�ตระหนักในค าใช�จ ายครัวเรือน 

4.03 0.89 มาก 

3.3 กํานันและผู�ใหญ บ�าน มีการประสานให�ภาครัฐจัดสรรท่ีดิน 
ทํากินให�แก ผู�ยากจน 

3.74 1.10 มาก 

3.4 กํานันและผู�ใหญ บ�าน มีการส งเสริมสนับสนุนให�มีการ
รวมกลุ มในการประกอบอาชีพ 

4.16 0.83 มาก 

รวม 4.04 0.71 มาก 
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ตารางท่ี  4.4 (ต อ) 
 

การบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�าน ด�านเศรษฐกิจ X  S.D. แปรผล 
4. การอบรมให�ความรู�ในการประกอบอาชีพ    
4.1 กํานันและผู�ใหญ บ�าน มีการสนับสนุนให�มีทีมวิทยากร  
อบรมให�ความรู�แก ประชาชน เก่ียวกับอาชีพการเกษตร และ
อาชีพอ่ืนๆ 

4.08 0.87 มาก 

4.2 กํานันและผู�ใหญ บ�าน มีการส งเสริมสนับสนุนให�มีการจัดต้ัง 
ศูนย�การเรียนรู�ในการประกอบอาชีพในหมู บ�าน 

4.04 0.92 มาก 

4.3 กํานันและผู�ใหญ บ�าน มีการส งเสริมสนับสนุนให�ประชาชน 
ประกอบอาชีพตลอดปe 

4.21 0.84 มากท่ีสุด 

รวม 4.11 0.75 มาก 
รวมท้ังส้ิน 4.12 0.62 มาก 

 
 จากตารางท่ี  4.4 พบว า ระดับการปฏิบัติ การบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�าน
เศรษฐกิจ ท้ัง 4 ด�าน โดยรวมอยู ในระดับมาก มีค าเฉลี่ยเท ากับ 4.11 เม่ือพิจารณาเปWนรายด�านพบว า 
ด�านการดําเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีค าเฉลี่ยสูงสุดเท ากับ 4.20 รองลงมาได�แก  
ด�านการอบรมให�ความรู�ในการประกอบอาชีพ มีค าเฉลี่ยเท ากับ 4.11 ด�านการบริหารจัดการน้ําเพ่ือ
การเกษตร มีค าเฉลี่ยเท ากับ 4.10 และด�านการแก�ไขป3ญหาความยากจน มีค าเฉลี่ยเท ากับ 4.04 
ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี  4.5 ค าเฉลี่ยและส วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�านสังคม 
 

การบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�านสังคม X  S.D. แปรผล 
1. การปDองกันและแก�ไขปCญหาอบายมุข 
1.1 กํานันและผู�ใหญ บ�าน มีการกวดขันให�สถานประกอบการ  
ปฏิบัติตามกฎหมายอย างเคร งครัด 

4.27 0.81 มากท่ีสุด 

1.2 กํานันและผู�ใหญ บ�าน มีการแจ�งข�อมูลผู�ทําผิดกฎหมายต อ   
เจ�าหน�าท่ีผู�มีอํานาจในการดําเนินคดี 

4.28 0.78 มากท่ีสุด 

รวม 4.27 0.70 มากท่ีสุด 



219 
 

ตารางท่ี  4.5 (ต อ) 
 

การบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�านสังคม X  S.D. แปรผล 
2. การปDองกันและแก�ไขปCญหายาเสพติด    
2.1 กํานันและผู�ใหญ บ�าน มีการประชุมออกกฎของหมู บ�าน 
ร วมกันในการปSองกันป3ญหายาเสพติด 

4.32 0.76 มากท่ีสุด 

2.2 กํานันและผู�ใหญ บ�าน มีการตรวจหาสารเสพติดในป3สสาวะ 
กลุ มเสี่ยง เพ่ือนําเข�าสู กระบวนการบําบัดรักษาต อไป  

4.22 0.88 มากท่ีสุด 

2.3 กํานันและผู�ใหญ บ�าน จัดให�มีการต้ังศูนย�ปSองกันและแก�ไข 
ป3ญหายาเสพติดในหมู บ�าน  

4.15 0.91 มาก 

รวม 4.23 0.71 มากท่ีสุด 
3. การให�การศึกษาแก ประชาชนในหมู บ�าน    
3.1 กํานันและผู�ใหญ บ�าน มีการส งเสริมให�มีการศึกษาต อของ 
เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไปในหมู บ�าน  

4.20 0.83 มาก 

3.2 กํานันและผู�ใหญ บ�าน มีส วนร วมในการจัดการศึกษาในเขต 
พ้ืนท่ีให�บริการ  

4.14 0.91 มาก 

3.3 กํานันและผู�ใหญ บ�าน มีการอบรมให�ความรู�แก ประชาชน  
ในโอกาสต างๆ อยู เสมอ  

4.15 0.89 มาก 

รวม 4.16 0.74 มาก 
4. การปDองกันประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบ    
4.1 กํานันและผู�ใหญ บ�าน มีการส งเสริมสนับสนุนให�มีท่ีปรึกษา 
ด�านกฎหมายในหมู บ�าน 

4.07 0.91 มาก 

4.2 กํานันและผู�ใหญ บ�าน มีการประชาสัมพันธ�เก่ียวกับ 
กฎหมายท่ีประชาชนควรรู� 

4.22 0.86 มากท่ีสุด 

4.3 กํานันและผู�ใหญ บ�าน มีการดําเนินการช วยเหลือผู�ด�อยโอกาส  
คนชรา เด็ก คนพิการ ในหมู บ�านตามสมควร 

4.31 0.83 มากท่ีสุด 

รวม 4.20 0.71 มาก 
5. การรักษาสุขภาพอนามัย    
5.1 กํานันและผู�ใหญ บ�าน มีการส งเสริมสนับสนุนให�ประชาชน
ออกกําลังกาย 

4.08 0.93 มาก 
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ตารางท่ี  4.5 (ต อ) 
 

การบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�านสังคม X  S.D. แปรผล 
5.2 กํานันและผู�ใหญ บ�าน มีการจัดกิจกรรมรณรงค�ปSองกัน 
โรคติดต อ เช น การกําจัดลูกน้ํายุงลาย การประชาสัมพันธ� 
กินร�อน ช�อนกลาง ล�างมือ การฉีดวัคซีน เปWนต�น 

4.46 0.73 มากท่ีสุด 

5.3 กํานันและผู�ใหญ บ�าน แนะนําให�ประชาชนรับประทาน 
อาหารให� ครบ 5 หมู  

4.11 0.96 มาก 

รวม 4.22 0.73 มากท่ีสุด 

รวมท้ังส้ิน 4.22 0.63 มากท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 4.5 พบว า ระดับการปฏิบัติ การบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�านสังคม 
ท้ัง 5 ด�าน โดยรวมอยู ในระดับมากท่ีสุด มีค าเฉลี่ยเท ากับ 4.22 เม่ือพิจารณาเปWนรายด�านพบว า ด�าน
การปSองกันและแก�ไขป3ญหาอบายมุข มีค าเฉลี่ยสูงสุดเท ากับ 4.27 รองลงมาได�แก  ด�านการปSองกัน
และแก�ไขป3ญหายาเสพติด มีค าเฉลี่ยเท ากับ 4.23 ด�านการรักษาสุขภาพอนามัย มีค าเฉลี่ยเท ากับ 
4.22 ด�านการปSองกันประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบ มีค าเฉลี่ยเท ากับ 4.20 และด�านการให�การศึกษา
แก ประชาชนในหมู บ�าน มีค าเฉลี่ยเท ากับ 4.16 ตามลําดับ  

 
ตารางท่ี 4.6 ค าเฉลี่ยและส วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�าน ด�านวัฒนธรรม 
 

การบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�านวัฒนธรรม X  S.D. แปรผล 
1. การรักษามรดกทางสังคมท่ีนํามาใช�ในการครองชีวิต 
1.1 กํานันและผู�ใหญ บ�าน มีการส งเสริมให�มีการอนุรักษ�มรดก
ทางภาษาพูดท�องถ่ิน  

4.06 0.89 มาก 

1.2 กํานันและผู�ใหญ บ�าน มีการส งเสริมให�นับถือศาสนาตาม 
ท�องถ่ินโดยอิสระ  

4.22 0.82 มากท่ีสุด 

1.3 กํานันและผู�ใหญ บ�าน มีการส งเสริมให�มีการอนุรักษ�วิธีการ 
สร�างท่ีอยู อาศัยของท�องถ่ิน เช น บ�านไม�สองชั้นชั้นล างเปqด บ�าน
ทรงไทย เปWนต�น 

3.87 1.02 มาก 

รวม 4.05 0.77 มาก 
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ตารางท่ี 4.6 (ต อ) 
 

การบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�านวัฒนธรรม X  S.D. แปรผล 
2. การรักษาจารีตประเพณี    
2.1 กํานันและผู�ใหญ บ�าน มีการส งเสริมให�มีการแสดงความ 
กตัญrูต อผู�มีพระคุณ 

4.51 0.70 มากท่ีสุด 

2.2 กํานันและผู�ใหญ บ�าน มีการส งเสริมให�มีการเคารพบูชา 
บุพการีท้ังทางกาย วาจาและใจ  

4.48 0.69 มากท่ีสุด 

2.3 กํานันและผู�ใหญ บ�าน มีการส งเสริมให�ประชาชนมี  
หลักธรรมประจําใจ เช น ความซ่ือสัตย�สุจริต ความเมตตา  
กรุณา การเคารพกฎหมาย เปWนต�น 

4.44 0.73 มากท่ีสุด 

รวม 4.47 0.61 มากท่ีสุด 
3. การรักษาขนบประเพณี    
3.1 กํานันและผู�ใหญ บ�านจัดให�มกีารอนุรักษ�ประเพณีงานบุญต างๆ 4.63 0.62 มากท่ีสุด 

3.2 กํานันและผู�ใหญ บ�าน มีการส งเสริมให�มีการปฏิบัติตาม 
ประเพณีต างๆ อย างเคร งครัด 

4.38 0.69 มากท่ีสุด 

3.3 กํานันและผู�ใหญ บ�าน มีการส งเสริมให�ประชาชนมีส วนร วม 
ในการอนุรักษ�ประเพณีรื่นเริง เช น สงกรานต� ปeใหม  แห บั้งไฟ 
แห นางแมว เปWนต�น 

4.54 0.68 มากท่ีสุด 

รวม 4.52 0.54 มากท่ีสุด 

4. การรักษาธรรมเนียมประเพณี    
4.1 กํานันและผู�ใหญ บ�าน มีการส งเสริมให�มีการรักษามารยาท 
ในการเข�าสังคม ตามวัฒนธรรมท�องถ่ิน 

4.22 0.79 มากท่ีสุด 

4.2 กํานันและผู�ใหญ บ�าน มีการส งเสริมให�มีการรักษามารยาท 
ตามประเพณีไทย 

4.26 0.78 มากท่ีสุด 

รวม 4.24 0.72 มากท่ีสุด 

รวมท้ังส้ิน 4.33 0.54 มากท่ีสุด 
 
 จากตารางท่ี 4.6 พบว า ระดับการปฏิบัติ การบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�าน
วัฒนธรรม ท้ัง 4 ด�าน โดยรวมอยู ในระดับมากท่ีสุด มีค าเฉลี่ยเท ากับ 4.33 เม่ือพิจารณาเปWนรายด�าน 
พบว า ด�านการรักษาขนบประเพณี มีค าเฉลี่ยสูงสุดเท ากับ 4.52 รองลงมาได�แก  ด�านการรักษาจารีต
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ประเพณี มีค าเฉลี่ยเท ากับ 4.47 ด�านการรักษาธรรมเนียมประเพณี มีค าเฉลี่ยเท ากับ 4.24 และด�าน
การรักษามรดกทางสังคมท่ีนํามาใช�ในการครองชีวิต มีค าเฉลี่ยเท ากับ 4.05 ตามลําดับ  
 
ตารางท่ี  4.7 ค าเฉลี่ยและส วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�าน
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
 

การบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�านทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล�อม X  S.D. แปรผล 

1. การปDองกันการลักลอบตัดไม�ทําลายปGา 
1.1 กํานันและผู�ใหญ บ�าน มีการประสานความร วมมือกับประชาชนและ
เจ�าหน�าท่ีของรัฐ ในการตรวจตราปSองกันการลักลอบตัดไม�ทําลายปUา 

4.09 0.90 มาก 

1.2 กํานันและผู�ใหญ บ�าน มีการประสานความร วมมือกับภาครัฐ 
ในการออกโฉนดชุมชน 

4.01 1.04 มาก 

1.3 กํานันและผู�ใหญ บ�าน มีการประสานความร วมมือกับประชาชนและ 
เจ�าหน�าท่ีของรัฐ จัดต้ังคณะกรรมการรักษาปUา และวางมาตรการการรักษาปUา 

3.93 1.03 มาก 

รวม 4.01 0.85 มาก 
2. การปDองกันการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน� 
2.1 กํานันและผู�ใหญ บ�าน มีการประสานความร วมมือกับประชาชนใน
การปSองกันการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน� 

4.21 0.91 
มาก
ท่ีสุด 

2.2 กํานันและผู�ใหญ บ�าน มีการประสานความร วมมือกับ  ประชาชน 
ในการปSองกันการบุกรุกจับจองพ้ืนท่ีปUาและพ้ืนท่ีทําไร เลื่อนลอย 

4.07 0.95 มาก 

2.3 กํานันและผู�ใหญ บ�าน มีการปSองกันการซ้ือขายท่ี
สาธารณประโยชน�ได�เปWนอย างดี 

4.26 0.91 
มาก
ท่ีสุด 

รวม 4.18 0.78 มาก 
3. การอนุรักษ�ดินและน้ํา 
3.1 กํานันและผู�ใหญ บ�าน มีการประสานความร วมมือจากภาครัฐใน
การส งเสริมแนะนําให�ประชาชนมีความรู� ในการปรับปรุงบํารุงดิน 

4.20 0.82 มาก 

3.2 กํานันและผู�ใหญ บ�าน มีการประสานความร วมมือจากภาครัฐใน
การอบรมให�ความรู�แก ประชาชน เก่ียวกับผลกระทบท่ีเกิดจากดิน
เสื่อมคุณภาพ  

4.11 0.89 มาก 
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ตารางท่ี  4.7 (ต อ) 
 

การบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�านทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล�อม X  S.D. แปรผล 

3.3 กํานันและผู�ใหญ บ�าน มีการประสานความร วมมือกับปะชาชน ใน
การพัฒนาแหล งน้ําในพ้ืนท่ีเพาะปลูก 

4.13 0.87 มาก 

รวม 4.14 0.74 มาก 

4. การขจัดมลภาวะ    
4.1 กํานันและผู�ใหญ บ�าน มีการปลูกจิตสํานึกให�ประชาชน ในการเฝSา
ระวังไม ให�มลภาวะเปWนพิษเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี 

4.16 0.81 มาก 

4.2 กํานันและผู�ใหญ บ�าน มีการประสานความร วมมือกับ 
ประชาชนกําจัดมลภาวะต างๆ เช น ขยะมูลฝอย มลภาวะ 
ทางอากาศ มลภาวะทางเสียง มลภาวะทางน้ํา เปWนต�น 

4.23 0.79 
มาก
ท่ีสุด 

4.3 กํานันและผู�ใหญ บ�าน มีการประสานความร วมมือกับองค�กร  
ปกครองส วนท�องถ่ิน ในการแก�ไขป3ญหามลภาวะท่ีเกิดข้ึน ในหมู บ�าน 

4.27 0.84 
มาก
ท่ีสุด 

รวม 4.22 0.70 
มาก
ท่ีสุด 

รวมท้ังส้ิน 4.14 0.67 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.7 พบว า ระดับการปฏิบัติ การบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ท้ัง 4 ด�าน โดยรวมอยู ในระดับมาก มีค าเฉลี่ยเท ากับ 4.14 เม่ือ
พิจารณาเปWนรายด�านพบว า ด�านการขจัดมลภาวะ มีค าเฉลี่ยสุดสุดเท ากับ 4.22 รองลงมาได�แก  ด�าน
การปSองกันการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน� มีค าเฉลี่ยเท ากับ 4.18 ด�านการอนุรักษ�ดินและน้ํา มี
ค าเฉลี่ยเท ากับ 4.14 และด�านการปSองกันการลักลอบตัดไม�ทําลายปUา มีค าเฉลี่ยเท ากับ 4.01 
ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.8 สรุปค าเฉลี่ยและส วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านรวมทุกด�าน  
 

การบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�าน X  S.D. แปรผล 
1. การบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านตามกฎหมายลักษณะ 
ปกครองท�องท่ี กฎหมายอ่ืน และตามท่ีกระทรวง ทบวง กรม 
มอบหมาย 

 
4.36 

 
0.55 

 
มากท่ีสุด 

2. การบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�านการเมืองการปกครอง 4.42 0.54 มากท่ีสุด 
3. การบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�านเศรษฐกิจ 4.12 0.62 มาก 
4. การบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�านสังคม 4.22 0.63 มากท่ีสุด 
5. การบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�านวัฒนธรรม 4.33 0.54 มากท่ีสุด 
6. การบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�านทรัพยากรธรรมชาติ 
    และสิ่งแวดล�อม 

4.14 0.67 มาก 

รวม 4.26 0.54 มากท่ีสุด 
 
 จากตารางท่ี 4.8 พบว า ระดับการปฏิบัติการบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�าน ท้ัง 6 ด�าน 
โดยรวมอยู ในระดับมากท่ีสุด มีค าเฉลี่ยเท ากับ 4.26 เม่ือพิจารณาเปWนรายด�านพบว า การบริหารของ
กํานันและผู�ใหญ บ�านด�านการเมืองการปกครอง มีค าเฉลี่ยสุดสุดเท ากับ 4.42 รองลงมาได�แก การ
บริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�านกฎหมายลักษณะปกครองท�องท่ี กฎหมายอ่ืน และตามท่ี
กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย มีค าเฉลี่ยเท ากับ 4.36 การบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�าน
วัฒนธรรม มีค าเฉลี่ยเท ากับ 4.33 การบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�านสังคม มีค าเฉลี่ยเท ากับ 
4.22 การบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม มีค าเฉลี่ยเท ากับ 
4.14 และการบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�านเศรษฐกิจ มีค าเฉลี่ยเท ากับ 4.12 ตามลําดับ 

  
ตารางท่ี 4.9 ค าเฉลี่ยและส วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความเข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืน 
 

ความเข�มแข็งของชุมชนท่ีย่ังยืน X  S.D. แปรผล 

1. คุณภาพชีวิตประชาชน          
1.1 ประชาชนมีอาชีพ มีรายได�ท่ีม่ันคง 4.00 0.86 มาก 

1.2 ประชาชนมีครอบครัวท่ีอบอุ นในการดําเนินชีวิต 4.21 0.81 มากท่ีสุด 

1.3 ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ�ดี  4.20 0.81 มาก 

รวม 4.14 0.72 มาก 
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ตารางท่ี 4.9 (ต อ) 
 

ความเข�มแข็งของชุมชนท่ีย่ังยืน X  S.D. แปรผล 

2. การอนุรักษ�ทรัพยากรอย างย่ังยืน             

2.1 ประชาชนมีความรู� ความเข�าใจในการไม บุกรุกทรัพยากร  
เช น ปUาไม� ท่ีดินสาธารณประโยชน� ดิน น้ํา แร   เปWนต�น 

4.11 0.82 มาก 

2.2 ประชาชนมีการอนุรักษ�ทรัพยากรของหมู บ�านให�ยั่งยืน เช น  
ปUาไม� ท่ีดินสาธารณประโยชน� ดิน น้ํา แร   เปWนต�น 

4.15 0.84 มาก 

2.3 ประชาชนมีส วนใช�ทรัพยากรท่ีดินสาธารณประโยชน� ให�เกิด  
ประโยชน�สูงสุดต อสาธารณะ  

4.16 0.86 มาก 

2.4 ประชาชนมีส วนใช�ทรัพยากรปUาไม�ท่ีมีอยู อย างจํากัดให�เกิด 
ประโยชน�สูงสุด 

4.13 0.86 มาก 

รวม 4.13 0.71 มาก 

3. การมีภูมิคุ�มกัน    

3.1 ประชาชนใช�ความรู� ความรอบครอบและระมัดระวังในการ 
ประกอบอาชีพอยู เสมอ  

4.22 0.79 มากท่ีสุด 

3.2 ประชาชนมีการประกอบอาชีพท่ีหลากหลายมากข้ึน 4.26 0.82 มากท่ีสุด 

3.3 ประชาชนท่ีประกอบอาชีพมีรายได�มากข้ึน 4.14 0.83 มาก 

3.4 ประชาชนมีแหล งเงินทุนในการแก�ไขป3ญหาในการประกอบ 
อาชีพท่ีสร�างรายได�ให�แก ตนเอง 

4.07 0.87 มาก 

รวม 4.17 0.66 มาก 

4. การเปJนชุมชนท่ีพ่ึงตนเอง    

4.1 ประชาชนในหมู บ�านมีความรู� ความสามารถในการพ่ึงพา 
ตนเองได� 

4.18 0.80 มาก 

4.2 ประชาชนในหมู บ�านพ่ึงตนเองก อน ก อนพ่ึงภาครัฐ  4.34 0.73 มากท่ีสุด 

4.3 หมู บ�านได�รับการช วยเหลือจากภาครัฐเฉพาะในกรณีท่ีเกิน 
ศักยภาพของหมู บ�าน 

4.18 0.83 มาก 

4.4 หมู บ�านมีส วนร วมในการติดตามและประเมินผล 4.24 0.82 มากท่ีสุด 

รวม 4.23 0.64 มากท่ีสุด 

รวมท้ังส้ิน 4.17 0.61 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.9 พบว า ระดับการปฏิบัติเก่ียวกับ ความเข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืน ท้ัง 4 ด�าน 
โดยรวมอยู ในระดับมาก มีค าเฉลี่ยเท ากับ 4.17 เม่ือพิจารณาเปWนรายด�านพบว า ด�านการเปWนชุมชนท่ี
พ่ึงตนเอง มีค าเฉลี่ยสุดสุดเท ากับ 4.23 รองลงมาได�แก  ด�านการมีภูมิคุ�มกัน มีค าเฉลี่ยเท ากับ 4.17 
ด�านคุณภาพชีวิตประชาชน มีค าเฉลี่ยเท ากับ 4.14 และด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรอย างยั่งยืน มี
ค าเฉลี่ยเท ากับ 4.13 ตามลําดับ 
 ส วนท่ี 3 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลตัวแปรป3จจัยท่ีมีอิทธิพลต อความเข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืน
ผู�วิจัยได�นําเสนอผลการวิเคราะห� ดังนี้ 
 1) ผลการวิ เ ค ร าะห� ค า สั มปร ะสิ ท ธิ์ ส หสั ม พันธ� พหุ คูณ  (Multiple Correlation 
Coefficients) ระหว างตัวแปรพยากรณ�กับตัวแปรพยากรณ�และตัวแปรพยากรณ�แต ละตัวกับตัวแปร
เกณฑ� ในรูปของเมตริกซ�สหสัมพันธ� (Correlation Matrix) 
 2) ผลการวิเคราะห�การถดถอยพหุคูณเชิงเส�น (Multiple Linear Regression Analysis) 
เพ่ือพยากรณ�ความเข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืน   
 เพ่ือความสะดวกในการนําเสนอผลวิเคราะห� ผู�วิจัยจึงใช�สัญลักษณ�แทนตัวแปร และค าสถิติ
สําหรับการอธิบายการวิเคราะห�การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ดังต อไปนี้ 
 X1 แทน การบริหารด�านกฎหมายลักษณะปกครองท�องท่ี 
 X2 แทน การบริหารด�านกฎหมายอ่ืน 
 X3 แทน การบริหารด�านกระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย  
 X4 แทน การบริหารด�านการปกครอง 
 X5 แทน การบริหารด�านการเมือง 
 X6 แทน การบริหารด�านการดําเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 X7 แทน การบริหารด�านการบริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร  
 X8 แทน การบริหารด�านการแก�ไขป3ญหาความยากจน  
 X9 แทน การบริหารด�านการอบรมให�ความรู�ในการประกอบอาชีพ 
 X10 แทน การบริหารด�านการปSองกันและแก�ไขป3ญหาอบายมุข  
 X11 แทน การบริหารด�านการปSองกันและแก�ไขป3ญหายาเสพติด  
 X12 แทน การบริหารด�านการให�การศึกษาแก ประชาชนในหมู บ�าน  
 X13 แทน การบริหารด�านการปSองกันประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบ  
 X14 แทน การบริหารด�านการรักษาสุขภาพอนามัย 
 X15 แทน การบริหารด�านการรักษามรดกทางสังคมท่ีนํามาใช�ในการครองชีวิต  
 X16 แทน การบริหารด�านการรักษาจารีตประเพณี  
 X17 แทน การบริหารด�านการรักษาขนบประเพณี 
 X18 แทน การบริหารด�านการรักษาธรรมเนียมประเพณี 
 X19 แทน การบริหารด�านการปSองกันการลักลอบตัดไม�ทําลายปUา 
 X20 แทน การบริหารด�านการปSองกันการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน� 
 X21 แทน การบริหารด�านการอนุรักษ�ดินและน้ํา 
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 X22 แทน ด�านการขจัดมลภาวะ 
 Ty  แทน ความเข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืน 
 A  แทน ค าคงท่ี (Constant) ของสมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ 
 B  แทน ค าสัมประสิทธิ์การถดถอย (Regression Coefficient) ของตัวแปรอิสระ X  
    ในรูปของคะแนนดิบ (ถ�า X เปลี่ยนไป 1 หน วย จะทําให� Y เปลี่ยนแปลงไป 
    b หน วย) 
  แทน ค าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ�ในรูปคะแนนมาตรฐาน  
 r  แทน ค าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ�ระหว างตัวแปรอิสระ X ท่ีนํามาใช�ในการ 
   พยากรณ�ตัวแปรตาม Y 

 R แทน ค าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�พหุคูณ 

 R2  แทน ค าสัมประสิทธิ์การพยากรณ� 
 SEest แทน ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ� 
 SEb  แทน ความคลาดเคลื่อนของสัมประสิทธิ์การถดถอย (ของ b) 
 t    แทน สถิติทดสอบท่ีใช�เปรียบกับค าวิกฤติจากการแจกแจงแบบที เพ่ือทราบ 

   นัยสําคัญของ b 

 F แทน สถิติทดสอบท่ีใช�เปรียบกับค าวิกฤติจากการแจกแจงแบบเอฟ เพ่ือทราบ 

   นัยสําคัญของ R 

 Y แทน คะแนนความเข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืนในรูปของคะแนนดิบ 

 Z แทน ความเข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืนในรูปของคะแนนมาตรฐาน 
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 จากตารางท่ี 4.10 พบว าค าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�พหุคูณ (Multiple Correlation 
Coefficients) ระหว างตัวแปรพยากรณ�หรือตัวแปรอิสระด�วยกันได�แก  ด�านกฎหมายลักษณะปกครอง
ท�องท่ี (X1)  ด�านกฎหมายอ่ืน (X2)  ด�านกระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย (X3) ด�านการปกครอง
(X4) ด�านการเมือง (X5) ด�านการดําเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (X6) ด�านการบริหาร
จัดการน้ําเพ่ือการเกษตร (X7) ด�านการแก�ไขป3ญหาความยากจน (X8) ด�านการอบรมให�ความรู�ในการ
ประกอบอาชีพ (X9) ด�านการปSองกันและแก�ไขป3ญหาอบายมุข (X10) ด�านการปSองกันและแก�ไข
ป3ญหายาเสพติด (X11) ด�านการให�การศึกษาแก ประชาชนในหมู บ�าน (X12) ด�านการปSองกัน
ประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบ (X13) ด�านการรักษาสุขภาพอนามัย (X14) ด�านการรักษามรดกทาง
สังคมท่ีนํามาใช�ในการครองชีวิต (X15) ด�านการรักษาจารีตประเพณี (X16) ด�านการรักษา
ขนบประเพณี (X17) ด�านการรักษาธรรมเนียมประเพณี (X18) ด�านการปSองกันการลักลอบตัดไม�
ทําลายปUา (X19) ด�านการปSองกันการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน� (X20) ด�านการอนุรักษ�ดินและน้ํา
(X21)  ด�านการขจัดมลภาวะ (X22) ซ่ึงพบว า ไม มีตัวแปรพยากรณ� คู ใดมีป3ญหาความสัมพันธ�กันเอง
สูง เนื่องจากค าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ระหว างตัวแปรพยากรณ�ทุกคู มีค าระหว าง 0.47 – 0.75 โดยตัว
แปรต�นคู ท่ีมีความสัมพันธ�กันมากท่ีสุดคือด�านการปSองกันการลักลอบตัดไม�ทําลายปUา (X19) กับด�าน
การปSองกันการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน� (X20) ซ่ึงมีค าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ� (r) เท ากับ 0.75      
ตัวแปรท่ีนํามาใช�ในการพยากรณ�ไม มีความสัมพันธ�กันสูงเกินไป (ต้ังแต  0.80 ข้ึนไป) เพราะถ�ามี
ความสัมพันธ�กันสูงเข�าใกล� 1.00 แสดงว าตัวแปรท่ีนํามาพยากรณ�เกือบจะเปWนตัวแปรเดียวกัน ควร
เลือกตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งมาทําการวิเคราะห� ถือว าเปWนไปตามข�อตกลงเบื้องต�นของการวิเคราะห�การ
ถดถอยด�วยสถิติ Multiple Linear Regression Analysis (ทรงศักด์ิ  ภูสีอ อน, 2551) ตัวแปรส วนนี้
จึงเหมาะสมท่ีจะนําไปวิเคราะห�เพ่ือหาป3จจัยท่ีมีผลโดยตรงต อความเข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืน (Ty) 
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ตารางท่ี 4.11 แสดงผลการวิเคราะห�การถดถอยพหุคูณเชิงเส�น (Multiple Linear Regression 
 Analysis) ตัวแปรการบริหารของกํานันแลผู�ใหญ บ�านท่ีมีผลต อความเข�มแข็งของ
 ชุมชนท่ียั่งยืน  

 

Modle 
( 8th) 

Unstandardized 
Coefficients Std. Error 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Beta 
1. Constant    0.32 0.13 2.51  0.01 
X22   0.22 0.03 0.26 6.60 0.00 
X15   0.18 0.03 0.23 6.60 0.00 
X12   0.10 0.03 0.12 3.07 0.00 
X19           0.09 0.03 0.12 3.28 0.00 
X6   0.07 0.04 0.07 1.82 0.07 
X2                          0.10 0.04 0.09 2.51 0.01 
X7    0.09 0.03 0.10 2.69 0.01 
X16                         0.07 0.03 0.07 2.39 0.02 

 
a. Dependent Variable: Ty (ความเข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืน) 
R = 0.88, R Square = 0.78, SEest = 0.29, F = 172.19     
 
 จากตารางท่ี 4.11 แสดงผลการวิเคราะห�การถดถอยพหุคูณเชิงเส�นตรง โดยใช�การ
วิเคราะห�แบบข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression) ระหว างตัวแปรอิสระหรือตัวพยากรณ�คือ
ด�านกฎหมายลักษณะปกครองท�องท่ี (X1) ด�านกฎหมายอ่ืน (X2) ด�านกระทรวง ทบวง กรม 
มอบหมาย (X3) ด�านการปกครอง (X4) ด�านการเมือง (X5) ด�านการดําเนินการตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (X6) ด�านการบริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร (X7) ด�านการแก�ไขป3ญหาความ
ยากจน (X8) ด�านการอบรมให�ความรู�ในการประกอบอาชีพ (X9) ด�านการปSองกันและแก�ไขป3ญหา
อบายมุข (X10) ด�านการปSองกันและแก�ไขป3ญหายาเสพติด (X11) ด�านการให�การศึกษาแก ประชาชน
ในหมู บ�าน (X12) ด�านการปSองกันประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบ (X13) ด�านการรักษาสุขภาพอนามัย
(X14) ด�านการรักษามรดกทางสังคมท่ีนํามาใช�ในการครองชีวิต (X15) ด�านการรักษาจารีตประเพณี
(X16) ด�านการรักษาขนบประเพณี (X17) ด�านการรักษาธรรมเนียมประเพณี (X18) ด�านการปSองกัน
การลักลอบตัดไม�ทําลายปUา (X19) ด�านการปSองกันการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน� (X20) ด�านการ
อนุรักษ�ดินและน้ํา (X21) ด�านการขจัดมลภาวะ (X22) กับตัวแปรตามหรือตัวแปรเกณฑ� คือ ความ
เข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืน (Ty)  พบว า ตัวแปรอิสระถูกคัดเลือกเข�าสมการพยากรณ� 8 ตัวแปร        
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ผลการวิเคราะห�ได�เรียงสมการตามลําดับตัวแปรพยากรณ�ท่ีมีค า b และ Beta จากสูงไปหาตํ่า ได�แก   
ด�านการขจัดมลภาวะ (X22) ด�านการรักษามรดกทางสังคมท่ีนํามาใช�ในการครองชีวิต (X15) ด�านการ
ให�การศึกษาแก ประชาชนในหมู บ�าน (X12) ด�านการปSองกันการลักลอบตัดไม�ทําลายปUา (X19) ด�าน
การดําเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (X6) ด�านกฎหมายอ่ืน (X2) ด�านการบริหารจัดการ
น้ําเพ่ือการเกษตร (X7)  ด�านการรักษาจารีตประเพณี (X16) ตามลําดับ โดยป3จจัยหลักท้ัง 8 ตัว 
สามารถอธิบายความเข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืน ได�ร�อยละ 77.90 และมีความคลาดเคลื่อนในการ
พยากรณ� (SEest) เท ากับ 0.29 ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ค าสถิติจากตาราง นํามาสร�าง
เปWนสมการพยากรณ�ความเข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืน ได�ดังนี้ 
 สมการคะแนนดิบ : Y  = 0.32 + 0.22 (X22) + 0.18 (X15) + 0.10 (X12) + 0.09 (X19)     
    + 0.07 (X6) + 0.10 (X2) + 0.09 (X7) + 0.07 (X16) 
 สมการคะแนนมาตรฐาน : Z = 0.26 (X22) + 0.23 (X15) + 0.12 (X12) + 0.12 (X19) + 
    0.07 (X6) + 0.09 (X2) + 0.10 (X7) + 0.07 (X16) 

