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สาสนจากรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

 
หลักสําคัญในการจัดการศึกษานั้น สถาบันอุดมศึกษาตองคํานึงถึงทิศทางการพัฒนาประเทศ เชน 

แผนการศึกษาแหงชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) แนวคิด

การศึกษาไทย 4.0 (Education 4.0) และ การปฏิรูปประเทศที่ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุก

ภาคสวน เปนตน และควรผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 (21st 

century skills) ท่ีพรอมเผชิญกับความเปล่ียนแปลงอันเกิดขึ้นอยางรวดเร็วในยุค World Disruption 

นอกจากนั้น ควรผลิตบัณฑิตท้ังทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และดานสังคมศาสตรมนุษยศาสตรท่ี

ตรงกับความตองการของสังคม 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปน 1 ใน 7 คณะ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ท่ีมี

พันธกิจคือ ผลิตบัณฑิตและทําวิจัยดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหบริการวิชาการแกสังคม 

ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และสงเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริ อีกท้ังยังมี

ยุทธศาสตรเพ่ือสรางเครือขายความรวมมือดานบริการวิชาการรวมกับหนวยงานภาครัฐและ/หรือเอกชน

ท้ังภายในประเทศและ/หรือตางประเทศ ดังนั้น การท่ีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและเครือขาย

วิชาการไดรวมกันจัดการประชุมวิชาการในครั้งน้ีจึงถือวาไดดําเนินตามพันธกิจและยุทธศาสตรของคณะฯ 

โดยการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สําหรับปริญญา

ตรี ครั้งท่ี 1  (NAC-HUSOC I: The 1st National Conference and Exhibition on Humanities and 

Social Sciences) ในครั้งน้ีจะเปนการสรางเวทีใหกับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีไดแสดงผลงาน

วิชาการและงานสรางสรรคตางๆ  และไดมีโอกาสเผยแพรผลงานวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

และกอใหเกิดองคความรูสูความเปนเลิศทางวิชาการดานมนุษยสังคมศาสตรนําไปสูการพัฒนาชุมชน 

สังคม และประเทศชาติตอไป   

 ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ขอขอบคุณองคปาฐก ผูรวมเสวนา ผูเชี่ยวชาญท่ีพิชญ

พิจารณบทความ (Peer reviewer) ผูทรงคุณวุฒิวิพากษบทความ (Commentator) นิสิตนักศึกษา และ

ผูเขารวมประชุมทุกทาน และ ขอขอบคุณคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรท่ีเปนเจาภาพจัดการประชุม

ในครั้งนี้  
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 สุดทายนี้ ขอใหการดําเนินงาน “การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ดานมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร สําหรับปริญญาตรี ครั้งท่ี 1” เปนไปดวยความเรียบรอย และประสบความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคท่ีต้ังไวจงทุกประการ 

 

       
(รองศาสตราจารยมาลินี จุโฑปะมา)  

รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
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สาสนจากคณบดี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 
        คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีพันธกิจสําคัญ 5 อยางคือ 1) ผลิตบัณฑิตสาขามนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 2) ทําการวิจัย 3) บริการวิชาการแกสังคม 4) ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  และ 5) สงเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนว

พระราชดําริ และมีแผนยุทธศาสตร 7 ประเด็น ดังตอไปน้ีคือ 1) พัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหมีมาตรฐาน

วิชาการและวิชาชีพท่ีสามารถแขงขันไดในระดับสากล 2) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาจารยและ

บุคลากรใหมีคุณสมบัติตามมาตรฐานสากล 3) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยชุมชนสู

มาตรฐานสากล 4) ยกระดับการใหบริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรูและการถายทอดเทคโนโลยีสู

ชุมชนทองถิ่นเพ่ือความมั่นคง ม่ังคั่งและย่ังยืน 5) พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับไทยแลนด 4.0 (Thailand 4.0) 6) สืบสาน ทํานุบํารุง อนุรักษและ

เผยแพรศิลปวัฒนธรรมอีสานใตสูสากลและสงเสริมโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริ และ 7) 

สงเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

การจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สําหรับ

ปริญญาตรี ครั้งท่ี 1  (NAC-HUSOC I: The 1st National Conference and Exhibition on 

Humanities and Social Sciences) ในครั้งนี้ก็ดวยตองการทําใหพันธกิจและยุทธศาสตรของคณะฯ

ปรากฏผลเปนเชิงประจักษและสามารถนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลจริงเปนประโยชนทางวิชาการดาน

มนุษยสังคมศาสตรตอชุมชนทองถิ่น สังคม และประเทศชาติได นอกจากนั้น การจัดประชุมครั้งน้ีก็เปน

การสนองตอบตอนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยท่ีเปนสถาบันการศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 

และนโยบายของรัฐบาลดานการพัฒนาประเทศท่ีตองคํานึงถึงแผนการศึกษาแหงชาติ แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแนวคิดการศึกษาไทย 4.0 (Education 4.0) เปนตน  

การจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สําหรับ

ปริญญาตรี ครั้งน้ีจัดข้ึนเปนคร้ังแรกโดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

รวมกับสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏแหงประเทศไทย โดยมี

วัตถุประสงคคือ 1) เพื่อเปนเวทีของนิสิตนักศึกษา อาจารย นักวิชาการ และผูท่ีสนใจ ไดเผยแพรผลงาน

วิชาการ 2) เพื่อกอใหเกิดบรรยากาศการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันทางวิชาการ และ 3) เพื่อสรางเครือขาย

ทางวิชาการและงานวิจัยระหวางสถาบันการศึกษา  



   

 (10) 

ในการจัดประชุมครั้งนี้ระหวางวันท่ี 7-8 มกราคม 2564 ตามกําหนดการเดิมน้ันมีกิจกรรมทาง

วิชาการตางๆ มากมาย เชน การนําเสนอผลงานทางวิชาการ การบรรยายพิเศษ การเสวนา และ การแขง

ทักษะวิชาการดานมนุษยสังคมศาสตร เปนตน แตเกิดสถานการณการแพรระบาดระลอกใหมของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม (โควิด-19) จึงตองมีการยกเลิกบางกิจกรรมวิชาการและปรับการนําเสนอ

ผลงานท้ังภาคบรรยายและภาคโปสเตอรท้ังหมดเปนแบบออนไลน ท้ังน้ี เพ่ือเปนการปองกันการแพร

ระบาดของโควิด-19 และเพื่อความปลอดภัยของผูเขารวมประชุม ในการประชุมครั้งน้ี มีผูใหความสนใจ

สงบทความเขามารวมนําเสนอทั้งส้ิน จํานวน 109 บทความ โดยแบงเปนการนําเสนอภาคบรรยาย 

จํานวน 78 บทความ และเปนการนําเสนอภาคโปสเตอร จํานวน 31 บทความ 

 ในนามของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารยมาลิณี      

จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยท่ีไดใหการสนับสนุน ใหกําลังใจ   

และใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชนย่ิง ขอขอบพระคุณ องคปาฐก ผูรวมเสวนา ผูเชี่ยวชาญท่ีพิชญพิจารณ

บทความ (Peer reviewer) ผูทรงคุณวุฒิวิพากษบทความ (Commentator) นิสิตนักศึกษา นักวิจัย 

นักวิชาการ และผูเขารวมประชุมทุกทาน สุดทาย ขอขอบพระคุณผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรทุก

สวนฝายของคณะฯท่ีไดรวมดวยชวยกันจนทําใหการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ดาน

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สําหรับปริญญาตรี เกิดข้ึนเปนคร้ังแรกในปน้ี 

 

                                                    

 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร. อัครพนท เน้ือไมหอม)  

  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ 
ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สําหรับปริญญาตรี ครั้งท่ี 1 

(NAC-HUSOC I:  The 1St National Conference and Exhibition on Humanities  

and Social Sciences for Undergraduate Students) 

ภายใตหัวขอ 

 “21st Century Skills ของบัณฑิตพันธุใหมในยุค Viral Disruption” 

วันท่ี 7-8 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
------------------------------------------------------------------ 

 

หลักการและเหตุผล 

 แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแหงชาติ ยึดหลักสําคัญใน

การจัดการศึกษาซ่ึงประกอบดวยหลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for all) หลักการจัดการ