 
4.2 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลเชิงคุณภาพ 
 การวิจัยเชิงคุณภาพในครั้งนี้ ได�ทําการเก็บรวบรวมข�อมูลโดยการสัมภาษณ�ผู�เชี่ยวชาญท่ีมี
ประสบการณ�เก่ียวกับการบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�าน ประกอบด�วย ผู�ว าราชการจังหวัดหรือรอง
ผู�ว าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัดหรือจ าจังหวัด นายอําเภอ ปลัดอําเภอ พัฒนาการอําเภอ พัฒนากร 
นายกเทศมนตรีตําบลหรือนายกองค�การบริหารส วนตําบล กํานัน และผู�ใหญ บ�าน เพ่ือส งเสริมความ
เข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืน จํานวน 19 ราย (ดังเสนอรายชื่อไว�ในภาคผนวก ก) ปรากฏผลการวิเคราะห�
ข�อมูลจากการสัมภาษณ�โดยจําแนกเปWนการบริหารด�านต างๆ คือ 1) ด�านการบริหารงานตามกฎหมาย
ลักษณะปกครองท�องท่ี กฎหมายอ่ืน และตามท่ีกระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย 2) ด�านการเมืองการ
ปกครอง 3) ด�านเศรษฐกิจ 4) ด�านสังคม 5) ด�านวัฒนธรรม 6) ด�านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม ซ่ึงผลการวิเคราะห�ข�อมูลในแต ละด�าน ผู�วิจัยนําเสนอเปWนความเรียง ดังนี้ 
 4.2.1 ป3จจัยการบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�านกฎหมายลักษณะปกครองท�องท่ี 
กฎหมายอ่ืน และตามท่ีกระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย 
  จากการสัมภาษณ�กลุ มตัวอย างคือ ผู�ว าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอําเภอ 
ปลัดอําเภอ พัฒนาการอําเภอ พัฒนากร นายกเทศมนตรีตําบล นายกองค�การบริหารส วนตําบล 
กํานัน และผู�ใหญ บ�าน ผู�วิจัยได�รวบรวมวิเคราะห�และเรียบเรียงไว� ดังนี้ 
  1) ด�านการบริหารตามกฎหมายลักษณะปกครองท�องท่ี  
   การบริหารตามกฎหมายลักษณะปกครองท�องท่ี กํานันและผู�ใหญ บ�าน มีบทบาท
ในฐานะผู�นําสูงสุดในตําบล หมู บ�าน เปWนผู�ท่ีได�รับเลือกจากราษฎรให�ทําหน�าท่ีปกครองดูแลทุกข�สุข
ของราษร ทําหน�าท่ีช วยเหลือนายอําเภอในการปฏิบัติหน�าท่ี ตามมาตรา 27, 28, 34, 34 ทวิ และ
มาตรา 35 แห งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี พระพุทธศักราช 2457 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
เปWนตัวกลางระหว างรัฐบาลกับราษฎร รับป3ญหาจากราษฎรมาแก�ไข ทําการประนีประนอมข�อพิพาท
ในฐานะคณะกรรมการหมู บ�าน ท่ีจัดต้ังข้ึนตาม มาตรา 28 ตรี แห งพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
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ท�องท่ี พระพุทธศักราช 2457 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม โดยทําการประนีประนอมตามข�อบังคับกระทรวง 
มหาดไทย ว าด�วยการปฏิบัติงานประนีประนอมข�อพิพาทของคณะกรรมการหมู บ�าน พ.ศ. 2530 
ดําเนินการสร�างความปรองดอง รักษาความสงบเรียบร�อยให�เกิดข้ึนในหมู บ�าน มีการจัดชุดเวรยาม
ลาดตระเวนในหมู บ�านเวลากลางคืน สร�างความปลอดภัยต อชีวิตและทรัพย�สินแก ราษฎร อํานวย
ความสะดวกแก ประชาชนในการไปติดต อราชการ นําพาราษฎรพัฒนาหมู บ�าน นําข�อราชการไป
ประกาศแก ราษฎร หรือการประชุมอบรมชี้แจงข าวสารแก ราษฎร จัดให�มีการประชุมราษฎรและ
คณะกรรมการหมู บ�านเปWนประจําทุกเดือน การจัดทําทะเบียนข�อมูลต างๆ ท่ีเปWนพ้ืนฐานสําคัญด�าน
การปกครอง เช นจํานวนประชาชน จํานวนครอบครัว แนวเขตการปกครอง ประวัติหมู บ�าน จํานวน
พาหนะ จํานวนสัตว�พาหนะ ข�อมูลแหล งโบราณสถาน แหล งท องเท่ียว ข�อมูลอาชีพ จํานวนไร  นา 
ข�อมูลเยาวชน ผู�สูงอายุ ทําการปSองกันโรคภัยไข�เจ็บ ทําหน�าท่ีเปWนเจ�าพนักงานตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา ประกอบกฎหมายลักษณะปกครองท�องท่ี มีหน�าท่ีสืบสวนจับกุมผู�กระทําผิด
กฎหมายอาญา เพ่ือช วยเหลือฝUายตํารวจ เช น จับกุมผู�กระทําผิดฐานตัดไม�ในปUาสาธารณะ บุกรุกท่ี
สาธารณประโยชน� ทําร�ายร างกาย จําหน ายยาเสพติดท่ีผิดกฎหมาย เปWนต�น  ผู�ใหญ บ�านต�องได�รับการ
พัฒนาศักยภาพให�พร�อมในการปฏิบัติงาน อยู ในระเบียบวินัยโดยเคร งครัด 
  2) ด�านการบริหารตามกฎหมายอ่ืน 
   การบริหารตามกฎหมายอ่ืน กํานันและผู�ใหญ บ�าน ต�องดําเนินการตามกฎหมายท่ี
ให�อํานาจหน�าท่ีไว�อย างเสมอภาคกับราษฎรในหมู บ�านทุกคน ไม เลือกปฏิบัติ ใช�หลักรัฐศาสตร�และ
หลักนิติศาสตร� (ศาสตร�และศิลป�) ควบคู กันไป เช น การปSองกันและปราบปรามผู�บุกรุกทําลายปUา การ
ปSองกันและปราบปรามผู�บุกรุกท่ีสาธารณะประโยชน� การทําไร เลื่อนลอย การลักลอบล าสัตว�ปUา การ
ช วยเหลือผู�ประสบอุทกภัย ภัยแล�ง วาตภัย ภัยหนาว อัคคีภัย แจ�งให�ราษฎรผู�มีสัญชาติไทยท่ีมีอายุ
ครบ 7 ปeบริบูรณ� ไปยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวประชาชน ณ ท่ีว าการอําเภอ การรับรองบัตรประจําตัว
ประชาชนหาย ตามกฎหมายว าด�วยบัตรประจําตัวประชาชน การรับแจ�งการปลูกบ�านใหม  การรับแจ�ง
การขอมีบ�านเลขท่ี การรับแจ�งเกิด การรับแจ�งตาย และการรับแจ�งย�ายท่ีอยู ตามกฎหมายว าด�วยการ
ทะเบียนราษฎร เปWนพยานในการจดทะเบียนทําต๋ัวรูปพรรณสัตว�พาหนะ เม่ือเจ�าของสัตว�หรือตัวแทน
นําสัตว�ไปขอจดทะเบียนทําต๋ัวรูปพรรณจากนายทะเบียนท�องท่ีท่ีสัตว�นั้นอยู  มีหน�าท่ีช วยเหลือกํานัน
ในการดําเนินการเก่ียวกับการทะเบียนสัตว�พาหนะ สํารวจและจัดทําบัญชีสัตว�ท่ียังไม ได�ทําต๋ัว
รูปพรรณจัดทําบัญชีสัตว�ประจําคอกซ่ึงยังไม ได�ทําต๋ัวรูปพรรณ และบัญชีสัตว�ท่ียังไม ได�ทําต๋ัวรูปพรรณ  
ตามกฎหมายว าด�วยสัตว�พาหนะ ผู�ใหญ บ�านเปWนผู�ให�คํารับรองเก่ียวกับความประพฤติและหลักฐาน
ของผู�ขออนุญาตมีและใช�อาวุธปmนประกอบการพิจารณาของนายอําเภอ ว าเปWนผู�มีความประพฤติดี มี
คุณสมบัติและความจําเปWนตามหลักเกณฑ�ท่ีกฎหมายอาวุธปmนกําหนด นําประกาศของนายอําเภอแจ�ง
ไว�ให�ชายสัญชาติไทยท่ีมีอายุย างเข�าปeท่ี 18 ไปลงบัญชีทหารกองเกิน และนําประกาศของนายอําเภอ
ไปแจ�งให�ทหารกองเกินท่ีมีอายุย างเข�าปeท่ี 21 ใน พ.ศ. นั้น ไปแสดงตนเพ่ือรับหมายเรียก และนํา
ราษฎรไปแสดงตนเพ่ือคัดเลือกทหาร ณ ท่ีว าการอําเภอ ตาม พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 
2497 การเปWนเจ�าพนักงานสํารวจตามแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภ.บ.ท. 5) ตามพระราชบัญญัติภาษี
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บํารุงท�องท่ี พ.ศ. 2508 การชี้ระวังแนวเขตแทนนายอําเภอ กรณีมีการรังวัดท่ีดินท่ีมีแนวเขตติดต อกับ
ท่ีสาธารณะประโยชน� เช น ทาง ถนน ลําห�วย หนอง คลอง บึง ท่ีสาธารณะประจําตําบล หมู บ�าน เปWนต�น 
  3) ด�านการบริหารตามท่ีกระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย 
   การบริหารตามท่ีกระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย กํานันและผู�ใหญ บ�านต�องมี
การศึกษาหาความรู�ในบริบทของพ้ืนท่ี ดําเนินการบริหารตามนโยบาย วัตถุประสงค�ท่ีทางราชการ
มอบหมายให�ทําอย างเต็มกําลังความสามารถ ได�เปWนอย างดี ก อให�เกิดประโยชน�สุขแก ประชาชน ใน
ทุกกระทรวง ทบวง กรม เพราะหน วยงานเหล านี้บางหน วยงานไม มีเจ�าหน�าท่ีในพ้ืนท่ีหมู บ�าน หรือมีก็
มีเจ�าหน�าท่ีไม เพียงพอต อการปฏิบัติงาน จําเปWนต�องพ่ึงกํานันและผู�ใหญ บ�าน แต งานท่ีกระทรวง ทบวง
กรม มอบหมายให�ผู�ใหญ บ�านดําเนินการนั้น ควรผ านการเห็นชอบหรือรับทราบจากนายอําเภอหรือ
ผู�ว าราชการจังหวัด ในฐานะผู�บังคับบัญชาสูงสุดในราชการบริหารส วนภูมิภาค เพราะหมู บ�านและ
ตําบลเปWนเพียงหน วยการปกครองหน วยย อยของราชการบริหารส วนภูมิภาคเท านั้น สําหรับงานท่ี
กระทรวง ทบวง กรม มอบหมายให�ผู�ใหญ บ�านดําเนินการ เช น กระทรวงสาธารณสุขให�ช วยกําจัด
ลูกน้ําและยุงลาย การรณรงค�ปSองกันปSองกันโรคติดต ออ่ืนๆ กระทรวงเกษตรและสหกรณ�ให�
ดําเนินการรับรองข�อมูลการข้ึนทะเบียนเกษตรกร รับรองข�อมูลผู�ปลูกข�าว พืชไร  สํานักงานตํารวจ
แห งชาติช วยให�รักษาความสงบเรียบภายในหมู บ�านในกรณีปกติและมีการแสดงมหรสพสมโภชน� กรม
ท่ีดินมอบหมายให�ระวังชี้แนวเขตท่ีดิน กรณีท่ีดินมีแนวเขตติดกับท่ีสาธารณะ กรมปSองกันและบรรเทา
สาธารณภัย กรณีตรวจสอบความเสียหายจากสาธารณภัย สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง กรณี
ประชาสัมพันธ�การเลือกต้ัง กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให�ปฏิบัติงานปSองกันและแก�ไขป3ญหายา
เสพติด กรณีค�นหาผู�เสพผู�ติดยาเสพติด กรมปUาไม�กรณีปSองกันหรือตรวจสอบการบุกรุกตัดไม�ทําลาย
ปUา กรมอุทยานแห งชาติสัตว�ปUาและพันธุ�พืชกรณีปSองกันการบุกรุกพ้ืนท่ีอุทยาน กระทรวงพาณิชย�
มอบหมายให�ดําเนินการตามโครงการรับจํานําข�าว กรณีตรวจสอบรับรองพ้ืนท่ีการเพาะปลูกข�าว 
กระทรวงแรงแรงให�สํารวจแรงงานต างด�าว กระทรวงยุติธรรมให�สมัครเปWนอาสาสมัครยุติธรรม 
กระทรวงศึกษาธิการให�เปWนกรรมการสถานศึกษาท่ีตั้งอยู ในพ้ืนท่ีหมู บ�าน เปWนต�น 
 4.2.2 ป3จจัยการบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�านการเมืองการปกครอง 
  จากการสัมภาษณ�กลุ มตัวอย างคือ ผู�ว าราชการจังหวัดหรือรองผู�ว าราชการจังหวัด 
ปลัดจังหวัดหรือจ าจังหวัด นายอําเภอ ปลัดอําเภอ พัฒนาการอําเภอ พัฒนากร นายกเทศมนตรีตําบล  
นายกองค�การบริหารส วนตําบล กํานัน และผู�ใหญ บ�าน ผู�วิจัยได�รวบรวมวิเคราะห�และเรียบเรียงไว� ดังนี้ 
  1) ด�านการบริหารทางการปกครอง 
   การบริหารกํานันและผู�ใหญ ในด�านการปกครองมีความสําคัญมากเพราะว า 
กํานันและผู�ใหญ บ�านมีบทบาทเปWนผู�ปกครองของราษฎรในตําบลและหมู บ�าน ตามท่ีกฎหมายลักษณะ
ปกครองท�องท่ีบัญญัติไว� โดยมีผู�ช วยผู�ใหญ บ�านฝUายปกครอง ผู�ช วยผู�ใหญ บ�านฝUายรักษาความสงบ
เรียบร�อย และคณะกรรมการหมู บ�านเปWนผู�ช วยเหลือ ต�องมีภาวะความเปWนผู�นํา กํานันผู�ใหญ บ�านเปWน
ผู�ช วยเหลือนายอําเภอในการปฏิบัติหน�าท่ี ให�การสนับสนุน ส งเสริม และอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติหน�าท่ีหรือการให�บริการส วนราชการ หน วยงานของรัฐ หรือองค�กรปกครองส วนท�องถ่ิน กํานัน
และผู�ใหญ บ�านต�องเข�าใจพ้ืนท่ี เข�าใจคน เข�าใจงาน รู�จักการดําเนินชีวิตแบบวิถีชาวบ�านเปWนอย างดี 
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เปWนผู�มีจิตใจอาสาช วยเหลือสิ่งสาธารณะ ต�องทําตัวให�เปWนท่ียอมรับและจนได�รับความร วมมือจาก
ประชาชนในหมู บ�าน ทํางานอย างเด็ดขาดและจริงจัง บริหารตามโบราณท่ีว า “ใช�ท้ังพระเดช และ
พระคุณ” มีความรู�เรื่องหลักการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย�
ทรงเปWนประมุข คือ 1) มีอุดมการณ�ประชาธิปไตย ประกอบด�วย 1.1) สิทธิเสรีภาพ 1.2) ความเสมอ
ภาค 2) การปกครองระบอบประชาธิปไตย ประกอบด�วย 2.1) รัฐบาลต�องเปWนของประชาชน โดย
ประชาชน และเพ่ือประชาชน 2.2) การปกครองโดยเสียงข�างมาก 3) วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 
ประกอบด�วย 3.1) เคารพเหตุผลมากว าบุคคล 3.2) รู�จักการประนีประนอม 3.3) ยึดถือกฎหมาย 
ระเบียบวินัย 3.4) มีความรับผิดชอบต อส วนรวม ควบคุมดูแลราษฎรในหมู บ�านให�ปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยกระทําตนให�เปWนตัวอย างแก ราษฎร รับฟ3งป3ญหาและนํา
ความเดือดร�อน ทุกข�สุขและความต�องการท่ีจําเปWนของราษฎรในหมู บ�าน แจ�งต อส วนราชการของรัฐ 
องค�กรปกครองส วนท�องถ่ิน หรือองค�กรอ่ืนท่ีเก่ียวข�องเพ่ือให�การแก�ไขหรือ ช วยเหลือ ปSองกันและ
ระงับเหตุร�ายการรายงานเหตุการณ�ผิดปกติท่ีเกิดข้ึนในตําบล หมู บ�าน การอบรมหรือชี้แจงให�ราษฎรมี
ความรู�ความเข�าใจในข�อราชการ กฎหมาย หรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ ในการนี้ สามารถ
เรียกราษฎรมาประชุมได�ตามสมควร กํานันต�องร วมมือและช วยเหลือนายอําเภอและองค�กรปกครอง
ส วนท�องถ่ินในการดูแลรักษาและคุ�มครองปSองกันท่ีดินอันเปWนสาธารณสมบัติของแผ นดิน และสิ่งซ่ึง
เปWนสาธารณประโยชน�อ่ืนอันอยู ในตําบลและหมู บ�านนั้น จัดหมู บ�านให�เปWนระเบียบเรียบร�อยและต�อง
ด�วยสุขลักษณะ 
   กํานันและผู�ใหญ บ�านอีกบทบาทหนึ่งคือ เปWนประธานคณะกรรมการหมู บ�าน 
(กม.) ซ่ึงคณะกรรมการหมู บ�าน มีหน�าท่ีช วยเหลือแนะนําให�คําปรึกษาแก ผู�ใหญ บ�านเก่ียวกับ กิจการ
อันเปWนอํานาจหน�าท่ีของผู�ใหญ บ�านและปฏิบัติหน�าท่ีตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทาง 
ราชการหรือท่ีนายอําเภอมอบหมายหรือผู�ใหญ บ�านร�องขอ เปWนองค�กรหลักท่ีรับผิดชอบในการบูรณา
การจัดทําแผนพัฒนาหมู บ�านและบริหาร จัดการกิจกรรมท่ีดําเนินงานในหมู บ�านร วมกับองค�กรอ่ืนทุก
ภาคส วน ซ่ึงการจัดทําแผนพัฒนาหมู บ�านบัญญัติไว�ใน มาตรา 28 ตรี แห งพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท�องท่ี พระพุทธศักราช 2457 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม คณะกรรมการหมู บ�านจะต�องดําเนินการ
จัดทําแผนพัฒนาหมู บ�านเปWนประจําทุกปe ควรมีกิจกรรม โครงการท่ีหลากหลาย เช น โครงการ
เก่ียวกับการพัฒนาหมู บ�าน พัฒนาแหล งน้ํา การพัฒนาความสะอาดหมู บ�าน การรักษาความสงบ
เรียบร�อย การสุขภาพอนามัย การแก�ไขป3ญหาความยากจน การอบรมให�ความรู�ด�านต างๆ แก 
ประชาชน การอบรมพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการหมู บ�าน การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การ
อนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ตลอดจนการแก�ไขป3ญหาสังคม  
  2) ด�านการบริหารทางการเมือง 
   ในด�านการบริหารทางการเมือง กํานันและผู�ใหญ บ�าน ในฐานะเปWนเจ�าหน�าท่ีของ
รัฐ มีระเบียบวินัยเหมือนข�าราชการพลเรือน ต�องวางตัวเปWนกลางทางการเมือง ไม ฝ3กใฝUฝUายใด ไม 
ปฏิบัติตนให�คุณหรือให�โทษแก ผู�สมัคร หรือพรรคการเมืองใด เพราะท่ีผ านมากํานันและผู�ใหญ บ�านบาง
คนเปWนหัวคะแนนเสียงเองก็มี กํานันและผู�ใหญ บ�านต�องยึดหลักศีลห�า มีคุณธรรมความซ่ือสัตย� สุจริต 
และเปWนแบบอย างแก ประชาชนโดยการไปลงคะแนนการเลือกต้ังทุกครั้ง  
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   ในกรณีท่ีมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร การเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา การ
เลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ิน การเลือกต้ังผู�บริหารท�องถ่ิน และการเลือกต้ังประเภทอ่ืน กํานันและ
ผู�ใหญ บ�านต�องให�ความร วมมือกับทางราชการ คณะกรรมการการเลือกต้ังทุกระดับ นายอําเภอ เพ่ือ
ดําเนินการรณรงค�ประชาสัมพันธ�การเลือกต้ังด�วยวิธีการต างๆ เช น การประชาสัมพันธ�ทางหอกระจาย
ข าวหมู บ�าน การติดแผ นปSายประชาสัมพันธ� การเดินรณรงค�เชิญชวนการไปใช�สิทธิเลือกต้ัง การจัดเวที
หาเสียง การเปWนเจ�าพนักงานการเลือกต้ัง การอํานวยความสะดวกในการใช�สถานท่ีเลือกต้ัง เปWนต�น 
การอบรมให�ความรู�แก ประชาชนในเรื่องการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย�ทรงเปWนประมุข  
 4.2.3 ป3จจัยการบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�านเศรษฐกิจ 
  จากการสัมภาษณ�กลุ มตัวอย าง คือ ผู�ว าราชการจังหวัดหรือรองผู�ว าราชการจังหวัด ปลัด
จังหวัดหรือจ าจังหวัด นายอําเภอ ปลัดอําเภอ พัฒนาการอําเภอ พัฒนากร นายกเทศมนตรีตําบล นายก
องค�การบริหารส วนตําบล กํานัน และผู�ใหญ บ�าน ผู�วิจัยได�รวบรวมวิเคราะห�และเรียบเรียงไว� ดังนี้ 
  1) ด�านการดําเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ในด�านการดําเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของกํานันและ
ผู�ใหญ บ�าน ต�องมีความรู�อย างถ องแท�เก่ียวกับหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู หัว ซ่ึง
พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู หัวทรงมีพระราชดํารัส เรื่องนี้ไว�ว า “เศรษฐกิจพอเพียงเปWนเสมือนรากฐาน
ของชีวิต รากฐานความม่ันคงของแผ นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มท่ีตอกรองรับบ�านเรือนตัวอาคารไว�
นั่นเอง สิ่งก อสร�างจะม่ันคงได�ก็อยู ท่ีเสาเข็ม แต คนส วนมากมองไม เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียด�วย
ซํ้าไป” เศรษฐกิจพอเพียง เปWนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยู และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ
ต้ังแต ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศให�ดําเนินไป
ทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให�ก�าวทันต อโลกยุคโลกาภิวัตน� หลักปรัชญา
ประกอบด�วย  
   1) ความพอประมาณ คือ 1.1) พอดีด�านจิตใจ เข็มแข็ง มีจิตสํานึกท่ีดี เอ้ืออาทร 
ประนีประนอม นึกถึงประโยชน�ส วนรวม 1.2) พอดีด�านสังคม ช วยเหลือเก้ือกูล รู�รักสามัคคี สร�าง
ความเข�มแข็งให�ครอบครัวและชุมชน 1.3) พอดีด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม รู�จักใช�และ
จัดการอย างฉลาดและรอบคอบและเกิดความยั่งยืนสูงสุด 1.4) พอดีด�านเทคโนโลยี รู�จักใช�เทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสมและสอดคล�องต อความต�องการเปWนประโยชน�ต อสภาพแวดล�อมและเกิดประโยชน�ต อ
ส วนรวมและพัฒนาจากภูมิป3ญญาชาวบ�านก อน 1.5) พอดีด�านเศรษฐกิจ เพ่ิมรายได� ลดรายจ าย 
ดํารงชีวิตอย างพอควร พออยู  พอกินสมควรตามอัตภาพและฐานะของตน  
   2) หลักของความมีเหตุผล คือ 2.1) ยึดความประหยัด ตัดทอนค าใช�จ ายในทุก
ด�าน ลดความฟุUมเฟmอยในการดํารงชีวิต 2.2) ยึดถือการประกอบอาชีพด�วยความถูกต�อง สุจริต แม�จะ
ตกอยู ในภาวะขาดแคลนในการดํารงชีวิต 2.3) ละเลิกการเก งแย งผลประโยชน�และแข งขันในทาง
การค�าขายประกอบอาชีพแบบต อสู�กันอย างรุนแรง 2.4) ไม หยุดนิ่งท่ีหาหนทางในชีวิตหลุดพ�นจาก
ความทุกข�ยาก 2.5) ปฏิบัติตนในแนวทางท่ีดี ลด เลิก สิ่งยั่วกิเลสให�หมดสิ้นไป ไม ก อความชั่วให� เปWน
เครื่องทําลายตัวเอง ทําลายผู�อ่ืน พยายามเพ่ิมพูนรักษาความดีท่ีมีอยู ให�งอกงามสมบูรณ�ยิ่งข้ึน  
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   3) ความมีภูมิคุ�มกัน คือ 3.1) ภูมิป3ญญา มีความรู� รอบครอบ และระมัดระวัง 
3.2) ภูมิธรรม ซ่ือสัตย� สุจริต ขยันอดทนและแบ งป3น 
    กํานันและผู�ใหญ บ�านต�องลงมือทําเปWนแบบอย าง แล�วส งเสริมแก ประชาชนใน
หมู บ�านทําตาม ทําอย างจริงจังและต อเนื่อง ควรผลักดันให�รัฐบาลมีนโยบายลงมาถึงหมู บ�านอย างเปWน
รูปธรรม คู ขนานไปกับการจัดสรรงบประมาณด�วย ส งเสริมให�มีการปลูกผักสวนครัว รั้วกินได� ไก 
พ้ืนเมือง ประกอบกับการทําการเกษตรทฤษฎีใหม ขององค�พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู หัว คือ แบ ง
พ้ืนท่ี ออกเปWนร�อยละ 30-30-30-10 คือ 1) ท่ีทํานา 2) ท่ีทําสวน ปลูกไม�ยืนต�น ไม�ผล 3) ท่ีขุดสระน้ํา 
เลี้ยงปลา ใช�น้ําทํานา 4) ท่ีปลูกท่ีอยู อาศัย เลี้ยงสัตว� และควรมีผู�เชี่ยวชาญหรือหน วยงาน มาอบรมให�
ความรู�ท่ีถูกต�องแก ประชาชน มีการประสานงานให�จัดต้ังศูนย�การเรียนรู�ตามแนวพระราชดําริในระดับ
หมู บ�าน  
  2) ด�านการบริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร 
   กํานันและผู�ใหญ บ�านในฐานะผู�นําต�องมีความรู�เรื่องการบริหารจัดการน้ําเพ่ือ
การเกษตรท่ีดีและถูกต�อง ประสานกับภาครัฐเพ่ือพัฒนาแหล งน้ํา โดยการขุดลอกคลองส งน้ํา ขุดลอก
แหล งน้ําธรรมชาติต างๆ ก อสร�างคลองส งน้ําสู พ้ืนท่ีการเกษตร จัดระบบชลประทาน ขุดลอกท่ี
สาธารณะเปWนแหล งเก็บกักน้ํา จัดทําฝUายดิน ฝายคอนกรีต ฝUายชะลอน้ํา ฝายน้ําล�น ขุดลอกแหล งน้ํา
เปWนแก�มลิง ก อสร�างเข่ือนหรืออ างเก็บน้ํา การสูบน้ําด�วยพลังไฟฟSา การขุดบ อบาดาลในพ้ืนท่ี
การเกษตร  
   กํานันและผู�ใหญ บ�านควรจัดให�มีคณะกรรมการบริหารจัดการน้ํา มีกฎระเบียบ
ของการใช�น้ํา จัดต้ังเปWนกลุ มผู�ใช�น้ํา ส งเสริมให�ประชาชนขุดสระน้ําไว�ใช�ในการเกษตร การอนุรักษ�
พ้ืนท่ีต�นน้ําลําธาร เช น ในพ้ืนท่ีอําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ซ่ึงเปWนต�นกําเนิดแม นําชี พ้ืนท่ี
ตําบลท าหินโงม อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ซ่ึงเปWนต�นกําเนิดชีลอง เปWนต�น ส งเสริมให�มีการปลูก
ปUาเพ่ือเปWนท่ีซับน้ําและสร�างความชุ มชื้น เปWนการก อให�เกิดฝนตามมา แนะนําให�ประชาชนปลูกพืชใช�
น้ําน�อยในฤดูแล�ง จํากัดพ้ืนท่ีการปลูกข�าวนาปรัง  
  3) ด�านการแก�ป3ญหาความยากจน 
   กํานันและผู�ใหญ บ�านต�องกระตุ�นให�ประชาชนถือหลักพุทธภาษิตขององค�สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ�าท่ีว า “บุคคลจะล วงทุกข�ได�เพราะความเพียร ประกอบอาชีพท่ีสุจริต” ส งเสริมให�
ประชาชนมีอาชีพทําตลอดปe ท้ังอาชีพหลักและอาชีพเสริม โดยการประสานกับภาครัฐจัดทําโครงการ
ฝ�กอาชีพให�แก ราษฎร จัดต้ังกลุ มการผลิต เช น กลุ มออมทรัพย� กลุ มผลิตปุ�ยอินทรีย� กลุ มทอผ�าไหม 
กลุ มกล�วยกรอบแก�ว กลุ มส�มโอบ�านแท น กลุ มเลี้ยงจิ้งหรีด กลุ มเลี้ยงปลาในกระชัง กลุ มสหกรณ�
การเกษตร เปWนต�น ส งเสริมให�ทําการเกษตรพ้ืนฐานท่ีคํานึงถึงการทะนุบํารุงพ้ืนฐานของตัวให�เข�มแข็ง 
ท้ังทางสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล�อม และเศรษฐกิจ ซ่ึงการรวมตัวของชาวบ�านในการทําอาชีพหรือ
รวมกลุ มต างๆ เช น การเกษตรผสมผสาน ทําให�มีอาหารกินพอเพียงเหลือขาย มีความเปWนปUา เพราะ
ปลูกต�นไม�เปWนร�อยๆ ชนิด ซ่ึงรวมถึงสมุนไพรและไม�ยืนต�น ซ่ึงสามารถเอามาทํากระดานสวยๆ มีตลาด
ไม สิ้นสุด ท้ังในประเทศและต างประเทศและตลาดเปWนของผู�ขาย การเกษตรผสมผสานนอกจากทําให�
มีอาหารกินอย างเหลือเฟmอแล�ว ยังสร�างรายได� สร�างความเปWนปUา อันเปWนการสะสมทุนทางสิ่งแวดล�อม
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ประกันความม่ันคงให�อนาคต เช น อาชีพ 1) การแปรรูปอาหาร ทุกตําบลหมู บ�านควรจะมี
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร เช น มีโรงสี มีโรงทําน้ํามะเขือเทศ น้ําผลไม� ทําหีบห ออาหารสําหรับส ง
จําหน ายในตลาดด�วย 2) หัตถกรรม ควรประดิษฐ�สินค�าหัตถกรรมนานาชนิดจากวัตถุดิบท่ีหาได�ใน
ท�องถ่ิน 3) ธุรกิจชุมชนประกอบด�วย การต้ังป3�มน้ํามัน ขายผลผลิตทางการเกษตร เช น อาหารปลอด
สารพิษ ผลไม� ต้ังร�านขายอาหาร ขายสมุนไพร จัดการท องเท่ียวชุมชน ทุกตําบลควรมีพิพิธภัณฑ�
ตําบล 4) ศูนย�การแพทย�แผนไทย แต ละตําบลควรมีศูนย�การแพทย�แผนไทยแห งหนึ่ง มีเกษตรกรท่ี
ได�รับการฝ�กฝนเปWนผู�บริการเริ่มด�วย 3 อย าง คือ ให�บริการนวดแผนไทย ประคบด�วยสมุนไพร 
จําหน ายสมุนไพร 5) กองทุนชุมชน แต ละหมู บ�านหรือตําบลควรมีกองทุนหรือธนาคารชุมชนท่ี
ชาวบ�านรวมตัวกันออมทรัพย�ให�กู�ยืมไปประกอบอาชีพ นําผลประโยชน�ท่ีได�ส วนหนึ่งไปจัดสวัสดิการ
ให�สมาชิก เช น การศึกษา การปUวย การตาย ท้ังนี้ชาวบ�านเปWนผู�จัดการกันเอง เม่ือมีกองทุนของตนเอง
เช นนี้ชุมชนจะเข�มแข็งข้ึนมาก มีการจัดทําบัญชีครัวเรือน ดูรายรับและรายจ ายประจําเดือนนํามาปรับ
ทัศนคติการใช�จ ายเงิน ลดรายจ ายท่ีไม จําเปWน ไม ดื่มสุรา ไม เล นการพนัน ไม เท่ียวกลางคืน ไม ประพฤติ
ผิดในกาม ไม คบกับคนท่ีไม ดี และมีการออมเงิน 
   ผลักดันให�รัฐบาลมีนโยบายแก�ไขป3ญหาความยากจนโดยไม ใช�นโยบายประชา
นิยมท่ีเปWนโครงการท่ีก อหนี้ชุมชนหรือหนี้สาธารณะ  เช น โครงการฝ�กอาชีพ สนับสนุนป3จจัยการผลิต 
สนับสนุนโครงสร�างพ้ืนฐาน ลดหรือไม เก็บภาษีภาคการเกษตร เก็บภาษีระบบก�าวหน�าแก คนรวย ช วย
ลดภาระทางสังคม เช น จัดเบี้ยยังชีพให�ผู�สูงอายุท่ีครอบครัวยากจนหรือไม มีผู�ดูแลมากกล าวครอบครัว
ท่ีมีฐานะดีกว า จัดให�มีกองทุนเพ่ือการศึกษา โครงการส งเสริมเกษตรกรท่ีมีความขยัน อย าช วยเหลือ
แต เกษตรกรท่ียากจนแต เกียจคร�านในการทํางาน มีหลักประกันราคาพืชผลการเกษตร และโครงการ
จัดสรรท่ีดินทํากินให�แก เกษตรท่ียากจนและมีความขยันในการทํางาน 
  4) ด�านการอบรมให�ความรู�ในการประกอบอาชีพ 
   กํานันและผู�ใหญ บ�าน ควรประสานกับภาครัฐหรือใช�ศักยภาพของหมู บ�าน ในการ
จัดหาวิทยากร มาอบรมอาชีพระยะสั้นหรืออาชีพหลักให�แก ประชาชนในหมู บ�าน เช น อาชีพช างตัดผม
ชาย ช างเสริมสวย ช างซ อมรถจักรยานยนต� ช างซ อมรถยนต� ช างไฟฟSา ช างเชื่อม ช างซ อม
โทรศัพท�มือถือ การตอนก่ิง การปลูกพืชให�ผลผลิตนอกฤดู การขยายพันธุ�พืช การเลี้ยงปศุสัตว� การ
ผลิตแก็สจากธรรมชาติ การทํายาสมุนไพร การนวดแผนไทย การทําปลาท องโก� การทําอาหารและ
ขนมไทย งานประดิษฐ� การจักสาน มีการสนับสนุนให�ความรู�ในป3จจัยการผลิตท่ีจะทําให�มีการลด
ต�นทุน เช น การทําปุ�ยหมัก ปุ�ยชีวภาพ การตรวจสภาพดินให�เหมาะสมกับการเพาะปลูก ปรับทัศนคติ
ให�ประชาชนมีการประกอบอาชีพตลอดปe ไม ทําเฉพาะงานตามฤดูกาลเท านั้น ตลอดจนส งเสริมให�มี
การจัดต้ังศูนย�การเรียนรู�ในหมู บ�าน 
 4.2.4 ป3จจัยการริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�านสังคม 
  จากการสัมภาษณ�กลุ มตัวอย างคือ ผู�ว าราชการจังหวัดหรือรองผู�ว าราชการจังหวัด ปลัด
จังหวัดหรือจ าจังหวัด นายอําเภอ ปลัดอําเภอ พัฒนาการอําเภอ พัฒนากร นายกเทศมนตรีตําบล นายก
องค�การบริหารส วนตําบล กํานัน และผู�ใหญ บ�าน ผู�วิจัยได�รวบรวมวิเคราะห�และเรียบเรียงไว� ดังนี้ 
  1) ด�านการปSองกันและแก�ไขป3ญหาอบายมุข 
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   กํานันและผู�ใหญ บ�านต�องกวดขันให�สถานประกอบการ เช น ร�านเกม ร�าน
อินเตอร�เน็ต ร�านคาโอเกะ หอพัก โรงแรม สถานบริการ ร�านตู�เพลง ร�านจําหน ายสุรา ให�ปฏิบัติตาม
กฎหมายอย างเคร งครัดและดําเนินการอย างเปWนรูปธรรม ห�ามจัดให�มีการเล นการพนันท่ีผิดกฎหมาย 
หากพบว ามีผู�กระทําความผิด เช น การเปqดสถานประกอบการโดยไม มีใบอนุญาต การปqดเกินเวลา 
การปล อยเยาวชนเข�าไปใช�บริการในเวลาและสถานท่ีต�องห�าม การส งเสียงดัง การเข�าพักในหอพักท่ีมี
การปะปนกันระหว างเพศชายและหญิง การจําหน ายสุราในเวลาต�องห�าม การจําหน ายสุราให�แก เด็ก 
ต�องดําเนินการตามอํานาจหน�าท่ี หากเกินความสามารถรายงานเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�อง จัดกิจกรรม
สร�างจิตสํานึกให�กับเยาวชนให�รู�จักผลท่ีเกิดจากการเข�าไปยุ งเก่ียวกับอบายมุข เช น นิมนต�พระสงฆ�มา
เทศน�สั่งสอนเก่ียวกับอบายมุข การจัดกิจกรรมสร�างความอบอุ นในครอบครัว จัดกิจกรรมลด ละ เลิก 
อบายมุข เช น งานศพปลอดเหล�า งานบุญปลอดเหล�า ประสานให�เจ�าหน�าท่ีตํารวจในท�องท่ีกวดขัน
จับกุมผู�ลักลอบเล นการพนันในงานศพ เทศกาลสงกรานต� เทศกาลปeใหม  การพนันในสถานท่ีอ่ืน และ
เจ�าหน�าท่ีตํารวจต�องหม่ันตรวจตราพ้ืนท่ี สืบสวนหาข าวผู�กระทําผิดในเชิงปSองกันให�มากกว าเดิม 
เพราะป3จจุบันการปฏิบัติหน�าท่ีของตํารวจ เน�นหนักไปท่ีการเข�มงวดกวดขันผู�กระทําผิดกฎหมาย
การจราจร อาจจะมีเงินรางวัลการนําจับ หรือรางวัลการเปรียบเทียบปรับ รางวัลการเสี่ยงภัยท่ีถูกต�อง
ตามกฎหมายก็ได�  
  2) ด�านการปSองกันและแก�ไขป3ญหายาเสพติด 
   ในการปSองกันและแก�ไขป3ญหายาเสพติในหมู บ�าน กํานันและผู�ใหญ บ�านต�อง
ปฏิบัติหน�าท่ีใน 3 ด�าน คือ 1) การปSองกัน เช น 1.1) การอบรมให�ความรู�แก เยาวชน ผู�ใช�แรงงาน ผู�ท่ี
ว างงาน ผู�ท่ีไม ได�ศึกษาต อ ให�รู�จักโทษพิษภัยของยาเสพติด ว ายาเสพติดมีอะไรบ�าง ถ�าลองเสพแล�วจะ
ติดรวดเร็วอย างไร มีผลต อร างกาย ต อสมองอย างไร ผลกระทบจากการถูกดําเนินคดีอาญานั้นอาจจะ
ไม สามารถรับราชการได� หรืออาจจะได�รับโทษสูงสุดถึงข้ันจําคุกตลอดชีวิต ประหารชีวิต หรือแม�แต มี
การฆ าตัดตอนกันเอง ผู�เสพจะไม ได�รับการยอมรับจากสังคมหมู บ�าน เพราะฉะนั้นการหลงผิดท่ีจะ
จําหน าย รับจ�างขนยาเสพติดเพ่ือหารายได�หรือการลองเสพยาเสพติดจะต�องรับโทษดังกล าว การ
จัดต้ังประชาชนตามคุ�มต างๆ เปWนตาสับปะรด ช วยกันดูแลบุตรหลานท่ีอาจจะไปยุ งเก่ียวกับยาเสพติด 
ตลอดจนผู�ปกครองต�องช วยกันดูแลด�วย 1.2) การประชาคมออกกฎของหมู บ�าน กําหนดข�อห�าม 
บทลงโทษ คณะกรรมการผู�บังคับใช�กฎให�เหมาะสมกับกําลังอํานาจหน�าท่ีของผู�ใหญ บ�าน สภาพหรือ
ครรลองประเพณีของหมู บ�านท่ีทางราชการกําหนด และไม สูงกว ากบิลเมือง มีการจัดชุดเวรยามรักษา
ความปลอดภัยหมู บ�าน ปSองกันผู�ค�า ผู�เสพท่ีจะเข�ามากระทําผิดในหมู บ�าน มีการจัดต้ังศูนย�ปSองกัน
และปราบปรามยาเสพติดระดับหมู บ�าน มีองค�ประกอบและสถานท่ีตั้ง พร�อมข�อมูลข าวสารเก่ียวกับยา
เสพติด มีการทําบันทึกข�อตกลงความร วมมือกับภาครัฐในการดําเนินการปSองกันให�เปWนหมู บ�านปลอด
ยาเสพติด แล�วมีการมอบธงสัญลักษณ� ให�มีการตรวจป3สสาวะหาสารเสพติดในร างกายกลุ มเสียง 
เยาวชน ผู�ใช�แรงงานทุกเดือน การจัดกิจกรรมสร�างความอบอุ นแก ครอบครัว การจัดกิจกรรมออก
กําลังกาย กิจกรรมอ่ืนให�ห างไกลยาเสพติด การสร�างงาน สร�างอาชีพแก ผู�ไม มีงานทํา 2) การ
ปราบปราม เช น มีการสืบสวนหาข าวผู�เสพ ผู�จําหน ายยาเสพติด หากพบผู�กระทําผิดให�จับกุม
ดําเนินคดีตามกฎหมาย หรือแจ�งเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องดําเนินการ 3) การบําบัดรักษา ให�นําผู�เสพ ผู�ติด
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ยาเสพติด เข�าบําบัดรักษาท่ีสถานบําบัดยาเสพติด ค ายวิวัฒน�พลเมืองทหารหรือฝUายปกครอง 
บําบัดรักษาท่ีโรงพยาบาลด�วยระบบเมตริกซ�โปรแกรม หรือการเข�าค ายฝ�กอบรมท่ีอําเภอและจังหวัด
จัดฝ�กอบรม เสร็จแล�วให�จัดหาอาชีพให�ทํา และมีการติดตามประเมินผลทุก 15 วัน ตลอดจนคอย
สอดส องดูแลแหล งข าว สายลับล อซ้ือของตํารวจ ฝUายปกครอง หรือตัวเจ�าหน�าท่ีเองบางคน ท่ีอาจจะ
หลงผิดคิดอยากได�เงินกระทําผิดเสียเอง แล�วรายงานทางราชการตรวจสอบหากพบว ากระทําความผิด
จริงให�ดําเนินการทางวินัย ทางแพ ง ทางอาญา อย างเด็ดขาด และลงโทษมากกว าคนท่ัวไป 
  3) ด�านการให�การศึกษาแก ประชาชนท่ัวไป 
   ในเรื่องของการให�การศึกษาแก ประชาชนในหมู บ�าน กํานันและผู�ใหญ บ�านต�องมี
บทบาทท่ีสามารถทําให�ประชาชนสนใจท่ีจะใฝUศึกษาความรู�อยู เสมอ คือ 1) กํานันและผู�ใหญ บ�านต�อง
ทําตัวเปWนตัวอย างแก ประชาชน เช น มีการเรียนต อในระดับท่ีสูงข้ึน อย างน�อยระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย เพราะในป3จจุบันประชาชนสามารถเรียนนอกสถานศึกษาได� ท่ีศูนย�การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ท่ีตั้งอยู ทุกอําเภอ และอาจจะลงไปบริการถึงระดับตําบลด�วยซํ้าไปในบางพ้ืนท่ี 
2) ต�องแนะนําให�ประชาชนเรียนต อ ไม ว าจะเปWนเยาวชนหรือประชาชนท่ัวไป ถ�าเปWนเยาวชนก็ต�อง
ประสานแนะแนวกับพ อแม ของเขา เพราะการศึกษาคือพ้ืนฐานของชีวิต เปWนพ้ืนฐานท่ีทําให�สังคมเปWน
สังคมท่ีมีความสุข เปWนต�นว า ทําให�คนมีอาชีพท่ีดี มีรายได�ดี แก�ป3ญหาความยากจน แก�ไขป3ญหายา
เสพติด แก�ไขป3ญหาการเมือง และป3ญหาสังคมอ่ืน ตลอดจนจะได�องค�ความรู�เปWนจุดเริ่มต�นใช�ทําสิ่ง
ต างๆ 3) กํานันและผู�ใหญ บ�านต�องเข�าไปมีส วนร วมเปWนกรรมการในสถานศึกษาท่ีต้ังอยู ในหมู บ�านหรือ
พ้ืนท่ีบริการ และต�องแสดงความคิดเห็นท่ีมีประโยชน�ต อการศึกษาอย างเต็มกําลังความสามารถ อย า
ไปนั่งเปWนหุ นเชิดเท านั้น 4) ประสานกับองค�กรปกครองส วนท�องถ่ิน จ�างอาสาสมัครชนบทเข�ามา
อบรมให�ความรู�เปWนรายเดือน 5) ประสานกับภาครัฐจัดให�มีห�องสมุดประชาชน ศูนย�การเรียนรู�ชุมชน 
ท่ีอ านหนังสือพิมพ� ท่ีสืบค�นข�อมูลทางอินเตอร�เน็ต 6) สนับสนุน ส งเสริม ประสานงานให�มีทุนหรือ
กองทุนเพ่ือการศึกษาในระดับหมู บ�าน 7) จัดให�มีศูนย�พัฒนาเด็กให�ครอบคลุมทุกหมู บ�าน หากหมู บ�าน
ใดมีเด็กเล็กจํานวนน�อย ก็ให�ไปเรียนกับศูนย�พัฒนาเด็กหมู บ�านค�างเคียง แต รัฐต�องมีสวัสดิการเรื่อง
การรับส งนักเรียนตามสมควร 8) ผลักดันให�รัฐบาลกําหนดเปWนนโยบาย เรื่องการเรียนฟรีในระดับท่ี
สูงข้ึนกว าเดิม สนับสนุนทุนการศึกษาให�มากข้ึนอย างท่ัวถึง อย างปล อยให�ครูใช�เวลาว างในการ
ประกอบอาชีพเสริม ทําผลงานเพ่ือเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหน ง เล นไลน� เล นเฟสบุค เล นอินเตอร�เน็ต มาก
จนเกินไป การประเมินผลสถานศึกษา ต�องประเมินตามความเปWนจริง ประเมินครูจากนักเรียนว ามีการ
อ านออกเขียนได�หรือมีระดับการพัฒนาการทางการศึกษา ตรงกับระดับชั้นการเรียนหรือไม  
  4)  ด�านการปSองกันประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบ 
   กํานันและผู�ใหญ บ�านต�องประสานกับหน วยงานท่ีมีความรู� เรื่องกฎหมายท่ี
ประชาชนควรรู� เช น สภาทนายความ สํานักงานอัยการจังหวัด ศาล ปลัดอําเภอ เจ�าหน�าท่ีตํารวจ 
และอาจารย�สอนกฎหมาย มาให�ความรู�แก ประชาชนโดยใช�งบประมาณของหมู บ�าน องค�กรปกครอง
ส วนท�องถ่ิน หรือขอรับการสนับสนุนวิทยากรฟรีจากหน วยงานท่ีจัดวิทยากรมาบรรยาย เช น ความรู�
เก่ียวกับการทํานิติกรรมสัญญา ความรู�ทางแพ ง ความรู�ทางอาญา กฎหมายปกครอง เปWนต�น นํา
ตัวอย างเหตุการณ�ท่ีมีการหลวกลวงต�มตุ�นตามสื่อโทรทัศน� วิทยุ อินเตอร�เน็ต มาประชาสัมพันธ�ให�
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ประชานทราบ ประสานงานกับหน วยงานท่ีเก่ียวข�องช วยเหลือประชาชนในทางคดี สนับสนุนให�มี
ทนายอาสาประจําหมู บ�าน การซ้ือขายพืชผลทางการเกษตรไม ควรผ านพ อค�าคนกลาง เพราะ
เกษตรกรจะถูกพ อค�าคนกลางเอาเปรียบมาก สอดส องดูแลพฤติการณ�ของประชาชนท่ีอาจจะเชื่อ
บุคคลอ่ืน ท่ีเข�าชักนําให�ประชาชนหลงทําในสิ่งท่ีเสียเปรียบ เม่ือทราบพฤติการณ�ต�องรีบช วยเหลือ
แก�ไขหรือประสานงานกับหน วยงานภาครัฐเพ่ือรับทราบป3ญหากรณีดังกล าว 
  5) ด�านการรักษาสุขภาพอนามัย 
   ในเรื่องของการรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชนในหมู บ�าน กํานันและ
ผู�ใหญ บ�าน ต�องให�ความสําคัญ เพราะกํานันและผู�ใหญ บ�านต�องมีหน�าท่ีเรื่องนี้ ตามท่ีบัญญัติไว�ใน
กฎหมายลักษณะปกครองท�องท่ี คือ มีหน�าท่ีปSองกันโรคร�ายต างๆ จัดบ�านเรือนให�สะอาด ต�องส งเสริม
ให�ประชาชนออกกําลังกายอยู เสมอ  รับประทานอาหารให�ครบห�าหมู  อย ารับประทานอาหารดิบ อย า
รับประทานท่ีมีรสจัดเกินไป เช น เค็มเกินไป หวานเกินไป มีไขมันมากเกินไป เผ็ดเกินไป อย าด่ืมสุรา 
อย าเสพยาเสพติด ปฏิบัติตามคํารณรงค�ของกระทรวงสาธารณสุขท่ีว า “กินร�อน ช�อนกลาง ล�างมือ” 
อยู ในท่ีท่ีมีอากาศบริสุทธิ์ พักผ อนให�เพียงพอ รับประทานอาหารให�ถูกวิธี เช น ต�องเค้ียวนานๆ ให�ฟ3น
ช วยบดอาหาร จะทําให�การย อยในกระเพาะอาหารดีข้ึน รับประทานอาหารเสร็จใหม ๆ อย างพ่ึงรีบ
นอนเพราะจะทําให�กรดไหลย�อน การรับประทานอาหารและการขับถ ายให�เปWนเวลา หม่ันตรวจ
สุขภาพประจําปe การใช�บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู บ�าน (อสม.) ให�เกิดประโยชน� 
เช น การรณรงค�ปSองกันโรคต างๆ การฉีดวัคซีน การกําจัดลูกน้ําและยุงลาย การตรวจวัดความดัน การ
ตรวจโรคเบาหวาน ตลอดจนการประสานงานกับเจ�าหน�าท่ีจากกระทรวงสาธารณสุข มาอบรมให�
ความรู�เรื่องการดูแลสุขภาพอนามัยให�กับประชาชน  
 4.2.5 ป3จจัยการบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�านวัฒนธรรม 
  จากการสัมภาษณ�กลุ มตัวอย างคือ ผู�ว าราชการจังหวัดหรือรองผู�ว าราชการจังหวัด ปลัด
จังหวัดหรือจ าจังหวัด นายอําเภอ ปลัดอําเภอ พัฒนาการอําเภอ พัฒนากร นายกเทศมนตรีตําบล นายก
องค�การบริหารส วนตําบล กํานัน และผู�ใหญ บ�าน ผู�วิจัยได�รวบรวมวิเคราะห�และเรียบเรียงไว� ดังนี้ 
  1) ด�านการรักษามรดกทางสังคมท่ีนํามาใช�ในการครองชีวิต 
   ในเรื่องของการรักษามรดกทางสังคมท่ีนํามาใช�ในการครองชีวิต กํานันและ
ผู�ใหญ บ�าน ต�องมีการส งเสริมให�ประชาชน เข�าถึงศาสนา เช น การบวชพระ การบวชสามเณร อนุรักษ�
ภาษาพูดของท�องถ่ิน การรับประทานอาหารหรือวิธีแสวงหา วิธีประกอบ วิธีปรุงอาหาร อนุรักษ�การ
แสดง การละเล นพ้ืนบ�าน เช น การแสดงโขน การฉายหนังกลางแปลง การฉายหนังตะลุง อนุรักษ�
ประเพณีการแห ผีตาโขน แห บายศรีในงานเจ�าพ อพญาแล การจุดบั้งไฟ การแห นาคโหดท่ีภูเขียว การ
จัดงานนมัสการพระแท นบัลลังก�ท่ีอําเภอบ�านแท น จังหวัดชัยภูมิ การรักษามรดกการดําเนินชีวิตตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง การอนุรักษ�วัฒนธรรมการสร�างท่ีอยู อาศัย เช น บ�านทรงไทย 
บ�านดิน บ�านไม�สองชั้น วัฒนธรรมการแต งกาย เช น วิธีคลุมร างกาย การแต งชุดไทย การแต งชุด
ล�านนา และวิธีการแต งกายตามโอกาสต างๆ วัฒนธรรมการพักผ อน เช น วิธีจัดเวลาพักผ อน  
วัฒนธรรมเก่ียวกับการอยู ร วมกันเปWนหมู คณะเพ่ือประโยชน�ทางการปกครองและควบคุมปSองกันสังคม 
ตลอดจนการให�ความเปWนอิสระในการนับถือศาสนา และการประกอบอาชีพ  
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  2) ด�านการรักษาจารีตประเพณี   
   กํานันและผู�ใหญ บ�านควรจะดําเนินการด�านการรักษาจารีตประเพณีโดยมีการ 
เสนอให�กระทรวงศึกษาธิการกําหนดเรื่องจารีตประเพณี วัฒนธรรม ไว�ในหลักสูตรการเรียนระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและระดับอ่ืน ส งเสริมให�ผู�ปกครองนําบุตรหลาน เยาวชน เข�าวัด โบสถ� 
มัสยิด เพ่ือรับฟ3งคําสั่งสอนตามหลักศาสนา เพ่ือใช�หลักธรรมเปWนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เปWนคนดี มี
เมตตา มีศีลธรรม มีการแสดงความกตัญrูต อผู�มีพระคุณ โดยเฉพาะอย างยิ่งต อพ อแม ในยามแก เฒ า 
ถ�าใครไม ดูแลสังคมจะลงโทษว าเปWนผู�ท่ีมีความอกตัญrู ถือเปWนความชั่วไม มีใครอยากคบค�าด�วย ตาม
ประเพณีไทยในเทศกาลสงกรานต� ลูกหลานจะนําเสื้อผ�าไปมอบแก พ อแม  ผู�มีพระคุณ รดน้ําดําหัว 
ทําบุญอุทิศให�บรรพบุรุษ เด็กจะต�องอบรมมิให�มีการล วงเกินโดยการทําร�ายร างกาย ไม ด าหรือใช�วาจา
ไม สุภาพกับพ อแม  จัดให�มีการอบรมเด็ก เยาวชนเรื่องวัฒนธรรม ประพฤติปฏิบัติตนตามครรลอง
วัฒนธรรม เช น การไม ชิงสุกก อนห าม ไม มีการคุมถุงชน เปWนต�น 

  3) ด�านการรักษาขนบประเพณี 
   กํานันและผู�ใหญ บ�านควรจะดําเนินการด�านการรักษาขนบประเพณีโดยมีการ
ปฏิบัติตามข้ันตอนประเพณี เช น ประเพณีแต งงานต�องเริ่มต้ังแต การหม้ัน การแต ง ซ่ึงแต ละข้ันตอน
จะมีพิธีมากมายสําหรับคู บ าวสาวต�องปฏิบัติตาม หรือพิธีศพก็เช นกัน จะต�องเริ่มต้ังแต มีการรดน้ําศพ 
แต งตัวศพ สวดศพ เผาศพ เปWนลําดับ งานบวชพระจะต�องมีการเข�าวัดไปเปWนนาคก อน เพ่ือไปศึกษา
พระธรรม วินัย จริยาวัตร การท องขันธ�นาคและบทสวดมนต�ต างๆ ไว�ให�เกิดความพร�อม แล�วจึงเข�าพิธี
บวชพระ ส งเสริมให�มีการอนุรักษ�งานประเพณีไทยและประเพณีท�องถ่ิน เช น งานสงกรานต� งานแห 
เทียนพรรษา แห นางแมว ทําบุญกลางบ�าน งานแห บายศรี งานประจําปeเจ�าพ อพระยาแล งาน
ประจําปeท�าวสุรนารี งานนมัสการพระแท นบัลลังก�ท่ีอําเภอบ�านแท น งานประจําปeปรางค�กู ชัยภูมิ งาน
ประจําปeศาลเจ�าพ ออวยลวยท่ีชุมชนคลองเรียง งานแห นาคโหดท่ีอําเภอภูเขียว งานผีตาโขนท่ีจังหวัด
เลย งานบวช งานแต ง งานศพ เปWนต�น 

  4) ด�านการรักษาธรรมเนียมประเพณี  
   กํานันและผู�ใหญ บ�านควรจะดําเนินการด�านการรักษาธรรมเนียมประเพณี โดยมี
การส งเสริมให�ประชาชน เยาวชน รักษามารยาทในการยืนต อหน�าผู�หลักผู�ใหญ  การเดินต�องเรียบร�อย 
การนั่งรับประทานอาหารของผู�หญิงต�องไม นั่งขัดสมาธิ การนอนต�องไม หันหัวไปในทางทิศใต�หรือทิศ
ตะวันตก การกินต�องไม เค้ียวจนเสียงดังหรือมีเสียงจุ�บจั๊บ การพูดจาต�องสุภาพ การแต งกายต�อง
เรียบร�อยสวยงามตามวัฒนธรรมศาสนาหรือเทศกาลประเพณี และการเข�าสังคม “ไปต�องลา มาต�อง
ไหว�” “เข�าตามตรอก ออกตามประตู” การใช�คําแทนตัวเอง เช น หญิงไทยนิยมเรียกตัวเองว า “หนู” 
เวลาสนทนากับผู�อาวุโสกว า แม�หญิงผู�นั้นจะมีอายุมากข้ึนเรื่อยๆ แต ก็ยังนิยมพูดคําว า “หนู”
เหมือนเดิม ประสานงานกับองค�กรปกครองส วนท�องถ่ินจัดให�มีการรักษาธรรมเนียมประเพณี 

 4.2.6 ป3จจัยการบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

  จากการสัมภาษณ�กลุ มตัวอย างคือ ผู�ว าราชการจังหวัดหรือรองผู�ว าราชการจังหวัด 
ปลัดจังหวัดหรือจ าจังหวัด นายอําเภอ ปลัดอําเภอ พัฒนาการอําเภอ พัฒนากร นายกเทศมนตรีตําบล  
นายกองค�การบริหารส วนตําบล กํานัน และผู�ใหญ บ�าน ผู�วิจัยได�รวบรวมวิเคราะห�และเรียบเรียงไว� ดังนี้ 
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  1) ด�านการปSองกันการลักลอบตัดไม�ทําลายปUา 
   การปSองกันการลักลอบตัดไม�ทําลายปUา เปWนเรื่องท่ีกํานันและผู�ใหญ บ�านต�องให�
ความสําคัญ เพราะเปWนผู�นําท่ีอยู ในพ้ืนท่ีท่ีใกล�กับปUามากท่ีสุด ต�องร วมมือกับภาครัฐหรือหน วยงานท่ี
เก่ียวข�อง วางมาตรการในการปSองกันการลักลอบตัดไม�ทําลายปUา เพราะขณะนี้ปUาไม�ถูกทําลายลงเปWน
จํานวนมาก ได�ก อให�เกิดผลกระทบต อสภาพภูมิอากาศไปท่ัวโลก รวมท้ังความสมดุลในแง อ่ืนๆ ด�วย 
การวางมาตรการดังกล าว ต�องมีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีและศักยภาพของผู�นําหมู บ�าน คือ      
1) ออกกฎของหมู บ�านเก่ียวกับการปSองกันการลักลอบตัดไม�ทําลายปUา มีข�อห�าม ข�อท่ีปฏิบัติได� และ
บทกําหนดโทษ ท่ีชัดเจน 2) มีการจัดต้ังคณะกรรมการหรือชุดปSองกันการลักลอบตัดไม�ทําลายปUา โดย
ร วมมือกับเจ�าหน�าท่ีปUาไม� เจ�าหน�าท่ีอุทยาน องค�กรปกครองส วนท�องถ่ิน และหน วยงานท่ีเก่ียวข�อง 
ตรวจตราลาดตระเวนพ้ืนท่ีปUา หากพบผู�กระทําผิดต�องลงโทษตามกฎของหมู บ�านและกบิลเมือง        
3) จัดการอบรมปลูกจิตสํานึกให�ประชาชนรักปUา รู�จักคุณประโยชน�ของปUา 4) มีมาตรการผ อนปรนให�
ประชาชนในพ้ืนท่ีใช�ประโยชน�จากปUาได�บ�าง เช น การเก็บหน อไม� การเก็บเห็ด การหาของปUาใน
ปริมาณจํากัด 5) ประสานความร วมมือกับเจ�าหน�าท่ีปUาไม� เจ�าหน�าท่ีอุทยาน องค�กรปกครองส วน
ท�องถ่ิน หน วยงานท่ีเก่ียวข�อง และประชาชน ร วมกันปลูกต�นไม�ในท่ีสาธารณะ หรือตามหัวไร ปลายนา 
6) ประสานกับเจ�าหน�าท่ีปUาไม� เจ�าหน�าท่ีอุทยาน และหน วยงานท่ีเก่ียวข�อง จัดทําปSายและหลักเขต
พ้ืนท่ีปUา และห�ามมีการบุกรุกแผ�วถางทํากิน ตัดไม�ทําลายปUา และห�ามล าสัตว� 7) เจ�าหน�าท่ีปUาไม� 
เจ�าหน�าท่ีอุทยาน องค�กรปกครองส วนท�องถ่ิน และหน วยงานท่ีเก่ียวข�อง ต�องดําเนินการกับผู�ท่ีกระทํา
ผิดอย างจริงจัง 8) ผลักดันให�เปWนเรื่องของนโยบายและมาตรการท่ีสําคัญของรัฐบาล เช น การปqดปUา 
จัดเปWนสวนรุกขชาติ สวนพฤกษศาสตร� การกําหนดชั้นคุณภาพของลุ มน้ํา การปลูกปUาทดแทนเพ่ือ
ฟm�นฟูสภาพปUาท่ีถูกทําลายให�คืนสู สภาพเดิม จัดทําโครงการสิทธิทํากินในเขตปUาสงวนแห งชาติ (สทก.) 
และโครงการจัด ท่ี ทํา กินให�แก ราษฎรผู� ยากไร� ใน พ้ืน ท่ีปU าสงวนแห งชาติ เสื่ อมโทรมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (คจก.) จัดต้ังศูนย�เพาะชํากล�าไม� เปWนต�น 

  2) ด�านการปSองกันการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน� 
   กํานันและผู�ใหญ บ�านต�องมีบทบาทในการปSองกันการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน� 
ไม ยิ่งหย อนไปกว าการปSองกันการลักลอบตัดไม�ทําลายปUา ควรมีการบริหารด�านนี้ดังนี้ 1) ออกกฎของ
หมู บ�านเก่ียวกับการปSองกันการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน� มีข�อห�าม ข�อท่ีปฏิบัติได� และบทกําหนด
โทษ ท่ีชัดเจน 2) มีการจัดต้ังคณะกรรมการ หรือจัดต้ังชุดปSองกันการปSองกันการบุกรุกท่ี
สาธารณประโยชน� โดยร วมมือกับนายอําเภอ องค�กรปกครองส วนท�องถ่ิน และกํานัน ท่ีมีอํานาจ
หน�าท่ีตามกฎหมายลักษณะปกครองท�องท่ี ในการดูแลรักษาท่ีสาธารณประโยชน� 3) จัดการอบรม
ปลูกจิตสํานึกให�ประชาชนรักท่ีสาธารณประโยชน� 4) ผลักดันให�เกิดเปWนนโยบายรัฐบาล เพ่ือสร�าง
ความเปWนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใช�ประโยชน�ท่ีดิน โดยการปฏิรูปจัดการท่ีดิน กระจาย
สิทธิท่ีดินอย างเปWนธรรมและยั่งยืน ใช�มาตรการทางภาษีและจัดต้ังธนาคารท่ีดินให�แก คนจนและ
เกษตรกรรายย อย ใช�ประโยชน�ในท่ีดินท่ีท้ิงร�าง ทางราชการต�องปกปSองท่ีสาธารณประโยชน� ท่ีดินทุ ง
เลี้ยงสัตว� ห�ามการปqดก้ันชายหาดสาธารณะ ผลักดันกฎหมายในการรับรองสิทธิของชุมชนในการ
จัดการทรัพยากรท่ีดิน การจัดให�มีโฉนดชุมชน เพราะการออกโฉนดชุมชนต�องออกในรูปขององค�กร
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ชุมชน โฉนดชุมชนไม อาจซ้ือขายได� ราษฎรใช�ประโยชน�เท านั้น 5) จัดทําปSายและหลักเขตพ้ืนท่ีปUา 

โดยการประสานงานกับนายอําเภอ องค�กรปกครองส วนท�องถ่ิน และกํานัน ท่ีมีอํานาจหน�าท่ีตาม
กฎหมายลักษณะปกครองท�องท่ีในการดูแลรักษาท่ีสาธารณประโยชน� 
  3) ด�านการอนุรักษ�ดินและน้ํา 
   การอนุรักษ�ดินและน้ํากํานันและผู�ใหญ บ�าน ควรมีหลักการบริหาร ดังนี้ ประสาน
กับภาครัฐหรือผู�เชี่ยวชาญ เพ่ืออบรมให�ความรู�เรื่องประโยชน�ของการอนุรักษ�ดินและน้ํา การทํา
การเกษตรให�ใช�ปุ�ยอินทรีย�ทดแทนปุ�ยเคมี การใส ปุ�ยพืชสด ปุ�ยคอก การปลูกพืชตระกูลถ่ัวลงบนดิน  
เม่ือพืชโตได�ท่ีแล�วก็ไถกลบลงไว�ในดิน  ท้ิงไว�หรือปล อยน้ําเข�าแช หมักไว�จนพืชหรือซากพืชเหล านั้น
สลายตัวเน าเปm�อยผุพังกลายเปWนปุ�ยและอินทรียวัตถุเพ่ิมความอุดมสมบูรณ�ให�กับดิน การปลูกพืช
หมุนเวียน การใส ปูนขาวในดินท่ีเปWนกรด มีการพลิกหน�าดิน ไถกลบพรวนดิน ประชาสัมพันธ�ห�ามมิให�
มีการเผาตอฟางข�าว เผาหญ�า เผาปUา เพราะความร�อนจะไปทําลายหน�าดิน ทําให�ดินเสื่อมสภาพ 
จุลินทรีย�ในดินตาย และกว าจะปรับสภาพหน�าดินใหม ต�องใช�เวลาประมาณหกถึงเจ็ดปe มีการปSองกัน
และควบคุมการพังทลายของดิน การเพาะปลูกพืชควรจะคํานึงถึงชนิดของพืชท่ีเหมาะสมกับ
คุณสมบัติของดิน  
   สําหรับน้ํานั้น น้ําเปWนทรัยพยากรณ�ธรรมชาติชนิดหนึ่งซ่ึงมีคุณค าสูงต อมนุษย� 
สัตว� พืช และสรรพสิ่งท่ีมีชีวิตท้ังหลายจําเปWนจะต�องพ่ึงพาอาศัยเพ่ีอการดํารงชีวิต นอกจากนี้น้ํายังมี
คุณค าในทางเศรษฐกิจอีกด�วย ประโยชน�ของน้ําท่ีมีต อมนุษย�ในด�านต างๆ เช น ใช�ในการอุปโภค
บริโภค มนุษย�ต�องการน้ําสะอาดสําหรับใช�สอยในชีวิตประจําวัน เพ่ือการด่ืมกินและใช�ในการประกอบ
อาหาร นอกจากนี้ยังใช�เพ่ือประโยชน�อ่ืนๆ ในการดํารงชีวิตประจําวัน เช น ชําระล�างร างกายและสิ่ง
สกปรกต างๆ ใช�ในการเกษตร  น้ําเปWนป3จจัยส งเสริมการเกษตรท่ีสําคัญ พืชและสัตว�ต�องการน้ําเพ่ือ
การเจริญเติบโต น้ําจึงมีความจําเปWนอย างยิ่งสําหรับการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว�ใช�ในการอุตสาหกรรม 
น้ําเปWนป3จจัยสําคัญในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม น้ําถูกใช�เปWนวัตถุดิบในการผลิต  ใช�
หล อเย็นและระบายความร�อนให�แก เครื่องจักร ใช�ทําความสะอาดและชะล�างของเสียจากโรงงาน ใช�
การคมนาคมขนส งทางน้ํา นับว าสะดวกและประหยัดเนื่องจากสามารถขนส งได�ครั้งละเปWนจํานวนมาก 

ใช�ในการผลิตพลังงานไฟฟSา การไหลของน้ําทําให�เกิดพลังงานข้ึนซ่ึงสามารถนําพลังงานน้ําไปใช�ในการ
ผลิตกระแสไฟฟSาได� ใช�ในการพักผ อนหย อนใจ น้ําในแม น้ําลําคลอง หนองบึง ทะเลสาบ และน้ําตก  
อาจใช�เปWนท่ีพักผ อนโดยการว ายน้ํา พายเรือ ตกปลา และเพ่ือการกีฬาอ่ืนๆ สิ่งเหล านี้ล�วนแต ทําให�
เกิดความเพลิดเพลินแก มนุษย� ใช�เปWนแหล งอาหารเสริมทางด�านโปรตีนท่ีสําคัญ แหล งน้ําเปWนถ่ินท่ีอยู 
อาศัยและเจริญเติบโตของสัตว�น้ําและพืชน้ํานานาชนิดซ่ึงมนุษย�นํามาใช�เปWนอาหารเพ่ือการดํารงชีวิต 

กํานันและผู�ใหญ บ�านต�องวางมาตรการร วมกับภาครัฐในการอนุรักษ�ทรัพยากรน้ํา การนําน้ํามาใช�ให�
เกิดประโยชน�สูงสุดต อการดํารงชีพของมนุษย�โดยคํานึงถึงปริมาณและคุณภาพของน้ําเพ่ือให�สามารถ
นํามาใช�ได�อย างยั่งยืน เพ่ือให�ได�น้ําท่ีมีปริมาณพอเหมาะเพียงพอต อความต�องการ ไม มากเกินไปจน
เกิดน้ําท วมในฤดูน้ําหลากหรือฤดูฝน และไม น�อยเกินไปจนขาดน้ําในฤดูแล�ง เพ่ือปรับปรุงและดูแล
รักษาให�น้ํามีคุณภาพดี ใสสะอาด ไม มีสารพิษเจือปน มีการนําน้ําส งตรวจสอบคุณภาพน้ํา  
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  4) ด�านการขจัดมลภาวะ 
   กํานันและผู�ใหญ บ�านควรมีหลักในการบริหารเก่ียวกับการขจัดมลภาวะ ดังนี้     
1) ต�องศึกษาหาองค�ความรู�เก่ียวกับมลภาวะ เช น ประเภทของมลภาวะ ป3ญหาของมลภาวะ วิธีขจัด
มลภาวะ และมลภาวะท่ีมีผลกระทบหรือเกิดป3ญหากับประชาชนในพ้ืนท่ีหมู บ�านมากท่ีสุดคือมลภาวะ
อะไร 2) ประชุมประชาคมออกกฎ ระเบียบของหมู บ�านเก่ียวกับการปฏิบัติกับมลภาวะ 3) มลภาวะท่ี
มีผลกระทบหรือเกิดป3ญหากับประชาชนในพ้ืนท่ีหมู บ�านมากท่ีสุดส วนใหญ เปWนเรื่องของขยะมูลฝอย 
ควันไฟจากการเผาถ าน ความสกปรกของถนนภายในหมู บ�าน การเผาอ�อยเพ่ือขายให�โรงงานได�เร็ว
กว าปกติ น้ําเสียในสระ ลําห�วยเน าเสีย ซ่ึงอาจจะเกิดจากการปล อยน้ําเสียจากโรงาน เด็กขับรถเสียงดัง  
ฝุUนละอองในอากาศ  และกลิ่นเหม็นท่ีเกิดจากโรงงานต างๆ เช น โรงงานแปSงมัน โรงสีข�าว โรงผลิต
ไฟฟSา ผู� ใหญ บ�านต�องให�ประชาชนช วยกันทําความสะอาด ช วยกันพัฒนาหมู บ�าน หากเกิน
ความสามารถให�องค�กรปกครองส วนท�องถ่ิน คือ เทศบาลตําบลและองค�การบริหารส วนตําบลมาเก็บ
ขยะไปทําลาย การเผาขยะทําให�เกิดอากาศเสีย เกิดภาวะเรือนกระจก ห�ามการขับรถเสียงดัง และใช�
สารจุลินทรีย�แก�ไขป3ญหาน้ําเสีย 4) ลดการใช�ถุงพลาสติก หันกลับมาใช�วัสดุธรรมชาติท่ีมีในท�องถ่ิน 
เช น ใช�ใบตองแทนถุงพลาสติก ใช�ตอกแทนหนังยาง 5) ส งเสริมให�มีการนําขยะบางอย างกลับคืนไปใช� 
โดยการร วมมือจากองค�กรปกครองส วนท�องถ่ิน เช น ต้ังกองทุนขยะ หรือนําขยะไปขายให�แก ร�านรับ
ซ้ือของเก า  
 4.2.7 ป3จจัยด�านความเข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืน 
  จากการสัมภาษณ�กลุ มตัวอย างคือ ผู�ว าราชการจังหวัดหรือรองผู�ว าราชการจังหวัด ปลัด
จังหวัดหรือจ าจังหวัด นายอําเภอ ปลัดอําเภอ พัฒนาการอําเภอ พัฒนากร นายกเทศมนตรีตําบล นายก
องค�การบริหารส วนตําบล กํานัน และผู�ใหญ บ�าน ผู�วิจัยได�รวบรวมวิเคราะห�และเรียบเรียงไว� ดังนี้  
  1) ด�านคุณภาพชีวิตของประชาชน 
   คนมีความสําคัญต อการพัฒนาหมู บ�าน ชุมชนมาก เพราะคนเปWนศูนย�กลางของ
การพัฒนา เนื่องจากเปWนผู�มีบทบาทในการพัฒนา ท้ังเปWนผู�ดําเนินงาน เปWนผู�ได�รับผลท่ีเกิดข้ึนและเปWน
ผู�สืบทอดงานพัฒนาไม ให�สิ้นสุด คนจึงเปWนเปSาหมายสูงสุดของการพัฒนาหมู บ�าน ชุมชน จึงต�องพัฒนา
คนให�มีคุณภาพ คุณธรรม และมีความสุข คุณภาพชีวิตของประชาชนจะดีต�องพัฒนาคนให�มีความรู�
ความสามารถ มีทักษะในการประกอบกิจการงานให�บรรลุเปSาหมายได�อย างมีประสิทธิภาพ มีอาชีพ
ม่ันคง มีความสามารถในการประกอบอาชีพหารายได�พอเพียงต อการเลี้ยงตนเองและครอบครัว ใช�
ชีวิตอย างไม ประมาท ไม ยุ งเก่ียวกับการพนัน การด่ืมสุรา การเท่ียวเตร  การคบชู�สู ชาย มีความรู�ทาง
การเมืองและความรู�ท่ีจําเปWนในการดํารงชีวิต เฉลียวฉลาด มีวิสัยทัศน� รักษาสุขภาพให�ดี บุคลิกภาพดี 
สามารถพ่ึงตนเองได� ใช�ชีวิตร วมกับผู�อ่ืนได� มีการวางแผนครอบครัว มีลูกไม มาก ครอบครับอบอุ น ทํา
จิตใจให�แจ มใส เบิกบาน 

  2) ด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรอย างยั่งยืน 
   การอนุรักษ�ทรัพยากรอย างยั่งยืนต�องมีการดําเนินการ ดังนี้ 1) มีการอบรมให�
ความรู�แก ประชาชน เก่ียวกับความจําเปWนท่ีจะต�องมีการอนุรักษ�ทรัพยากรของชาติท่ีสําคัญ เช น ปUาไม� 
ท่ีดินอันเปWนสาธารณสมบัติของแผ นดิน แหล งน้ําธรรมชาติ สัตว�ปUา พันธุ�พืช แร ธาตุ เปWนต�น ให�
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ประชาชนรู�ว าทรัพยากรธรรมชาติเหล านี้มีคุณค าต อชีวิต เกิดจิตสํานึกในการรักและหวงแหนไม ให�ใคร
มาทําลายทรัพยากรของหมู บ�าน 2) ประชาชนให�ความร วมมือในการปSองกันและรักษาทรัพยากร โดย
กระทําอย างต อเนื่องตลอดไป โดยครอบคลุมมาตรการรักษามรดกทางทรัพยากรท่ีจะตกกับชนรุ นหลัง   
  3) ด�านการมีภูมิคุ�มกัน  
   การสร�างภูมิคุ�มให�กับประชาชน ต�องน�อมนําพระราชดํารัสหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงขององค�พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู หัวฯ มาให�ความรู�แก ประชาชน 3 หลัก 2 เง่ือนไข คือ 
   1) หลักความพอประมาณ คือ 1.1) พอดีด�านจิตใจ เข็มแข็ง มีจิตสํานึกท่ีดี เอ้ือ
อาทร ประนีประนอม นึกถึงประโยชน�ส วนรวม 1.2) พอดีด�านสังคม ช วยเหลือเก้ือกูล รู�รักสามัคคี 
สร�างความเข�มแข็งให�ครอบครัวและชุมชน 1.3) พอดีด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม รู�จักใช�
และจัดการอย างฉลาดและรอบคอบและเกิดความยั่งยืนสูงสุด 1.4) พอดีด�านเทคโนโลยี รู�จักใช�
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและสอดคล�องต อความต�องการเปWนประโยชน�ต อสภาพแวดล�อมและเกิด
ประโยชน�ต อส วนรวมและพัฒนาจากภูมิป3ญญาชาวบ�านก อน 1.5) พอดีด�านเศรษฐกิจ เพ่ิมรายได� ลด
รายจ าย ดํารงชีวิตอย างพอควร พออยู  พอกินสมควรตามอัตตาภาพและฐานะของตน  
   2) หลักของความมีเหตุผล คือ 2.1) ยึดความประหยัด ตัดทอนค าใช�จ ายในทุก
ด�าน ลดความฟุUมเฟmอยในการดํารงชีวิต 2.2) ยึดถือการประกอบอาชีพด�วยความถูกต�อง สุจริต แม�จะ
ตกอยู ในภาวะขาดแคลน ในการดํารงชีวิต 2.3) ละเลิกการเก งแย งผลประโยชน�และแข งขันในทาง
การค�าขายประกอบอาชีพแบบ ต อสู�กันอย างรุนแรง 2.4) ไม หยุดนิ่งท่ีหาหนทางในชีวิต หลุดพ�นจาก
ความทุกข�ยาก 2.5) ปฏิบัติตนในแนวทางท่ีดี ลด เลิก สิ่งยั่วกิเลสให�หมดสิ้นไป ไม ก อความชั่วให� เปWน
เครื่องทําลายตัวเอง ทําลายผู�อ่ืน พยายามเพ่ิมพูนรักษาความดี ท่ีมีอยู ให� งอกงามสมบูรณ�ยิ่งข้ึน  
   3) ความมีภูมิคุ�มกัน คือ 3.1) ภูมิป3ญญา มีความรู� รอบครอบ และระมัดระวัง 
3.2) ภูมิธรรม ซ่ือสัตย� สุจริต ขยันอดทนและแบ งป3น 3.3) มีการประกอบอาชีพเสริมท่ีว างจากอาชีพ
ประจํา หลังฤดูกาลเก็บเก่ียวข�าว อาจจะไปรับจ�างตัดอ�อย ขุดมันสําปะหลัง จักรสาน หาปลาไปขาย 
ทําขนมขาย รับจ�างท่ัวไป ตัดผม เสริมสวย รับซ อมรถจักรยายนต� เปWนต�น 3.4) มีการออมเงิน เม่ือมี
รายได�ต�องมีการออมไว�บ�างประมาณร�อยละ 20 บาท ของรายได�เปWนอย างน�อย เพ่ือเปWนหลักประกัน
ในอนาคต  
   4) เง่ือนไขความรู� คือ มีความรอบรู� รอบคอบ ระมัดระวัง กล าวคือ ก อนจะทํา
อาชีพอะไรต�องมีการศึกษาหาความรู�อย างถ องแท�เสียก อน ทําอย างรอบคอบ และด�วยความ
ระมัดระวังเปWนอย างยิ่ง 
   5) เง่ือนไขคุณธรรม คือ มีความซ่ือสัตย�สุจริต อดทน มีความเพียร มีสติ ใช�
ป3ญญา กล าวคือ การจะทําการใดต�องมีความซ่ือสัตย� มีสิ่งใดมากระทบบ�างต�องมีความอดทน อย าใจ
ร�อนวู วาม ทําอะไรก็ต�องใช�ความคิดทุกข้ันตอน และต�องพยายามทําให�งานนั้นประสบผลสําเร็จให�ได�
อย าท�อแท� 
  4) ด�านการเปWนชุมชนท่ีพ่ึงตนเอง 
   หมู บ�านท่ีจะมีลักษณะพ่ึงตนเองได� ต�องมีลักษณะ ดังนี้ 1) เปWนชุมชนเรียนรู�และ
พร�อมท่ีจะเรียนรู� ไม รอสูตรสําเร็จในการแก�ไขป3ญหา ไม นั่งรอความช วยเหลือจากรัฐหรือภายนอก แต 
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ร วมค�นหาทางออกจากป3ญหาและพัฒนาศักยภาพของตนเอง 2) เปWนชุมชนท่ีตัดสินใจได�ออย างอิสระ 
เปWนอิสระจากการครอบงําของคนอ่ืน สถาบันอ่ืน องค�กรอ่ืน ไม ว าจะเปWนนักการเมือง พ อค�า 
ข�าราชการ อาจารย� เอ็นจีโอ เปWนอิสระเพราะตัดสินใจได�ด�วยข�อมูลและความรู�ท่ีค�นหามา ไม ใช เพราะ
คนอ่ืนมาบอกหรือแนะนํา ซ่ึงเม่ือเราผิดพลาดขาดทุนคนแนะนําไม เคยรับผิดชอบอะไรเลย 3) เปWน
ชุมชนท่ีจัดการทุนของตนเองอย างมีประสิทธิภาพ ทุนซ่ึงหมายถึงอะไรท่ีมากกว าเงิน เปWนทุน
ทรัพยากร ความรู�ภูมิป3ญญา ทุนโภคทรัพย� และทุนทางสังคม 4) เปWนชุมชนท่ีมีธรรมาภิบาล โปร งใส
ตรวจสอบได� และมีการติดตามประเมินผลการดําเนินกิจกรรมและโครงการต างๆ 5) ประชาชนมีการ
พ่ึงพาตนเองก อน การพ่ึงพารัฐจะพ่ึงพาเฉพาะเรื่องสาธารณูปโภคพ้ืนฐานและสิ่งท่ีจําเปWนเท านั้น 
 



ตารางที่ 4.10 ผลการวิเคราะห�คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�พหุคูณ (Multiple Correlation Coefficients) ระหวางตัวแปรพยากรณ�คือการบริหารของกํานันและ
 ผู5ใหญบ5านกับตัวแปรพยากรณ�และตัวแปรเกณฑ�คือความเข5มแข็งของชุมชนที่ยั่งยืน 
 

ตัว
แปร 

Ty X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 

Ty 1                       

X1 0.71** 1                      

X2 0.70** 0.72** 1                     

X3 0.62** 0.72** 0.64** 1                    

X4 0.65** 0.75** 0.66** 0.64** 1                   

X5 0.54** 0.64** 0.57** 0.62** 0.72** 1                  

X6 0.71** 0.68** 0.63** 0.54** 0.71** 0.61** 1                 

X7 0.72** 0.63** 0.62** 0.60** 0.61** 0.52** 0.69** 1                

X8 0.71** 0.63** 0.60** 0.53** 0.63** 0.53** 0.72** 0.73** 1               

X9 0.71** 0.62** 0.60** 0.53** 0.59** 0.47** 0.69** 0.66** 0.71** 1              

X10 0.71** 0.70** 0.68** 0.62** 0.65** 0.56** 0.64** 0.67** 0.61** 0.65** 1             

X11 0.63** 0.62** 0.66** 0.52** 0.62** 0.48** 0.61** 0.58** 0.63** 0.65** 0.69** 1            

X12 0.74** 0.69** 0.66** 0.61** 0.65** 0.58** 0.68** 0.68** 0.69** 0.70** 0.70** 0.68** 1           

X13 0.71** 0.71** 0.65** 0.59** 0.68** 0.58** 0.69** 0.60** 0.62** 0.69** 0.70** 0.68** 0.72** 1          

X14 0.74** 0.71** 0.65** 0.60** 0.65** 0.56** 0.71** 0.68** 0.66** 0.69** 0.70** 0.63** 0.74** 0.71** 1         

X15 0.73** 0.60** 0.55** 0.49** 0.55** 0.39** 0.62** 0.59** 0.65** 0.67** 0.61** 0.55** 0.62** 0.63** 0.69** 1        

X16 0.58** 0.60** 0.55** 0.48** 0.57** 0.49** 0.58** 0.45** 0.45** 0.57** 0.50** 0.54** 0.54** 0.61** 0.61** 0.47** 1       

X17 0.53** 0.58** 0.52** 0.51** 0.59** 0.46** 0.50** 0.45** 0.45** 0.58** 0.48** 0.49** 0.53** 0.53** 0.54** 0.47** 0.65** 1      

X18 0.66** 0.61** 0.59** 0.50** 0.58** 0.45** 0.65** 0.58** 0.62** 0.63** 0.59** 0.59** 0.66** 0.59** 0.68** 0.68** 0.54** 0.57** 1     

X19 0.71** 0.63** 0.65** 0.53** 0.59** 0.46** 0.61** 0.64** 0.62** 0.60** 0.70** 0.63** 0.63** 0.61** 0.65** 0.62** 0.46** 0.42** 0.61** 1    

X20 0.64** 0.59** 0.61** 0.51** 0.57** 0.48** 0.54** 0.55** 0.54** 0.58** 0.63** 0.60** 0.62** 0.62** 0.54** 0.55** 0.47** 0.47** 0.55** 0.75** 1   
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ตารางที่ 4.10 (ต�อ) 

ตัว

แปร 
Ty X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21  X22 

Ty 1                       

X21 0.74** 0.61** 0.62** 0.57** 0.63** 0.52** 0.66** 0.72** 0.68** 0.72** 0.67** 0.64** 0.71** 0.67** .71** 0.64** 0.55** 0.49** 0.66** 0.71** 0.68** 1  