ศึกษาเพ่ือความ เทาเทียมและท่ัวถึง (Inclusive education) หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(Sufficiency economy) และหลักการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคม (All for education) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) มีเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

(Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย 

4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศท่ีใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ผลิตกําลังคน

รองรับ New S-Curve ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ใหเปนแหลงเรียนรูของคนในทุกชวงวัย รวม

ท้ังปรับเปาหมายการรับผูเรียนใหม ใหมีท้ังนักเรียน นักศึกษา คนทํางาน และคนสูงอายุ ดวยรูปแบบ

หลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว สถาบันอุดมศึกษาตองคํานึงถึงทิศทางการพัฒนาประเทศ ผลิตบัณฑิต

พันธุใหมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และยังคงสังคมศาสตร มนุษยศาสตรท่ีสมดุลและคํานึงถึงการ

พัฒนาคนวัยทํางาน ดังนั้น การเรียนการสอนหรือการถายทอดองคความรูของอาจารยใน

สถาบันอุดมศึกษาจึงตองคํานึงถึงจุดเปล่ียนสําคัญซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาอุดมศึกษาของไทย ไดแก 

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 (21st century skills) และแนวคิดการศึกษาไทย 4.0 (Education 4.0) 

ตลอดถึงการเขามาของยุค Disruption ท่ีเปนท้ังการทําลายและสรางโอกาสท่ีเกิดขึ้นในปจจุบัน เชน 

Technological Disruption, Viral (Covid-19) Disruption เปนตน ดังนั้น จึงควรสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาดานการจัดการเรียนการสอนสูความเปนอาจารยมืออาชีพ และ

จัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลองโดยตรงกับวัตถุประสงคของหลักสูตรท่ีเปดสอน ท้ังนี้เพ่ือทําใหผูเรียน
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บรรลุผลการเรียนรูตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร (สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2562) ทักษะศตวรรษท่ี 21 จะชวยเตรียมความพรอมใหผูเรียนรูจักคิด 

เรียนรู ทํางาน แกปญหา สื่อสาร และสามารถนําไปปรับใชไดอยางมีประสิทธิผลไปตลอดชีวิต ซึ่งทักษะ

ศตวรรษท่ี 21 ประกอบดวยการเรียนรู 3Rs x 7Cs โดย 3Rs คือ การอาน (Reading) การเขียน (Writing) 

ทักษะทางคณิตศาสตร (Arithmetic) สวนทักษะ 7Cs ไดแก ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณและ

การแกปญหา (Critical thinking and problem solving) ทักษะดานการคิดสรางสรรคและนวัตกรรม 

(Creativity & innovation) ทักษะดานความเขาใจความตางวัฒนธรรมตางกระบวนทัศน (Cross-

cultural understanding) ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีมและภาวะผูนํา (Collaboration, 

teamwork & leadership) ทักษะดานการสื่อสาร สารสนเทศและรูเทาทันส่ือ (Communication, 

information & medial literacy) ทักษะดานคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(Computing and ICT literacy) และ ทักษะดานอาชีพและทักษะการเรียนรู (Career & learning self-

reliance) ทักษะเหลาน้ีมีความสําคัญตอผูเรียนทุกคน ผูเรียนสามารถนําไปใชในการดําเนินชีวิตได เชน 

ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม ความยืดหยุนและความสามารถในการปรับตัว ความเปนผูนําและการ

เรียนรูขามวัฒนธรรม (ชนุกร แกวมณี, 2562) 

ดวยความสําคัญของขอมูล เหตุผล และหลักการตางๆ ขางตน คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย และเครือขายวิชาการ จึงไดกําหนดจัดการประชุมวิชาการและ

นิทรรศการระดับชาติ ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สําหรับปริญญาตรี ครั้งท่ี 1  (NAC-HUSOC I: 

The 1st National Conference and Exhibition on Humanities and Social Sciences)  โ ด ย มี

วัตถุประสงคเพื่อเปนการสรางโอกาสและสรางเวทีใหกับนิสิตนักศึกษา คณาจารย นักวิชาการ นักวิจัย 

ตลอดถึงผู ท่ีสนใจจากสถาบันการศึกษาและองคกรตางๆ ไดมีโอกาสเผยแพรผลงานวิชาการและ

แลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน อันจะไปสูความรวมมือดานตางๆ และกอใหเกิดองคความรูสูความเปนเลิศทาง

วิชาการดานมนุษยสังคมศาสตรนําไปสูการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติตอไป   

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเปนเวทีของนักศึกษา อาจารย นักวิชาการ และผูท่ีสนใจ ไดเผยแพรผลงานวิชาการ 

2. เพ่ือกอใหเกิดบรรยากาศการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันทางวิชาการ 

3. เพ่ือสรางเครือขายทางวิชาการและงานวิจัยระหวางสถาบันการศึกษา 
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กลุมเปาหมาย / ผูเขารวมโครงการ 

  1. นักศึกษา คณาจารย และบุคลากรของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏบุรีรัมย จํานวน 100 คน 

  2. นิสิตนักศึกษา และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยภายในประเทศท่ีลงนามความรวมมือ (MoU) 

กับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย และบุคคลผูสนใจท่ัวไปจํานวน 100  คน 

 

ผลผลิต 

  1. นักศึกษา คณาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย และบุคคลภายนอกท่ีสนใจ

ไดนําเสนอผลงานวิจัยและวิชาการในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ 

  2. นิสิตนักศึกษา และนักวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ

นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศ 

 

ผลลัพธ 

  1. นักศึกษา คณาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย และบุคคลภายนอกท่ีสนใจ

มีผลงานวิจัยและวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 

  2. นิสิตนักศึกษา และนักวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยไดสรางเครือขายทางวิชาการ

กบันิสิตนักศึกษา นักวิชาการและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยตางๆ ภายในประเทศ 
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กําหนดการ 

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ 
ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สําหรับปริญญาตรี ครั้งท่ี 1 

(NAC-HUSOC I:  The 1St National Conference and Exhibition on Humanities  

and Social Sciences for Undergraduate Students) 

ภายใตหัวขอ 

 “21st Century Skills ของบัณฑิตพันธุใหมในยุค Viral Disruption” 

วันท่ี 7-8 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
------------------------------------------------------------------ 

วันที่ 7 มกราคม 2564 

08.00-09.00 น.    ลงทะเบียน ณ ดานหนาหองประชุมวิชชาอัตศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

09.00-09.15 น.    พิธีเปดการประชุมฯ  โดย นายธัชกร หัตถาธยากูล ผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย 

กลาวรายงานโดย รองศาสตราจารยมาลินี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

09.15-10.30 น.    การบรรยายพิเศษ เรื่อง “University & Community Engagement with the 

King’s Philosophy for Sustainable Local Development in the Disruptive 

World” โดย ศาสตราจารย ดร. เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักด์ิ  

10.00-12.00 น.   เสวนา เรื่อง “Citizen Engagement: พลังภาคประชาชนสูการพัฒนาสังคมอยาง

ย่ังยืน”  โดย ผูทรงคุณวุฒิ คือ รองศาสตราจารยมาลินี จุโฑปะมา (รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย) / รองศาสตราจารย ดร.สมศักด์ิ สามัคคีธรรม 

(สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร [NIDA]) / พอคําเด่ือง ภาษี  (ประธานเครือขาย

ปราชญชาวบานจังหวัดบุรีรัมย) / คุณพรทิพย อัษฎาธร (ประธานกรรมการบริหาร

บริษัทในเครือ The Bright Group และกรรมการผูจัดการ บริษัท เพ ลา เพลิน บูติค รี

สอรท จํากัด) / ดร.นงรัตน อิสโร (ผูอํานวยการสวนสิ่งแวดลอมจังหวัด กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม) / นายเกรียงศักด์ิ แผวพลสง (นายกองคการ

บริหารสวนตําบลหนองโสน)   

 

 



   

 (15) 

  และดําเนินการเสวนา โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัครพนท เน้ือไมหอม  

  (คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย) 

    (พักรับประทานอาหารวางภายในหองประชุม) 

12.00-13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-17.00 น.   การนําเสนอภาคโปสเตอรและภาคบรรยายระดับชาติท่ีอาคาร 25 

(พักรับประทานอาหารวาง ระหวางเวลา 15.00-15.15 น. และพิธีมอบเกียรติบัตรแก

ผูนําเสนอภายในหองนําเสนอผลงาน) 

 

วันที่  8 มกราคม 2564 

08.30-09.00 น.   ลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม 

09.00-09.15 น.   กลาวเปดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ 

    สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งท่ี 1  

    โดย รศ. มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

กลาวรายงานโดย ผศ.ดร.อัครพนท เน้ือไมหอม คณบดีคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

09.15-10.45 น.   การบรรยายพิเศษเรื่อง “21st Century Skills ของบัณฑิตพันธุ 

ใหมในยุค Viral Disruption”  โดย คุณพรทิพย อัษฎา 

ธร ประธานกรรมการบริหารบริษัทในเครือ The Bright Group  

และกรรมการผูจัดการ บริษัท เพ ลา เพลิน บูติค รีสอรท จํากัด 

10.45-12.00 น.   เสวนาศิษยเกา HUSOC เรื่อง “เหลียวหลังแลหนาสูความทาทาย 

บัณฑิตดานมนุษยสังคมศาสตรในยุค Viral Disruption” โดย 

วิทยากรคือ นายสาคร มูลโพนงาม (ศิษยเกาสาขาวิชาการพัฒนา 

สังคม) / นายไชยศักด์ิ โชติกวณิก  (ศิษยเกาสาขาวิชานิติศาสตร)  

/ นายภูดิศ อุนไธสง (ศิษยเกาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ) / นายณัฐ 

พล สิงหทอง (ศิษยเกาสาขาวิชาภาษาไทย) และดําเนินการเสวนา 

โดย นางสาวศุภลักษณ  สุขประโคน (ศิษยเกาสาขาวิชาดนตรี) 

12.00-13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
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13.00-14.00 น.   เสวนาคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร “การพัฒนา 

หลักสูตรดานมนุษยสังคมศาสตรในยุค World Disruption: 

โอกาสและความทาทาย” 

14.00-16.30 น.   แขงทักษะวิชาการดานมนุษยสังคมศาสตร 

16.30-17.00 น.   มอบรางวัลแกผูชนะการแขงขันทักษะวิชาการดานมนุษย 

สงัคมศาสตร 

หมายเหตุ: กําหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
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การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สําหรับปริญญาตรี คร้ังที่ 1  

“21st Century Skills ของบัณฑิตพันธุใหมในยุค Viral Disruption” 

การนําเสนอผลงานระดับชาติ รูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) 

หองนําเสนอท่ี 1 หมายเลข 250601 (อาคาร 25 ช้ัน 6) ณ อาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เวลา 10.00 น. เปนตนไป 

ผูทรงคุณวุฒิวิพากษการนําเสนอ: ผูชวยศาสตราจารยสิทธิศักด์ิ  พงผือฮี และอาจารย ดร.สมศักด์ิ พันธศิริ 

******* 

ที่ รหัส เวลา ชื่อ – สกุล ชื่อเรื่อง Link หองนําเสนอ 

1 HS-0104 10.00-10.15 พนิดา กุลวงษ ภาพพจนในบทเพลงลูกทุงของตาย อรทัย  

 

 

 

 

https://meet.google.com/arj-oequ-xjw 

2 HS-0105 10.15-10.30 เอกภพ บุญอาจ วิเคราะหตัวละครฝายชายในวรรณกรรมรวมเรื่องส้ัน 

สิงโตนอกคอก 

3 HS-0110 10.30-10.45 พุทธชาด ล้ิมศิริเรืองไร Anxieties in English Public Speaking and 

Anxiety Reductions of Business English Major 

Students, Buriram Rajabhat University 

 

4 HS-0114 10.45-11.00 วริษฐา รัตนวโรภาส An Analysis of Linking Adverbials in TED Talk: A 

Corpus-based Analysis 

 

5 HS-0113 11.00-11.15 รสมน พานดวงแกว Factors in Student Selection to Participate in 

Language and Culture Exchange Project of 

Buriram Rajabhat University 
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ที่ รหัส เวลา ชื่อ – สกุล ชื่อเรื่อง Link หองนําเสนอ 

6 HS-0116 11.15-11.30 จันทรสุดา บุญตรี Attitudes towards the Use of Mobile Phone 

Applications in Learning English Language of 

Business English Major Students 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/arj-oequ-xjw 

 

 

 

7 HS-0119 11.30-11.45 พรภวิษย ชะนวนชัย Factors Influencing Presentation Techniques of 

Business English Major Students at Buriram 

Rajabhat University 

8 HS-0040 11.45-12.00 จิรัสยา พุทธสอน วัดญวนสะพานขาว: ศาสนสถานกับการธํารงคชาติพันธุ

ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามชุมชนสะพานขาว เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร 

9 HS-0042 13.00-13.15 ศุภณัฐชา พัฒน

ประสิทธิ์ชัย 
สุสานบานนาจอก: การเมืองเรื่องพื้นที่และภาพสะทอน

สถานภาพทางสังคมคนเวียดนาม จังหวัดนครพนม 

10 HS-0043 13.15-13.30 วรท โพธิ์ศรี ชุดกวยจั๊บอุบล จังหวัดอุบลราชธานี: การนําเสนออัต

ลักษณทางวัฒนธรรมบนอาภรณ 
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การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สําหรับปริญญาตรี คร้ังที่ 1  

“21st Century Skills ของบัณฑิตพันธุใหมในยุค Viral Disruption” 

การนําเสนอผลงานระดับชาติ รูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) 

หองนําเสนอท่ี 2 หมายเลข 250603 (อาคาร 25 ช้ัน 6) ณ อาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เวลา 10.00 น. เปนตนไป 

ผูทรงคุณวุฒิวิพากษการนําเสนอ: ผูชวยศาสตราจารยสันติภาพ ชารัมย และผูชวยศาสตราจารยอุทิศ ทาหอม 

******* 

ที่ รหัส เวลา ชื่อ – สกุล ชื่อเรื่อง Link หองนําเสนอ 

1 HS-0046 10.00-10.15 สุจิตตรา เงินสงา อาหารโบราณ มะเหง: อัตลักษณคนญวนเกา  

ชุมชนสะพานขาว 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/ddu-iohx-qpf 

2 HS-0117 10.15-10.30 รัตนา ชะรุงรัมย การสรางตัวตนของคนอีสานในชุมชนชายแดนไทย-

กัมพูชา 

3 HS-0001 10.30-10.45 ภานุกร คะเลรัมย แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่

เขตหามลาสัตวปาเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย 

4 HS-0022 10.45-11.00 โยษิตา ตัดสมัย การทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

5 HS-0026 11.00-11.15 รัชนก ฤกษรัตน การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

6 HS-0003 11.15-11.30 เปมิกา เจริญสุข ความเครียดในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่

ราชทัณฑจังหวัดสระบุรี  

7 HS-0004 11.30-11.45 สุพจน วรรณโอสถ ทัศนคติของประชาชนผูมาใชบริการ และคุณภาพ

การใหบริการของสถานีตํารวจ 

8 HS-0007 11.45-12.00 ธนากร ขันธจิตต การมีสวนรวมของประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลในการ

ปองกันการแพรกระจายของโรคไวรัสโคโรนา 2019 
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ที่ รหัส เวลา ชื่อ – สกุล ชื่อเรื่อง Link หองนําเสนอ 

9 HS-0008 13.00-13.15 วรท รุจิเรข บทบาทของนักปกครองทองที่ในการปองกันการ

ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019  

(Covid-19) 

 

 

https://meet.google.com/ddu-iohx-qpf 

 

 

10 HS-0009 13.15-13.30 สายรุง อ่ิมอัมพร   ความเช่ือมั่นของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติหนาที่มี

ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งดานการ

จัดการเลือกตั้งระดับชาติ 
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การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สําหรับปริญญาตรี คร้ังที่ 1  

“21st Century Skills ของบัณฑิตพันธุใหมในยุค Viral Disruption” 

การนําเสนอผลงานระดับชาติ รูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) 

หองนําเสนอท่ี 3 หมายเลข 250604 (อาคาร 25 ช้ัน 6) ณ อาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เวลา 10.00 น. เปนตนไป 

ผูทรงคุณวุฒิวิพากษการนําเสนอ: ผูชวยศาสตราจารยนพดล  ธีระวงศภิญโญ / ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธัญญรัตน พุฑฒิพงษชัยชาญ 