X22 0.78** 0.69** 0.65** 0.61** 0.63** 0.55** 0.63** 0.69** 0.67** 0.67** 0.67** 0.64** 0.69** 0.69** 0.69** 0.62** 0.52** 0.49** 0.60** 0.65** 0.61** 0.72** 1 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (Correlation is Significant at the 0.01 Level (1-Taliled). 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง กลยุทธ�การบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านเพ่ือส งเสริมความเข�มแข็งของชุมชนท่ี
ยั่งยืน ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล าง มีวัตถุประสงค� 1) เพ่ือศึกษาป3จจัยด�านความเข�มแข็ง
ของชุมชนท่ียั่งยืน ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล าง 2) เพ่ือศึกษาป3จจัยด�านการบริหารของ
กํานันและผู�ใหญ บ�านท่ีมีผลต อความเข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืน ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล าง 3) เพ่ือเสนอกลยุทธ�การบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านเพ่ือส งเสริมความเข�มแข็งของชุมชนท่ี
ยั่งยืน ในเขตจังหวัดภาคภาคตะวันออกเฉียง เหนือตอนล าง ผู�วิจัยได�ใช�วิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed 
Methods) ท้ังด�านการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) สําหรับแหล งข�อมูลท่ีใช�ในการศึกษาวิจัย ประกอบด�วย 1) ตัวบุคคล ซ่ึงการวิจัยเชิงปริมาณ
ได�แก  ประชาชนในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล าง 2 จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสีมาและ
จังหวัดชัยภูมิ ใช�แบบสอบถามเก็บข�อมูลจากกลุ มตัวอย าง จํานวน 400 คน และการวิจัยเชิงคุณภาพใช�แบบ
สัมภาษณ�เชิงลึกจากผู�เชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณ�เก่ียวกับการบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�าน จํานวน     
25 คน คือ ผู�ว าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอําเภอ ปลัดอําเภอ พัฒนาการอําเภอ พัฒนากร 
นายกเทศมนตรีตําบล นายกองค�การบริหารส วนตําบล และกํานัน ผู�ใหญ บ�าน ในเขตจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล าง 2) เอกสาร ได�แก ตํารา วิทยานิพนธ� ภาคนิพนธ� วารสาร และฐานข�อมูลท้ังท่ี
เปRนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในส วนของการวิเคราะห�ข�อมูล คือ 1) ข�อมูลเชิงประมาณได�จาก
แบบสอบถาม (Questionnaires) นํามาจัดทําเปRนหมวดหมู  วิเคราะห�ด�วยสถิติพรรณนา ได�แก  ความถ่ี 
(Frequency) ค าร�อยละ (Percentage) ค าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และส วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) สําหรับสถิติท่ีใช�ในการทดสอบหาความสัมพันธ�ระหว างตัวแปรและการพยากรณ�   
ตัวแปร คือ ค าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ� (Pearson,s Multiple Correlation) และการถดถอยพหุคูณแบบ
ข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression) 2) ข�อมูลเชิงคุณภาพ ได�แก  ข�อมูลท่ีได�จากเอกสาร ใช�วิธี
วิเคราะห�เอกสารเนื้อหา (Content Analysis) และข�อมูลท่ีได�จากการสัมภาษณ� (Interview) ผู�เชี่ยวชาญ 
ผู�วิจัยได�นําเสนอผลการวิเคราะห�ข�อมูลในรูปความเรียง ตีความเชื่อมโยงความสัมพันธ�ของข�อมูล โดย
แบ งเปRน 2 ตอน คือ  
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลเชิงปริมาณ เก่ียวกับข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม ข�อมูล
ระดับการปฏิบัติการบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�าน และข�อมูลตัวแปรท่ีมีผลต อความเข�มแข็งของชุมชนท่ี
ยั่งยืน  
 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลเชิงคุณภาพ เก่ียวกับข�อมูลป3จจัยท่ีศึกษา คือ 1) การบริหาร
ด�านกฎหมายลักษณะปกครองท�องท่ี กฎหมายอ่ืน และตามท่ีกระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย 2) การ
บริหารด�านการเมืองการปกครอง 3) การบริหารด�านเศรษฐกิจ 4) การบริหารด�านสังคม 5) การบริหาร
วัฒนธรรม 6) การบริหารด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 7) ความเข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืน 
 สรุป อภิปรายผลและข�อเสนอแนะผลการวิจัยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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5.1 สรุปผลการวิจัย 
 5.1.1 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลเชิงปริมาณ                    
  ส วนท่ี 1 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม  
  การวิเคราะห�ในข้ันนี้เปRนการบรรยายคุณลักษณะของกลุ มตัวอย างในด�าน เพศ อายุ 
สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได� เปRนการวิเคราะห�หาค าความถ่ี (Frequency) 
ค าร�อยละ (Percentage) ค าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และส วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ผลสรุปดังนี้ 
  ผู�ตอบแบบสอบถามส วนใหญ เปRนเพศชาย คิดเปRนร�อยละ 54.00 และเปRนเพศหญิง 
คิดเปRนร�อยละ 46.00 ส วนใหญ อยู ในช วงอายุ  41-50 ปk  คิดเปRนร�อยละ 32.00  รองลงมาอายุ 51-
60 ปk คิดเปRนร�อยละ 24.30 อายุ 31-40 ปk คิดเปRนร�อยละ 21.00 อายุ 18-30 ปk คิดเปRนร�อยละ 
12.00 และสุดท�าย อายุ 61 ปk ข้ึนไป คิดเปRนร�อยละ 10.80 ส วนใหญ มีสถานภาพสมรส คิดเปRนร�อยละ 
72.00 รองลงมามีสถานภาพโสด คิดเปRนร�อยละ 16.80 และสุดท�ายมีสถานภาพหย า/หม�าย คิดเปRน
ร�อยละ 11.30 ส วนใหญ มีวุฒิการศึกษามัธยมศึกษา คิดเปRนร�อยละ 42.80 รองลงมาประถมศึกษา คิด
เปRนร�อยละ 30.80 ปริญญาตรี คิดเปRนร�อยละ 13.80 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ คิดเปRนร�อยละ 9.30 
และสุดท�ายสูงกว าปริญญาตรี คิดเปRนร�อยละ 3.50 ส วนใหญ มีอาชีพเกษตรกรรม คิดเปRนร�อยละ 
40.50 รองลงมาอาชีพข�าราชการ/เจ�าหน�าท่ีของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเปRนร�อยละ 19.30 อาชีพ
รับจ�าง คิดเปRนร�อยละ 17.80 อาชีพค�าขาย/ประกอบธุรกิจส วนตัว คิดเปRนร�อยละ 16.50 และสุดท�าย
มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปRนร�อยละ 6.00 ส วนใหญ มีรายได� 5,001-10,000 บาท คิดเปRนร�อยละ 
44.00 รองลงมารายได�ต่ํากว า 5,000 บาท คิดเปRนร�อยละ 19.50 รายได� 10,001-15,000 บาท คิดเปRนร�อยละ 
17.30 รายได� 15,001-20,000 บาท คิดเปRนร�อยละ 9.80 และสุดท�ายมีรายได�มากกว า 20,000 บาท 
คิดเปRนร�อยละ 9.50 
  ส วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลระดับการปฏิบั ติการบริหารของกํานันและ
ผู�ใหญ บ�านเปRนรายข�อและรายด�าน  
  การวิเคราะห�ข�อมูลในข้ันนี้ เปRนการบรรยายคุณลักษณะของกลุ มตัวอย างในด�าน
ป3จจัยท่ีศึกษา จํานวน 7 ป3จจัย 26 ตัวแปร เปRนการวิเคราะห�หาค าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และ
ส วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) มีดังนี้ 
  ป3จจัยการบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�าน (ตัวแปรต�น) จํานวน 6 ป3จจัย โดยรวม
อยู ในระดับมากท่ีสุด มีค าเฉลี่ย เท ากับ 4.26 เรียงตามลําดับ ดังนี้ 1) ป3จจัยด�านการเมืองการปกครอง      
มีค าเฉลี่ย เท ากับ 4.41 2) ป3จจัยด�านกฎหมายลักษณะปกครองท�องท่ี กฎหมายอ่ืน และตามท่ี
กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย มีค าเฉลี่ย เท ากับ 4.36 3) ป3จจัยด�านวัฒนธรรม มีค าเฉลี่ย เท ากับ  
4.32 4) ป3จจัยด�านสังคม มีค าเฉลี่ย เท ากับ 4.21 5) ป3จจัยด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  
มีค าเฉลี่ย เท ากับ 4.13 6) ป3จจัยด�านเศรษฐกิจ มีค าเฉลี่ย เท ากับ 4.11 โดยสรุปผลการวิเคราะห�
ข�อมูลป3จจัยแต ละด�าน ดังนี้ 
  ผู�ตอบแบบสอบถามมีระดับการปฏิบัติป3จจัยการบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านตาม
กฎหมายลักษณะปกครองท�องท่ี กฎหมายอ่ืน และตามท่ีกระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย ท้ัง 3 ด�าน 
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โดยรวมอยู ในระดับมากท่ีสุด มีค าเฉลี่ย เท ากับ 4.36 เม่ือพิจารณาเปRนรายด�าน พบว า ด�านการ
บริหารตามกฎหมายอ่ืน มีค าเฉลี่ยสูงสุด มีค าเฉลี่ยเท ากับ 4.37 รองลงมาได�แก  ด�านการบริหารตามท่ี
กระทรวง ทบวง กรมมอบหมาย มีค าเฉลี่ยเท ากับ 4.36 และด�านการบริหารตามกฎหมายลักษณะ
ปกครองท�องท่ี มีค าเฉลี่ยเท ากับ 4.36 ตามลําดับ 
  ผู�ตอบแบบสอบถามมีระดับการปฏิบัติป3จจัยการบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�าน
ด�านการเมืองการปกครอง ท้ัง 2 ด�าน โดยรวมอยู ในระดับมากท่ีสุด มีค าเฉลี่ย เท ากับ 4.42 เม่ือ
พิจารณาเปRนรายด�านพบว า ด�านการบริหารทางการเมือง มีค าเฉลี่ยสูงสุด เท ากับ 4.47 รองลงมา
ได�แก  และด�านการบริหารทางการปกครอง มีค าเฉลี่ยเท ากับ 4.36 ตามลําดับ  
  ผู�ตอบแบบสอบถามมีระดับการปฏิบัติป3จจัยการบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�าน
ด�านเศรษฐกิจ ท้ัง 4 ด�าน โดยรวมอยู ในระดับมาก มีค าเฉลี่ย เท ากับ 4.11 เม่ือพิจารณาเปRนรายด�าน 
พบว า ด�านการดําเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีค าเฉลี่ยสูงสุด เท ากับ 4.19 รองลงมา
ได�แก  ด�านการอบรมให�ความรู�ในการประกอบอาชีพ มีค าเฉลี่ยเท ากับ 4.11 ด�านการบริหารจัดการน้ํา
เพ่ือการเกษตร มีค าเฉลี่ยเท ากับ 4.10 และด�านการแก�ไขป3ญหาความยากจน มีค าเฉลี่ยเท ากับ 4.04 
ตามลําดับ  
  ผู�ตอบแบบสอบถามมีระดับการปฏิบัติป3จจัยการบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�าน
ด�านสังคม ท้ัง 5 ด�าน โดยรวมอยู ในระดับมากท่ีสุด มีค าเฉลี่ย เท ากับ 4.21 เม่ือพิจารณาเปRนรายด�าน 
พบว า ด�านการปnองกันและแก�ไขป3ญหาอบายมุข มีค าเฉลี่ยสูงสุด เท ากับ 4.27 รองลงมาได�แก  ด�าน
การปnองกันและแก�ไขป3ญหายาเสพติด มีค าเฉลี่ยเท ากับ 4.22 ด�านการรักษาสุขภาพอนามัย มีค าเฉลี่ย
เท ากับ 4.21 ด�านการปnองกันประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบ มีค าเฉลี่ยเท ากับ 4.20 และด�านการให�
การศึกษาแก ประชาชนในหมู บ�าน มีค าเฉลี่ยเท ากับ 4.16 ตามลําดับ  
  ผู�ตอบแบบสอบถามมีระดับการปฏิบัติป3จจัยการบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�าน
ด�านวัฒนธรรม ท้ัง 4 ด�าน โดยรวมอยู ในระดับมากท่ีสุด มีค าเฉลี่ย เท ากับ 4.32 เม่ือพิจารณาเปRนราย
ด�าน พบว า ด�านการรักษาขนบประเพณี มีค าเฉลี่ยสูงสุด เท ากับ 4.51 รองลงมาได�แก  ด�านการรักษา
จารีตประเพณี มีค าเฉลี่ยเท ากับ 4.47 ด�านการรักษาธรรมเนียมประเพณี มีค าเฉลี่ยเท ากับ 4.24 และ
ด�านการรักษามรดกทางสังคมท่ีนํามาใช�ในการครองชีวิต มีค าเฉลี่ยเท ากับ 4.04 ตามลําดับ  
  ผู�ตอบแบบสอบถามมีระดับการปฏิบัติป3จจัยการบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�าน
ด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ท้ัง 4 ด�าน โดยรวมอยู ในระดับมาก มีค าเฉลี่ย เท ากับ 4.13 
เม่ือพิจารณาเปRนรายด�าน พบว า ด�านการขจัดมลภาวะ มีค าเฉลี่ยสูงสุด เท ากับ 4.22 รองลงมาได�แก  
ด�านการปnองกันการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน� มีค าเฉลี่ยเท ากับ 4.17 ด�านการอนุรักษ�ดินและน้ํา มี
ค าเฉลี่ย เท ากับ 4.14 และด�านการปnองกันการลักลอบตัดไม�ทําลายปoา มีค าเฉลี่ยเท ากับ 4.01 
ตามลําดับ  
  ผู�ตอบแบบสอบถามมีระดับการปฏิบัติป3จจัยความเข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืน ท้ัง 4 ด�าน 
โดยรวมอยู ในระดับมาก มีค าเฉลี่ย เท ากับ 4.17 เม่ือพิจารณาเปRนรายด�าน พบว า ด�านการเปRนชุมชน
ท่ีพ่ึงตนเอง มีค าเฉลี่ยสูงสุด เท ากับ 4.23 รองลงมาได�แก  ด�านการมีภูมิคุ�มกัน มีค าเฉลี่ยเท ากับ 4.17
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ด�านคุณภาพชีวิตประชาชน มีค าเฉลี่ยเท ากับ 4.14 และด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรอย างยั่งยืน มี
ค าเฉลี่ย เท ากับ 4.13 ตามลําดับ  
  ส วนท่ี 3 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลตัวแปรป3จจัยท่ีมีอิทธิพลต อความเข�มแข็งของชุมชน
ท่ียั่งยืน ผู�วิจัยได�นําเสนอผลการวิเคราะห� ดังนี้ 
  ผลการวิเคราะห�ข�อมูลนําเสนอเก่ียวกับ 1) ผลการวิเคราะห�ค าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�
พหุคูณ (Multiple Correlation Coefficients) ระหว างตัวแปรพยากรณ�กับตัวแปรพยากรณ�และตัว
แปรพยากรณ�แต ละตัวกับตัวแปรเกณฑ� ในรูปของเมตริกซ�สหสัมพันธ� (Correlation Matrix) 2) ผล
การวิเคราะห�การถดถอยพหุคูณเชิงเส�น (Multiple Linear Regression Analysis) เพ่ือพยากรณ�
ความเข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืน ดังนี้ 
  1) ผลการวิเคราะห�ค าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�พหุคูณ (Multiple Correlation 
Coefficients) ระหว างตัวแปรพยากรณ�กับตัวแปรพยากรณ�และตัวแปรพยากรณ�แต ละตัวกับตัวแปร
เกณฑ�ในรูปของเมตริกซ�สหสัมพันธ� (Correlation Matrix) 
   พบว าค าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�พหุคูณ (Multiple Correlation Coefficients)  
ระหว างพยากรณ�หรือตัวแปรอิสระด�วยกัน ได�แก  ด�านกฎหมายลักษณะปกครองท�องท่ี (X1) ด�าน
กฎหมายอ่ืน (X2) ด�านกระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย (X3) ด�านการปกครอง (X4) ด�านการเมือง
(X5) ด�านการดําเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (X6) ด�านการบริหารจัดการน้ําเพ่ือ
การเกษตร (X7) ด�านการแก�ไขป3ญหาความยากจน (X8) ด�านการอบรมให�ความรู�ในการประกอบ
อาชีพ (X9) ด�านการปnองกันและแก�ไขป3ญหาอบายมุข (X10) ด�านการปnองกันและแก�ไขป3ญหายาเสพติด 
(X11) ด�านการให�การศึกษาแก ประชาชนในหมู บ�าน (X12) ด�านการปnองกันประชาชนถูกเอารัดเอา
เปรียบ (X13) ด�านการรักษาสุขภาพอนามัย (X14) ด�านการรักษามรดกทางสังคมท่ีนํามาใช�ในการ
ครองชีวิต (X15) ด�านการรักษาจารีตประเพณี (X16) ด�านการรักษาขนบประเพณี (X17) ด�านการ
รักษาธรรมเนียมประเพณี (X18) ด�านการปnองกันการลักลอบตัดไม�ทําลายปoา (X19) ด�านการปnองกัน
การบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน� (X20) ด�านการอนุรักษ�ดินและน้ํา (X21) ด�านการขจัดมลภาวะ (X22) 
ซ่ึงพบว า ไม มีตัวแปรพยากรณ� คู ใดมีป3ญหาความสัมพันธ�กันเองสูง เนื่องจากค าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�
ระหว างตัวแปรพยากรณ�ทุกคู มีค าระหว าง 0.47 – 0.75 โดยตัวแปรต�นคู ท่ีมีความสัมพันธ�กันมากท่ีสุด
คือ ด�านการปnองกันการลักลอบตัดไม�ทําลายปoา  (X19) กับด�านการปnองกันการบุกรุกท่ี
สาธารณประโยชน� (X20) ค าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ� (r) เท ากับ 0.75 จึงไม เกินข�อตกลง คือ 0.80 
ของการวิเคราะห�ด�วยสถิติ Multiple Linear Regression Analysis (r < 0.80) ตัวแปรส วนนี้จึง
เหมาะสมท่ีจะนําไปวิเคราะห�เพ่ือหาป3จจัยท่ีมีอิทธิพลโดยตรงต อความเข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืน (Ty) 
  2) ผลการวิเคราะห�การถดถอยพหุคูณเชิงเส�น (Multiple Linear Regression 
Analysis) เพ่ือพยากรณ�ความเข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืน 
   ผลการวิเคราะห�การถดถอยพหุคูณเชิงเส�นตรง โดยใช�การวิเคราะห�แบบข้ันตอน
(Stepwise Multiple Regression) ระหว างตัวแปรอิสระหรือตัวพยากรณ�คือด�านกฎหมายลักษณะ
ปกครองท�องท่ี (X1) ด�านกฎหมายอ่ืน (X2) ด�านกระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย (X3) ด�านการ
ปกครอง (X4) ด�านการเมือง (X5) ด�านการดําเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (X6) ด�าน



252 
 

การบริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร (X7) ด�านการแก�ไขป3ญหาความยากจน (X8) ด�านการอบรมให�
ความรู�ในการประกอบอาชีพ (X9) ด�านการปnองกันและแก�ไขป3ญหาอบายมุข (X10) ด�านการปnองกัน
และแก�ไขป3ญหายาเสพติด (X11) ด�านการให�การศึกษาแก ประชาชนในหมู บ�าน (X12) ด�านการ
ปnองกันประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบ (X13) ด�านการรักษาสุขภาพอนามัย (X14) ด�านการรักษา
มรดกทางสังคมท่ีนํามาใช�ในการครองชีวิต (X15) ด�านการรักษาจารีตประเพณี (X16) ด�านการรักษา
ขนบประเพณี (X17) ด�านการรักษาธรรมเนียมประเพณี (X18) ด�านการปnองกันการลักลอบตัดไม�
ทําลายปoา (X19) ด�านการปnองกันการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน� (X20) ด�านการอนุรักษ�ดินและน้ํา
(X21) ด�านการขจัดมลภาวะ (X22) กับตัวแปรตามหรือตัวแปรเกณฑ� คือ ความเข�มแข็งของชุมชนท่ี
ยั่งยืน (Ty) พบว า ตัวแปรอิสระถูกคัดเลือกเข�าสมการพยากรณ� 8 ตัวแปร  ผลการวิเคราะห�ได�เรียง
สมการตามลําดับตัวแปรพยากรณ�ท่ีมีค า b และ Beta จากสูงไปหาตํ่า ได�แก  ด�านการขจัดมลภาวะ
(X22) ด�านการรักษามรดกทางสังคมท่ีนํามาใช�ในการครองชีวิต (X15) ด�านการให�การศึกษาแก 
ประชาชนในหมู บ�าน (X12) ด�านการปnองกันการลักลอบตัดไม�ทําลายปoา (X19) ด�านการดําเนินการ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (X6) ด�านกฎหมายอ่ืน (X2) ด�านการบริหารจัดการน้ําเพ่ือ
การเกษตร (X7) ด�านการรักษาจารีตประเพณี (X16) ตามลําดับ โดยป3จจัยหลักท้ัง 8 ตัว สามารถ
อธิบายความเข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืน ได�ร�อยละ 77.90 และมีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ�
(SEest) เท ากับ 0.29 ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ค าสถิติจากตาราง นํามาสร�างเปRนสมการ
พยากรณ�ความเข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืน ได�ดังนี้ 
   สมการคะแนนดิบ :  Y =  0.32 + 0.22 (X22) + 0.18 (X15) + 0.10 (X12)   
      + 0.09 (X19) + 0.07 (X6) + 0.10 (X2) + 0.09  
      (X7) + 0.07 (X16) 
   สมการคะแนนมาตรฐาน: Z = 0.26 (X22) + 0.23 (X15) + 0.12 (X12) + 0.12  
      (X19) + 0.07 (X6) + 0.09 (X2) + 0.10 (X7) + 
      0.07 (X16) 
 5.1.2 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลเชิงคุณภาพ 
  การวิจัยเชิงคุณภาพในครั้งนี้ ได�ทําการเก็บรวบรวมข�อมูลโดยการสัมภาษณ�เชิงลึกกับ
ผู�เชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณ�ตรงและเก่ียวข�องกับการบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�าน เพ่ือส งเสริม
ความเข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืน จํานวน 19 ราย (ดังเสนอรายชื่อไว�ในภาคผนวก ง) ปรากฏผลการ
วิเคราะห�ข�อมูลจากการสัมภาษณ�โดยจําแนกเปRนการบริหารด�านต างๆ คือ 1) ด�านการบริหารงานตาม
กฎหมายลักษณะปกครองท�องท่ี กฎหมายอ่ืน และตามท่ีกระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย 2) ด�าน
การเมืองการปกครอง 3) ด�านเศรษฐกิจ 4) ด�านสังคม 5) ด�านวัฒนธรรม 6) ด�านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม ซ่ึงผลการวิเคราะห�ข�อมูลในแต ละด�าน ผู�วิจัยนําเสนอเปRนความเรียง ดังนี้ 
  1) ป3จจัยการบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�านกฎหมายลักษณะปกครองท�องท่ี 
กฎหมายอ่ืน และตามท่ีกระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย 
   จากการสัมภาษณ�กลุ มตัวอย างคือ ผู�ว าราชการจังหวัดหรือรองผู�ว าราชการ
จังหวัด ปลัดจังหวัดหรือจ าจั งหวัด นายอําเภอ ปลัดอําเภอ พัฒนาการอําเภอ พัฒนากร 
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นายกเทศมนตรีตําบล  นายกองค�การบริหารส วนตําบล กํานัน และผู�ใหญ บ�าน ผู�วิจัยได�รวบรวมผล
วิเคราะห�และเรียบเรียงไว� ดังนี้ 
   1.1) ด�านการบริหารตามกฎหมายลักษณะปกครองท�องท่ี  
    กํานันและผู�ใหญ บ�าน มีบทบาทในฐานะผู�นําสูงสุดในตําบล หมู บ�าน เปRนผู�ท่ี
ได�รับเลือกจากราษฎรให�ทําหน�าท่ีปกครองดูแลทุกข�สุขของราษฎร ทําหน�าท่ีช วยเหลือนายอําเภอใน
การปฏิบัติหน�าท่ีตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี พระพุทธศักราช 2457 และท่ีแก�ไข
เพ่ิมเติม เปRนตัวกลางระหว างรัฐบาลกับราษฎร รับป3ญหาจากราษฎรมาแก�ไข ทําการประนีประนอม
ข�อพิพาท การสร�างความปรองดอง การรักษาความสงบเรียบร�อย สร�างความปลอดภัยต อชีวิตและ
ทรัพย�สินแก ราษฎร อํานวยความสะดวกแก ประชาชนในการติดต อราชการ พัฒนาหมู บ�าน นําข�อ
ราชการไปประกาศแก ราษฎร หรือการประชุมอบรมชี้แจงข าวสารแก ราษฎร จัดให�มีการประชุม
ราษฎรและคณะกรรมการหมู บ�านเปRนประจําทุกเดือน การจัดทําทะเบียนข�อมูลต างๆ ท่ีเปRนพ้ืนฐาน
สําคัญด�านการปกครอง ทําหน�าท่ีสืบสวนจับกุมผู�กระทําผิดกฎหมายอาญา ผู�ใหญ บ�านต�องได�รับการ
พัฒนาศักยภาพและอยู ในระเบียบวินัยอย างเคร งครัด 
   1.2) ด�านการบริหารตามกฎหมายอ่ืน 
    กํานันและผู�ใหญ บ�าน ต�องดําเนินการตามกฎหมายท่ีให�อํานาจหน�าท่ีไว�ต อ
ราษฎรทุกคนในหมู บ�านด�วยเสมอภาคกันโดยไม เลือกปฏิบัติ ใช�ท้ังศาสตร�และศิลป�ควบคู กันไป เช น 
กฎหมายเก่ียวกับการปnองกันและปราบปรามผู�บุกรุกทําลายปoา การปnองกันและปราบปรามผู�บุกรุกท่ี
สาธารณะประโยชน� การทําไร เลื่อนลอย การลักลอบล าสัตว�ปoา การช วยเหลือผู�ประสบสาธารณภัย 
แจ�งให�ราษฎรผู�มีสัญชาติไทยท่ีมีอายุครบ 7 ปkบริบูรณ� ไปยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวประชาชน การ
รับรองบัตรประจําตัวประชาชนหาย ตามกฎหมายว าด�วยบัตรประจําตัวประชาชน การรับแจ�งการ
ปลูกบ�านใหม  การรับแจ�งการขอมีบ�านเลขท่ี การรับแจ�งเกิด การรับแจ�งตายและการรับแจ�งย�ายท่ีอยู  
ตามกฎหมายว าด�วยการทะเบียนราษฎร การจดทะเบียนทําต๋ัวรูปพรรณสัตว�พาหนะ รับรองเก่ียวกับ
ความประพฤติและหลักฐานของผู�ขออนุญาตมีและใช�อาวุธป�น นําประกาศของนายอําเภอแจ�งไว�ให�
ชายสัญชาติไทยท่ีมีอายุย างเข�าปkท่ี 18 ไปลงบัญชีทหารกองเกิน และผู�ท่ีมีอายุย างเข�าปkท่ี 21 ใน พ.ศ. 
นั้น ไปแสดงตนเพ่ือรับหมายเรียก และนําราษฎรไปแสดงตนเพ่ือคัดเลือกทหาร ตามพระราชบัญญัติ
รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 การเปRนเจ�าพนักงานสํารวจตามแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภ.บ.ท. 5) ตาม
พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท�องท่ี พ.ศ. 2508 การชี้ระวังแนวเขตแทนนายอําเภอ กรณีมีการรังวัดท่ีดิน
ท่ีมีแนวเขตติดต อกับท่ีสาธารณะประโยชน� เช น ทาง ถนน ลําห�วย หนอง คลอง บึง ท่ีสาธารณะ
ประจําตําบล หมู บ�าน เปRนต�น 
   1.3) ด�านการบริหารตามท่ีกระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย 
    กํานันและผู�ใหญ บ�านต�องมีการศึกษาหาความรู�ในบริบทของพ้ืนท่ี มีภาวะ
ผู�นํา มีความรู� มีคุณธรรม ดําเนินการบริหารตามนโยบาย วัตถุประสงค�ท่ีทางราชการมอบหมาย ในทุก
กระทรวง ทบวง กรม เพราะหน วยงานเหล านี้บางหน วยงานไม มีเจ�าหน�าท่ีในพ้ืนท่ีหมู บ�าน หรือมีก็มี
เจ�าหน�าท่ีไม เพียงพอต อการปฏิบัติงาน จําเปRนต�องพ่ึงกํานันและผู�ใหญ บ�าน แต งานท่ีกระทรวง ทบวง
กรม มอบหมายให�ผู�ใหญ บ�านดําเนินการนั้น ควรผ านการเห็นชอบหรือรับทราบจากนายอําเภอหรือ
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ผู�ว าราชการจังหวัด ในฐานะผู�บังคับบัญชา เช น กระทรวงสาธารณสุขให�ช วยกําจัดลูกน้ําและยุงลาย 
การรณรงค�ปnองกันปnองกันโรคติดต ออ่ืนๆ กระทรวงเกษตรและสหกรณ�ให�ดําเนินการรับรองข�อมูลการ
ข้ึนทะเบียนเกษตรกร รับรองข�อมูลผู�ปลูกข�าว พืชไร  สํานักงานตํารวจแห งชาติช วยให�รักษาความสงบ
เรียบภายในหมู บ�าน กรมท่ีดินมอบหมายให�ระวังชี้แนวเขต กรมปnองกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
กรณีตรวจสอบความเสียหายจากสาธารณะภัย สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง กรณี
ประชาสัมพันธ�การเลือกต้ัง กระทรวง มหาดไทยมอบหมายให�ปฏิบัติงานปnองกันและแก�ไขป3ญหายา
เสพติด กรมปoาไม�กรณีปnองกันหรือตรวจสอบการบุกรุกตัดไม�ทําลายปoา กรมอุทยานแห งชาติสัตว�ปoา
และพันธุ�พืชกรณีปnองกันการบุกรุกพ้ืนท่ีอุทยาน กระทรวงพาณิชย�มอบหมายให�ดําเนินการตาม
โครงการรับจํานําข�าว กรณีตรวจสอบรับรองพ้ืนท่ีการเพาะปลูกข�าว กระทรวงแรงแรงให�สํารวจ
แรงงานต างด�าว กระทรวงยุติธรรมให�สมัครเปRนอาสาสมัครยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห งชาติ
(คสช.) ให�สํารวจช วยเหลือลดป3จจัยการผลิตแก ชาวนา กระทรวงศึกษาธิการให�เปRนกรรมการ
สถานศึกษาท่ีตั้งอยู ในพ้ืนท่ีหมู บ�าน เปRนต�น 
  2) ป3จจัยการบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�านการเมืองการปกครอง 
   จากการสัมภาษณ�กลุ มตัวอย างคือ ผู�ว าราชการจังหวัดหรือรองผู�ว าราชการ
จังหวัด ปลัดจังหวัดจ าจังหวัด นายอําเภอ ปลัดอําเภอ พัฒนาการอําเภอ พัฒนากร นายกเทศมนตรี
ตําบล  นายกองค�การบริหารส วนตําบล กํานัน และผู�ใหญ บ�าน ผู�วิจัยได�รวบรวมวิเคราะห�และเรียบ
เรียงไว� ดังนี้ 
   2.1) ด�านการบริหารทางการปกครอง 
    กํานันและผู�ใหญ ต�องมีภาวะความเปRนผู�นํา ทําหน�าท่ีช วยเหลือนายอําเภอใน
การปฏิบัติหน�าท่ี ให�การสนับสนุน ส งเสริม และอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหน�าท่ีหรือการ
ให�บริการส วนราชการ หน วยงานของรัฐ หรือองค�กรปกครองส วนท�องถ่ิน ต�องเข�าใจพ้ืนท่ี เข�าใจคน 
เข�าใจงาน รู�จักการดําเนินชีวิตแบบวิถีชาวบ�านเปRนอย างดี เปRนผู�มีจิตใจอาสาช วยเหลือสิ่งสาธารณะ 
ต�องทําตัวให�เปRนท่ียอมรับและจนได�รับความร วมมือจากประชาชนในหมู บ�าน ทํางานอย างเด็ดขาด
และจริงจัง บริหารตามโบราณท่ีว า “ใช�ท้ังพระเดช และพระคุณ” มีความรู�เรื่องหลักการเมืองการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย�ทรงเปRนประมุข คือ 1) มีอุดมการณ�
ประชาธิปไตย ประกอบด�วย 1.1) สิทธิเสรีภาพ 1.2) ความเสมอภาค 2) การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ประกอบด�วย 2.2) รัฐบาลต�องเปRนของประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน 
2.3) การปกครองโดยเสียงข�างมาก 3) วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย ประกอบด�วย 3.1) เคารพเหตุผล
มากว าบุคคล 3.2) รู�จักการประนีประนอม 3.3) ยึดถือกฎหมาย ระเบียบวินัย 3.4) มีความรับผิดชอบ
ต อส วนรวม ควบคุมดูแลราษฎรในหมู บ�านให�ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ โดยกระทําตนให�เปRนตัวอย างแก ราษฎร รับฟ3งป3ญหาและนําความเดือดร�อนของราษฎร แจ�ง
ต อส วนราชการของรัฐ เพ่ือให�การแก�ไขหรือ ช วยเหลือ ปnองกันและระงับเหตุร�ายการรายงาน
เหตุการณ�ผิดปกติท่ีเกิดข้ึนในหมู บ�าน การอบรมหรือชี้แจงให�ราษฎรมีความรู�ความเข�าใจในข�อราชการ 
กฎหมาย หรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ จัดหมู บ�านให�เปRนระเบียบเรียบร�อยและต�องด�วย
สุขลักษณะ จัดทําแผนพัฒนาหมู บ�าน  
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   2.2) ด�านการบริหารทางการเมือง 
    กํานันและผู�ใหญ บ�านต�องวางตัวเปRนกลางทางการเมือง ไม ฝ3กใฝoฝoายใด ไม 
ปฏิบัติตนให�คุณหรือให�โทษแก ผู�สมัคร หรือพรรคการเมืองใด เพราะท่ีผ านมากํานันและผู�ใหญ บ�าน
บางคนเปRนหัวคะแนนเสียงเองก็มี กํานันและผู�ใหญ บ�านต�องยึดหลักศีลห�า มีคุณธรรมความซ่ือสัตย� 
สุจริต และเปRนแบบอย างแก ประชาชนโดยการไปลงคะแนนการเลือกต้ังทุกครั้ง ให�ความร วมมือกับ
ทางราชการ คณะกรรมการการเลือกต้ังทุกระดับ นายอําเภอ เพ่ือดําเนินรณรงค�ประชาสัมพันธ�การ
เลือกต้ัง การเปRนเจ�าพนักงานการเลือกต้ัง อํานวยความสะดวกในการใช�สถานท่ีเลือกต้ัง การอบรมให�
ความรู�แก ประชาชนในเรื่องการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย�ทรง
เปRนประมุข  
  3) ป3จจัยการบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�านเศรษฐกิจ 
   จากการสัมภาษณ�กลุ มตัวอย างคือ ผู�ว าราชการจังหวัดหรือรองผู�ว าราชการ
จังหวัด ปลัดจังหวัดจ าจังหวัด นายอําเภอ ปลัดอําเภอ พัฒนาการอําเภอ พัฒนากร นายกเทศมนตรี
ตําบล นายกองค�การบริหารส วนตําบล กํานัน และผู�ใหญ บ�าน ผู�วิจัยได�รวบรวมวิเคราะห�และเรียบ
เรียงไว� ดังนี้ 
   3.1) ด�านการดําเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    กํานันและผู�ใหญ บ�านต�องมีความรู�อย างถ องแท�เก่ียวกับหลักปรัชญาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู หัว ประกอบด�วย 1) ความพอประมาณ คือ 1.1) พอดีด�านจิตใจ เข็มแข็ง มี
จิตสํานึกท่ีดี เอ้ืออาทร 1.2) พอดีด�านสังคม ช วยเหลือเก้ือกูล รู�รักสามัคคี สร�างความเข�มแข็งให�
ครอบครัวและชุมชน 1.3) พอดีด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม รู�จักใช�และจัดการอย างฉลาด
และรอบคอบและเกิดความยั่งยืนสูงสุด 1.4) พอดีด�านเทคโนโลยี รู�จักใช�เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและ
สอดคล�องต อความต�องการเปRนประโยชน�ต อสภาพแวดล�อมและเกิดประโยชน�ต อส วนรวมและพัฒนา
จากภูมิป3ญญาชาวบ�านก อน 1.5) พอดีด�านเศรษฐกิจ เพ่ิมรายได� ลดรายจ าย ดํารงชีวิตอย างพอควร 
พออยู  พอกินสมควรตามอัตตาภาพและฐานะของตน 2) หลักของความมีเหตุผล คือ 2.1) ยึดความ
ประหยัด ตัดทอนค าใช�จ ายในทุกด�าน ลดความฟุoมเฟ�อยในการดํารงชีวิต 2.2) ยึดถือการประกอบ
อาชีพด�วยความถูกต�อง สุจริต 2.3) ละเลิกการเก งแย งผลประโยชน�และแข งขันในทางการค�าขาย
ประกอบอาชีพ 2.4) ไม หยุดนิ่งท่ีหาหนทางในชีวิต 2.5) ปฏิบัติตนในแนวทางท่ีดี ลด เลิก สิ่งยั่วกิเลส 
3) ความมีภูมิคุ�มกัน คือ 3.1) ภูมิป3ญญา มีความรู� รอบครอบ และระมัดระวัง 3.2) ภูมิธรรม ซ่ือสัตย� 
สุจริต ขยันอดทนและแบ งป3น ต�องลงมือทําเปRนแบบอย าง แล�วส งเสริมแก ประชาชนในหมู บ�านทําตาม 
ควรผลักดันให�รัฐบาลมีนโยบายลงมาถึงหมู บ�านอย างเปRนรูปธรรม คู ขนานไปกับการจัดสรร
งบประมาณ ทําการเกษตรทฤษฎีใหม ขององค�พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู หัว คือ แบ งพ้ืนท่ี ออกเปRน
ร�อยละ 30-30-30-10 คือ 1) ท่ีทํานา 2) ท่ีทําสวน ปลูกไม�ยืนต�น ไม�ผล 3) ท่ีขุดสระน้ํา เลี้ยงปลา ใช�
น้ําทํานา 4) ท่ีปลูกท่ีอยู อาศัย เลี้ยงสัตว�  
   3.2) ด�านการบริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร 
    กํานันและผู�ใหญ บ�านต�องมีความรู�เรื่องการบริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร
ท่ีดี ประสานกับภาครัฐเพ่ือพัฒนาแหล งน้ํา โดยการขุดลอกคลองส งน้ํา ขุดลอกแหล งน้ําธรรมชาติ
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ต างๆ ก อสร�างคลองส งน้ําสู พ้ืนท่ีการเกษตร จัดระบบชลประทาน ขุดลอกท่ีสาธารณะเปRนแหล งเก็บ
กักน้ํา จัดทําฝoายดิน ฝายคอนกรีต ฝoายชะลอน้ํา ฝายน้ําล�น ขุดลอกแหล งน้ําเปRนแก�มลิง ก อสร�าง
เข่ือนหรืออ างเก็บน้ํา การสูบน้ําด�วยพลังไฟฟnา การขุดบ อบาดาลในพ้ืนท่ีการเกษตร จัดให�มี
คณะกรรมการบริหารจัดการน้ํา มีกฎระเบียบของการใช�น้ํา จัดต้ังเปRนกลุ มผู�ใช�น้ํา ส งเสริมให�
ประชาชนขุดสระน้ําไว�ใช�ในการเกษตร การอนุรักษ�พ้ืนท่ีต�นน้ําลําธาร ส งเสริมให�มีการปลูกปoา แนะนํา
ให�ประชาชนปลูกพืชใช�น้ําน�อยในฤดูแล�ง จํากัดพ้ืนท่ีการปลูกข�าวนาปรัง  
   3.3) ด�านการแก�ป3ญหาความยากจน 
    กํานันและผู�ใหญ บ�านต�องกระตุ�นให�ประชาชนถือหลักพุทธภาษิตขององค�
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ�าท่ีว า “บุคคลจะล วงทุกข�ได�เพราะความเพียร ประกอบอาชีพท่ีสุจริต” 
ส งเสริมให�ประชาชนมีอาชีพทําตลอดปk จัดต้ังกลุ มการผลิต เช น กลุ มออมทรัพย� กลุ มผลิตปุ�ยอินทรีย� 
กลุ มทอผ�าไหม กลุ มกล�วยกรอบแก�ว กลุ มส�มโอบ�านแท น กลุ มเลี้ยงจิ้งหรีด กลุ มผ�าไหมบ�านเขว�า กลุ ม
เลี้ยงปลาในกระชังท าหินโงม กลุ มสหกรณ�การเกษตรภูเขียว เปRนต�น ส งเสริมให�ทําการเกษตรพ้ืนฐาน 
ทําการเกษตรผสมผสาน ทําให�มีอาหารกินพอเพียงเหลือขาย มีความเปRนปoา สร�างรายได� การแปรรูป
อาหาร หัตถกรรม ธุรกิจชุมชน ศูนย�การแพทย�แผนไทย กองทุนชุมชน มีการจัดทําบัญชีครัวเรือน      
ดูรายรับและรายจ ายประจําเดือน 
   3.4) ด�านการอบรมให�ความรู�ในการประกอบอาชีพ 
    กํานันและผู�ใหญ บ�านต�องควรประสานกับภาครัฐหรือใช�ศักยภาพของ
หมู บ�าน ในการจัดหาวิทยากร มาอบรมอาชีพระยะสั้นหรืออาชีพหลักให�แก ประชาชนในหมู บ�าน เช น 
อาชีพช างตัดผมชาย ช างเสริมสวย ช างซ อมรถจักรยานยนต� ช างซ อมรถยนต� ช างไฟฟnา ช างเชื่อม ช าง
ซ อมโทรศัพท�มือถือ การตอนก่ิง การปลูกพืชให�ผลผลิตนอกฤดู การขยายพันธุ�พืช การเลี้ยงปศุสัตว� 
การผลิตแก็สจากธรรมชาติ การทํายาสมุนไพร การนวดแผนไทย การทําปลาท องโก� การทําอาหาร
และขนมไทย งานประดิษฐ� การจักสาน มีการสนับสนุนให�ความรู�ในป3จจัยการผลิตท่ีจะทําให�มีการลด
ต�นทุน เช น การทําปุ�ยหมัก ปุ�ยชีวภาพ การตรวจสภาพดินให�เหมาะสมกับการเพาะปลูก ปรับทัศนคติ
ให�ประชาชนมีการประกอบอาชีพตลอดปk ไม ทําเฉพาะงานตามฤดูกาลเท านั้น ตลอดจนส งเสริมให�มี
การจัดต้ังศูนย�การเรียนรู�ในหมู บ�าน 
  4) ป3จจัยการริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�านสังคม 
   จากการสัมภาษณ�กลุ มตัวอย างคือ ผู�ว าราชการจังหวัดหรือรองผู�ว าราชการ
จังหวัด ปลัดจังหวัดหรือจ าจั งหวัด นายอําเภอ ปลัดอําเภอ พัฒนาการอําเภอ พัฒนากร 
นายกเทศมนตรีตําบล นายกองค�การบริหารส วนตําบล กํานัน และผู�ใหญ บ�าน ผู�วิจัยได�รวบรวม
วิเคราะห�และเรียบเรียงไว� ดังนี้ 
   4.1) ด�านการปnองกันและแก�ไขป3ญหาอบายมุข 
    กํานันและผู�ใหญ บ�านต�องกวดขันให�สถานประกอบการ เช น ร�านเกม ร�าน
อินเตอร�เน็ต ร�านคาราโอเกะ หอพัก โรงแรม สถานบริการ ร�านตู�เพลง ร�านจําหน วยสุรา ให�ปฏิบัติ
ตามกฎหมายอย างเคร งครัดและดําเนินการอย างเปRนรูปธรรม ห�ามจัดให�มีการเล นการพนันท่ีผิด
กฎหมาย หากพบว ามีผู�กระทําความผิด เช น การเป�ดสถานประกอบโดยไม มีใบอนุญาต การเป�ดเกิน
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เวลา การปล อยเยาวชนเข�าไปใช�บริการในเวลาและสถานท่ีต�องห�าม การส งเสียงดัง การเข�าพักใน
หอพักท่ีมีการปะปนกันระหว างเพศชายและหญิง การจําหน ายสุราในเวลาต�องห�าม การจําหน ายสุรา
ให�แก เด็ก ต�องดําเนินการตามอํานาจหน�าท่ีหากเกินความสามารถรายงานเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องจัด
กิจกรรมสร�างจิตสํานึกให�รู�จักผลท่ีเกิดจากการเข�าไปยุ งเก่ียวกับอบายมุข การจัดกิจกรรมสร�างความ
อบอุ นในครอบครัว จัดกิจกรรมลด ละ เลิก อบายมุข เช น งานศพปลอดเหล�า งานบุญปลอดเหล�า  
   4.2) ด�านการปnองกันและแก�ไขป3ญหายาเสพติด 
    กํานันและผู�ใหญ บ�านต�องปฏิบัติหน�าท่ีใน 3 ด�าน คือ 1) การปnองกัน เช น 
1.1) การอบรมให�ความรู�แก เยาวชน ผู�ใช�แรงงาน ผู�ท่ีว างงาน ผู�ท่ีไม ได�ศึกษาต อ ให�รู�จักโทษพิษภัยของ
ยาเสพติด จัดต้ังประชาชนตามคุ�มต างๆ เปRนตาสับปะรด ช วยกันดูแลบุตรหลานท่ีอาจจะไปยุ ง
เก่ียวกับยาเสพติด ตลอดจนผู�ปกครองต�องช วยกันดูแลด�วย 1.2) การประชาคมออกกฎของหมู บ�าน มี
การจัดชุดเวรยามรักษาความปลอดภัยหมู บ�าน ปnองกันผู�ค�า ผู�เสพท่ีจะเข�ามากระทําผิดในหมู บ�าน มี
การจัดต้ังศูนย�ปnองกันและปราบปรามยาเสพติดระดับหมู บ�าน มีการทําบันทึกข�อตกลงความร วมมือ
กับภาครัฐในการดําเนินการปnองกันให�เปRนหมู บ�านปลอดยาเสพติด การจัดกิจกรรมสร�างความอบอุ น
แก ครอบครัว การจัดกิจกรรมออกกําลังกาย การสร�างงาน สร�างอาชีพแก ผู�ไม มีงานทํา 2) การ
ปราบปราม เช น มีการสืบสวนหาข าวผู�เสพ ผู�จําหน ายยาเสพติด หากพบผู�กระทําให�จับกุมดําเนินคดี
ตามกฎหมาย หรือแจ�งเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องดําเนินการ 3) การบําบัดรักษา ให�นําผู�เสพ ผู�ติดยาเสพติด 
เข�าบําบัดรักษาท่ีสถานบําบัดยาเสพติด  
   4.3) ด�านการให�การศึกษาแก ประชาชนท่ัวไป 
    กํานันและผู�ใหญ บ�านต�องทําตัวเปRนตัวอย างแก ประชาชน เช น มีการเรียน
ต อในระดับท่ีสูงข้ึน อย างน�อยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แนะนําให�ประชาชนเรียนต อ ไม ว าจะเปRน
เยาวชน หรือประชาชนท่ัวไป เข�าไปมีส วนร วมเปRนกรรมการในสถานศึกษาท่ีต้ังอยู ในหมู บ�านหรือ
พ้ืนท่ีบริการ และต�องแสดงความคิดเห็นท่ีมีประโยชน�ต อการศึกษาอย างเต็มกําลังความสามารถ 
ประสานกับองค�กรปกครองส วนท�องถ่ิน จ�างอาสาสมัครชนบทเข�ามาอบรมให�ความรู�แก ประชาชน 
ประสานกับภาครัฐจัดให�มีห�องสมุดประชาชน ศูนย�การเรียนรู�ชุมชน ท่ีอ านหนังสือพิมพ� ท่ีสืบค�น
ข�อมูลทางอินเตอร�เน็ต สนับสนุน ส งเสริม ประสานงานให�มีทุนหรือกองทุนเพ่ือการศึกษาในระดับ
หมู บ�าน จัดให�มีศูนย�พัฒนาเด็กให�ครอบคลุมทุกหมู บ�าน ผลักดันให�รัฐบาลกําหนดเปRนนโยบาย เรื่อง
การเรียนฟรีในระดับท่ีสูงข้ึนกว าเดิม สนับสนุนทุนการศึกษาให�มากข้ึนอย างท่ัวถึง อย าปล อยให�ครูใช�
เวลาว างในการประกอบอาชีพเสริม ทําผลงานเพ่ือเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหน ง เล นไลน� เล นเฟสบุค เล น
อินเตอร�เน็ต มากจนเกินไป การประเมินผลสถานศึกษา ต�องประเมินตามความเปRนจริง ประเมินครู
จากนักเรียน ว ามีการอ านออกเขียนได� หรือมีระดับการพัฒนาการทางการศึกษา ตรงกับระดับชั้นการ
เรียนหรือไม  
   4.4) ด�านการปnองกันประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบ 
    กํานันและผู�ใหญ บ�านต�องประสานกับหน วยงานท่ีมีความรู�เรื่องกฎหมายท่ี
ประชาชนควรรู� เช น สภาทนายความ สํานักงานอัยการจังหวัด ศาล ปลัดอําเภอ เจ�าหน�าท่ีตํารวจ 
และอาจารย�สอนกฎหมาย มาให�ความรู�แก ประชาชน เช น ความรู�เก่ียวกับการทํานิติกรรมสัญญา 
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ความรู�ทางแพ ง ความรู�ทางอาญา กฎหมายปกครอง เปRนต�น นําตัวอย างเหตุการณ�ท่ีมีการหลวกลวง
ต�มตุ�นตามสื่อโทรทัศน� วิทยุ อินเตอร�เน็ต มาประชาสัมพันธ�ให�ประชานทราบ ประสานงานกับ
หน วยงานท่ีเก่ียวข�องช วยเหลือประชาชนในทางคดี สนับสนุนให�มีทนายอาสาประจําหมู บ�าน การซ้ือ
ขายพืชผลทางการเกษตรไม ควรผ านพ อค�าคนกลาง เพราะเกษตรกรจะถูกพ อค�าคนกลางเอาเปรียบ
มาก สอดส องดูแลพฤติการณ�ของประชาชนท่ีอาจจะเชื่อบุคคลอ่ืน ท่ีเข�าชักนําให�ประชาชนหลงทําใน
สิ่งท่ีเสียเปรียบ เม่ือทราบพฤติการณ�ต�องรีบช วยเหลือแก�ไข หรือประสานงานกับหน วยงานภาครัฐเพ่ือ
รับทราบป3ญหากรณีดังกล าว 
   4.5) ด�านการรักษาสุขภาพอนามัย 
    กํานันและผู�ใหญ บ�านต�องให�ความสําคัญ เพราะกํานันและผู�ใหญ บ�านต�องมี
หน�าท่ีเรื่องนี้ ตามท่ีบัญญัติไว�ในกฎหมายลักษณะปกครองท�องท่ี คือ มีหน�าท่ีปnองกันโรคร�ายต างๆ จัด
บ�านเรือนให�สะอาด ต�องส งเสริมให�ประชาชนออกกําลังกายอยู เสมอ รับประทานอาหารให�ครบห�าหมู  
อย ารับประทานอาหารดิบ อย ารับประทานท่ีมีรสจัดเกินไป เช น เค็มเกินไป หวานเกินไป มีไขมันมาก
เกินไป เผ็ดเกินไป อย าด่ืมสุรา อย าเสพยาเสพติด เสปฏิบัติตามตามคํารณรงค�ของกระทรวง
สาธารณสุขท่ีว า “กินร�อน ช�อนกลาง ล�างมือ” อยู ในท่ีท่ีมีอากาศบริสุทธิ์ พักผ อนให�เพียงพอ 
รับประทานอาหารให�ถูกวิธี หม่ันตรวจสุขภาพประจําปk การรณรงค�ปnองกันโรค การตรวจวัดความดัน 
การตรวจโรคเบาหวาน ตลอดจนการประสานงานกับเจ�าหน�าท่ีจากกระทรวงสาธารณสุข มาอบรมให�
ความรู�เรื่องการดูแลสุขภาพอนามัยให�กับประชาชน 
  5) ป3จจัยด�านการริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�านวัฒนธรรม 
   5.1) ด�านการรักษามรดกทางสังคมท่ีนํามาใช�ในการครองชีวิต 
    กํานันและผู�ใหญ บ�านต�องมีการส งเสริมให�ประชาชน เข�าถึงศาสนา เช น การ
บวชพระ การบวชสามเณร อนุรักษ�ภาษาพูดของท�องถ่ิน การรับประทานอาหาร วิธีประกอบ วิธีปรุง
อาหาร อนุรักษ�การแสดง การละเล นพ้ืนบ�าน เช น การแสดงโขน การฉายหนังกลางแปลง การฉาย
หนังตะลุง อนุรักษ�ประเพณีการแห ผีตาโขน แห บายศรีในงานเจ�าพ อพญาแล การจุดบั้งไฟ การแห นาค
โหดท่ีภูเขียว การจัดงานนมัสการพระแท นบัลลังก�ท่ีอําเภอบ�านแท น จังหวัดชัยภูมิ การรักษามรดก
การดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง การอนุรักษ�วัฒนธรรมการสร�างท่ีอยู 
อาศัย เช น บ�านทรงไทย บ�านดิน บ�านไม�สองชั้น วัฒนธรรมการแต งกาย เช น วิธีคลุมร างกาย การแต ง
ชุดไทย การแต งชุดล�านนา และวิธีการแต งกายตามโอกาสต างๆ วัฒนธรรมการพักผ อน เช น วิธีจัด
เวลาพักผ อน การให�ความเปRนอิสระในการนับถือศาสนา และการประกอบอาชีพ  
   5.2) ด�านการรักษาจารีตประเพณี   
    เสนอให�กระทรวงศึกษาธิการกําหนดเรื่องจารีตประเพณี วัฒนธรรม ไว�ใน
หลักสูตรการเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและระดับอ่ืน ส งเสริมให�ผู�ปกครองนําบุตรหลาน 
เยาวชน เข�าวัด โบสถ� มัสยิด เพ่ือรับฟ3งคําสั่งสอนตามหลักศาสนา เพ่ือใช�หลักธรรมเปRนเครื่องยึด
เหนี่ยวจิตใจ เปRนคนดี มีเมตตา มีศีลธรรม มีการแสดงความกตัญ�ูต อผู�มีพระคุณ โดยเฉพาะอย างยิ่ง
ต อพ อแม ในยามแก เฒ า ถ�าใครไม ดูแลสังคมจะลงโทษว าเปRนผู�ท่ีมีความอกตัญ�ู ถือเปRนความชั่วไม มี
ใครอยากคบค�าด�วย ตามประเพณีไทยในเทศกาลสงกรานต� ลูกหลานจะนําเสื้อผ�าไปมอบแก พ อแม  ผู�มี
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พระคุณ รดน้ําดําหัว ทําบุญอุทิศให�บรรพบุรุษ เด็กจะต�องอบรมมิให�มีการล วงเกินโดยการทําร�าย
ร างกาย ไม ด าหรือใช�วาจาไม สุภาพกับพ อแม  จัดให�มีการอบรมเด็ก เยาวชน เรื่องวัฒนธรรม ประพฤติ
ปฏิบัติตนตามครรลองวัฒนธรรม เช น การไม ชิงสุกก อนห าม ไม มีการคุมถุงชน เปRนต�น 

   5.3) ด�านการรักษาขนบประเพณี 
    กํานันและผู�ใหญ บ�านต�องส งเสริมให�มีการปฏิบัติตามข้ันตอนประเพณี เช น 
ประเพณีแต งงาน พิธีศพ งานบวช ส งเสริมให�มีการอนุรักษ�งานประเพณีไทยและประเพณีท�องถ่ิน เช น 
งานสงกรานต� งานแห เทียนพรรษา แห นางแมว ทําบุญกลางบ�าน งานแห บายศรี งานประจําปkเจ�าพ อ
พระยาแล งานประจําปkท�าวสุรนารี งานนมัสการพระแท นบัลลังก�ท่ีอําเภอบ�านแท น งานประจําปk
ปรางค�กู ชัยภูมิ งานประจําปkศาลเจ�าพ ออวยลวยท่ีชุมชนคลองเรียง งานแห นาคโหดท่ีอําเภอภูเขียว 
งานผีตาโขนท่ีจังหวัดเลย งานบวช งานแต ง งานศพ เปRนต�น 

   5.4) ด�านการรักษาธรรมเนียมประเพณี  
    กํานันและผู�ใหญ บ�านต�องส งเสริมให�ประชาชน เยาวชน รักษามารยาท เช น 
การยืนต อหน�าผู�หลักผู�ใหญ  การเดินต�องเรียบร�อย การนั่งรับประทานอาหารของผู�หญิงต�องไม 
นั่งขัดสมาธิ การนอนต�องไม หันหัวไปในทางทิศใต�หรือทิศตะวันตก การกินต�องไม เค้ียวจนเสียงดัง การ
พูดจาต�องสุภาพ การแต งกายต�องเรียบร�อยสวยงามตามวัฒนธรรมศาสนาหรือเทศกาลประเพณี และ
การเข�าสังคม “ไปต�องลา มาต�องไหว�” “เข�าตามตรอก ออกตามประตู” การใช�คําแทนตัวเอง เช น 
หญิงไทยนิยมเรียกตัวเองว า “หนู” เวลาสนทนากับผู�อาวุโสกว า แม�หญิงผู�นั้นจะมีอายุมากข้ึนเรื่อยๆ 
แต ก็ยังนิยมพูดคําว า “หนู” เหมือนเดิม ประสานงานกับองค�กรปกครองส วนท�องถ่ินจัดให�มีการรักษา
ธรรมเนียมประเพณี 
  6) ป3จจัยด�านการริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านทางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 
   6.1) ด�านการปnองกันการลักลอบตัดไม�ทําลายปoา 
    กํานันและผู�ใหญ บ�านต�องให�ความสําคัญ เพราะเปRนผู�นําท่ีอยู ในพ้ืนท่ีท่ีใกล�
กับปoามากท่ีสุด ต�องร วมมือกับภาครัฐหรือหน วยงานท่ีเก่ียวข�อง วางมาตรการในการปnองกันการ
ลักลอบตัดไม�ทําลายปoา ออกกฎของหมู บ�านเก่ียวกับการปnองกันการลักลอบตัดไม�ทําลายปoา จัดต้ัง
คณะกรรมการหรือชุดปnองกันการลักลอบตัดไม�ทําลายปoา จัดการอบรมปลูกจิตสํานึกให�ประชาชนรัก
ปoา รู�จักคุณประโยชน�ของปoา มีมาตรการผ อนปรนให�ประชาชนในพ้ืนท่ีใช�ประโยชน�จากปoาได�บ�าง 
ประสานความร วมมือกับเจ�าหน�าท่ีปoาไม� เจ�าหน�าท่ีอุทยาน องค�กรปกครองส วนท�องถ่ิน หน วยงานท่ี
เก่ียวข�องและประชาชน ร วมกันปลูกต�นไม�ในท่ีสาธารณะ หรือตามหัวไร ปลายนา จัดทําปnายและหลัก
เขตพ้ืนท่ีปoา และห�ามมีการบุกรุกแผ�วถางทํากิน ตัดไม�ทําลายปoา และห�ามล าสัตว� เจ�าหน�าท่ีต�อง
ดําเนินการกับผู�ท่ีกระทําผิดอย างจริงจัง ผลักดันให�เปRนเรื่องของนโยบายและมาตรการท่ีสําคัญของ
รัฐบาล เช น การป�ดปoา จัดเปRนสวนรุกขชาติ สวนพฤกษศาสตร� การกําหนดชั้นคุณภาพของลุ มน้ํา การ
ปลูกปoาทดแทนเพ่ือฟ��นฟูสภาพปoาท่ีถูกทําลายให�คืนสู สภาพเดิม จัดทําโครงการสิทธิทํากินในเขตปoา
สงวนแห งชาติ  (สทก.) และโครงการจัดท่ีทํากินให�แก ราษฎรผู�ยากไร�ในพ้ืนท่ีปoาสงวนแห งชาติเสื่อม
โทรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คจก.) จัดต้ังศูนย�เพาะชํากล�าไม� เปRนต�น 
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   6.2) ด�านการปnองกันการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน� 
    กํานันและผู�ใหญ บ�านควรมีการออกกฎของหมู บ�านเก่ียวกับการปnองกันการ
บุกรุก ท่ีสาธารณประโยชน�  จัด ต้ั งคณะกรรมการหรือชุดปnองกันการปnอง กันการบุกรุก ท่ี
สาธารณประโยชน� โดยร วมมือกับนายอําเภอ องค�กรปกครองส วนท�องถ่ิน และกํานัน ท่ีมีอํานาจ
หน�าท่ีตามกฎหมายลักษณะปกครองท�องท่ี ในการดูแลรักษาท่ีสาธารณประโยชน� จัดการอบรมปลูก
จิตสํานึกให�ประชาชนรักท่ีสาธารณประโยชน� ผลักดันให�เกิดเปRนนโยบายรัฐบาล เพ่ือสร�างความเปRน
ธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใช�ประโยชน�ท่ีดิน โดยการปฏิรูปจัดการท่ีดิน กระจายสิทธิท่ีดิน
อย างเปRนธรรมและยั่งยืน ใช�มาตรการทางภาษีและจัดต้ังธนาคารท่ีดินให�แก คนจนและเกษตรกรราย
ย อย ใช�ประโยชน�ท่ีดินท้ิงร�างทางราชการปกปnองท่ีสาธารณประโยชน� ท่ีดินทุ งเลี้ยงสัตว� ห�ามการป�ด
ก้ันชายหาดสาธารณะ ผลักดันกฎหมายในการรับรองสิทธิของชุมชนในการจัดการทรัพยากรท่ีดิน การ
จัดให�มีโฉนดชุมชน เพราะการออกโฉนดชุมชนต�องออกในรูปขององค�กรชุมชน โฉนดชุมชนไม อาจซ้ือ
ขายได� ราษฎรใช�ประโยชน�เท านั้น จัดทําปnายและหลักเขตพ้ืนท่ีปoา  
   6.3) ด�านการอนุรักษ�ดินและน้ํา 
    กํานันและผู�ใหญ บ�านควรประสานกับภาครัฐหรือผู�เชี่ยวชาญอบรมให�ความรู�
เรื่องประโยชน�ของการอนุรักษ�ดินและน้ํา การทําการเกษตรให�ใช�ปุ�ยอินทรีย�ทดแทนปุ�ยเคมี การใส ปุ�ย
พืชสด ปุ�ยคอก การปลูกพืชตระกูลถ่ัวลงบนดิน การปลูกพืชหมุนเวียน การใส ปูนขาวในดินท่ีเปRนกรด 
มีการพลิกหน�าดิน ไถกบพรวนดิน ประชาสัมพันธ�ห�ามมิให�มีการเผาตอฟางข�าว เผาหญ�า เผาปoา 
ปnองกันและควบคุมการพังทลายของดิน น้ําเปRนทรัพยากรธรรมชาติชนิดหนึ่งซ่ึงมีคุณค าสูงต อมนุษย� 
สัตว� พืช และสรรพสิ่งท่ีมีชีวิตท้ังหลายจําเปRนจะต�องพ่ึงพาอาศัยเพ่ีอการดํารงชีวิต นอกจากนี้น้ํายังมี
คุณค าในทางเศรษฐกิจอีกด�วย กํานันและผู�ใหญ บ�านต�องวางมาตรการร วมกับภาครัฐในการอนุรักษ�
ทรัพยากรน้ํา การนําน้ํามาใช�ให�เกิดประโยชน�สูงสุดต อการดํารงชีพของมนุษย�โดยคํานึงถึงปริมาณและ
คุณภาพของน้ําเพ่ือให�สามารถนํามาใช�ได�อย างยั่งยืน เพ่ือให�ได�น้ําท่ีมีปริมาณพอเหมาะเพียงพอต อ
ความต�องการ ไม มากเกินไปจนเกิดน้ําท วมในฤดูน้ําหลากหรือฤดูฝน และไม น�อยเกินไปจนขาดน้ําใน
ฤดูแล�ง เพ่ือปรับปรุงและดูแลรักษาให�น้ํามีคุณภาพดี ใสสะอาด ไม มีสารพิษเจือปน มีการนําน้ําส ง
ตรวจสอบคุณภาพน้ํา  
   6.4) ด�านการขจัดมลภาวะ 
    กํานันและผู�ใหญ บ�านควรมีหลักในการบริหารเก่ียวกับการขจัดมลภาวะ 
ดังนี้ 1) ต�องศึกษาหาองค�ความรู�เก่ียวกับมลภาวะ เช น ประเภทของมลภาวะ ป3ญหาของมลภาวะ วิธี
ขจัดมลภาวะ และมลภาวะท่ีมีผลกระทบหรือเกิดป3ญหากับประชาชนในพ้ืนท่ีหมู บ�าน 2) ประชุม
ประชาคมออกกฎ ระเบียบของหมู บ�าน เก่ียวกับการปฏิบัติกับมลภาวะ 3) มลภาวะท่ีมีผลกระทบหรือ
เกิดป3ญหากับประชาชนในพ้ืนท่ีหมู บ�านมากท่ีสุดส วนใหญ เปRนเรื่องของขยะมูลฝอย ควันไฟจากการ
เผาถ าน ความสกปรกของถนนภายในหมู บ�าน การเผาอ�อยเพ่ือขายให�โรงงานได�เร็วกว าปกติ นําเสียใน
สระ ลําห�วยเน าเสีย ซ่ึงอาจจะเกิดจากการปล อยน้ําเสียจากโรงาน เด็กขับรถเสียงดัง  ฝุoนละอองใน
อากาศ  และกลิ่นเหม็น ท่ีเกิดจากโรงงานต าง เช น โรงงานแปnงมัน โรงสีข�าว โรงผลิตไฟฟnา ผู�ใหญ บ�าน
ต�องให�ประชาชนช วยกันทําความสะอาด ช วยกันพัฒนาหมู บ�าน หากเกินความสามารถให�องค�กร
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ปกครองส วนท�องถ่ิน คือ เทศาลตําบลและองค�การบริหารส วนตําบลมาเก็บขยะไปทําลาย การเผา
ขยะทําให�เกิดอากาศเสีย เกิดภาวะเรือนกระจก ห�ามการขับรถเสียงดัง และใช�สารจุลินทรีย�แก�ไข
ป3ญหาน้ําเสีย 4) ลดการใช�ถุงพลาสติก หันกลับมาใช�วัสดุธรรมชาติท่ีมีในท�องถ่ิน เช น ใช�ใบตองแทน
ถุงพลาสติก ใช�ตอกแทนหนังยาง 5) ส งเสริมให�มีการนําขยะบางอย างกลับคืนไปใช� โดยการร วมมือ
จากองค�กรปกครองส วนท�องถ่ิน เช น ต้ังกองทุนขยะ หรือนําขยะไปขายให�แก ร�านรับซ้ือของเก า  
  7) ป3จจัยด�านความเข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืน 
   7.1) ด�านคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    ต�องพัฒนาคนให�มีคุณภาพ คุณธรรม และมีความสุข คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนจะดีต�องพัฒนาคนให�มีความรู�ความสามารถ มีทักษะในการประกอบกิจการงานให�บรรลุ
เปnาหมายได�อย างมีประสิทธิภาพ มีอาชีพม่ันคง มีความสามารถในการประกอบอาชีพหารายได�
พอเพียงต อการเลี้ยงตนเองและครอบครัว ใช�ชีวิตอย างไม ประมาท ไม ยุ งเก่ียวกับการพนัน การด่ืมสุรา 
การเท่ียวเตร  การคบชู�สู ชาย มีความรู�ทางการเมืองและความรู�ท่ีจําเปRนในการดํารงชีวิต เฉลียวฉลาด 
มีวิสัยทัศน� รักษาสุขภาพให�ดี บุคลิกภาพดี สามารถพ่ึงตนเองได� ใช�ชีวิตร วมกับผู�อ่ืนได� มีการวางแผน
ครอบครัว มีลูกไม มาก ครอบครับอบอุ น ทําจิตใจให�แจ มใส เบิกบาน 