******* 

ที่ รหัส เวลา ชื่อ – สกุล ชื่อเรื่อง Link หองนําเสนอ 

1 HS-0013 10.00-10.15 ศุภชัย ชาญประไพร การศึกษาความสัมพันธที่ดีระหวางตํารวจกับแรงงาน

ตางดาว สถานีตํารวจภูธรเมืองสมุทรสาคร 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/vjt-zcsk-rgv 

 

2 HS-0017 10.15-10.30 กฤชลัช ดีประเสริฐ 

 

การมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและแกไข

ปญหาการปลนรานทอง กรณีศึกษา สถานีตํารวจภูธร

พระอินทรราชา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3 HS-0021 10.30-10.45 อภิสิทธิ์ ชวงชัย การคุมครองเด็กจากการคาประเวณีผานชองทาง

ออนไลน 

4 HS-0024 10.45-11.00 มาริษา อุมรูปงาม ภาวะผูนําของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นของ

ประเทศไทย 

5 HS-0025 11.00-11.15 วันมณี อินโต บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการบริหาร

จัดการสวัสดิการผูสูงอายุของไทย 



  
   

    (22) 

ที่ รหัส เวลา ชื่อ – สกุล ชื่อเรื่อง Link หองนําเสนอ 

6 HS-0027 11.15-11.30 วรรณจรี โอโน ปจจัยที่กอใหเกิดภาระทางการเงินของพนักงานภาครัฐ  

 

https://meet.google.com/vjt-zcsk-rgv 

 

 

 

7 HS-0028 11.30-11.45 สุกฤตา จีนน้ําใส หลักธรรมาภิบาลกับการปกครองสวนทองถ่ิน 

8 HS-0029 11.45-12.00 ปณิตา พงษบัว การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษยยุคดิจิทัล 

9 HS-0030 13.00-13.15 ยุพาวดี คําทอง ธรรมภิบาลในงานบริการของภาคเอกชน 

10 HS-0032 13.15-13.30 ศรัณยพร ไกรทอง บทบาทของเจาหนาที่ทรัพยากรมนุษยภาครัฐในยุค 4.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
   

    (23) 

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สําหรับปริญญาตรี คร้ังที่ 1  

“21st Century Skills ของบัณฑิตพันธุใหมในยุค Viral Disruption” 

การนําเสนอผลงานระดับชาติ รูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) 

หองนําเสนอท่ี 4 หมายเลข 250606 (อาคาร 25 ช้ัน 6) ณ อาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เวลา 10.00 น. เปนตนไป 

ผูทรงคุณวุฒิวิพากษการนําเสนอ: อาจารยสากล พรหมสถิตย / อาจารย ดร.ธนพัฒน จงมีสุข 

******* 

ที่ รหัส เวลา ชื่อ – สกุล ชื่อเรื่อง Link หองนําเสนอ 

1 HS-0039 10.00-10.15 ชเยนร กันทะวงค นโยบายศักดินาสยามกับสถานภาพคนญวนในชวง

ตนกรุงรัตนโกสินทร รชักาลที่ 1-รัชกาลที่ 3  

(พ.ศ.2325-2394) 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/bes-ieap-oyb 

2 HS-0044 10.15-10.30 สิริวิมล แสงศรี เรา(ไม)ท้ิงกัน: บทเรียนจากมาตรการเยียวยา 5,000 

บาท (3 เดือน) เพื่อนําไปสูดิจิทัลไอดี (Digital ID)  

ท่ียั่งยืน 

3 HS-0045 10.30-10.45 อธิกานต มาลัยสน่ัน การประยุกตใชสมรรถนะเพื่อพัฒนาทรัพยากร

มนุษยในองคกร 

4 HS-0049 10.45-11.00 สุวรรณา สุดา การเปลี่ยน(ไม)ผานสูความเสมอภาคทางเพศของ

คูรัก LGBTQ ในประเทศไทย : วิเคราะหผานราง

พระราชบัญญัติคูชีวิต พ.ศ. ... 

5 HS-0057 11.00-11.15 เดือนนภา โพธิ์คํา Smart City for Smart Living การพัฒนาเมือง

อัจฉริยะสูความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ

ประชาชน 
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ที่ รหัส เวลา ชื่อ – สกุล ชื่อเรื่อง Link หองนําเสนอ 

6 HS-0066

  

11.15-11.30 อรัญญา เรืองณรงค คนไรรัฐ ไรสัญชาติ: ปญหาทางกฎหมาย ทางออก

เกี่ยวกับสัญชาติ และสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 
 

 

 

 

 

https://meet.google.com/bes-ieap-oyb 

7 HS-0112 11.30-11.45 ณัฎฐา แพงคําตา ทศพิธราชธรรม : จริยธรรมที่สงผลตอประสิทธิภาพ

การทํางานของผูบริหาร 

8 HS-0012 11.45-12.00 เพชราพร จรมา การปรับตัวดานการสื่อสารและวัฒนธรรมของ

แรงงานตางดาวในตําบลทาทราย อําเภอเมือง 

จังหวัดสมุทรสาคร 

9 HS-0014 13.00-13.15 สุพรรษา สินมาก 

 

การศึกษาแนวทางปองกันการใชบุหรี่ไฟฟาของ

นักศึกษาระดับอุดมศึกษา กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

10 HS-0015 13.15-13.30 รุงนภา ทองออน 

 

การเตรียมความพรอมรับมือกับปญญาประดิษฐ (AI) 

ของพนักงานรายเดือน ในนิคมอุตสาหกรรมบางกะดี 

จังหวัดปทุมธานี 
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การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สําหรับปริญญาตรี คร้ังที่ 1  

“21st Century Skills ของบัณฑิตพันธุใหมในยุค Viral Disruption” 

การนําเสนอผลงานระดับชาติ รูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) 

หองนําเสนอท่ี 5 หมายเลข 250608 (อาคาร 25 ช้ัน 6) ณ อาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เวลา 10.00 น. เปนตนไป 

ผูทรงคุณวุฒิวิพากษการนําเสนอ: อาจารย ดร.มนูญ  สอนโพนงาน / อาจารย ดร.ธิติ ศรีใหญ 

******* 

ที่ รหัส เวลา ชื่อ – สกุล ชื่อเรื่อง Link หองนําเสนอ 

1 HS-0018 10.00-10.15 พงศวรรณ แกวส่ีดวง การบริการการแพทยฉุกเฉินท่ีมีประสิทธิภาพ 

ของเทศบาล 

 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/pwj-vjyj-zzh 

 

 

 

2 HS-0019 10.15-10.30 กันยารัตน พวงยอย ผลกระทบจากสถานการณ COVID-19 ที่มีตอ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ ใน

พระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธาน ี

3 HS-0031 10.30-10.45 มนตธนาทิพย พุฒซอน การสรางการมีสวนรวมในการปองกันไวรัสโควิด-

19 ในองคการบริหารสวนตําบล 

4 HS-0033 10.45-11.00 อวิกา สุขบัติ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในยุค

ประเทศไทย 4.0 

5 HS-0034 11.00-11.15 สุดารัตน โตใหญ เด็กน่ังดริ้ง กรณีศึกษา อําเภอคลองหลวง  

จังหวัดปทุมธานี 
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ที่ รหัส เวลา ชื่อ – สกุล ชื่อเรื่อง Link หองนําเสนอ 

6 HS-0035 11.15-11.30 วีรดา ม่ันเหมาะ บทบาททางสังคมและการนําเสนออัตลักษณของ

คนไทยเชื้อสายเวียดนามในจังหวัดอุดรธานี: 

กรณีศึกษาผานเฟซบุกสมาคมคนไทยเช้ือสาย

เวียดนามจังหวัดอุดรธานี Social Role 

 

 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/pwj-vjyj-zzh 

 

 

 