   7.2) ด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรอย างยั่งยืน 
    การอนุรักษ�ทรัพยากรอย างยั่งยืน ต�องมีการดําเนินการ ดังนี้ 1) มีการอบรม
ให�ความรู�แก ประชาชน เก่ียวกับความจําเปRนท่ีจะต�องมีการอนุรักษ�ทรัพยากรของชาติท่ีสําคัญ เช น    
ปoาไม� ท่ีดินอันเปRนสาธารณสมบัติของแผ น แหล งน้ําธรรมชาติ สัตว�ปoา พันธ�พืช แร ธาตุ เปRนต�น ให�
ประชาชนรู�ว าทรัพยากรธรรมชาติเหล านี้มีคุณค าต อชีวิต เกิดจิตสํานึกในการรักและหวงแหนไม ให�ใคร
มาทําลายทรัพยากรของหมู บ�าน 2) ประชาชนให�ความร วมมือในการปnองกันและรักษาทรัพยากร โดย
กระทําอย างต อเนื่องตลอดไป โดยครอบคลุมมาตรการรักษามรดกทางทรัพยากรท่ีจะตกกับชนรุ นหลัง  
   7.3) ด�านการมีภูมิคุ�มกัน  
    การสร�างภูมิคุ�มให�กับประชาชน ต�องน�อมนําพระราชดํารัสหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงขององค�พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู หัวฯ มาให�ความรู�แก ประชาชน 3 หลัก            
2 เง่ือนไข คือ 1) หลักความพอ ประมาณ คือ 1.1) พอดีด�านจิตใจ เข็มแข็ง มีจิตสํานึกท่ีดี เอ้ืออาทร 
ประนีประนอม นึกถึงประโยชน�ส วนรวม 1.2) พอดีด�านสังคม ช วยเหลือเก้ือกูล รู�รักสามัคคี สร�าง
ความเข�มแข็งให�ครอบครัวและชุมชน 1.3) พอดีด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม รู�จักใช�และ
จัดการอย างฉลาดและรอบคอบและเกิดความยั่งยืนสูงสุด 1.4) พอดีด�านเทคโนโลยี รู�จักใช�เทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสมและสอดคล�องต อความต�องการเปRนประโยชน�ต อสภาพแวดล�อมและเกิดประโยชน�ต อ
ส วนรวมและพัฒนาจากภูมิป3ญญาชาวบ�านก อน 1.5) พอดีด�านเศรษฐกิจ เพ่ิมรายได� ลดรายจ าย 
ดํารงชีวิตอย างพอควร พออยู  พอกินสมควรตามอัตตาภาพและฐานะของตน 2) หลักของความมี
เหตุผล คือ 2.1) ยึดความประหยัด ตัดทอนค าใช�จ ายในทุกด�าน ลดความฟุoมเฟ�อยในการดํารงชีวิต 
2.2) ยึดถือการประกอบอาชีพด�วยความถูกต�อง สุจริต แม�จะตกอยู ในภาวะขาดแคลน ในการ
ดํารงชีวิต 2.3) ละเลิกการเก งแย งผลประโยชน�และแข งขันในทางการค�าขายประกอบอาชีพแบบ ต อสู�
กันอย างรุนแรง 2.4) ไม หยุดนิ่งท่ีหาหนทางในชีวิต หลุดพ�นจากความทุกข�ยาก 2.5) ปฏิบัติตนใน
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แนวทางท่ีดี ลด เลิก สิ่งยั่วกิเลสให�หมดสิ้นไป ไม ก อความชั่วให� เปRนเครื่องทําลายตัวเอง ทําลายผู�อ่ืน 
พยายามเพ่ิมพูนรักษาความดี ท่ีมีอยู ให� งอกงามสมบูรณ�ยิ่งข้ึน 3) ความมีภูมิคุ�มกัน คือ 3.1) ภูมิป3ญญา 
มีความรู� รอบครอบ และระมัดระวัง 3.2) ภูมิธรรม ซ่ือสัตย� สุจริต ขยันอดทนและแบ งป3น 3.3) มีการ
ประกอบอาชีพเสริมท่ีว างจากอาชีพประจํา หลังฤดูกาลเก็บเก่ียวข�าว อาจจะไปรับจ�างตัดอ�อย ขุดมัน
สําปะหลัง จักรสาน หาปลาไปขาย ทําขนมขาย รับจ�างท่ัวไป ตัดผม เสริมสวยรับซ อมรถจักรยายนต� 
เปRนต�น 3.4) มีการออมเงิน เม่ือมีรายได�ต�องมีการออมไว�บ�าง ประมาณร�อยละ 20 บาท ของรายได�
เปRนอย างน�อย เพ่ือเปRนหลักประกันในอนาคต 4) เง่ือนไขความรู� คือ มีความรอบรู� รอบคอบ 
ระมัดระวัง กล าวคือ ก อนจะทําอาชีพอะไรต�องมีการศึกษาหาความรู�อย างท องแท�เสียก อน ทําอย าง
รอบคอบ และด�วยความระมัดระวังเปRนอย างยิ่ง 5) เง่ือนไขคุณธรรม คือ มีความซ่ือสัตย�สุจริต อดทน 
มีความเพียร มีสติ ใช�ป3ญญา กล าวคือ การจะทําการใดต�องมีความซ่ือสัตย� มีสิ่งใดมากระทบบ�างต�องมี
ความอดทน อย าใจร�อนวู วาม ทําอะไรก็ต�องใช�ความคิดทุกข้ันตอน และต�องพยายามทําให�งานนั้น
ประสบผลสําเร็จให�ได�อย างท�อแท� 
   7.4) ด�านการเปRนชุมชนท่ีพ่ึงตนเอง 
    หมู บ�านท่ีจะมีลักษณะพ่ึงตนเองได�ต�องมีลักษณะ ดังนี้ 1) เปRนชุมชนเรียนรู�
และพร�อมท่ีจะเรียนรู� ไม รอสูตรสําเร็จในการแก�ไขป3ญหา ไม นั่งรอความช วยเหลือจากรัฐหรือภายนอก 
แต ร วมค�นหาทางออกจากป3ญหาและพัฒนาศักยภาพของตนเอง 2) เปRนชุมชนท่ีตัดสินใจได�ออย าง
อิสระ เปRนอิสระจากการครอบงําของคนอ่ืน สถาบันอ่ืน องค�กรอ่ืน ไม ว าเปRนนักการเมือง พ อค�า 
ข�าราชการ อาจารย� เอ็นจีโอ เปRนอิสระเพราะตัดสินใจได�ด�วยข�อมูลและความรู�ท่ีค�นหามา ไม ใช เพราะ
คนอ่ืนมาบอกหรือแนะนํา ซ่ึงเม่ือเราผิดพลาดขาดทุน คนแนะนําไม เคยรับผิดชอบอะไรเลย 3) เปRน
ชุมชนท่ีจัดการทุนของตนเองอย างมีประสิทธิภาพ ทุนซ่ึงหมายถึงอะไรท่ีมากกว าเงิน เปRนทุน
ทรัพยากร ความรู�ภูมิป3ญญา ทุนโภคทรัพย� และทุนทางสังคม 4) เปRนชุมชนท่ีมีธรรมาภิบาล โปร งใส
ตรวจสอบได� และมีการติดตามประเมินผลการดําเนินกิจกรรมและโครงการต างๆ 5) ประชาชนมีการ
พ่ึงพาตนเองก อน การพ่ึงพารัฐจะพ่ึงพาเฉพาะเรื่องสาธารณูปโภคพ้ืนฐานและสิ่งท่ีจําเปRนเท านั้น 
 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 จาการสรุปผลการศึกษาวิจัยเรื่อง กลยุทธ�การบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านเพ่ือส งเสริม
ความเข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืน ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล าง ซ่ึงมีวัตถุประสงค�     
3 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาป3จจัยด�านความเข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืน ในเขตจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล าง 2) เพ่ือศึกษาป3จจัยด�านการบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านท่ีมีผลต อ
ความเข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืน ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล าง 3) เพ่ือเสนอกลยุทธ�
การบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านเพ่ือส งเสริมความเข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืน ในเขตจังหวัดภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล าง ผู�วิจัยขออภิปรายผลโดยแบ งเปRน 3 ประเด็น ดังนี้ 
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 5.2.1 การศึกษาป3จจัยด�านความเข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืน 
  จากผลการวิเคราะห�ข�อมูลของการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช�ตัวแปร คือ ป3จจัยด�าน
คุณภาพชีวิตของประชาชน ป3จจัยด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรอย างยั่งยืน ป3จจัยด�านการมีภูมิคุ�มกัน 
และป3จจัยด�านการเปRนชุมชนท่ีพ่ึงตนเอง โดยรวมมีค าเฉลี่ยอยู ในระดับมาก  
  ท้ังนี้อาจเปRนเพราะรัฐบาล ส วนราชการ หน วยงาน องค�กรต างๆ และประชาชน มี
การน�อมนําแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค�พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู หัวฯ มากําหนดใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ แผนยุทธศาสตร�ทุกระดับ นําไปสู การปฏิบัติทุกระดับ ท้ังส วน
ราชการ ระดับประชาชน ระดับครัวเรือน ระดับหมู บ�าน ระดับตําบล ระดับองค�การ ตลอดจน
ระดับประเทศ เปRนผลให�ประชาชนในหมู บ�านมีความรู�ความเข�าใจในการพ่ึงพาตนเอง มีความรอบ
ครอบและมีการประกอบอาชีพตลอดท้ังปkมากข้ึน มีรายได�มากข้ึน มีการใช�จ ายอย างประหยัด  มีการ
ออมมากข้ึน ประพฤติปฏิบัติตนอย างมีเหตุผล สร�างภูมิคุ�มกันให�กับตัวเอง ซ่ึงสอดคล�องกับงานวิจัย
ของสกาวเดือน โพธิ์พันธ� (2555) พบว า ชาวนามีความเข�าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาก โดย
ยึดหลักความพอประมาณ มีเหตุผล พ่ึงตนเองได� มีคุณธรรมและพอใจในฐานะของตนเอง ประกอบ
กับผู�นําและครอบครัวมีการสร�างความอบอุ นให�แก ครอบครัว มีการรักษาสุขภาพอนามัยดี เปRนคนดี มี
ความรู� มีคุณธรรม ห างไกลจากอบายมุข ภาครัฐและหมู บ�านมีการอบรมให�ความรู�แก ประชาชน 
เก่ียวกับการอนุรักษ�ทรัพยากรของชาติท่ีสําคัญมากข้ึน เช น ปoาไม� ท่ีดินอันเปRนสาธารณสมบัติของ
แผ น แหล งน้ําธรรมชาติ สัตว�ปoา พันธ�พืช แร ธาตุ เปRนต�น ให�ประชาชนรู�ว าทรัพยากรธรรมชาติเหล านี้
มีคุณค าต อชีวิต เกิดจิตสํานึกในการรักและหวงแหนไม ให�ใครมาทําลายทรัพยากรของหมู บ�าน 
ประชาชนให�ความร วมมือในการปnองกันและรักษาทรัพยากร โดยกระทําอย างต อเนื่องตลอดไป โดย
ครอบคลุมมาตรการรักษามรดกทางทรัพยากรท่ีจะตกกับชนรุ นหลัง ซ่ึงสอดคล�องกับงานวิจัยของ
สมศักด์ิ  พรพันธ� (2556) พบว า  ในการมีส วนร วมของประชาชนและการประสานความร วมมือในการ
จัดการสิ่งแวดล�อมร วมกันอย างยั่งยืน โดยการบริหารราชการแบบมีส วนร วมท่ีเป�ดโอกาสให�ประชาชน
และเครือข ายภาคประชาสังคมทุกภาคส วนเข�ามาเปRนหุ�นส วน จะประสบความสําเร็จเปRนอย างดี  
 5.2.2 การศึกษาป3จจัยด�านการบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านท่ีมีผลต อความเข�มแข็งของ
ชุมชนท่ียั่งยืน ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
  จากผลการวิเคราะห�ข�อมูลของการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช�ตัวแปรอิสระ คือ ป3จจัย
การบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�านกฎหมายลักษณะปกครองท�องท่ี กฎหมายอ่ืน และตามท่ี
กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย ป3จจัยการบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�านการเมืองการ
ปกครอง ป3จจัยการบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�านเศรษฐกิจ ป3จจัยการบริหารของกํานันและ
ผู�ใหญ บ�านด�านสังคม ป3จจัยการบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�านวัฒนธรรม ป3จจัยการบริหารของ
กํานันและผู�ใหญ บ�านด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ทําการพยากรณ�ตัวแปรตาม คือ ป3จจัย
ด�านความเข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืน โดยใช�สถิติค าเฉลี่ย ส วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห�
สหสัมพันธ�พหุคูณ และการวิเคราะห�การถดถอยพหุคูณด�วยวิธีสเตบไวด� (Stepwise Multiple 
Regression) และผลการวิเคราะห�ข�อมูลของการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ�ผู�เชี่ยวชาญท่ีให�
ข�อมูลสําคัญ ทําให�สรุปป3จจัยด�านการบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านท่ีมีผลต อความเข�มแข็งของ
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ชุมชนท่ียั่งยืน ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล างได� 6 ข�อ ได�แก  1) ป3จจัยการบริหาร
ของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�านกฎหมายลักษณะปกครองท�องท่ี กฎหมายอ่ืน และตามท่ีกระทรวง 
ทบวง กรม มอบหมาย 2) ป3จจัยการบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�านการเมืองการปกครอง       
3) ป3จจัยการบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�านเศรษฐกิจ 4) ป3จจัยการบริหารของกํานันและ
ผู�ใหญ บ�านด�านสังคม 5) ป3จจัยการบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�านวัฒนธรรม 6) ป3จจัยการ
บริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ดังนี้ 
  ป3จจัยท่ี 1 ป3จจัยการบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�านกฎหมายลักษณะปกครอง
ท�องท่ี กฎหมายอ่ืน และตามท่ีกระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย 
  ป3จจัยการบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�านกฎหมายลักษณะปกครองท�องท่ี 
กฎหมายอ่ืน และตามท่ีกระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย คือ 1) ด�านการบริหารตามกฎหมายอ่ืน    
2) ด�านการบริหารตามท่ีกระทรวง ทบวง กรมมอบหมาย 3) ด�านการบริหารตามกฎหมายลักษณะ
ปกครองท�องท่ี ท่ีส งผลต อความเข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืน โดยรวมอยู ในระดับมากท่ีสุด ดังนั้นกํานัน
และผู�ใหญ บ�านควรให�ความสําคัญกับการบริหารด�านนี้ เพ่ือส งเสริมความเข�มแข็งของชุมชนมากท่ีสุด 
  จากผลการวิเคราะห�ข�อมูลเชิงปริมาณและการสัมภาษณ�ผู�เชี่ยวชาญเก่ียวกับประเด็น
การศึกษาป3จจัยการบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�านกฎหมายลักษณะปกครองท�องท่ี กฎหมาย
อ่ืน และตามท่ีกระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย พบว า กํานันและผู�ใหญ บ�านควรบริหารโดยใช�
บทบาทในฐานะผู�นําสูงสุดในตําบล หมู บ�าน ทําหน�าท่ีปกครองดูแลทุกข�สุขของราษร ช วยเหลือ
นายอําเภอในการปฏิบัติหน�าท่ี เปRนตัวกลางระหว างรัฐบาลกับราษฎร รับป3ญหาจากราษฎรมาแก�ไข 
ซ่ึงมีความสอดคล�องกับอํานาจหน�าท่ีของกํานัน ผู�ใหญ บ�านตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี
พระพุทธศักราช 2457 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมถึงป3จจุบัน (กรมการปกครอง, 2555) คือ ทําหน�าท่ี
ช วยเหลือนายอําเภอในการปฏิบัติหน�าท่ีและเปRนหัวหน�าของราษฎรในหมู บ�านของตน อํานวยความ
เปRนธรรมและดูแลรักษาความสงบเรียบร�อยและความปลอดภัยให�แก ราษฎรในหมู บ�าน สร�างความ
สมานฉันท�และความสามัคคี ผู�เชี่ยวชาญให�สัมภาษณ�อีกว า กํานันและผู�ใหญ บ�านควรบริหารโดยการ
ประนีประนอมข�อพิพาท การสร�างความปรองดอง การรักษาความสงบเรียบร�อย สร�างความปลอดภัย
ต อชีวิตและทรัพย�สินแก ราษฎร อํานวยความสะดวกแก ประชาชนในการติดต อราชการ พัฒนาหมู บ�าน 
นําข�อราชการไปประกาศแก ราษฎร หรือการประชุมอบรมชี้แจงข าวสารแก ราษฎร จัดให�มีการประชุม
ราษฎรและคณะกรรมการหมู บ�านเปRนประจําทุกเดือน  การจัดทําทะเบียนข�อมูลต างๆ ท่ีเปRนพ้ืนฐาน
สําคัญด�านการปกครอง ทําหน�าท่ีสืบสวนจับกุมผู�กระทําผิดกฎหมายอาญา ซ่ึงมีความสอดคล�องกับ
อํานาจหน�าท่ีของกํานัน ผู�ใหญ บ�านตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ีพระพุทธศักราช 2457 
และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมถึงป3จจุบัน (กรมการปกครอง, 2555) ท่ีบัญญัติให�อํานาจหน�าท่ีไว� ผู�ใหญ บ�านต�อง
ได�รับการพัฒนาศักยภาพและอยู ในระเบียบวินัยอย างเคร งครัด ซ่ึงสอดคล�องกับ กรมการปกครอง
(2537) ท่ีสั่งการให�มีการพัฒนาศักยภาพกํานันและผู�ใหญ บ�านทุกระยะ 6 เดือน และสอดคล�องกับ 
ณัฏฐพันธ� เขจรนันทน� (2548) ท่ีกล าวว า องค�การต�องมีหน�าท่ีธํารงรักษาให�สมาชิกมีคุณภาพชีวิตการ
ทํางานท่ีดี และมีความรู�สึกเปRนส วนหนึ่งขององค�การ โดยให�ผลตอบแทนท่ียุติธรรมและเหมาะสม 
จัดการฝ�กอบรมพัฒนาอย างต อเนื่อง  
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  กํานันและผู�ใหญ บ�าน ต�องดําเนินการตามกฎหมายท่ีให�อํานาจหน�าท่ีไว�อย างเสมอ
ภาคกับราษฎรในหมู บ�านทุกคน ไม เลือกปฏิบัติ ใช�ศาสตร�และศิลป�ควบคู กันไป ปฏิบัติตามกฎหมายท่ี
ให�อํานาจไว� เช น กฎหมายเก่ียวกับการปnองกันและปราบปรามผู�บุกรุกทําลายปoา การปnองกันและ
ปราบปรามผู�บุกรุกท่ีสาธารณะประโยชน� การลักลอบล าสัตว�ปoา การช วยเหลือผู�ประสบสาธารณภัย 
กฎหมายว าด�วยบัตรประจําตัวประชาชน กฎหมายว าด�วยการทะเบียนราษฎร การสืบสวนจับกุม
ผู�กระทําผิดอาญา กฎหมายสัตว�พาหนะ กฎหมายอาวุธป�น การชี้ระวังแนวเขตแทนนายอําเภอ ซ่ึง
สอดคล�องกับอํานาจการบริหารท่ีกฎหมายให�อํานาจไว� (กรมการปกครอง, 2555) คือ กฎหมายว าด�วย
การทะเบียนราษฎร กฎหมายว าด�วยบัตรประจําตัวประชาชน ข�อบังคับกระทรวงมหาดไทยว าด�วยการ
ปฏิบัติงานประนอมข�อพิพาทของคณะกรรมการหมู บ�าน พ.ศ. 2530 ประมวลกฎหมายอาญา 
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 พระราชบัญญัติปoาไม� พ.ศ. 2484 กฎหมายว าด�วย
ชลประทานราษฎร� พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท�องท่ี พ.ศ. 2508  
  กํานันและผู�ใหญ บ�านต�องรู� พ้ืนท่ี มีภาวะผู�นํา มีความรู� มีคุณธรรม บริหารตาม
นโยบาย วัตถุประสงค�ท่ีทางราชการมอบหมาย ในทุกกระทรวง ทบวง กรม โดยผ านการเห็นชอบหรือ
รับทราบจากนายอําเภอหรือผู�ว าราชการจังหวัด ในฐานะผู�บังคับบัญชา เช น งานของกระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ� สํานักงานตํารวจแห งชาติ กรมท่ีดิน กรมปnองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง กระทรวงมหาดไทย กรมปoา กรมอุทยาน
แห งชาติสัตว�ปoาและพันธุ�พืช กระทรวงพาณิชย� กระทรวงแรงแรง กระทรวงยุติธรรม คณะรักษาความ
สงบแห งชาติ (คสช.) กระทรวงศึกษาธิการ เปRนต�น ซ่ึงสอดคล�องกับงานวิจัยของวันเพ็ญ สถาพร 
(2553) ได�ศึกษาเรื่องคุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ของผู�ใหญ บ�านตามความคิดเห็นของประชาชนตําบล
หนองน้ําใหญ  อําเภอผักไห  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว า คุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ของ
ผู�ใหญ บ�าน คือ การมีมนุษย�สัมพันธ� การมีคุณธรรม จริยธรรม การมีความรู�ความสามารถ และการมี
ภาวะผู�นํา 
  ป3จจัยท่ี 2 ป3จจัยการบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�านการเมืองการปกครอง 
  ป3จจัยการบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�านการเมืองการปกครอง คือ 1) ด�าน
การบริหารทางการเมือง 2) ด�านการบริหารทางการปกครอง ท่ีส งผลต อความเข�มแข็งของชุมชนท่ี
ยั่งยืน โดยรวมอยู ในระดับมากท่ีสุด ดังนั้นกํานันและผู�ใหญ บ�านควรให�ความสําคัญกับการบริหารด�าน
นี้ เพ่ือส งเสริมความเข�มแข็งของชุมชนมากท่ีสุด 
  จากผลการวิเคราะห�ข�อมูลเชิงปริมาณและการสัมภาษณ�ผู�เชี่ยวชาญเก่ียวกับประเด็น
การศึกษาป3จจัยการบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�านการเมืองการปกครอง พบว า กํานันและ
ผู�ใหญ ต�องมีภาวะผู�นํา ทําหน�าท่ีช วยเหลือนายอําเภอในการปฏิบัติหน�าท่ี ให�การสนับสนุน ส งเสริม 
และอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหน�าท่ีหรือการให�บริการส วนราชการ หน วยงานของรัฐ หรือ
องค�กรปกครองส วนท�องถ่ิน  ต�องเข�าใจพ้ืนท่ี เข�าใจคน เข�าใจงาน ต�องทําตัวให�เปRนท่ียอมรับและจน
ได�รับความร วมมือจากประชาชนในหมู บ�าน  
  มีความรู� เรื่ องหลักการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย�ทรงเปRนประมุข คือ 1) มีอุดมการณ�ประชาธิปไตย 2) การปกครองระบอบ
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ประชาธิปไตย 3) วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย ซ่ึงสอดคล�องกับ สุขุม นวลสกุล (2542) และงานวิจัยของ 
ณัฐพงศ� ดวงมนตรี และคนอ่ืนๆ (2548) ท่ีศึกษาเรื่องการอบรมขัดเกลาทางสังคมด�านประชาธิปไตย
ในครอบครัวชนบท จังหวัดขอนแก น ผลการวิจัยพบว า ครอบครัวชนบทส วนใหญ ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม เปRนครอบครัวเด่ียว ครอบครัวส วนใหญ เลี้ยงดูด�วยเหตุผล มีความสัมพันธ�ในครอบครัว
ระดับมาก พ อแม มีอํานาจตัดสินใจ พ อแม มีบุคลิกภาพด�านประชาธิปไตยระดับปานกลาง และ
งานวิจัยของ นฐินันต�  ศรีลาศักดิ (2556) ท่ีศึกษาเรื่องการบริหารจัดการพรรคการเมืองไทยสู ความ
เปRนประชาธิปไตยแบบมีส วนร วม พบว า สภาพป3จจุบันของการเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย คือ 
ความไม ต อเนื่องเพราะมีการปฏิวัติรัฐประหารบ อยครั้ง คุณลักษณะส วนบุคคลของสมาชิกพรรค
การเมือง บางคนขาดคุณธรรมและจริยธรรมของการเปRนนักการเมืองท่ีดี ผู�เชี่ยวชาญให�สัมภาษณ�อีก
ว า กํานันและผู�ใหญ บ�านควรควบคุมดูแลราษฎรในหมู บ�านให�ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบแบบ
แผนของทางราชการ ซ่ึงสอดคล�องกับ สุขุม นวลสกุล (2542) กํานันและผู�ใหญ บ�านต�องรับฟ3งป3ญหา
และนําความเดือดร�อนของราษฎร แจ�งต อส วนราชการของรัฐ เพ่ือให�การแก�ไขหรือ ช วยเหลือ ปnองกัน
และระงับเหตุร�ายการรายงานเหตุการณ�ผิดปกติท่ีเกิดข้ึนในหมู บ�าน การอบรมราษฎรให�มีความรู�
กฎหมาย หรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ จัดหมู บ�านให�เปRนระเบียบเรียบร�อย จัดทํา
แผนพัฒนาหมู บ�าน      
  กํานันและผู�ใหญ บ�าน ต�องวางตัวเปRนกลางทางการเมือง ไม ฝ3กใฝoฝoายใด ไม ปฏิบัติตน
ให�คุณหรือให�โทษแก ผู�สมัคร หรือพรรคการเมืองใด เปRนแบบอย างแก ประชาชนโดยการไปลงคะแนน
การเลือกต้ังทุกครั้ง ให�ความร วมมือกับหน วยงานราชการเก่ียวกับการเลือกต้ัง  
  ป3จจัยท่ี 3 ป3จจัยการบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�านเศรษฐกิจ 
  ป3จจัยการบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�านเศรษฐกิจ คือ 1) ด�านการดําเนินการ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) ด�านการอบรมให�ความรู�ในการประกอบอาชีพ 3) ด�านการ
บริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร 4) ด�านการแก�ไขป3ญหาความยากจน ท่ีส งผลต อความเข�มแข็งของ
ชุมชนท่ียั่งยืน โดยรวมอยู ในระดับมาก ดังนั้นกํานันและผู�ใหญ บ�านควรให�ความสําคัญกับการบริหาร
ด�านนี้ เพ่ือส งเสริมความเข�มแข็งของชุมชนให�มาก 
  จากผลการวิเคราะห�ข�อมูลเชิงปริมาณและการสัมภาษณ�ผู�เชี่ยวชาญเก่ียวกับประเด็น
การศึกษาป3จจัยการบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�านเศรษฐกิจพบว า กํานันและผู�ใหญ บ�าน ต�องมี
ความรู�อย างถ องแท�เก่ียวกับหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู หัว คือ ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ�มกัน มีความรู� รอบครอบ และระมัดระวัง ควบคู คุณธรรม ซ่ึงสอดคล�องกับ
(มูลนิธิชัยพัฒนา http://www.pcru.ac.th/kings/project4.php.) กํานันและผู�ใหญ บ�านต�องทําเปRน
แบบอย างแล�วส งเสริมแก ประชาชนในหมู บ�านทําตาม กล าวคือนําไปสู ประชาชนมีการประกอบอาชีพ
อย างมีเหตุผล มีความพอประมาณ เตรียมการปnองกันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน มีการออมเงิน ซ่ึง
และสอดคล�องกับงานวิจัยของ อุกฤษฎ�  ศรีดโรมนต� (2556) ศึกษาเรื่องการจัดการระบบเศรษฐกิจ
ครัวเรือนไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลการวิจัยพบว า ป3จจัยท่ีมีอิทธิพลต อการ
จัดการระบบเศรษฐกิจครัวเรือนไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได�แก  ป3จจัยด�านการ
อนุรักษ�สิ่งแวดล�อมและใช�ทรัพยากรธรรมชาติอย างยั่งยืน ป3จจัยด�านระบบวิธีคิดและความเข�าใจ 
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ป3จจัยด�านการมีส วนร วมของสมาชิกในครัวเรือน อายุ เพศ ป3จจัยด�านการวางแผนทางการเงิน ป3จจัย
ด�านการประหยัดและอดออม ป3จจัยด�านการจัดการความเสี่ยงและควบคุมความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน
ในครัวเรือน ป3จจัยด�านการลดรายจ ายและเพ่ิมรายได� กํานันและผู�ใหญ บ�านควรทําการเกษตรทฤษฎี
ใหม ขององค�พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู หัว  ต�องมีความรู�เรื่องการบริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตรท่ีดี 
ประสานกับภาครัฐเพ่ือพัฒนาแหล งน้ํา ซ่ึงสอดคล�องกับโฆสิต ป3�นเปk�ยมรัษฎ� (2548) ท่ีกล าวว า การ
พัฒนาเศรษฐกิจให�ยั่งยืนเปRนเรื่องของภาคเอกชนกับภาครัฐ ท่ีจะต�องประสานความร วมมือกันเปRนทีม 
ผู�เชี่ยวชาญให�สัมภาษณ�ต อว า จัดให�มีคณะกรรมการบริหารจัดการน้ํา มีกฎระเบียบของการใช�น้ํา 
จัดต้ังเปRนกลุ มผู�ใช�น้ํา ส งเสริมให�ประชาชนขุดสระน้ําไว�ใช�ในการเกษตร การอนุรักษ�พ้ืนท่ีต�นน้ําลําธาร 
ส งเสริมให�มีการปลูกปoา แนะนําให�ประชาชนปลูกพืชใช�น้ําน�อยในฤดูแล�ง จํากัดพ้ืนท่ีการปลูกข�าวนา
ปรัง ส งเสริมให�ประชาชนมีอาชีพทําตลอดปk ซ่ึงสอดคล�องกับโฆสิต ป3�นเปk�ยมรัษฎ� (2548) ท่ีกล าวว า 
การสร�างความเข�มแข็งให�แก ภาคเกษตร จะต�องพยายามทําให�เกษตรกรมีงานทําท้ังปk มีรายได�ประจํา 
เช น ทฤษฎีใหม  วนเกษตร เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย� หรือการปรับปรุงการบริหารจัดด�าน
การตลาด เช น คัดคุณภาพสินค�าเกษตร สินค�าคุณภาพดีขายราคาสูง คุณภาพตํ่าราคาถูก และ
แนวทางท่ีจะบรรเทาป3ญหาคนยากจน โดยการจัดให�มีผลตอบแทนในเชิงรายได�แก ผู�มีงานทําให�
เพียงพอต อการดํารงชีวิต ประเทศมีประสิทธิภาพการผลิตสูงแล�ว ประชาชนก็จะมีรายได� ส วนผู�ไม มี
งานทํา คนแก  คนเจ็บปoวย ต�องมีสวัสดิการดูแล โดยดําเนินนโยบายการคลังทางสังคมท่ีประสิทธิภาพ 
ผู�เชี่ยวชาญให�สัมภาษณ�ต อว า ควรมีการจัดต้ังกลุ มการผลิต ทําการเกษตรผสมผสาน สร�างงาน สร�าง
รายได� แปรรูปอาหาร หัตถกรรม ธุรกิจชุมชน กองทุนชุมชน มีการจัดทําบัญชีครัวเรือน ประสานกับ
ภาครัฐหรือใช�ศักยภาพของหมู บ�าน ในการจัดหาวิทยากรมาอบรมอาชีพระยะสั้นหรืออาชีพหลัก 
ส งเสริมให�มีการจัดต้ังศูนย�การเรียนรู�ในหมู บ�าน ซ่ึงสอดคล�องกับกรมบัญชีสหกรณ� (2549) ท่ีกล าวว า 
ลักษณะชุมชนเข�มแข็งประการหนึ่งคือ ประชากรในชุมชนมีการเก็บออมเงิน ทําบัญชีรับจ าย คนอายุ 
15- 16 ปk มีการประกอบอาชีพมีรายได� ครัวเรือนมีรายได�เฉลี่ยไม ตํ่ากว าคนละ 23,000 บาทต อปk ซ่ึง
เปRนเส�นความยากจน 
  ป3จจัยท่ี 4 ป3จจัยการบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�านสังคม 
  ป3จจัยการบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�านสังคม คือ 1) ด�านการปnองกันและ
แก�ไขป3ญหาอบายมุข 2) ด�านการปnองกันและแก�ไขป3ญหายาเสพติด 3) ด�านการรักษาสุขภาพอนามัย 
4) ด�านการปnองกันประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบ 5) ด�านการให�การศึกษาแก ประชาชนในหมู บ�าน ท่ี
ส งผลต อความเข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืน โดยรวมอยู ในระดับมากท่ีสุด ดังนั้นกํานันและผู�ใหญ บ�านควร
ให�ความสําคัญกับการบริหารด�านนี้ เพ่ือส งเสริมความเข�มแข็งของชุมชนให�มากท่ีสุด  
  จากผลการวิเคราะห�ข�อมูลเชิงปริมาณและการสัมภาษณ�ผู�เชี่ยวชาญเก่ียวกับประเด็น
การศึกษาป3จจัยการบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�านสังคม พบว า ต�องกวดขันให�เจ�าของสถาน
ประกอบการ เช น ร�านเกม ร�านอินเตอร�เน็ต ร�านคาราโอเกะ หอพัก โรงแรม สถานบริการ ร�านตู�เพลง 
ร�านจําหน วยสุรา ให�ปฏิบัติตามกฎหมายอย างเคร งครัด ซ่ึงสอดคล�องกับท่ีสัญญา สัญญาวิวัฒน� 
(2523) ได�กล าวว าป3ญหาสังคมท่ีเกิดข้ึนในหมู บ�านมีมากมาย เช น ป3ญหายาเสพติด ป3ญหาความ
ยากจน ป3ญหาอาชญากรรม ป3ญหาการว างงาน ป3ญหาคนชรา ป3ญหาวัยรุ น ป3ญหาการฉ�อราษฎร�บัง
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หลวง ป3ญหาการแพร ระบาดโรคร�ายแรง ป3ญหาเศรษฐกิจตกตํ่า ค าครองชีพสูง เครื่องอุปโภคบริโภค
ราคาแพง เกษตรกรถูกเอาเปรียบ ป3ญหาการซ้ือสิทธิขายเสียงการเลือกต้ัง ป3ญหาสิ่งแวดล�อม ป3ญหา
การพนัน การไม ปฏิบัติตามกฎหมาย ป3ญหาการศึกษา ป3ญหาสุขภาพ ป3ญหาครอบครัว เปRนต�น 
ผู�เชี่ยวชาญให�สัมภาษณ�อีกว า กํานันและผู�ใหญ บ�านควรต�องดําเนินการตามอํานาจหน�าท่ี หากเกิน
ความสามารถรายงานเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องดําเนินการตามกฎหมาย จัดกิจกรรมสร�างจิตสํานึก สร�าง
ความอบอุ นในครอบครัว ลด ละ เลิก อบายมุข อบรมให�ความรู�แก เยาวชน ผู�ใช�แรงงาน ผู�ท่ีว างงาน ผู�
ท่ีไม ได�ศึกษาต อ ให�รู�จักโทษพิษภัยของยาเสพติด จัดต้ังตาสับปะรด ออกกฎของหมู บ�าน มีการจัดชุด
เวรยามรักษาความปลอดภัยหมู บ�าน จัดต้ังศูนย�ปnองกันและปราบปรามยาเสพติดระดับหมู บ�าน จัด
กิจกรรมออกกําลังกาย การสร�างงาน สร�างอาชีพแก ผู�ไม มีงานทํา การบําบัดรักษาผู�เสพ ผู�ติดยาเสพ
ติด ผู�เชี่ยวชาญให�สัมภาษณ�ต อว า ต�องทําตัวเปRนตัวอย างแก ประชาชน ในการเรียนต อในระดับท่ีสูงข้ึน 
และส งเสริมให�ประชาชนเรียนต อ ให�ความรู�แก ประชาชนในโอกาสต างๆ เข�าไปมีส วนร วมเปRน
กรรมการในสถานศึกษาท่ีต้ังอยู ในหมู บ�านหรือพ้ืนท่ีบริการ ประสานกับภาครัฐจัดให�มีห�องสมุด
ประชาชน ศูนย�การเรียนรู�ชุมชน ท่ีอ านหนังสือพิมพ� ท่ีสืบค�นข�อมูลทางอินเตอร�เน็ต สนับสนุน 
ส งเสริม ประสานงานให�มีทุนหรือกองทุนเพ่ือการศึกษาในระดับหมู บ�าน ประสานกับหน วยงานท่ีมี
ความรู�เรื่องกฎหมาย มาให�ความรู�แก ประชาชนเก่ียวกับการทํานิติกรรมสัญญา ความรู�ทางแพ ง 
ความรู�ทางอาญา กฎหมายปกครอง ซ่ึงสอดคล�องกับ วราคม ทีสุกะ (2544) ท่ีกล าวว า หน�าท่ีพ้ืนฐาน
ของสังคมมนุษย�ประการหนึ่ง คือ มีหน�าท่ีด�านการศึกษาอบรมแก ทางสังคม หน�าท่ีด�านการจัดระเบียบ
และควบคุมดูแลให�เกิดความสงบเรียบร�อย ให�สมาชิกทุกคนได�รับการปกปnองคุ�มครองให�ดําเนินชีวิต
อยู ร วมกันอย างสงบสุขและร มเย็น ผู�เชี่ยวชาญให�สัมภาษณ�ต อว า ควรจัดบ�านเรือนให�สะอาด ต�อง
ส งเสริมให�ประชาชนออกกําลังกายอยู เสมอ รับประทานอาหารให�ครบห�าหมู  อย ารับประทานอาหาร
ดิบ อย ารับประทานท่ีมีรสจัดเกินไป อย าด่ืมสุรา อย าเสพยาเสพติด อยู ในท่ีท่ีมีอากาศบริสุทธิ์ พักผ อน
ให�เพียงพอ รับประทานอาหารให�ถูกวิธี หม่ันตรวจสุขภาพประจําปk  
  ป3จจัยท่ี 5 ป3จจัยการบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�านวัฒนธรรม 
  ป3จจัยการบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�านวัฒนธรรม คือ 1) ด�านการรักษา
ขนบประเพณี 2) ด�านการรักษาจารีตประเพณี 3) ด�านการรักษาธรรมเนียมประเพณี 4) ด�านการ
รักษามรดกทางสังคมท่ีนํามาใช�ในการครองชีวิต ท่ีส งผลต อความเข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืน โดยรวม
อยู ในระดับมากท่ีสุด ดังนั้นกํานันและผู�ใหญ บ�านควรให�ความสําคัญกับการบริหารด�านนี้ เพ่ือส งเสริม
ความเข�มแข็งของชุมชนให�มากท่ีสุด  
  จากผลการวิเคราะห�ข�อมูลเชิงปริมาณและการสัมภาษณ�ผู�เชี่ยวชาญเก่ียวกับประเด็น
การศึกษาป3จจัยการบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�านวัฒนธรรม พบว า ต�องมีการส งเสริมให�
ประชาชนเข�าถึงศาสนา อนุรักษ�ภาษาพูดของท�องถ่ิน การรับประทานอาหาร อนุรักษ�การแสดง 
การละเล นพ้ืนบ�าน อนุรักษ�ประเพณี การสร�างท่ีอยู อาศัย วัฒนธรรมการแต งกาย การให�ความเปRน
อิสระในการนับถือศาสนาและการประกอบอาชีพ ซ่ึงสอดคล�องกับ อุทัย หิรัญโต (อ�างถึงใน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2551) ท่ีกล าวว า วัฒนธรรม คือ มรดกทางสังคมท่ีได�ตก
ทอดมาเปRนสมบัติของมนุษย�ในสมัยป3จจุบัน และนํามาใช�ในการครองชีวิตเปRนแบบแผนแห งการครอง
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ชีวิต และผู�เชี่ยวชาญให�สัมภาษณ�ต อว า ควรเสนอให�กระทรวงศึกษาธิการกําหนดเรื่องจารีตประเพณี 
วัฒนธรรม ไว�ในหลักสูตรการเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและระดับอ่ืน ส งเสริมให�ผู�ปกครอง
นําบุตรหลาน เยาวชน เข�าวัด โบสถ� มัสยิด เพ่ือรับฟ3งคําสั่งสอนตามหลักศาสนา มีการแสดงความ
กตัญ�ูต อผู�มีพระคุณ  
  ส งเสริมให�มีการปฏิบัติตามข้ันตอนประเพณี เช น ประเพณีแต งงาน พิธีศพ งานบวช 
มีการอนุรักษ�งานประเพณีไทยและประเพณีท�องถ่ิน เช น งานสงกรานต� งานแห เทียนพรรษา แห นาง
แมว ทําบุญกลางบ�าน งานแห บายศรี งานบวช งานแต ง งานศพ เปRนต�น ให�ประชาชน เยาวชน รักษา
มารยาททางสังคม ซ่ึงสอดคล�องกับงานวิจัยของธนเดช ประเสริฐลาภ (2554) ศึกษาเรื่องการบริหาร
ชุมชนหมู บ�านจัดสรรเพ่ือการพ่ึงตนเอง กรณีศึกษาชุมชนพรทวีวัฒน�ในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวง 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว า คือ มีผู�นําท่ีดี มีความรู� ความสามารถเข�มแข็ง 
ชุมชนมีความรัก ความสามัคคี รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีให�สืบทอดตลอดไป 
  ป3จจัยท่ี 6 ป3จจัยการบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 
  ป3จจัยการบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
คือ 1) ด�านการขจัดมลภาวะ 2) ด�านการปnองกันการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน� 3) ด�านการอนุรักษ�ดิน
และน้ํา 4) ด�านการปnองกันการลักลอบตัดไม�ทําลายปoา ท่ีส งผลต อความเข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืน 
โดยรวมอยู ในระดับมาก ดังนั้นกํานันและผู�ใหญ บ�านควรให�ความสําคัญกับการบริหารด�านนี้ เพ่ือ
ส งเสริมความเข�มแข็งของชุมชนให�มาก  
  จากผลการวิเคราะห�ข�อมูลเชิงปริมาณและการสัมภาษณ�ผู�เชี่ยวชาญเก่ียวกับประเด็น
การศึกษาป3จจัยการบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านวัฒนธรรม พบว า ต�องร วมมือกับภาครัฐหรือ
หน วยงานท่ีเก่ียวข�อง วางมาตรการในการปnองกันการลักลอบตัดไม�ทําลายปoาและการบุกรุกท่ี
สาธารณประโยชน� ออกกฎของหมู บ�านเก่ียวกับการปnองกันการลักลอบตัดไม�ทําลายปoาและการบุกรุก
ท่ีสาธารณประโยชน� จัดต้ังคณะกรรมการหรือชุดปnองกันการลักลอบตัดไม�ทําลายปoา และการบุกรุกท่ี
สาธารณประโยชน� ซ่ึงสอดคล�องกับ ปริศนา พรหมมา และมนตรี จันทวงศ� (2541) (อ�างถึงใน 
โครงการพัฒนาลุ มน้ําภาคเหนือโดยองค�กรชุมชน) ท่ีให�ความเห็นว า ผลกระทบในทางสิ่งแวดล�อมและ
คุณภาพชีวิตของประชาชนโดยท่ัวไป มาจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะ
ทรัพยากรปoาไม� ซ่ึงเปRนหัวใจสําคัญของการควบคุมระบบนิเวศน�อ่ืนๆ ผู�เชี่ยวชาญให�สัมภาษณ�ต อว า 
ควรจัดให�มีการอบรมปลูกจิตสํานึกให�ประชาชนรักปoาและการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน� ซ่ึงสอดคล�อง
กับงานวิจัยของชัชวาล  แอร มหล�า (2555) ได�ศึกษาเรื่องนโยบายการอนุรักษ�ลุ มน้ําแม กลอง ตอนล าง
อย างยั่งยืนตามแนวการพัฒนาการมีส วนร วม การปลูกฝ3งจิตสํานึกสาธารณะ และการสร�างเครือข าย 
ผลการวิจัยพบว า รูปแบบการอนุรักษ�ลุ มน้ําแม กลองอย างยั่งยืน ต�องมีการตรวจสอบแบบสาธารณะ
ท้ังระบบ ต้ังแต ต�นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ต�องมีการพัฒนาคนในด�านการมีส วนร วม ด�านการศึกษา 
ด�านการปลูกจิตสํานึกสาธารณะและด�านเครือข ายการอนุรักษ�ในรูปแบบเบญจภาคีจะทําให�คนเกิด
ความรัก และความรู�ในการอนุรักษ�ลุ มน้ําแม กลองอย างยั่งยืน ผู�เชี่ยวชาญให�สัมภาษณ�อีกว า กํานัน
และผู�ใหญ บ�านควรผลักดันให�เกิดเปRนนโยบายรัฐบาล เพ่ือสร�างความเปRนธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา
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ในการใช�ประโยชน�ท่ีดิน โดยการปฏิรูปจัดการท่ีดิน กระจายสิทธิท่ีดินอย างเปRนธรรม ใช�ประโยชน�
ท่ีดินท้ิงร�าง การจัดให�มีโฉนดชุมชน ซ่ึงสอดคล�องกับท่ีรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี (อ�างถึงใน ปริศนา  พรหมมา และมนตรี จันทวงศ�, 2541) ได�ออกระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี ว าด�วยการจัดให�มีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 สรุปได�ว า เพ่ือให�ราษฎรมีความม่ันคงใน
การถือครองท่ีดิน รักษาพ้ืนท่ีไม ให�ตกเปRนของนายทุน เพราะการออกโฉนดชุมชนต�องออกในรูปของ
องค�กรชุมชน โฉนดชุมชนไม อาจซ้ือขายได� ราษฎรใช�ประโยชน�เท านั้น ซ่ึง “ชุมชน” หมายถึง ราษฎร
ท่ีรวมตัวกันมีวัตถุประสงค�ร วมกันเพ่ือจัดการดูแลตนเองท้ังทางด�านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
โดยมีการดําเนินการอย างต อเนื่องมีระบบการบริหารจัดการและการแสดงเจตนาแทนกลุ มได�
ผู�เชี่ยวชาญให�สัมภาษณ�ต อว า ควรให�ประชาชนได�ดุแลและใช�ประโยชน�ในปoาได�เท าท่ีไม ส งผลกระทบ
ต อธรรมชาติซ่ึงสอดคล�องกับ วิฑูรย�  เพ่ิมพงศาเจริญ (อ�างถึงใน ปริศนา  พรหมมา และมนตรี  จันทวงศ�, 
2541) ซ่ึงได�สรุปแนวคิดในการจัดการทรัพยากรของชุมชนในท�องถ่ินประการหนึ่ง คือ ต�องกระจาย
อํานาจจากรัฐบาลกลางสู รัฐบาลส วนท�องถ่ิน แต ก็ยังคงเปRนระบบราชการเหมือนกัน และกระจาย
อํานาจจากรัฐบาลไปสู ประชาชนโดยตรง ท่ีแสดงถึงการคืนอํานาจสู ประชาชน ซ่ึงดูได�จากปoาชุมชนท่ี
ดูแลโดยชาวบ�านยังคงเปRนปoาท่ีสมบูรณ�อยู ได� ในขณะท่ีปoาท่ีดูแลโดยกรมปoาไม�ถูกทําลายไปอย าง
รวดเร็ว อย างไรก็ตามการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลได�พยายามใช�มาตรการทุกวิถีทางท่ีจะแย งชิง
และทําลาย การจัดการทรัพยากรของชุมชนท�องถ่ินเหล านี้อย างรุนแรง นําไปสู ความขัดแย�งและการ
ต อสู�กันในป3จจุบันเกือบทุกรณี ผู�เชี่ยวชาญให�สัมภาษณ�ต อว า กํานันและผู�ใหญ บ�านควรจัดทําปnายและ
หลักเขตพ้ืนท่ีปoาและท่ีสาธารณประโยชน� ประสานกับภาครัฐหรือผู�เชี่ยวชาญอบรมให�ความรู�เรื่อง
ประโยชน�ของการอนุรักษ�ดินและน้ํา การทําการเกษตรให�ใช�ปุ�ยอินทรีย�ทดแทนปุ�ยเคมี การใส ปุ�ยพืช
สด ปุ�ยคอก การปลูกพืชตระกูลถ่ัวลงบนดิน การปลูกพืชหมุนเวียน การใส ปูนขาวในดินท่ีเปRนกรด มี
การพลิกหน�าดิน ไถกลบพรวนดิน ประชาสัมพันธ�ห�ามมิให�มีการเผาตอฟางข�าว เผาหญ�า เผาปoา 
ปnองกันและควบคุมการพังทลายของดิน ซ่ึงสอดคล�องกับโยธิน สุริยพงศ� (2542) ท่ีเสนอวิธีการ
อนุรักษ�ดิน คือ 1) การวางแผนการใช�ประโยชน�ท่ีดิน เช น ในการเพาะปลูกพืช ควรจะคํานึงถึงชนิด
ของพืชท่ีเหมาะสมกับคุณสมบัติของดิน การปลูกพืชและการไถพรวนตามแนวระดับ 2) การปรับปรุง
บํารุงดินให�มีความอุดมสมบูรณ�อยู เสมอ เปRนการเพ่ิมธาตุอาหารให�แก ดิน เช นการใส ปุ�ยพืชสด ปุ�ยคอก 
การปลูกพืชตระกูลถ่ัว การใส ปูนขาวในดินท่ีเปRนกรด การแก�ไขพ้ืนท่ีดินเค็มด�วยการระบายน้ําเข�าดิน 
เปRนต�น 3) การปลูกพืชหมุนเวียน 4) การปลูกพืชเพ่ือไถ กลบเปRนปุ�ยพืชสด เปRนต�น ผู�เชี่ยวชาญให�
สัมภาษณ�ต อว า ควรวางมาตรการร วมกับภาครัฐในการอนุรักษ�ทรัพยากรน้ํา ปรับปรุงและดูแลรักษา
ให�น้ํามีคุณภาพดี ใสสะอาด ไม มีสารพิษเจือปน มีการนําน้ําส งตรวจสอบคุณภาพน้ํา ประชุมประชาคม
ออกกฎ ระเบียบของหมู บ�าน เก่ียวกับการปฏิบัติกับมลภาวะ ให�ประชาชนช วยกันทําความสะอาด 
ช วยกันพัฒนาหมู บ�าน หากเกินความสามารถให�องค�กรปกครองส วนท�องถ่ิน การเผาขยะทําให�เกิด
อากาศเสีย ใช�สารจุลินทรีย�แก�ไขป3ญหาน้ําเสีย หันกลับมาใช�วัสดุธรรมชาติท่ีมีในท�องถ่ิน ส งเสริมให�มี
การนําขยะบางอย างกลับคืนไปใช�  
 5.2.3 การเสนอกลยุทธ�การบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านเพ่ือส งเสริมความเข�มแข็งของ
ชุมชนท่ียั่งยืน ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล าง 
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  จากการสรุปผลการวิจัย ท่ีศึกษาป3จจัยท่ีมีผลต อการกําหนดกลยุทธ�การบริหารของ
กํานันและผู�ใหญ บ�านเพ่ือส งเสริมความเข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืน ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือตอนล าง ผลการวิเคราะห�ข�อมูลจากกลุ มตัวอย างซ่ึงเปRนประชาชนท่ัว จํานวน 400 คน และการ
สัมภาษณ�ผู�เชี่ยวชาญ คือ ผู�ว าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอําเภอ ปลัดอําเภอ พัฒนาการอําเภอ 
พัฒนากร นายกเทศมนตรีตําบล นายกองค�การบริหารส วนตําบล กํานัน และผู�ใหญ บ�าน จํานวน 25 คน   
ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้ใช�การวิจัยเชิงประมาณเปRนหลักและเสริมด�วยการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนั้นผู�วิจัยจึง
เสนอกลยุทธ�การบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�าน เพ่ือส งเสริมความเข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืน จาก
ผลการวิจัยเชิงปริมาณ ท่ีดําเนินการวิเคราะห�ข�อมูลด�วยสถิติการถดถอยพหุคูณเชิงเส�นตรงแบบ
ข้ันตอน (Stepwise Multiple Linear Regression Analysis) ซ่ึงเปRนสถิติท่ีวิเคราะห�ด�วยความ
ละเอียด ผลการวิเคราะห�ข�อมูลดังกล าว ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรพยากรณ�สามารถพยากรณ�ตัวแปร
ตาม คือ ความเข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืนได�ตามเกณฑ� โดยการเรียงลําดับตามค า b และ Beta จากสูง
ไปหาตํ่าและตัวแปรตามท่ีมีค าเฉลี่ยสูงสุด ( X ) และผู�วิจัยได�กําหนดถ�อยคํากลยุทธ�ใหม ให�เหมาะสม
และสอดคล�องกับงานวิจัยท่ีค�นพบ ดังนี้ 
  กลยุทธ�ท่ี 1 กลยุทธ�การบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�านการอนุรักษ�สิ่งแวดล�อม 
  การบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�านการขจัดมลภาวะ กํานันและผู�ใหญ บ�านต�อง
ศึกษาหาองค�ความรู�เก่ียวกับมลภาวะ การไม ทําลายสิ่งแวดล�อม เช น ประเภทของมลภาวะ ป3ญหาของ
มลภาวะ วิธีขจัดมลภาวะ และมลภาวะท่ีมีผลกระทบหรือเกิดป3ญหากับประชาชนในพ้ืนท่ีหมู บ�าน 
ประชุมประชาคมออกกฎ ระเบียบของหมู บ�าน เก่ียวกับการปฏิบัติกับมลภาวะ มลภาวะท่ีมีผลกระทบ
หรือเกิดป3ญหากับประชาชนในพ้ืนท่ีหมู บ�านมากท่ีสุดส วนใหญ เปRนเรื่องของขยะมูลฝอย ควันไฟจาก
การเผาถ าน ความสกปรกของถนนภายในหมู บ�าน การเผาอ�อยเพ่ือขายให�โรงงานได�เร็วกว าปกติ นํา
เสียในสระ ลําห�วยเน าเสีย ซ่ึงอาจจะเกิดจากการปล อยน้ําเสียจากโรงาน เด็กขับรถเสียงดัง             
ฝุoนละอองในอากาศ  และกลิ่นเหม็น ท่ีเกิดจากโรงงานต างๆ เช น โรงงานแปnงมัน โรงสีข�าว โรงผลิต
ไฟฟnา ผู� ใหญ บ�านต�องให�ประชาชนช วยกันทําความสะอาด ช วยกันพัฒนาหมู บ�าน หากเกิน
ความสามารถให�องค�กรปกครองส วนท�องถ่ิน คือ เทศบาลตําบลและองค�การบริหารส วนตําบลมาเก็บ
ขยะไปทําลาย การเผาขยะทําให�เกิดอากาศเสีย เกิดภาวะเรือนกระจก ห�ามการขับรถเสียงดัง และใช�
สารจุลินทรีย�แก�ไขป3ญหาน้ําเสีย ลดการใช�ถุงพลาสติก หันกลับมาใช�วัสดุธรรมชาติท่ีมีในท�องถ่ิน เช น 
ใช�ใบตองแทนถุงพลาสติก ใช�ตอกแทนหนังยาง ส งเสริมให�มีการนําขยะบางอย างกลับคืนไปใช� โดย
การร วมมือจากองค�กรปกครองส วนท�องถ่ิน เช น ต้ังกองทุนขยะ หรือนําขยะไปขายให�แก ร�านรับซ้ือ
ของเก า 

  กลยุทธ�ท่ี 2 กลยุทธ�การบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�านการปnองกันการลักลอบ
ตัดไม�ทําลายปoา 
  การบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�านการปnองกันการลักลอบตัดไม�ทําลายปoา 
กํานัน และผู�ใหญ บ�านต�องร วมมือกับภาครัฐหรือหน วยงานท่ีเก่ียวข�อง วางมาตรการในการปnองกันการ
ลักลอบตัดไม�ทําลายปoาและการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน� ออกกฎของหมู บ�านเก่ียวกับการปnองกัน
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การลักลอบตัดไม�ทําลายปoาและการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน� จัดต้ังคณะกรรมการหรือชุดปnองกัน
การลักลอบตัดไม�ทําลายปoา และการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน� จัดการอบรมปลูกจิตสํานึกให�
ประชาชนรักปoาและการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน� กํานันและผู�ใหญ บ�านควรผลักดันให�เกิดเปRน
นโยบายรัฐบาล เพ่ือสร�างความเปRนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใช�ประโยชน�ท่ีดิน โดยการ
ปฏิรูปจัดการท่ีดิน กระจายสิทธิท่ีดินอย างเปRนธรรม ใช�ประโยชน�ท่ีดินท้ิงร�าง การจัดให�มีโฉนดชุมชน 
เพ่ือให�ราษฎรมีความม่ันคงในการถือครองท่ีดิน รักษาพ้ืนท่ีไม ให�ตกเปRนของนายทุน เพราะการออก
โฉนดชุมชนต�องออกในรูปขององค�กรชุมชน โฉนดชุมชนไม อาจซ้ือขายได� ราษฎรใช�ประโยชน�เท านั้น 
ซ่ึง “ชุมชน” หมายถึง ราษฎรท่ีรวมตัวกันมีวัตถุประสงค�ร วมกันเพ่ือจัดการดูแลตนเองท้ังทางด�าน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยมีการดําเนินการอย างต อเนื่องมีระบบการบริหารจัดการและการ
แสดงเจตนาแทนกลุ มได� ควรจัดทําปnายและหลักเขตพ้ืนท่ีปoาและท่ีสาธารณประโยชน� 
  กลยุทธ�ท่ี 3 กลยุทธ�การบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�านการรักษามรดกทาง
สังคมท่ีนํามาใช�ในการครองชีวิต  
  การบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�านการรักษามรดกทางสังคมท่ีนํามาใช�ในการ
ครองชีวิตกํานันและผู�ใหญ บ�านต�องมีการส งเสริมให�ประชาชนเข�าถึงศาสนา อนุรักษ�ภาษาพูดของ
ท�องถ่ิน การรับประทานอาหาร อนุรักษ�การแสดง การละเล นพ้ืนบ�าน อนุรักษ�ประเพณี การสร�างท่ีอยู 
อาศัย วัฒนธรรมการแต งกาย การให�ความเปRนอิสระในการนับถือศาสนาและการประกอบอาชีพ มี
การอนุรักษ�งานประเพณีไทยและประเพณีท�องถ่ิน เช น งานสงกรานต� งานแห เทียนพรรษา แห นาง
แมว ทําบุญกลางบ�าน งานแห บายศรี งานบวช งานแต ง งานศพ เปRนต�น ให�ประชาชน เยาวชน รักษา
มารยาททางสังคม ควรเสนอให�กระทรวงศึกษาธิการกําหนดเรื่องมรดกทางสังคม จารีตประเพณี 
วัฒนธรรม ไว�ในหลักสูตรการเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและระดับอ่ืน ส งเสริมให�ผู�ปกครอง
นําบุตรหลาน เยาวชน เข�าวัด โบสถ� มัสยิด เพ่ือรับฟ3งคําสั่งสอนตามหลักศาสนา และมีการแสดง
ความกตัญ�ูต อผู�มีพระคุณ 
  กลยุทธ�ท่ี 4 กลยุทธ�การบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�านการรักษาจารีตประเพณี 
  การบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�านการรักษาจารีตประเพณี กํานันและ
ผู�ใหญ บ�านต�องส งเสริมให�มีการแสดงความกตัญ�ูต อผู�มีพระคุณ โดยเฉพาะอย างยิ่งต อพ อแม ในยาม
แก เฒ า ถ�าใครไม ดูแลสังคมจะลงโทษว าเปRนผู�ท่ีมีความอกตัญ�ู ถือเปRนความชั่วไม มีใครอยากคบค�า
ด�วย ตามประเพณีไทยในเทศกาลสงกรานต� ลูกหลานจะนําเสื้อผ�าไปมอบแก พ อแม  ผู�มีพระคุณ รดน้ํา
ดําหัว ทําบุญอุทิศให�บรรพบุรุษ เด็กจะต�องอบรมมิให�มีการล วงเกินโดยการทําร�ายร างกาย ไม ด าหรือ
ใช�วาจาไม สุภาพกับพ อแม  จัดให�มีการอบรมเด็ก เยาวชน เรื่องวัฒนธรรม ประพฤติปฏิบัติตนตาม
ครรลองวัฒนธรรม เช น การไม ชิงสุกก อนห าม ไม มีการคุมถุงชน เปRนต�น 
  กลยุทธ�ท่ี 5 กลยุทธ�การบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�านการให�การศึกษาแก 
ประชาชน  
  การบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�านการศึกษาแก ประชาชนในหมู บ�าน กํานัน
และผู�ใหญ บ�านต�องทําตัวเปRนตัวอย างแก ประชาชน เช น มีการเรียนต อในระดับท่ีสูงข้ึน แนะนําให�
ประชาชนเรียนต อ ไม ว าจะเปRนเยาวชนหรือประชาชนท่ัวไป เข�าไปมีส วนร วมเปRนกรรมการใน
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สถานศึกษาท่ีต้ังอยู ในหมู บ�านหรือพ้ืนท่ีบริการ และต�องแสดงความคิดเห็นท่ีมีประโยชน�ต อการศึกษา
อย างเต็มกําลังความสามารถ ประสานกับองค�กรปกครองส วนท�องถ่ิน จ�างอาสาสมัครชนบทเข�ามา
อบรมให�ความรู�แก ประชาชน ประสานกับภาครัฐจัดให�มีห�องสมุดประชาชน ศูนย�การเรียนรู�ชุมชน ท่ี
อ านหนังสือพิมพ� ท่ีสืบค�นข�อมูลทางอินเตอร�เน็ต สนับสนุน ส งเสริม ประสานงานให�มีทุนหรือกองทุน
เพ่ือการศึกษาในระดับหมู บ�าน จัดให�มีศูนย�พัฒนาเด็กให�ครอบคลุมทุกหมู บ�าน ผลักดันให�รัฐบาล
กําหนดเปRนนโยบาย เรื่องการเรียนฟรีในระดับท่ีสูงข้ึนกว าเดิม สนับสนุนทุนการศึกษาให�มากข้ึนอย าง
ท่ัวถึง สอดส องดูแลอย าปล อยให�ครูใช�เวลาว างในการประกอบอาชีพเสริมในเวลางาน กรณีมีส วนร วม
ประเมินผลสถานศึกษา ต�องประเมินตามความเปRนจริง ประเมินครูจากนักเรียน ว ามีการอ านออก
เขียนได� หรือมีระดับการพัฒนาการทางการศึกษา ตรงกับระดับชั้นการเรียนหรือไม  
  กลยุทธ�ท่ี 6 กลยุทธ�การบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�านการดําเนินการตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  การบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กํานันและ
ผู�ใหญ บ�านต�องมีความรู�อย างถ องแท�เก่ียวกับหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู หัว คือ ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ�มกัน มีความรู� รอบครอบ และระมัดระวัง ควบคู คุณธรรม 
ต�องทําเปRนแบบอย าง แล�วส งเสริมแก ประชาชนในหมู บ�านทําตาม การมีส วนร วมของสมาชิกใน
ครัวเรือน มีการวางแผนทางการเงิน มีการประหยัดและอดออม มีการจัดการความเสี่ยงและควบคุม
ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในครัวเรือน และมีการลดรายจ ายและเพ่ิมรายได� 
  กลยุทธ�ท่ี 7 กลยุทธ�การบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�าน การบริหารจัดการน้ํา
เพ่ือการเกษตร 
  การบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�านการบริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร กํานัน
และผู�ใหญ บ�านต�องมีความรู�เรื่องการบริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตรท่ีดี ประสานกับภาครัฐเพ่ือ
พัฒนาแหล งน้ํา โดยการขุดลอกคลองส งน้ํา ขุดลอกแหล งน้ําธรรมชาติต างๆ ก อสร�างคลองส งน้ําสู 
พ้ืนท่ีการเกษตร จัดระบบชลประทาน ขุดลอกท่ีสาธารณะเปRนแหล งเก็บกักน้ํา จัดทําฝoายดิน ฝาย
คอนกรีต ฝoายชะลอน้ํา ฝายน้ําล�น ขุดลอกแหล งน้ําเปRนแก�มลิง ก อสร�างเข่ือนหรืออ างเก็บน้ํา การสูบ
น้ําด�วยพลังไฟฟnา การขุดบ อบาดาลในพ้ืนท่ีการเกษตร จัดให�มีคณะกรรมการบริหารจัดการน้ํา มี
กฎระเบียบของการใช�น้ํา จัดต้ังเปRนกลุ มผู�ใช�น้ํา ส งเสริมให�ประชาชนขุดสระน้ําไว�ใช�ในการเกษตร การ
อนุรักษ�พ้ืนท่ีต�นน้ําลําธาร ส งเสริมให�มีการปลูกปoา แนะนําให�ประชาชนปลูกพืชใช�น้ําน�อยในฤดูแล�ง 
จํากัดพ้ืนท่ีการปลูกข�าวนาปรัง 
  กลยุทธ�ท่ี 8 กลยุทธ�การบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�านการบังคับใช�กฎหมาย 
  การบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านการบังคับใช�กฎหมาย กํานันและผู�ใหญ บ�านต�อง
ดําเนินการตามกฎหมายท่ีให�อํานาจหน�าท่ีไว�อย างเสมอภาค ไม เลือกปฏิบัติ ใช�ศาสตร�และศิลป�ควบคู 
กันไป ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีให�อํานาจไว� ปลูกฝ3งและส งเสริมให�ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมาย เช น 
กฎหมายเก่ียวกับการปnองกันและปราบปรามผู�บุกรุกทําลายปoา การปnองกันและปราบปรามผู�บุกรุกท่ี
สาธารณะประโยชน� การลักลอบล าสัตว�ปoา การช วยเหลือผู�ประสบสาธารณภัย กฎหมายว าด�วยบัตร
ประจําตัวประชาชน กฎหมายว าด�วยการทะเบียนราษฎร การสืบสวนจับกุมผู�กระทําผิดอาญา 
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กฎหมายสัตว�พาหนะ กฎหมายอาวุ ธป�น การชี้ ระวั งแนวเขตแทนนายอําเภอ ข�อบัง คับ
กระทรวงมหาดไทยว าด�วยการปฏิบัติงานประนอมข�อพิพาทของคณะกรรมการหมู บ�าน พ.ศ. 2530 
ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 พระราชบัญญัติปoาไม� พ.ศ. 
2484 กฎหมายว าด�วยชลประทานราษฎร� พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท�องท่ี พ.ศ. 2508  
  กลยุทธ�ท่ี 9 กลยุทธ�การบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�านการเปRนชุมชนท่ีพ่ึงตนเอง 
  การบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�าน ด�านการเปRนชุมชนท่ีพ่ึงตนเอง กํานันและ
ผู�ใหญ บ�านต�องดําเนินการ ให�หมู บ�านมีลักษณะพ่ึงตนเองได� คือ 1) เปRนชุมชนเรียนรู�และพร�อมท่ีจะ
เรียนรู� ไม รอสูตรสําเร็จในการแก�ไขป3ญหา ไม นั่งรอความช วยเหลือจากรัฐหรือภายนอก แต ร วมค�นหา
ทางออกจากป3ญหาและพัฒนาศักยภาพของตนเอง 2) เปRนชุมชนท่ีตัดสินใจได�ออย างอิสระ เปRนอิสระ
จากการครอบงําของคนอ่ืน สถาบันอ่ืน องค�กรอ่ืน ไม ว าจะเปRนนักการเมือง พ อค�า ข�าราชการ 
อาจารย� เอ็นจีโอ เปRนอิสระเพราะตัดสินใจได�ด�วยข�อมูลและความรู�ท่ีค�นหามา ไม ใช เพราะคนอ่ืนมา
บอกหรือแนะนํา ซ่ึงเม่ือเราผิดพลาดขาดทุนคนแนะนําไม เคยรับผิดชอบอะไรเลย 3) เปRนชุมชนท่ี
จัดการทุนของตนเองอย างมีประสิทธิภาพ ทุนซ่ึงหมายถึงอะไรท่ีมากกว าเงิน เปRนทุนทรัพยากร 
ความรู�ภูมิป3ญญา ทุนโภคทรัพย� และทุนทางสังคม 4) เปRนชุมชนท่ีมีธรรมาภิบาล โปร งใสตรวจสอบได� 
และมีการติดตามประเมินผลการดําเนินกิจกรรมและโครงการต างๆ 5) ประชาชนมีการพ่ึงพาตนเอง
ก อน การพ่ึงพารัฐจะพ่ึงพาเฉพาะเรื่องสาธารณูปโภคพ้ืนฐานและสิ่งท่ีจําเปRนเท านั้น   
  กลยุทธ�การบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านเพ่ือส งเสริมความเข�มแข็งของชุมชนท่ี
ยั่งยืน ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล าง ท่ีได�จากการวิเคราะห�ข�อมูล สรุปเปRนโมเดล 
ดังภาพท่ี 5.1 
กกก 
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ภาพท่ี 5.1 แสดงโมเดลกลยุทธ�การบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านเพ่ือส งเสริมความเข�มแข็งของ
 ชุมชนท่ียั่งยืน ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล าง 
 