7 HS-0048 11.30-11.45 อชิตพล เข็มพันธุ การจัดการความรูทุนทางสังคมดานเกษตรทฤษฎี

ใหม : หลักการ แนวคิด และการนําไปประยุกตใช 

8 HS-0070 11.45-12.00 กัญญารัตน นันฝน การทําแซนดวิชเพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพและ

สรางแรงบันดาลใจในการ ประกอบอาชีพของ

เยาวชน 4 ชุมชน 

9 HS-0072 13.00-13.15 กฤดิกันต กันยาทอง โครงการหนึ่งชีวิต หน่ึงหัวใจ เชื่อมสายใย เราพี่

นองกันศูนยสรางโอกาสเด็กจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 

10 HS-0073 13.15-13.30 พสุ วรรณสุทธ การศึกษาสภาพปญหาของเยาวชนไทยและการ

จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชนใหมีคุณภาพ 
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การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สําหรับปริญญาตรี คร้ังที่ 1  

“21st Century Skills ของบัณฑิตพันธุใหมในยุค Viral Disruption” 

การนําเสนอผลงานระดับชาติ รูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) 

หองนําเสนอท่ี 6 หมายเลข 250701 (อาคาร 25 ช้ัน 7) ณ อาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เวลา 10.00 น. เปนตนไป 

ผูทรงคุณวุฒิวิพากษการนําเสนอ: ผูชวยศาสตราจารยรุงนภา เมินดี / อาจารย ดร.กัลยาณี ธีระวงศภิญโญ 

******* 

ที่ รหัส เวลา ชื่อ – สกุล ชื่อเรื่อง Link หองนําเสนอ 

1 HS-0078 10.00-10.15 โชติกา ปติทานันท  โครงการพัฒนาชุมชนตําบลหนองสามวัง สูความย่ังยนื  

 

 

 

https://meet.google.com/ymt-idpu-wnd 

 

2 HS-0129 10.15-10.30 กาญจนา ตอรบรัมย ความพึงพอใจของผูบริโภคลูกช้ินยืนกินจังหวัดบุรีรัมย 

 

3 HS-0130 10.30-10.45 ปติพล มีอินทร ภูมิปญญาการทําไขเค็มใบเตยของกลุมสัมมาชีพ

ชุมชนบานดอนหวาย ตําบลกระสัง  

อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวับุรีรัมย 

4 HS-0131 10.45-11.00 กษิดิศ ชอบธรรม ภูมิปญญาการทําผาหมักโคลนบารายพันป ชุมชน

บานโคกเมือง อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรมัย 

5 HS-0133 11.00-11.15 ธนพล สุภาพ ศึกษาพฤติกรรมการใชน้ําของนักศึกษาหอพัก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย 

6 HS-0134 11.15-11.30 อลิสา ชินวด ี การสรางสรรคโมชันกราฟกเรื่องปญหาโรค

ซึมเศราในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
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การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สําหรับปริญญาตรี คร้ังที่ 1  

“21st Century Skills ของบัณฑิตพันธุใหมในยุค Viral Disruption” 

การนําเสนอผลงานระดับชาติ รูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) 

หองนําเสนอท่ี 7 หมายเลข 250703 (อาคาร 25 ช้ัน 7) ณ อาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เวลา 10.00 น. เปนตนไป 

ผูทรงคุณวุฒิวิพากษการนําเสนอ: ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงนภา  จะนันท / อาจารย ดร.จตุพร ดอนโสม 

******* 

ที่ รหัส เวลา ชื่อ – สกุล ชื่อเรื่อง Link หองนําเสนอ 

1 HS-0135 10.00-10.15 นครินทร  บุญทอง การสรางสรรคจิตรกรรมดิจิทัลความเชื่อผาโฮล บานเมืองฝาง 

จังหวัดบุรีรัมย 
 

 

 

https://meet.google.com/kxt-xaxn-tsx 
 

 

 

 

2 HS-0136 10.15-10.30 ธนพล รามฤทธิ์ โลกของพลาโมเดล : มายาคิตของชีวิตและวัฒนธรรมของผูคน

ในสังคมรวมสมัย 

3 HS-0023 10.30-10.45 วรากร ศรีโสม การเรียนออนไลนกับการศึกษาไทยในระดับอุดมศึกษา 

4 HS-0071 10.45-11.00 อัชชมา สมบูรณ โครงการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กกอนวัยเรียน มูลนิธิเด็กออนใน

สลัมฯ บานเสือใหญ 

5 HS-0075 11.00-11.15 คุณานนต ศิริเขตร 

 

โครงการฝกประสบการณในหนวยงาน ศูนยสรางสุขทุกวัยวัด

ดอกไม ภายใตการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน 

6 HS-0107 11.15-11.30 ฐิตินันทน ผิวนิล ปญหาในการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

โรงเรียนหวยเม็กวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ 

7 HS-0132 11.30-11.45 วันเฉลิม  ปนแกว ศึกษาผลกระทบจากการเรียนออนไลนของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

 

 



  
   

    (29) 

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สําหรับปริญญาตรี คร้ังที่ 1  

“21st Century Skills ของบัณฑิตพันธุใหมในยุค Viral Disruption” 

การนําเสนอผลงานระดับชาติ รูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) 

หองนําเสนอท่ี 8 หมายเลข 250705 (อาคาร 25 ช้ัน 7) ณ อาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เวลา 10.00 น. เปนตนไป 

ผูทรงคุณวุฒิวิพากษการนําเสนอ: ผูชวยศาสตราจารยชลทิชาลินี  แกนสนท / อาจารย ดร.ภัทรพล ทศมาศ 

ที่ รหัส เวลา ชื่อ – สกุล ชื่อเรื่อง Link หองนําเสนอ 

1 HS-0036 10.00-10.15 ปนัดดา พิมพศรี แนวคิดและปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอ

องคการของบุคลากรในการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/psu-tjgh-vjz 

 

 

2 HS-0037 10.15-10.30 วิลาวัณย ศรีษะเสือ การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกับประสิทธิผล

ในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

3 HS-0038 10.30-10.45 ปยะมาต สิงหโตทอง ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการตัดสินใจเขาศึกษาตอ

หลักสูตรสาขารัฐประศาสนศาสตร 

4 HS-0067 10.45-11.00 กัญญารัตน สวางชาติ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อประสิทธิภาพของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  

5 HS-0020 11.00-11.15 นฤมล บุญครอบ ปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชน

ของไทย 

Affecting Factors to develop a community 

enterprises in Thailand 

6 HS-0138 11.15-11.30 AtipornSassanasupin/ 

NapasonDamree/ 

TipsudaKaewkamjun 

An Error analysis of English Writing in Present 

Simple Tense of 2nd Year English Major 

Students, Faculty of Humanities and Social 

Sciences BuriramRajabhat University 
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ที่ รหัส เวลา ชื่อ – สกุล ชื่อเรื่อง Link หองนําเสนอ 

7 HS-0140 11.30-11.45 ณัชชา สิมาจารย /  

ภาวารินทร เฉียดไธสงค / 

มนทิรา สัชชานนท 

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางความหมายของคํา 

ในนวนิยายเร่ือง “ไฮดี้” 

Semantics Analysis of Hyponymy in The 

Novel “HEIDI” 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/psu-tjgh-vjz 
 

 

8 HS-0137 11.45-12.00 Niramon Kulthon/ 

PakjiraNarkprakhon/ 

IntiraThianpet 

An Analysis of Spoken Words and Idioms 

Found in Frozen II Movie 

 

9 HS-0139 12.00-12.15 Nattakan Nakathorn/ 

Ditsayanee Surites/ 

Pattaratida Duangklang 

Problems in English Speaking in 

Communication of the Third Year in English 

Major Students, Buriram Rajabhat University 

 

10 HS-0141 12.15-12.30 Pawnthip  Tongjath/  

Suratwadee  Molairak/   

Soranee  Nielsen 

Students’ Satisfaction towards Online 

Learning at Buriram Rajabhat Uniersity 
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การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สําหรับปริญญาตรี คร้ังที่ 1  

“21st Century Skills ของบัณฑิตพันธุใหมในยุค Viral Disruption” 

การนําเสนอผลงานระดับชาติ รูปแบบโปสเตอร (Poster Presentation) 

ณ บริเวณหองโถง 1 อาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (อาคาร 25 ชั้น 1) เวลา 10.00 น. เปนตน 

ผูทรงคุณวุฒิวิพากษการนําเสนอ: ผูชวยศาสตราจารยศุภกิจ  ภูวงศ/ อาจารย ดร. สินทรัพย ยืนยาว 

******* 

ที่ รหัส เวลา ชื่อ – สกุล ชื่อเรื่อง Link หองนําเสนอ 

1 HS-0055 10.00 - 10.12 อมิตา ทาปลัด An Ability in Using Collocation of the Third-Year English-

majored Students, Faculty of Humanities and Social 

Sciences, Buriram Rajabhat University 

 

 

 

https://meet.google.com/tsv-vacp-dfp 

 

 

 

 

2 HS-0083 10.12 – 10.24 Kanjana 

Jaenprakhon 

Attitudes toward the Use of YouTube to Improve English 

Listening and Speaking Skills of Business English Major 

Students at Buriram Rajabhat University 

3 HS-0060 10.24 – 10.36 สายพิณ เพียร

นอก 

Effective English Reading Strategies of the Third Year 

English Program Students, Faculty of Humanities and 

Social Sciences, Buriram Rajabhat University 

 

4 HS-0065 10.36 – 10.48 ธนัชพร สมใจเรา An Analysis of Spoken Words, Idioms, Metaphors and 

Similes in Aladdin Movie 
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ที่ รหสั เวลา ชื่อ – สกุล ชื่อเรื่อง Link หองนําเสนอ 

5 HS-0102 10.48 – 11.00 สุชาดา กันนุลา คติความเชื่อในละครเร่ืองนาคี (Beliefs in Drama Nagi)  

 

 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/tsv-vacp-dfp 

 

 

 

6 HS-0106 11.00 – 11.12 สุจิตา บุญจรัล ลีลาการใชภาษาในแอกเคานตคําคมยิ้มแฉง 

7 HS-0103 11.12 – 11.24 ภัทราภรณ ขุนศิริ พฤติกรรมดานมืดของตัวละครในละครโทรทัศนเร่ืองกรงกรรม 

8 HS-0109 11.24 – 11.36 ศุภรักษ กลาหาญ การศึกษาภูมิทัศนภาษาศาสตรของปายราน ถนนบุลําดวน อําเภอเมือง 

จังหวัดบุรีรัมย 

9 HS-0111 11.36 – 11.48 ตติยา ทะนวนรัมย Investigating Grammar Learning Strategies Use of Business English 

Major Students at Buriram Rajabhat University 

10 HS-0118 11.48 – 12.00 นวมินทร ประชานันท Problems on English Oral Presentation Skills of Business English 

Major Students at Buriram Rajabhat University 

11 HS-0128 13.00 – 13.12 Chalida Chantanan The Study of the Word Guessing Skill of English Senior Students 

of BRU to the Word Guessing Game 

12 HS-0142 13.12 – 13.24 Chontichalinee 

Kaenson 
Resumé Writing Awareness and Satisfaction toward Canva 

Website of Business English Major Students 

13 HS-0101 13.24 – 13.36 กฤษณะ ไกรพงษ ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอกระบวนการการจัดการในอําเภอเมือง

จังหวัดบุรีรัมย 

14 HS-0091 13.36 – 13.48 กีรติ ไทวะกิรติ ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการ ของเทศบาลตําบลหนอง

ตาด อําเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย 

15 HS-0092 13.48 – 14.00 กําชัย รักเพื่อน การมีสวนรวมพัฒนาทองถิ่นของประชาชน ในเขตองคการบริหารสวนตําบล

กระสัง อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 

16 HS 0093 14.00 - 14.12 จิรพลธ ศรีชุมแสง การมีสวนรวมภาคประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลตําบลอิ

สาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 
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การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สําหรับปริญญาตรี คร้ังที่ 1  

“21st Century Skills ของบัณฑิตพันธุใหมในยุค Viral Disruption” 

การนําเสนอผลงานระดับชาติ รูปแบบโปสเตอร (Poster Presentation) 

ณ บริเวณหองโถง 2 อาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (อาคาร 25 ชั้น 1) เวลา 10.00 น. เปนตนไป 

ผูทรงคุณวุฒิวิพากษการนําเสนอ: อาจารยธงชัย  สีโสภณ / อาจารย ดร.สําราญ ธุระตา 

******* 

ที่ รหัส เวลา ชื่อ – สกลุ ชื่อเร่ือง Link หองนําเสนอ 

17 HS-0094 10.00 - 10.12 พัฒนพล ทองประสาน ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการดําเนินงานขององคการ

บริหารสวนตําบลหนองบัวโคก อําเภอลําปลายมาศ 
 

 

 

 

 

https://meet.google.com/agq-yntf-qia 

 

 

18 HS-0095 10.12 – 10.24 ทรงเกียรติ นันกระโทก ความพึงพอใจของประชาชนตอกระบวนการแกปญหายาเสพติด 

ในเขตเทศบาลตําบลอิสาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 

19 HS-0096 10.24 – 10.36 ชนายุทธ ทองรักศรี ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการบริหารงานของเทศบาล

ตําบลอิสาณ อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรมัย 

20 HS-0097 10.36 – 10.48 เกดวิพาดา บุดดา การมีสวนรวมอนุรักษและการสืบสานการทอผาไหมของชุมชน

สายยาว ตําบลถลุงเหล็ก อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 

21 HS-0098 10.48 – 11.00 คุณากร ชินพาษ ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ตอการ

ใชบริการศูนยอาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย 

22 HS-0099 11.00 – 11.12 กิตติสาร วูประโคน ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของเทศบาลตําบล

ลําปลายมาศ อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรมัย 

23 HS-0063 11.12 – 11.24 อารีญา พันธสุวรรณ ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบาน กรณีศึกษา ตําบลหินโคน อําเภอลํา

ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย 
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ที่ รหัส เวลา ชื่อ – สกุล ชื่อเร่ือง Link หองนําเสนอ 

24 HS-0086 11.24 – 11.36 รัฐพงษ คําแพง ความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

ของเทศบาลตําบลบานบัว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 

 

 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/agq-yntf-qia 

 

 

 

 

 

25 HS-0088 11.36 – 11.48 ปริญญา ไทยสืบชาติ ความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการจัดมาตรการปองกันใน

การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในยุคโควิด19 หมูบาน

โคกใหญ ตําบลเสม็ด อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 

26 HS-0089 11.48 – 12.00 กฤษฏา บุญรอด การศึกษาความพึงพอใจในการบริหารจัดการนํ้าประปา ใน

เขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย  

27 HS-0100 13.00 – 13.12 เสกสรร หมั่นนอก การนําเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชุมชนกรณีศึกษา องคการ

บริหารสวนตําบลหวยราช อําเภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมย 

28 HS-0090 13.12 – 13.24 มนตรี พิรุณ การศึกษาความตองการสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุ ใน

เทศบาลตําบลพลับพลาชัย อําเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย 

ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการ 

29 HS-0002 13.24 – 13.36 กิตติศักดิ์ เจริญรัมย ถอดบทเรียน Young Smart Farmer ในพื้นท่ีจังหวัดบุรีรัมย 

30 HS-0064 13.36 – 13.48 ธนิดา นันกวน คุณลักษณะนักทรัพยากรมนุษยในยุค 2020 ตามความ

ตองการของตลาดแรงงาน กรณีศึกษา นักศึกษาทรัพยากร

มนุษย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย 

31 HS-0108 13.48 – 14.00 อารยา มุสิกา การศึกษาอาหารเสริมตางชนิดกันที่มีผลตอการเจริญเติบโต

ของเห็ดฟางในตะกรา 

 



   

 (35) 

สารบญั 

  หน้า 

ภาคบรรยาย 

ภาษา ภาษาศาสตร์ และวรรณกรรม 

 Attitudes toward the Use of YouTube to Improve English Listening and 

Speaking Skills of Business English Major Students at Buriram 

Rajabhat University 

     Kanjana Jaenprakhon / Benjaporn Bangtho /      

     Narawadee Patikanang / Rungnapa Moendee 

2 

 ภาพพจน์ในบทเพลงลูกทุ่งของต่าย อรทยั 

Figure of Speech in the Thai Country Song of Tai Orathai 

     พนิดา กุลวงษ ์

     Phanida  Kunwong 

15 

 วิเคราะห์ตวัละครฝ่ายชายในวรรณกรรมรวมเรื�องสั�น “สิงโตนอกคอก” 