 กล าวโดยสรุป กลยุทธ�การบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านเพ่ือส งเสริมความเข�มแข็งของ
ชุมชนท่ียั่งยืน ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล างท้ัง 9 กลยุทธ� ท่ีได�จากผลการวิเคราะห�
ข�อมูล เม่ือสังเคราะห�จากผลการวิจัยและตรวจสอบยืนยันจากผู�ให�ข�อมูลสําคัญ 25 คน สรุปได�เปRน 4 
กลยุทธ� คือ 1) ด�านการสร�างให�เปRนชุมชนท่ีพ่ึงตนเองได� โดยชุมชนต�องพัฒนาศักยภาพให�พ่ึงตนเองได� 
เปRนชุมชนแห งการเรียนรู� ไม รอสูตรสําเร็จในการแก�ไขป3ญหา ไม นั่งรอความช วยเหลือจากรัฐหรือ
ภายนอก การพ่ึงพารัฐเท าท่ีจําเปRน ตัดสินใจได�ออย างอิสระ จัดการทุนของตนเองอย างมีประสิทธิภาพ 
เปRนชุมชนท่ีมีธรรมาภิบาล มีการประกอบอาชีพท่ีม่ังคง ลดรายจ ายท่ีไม จําเปRน เพ่ิมรายได� การรักษา
จารีตประเพณี และการรักษามรดกทางสังคมเพ่ือนํามาใช�ในการครองชีวิต 2) ด�านการดําเนินการตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยจัดให�มีการดํารงชีพอย างพอประมาณ มีเหตุมีผลและสร�างภูมิคุ�มกัน 
ศึกษาหาความรู� และมีคุณธรรม 3) ด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรอย างยั่งยืน โดยจัดให�มีการอนุรักษ�
สิ่งแวดล�อมไม ให�เกิดมลภาวะ ปnองกันการลักลอบตัดไม�ทําลายปoาและการบุกรุกท่ีสาธารณะประโยชน� 
โดยจัดต้ังคณะกรรมการปnองกันการลักลอบตัดไม�ทําลายปoาประจําหมู บ�าน มีการบริหารจัดการน้ําเพ่ือ

กลยุทธ!ที่ 9 กลยุทธ!การบริหารของ

กํานันและผู�ใหญ)บ�านด�านการบังคับใช�

กฎหมาย  

กลยุทธ!การบริหารของ

กํานันและผู�ใหญ)บ�าน 

เพ่ือส)งเสริมความเข�มแข็ง

ของชุมชนท่ีย่ังยืน 

ในเขตจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนลาง 

กลยุทธ!ที่ 8 กลยุทธ!การบริหารของ

กํานันและผู�ใหญ)บ�านด�านการบริหาร

จัดการน้ําเพื่อการเกษตร  
         

กลยุทธ!ที่ 6 กลยุทธ!การบริหารของ

กํ านั นแล ะผู� ใหญ) บ� าน ด� า นกา ร ให�

การศึกษาแก)ประชาชน  

กลยุทธ!ที่ 2 กลยุทธ!การบริหารของ

กํานันและผู�ใหญ)บ�านด�านการอนุรักษ!

สิ่งแวดล�อม 

 

กลยุทธ!ที่ 4 กลยุทธ!การบริหารของ

กํานันและผู�ใหญ)บ�านด�านการรักษา

มรดกทางสังคมที่นํามาใช�ในการครอง

ชีวิต  

กลยุทธ!ที่ 3 กลยุทธ!การบริหารของ

กํานันและผู�ใหญ)บ�านด�านการการ

ป;องกันการลักลอบตัดไม�ทําลายป=า 

 

กลยุทธ!ที่ 5 กลยุทธ!การบริหารของ

กํานันและผู�ใหญ)บ�านด�านการรักษา

จารีตประเพณี  

กลยุทธ!ที่ 7 กลยุทธ!การบริหารของกํานัน

และผู�ใหญ)บ�านด�านการดําเนินการตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

กลยุทธ!ที่ 1 กลยุทธ!การบริหารของ

กํานันและผู�ใหญ)บ�านด�านการเปAน

ชุมชนที่พึ่งตนเอง 
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การเกษตรโดยการจัดทําระเบียบการใช�น้ําท่ีเหมาะสม มีคณะกรรมการบริหารจัดการน้ํา และมีการพัฒนา
แหล งน้ํา การปลูกจิตสํานึกให�ประชาชนในการอนุรักษ�สิ่งแวดล�อม และรักษาภูมิป3ญญาท�องถ่ินท่ีสืบ
ทอดมาแต บรรพบุรุษ 4) การพัฒนาการศึกษาของประชาชน โดยจัดให�มีการส งเสริมสนับสนุนให�
ประชาชนรักการเรียนรู� ให�ความรู�ประชาชนในการประกอบอาชีพ มีแหล งเรียนรู�ในชุมชน มีระบบการ
สื่อสารท่ีทันสมัย ส งเสริมให�ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมาย และปลูกฝ3งวินัยแก ประชาชน 
 
5.3 ข�อเสนอแนะ 
 5.3.1 ข�อเสนอแนะการกําหนดนโยบายเก่ียวกับการบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�าน  
  1) รัฐบาลควรกําหนดนโยบายส งเสริมสนับสนุนการปกครองท�องท่ี คือ หมู บ�านและ
ตําบล ท่ีมีกํานันและผู�ใหญ บ�านเปRนหัวหน�าปกครองราษฎร ซ่ึงเกิดข้ึนตามพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท�องท่ี พระพุทธศักราช 2457 ควบคู ไปกับการปกครองท�องถ่ิน ให�เปRนรูปธรรม เพราะจะเห็น
ได�ว าทุกกระทวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ องค�กรภาครัฐ องค�กรภาคเอกชนบางองค�กร และองค�กร
สังคมในตําบลและหมู บ�าน ได�มอบหมายภารกิจให�แก กํานันและผู�ใหญ บ�านเปRนผู�ดําเนินการเปRนส วน
ใหญ  นับได�ว าการปกครองท�องท่ียังมีบทบาทสําคัญต อองค�กรต างๆ ต อสังคมและประเทศชาติ ดังนั้น
รัฐบาลควรให�การส งเสริมสนับสนุนกิจการการบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านด�านต างๆ เช น จัดสรร
งบประมาณลงไปถึงระดับหมู บ�านหรือระดับอําเภอตามสมควร สําหรับจัดกิจกรรม โครงการ ด�านการ
ส งเสริมเศรษฐกิจ การแก�ไขป3ญหาสังคม การดําเนินการด�านการเมืองการปกครอง การดําเนินการตาม
วัฒนธรรมประเพณีท�องถ่ิน การแก�ไขป3ญหาสิ่งแวดล�อม การพัฒนาศักยภาพของกํานันและผู�ใหญ บ�าน 
จัดสรรงบประมาณในการก อสร�างปรับปรุงอาคารท่ีทําการกํานันและผู�ใหญ บ�านพร�อมวัสดุครุภัณฑ�ท่ี
จําเปRน และจัดสรรงบประมาณสําหรับการอํานวยการ เพ่ือนําไปสู การพ่ึงพาตนเองได� การพ่ึงพารัฐ
เท าท่ีจําเปRน ประชาชนมีการร วมกันคิดวางแนวทางดําเนินกิจกรรม ร วมกันทํา ร วมกันแก�ไขป3ญหา 
ร วมกันรับผิดชอบ และร วมกันรับผลประโยชน� ซ่ึงจะก อให�เกิดความเข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืนในท่ีสุด 
  2) รัฐบาลควรกําหนดให�มีนโยบายเก่ียวกับการสร�างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
กํานันและผู�ใหญ บ�าน ด�วยวิธีเพ่ิมค าตอบแทน รางวัลจากการปฏิบัติงานเปRนส วนตัวหรือหมู บ�าน  
รัฐบาลไม ควรแก�ไขกฎหมายเก่ียวกับวาระการดํารงตําแหน งของกํานันและผู�ใหญ บ�าน จากวาระ 5 ปk 
เปRนวาระ 60 ปk กลับไปกลับมา จนทําให�กํานันและผู�ใหญ บ�านเสียขวัญกําลังใจ และเกิดกระแสการ
ต อต�านรัฐบาลจากกํานันผู�ใหญ บ�านและประชาชนท่ัวไป จนเปRนเหตุให�มีการชุมนุมเรียกร�องอยู 
บ อยครั้ง  ควรมีการแก�ไขกฎหมายเก่ียวกับวาระการดํารงตําแหน งของผู�ช วยผู�ใหญ บ�านให�มีวาระการ
ดํารงตําแหน ง 5 ปk และมีคุณสมบัติด�านอายุไม เกิน 60 ปk ให�สอดคล�องกับคุณสมบัติของผู�ใหญ บ�าน
ป3จจุบัน จัดสรรงบประมาณค าตอบแทนให�แก คณะกรรมการหมู บ�าน (กม.) ซ่ึงมีหน�าท่ีช วยเหลือ 
แนะนํา ให�คําปรึกษา แก ผู�ใหญ บ�านและนายอําเภอ ให�เสมอภาคกับองค�กรของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู บ�าน (อสม.) และองค�กรอ่ืน 
 5.3.2 ข�อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�าน 
  กํานันและผู�ใหญ บ�านเปRนผู�นําสูงสุดในระดับตําบลและหมู บ�าน ซ่ึงมีหน�าท่ีทางการ
ปกครอง การบริหาร บําบัดทุกข�บํารุงสุขให�แก ประชาชนเปRนจํานวนมาก เปRนผู�ท่ีอยู ใกล�ชิดกับ
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ประชาชนมากท่ีสุด ป3ญหาทุกอย างท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี กํานันและผู�ใหญ บ�านต�องรับทราบและเข�าไป
แก�ไขป3ญหาเปRนคนแรก หลังจากนั้นหน วยงานท่ีเก่ียวจึงจะเข�าไปดําเนินการ ดังนั้น กํานันและ
ผู�ใหญ บ�านควรมีกลยุทธ�การบริหารเพ่ือส งเสริมความเข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืน คือ 
  กลยุทธ�ท่ี 1 กลยุทธ�ด�านการเปRนชุมชนท่ีพ่ึงตนเอง โดยชุมชนต�องพัฒนาศักยภาพให�
พ่ึงตนเองได� ในการประกอบอาชีพได�อย างม่ันคง ซ่ึงควรพ่ึงพารัฐเท าท่ีจําเปRนเท านั้น 
  กลยุทธ�ท่ี 2 กลยุทธ�ด�านการอนุรักษ�สิ่งแวดล�อม โดยการให�ความรู�เก่ียวกับมลภาวะ 
ไม ทําลายสิ่งแวดล�อม มีการออกกฎ ระเบียบของหมู บ�าน และปลูกจิตสํานึกการมีส วนร วมของ
ประชาชนในการอนุรักษ�สิ่งแวดล�อม  
  กลยุทธ�ท่ี 3 กลยุทธ�ด�านการปnองกันการลักลอบตัดไม�ทําลายปoา โดยออกกฎของ
หมู บ�านเก่ียวกับการปnองกันการลักลอบตัดไม�ทําลายปoา จัดต้ังคณะกรรมการปnองกันการลักลอบตัดไม�
ทําลายปoาประจําหมู บ�าน และการปลูกจิตสํานึกให�ประชาชน  
  กลยุทธ�ท่ี 4 กลยุทธ�ด�านการรักษามรดกทางสังคมท่ีนํามาใช�ในการครองชีวิต โดย
การสืบสานการอนุรักษ�มรดกทางสังคม รักษาภูมิป3ญญาท�องถ่ินท่ีสืบทอดมาแต บรรพบุรุษ 
  กลยุทธ�ท่ี 5 กลยุทธ�ด�านการรักษาจารีตประเพณี โดยการส งเสริมให�ประชาชน
รักษาหลักปฏิบัติตามวิถีชีวิตของตนและวัฒนธรรมท่ีมีมาแต โบราณ  
  กลยุทธ�ท่ี 6 กลยุทธ�ด�านการพัฒนาการศึกษาของประชาชน โดยการส งเสริมให�
ประชาชนรักการเรียนรู�และให�ความรู�แก ประชาชนในการประกอบอาชีพ  
  กลยุทธ�ท่ี 7 กลยุทธ�ด�านการดําเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปRนการ
น�อมนําหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู หัวมาใช�ดําเนินชีวิตทุกระดับ  
  กลยุทธ�ท่ี 8 กลยุทธ�ด�านการบริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร โดยการจัดทําระเบียบ
การใช�น้ําท่ีเหมาะสม มีคณะกรรมการบริหารจัดการน้ํา และมีการพัฒนาแหล งน้ํา  
  กลยุทธ�ท่ี 9 กลยุทธ�ด�านการบังคับใช�กฎหมาย โดยส งเสริมให�ประชาชนปฏิบัติตาม
กฎหมาย และปลูกฝ3งวินัยแก ประชาชน  
 5.3.3 ข�อเสนอแนะการวิจัยต อไป 
  1) ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับความพึงพอใจของผู�รับบริการหรือประสิทธิผลการ
บริหารของกํานันและผู�ใหญ บ�านเพ่ิมเติม 
  2) ควรมีการศึกษาวิจัยตามตัวแปรท่ีศึกษาในพ้ืนท่ีภาคอ่ืนของประเทศไทย 
  3) ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการบริหารระหว างองค�กรหมู บ�านและตําบล
(การปกครองท�องท่ี) กับองค�การบริหารส วนตําบลและเทศบาลตําบล (การปกครองท�องถ่ิน) ซ่ึงองค�กร
ท้ังสองประเภทนี้ ล�วนเปRนองค�กรท่ีอยู ในพ้ืนท่ีระดับเดียวกัน กล าวคือ มีพ้ืนท่ีการปกครองและ
ประชาชนท่ีอยู ในเขตปกครองท่ีทับซ�อนกันอยู  หากผลการวิจัยออกมาว าองค�กรท้ังสองประเภทยังมี
ความจําเปRนต อการบริหารราชการแผ นดิน ก็ควรให�ดํารงอยู ควบคู กันต อไปตามสถานการณ�ป3จจุบัน
ของบ�านเมือง หากองค�กรใดไม มีความจําเปRน ก็ควรมีการปรับ ยุบรวม หรือยุบองค�กรใดองค�กรหนึ่ง
ให�คงเหลือองค�กรเดียว ซ่ึงจะส งผลต อการประหยัดงบประมาณแผ นดินและเกิดประโยชน�สุขต อ
ประชาชนมากยิ่งข้ึน 
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ภาคผนวก ก 
รายช่ือผู�เช่ียวชาญ 
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รายช่ือผู�เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
 

1. ศาสตราจารย� ดร.จํานงค�  อดิวัฒนสิทธิ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
2. ผู�ช-วยศาสตราจารย� ดร.จํารูญ  พริกบุญจันทร� มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
3. ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�   
 ในพระบรมราชูปถัมภ� 
4. ดร.พรนภา  เตียสุธิกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�   
 ในพระบรมราชูปถัมภ� 
5. ดร.สิริกร  กําพลังฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
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ภาคผนวก ข 
รายช่ือผู�ให�ข�อมูลสําคัญ (ผู�ให�สัมภาษณ�) 
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รายช่ือผู�ให�ข�อมูลสําคัญการวิจัย จากการสัมภาษณ#เชิงลึก 
 

ช่ือตัว – ช่ือสกุล ตําแหน(ง หน(วยงาน 
1. นายนิพนธ�  สาธิตสมิตพงษ� แทนผู�ว-าราชการจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
2. นายพิสุทธิ์  บุษยพรรณพงศ� ปลัดจังหวัดชัยภูมิ ท่ีทําการปกครองจังหวัด

ชัยภูมิ 
3. นายประภาส  รักษาทรัพย� แทนผู�ว-าราชการจังหวัด

นครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 

4. นายทรงศักด์ิ  วลัยใจ แทนปลัดจังหวัดนครราชสีมา ท่ีทําการปกครองจังหวัด
นครราชสีมา 

5. นายธานี  สินประสงค� นายอําเภอบ�านเขว�า อําเภอบ�านเขว�า  
จังหวัดชัยภูมิ 

6. นายพินิจ บุญวรรณ นายอําเภอเมืองชัยภูมิ อําเภอเมืองชัยภูมิ  
จังหวัดชัยภูมิ 

7. นางสาวสุกัญญา  กุลสุวรรณ� ปลัดอําเภอหัวหน�าฝCายบริหารงาน
ปกครอง 

ท่ีทําการปกครองอําเภอ 
บ�านเขว�า จังหวัดชัยภูมิ 

8. นายบุญสินธิ์  ประทุมชาติ ปลัดอําเภอเมืองชัยภูมิ ท่ีทําการปกครองอําเภอ 
เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

9. นางดวงเนตร  นามสมบูรณ� ปลัดอําเภอแก�งสนามนาง ท่ีทําการปกครองอําเภอ 
แก�งสนามนาง  
จังหวัดนครราชสีมา 

10. นายสว-าง  สมมาตย� ปลัดอําเภอบ�านเขว�า ท่ีทําการปกครองอําเภอ 
บ�านเขว�า จังหวัดชัยภูมิ 

11. นายบัณฑิต  ต้ังสกุล ปลัดอําเภอเมืองชัยภูมิ ท่ีทําการปกครองอําเภอ 
เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

12. นางจรัสพร  บุญเงิน พัฒนาการอําเภอบ�านเขว�า สํานักงานพัฒนาชุมชน 
อําเภอบ�านเขว�า   
จังหวัดชัยภูมิ 

13. นางสาวเพ็ญศรี  จุมพล พัฒนาการอําเภอแก�งสนามนาง สํานักงานพัฒนาชุมชน 
อําเภอแก�งสนามนาง  
จังหวัดนครราชสีมา 
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รายช่ือผู�ให�ข�อมูลสําคัญการวิจัย จากการสัมภาษณ#เชิงลึก (ต(อ) 
 

ช่ือตัว – ช่ือสกุล ตําแหน(ง หน(วยงาน 
14. นายสมเดช  ใจรักษา พัฒนากรอําเภอเมืองชัยภูมิ สํ า นั ก ง า น พั ฒ น า ชุ ม ช น 

อําเภอเมืองชัยภูมิ  
จังหวัดชัยภูมิ 

15. นายสมศักด์ิ  ชัยหลาก พัฒนากรอําเภอบ�านเขว�า สํ า นั ก ง า น พั ฒ น า ชุ ม ช น 
อําเภอบ�านเขว�า  
จังหวัดชัยภูมิ 

16. นายเทศา  รณไพรี กํานันตําบลนาฝาย  อําเภอเมืองชัยภูมิ  
จังหวัดชัยภูมิ 

17.นายเสถียร  ยวงสุวรรณ� กํานันตําบลบ�านเขว�า  อําเภอบ�านเขว�า  
จังหวัดชัยภูมิ 

18. นายขุนทอง  วงศ�คํา กํานันตําบลบ�านโนนแดง  อําเภอบ�านเขว�า  
จังหวัดชัยภูมิ 

19. นายจิตติโชค  ภูมิชัยชนะ  กํานันตําบลตลาดแร�ง  อําเภอบ�านเขว�า จังหวัดชัยภูมิ 
20. นางเบญจลักษณ�  สิทธิวงศ� ผู�ใหญ-บ�านบ�านแจ�งเจริญ  

หมู-ท่ี 4  ตําบลหนองแจ�งใหญ- 
อําเภอบัวใหญ-   
จังหวัดนครราชสีมา 

21. นายกมล  สุจริต ผู�ใหญ-บ�านบ�านหัวบึง หมู-ท่ี 1  
ตําบลบึงพะไล 

อําเภอแก�งสนามนาง   
จังหวัดนครราชสีมา 

22. นายเจษฎา  โพธิ์คุม ผู�ใหญ-บ�านบ�านหลุบโพธิ์ หมู-ท่ี 
5 ตําบลตลาดแร�ง 

อําเภอบ�านเขว�า  
จังหวัดชัยภูมิ 

23. นางอุษา  โพธิ์ชัย นายกองค�การบริหารส-วน
ตําบลหนองนาแซง  

ท่ีทําการองค�การบริหารส-วน
ตําบลหนองนาแซง  
อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  

24. นายนิยม  ดิเรกศิลปK  นายกองค�การบริหารส-วน
ตําบลภูแลนคา  

ท่ีทําการองค�การบริหารส-วน
ตําบลภูแลนคา อําเภอบ�านเขว�า  
จังหวัดชัยภูมิ  

25. นายอุดร  มาสิงห� นายกองค�การบริหารส-วน
ตําบลลุ-มลําชี  

สํานักงานเทศบาลตําบลลุ-ม
ลําชี อําเภอบ�านเขว�า  
จังหวัดชัยภูมิ  
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ภาคผนวก ค 
เคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัย 
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                            แบบสอบถาม 
เร่ือง  กลยุทธ#การบริหารของกํานันและผู�ใหญ(บ�านเพ่ือส(งเสริมความเข�มแข็ง 

ของชุมชนที่ยั่งยืน 
……………………………………………………………………. 

คําชี้แจง 
 1. แบบสอบถาม เรื่อง กลยุทธ�การบริหารของกํานันและผู�ใหญ-บ�านเพ่ือส-งเสริมความ
เข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืน ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล-างนี้ เปMนแบบสอบถามท่ีสร�าง
ข้ึนเพ่ือประโยชน�ในการศึกษาวิจัยตามหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัย      
ราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� มีวัตถุประสงค�การวิจัย คือ 1) เพ่ือศึกษาปOจจัยด�านการ
บริหารของกํานันและผู�ใหญ-บ�านท่ีมีผลต-อความเข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืน ในเขตจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล-าง 2) เพ่ือเสนอกลยุทธ�การบริหารของกํานันและผู�ใหญ-บ�านเพ่ือส-งเสริม
ความเข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืน ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล-าง  
 ซ่ึงผู�วิจัยใคร-ขอข�อมูลจากท-านเพ่ือนําไปวิเคราะห�และสังเคราะห�เปMนองค�ความรู�ใหม-และ
นําไปประยุกต�ใช�กับการปกครองท�องท่ีของไทยต-อไป 
 2. แบบสอบถามฉบับนี้แบ-งออกเปMน 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 ข�อมูลส-วนบุคคลของผู�ตอบแบบสอบถาม  
  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารของกํานันและผู�ใหญ-บ�าน ประกอบด�วย
ปOจจัยด�านต-างๆ คือ 2.1) ปOจจัยการบริหารด�านกฎหมายลักษณะปกครองท�องท่ี กฎหมายอ่ืน และ
ตามท่ีกระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย 2.2) ปOจจัยการบริหารด�านการเมืองการปกครอง 3.3) ปOจจัย
การบริหารด�านเศรษฐกิจ 3.4) ปOจจัยการบริหารด�านสังคม 3.5) ปOจจัยการบริหารด�านวัฒนธรรม    
3.6) ปOจจัยการบริหารด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  
  ตอนท่ี 3 เปMนแบบสอบถามเก่ียวกับความเข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืน ประกอบด�วยปOจจัย
ด�านต-างๆ คือ 3.1) ปOจจัยด�านคุณภาพชีวิตของประชาชน 3.2) ปOจจัยด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรอย-าง
ยั่งยืน 3.3) ปOจจัยด�านการมีภูมิคุ�มกัน 3.4) ปOจจัยด�านการเปMนชุมชนท่ีพ่ึงตนเอง 
  ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นและข�อเสนอแนะ 
  โปรดตอบแบบสอบถามในแต-ละตอนให�ครบทุกข�อตามความเปMนจริง เพราะจะทําให�
ผลการวิจัยมีความน-าเชื่อถือและสามารถนําไปใช�ประโยชน�แก-สังคมส-วนรวมและประเทศชาติได� 
ข�อมูลท่ีระบุไว�ในแบบสอบถามถือเปMนความลับและนําไปใช�เพ่ือการศึกษา ผู�วิจัยขอขอบพระคุณท่ีให�
ความอนุเคราะห�ในการตอบแบบสอบถาม 
 

นายบุญเลิศ  นครกัณฑ� 
นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร�  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� 
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ตอนท่ี 1 ข�อมูลส-วนบุคคลของผู�ตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย      ลงในช-อง � ตามความเปMนจริง 
 
1. เพศ 
 (1) � ชาย (2) � หญิง 
2. อายุ 
 (1) � 18-30 ปR (2) � 31-40 ปR (3) � 41-50 ปR  
 (4) � 51-60 ปR (5) � 61 ปR ข้ึนไป 
3. สถานภาพการสมรส 
 (1) � โสด (2) � สมรส (3) � หย-า/หม�าย 
4. ระดับการศึกษา  
 (1) � ประถมศึกษา  (2) � มัธยมศึกษา (3) � ประกาศนียบัตรวิชาชีพ     
 (4) � ปริญญาตรี (5) � สูงกว-าปริญญาตรี 
5. อาชีพ  
 (1) � เกษตรกรรม  
 (2) � รับจ�าง 
 (3) � ค�าขาย/ประกอบธุรกิจส-วนตัว 
 (4) � ข�าราชการ เจ�าหน�าท่ีของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 (5) � พนักงานบริษัทเอกชน 
6. รายได�ต-อเดือน 
 (1) � ตํ่ากว-า 5,000 บาท (2) � 5,001-10,000 บาท   
 (3) � 10,001-15,000 บาท (4) � 15,001-20,000 บาท (5) � มากกว-า 20,000 บาท 
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คําช้ีแจง   
 1. โปรดตอบแบบสอบถามตามความเปMนจริง และทําเครื่องหมาย /  ให�ตรง กับตัว เลขท่ี
เปMนคําตอบของท-านเพียงคําตอบเดียว 
 2. เกณฑ�การพิจารณา ดังนี้ 
   5 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด 
   4 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติมาก 
   3 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติปานกลาง 
   2 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติน�อย 
   1 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติน�อยท่ีสุด 
 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารของกํานันและผู�ใหญ(บ�าน เพ่ือส(งเสริมความเข�มแข็ง
ของชุมชนท่ีย่ังยืน 
 2.1 การบริหารของกํานันและผู�ใหญ-บ�าน ตามกฎหมายลักษณะปกครองท�องท่ี กฎหมาย
อ่ืน และตามท่ีกระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย 
 

ลําดับ 
การบริหารของกํานันและผู�ใหญ(บ�าน ตามกฎหมายลักษณะ

ปกครองท�องท่ี กฎหมายอ่ืน และตามท่ีกระทรวง ทบวง 
กรม มอบหมาย 

ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

 1. การบริหารตามกฎหมายลักษณะปกครองท�องท่ี 

1. กํานันและผู� ใหญ-บ�าน มีการดําเนินการรักษาความสงบ
เรียบร�อยให�เกิดข้ึนแก-ประชาชนเปMนประจํา 

     

2. 
กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการดําเนินการสร�างความปรองดอง
ให�เกิดข้ึนแก-ประชาชนในหมู-บ�าน 

     

 
3. 

กํานันและผู�ใหญ-บ�านให�บริการต-อประชาชนท่ีมาติดต-อส-วน
ราชการได�เปMนอย-างดี  

     

 
4. 

กํานันและผู�ใหญ-บ�าน ได�มีการรับฟOงปOญหาความเดือดร�อนของ
ประชาชน ในการแก�ไขปOญหาให�ประสบผลสําเร็จ 

     

 
5. 

กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนร-วมมือกัน
ช-วยเหลือผู�ประสบภัย กรณีเกิดภัยเท-าท่ีจําเปMน 

     

6. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน เม่ือพบผู�กระทําความผิดตามกฎหมาย 
มีการดําเนินการจับกุมตามอํานาจหน�าท่ีได� 
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ลําดับ 
การบริหารของกํานันและผู�ใหญ(บ�าน ตามกฎหมายลักษณะ

ปกครองท�องท่ี กฎหมายอ่ืน และตามท่ีกระทรวง ทบวง 
กรม มอบหมาย 

ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

 2. การบริหารตามกฎหมายอ่ืน 

7. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการปฏิบัติหน�าท่ีในฐานะนายทะเบียน
ผู�รับแจ�งตามกฎหมายทะเบียนราษฎร เช-น รับแจ�งเกิด ตาย 
เปMนต�น ได�เปMนอย-างดี 

     

8. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการปฏิบัติหน�าท่ีตามกฎหมายในการทํา
บัตรประจําตัวประชาชน เช-น การรับรองการทําบัตรฯ เปMนต�น 

     

9. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการปฏิบัติหน�าท่ีตามกฎหมายอาวุธ
ปWน ในการรับรองความประพฤติให�แก-ผู�ขออนุญาตมีและใช�
อาวุธปWน เฉพาะผู�ท่ีมีความประพฤติดี  

     

10. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการปฏิบัติหน�าท่ีตามกฎหมายทหาร 
โดยแจ�งข�อมูลให�กับชายไทยท่ีมีอายุครบตามกฎหมาย ไปข้ึน
บัญชีทหารกองเกินและการตรวจเลือก 

     

11. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการปฏิบัติหน�าท่ีตามกฎหมายปCาไม� 
โดยมีวิธีการปXองกันและปราบปรามผู�ลักลอบตัดไม�ทําลายปCา 
ร-วมกับเจ�าหน�าท่ี ได�เปMนอย-างดี 

     

 3. การบริหารตามท่ีกระทรวง ทบวง กรมมอบหมาย 

12. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการปฏิบัติงานตามท่ีกระทรวง ทบวง 
กรม ต-างๆ มอบหมาย ทําให�เกิดประโยชน�สุขต-อประชาชน 

     

13. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน ได�รับความไว�วางใจในการปฏิบัติหน�าท่ี 
ตาม ท่ีกระทรวง  ทบวง  กรม ต- า งๆ  มอบหมาย ตาม
วัตถุประสงค�ของหน-วยงานนั้นๆ ได� 
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 2.2 การบริหารของกํานันและผู�ใหญ-บ�านด�านการเมืองการปกครอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ 
การบริหารของกํานันและผู�ใหญ(บ�าน ด�านการเมืองการ

ปกครอง 

ระดับการปฏิบัติ 
5 4 3 2 1 

 1. การบริหารทางการปกครอง 

14. กํานันและผู� ใหญ-บ�าน มีการประชุมออกกฎของหมู-บ�าน 
เพ่ือให�ประชาชนยึดถือปฏิบัติร-วมกัน 

     

15. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการประนีประนอมข�อพิพาท ในการ
แก�ปOญหาท่ีเกิดข้ึนต-อประชาชน 

     

16. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการประชุมประชาคมหมู-บ�านในการ
ตรวจสอบยืนยันโครงการหรือกิจกรรมต-าง ๆ ของหน-วยงาน 
ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ี 

     

17. กํานันและผู� ใหญ-บ�าน มีการบูรณาการจัดทําแผนพัฒนา
หมู-บ�านทุกปR 

     

 2. การบริหารทางการเมือง 

18. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน ปฏิบัติตนเปMนแบบอย-างแก-ประชาชน
โดยการไปใช�สิทธิลงคะแนนเลือกต้ัง 

     

19. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน ปฏิบัติตนวางตัวเปMนกลางทางการเมือง       

20. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการส-งเสริมให�ประชาชนปฏิบัติตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเปMนประมุข  

     

21. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการสนับสนุนให�ประชาชนมีส-วนร-วม
ทางการเมือง  
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 2.3 การบริหารของกํานันและผู�ใหญ-บ�านด�านเศรษฐกิจ 
 

 

ลําดับ 
การบริหารของกํานันและผู�ใหญ(บ�าน 

ด�านเศรษฐกิจ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
 1. การดําเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      

22. การบริหารของกํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการส-งเสริมให�ประชาชนมี
ความรู� ในการประกอบอาชีพ และการดําเนินชีวิต อย-างมีเหตุผล  

     

23. การบริหารของกํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการส-งเสริมสนับสนุนให�
ประชาชนประกอบอาชีพอย-างพอเพียง 

     

24. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการส-งเสริมสนับสนุนให�ประชาชน
ประกอบอาชีพ โดยการเตรียมความพร�อมในการรับผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

     

25. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการส-งเสริมสนับสนุน ให�ประชาชนประกอบ
อาชีพ โดยการศึกษาประกอบอาชีพด�วยความรอบครอบ 

     

 2. การบริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร 

26. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน จัดให�มีคณะกรรมการบริหารจัดการน้ํา
เพ่ือการเกษตรได�อย-างเหมาะสม 

     

27. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการกําหนดแนวทางการบริหารจัดการ
น้ําเพ่ือการเกษตรได�อย-างเหมาะสม 

     

28. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการประสานการช-วยเหลือจากภาครัฐ 
ในการพัฒนาแหล-งน้ําเพ่ือการเกษตรในหมู-บ�าน 

     

 3. การแก�ไขปOญหาความยากจน      

29. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการประสานข�อมูลในการจัดทํา
แผนพัฒนาหมู-บ�าน ในการแก�ไขปOญหาความยากจนท่ีเปMน
รูปธรรม 

     

30. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการส-งเสริมให�มีการจัดทําบัญชี
ครัวเรือนทุกครัวเรือน ให�ตระหนักในค-าใช�จ-ายครัวเรือน 

     

31. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการประสานให�ภาครัฐจัดสรรท่ีดินทํา
กินให�แก-ผู�ยากจน 

     

32. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการส-งเสริมสนับสนุนให�มีการรวมกลุ-ม
ในการประกอบอาชีพ  
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 2.4 การบริหารของกํานันและผู�ใหญ-บ�านด�านสังคม 

 

 

ลําดับ 
การบริหารของกํานันและผู�ใหญ(บ�าน 

ด�านเศรษฐกิจ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
 4. การอบรมให�ความรู�ในการประกอบอาชีพ 

33. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการสนับสนุนให�มีทีมวิทยากร อบรม
ให�ความรู�แก-ประชาชน เก่ียวกับอาชีพการเกษตร และอาชีพ
อ่ืนๆ 

     

34. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการส-งเสริมสนับสนุนให�มีการจัดต้ัง
ศูนย�การเรียนรู�ในการประกอบอาชีพในหมู-บ�าน 

     

ลําดับ การบริหารของกํานันและผู�ใหญ(บ�านด�านสังคม 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
 1. การปXองกันและแก�ไขปOญหาอบายมุข      

35. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการส-งเสริมสนับสนุนให�ประชาชน
ประกอบอาชีพตลอดปR 

     

36. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการกวดขันให�สถานประกอบการ 
ปฏิบัติตามกฎหมายอย-างเคร-งครัด 

     

37. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการแจ�งข�อมูลผู�ทําผิดกฎหมาย ต-อ
เจ�าหน�าท่ีผู�มีอํานาจในการดําเนินคดี 

     

 2. การปXองกันและแก�ไขปOญหายาเสพติด      

38. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการประชุมออกกฎของหมู-บ�านร-วมกัน 
ในการปXองกันปOญหายาเสพติด 

     

39. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการตรวจหาสารเสพติดในปOสสาวะ
กลุ-มเสี่ยง เพ่ือนําเข�าสู-กระบวนการบําบัดรักษาต-อไป  

     

40. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน จัดให�มีการต้ังศูนย�ปXองกันและแก�ไข
ปOญหายาเสพติดในหมู-บ�าน  

     

 3. การให�การศึกษาแก-ประชาชนในหมู-บ�าน      

41. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการส-งเสริมให�มีการศึกษาต-อของเด็ก 
เยาวชน และประชาชนท่ัวไปในหมู-บ�าน  
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 2.5 การบริหารของกํานันและผู�ใหญ-บ�านด�านวัฒนธรรม 
 

 

ลําดับ การบริหารของกํานันและผู�ใหญ(บ�านด�านสังคม 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
42. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีส-วนร-วมในการจัดการศึกษา ในเขต

พ้ืนท่ีให�บริการ  
     

43. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการอบรมให�ความรู�แก-ประชาชน ใน
โอกาสต-างๆ อยู-เสมอ  

     

 4. การปXองกันประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบ 

44. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการส-งเสริมสนับสนุนให�มีท่ีปรึกษา
ด�านกฎหมายในหมู-บ�าน 

     

45. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการประชาสัมพันธ�เก่ียวกับกฎหมายท่ี
ประชาชนควรรู� 

     

46. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการดําเนินการช-วยเหลือผู�ด�อยโอกาส 
คนชรา เด็ก คนพิการ ในหมู-บ�านตามสมควร 

     

 5. การรักษาสุขภาพอนามัย 

47. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการส-งเสริมสนับสนุนให�ประชาชน
ออกกําลังกาย 

     

48. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการจัดกิจกรรมรณรงค�ปXองกัน
โรคติดต-อ เช-น การกําจัดลูกน้ํายุงลาย การประชาสัมพันธ�กิน
ร�อน ช�อนกลาง ล�างมือ การฉีดวัคซีน  เปMนต�น 

     

49. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน แนะนําให�ประชาชนรับประทานอาหาร
ให�ครบ 5 หมู- 

     

ลําดับ การบริหารงานของกํานันและผู�ใหญ(บ�านด�านวัฒนธรรม 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
 1. การรักษามรดกทางสังคมท่ีนํามาใช�ในการครองชีวิต      

50. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการส-งเสริมให�มีการอนุรักษ�มรดกทาง
ภาษาพูดท�องถ่ิน  

     

51. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการส-งเสริมให�นับถือศาสนาตาม
ท�องถ่ินโดยอิสระ  
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ลําดับ การบริหารงานของกํานันและผู�ใหญ(บ�านด�านวัฒนธรรม 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
52. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการส-งเสริมให�มีการอนุรักษ�วิธีการ

สร�างท่ีอยู-อาศัยของท�องถ่ิน เช-น บ�านไม�สองชั้นชั้นล-างเปYด 
บ�านทรงไทย เปMนต�น 

     

 2. การรักษาจารีตประเพณี 

53. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการส-งเสริมให�มีการแสดงความกตัญZู
ต-อผู�มีพระคุณ 

     

54. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการส-งเสริมให�มีการเคารพบูชาบุพการี
ท้ังทางกาย วาจาและใจ  

     

55. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการส-งเสริมให�ประชาชนมีหลักธรรม
ประจําใจ เช-น ความซ่ือสัตย�สุจริต ความเมตตา กรุณา การ
เคารพกฎหมาย เปMนต�น 

     

 3. การรักษาขนบประเพณี 

56. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน จัดให�มีการอนุรักษ�ประเพณีงานบุญ
ต-างๆ   

     

57. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการส-งเสริมให�มีการปฏิบัติตาม
ประเพณีต-างๆ อย-างเคร-งครัด  

     

58. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการส-งเสริมให�ประชาชนมีส-วนร-วมใน
การอนุรักษ�ประเพณีรื่นเริง เช-น สงกรานต� ปRใหม- แห-บั้งไฟ 
แห-นางแมว เปMนต�น 

     

 4. การรักษาธรรมเนียมประเพณี 

59. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการส-งเสริมให�มีการรักษามารยาทใน
การเข�าสังคม ตามวัฒนธรรมท�องถ่ิน  

     

60. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการส-งเสริมให�มีการรักษามารยาทตาม
ประเพณีไทย  
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 2.6 การบริหารของกํานันและผู�ใหญ-บ�านด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
 

 

ลําดับ 
การบริหารของกํานันและผู�ใหญ(บ�านด�าน 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
 1. การปXองกันการลักลอบตัดไม�ทําลายปCา 

61. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการประสานความร-วมมือกับ
ประชาชนและเจ�าหน�าท่ีของรัฐ ในการตรวจตราปXองกันการ
ลักลอบตัดไม�ทําลายปCา 

     

62. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการประสานความร-วมมือกับภาครัฐใน
การออกโฉนดชุมชน 

     

63. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการประสานความร-วมมือกับ
ประชาชนและเจ�าหน�าท่ีของรัฐ จัดต้ังคณะกรรมการรักษาปCา 
และวางมาตรการการรักษาปCา 

     

 2. การปXองกันการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน� 
64. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการประสานความร-วมมือกับ

ประชาชนในการปXองกันการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน� 
     

65. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการประสานความร-วมมือกับ
ประชาชน ในการปXองกันการบุกรุกจับจองพ้ืนท่ีปCาและพ้ืนท่ี
ทําไร-เลื่อนลอย 

     

66. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการปXองกันการซ้ือขายท่ี
สาธารณประโยชน�ได�เปMนอย-างดี 

     

 3. การอนุรักษ�ดินและน้ํา 
67. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการประสานความร-วมมือจากภาครัฐ

ในการส-งเสริมแนะนําให�ประชาชนมีความรู� ในการปรับปรุง
บํารุงดิน 

     

68. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการประสานความร-วมมือจากภาครัฐ 
ในการอบรมให�ความรู�แก-ประชาชน เก่ียวกับผลกระทบท่ีเกิด
จากดินเสื่อมคุณภาพ  

     

69. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการประสานความร-วมมือกับ
ประชาชน ในการพัฒนาแหล-งน้ําในพ้ืนท่ีเพาะปลูก 
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ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับความเข�มแข็งของชุมชนท่ีย่ังยืน 

 

 
 
 

ลําดับ 
การบริหารของกํานันและผู�ใหญ(บ�านด�าน 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
 4. การขจัดมลภาวะ      

70. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการปลูกจิตสํานึกให�ประชาชน ในการ
เฝXาระวังไม-ให�มลภาวะเปMนพิษเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี 

     

71. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการประสานความร-วมมือกับ
ประชาชนกําจัดมลภาวะต-างๆ เช-น ขยะมูลฝอย มลภาวะทาง
อากาศ มลภาวะทางเสียง มลภาวะทางน้ํา เปMนต�น 

     

72. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการประสานความร-วมมือกับองค�กร
ปกครองส-วนท�องถ่ิน ในการแก�ไขปOญหามลภาวะท่ีเกิดข้ึนใน
หมู-บ�าน 

     

ลําดับ ความเข�มแข็งของชุมชนท่ีย่ังยืน 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
 1. คุณภาพชีวิตประชาชน          

73. ประชาชนมีอาชีพ มีรายได�ท่ีม่ันคง      

74. ประชาชนมีครอบครัวท่ีอบอุ-นในการดําเนินชีวิต      

75. ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ�ดี       

 2. การอนุรักษ�ทรัพยากรอย-างยั่งยืน          
76. ประชาชนมีความรู� ความเข�าใจในการไม-บุกรุกทรัพยากร เช-น 

ปCาไม� ท่ีดินสาธารณประโยชน� ดิน น้ํา แร-  เปMนต�น 
     

77. ประชาชนมีการอนุรักษ�ทรัพยากรของหมู-บ�านให�ยั่งยืน เช-น 
ปCาไม� ท่ีดินสาธารณประโยชน� ดิน น้ํา แร-  เปMนต�น 

     

78. ประชาชนมีส-วนใช�ทรัพยากรท่ีดินสาธารณประโยชน� ให�เกิด
ประโยชน�สูงสุดต-อสาธารณะ  

     

79. ประชาชนมีส-วนใช�ทรัพยากรปCาไม�ท่ีมีอยู-อย-างจํากัดให�เกิด
ประโยชน�สูงสุด 
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ตอนท่ี 3 ข�อคิดเห็น ข�อเสนอแนะเก่ียวกับยุทธศาสตร#การพัฒนาการบริหารของกํานันและ
ผู�ใหญ(บ�านเพ่ือส(งเสริมความเข�มแข็งของชุมชนท่ีย่ังยืน 
 
1. การบริหารตามกฎหมายลักษณะปกครองท�องท่ี กฎหมายอ่ืน และตามท่ีกระทรวง ทบวง กรม 
มอบหมาย  
 1.1 การบริหารตามกฎหมายลักษณะปกครองท�องท่ี  
  …………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
 1.2 การบริหารตามกฎหมายอ่ืน 
  ……………………………………………………………….………………………………………………………………… 
 1.3 การบริหารตามท่ีกระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย 
  ……………………………….………………………………………………………………………………………………… 
2. การบริหารด�านการเมืองการปกครอง  
 2.1 การบริหารทางการเมือง  
  …………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
 

ลําดับ ความเข�มแข็งของชุมชนท่ีย่ังยืน 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
 3. การมีภูมิคุ�มกัน 

80. ประชาชนใช�ความรู� ความรอบครอบและระมัดระวังในการ
ประกอบอาชีพอยู-เสมอ  

     

81. ประชาชนมีการประกอบอาชีพท่ีหลากหลายมากข้ึน      

82. ประชาชนท่ีประกอบอาชีพมีรายได�มากข้ึน      

83. ประชาชนมีแหล-งเงินทุนในการแก�ไขปOญหาในการประกอบ
อาชีพท่ีสร�างรายได�ให�แก-ตนเอง 

     

 4. การเปMนชุมชนท่ีพ่ึงตนเอง 
84. ประชาชนในหมู-บ�านมีความรู� ความสามารถในการพ่ึงพา

ตนเองได� 
     

85. ประชาชนในหมู-บ�านพ่ึงตนเองก-อน ก-อนพ่ึงภาครัฐ       

86. หมู-บ�านได�รับการช-วยเหลือจากภาครัฐเฉพาะในกรณีท่ีเกิน
ศักยภาพของหมู-บ�าน 

     

87. หมู-บ�านมีส-วนร-วมในการติดตามและประเมินผล      
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 2.2 การบริหารทางการปกครอง  
  ……………………………………………………………………….………………………………………………………… 
3. การบริหารด�านเศรษฐกิจ  
 3.1 การดําเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  …………………………………………………………………….…………………………………………………………… 
 3.2 การบริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร 
  …………….…………………………………………………………………………………………………………………… 
 3.3 การแก�ไขปOญหาความยากจน                
  ……………………………………………………………………………………………………………….………………… 
 3.4 การอบรมให�ความรู�ในการประกอบอาชีพ 
  …………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
4. การบริหารด�านสังคม  
 4.1 การแก�ไขปOญหาอบายมุข 
  ……..…………………………………………………..……………………………………………………………………… 
 4.2 การปXองกันและแก�ไขปOญหายาเสพติด  
  ……….………………………………………………………………………………………………………………………… 
 4.3 การให�การศึกษาแก-คนในหมู-บ�าน 
  …………….…………………………………………………………………………………………………………………… 
 4.4 การปXองกันประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบ 
  ………….……………………………………………………………………………………………………………………… 
 4.5 การรักษาสุขภาพอนามัย  
  ……….………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. การบริหารด�านวัฒนธรรม  
 5.1 การรักษามรดกทางสังคมท่ีนํามาใช�ในการครองชีวิต  
  ……….………………………………………………………………………………………………………………………… 
 5.2 การรักษาจารีตประเพณี 
  ……….………………………………………………………………………………………………………………………… 
 5.3 การรักษาขนบประเพณี 
  ……..………………………………………………………..………………………………………………………………… 
 5.4 การรักษาธรรมเนียมประเพณี 
  ……….…………………………………………………………………………………………………………………………  
6. การบริหารด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  
 6.1 การปXองกันการลักลอบตัดไม�ทําลายปCา  
  ………………………………….……………………………………………………………………………………………… 
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 6.2 การปXองกันการบุกรุกท่ีสาธารณะประโยชน�                                                  
  ……………………………….………………………………………………………………………………………………… 
 6.3 การอนุรักษ�ดินและน้ํา 
  ………………………….……………………………………………………………………………………………………… 
 6.4 การขจัดมลภาวะ  
  ……….………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. ความเข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืน 
 7.1 คุณภาพชีวิตของประชาชน 
  ……….…………………………………………………………………………………………………………………………            
 7.2 การอนุรักษ�ทรัพยากรอย-างยั่งยืน 
  …….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 7.3 การมีภูมิคุ�มกัน 
  …….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 7.4 การเปMนชุมชนท่ีพ่ึงตนเอง 
  ……….………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                         
 

     ขอขอบคุณทุกท-านท่ีให�ความร-วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
                                                                   บุญเลิศ  นครกัณฑ� (ผู�วิจัย) 
                                                                       โทร. 081-0615455 
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แบบสัมภาษณ# 
เร่ือง กลยุทธ#การบริหารของกํานันและผู�ใหญ(บ�าน เพ่ือส(งเสริมความเข�มแข็งของชุมชน

ที่ยั่งยืน ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล(าง 
 
คําช้ีแจง 
 การวิจัยครั้งนี้ผู�วิจัยมีวัตถุประสงค� เพ่ือสัมภาษณ�บุคลากรผู�เชี่ยวชาญ คือ ผู�ว-าราชการจังหวัด 
ปลัดจังหวัดจังหวัด นายอําเภอ ปลัดอําเภอ พัฒนาการอําเภอ พัฒนากร นายกเทศมนตรีตําบล นายก
องค�การบริหารส-วนตําบล กํานัน และผู�ใหญ-บ�าน เก่ียวกับกลยุทธ�การบริหารของกํานันและผู�ใหญ-บ�าน เพ่ือ
ส-งเสริมความเข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค�ของการวิจัย คือ 1) เพ่ือศึกษาปOจจัยด�านการ
บริหารของกํานันและผู� ใหญ-บ�านท่ีมีผลต-อความเข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืน ในเขตจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล-าง 2) เพ่ือเสนอกลยุทธ�การบริหารของกํานันและผู�ใหญ-บ�านเพ่ือส-งเสริมความ
เข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืน ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียง เหนือตอนล-าง  
 ผู�วิจัยขอขอบคุณท่ีให�ความร-วมมือมา ณ โอกาสนี้ 
 
ตอนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ให�สัมภาษณ# 
 
1. วันท่ีสัมภาษณ� 
 ……….…………………………………………………………………………………………………………………………
2. ชื่อ – นามสกุล ผู�ให�สัมภาษณ� 
 ……….………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ตําแหน-งปOจจุบัน 
 ……….…………………………………………………………………………………………………………………………
4. การศึกษา  
 ……….…………………………………………………………………………………………………………………………
5. ประสบการณ�ด�านการปฏิบัติหรือการบริหารงานในพ้ืนท่ี 
 ……….………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ตอนท่ี 2 ข�อความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาการบริหารของกํานันและผู�ใหญ(บ�าน เพ่ือส(งเสริม
ความเข�มแข็งของชุมชนท่ีย่ังยืน 
 
1. ท-านคิดว-าการบริหารของกํานันและผู�ใหญ-บ�าน ตามกฎหมายลักษณะปกครองท�องท่ี กฎหมายอ่ืน 
และตามท่ีกระทรวง ทบวง กรม มอบหมายควรเปMนอย-างไร 
 1.1 การบริหารตามกฎหมายลักษณะปกครองท�องท่ี  
  ……….……………………………………………………………………………………………………………………… 
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 1.2 การบริหารตามกฎหมายอ่ืน 
  ……….………………………………………………………………………………………………………………………… 
 1.3 การบริหารตามท่ีกระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย 
  ……………………………………………..………………………………………………………………………………… 
 1.4 อ่ืนๆ  
  …………………………………………….…………………………………………………………………………………… 
2. ท-านคิดว-าการบริหารของกํานันและผู�ใหญ-บ�าน ด�านการเมืองการปกครองควรเปMนอย-างไร  
 2.1 การบริหารทางการปกครอง 
  ………………………………………………………………………………….……………………………………………… 
 2.2 การบริหารทางการเมือง  
  ……….………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2.3 อ่ืนๆ  
  ………….……………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ท-านคิดว-าการบริหารของกํานันและผู�ใหญ-บ�าน ด�านเศรษฐกิจควรเปMนอย-างไร 
 3.1 การดําเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  …………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
 3.2 การบริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร 
  ……………….………………………………………………………………………………………………………………… 
 3.3 การแก�ไขปOญหาความยากจน 
  ……………………………………………………………………………….………………………………………………… 
 3.4 การอบรมให�ความรู�ในการประกอบอาชีพ 
  …………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
 3.4 อ่ืนๆ  
  …………………….…………………………………………………………………………………………………………… 
4. ท-านคิดว-าการบริหารของกํานันและผู�ใหญ-บ�าน ด�านสังคมควรเปMนอย-างไร  
 4.1 การแก�ไขปOญหาอบายมุข 
  …….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 4.2 การปXองกันและแก�ไขปOญหายาเสพติด  
  ……………………………………………………….………………………………………………………………………… 
 4.3 การให�การศึกษาแก-คนในหมู-บ�าน 
  ……………………………………………………………………….………………………………………………………… 
 4.4 การปXองกันประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบ 
  ……………….………………………………………………………………………………………………………………… 
 4.5 การรักษาสุขภาพอนามัย  
  ……….………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.6 อ่ืนๆ  
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ท-านคิดว-าการบริหารของกํานันและผู�ใหญ-บ�าน ด�านวัฒนธรรมควรเปMนอย-างไร 
 5.1 การรักษามรดกทางสังคมท่ีนํามาใช�ในการครองชีวิต  
  …………..…………………………………………………………………………………………………………………… 
 5.2 การรักษาจารีตประเพณี 
  …………………………………….…………………………………………………………………………………………… 
 5.3 การรักษาขนบประเพณี 
  …………….…………………………………………………………………………………………………………………… 
 5.4 การรักษาธรรมเนียมประเพณี 
  …………….…………………………………………………………………………………………………………………… 
 5.5 อ่ืนๆ  
  …….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ท-านคิดว-าการบริหารของกํานันและผู�ใหญ-บ�าน ด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมควรเปMน
อย-างไร 
 6.1 การปXองกันการลักลอบตัดไม�ทําลายปCา  
  ………....……………………………………………………………………………………………………………………… 
 6.2 การปXองกันการบุกรุกท่ีสาธารณะประโยชน�  
  ………..……………………..………………………………………………………………………………………………… 
 6.3 การอนุรักษ�ดินและน้ํา 
  …………………………………………………….…………………………………………………………………………… 
 6.4 การขจัดมลภาวะ  
  ……….………………………………………………………………………………………………………………………… 
 6.5 อ่ืนๆ  
  ……………………….………………………………………………………………………………………………………… 
7. ท-านคิดว-าความเข�มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืนควรเปMนอย-างไร 
 7.1 คุณภาพชีวิตของประชาชน 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 7.2 การอนุรักษ�ทรัพยากรอย-างยั่งยืน 
  ……..…………………………………………………………………..……………………………………………………… 
 7.3 การมีภูมิคุ�มกัน 
  …………………………………………………………….…………………………………………………………………… 
 7.4 การเปMนชุมชนท่ีพ่ึงตนเอง 
  ……………………………………………………….………………………………………………………………………… 
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 7.5 อ่ืนๆ  
  …………………………………………………..…………………………………………………………………………… 
8. ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
  …….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
                                             ขอขอบคุณทุกท-านท่ีให�ความร-วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
                                                                   บุญเลิศ  นครกัณฑ� (ผู�วิจัย) 
                                                                       โทร. 081-0615455 
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การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

แบบสอบถามเกี่ยวกับกลยุทธ#การบริหารของกํานันและผู�ใหญ(บ�านเพ่ือส(งเสริม     
ความเข�มแข็งของชุมชนที่ยั่งยืน ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล(าง 

  
คําช้ีแจง 
 ให�ผู�เชี่ยวชาญเขียนเครื่องหมาย / ในช-องระดับความเหมาะสมหลังข�อความท่ีผู�เชี่ยวชาญ
พิจารณาเพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาตามเกณฑ� ดังนี้ 
 กา / ในช-อง   +1     ถ�าท-านแน-ใจว-าข�อคําถามหรือข�อความนั้นใช�ได�แล�ว 
 กา / ในช-อง   0     ถ�าท-านไม-แน-ใจว-าข�อคําถามหรือข�อความนั้นใช�ได�แล�ว 
 กา / ในช-อง   -1     ถ�าท-านแน-ใจว-าข�อคําถามหรือข�อความนั้นไม-ตรงเนื้อหาและกรุณา
เสนอแนะ 
 
1. การบริหารของกํานันและผู�ใหญ(บ�านด�านกฎหมายลักษณะปกครองท�องท่ี กฎหมายอ่ืน และ
ตามท่ีกระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย 
 

 ข�อ 
การบริหารของกํานันและผู�ใหญ(บ�านด�านกฎหมาย
ลักษณะปกครองท�องที่ กฎหมายอ่ืน และตามที่

กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย 

ผู�เชี่ยวชาญคนที่ 
รวม 

 

X  
 

 
S.D. 

1 2 3 4 5 

 1. การบริหารตามกฎหมายลักษณะปกครองท�องที ่

1. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการดาํเนินการรักษาความสงบ
เรียบร�อยให�เกิดข้ึนแก-ประชาชนเปMนประจํา 

1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 

2. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการดาํเนินการสร�างความ
ปรองดองให�เกิดข้ึนแก-ประชาชนในหมู-บ�าน 

1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 

3. กํานันและผู�ใหญ-บ�านให�บริการต-อประชาชนที่มาติดต-อ
ส-วนราชการได�เปMนอย-างด ี

1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 

4. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน ได�มีการรับฟOงปOญหาความ
เดือดร�อนของประชาชน ในการแก�ไขปOญหาให�ประสบ
ผลสาํเร็จ 

1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 

5. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการประชาสัมพนัธ�ให�ประชาชน
ร-วมมือกันช-วยเหลือผู�ประสบภัย กรณีเกิดภัยเท-าที่
จําเปMน 

1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 

6. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน เม่ือพบผู�กระทําความผดิตาม
กฎหมาย มีการดําเนินการจบักุมตามอํานาจหน�าที่ได� 

1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 
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ข�อ 
การบริหารของกํานันและผู�ใหญ(บ�านด�านกฎหมาย
ลักษณะปกครองท�องที่ กฎหมายอ่ืน และตามที่

กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย 

ผู�เชี่ยวชาญคนที่ 
รวม 

 

X  
 

 
S.D. 

1 2 3 4 5 

 2. การบริหารตามกฎหมายอ่ืน 
7. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการปฏิบัติหน�าที่ในฐานะนาย

ทะเบียนผู�รับแจ�งตามกฎหมายทะเบียนราษฎร เช-น 
รับแจ�งเกิด ตาย เปMนต�น ได�เปMนอย-างด ี

1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 

8. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการปฏิบัติหน�าทีต่ามกฎหมาย
ในการทําบตัรประจาํตัวประชาชน เช-น การรับรองการ
ทําบัตรฯ เปMนต�น 

1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 

9. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการปฏิบัติหน�าทีต่ามกฎหมาย
อาวุธปWน ในการรับรองความประพฤติให�แก-ผู�ขอ
อนุญาตมีและใช�อาวุธปWน เฉพาะผู�ที่มีความประพฤติด ี

1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 

10. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการปฏิบัติหน�าทีต่ามกฎหมาย
ทหาร โดยแจ�งข�อมูลให�กับชายไทยที่มีอายุครบตาม
กฎหมาย ไปข้ึนบัญชีทหารกองเกินและการตรวจเลือก 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.00 

 
0.00 

11. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการปฏิบัติหน�าทีต่ามกฎหมาย
ปCาไม� โดยมีวิธีการปXองกันและปราบปรามผู�ลักลอบตัด
ไม�ทําลายปCา ร-วมกับเจ�าหน�าที่ ได�เปMนอย-างด ี

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.00 

 
0.00 

 3. การบริหารตามที่กระทรวง ทบวง กรมมอบหมาย 
12. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการปฏิบัติงานตามที่กระทรวง 

ทบวง กรม ต-างๆ มอบหมาย ทาํให�เกิดประโยชน�สุข
ต-อประชาชน 

1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 

13. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน ได�รับความไว�วางใจในการปฏิบตัิ
หน�าที่ ตามที่กระทรวง ทบวง กรม ต-างๆ มอบหมาย 
ตามวัตถุประสงค�ของหน-วยงานนั้นๆ ได� 

1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 
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2. การบริหารของกํานันและผู�ใหญ(บ�านด�านการเมืองการปกครอง 
 

ข�อ 
การบริหารของกํานันและผู�ใหญ(บ�านด�านการเมือง

การปกครอง 
ผู�เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม X  S.D. 
1 2 3 4 5 

 1. การบริหารทางการปกครอง 
14. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการประชุมออกกฎของหมู-บ�าน 

เพื่อให�ประชาชนยดึถือปฏิบัติร-วมกัน 
1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 

15. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการประนีประนอมข�อพิพาท ใน
การแก�ปOญหาที่เกิดข้ึนต-อประชาชน 

1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 

16. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการประชุมประชาคมหมู-บ�านใน
การตรวจสอบยืนยนัโครงการหรือกิจกรรมต-างๆ ของ
หน-วยงาน ที่ดําเนินการในพืน้ที ่

1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 

17. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการบูรณาการจัดทาํแผนพฒันา
หมู-บ�านทุกปR 

1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 

 2. การบริหารทางการเมือง 
18. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน ปฏิบัติตนเปMนแบบอย-างแก-

ประชาชนโดยการไปใช�สิทธลิงคะแนนเลือกตั้ง 
1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 

19. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน ปฏิบัติตนวางตัวเปMนกลาง
ทางการเมือง  

1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 

20. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการส-งเสริมให�ประชาชนปฏิบัติ
ตามระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเปMน
ประมุข  

1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 

21. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการสนบัสนนุให�ประชาชนมี
ส-วนร-วมทางการเมือง 

1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 
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3. การบริหารของกํานันและผู�ใหญ(บ�านด�านเศรษฐกิจ 
 

ข�อ การบริหารของกํานันและผู�ใหญ(บ�านด�านเศรษฐกจิ 
ผู�เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม X  S.D. 
1 2 3 4 5 

 1. การดําเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
22. การบริหารของกํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการส-งเสริมให�

ประชาชนมีความรู� ในการประกอบอาชีพ และการ
ดําเนินชีวิต อย-างมีเหตุผล  

1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 

23. การบริหารของกํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการส-งเสริม
สนับสนนุให�ประชาชนประกอบอาชีพอย-างพอเพียง 

1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 

24. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการส-งเสริมสนับสนนุให�
ประชาชนประกอบอาชีพ โดยการเตรียมความพร�อมใน
การรับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดข้ึน  

1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 

25. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการส-งเสริมสนับสนนุ ให� 
ประชาชนประกอบอาชีพ โดยการศึกษาประกอบอาชีพ
ด�วยความรอบครอบ 

1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 

 2. การบริหารจัดการนํ้าเพ่ือการเกษตร 
26. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน จัดให�มีคณะกรรมการบริหาร

จัดการน้ําเพื่อการเกษตรได�อย-างเหมาะสม 
1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 

27. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการกําหนดแนวทางการบริหาร
จัดการน้ําเพื่อการเกษตรได�อย-างเหมาะสม 

1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 

28. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการประสานการช-วยเหลือจาก
ภาครัฐ ในการพัฒนาแหล-งน้ําเพื่อการเกษตรในหมู-บ�าน 

1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 

 3. การแก�ไขปEญหาความยากจน 
29. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการประสานข�อมูลในการจัดทํา

แผนพัฒนาหมู-บ�าน ในการแก�ไขปOญหาความยากจนที่
เปMนรูปธรรม 

1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 

30. กํานนัและผู�ใหญ-บ�าน มีการส-งเสริมให�มีการจดัทาํบญัชี
ครัวเรือนทุกครัวเรือน ให�ตระหนกัในค-าใช�จ-ายครัวเรือน 

1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 

31. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการประสานให�ภาครัฐ จัดสรร
ที่ดินทาํกินให�แก-ผู�ยากจน 

1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 

32. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการส-งเสริมสนับสนนุให�มีการ
รวมกลุ-มในการประกอบอาชีพ 

1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 
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ข�อ การบริหารของกํานันและผู�ใหญ(บ�านด�านเศรษฐกจิ 
ผู�เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม X  S.D. 
1 2 3 4 5 

 4. การอบรมให�ความรู�ในการประกอบอาชีพ         
33 กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการสนบัสนนุให�มีทีมวิทยากร 

อบรมให�ความรู�แก-ประชาชน เก่ียวกับอาชีพการเกษตร 
และอาชีพอ่ืนๆ 

1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 

34. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการส-งเสริมสนับสนนุให�มีการ
จัดตั้งศูนย�การเรียนรู�ในการประกอบอาชีพในหมู-บ�าน 

1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 

35. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการส-งเสริมสนับสนนุให�
ประชาชนประกอบอาชีพตลอดปR 

1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 

 
4. การบริหารของกํานันและผู�ใหญ(บ�านด�านสังคม 

 

ข�อ การบริหารของกํานันและผู�ใหญ(บ�านด�านสังคม 
ผู�เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม X  S.D. 
1 2 3 4 5 

 1. การปFองกันและแก�ไขปEญหาอบายมุข 
36. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการกวดขันให�สถาน

ประกอบการ ปฏิบัตติามกฎหมายอย-างเคร-งครัด 
1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 

37. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการแจ�งข�อมูลผู�ทําผิดกฎหมาย 
ต-อเจ�าหน�าที่ผู�มีอํานาจในการดาํเนินคดี  

1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 

 2. การปFองกันและแก�ไขปEญหายาเสพติด 
38. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการประชุมออกกฎของหมู-บ�าน

ร-วมกัน ในการปXองกันปOญหายาเสพติด 
1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 

39. กํานนัและผู�ใหญ-บ�าน มีการตรวจหาสารเสพตดิในปOสสาวะ
กลุ-มเสี่ยง เพื่อนําเข�าสู-กระบวนการบําบัดรักษาต-อไป  

1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 

40. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน จัดให�มีการตั้งศูนย�ปXองกันและ
แก�ไขปOญหายาเสพตดิในหมู-บ�าน  

1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 

 3. การให�การศึกษาแก(ประชาชนในหมู(บ�าน 
41. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการส-งเสริมให�มีการศึกษาต-อ

ของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในหมู-บ�าน  
1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 

42. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีส-วนร-วมในการจัดการศึกษา ใน
เขตพื้นที่ให�บริการ  

1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 

43. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการอบรมให�ความรู�แก-
ประชาชน ในโอกาสต-างๆ อยู-เสมอ  

1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 
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ข�อ การบริหารของกํานันและผู�ใหญ(บ�านด�านสังคม 
ผู�เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม X  S.D. 
1 2 3 4 5 

 4. การปFองกันประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบ 
44. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการส-งเสริมสนับสนนุให�มีที่

ปรึกษาด�านกฎหมายในหมู-บ�าน 
1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 

45. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการประชาสัมพนัธ�เก่ียวกับ
กฎหมายที่ประชาชนควรรู� 

1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 

46. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการดําเนินการช-วยเหลือ
ผู�ด�อยโอกาส คนชรา เด็ก คนพิการ ในหมู-บ�านตามสมควร 

1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 

 5. การรักษาสุขภาพอนามัย 
47. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการส-งเสริมสนับสนนุให�

ประชาชนออกกําลังกาย 
1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 

48. กํานนัและผู�ใหญ-บ�าน มีการจัดกิจกรรมรณรงค�ปXองกัน
โรคตดิต-อ เช-น การกําจดัลูกน้าํยุงลาย การประชาสัมพนัธ�
กินร�อน ช�อนกลาง ล�างมือ การฉีดวัคซีน  เปMนต�น 

1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 

49. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน แนะนาํให�ประชาชนรับประทาน
อาหารให�ครบ 5 หมู- 

1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 

 
5. การบริหารของกํานันและผู�ใหญ(บ�านด�านวัฒนธรรม 

 

ข�อ การบริหารของกํานันและผู�ใหญ(บ�านด�านวัฒนธรรม 
ผู�เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม X  S.D. 
1 2 3 4 5 

 1. การรักษามรดกทางสังคมทีนํ่ามาใช�ในการครองชีวิต 
50. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการส-งเสริมให�มีการอนุรักษ�

มรดกทางภาษาพูดท�องถ่ิน  
1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 

51. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการส-งเสริมให�นับถือศาสนา
ตามท�องถ่ินโดยอิสระ  

1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 

52. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการส-งเสริมให�มีการอนุรักษ�
วิธีการสร�างที่อยู-อาศัยของท�องถ่ิน เช-น บ�านไม�สองชั้น
ชั้นล-างเปYด บ�านทรงไทย เปMนต�น 

1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 

 2. การรักษาจารีตประเพณี 
53. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการส-งเสริมให�มีการแสดงความ

กตัญZูต-อผู�มีพระคุณ 
1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 
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ข�อ การบริหารของกํานันและผู�ใหญ(บ�านด�านวัฒนธรรม 
ผู�เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม X  S.D. 
1 2 3 4 5 

54. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการส-งเสริมให�มีการเคารพบูชา
บุพการีทั้งทางกาย วาจาและใจ  

1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 

55. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการส-งเสริมให�ประชาชนมี
หลักธรรมประจําใจ เช-น ความซ่ือสัตย�สุจริต ความ
เมตตา กรุณา การเคารพกฎหมาย เปMนต�น 

1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 

 3. การรักษาขนบประเพณี 
56. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน จัดให�มีการอนุรักษ�ประเพณี 

งานบุญต-างๆ   
1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 

57. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการส-งเสริมให�มีการปฏิบัติตาม
ประเพณีต-างๆ อย-างเคร-งครัด  

1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 

58. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการส-งเสริมให�ประชาชนมีส-วน
ร-วมในการอนุรักษ�ประเพณีร่ืนเริง เช-น สงกรานต�   
ปRใหม- แห-บั้งไฟ แห-นางแมว เปMนต�น 

1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 

 4. การรักษาธรรมเนียมประเพณี 
59. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการส-งเสริมให�มีการรักษา

มารยาทในการเข�าสังคม ตามวฒันธรรมท�องถ่ิน  
1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 

60. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการส-งเสริมให�มีการรักษา
มารยาทตามประเพณไีทย  

1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 

 
6. การบริหารของกํานันและผู�ใหญ(บ�านด�านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม 

 

ข�อ 
การบริหารของกํานันและผู�ใหญ(บ�านด�าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
ผู�เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม X  S.D. 
1 2 3 4 5 

 1. การปFองกันการลักลอบตดัไม�ทําลายปHา 
61. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการประสานความร-วมมือกับ

ประชาชนและเจ�าหน�าที่ของรัฐ ในการตรวจตราปXองกัน
การลักลอบตัดไม�ทําลายปCา 

1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 

62. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการประสานความร-วมมือกับ
ภาครัฐในการออกโฉนดชุมชน 

1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 
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ข�อ 
การบริหารของกํานันและผู�ใหญ(บ�านด�าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
ผู�เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม X  S.D. 
1 2 3 4 5 

63. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการประสานความร-วมมือกับ
ประชาชนและเจ�าหน�าที่ของรัฐ จัดตั้งคณะกรรมการ
รักษาปCา และวางมาตรการการรักษาปCา 

1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 

 2. การปFองกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน# 
64. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการประสานความร-วมมือกับ

ประชาชนในการปXองกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน� 
1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 

65. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการประสานความร-วมมือกับ
ประชาชน ในการปXองกันการบกุรุกจับจองพื้นที่ปCาและ
พื้นที่ทาํไร-เลื่อนลอย 

1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 

66. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการปXองกันการซ้ือขายที่
สาธารณประโยชน�ได�เปMนอย-างด ี

1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 

 3. การอนุรักษ#ดินและนํ้า 
67. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการประสานความร-วมมือจาก

ภาครัฐในการส-งเสริมแนะนําให�ประชาชนมีความรู� ใน
การปรับปรุงบํารุงดนิ 

1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 

68. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการประสานความร-วมมือจาก
ภาครัฐ ในการอบรมให�ความรู�แก-ประชาชน เก่ียวกับ
ผลกระทบที่เกิดจากดินเสื่อมคุณภาพ  

1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 

69. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการประสานความร-วมมือกับ 
ประชาชนในการพัฒนาแหล-งน้าํในพื้นที่เพาะปลูก 

1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 

 4. การขจัดมลภาวะ         
70. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการปลกูจิตสํานึกให�ประชาชน 

ในการเฝXาระวังไม-ให�มลภาวะเปMนพิษเกิดข้ึนในพื้นที ่
1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 

71. กํานนัและผู�ใหญ-บ�าน มีการประสานความร-วมมือกับ
ประชาชนกําจัดมลภาวะต-างๆ เช-น ขยะมูลฝอย มลภาวะ
ทางอากาศ มลภาวะทางเสียง มลภาวะทางน้าํ เปMนต�น 

1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 

72. กํานันและผู�ใหญ-บ�าน มีการประสานความร-วมมือกับ 
องค�กรปกครองส-วนท�องถ่ิน ในการแก�ไขปOญหา
มลภาวะที่เกิดข้ึนในหมู-บ�าน 

1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 
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7. ความเข�มแข็งของชุมชนท่ีย่ังยืน 
 

ข�อ ความเข�มแข็งของชุมชนที่ย่ังยืน 
ผู�เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม X  S.D. 
1 2 3 4 5 

 1. คุณภาพชีวิตประชาชน 
73. ประชาชนมีอาชีพ มีรายได�ที่มั่นคง 1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 
74. ประชาชนมีครอบครัวที่อบอุ-นในการดําเนนิชีวิต 1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 
75. ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ�ดี  1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 

 2. การอนุรักษ#ทรัพยากรอย(างย่ังยืน          
76. ประชาชนมีความรู� ความเข�าใจในการไม-บุกรุกทรัพยากร 

เช-น ปCาไม� ที่ดินสาธารณประโยชน� ดิน น้ํา แร-  เปMนต�น 
1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 

77. ประชาชนมีการอนุรักษ�ทรัพยากรของหมู-บ�านให�ยั่งยืน 
เช-น ปCาไม� ที่ดินสาธารณประโยชน� ดนิ น้าํ แร-  เปMนต�น 

1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 

78. ประชาชนมีส-วนใช�ทรัพยากรที่ดินสาธารณประโยชน� 
ให�เกิดประโยชน�สงูสุดต-อสาธารณะ  

1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 

79. ประชาชนมีส-วนใช�ทรัพยากรปCาไม�ที่มีอยู-อย-างจาํกัดให�
เกิดประโยชน�สูงสุด 

1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 

 3. การมีภูมิคุ�มกัน   
80. ประชาชนใช�ความรู� ความรอบครอบและระมัดระวังใน

การประกอบอาชีพอยู-เสมอ  
1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 

81. ประชาชนมีการประกอบอาชีพที่หลากหลายมากข้ึน 1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 
82. ประชาชนที่ประกอบอาชีพมีรายได�มากข้ึน 1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 
83. ประชาชนมีแหล-งเงินทนุในการแก�ไขปOญหาในการ

ประกอบอาชีพทีส่ร�างรายได�ให�แก-ตนเอง 
1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 

 4. การเปKนชุมชนที่พ่ึงตนเอง 
84. ประชาชนในหมู-บ�านมีความรู� ความสามารถในการ

พึ่งพาตนเองได� 

1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 

85. ประชาชนในหมู-บ�านพึ่งตนเองก-อน ก-อนพึ่งภาครัฐ  1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 

86. หมู-บ�านได�รับการช-วยเหลือจากภาครัฐเฉพาะ 
ในกรณีที่เกินศักยภาพของหมู-บ�าน 

1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 

87. หมู-บ�านมีส-วนร-วมในการติดตามและประเมินผล 1 1 1 1 1 5 1.00 0.00 
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ภาคผนวก ง 
ค-าความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 
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ค(าความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 
 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 

Item-total Statistics 
                 Scale             Scale       Corrected 
                 Mean          Variance          Item-             Alpha 
                if Item         if Item          Total             if Item 
                Deleted         Deleted     Correlation       Deleted 
 

X001         355.0000       1776.6897         .5716             .9807 
X002         354.5667       1767.3575         .7921             .9805 
X003         354.5667       1760.9437         .7129             .9805 
X004         354.7667       1749.7023         .8717             .9803 
X005         354.7000      1776.6310         .6553             .9806 
X006         354.8667       1752.0506         .7369             .9805 
X007         354.5333       1771.9126         .6202             .9806 
X008         354.4333       1789.2195         .4066             .9809 
X009         354.8333       1787.1782         .3770             .9809 
X010         354.5000       1778.6724         .5890             .9807 
X011         354.9333       1752.6851         .7837             .9804 
X012         354.5333       1780.1195         .6129             .9807 
X013         354.4667       1784.9471         .4191             .9809 
X014         354.8333       1776.7644         .5342             .9807 
X015         354.7333       1775.7195         .5898             .9807 
X016         354.7333       1784.2023         .4854             .9808 
X017         354.7333       1770.6161         .5701             .9807 
X018         354.4667       1809.9126         .0575             .9811 
X019         354.8667       1759.7057         .8098             .9804 
X020         354.5667       1787.1506        .5320             .9808 
X021         354.8333       1789.1092         .4290             .9808 
X022         355.0000       1780.2759         .5138             .9808 
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X023         354.9000       1777.2655         .6912             .9806 
X024         354.9667       1783.2057         .4053             .9809 
X025         355.1000       1783.2655         .4294             .9809 
X026         355.2000       1768.5793         .6469             .9806 
X027         355.1000       1768.5069         .5879             .9807 
X028         354.9000       1756.8517         .7470             .9805 
X029         354.6667       1770.7816         .6532             .9806 
X030         355.1333       1767.9126         .5858             .9807 
X031         355.3667       1762.0333         .6185             .9807 
X032         354.9667       1776.9299         .5876             .9807 
X033         355.1333       1768.2575         .6086             .9807 
X034         354.9667       1760.4471         .6151             .9807 
X035         355.0667       1770.8230         .5673             .9807 
X036         354.9000       1749.8172         .7760             .9804 
X037         354.9333       1744.5471         .7957             .9804 
X038         354.7000       1756.9759         .8323             .9804 
X039         355.2667       1759.9264         .6590             .9806 
X040         355.1000       1752.6448         .7402             .9805 
X041         355.0333       1776.3782         .5968             .9807 
X042         355.0667       1763.3057         .7055             .9805 
X043         355.1667       1772.9713         .7268             .9806 
X044         355.2000       1754.3034         .7801             .9804 
X045         354.9333       1759.3747        .7629              .9805 
X046         354.9000       1782.1621         .4729             .9808 
X047         354.7667       1760.8057         .7148             .9805 
X048         354.6667       1782.9885         .4603             .9808 
X049         354.9667       1787.7575        .3600              .9810 
X050         355.1000       1789.5414         .3569             .9809 
X051         355.1333       1792.8092         .3184             .9810 
X052         355.2000       1791.8207         .3202             .9810 
X053         354.6667       1791.0575         .3567             .9809 
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X054         354.5333       1782.8092         .6197             .9807 
X055         354.5333       1772.0506        .6579              .9806 
X056         354.4667       1760.8782         .7488             .9805 
X057         354.6333       1770.5161         .5841             .9807 
X058         354.5667       1785.1506         .5197             .9808 
X059         355.1000       1766.6448         .6431             .9806 
X060         354.7667       1783.8402         .5010             .9808 
X061         354.8000       1750.1655         .8368             .9804 
X062         354.8333       1761.1782         .7310             .9805 
X063         354.7667       1762.5989         .8165             .9804 
X064         354.8333       1742.3506         .8473             .9803 
X065         355.0000      1743.9310         .7512             .9805 
X066         354.6000       1748.2483        .8555              .9803 
X067         354.9667       1767.9644        .6916              .9806 
X068         355.0667       1771.8575        .5811              .9807 
X069         355.1333       1772.8782         .6443             .9806 
X070         354.7667       1759.4264         .8165             .9804 
X071         354.6333       1762.6540         .7753             .9805 
X072         354.6333       1747.9644         .8276             .9804 
X073         355.3667       1801.2747         .1721             .9811 
X074         355.2667       1816.2023        -.0656             .9813 
X075         355.0333       1801.4816         .1810             .9811 
X076         354.9000       1765.8862         .6891             .9806 
X077         354.7667       1763.0126         .8096             .9804 
X078         354.6333       1756.1713         .7878             .9804 
X079         354.6667       1764.8506         .7474             .9805 
X080         354.9667       1773.3437         .6475             .9806 
X081         354.9333       1774.4092         .6110             .9807 
X082         355.0667       1773.7195         .5541             .9807 
X083         355.0667       1772.7540         .6001             .9807 
X084         355.0000       1784.6897         .5139             .9808 
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X085         355.1000       1786.6448         .4024             .9809 
X086         355.1000       1799.4034         .1906             .9811 
X087         354.8667       1770.4644         .6840             .9806 
 
Reliability Coefficients 
N of Cases = 30.0                    N of Items = 87 
Alpha       =  .9809 
 



 

ประวัติผู
วิจัย 
 

ชื่อ – นามสกุล บุญเลิศ  นครกัณฑ� 
วัน เดือน ป� ท่ีเกิด 3 สิงหาคม 2505 
สถานท่ีเกิด  จังหวัดนครสวรรค� 
ท่ีอยู)ป*จจุบัน 210 หมู)ท่ี 8 ชุมชนคลองเรียง ตําบลในเมือง  

อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  36000 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2534 
 
พ.ศ. 2554 

 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร�  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

ประวัติการทํางาน 
พ.ศ. 2532 
 
พ.ศ. 2536 
พ.ศ. 2536 
พ.ศ. 2547 
พ.ศ. 2549 
พ.ศ. 2550 
พ.ศ. 2555 
พ.ศ. 2556 
พ.ศ. 2557 

 
เจ>าหน>าท่ีปกครอง 1 (เจ>าหน>าท่ีเทศกิจ) สํานักงาน 
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
ปลัดอําเภอบําเหน็จณรงค� จังหวัดชัยภูมิ 
ปลัดอําเภอบ>านแท)น จังหวัดชัยภูมิ 
ปลัดอําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 
ปลัดอําเภอแก>งคร>อ จังหวัดชยัภูมิ 
ปลัดอําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
ปลัดอําเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 
ปลัดอําเภอบ>านเขว>า จังหวัดชัยภูมิ 
ปลัดอําเภอหัวหน>าฝCายบริหารงานปกครอง  
อําเภอบ>านเขว>า จังหวัดชัยภูมิ 

ตําแหน)งหน>าท่ีการงานป*จจุบัน ปลัดอําเภอหัวหน>าฝCายบริหารงานปกครอง  
อําเภอบ>านเขว>า จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ีทํางานป*จจุบัน ท่ีว)าการอําเภอบ>านเขว>า จังหวัดชัยภูมิ 
รางวัลหรือทุนการศึกษาท่ีได>รับ ข>าราชการกรมการปกครองดีเด)น ป� พ.ศ. 2554 
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