Analysis of Male Characters in the Collection of Short Story Heretic 

Lion 

     เอกภพ บุญอาจ 

     Ekkaphop  Bun-at 

27 

 Anxieties in English Public Speaking and Anxiety Reductions of  

Business English Major Students, Buriram Rajabhat University 

     Kornkanok Wongsupan / Suwannee Jakram /  

     Puttachart Limsiriruengrai 

44 

 Factors in Student Selection to Participate in Language and Culture 

Exchange Project of Buriram Rajabhat University 

     Wassana Kiram / Kritsana Chuchoetcuea /  

     Rosesamon Panduangkaew 

59 

    

 



   

 (36) 

สารบญั (ต่อ) 

  หน้า 

ภาคบรรยาย 

ภาษา ภาษาศาสตร์ และวรรณกรรม (ต่อ) 

 Attitudes towards the Use of Mobile Phone Applications in Learning 

English Language of Business English Major Students 

     Darika Vanpakea / Attapon Tonjan / Jansuda Boontree /  

     Sasimapon Wongtimarat 

69 

 Factors Influencing Presentation Techniques of Business English Major 

Students at Buriram Rajabhat University 

     Prapassara Punpanit / Phornpawitch  Chanuanchai 

81 

 An Analysis of Spoken Words and Idioms Found in Frozen II Movie 

     Niramon Kulthon / Pakjira Narkprakhon / Intira Thianpet 

     Surachai Piyanukool / Suphakit  Phoowong 

91 

 An Error analysis of English Writing in Present Simple Tense of 2nd  

Year English Major Students, Faculty of Humanities and Social 

Sciences, Buriram Rajabhat University 

     Atiporn Sassanasupin/ NapasonDamree / TipsudaKaewkamjun / 

     Saowarot Ruangpaisan / Somyong Som-In 

106 

 Problems in English Speaking in Communication of the Third Year in 

English Major Students, Buriram Rajabhat University 

     Nattakan Nakathorn / Ditsayanee Surites /  

     Pattaratida Duangklang / Sittisak Pongpuehee 

118 
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สารบญั (ต่อ) 

  หน้า 

ภาคบรรยาย 

ภาษา ภาษาศาสตร์ และวรรณกรรม (ต่อ) 

 Semantics Analysis of Hyponymy in the Novel “HEIDI” 

     Natcha Simachan / Pawarin Chiadthaisong / Montira Satchanon /  

     Akkarapon Nuemaihom / Thitaporn Putklang 

133 

 Students’ Satisfaction towards Online Learning at 

Buriram Rajabhat University 

     Pawnthip Tongjath / Suratwadee Molairak / Soranee Nielsen 

 

148 

ชาติพนัธ์ุ 

 ศาสนสถานกบัการธาํรงคช์าติพนัธ์ุชาวไทยเชื�อสายเวียดนาม:  

กรณีศึกษาชุมชนสะพานขาว เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

Religious Place and Vietnamese – Thai Ethnicity: A Case Study of 

Yuan Sa Phan Khao Temple, Sa Phan Khao Community, Bangkok, 

Thailand        

     จิรัสยา พุทธสอน / หนึ�งฤทยั จนัทรคามิ 

     Chiratsaya Phudthasorn / Nuengruethai Chantharakhami 

164 

 สุสานบา้นนาจอก: การเมืองเรื�องพื�นที�และภาพสะทอ้นสถานภาพทาง

สงัคมคนเวียดนาม จงัหวดันครพนม 

Ban Na Chok Cemetery: The Politics of Space and Social Status of the 

Vietnamese – Thai, Nakhon Phanom Province 

     ศุภณฐัชา พฒันประสิทธิ� ชยั / หนึ� งฤทยั จนัทรคามิ 

     Supanatcha Patthanaprasitchai / Nuengruethai Chantharakhami 

179 
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สารบญั 

  หน้า 

ภาคบรรยาย 

ชาติพนัธ์ุ (ต่อ) 

 ชุดกวยจั�บอุบล จงัหวดัอุบลราชธานี: การนาํเสนออตัลกัษณ์ทาง

วฒันธรรมบนอาภรณ์ 

Kuay Chab Ubon, Ubon Ratchathani: Cultural Identity  through 

Clothing 

     วรท โพธิ� ศรี / หนึ�งฤทยั จนัทรคามิ 

     Warot Phosri / Nuengruethai Chantharakhami 

194 

 อาหารโบราณ “มะเหง่”: อตัลกัษณ์คนญวนเก่า ชุมชนสะพานขาว 

Ma - Ngae: Ancient Food of the Vietnamese in Sapankhao 

     สุจิตตรา เงินสง่า / หนึ� งฤทยั จนัทรคามิ 

     Sujitta Ngoensanga / Nuengruethai Chantharakhami 

208 

 การสร้างตวัตนของคนอีสานในชุมชนชายแดนไทย-กมัพูชา 

The Construct Identity of Isan People in Border Communities of  

Thai- Cambodian Border Area 

     รัตนา ชะรุงรัมย ์/ ศรัณรัตน์ รัตนาลยั / ภทัราวดี สุรินทร์ / 

     ยลดา เจือจนัทร์ / วริศรา ขาวงาม / สาวติรี กลา้แขง็ /  

     วิภาวนี เลียนรัมย ์/ ภาณุพงษ ์เพื�อนสงคราม / จตุพร ดอนโสม 

     Rattana Chungram / Saranrat rattanalai /  

     Phuttrawadee surin / Yonlada jueajan / Waritsara khaongam 

     Sawitree Klakhaeng / pawinee lianram / 

     Panupong Phueansongkram / Jauporn Donsom 

219 
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สารบญั (ต่อ) 

  หน้า 

ภาคบรรยาย 

การท่องเที�ยว 

 แนวทางการส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงนิเวศในพื�นที�เขตหา้มล่าสัตวป่์า 

เขากระโดง จงัหวดับุรีรัมย ์

Promotion Guidelines Ecotourism in the Area No Hunting Area Jungle 

Kaokradong Buriram Province  

    นาํชยั อาจอ / ภานุกร คะเลรัมย ์/ ฟ้าประทาน เติมขนุทด 

    Namchai Arjo / Panukorn Kharelam / Fapathan Themkuntrod 

230 

 การท่องเที�ยวเชิงนิเวศอยา่งย ั�งยนื 

Sustainable Ecotourism 

     โยษิตา ตดัสมยั / จารุณี มุมบา้นเซ่า 

     Yosita Tatsamai / Jarunee Mumbansao 

242 

 การพฒันาการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

Development of Cultural Tourism 

     รัชนก  ฤกษรั์ตน์ / จารุณี มุมบา้นเซ่า 

     Ratchanok Roekrat / Jarunee Mumbansao 

256 

กฎหมายและการเมืองการปกรอง 

 ความเครียดในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที�ราชทณัฑจ์งัหวดัสระบุรี 

The Stress on the Performance of Correctional Officers in  

Saraburi Province 

     เปมิกา เจริญสุข / ปิยะ กลา้ประเสริฐ 

     Pemika Charoensuk / Piya Klaprasert 

270 
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สารบญั (ต่อ) 

  หน้า 

ภาคบรรยาย 

กฎหมายและการเมืองการปกรอง (ต่อ) 

 ทศันคติของประชาชนผูม้าใชบ้ริการ และคุณภาพการให้บริการของสถานี

ตาํรวจ 

Attitude of the People Who Use the Service and Service Quality of the 

Police Station 

     สุพจน์ วรรณโอสถ / ปิยะ กลา้ประเสริฐ 

     Supoj Wannaosod / Piya Klaprasert 

280 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื�นที�เทศบาล ในการป้องกนัการ

แพร่กระจายของโรคไวรัสโคโรนา ���� 

Participation of People in the District Municipality in Preventing the 

Spread of Coronavirus Disease 2019 

     ธนากร ขนัธจิตต ์/ ปิยะ กลา้ประเสริฐ 

     Thanakorn khanthjit / Piya Klaprasert 

292 

 บทบาทของนกัปกครองทอ้งที�ในการป้องกนัการระบาดของไวรัสโคโร

นา ���� (Covid-��) ในเขตตาํบลระแหง อาํเภอลาดหลุมแกว้  

จงัหวดัปทุมธานี 

The Role of Local Governor in Protection Epidemic of Coronavirus-

2019 Rahaeng Tambon Lat Lum Kaeo District, Patumtanee Province  

     วรท รุจิเรข / ปิยะ กลา้ประเสริฐ 

     Warot Rujirek / Piya Kraprasert 

304 

 

 

 

 



   

 (41) 

สารบญั (ต่อ) 

  หน้า 

ภาคบรรยาย 

กฎหมายและการเมืองการปกรอง (ต่อ) 

 ความเชื�อมั�นของประชาชนที�มีต่อการปฏิบติัหนา้ที�ของสาํนกังาน

คณะกรรมการการเลือกตั�งดา้นการจดัการเลือกตั�งระดบัชาติ 

Public Confidence in the Performance of Duties Election Administration 

for National Election Commission 

     สายรุ้ง อิ�มอมัพร / ปิยะ กลา้ประเสริฐ 

     Sairung Imumporn / Piya Klaprasert 

319 

 การศึกษาความสัมพนัธ์ที�ดีระหว่างตาํรวจกบัแรงงานต่างดา้ว  

สถานีตาํรวจภูธรเมืองสมุทรสาคร 

A Study the Good Relationship between Police and Migrant Workers 

Muang Samut Sakhon Police Station 

     ศุภชยั ชาญประไพร / รัฐชาติ ทศันยั 

     Supachai Chanparpai / Rattachart Thatsanai 

329 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการปลน้ 

ร้านทอง: กรณีศึกษาสถานีตาํรวจภูธรพระอินทร์ราชา จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา 

Public Participation in the Prevention and Resolution of Robbery of 

Gold Shops: Case Study of the Provincial Police Station Indra Raja Phra 

Nakhon Si Ayutthaya Province 

     กฤชลชั  ดีประเสริฐ / รัฐชาติ ทศันยั 

     Kritcharat Deeprasert / Rattachart Thatsanai 

341 

 การคุม้ครองเด็กจากการคา้ประเวณีผา่นช่องทางออนไลน์ 

     อภสิิทธิ�  ช่วงชยั / นิชานนัท ์ปิ� นแกว้ / ศุภธชั ศรีวิพฒัน์ 

355                 

Aphisit Chuangchai / Nichanun Pinkaew / Suphatut Srivipatana 



   

 (42) 

สารบญั (ต่อ) 

  หน้า 

ภาคบรรยาย 

กฎหมายและการเมืองการปกรอง (ต่อ) 

 ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นของประเทศไทย 

Executive Leadership of Local Administrative Organization in Thailand 

     มาริษา อุ่มรูปงาม / ดาวราย ลิ�มสายหั�ว 

     Marisa Umroopngam / Daorai Limsaihua 

366 

 บทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นในการบริหารจดัการสวสัดิการ

ผูสู้งอายขุองไทย 

The Role of Local Government Organizations in Managing the Elderly 

Welfare in Thailand 

     วนัมณี  อินโต / ดาวราย ลิ�มสายหั� ว 

     Wanmanee Into / Daorai Limsaihua  

385 

 ปัจจยัที�ก่อใหเ้กิดหนี� สินของพนกังานภาครัฐ 

Factors Causing the Financial Burden of Government Employees         

     วรรณจรี โอโน / รัฐชาติ ทศันยั 

     Wanjaree Ono / Rattachart Thatsanai 

403 

 หลกัธรรมาภิบาลกบัการปกครองส่วนทอ้งถิ�น 

Principles of Good Governance and Local Government 

     สุกฤตา จีนนํ�าใส / จารุณี มุมบา้นเซ่า 

     Sukitta Jeennamsai / Jarunee Mumbansao 

420 

 การสรรหาและคดัเลือกทรัพยากรมนุษยใ์นยคุดิจิทลั 

Recruitment and Selection of Human Resources in the Gigital 

     ปณิตา  พงษบ์วั / วิไลลกัษณ์ เรืองสม 

     Panita Pongbua / WiIaiIuk Ruangsom 

433 

 

 



   

 (43) 

สารบัญ (ต่อ) 

  หน้า 

ภาคบรรยาย 

กฎหมายและการเมืองการปกรอง (ต่อ) 

 ธรรมาภิบาลในงานบริการของภาคเอกชน 

Good Governance in Services of the Private Sector 

     ยพุาวดี คาํทอง / วิไลลกัษณ์ เรืองสม 

     Yuphawadee Khamthong / WiIaiIuk Ruangsom 

448 

 บทบาทของเจา้หนา้ที�ทรัพยากรมนุษยภ์าครัฐในยคุ �.� 

Roles of Public Human Resources Officers in the Era 4.0 

     ศรัณยพ์ร ไกรทอง / วิไลลกัษณ์ เรืองสม 

     Saranphon kaitong / WiIaiIuk Ruangsom 

460 

 นโยบายศกัดินาสยามกบัสถานภาพคนญวนในช่วงตน้กรุงรัตนโกสินทร์ 

รัชกาลที��-รัชกาลที�� (พ.ศ.����-2394) 

Siam Feudal Policy and the Status of Vietnamese People in the Early 

Rattanakosin Period from King Rama 1 to King Rama 3 (1782-1851) 

     ชเยนร์ กนัทะวงค ์/ หนึ�งฤทยั จนัทรคามิ 

     Chayen Kantawong / Nuengruethai Chantharakhami 

475 

 เรา(ไม่)ทิ�งกนั: บทเรียนจากมาตรการเยยีวยา �,��� บาท (�เดือน)  

เพื�อนาํไปสู่ดิจิทลัไอดี (Digital ID) ที�ย ั�งยนื 

We (don't) Leave Each Other: Lessons from Remedial Measures 5,000 

Baht (3 months) to Lead to a Sustainable Digital ID 

     สิริวิมล แสงศรี / กมลวรรณ แกว้เจิม / ณฐัวรรณ สุดศรีดา /  

     ไททศัน์ มาลา 

     Siriwimon Sangsee / Kamonwan Keawjaem /  

     Nutthawan Sudsrida / Titus Mala 

487 

 

 



   

 (44) 

สารบัญ (ต่อ) 

  หน้า 

ภาคบรรยาย 

กฎหมายและการเมืองการปกรอง (ต่อ) 

 การประยกุตใ์ชส้มรรถนะเพื�อพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ร 

Application of Competencies for Human Resources  

Development in the Organization 

     อธิกานต ์มาลยัสนั�น / ดวงพร อุไรวรรณ 

     Atikan Malaisanan / Duangporn Auraiwan 

499  

 การเปลี�ยน(ไม่)ผ่านสู่ความเสมอภาคทางเพศของคู่รัก LGBTQ ใน

ประเทศไทย: วิเคราะห์ผา่นร่างพระราชบญัญติัคู่ชีวติ พ.ศ. .... 

(Non)Transition to Gender Equality of LGBTQ Couples in Thailand: 

Analysis through the Couple of Life Act B.E. .... 

     สุวรรณา สุดา / ไททศัน์ มาลา 

     Suwanna Suda / Titus Mala 

514 

 การพฒันาเมืองอจัฉริยะสู่ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของ

ประชาชน 

The Developing Smart City for People’s Life and Assets Safety  

     เดือนนภา โพธิ� คาํ / ไททศัน์ มาลา 

     Duennapha Pokam / Titus Mala 

527 

 คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ: ปัญหาทางกฎหมาย ทางออกเกี�ยวกบัสัญชาติ 

และสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 

Stateless People: the Legal Issues, Solutions Related to Nationality and 

Human Rights in Thailand 

     อรัญญา เรืองณรงค ์/ ไททศั มาลา 

     Aranya Ruengnarong / Titus Mala 

539 

 

 



   

 (45) 

สารบัญ (ต่อ) 

  หน้า 

ภาคบรรยาย 

กฎหมายและการเมืองการปกรอง (ต่อ) 

 ทศพิธราชธรรม : จริยธรรมที�ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของ

ผูบ้ริหาร 

Tossapitrajdhamma: Ethics that Affect the Performance of Executives 

     ณฎัฐา แพงคาํตา / ปิยภรณ์ บุญเศษ / ศุภรดา เสียงเสนาะ / 

     สถาพร วิชยัรัมย ์     

550 

การพัฒนาสังคม 

 การปรับตวัดา้นการสื�อสารและวฒันธรรมของแรงงานต่างดา้ว 

ในตาํบลท่าทราย อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร 

Adjustment of Communication and Culture of Foreign Workers 

in Tambon Tha Sai, Amphur Muang, Samut Sakhon Province 

     เพชราพร จรมา / รัฐชาติ ทศันยั 

     Petcharaporn Jonma / Rattachart Thatsanai 

567 

 การศึกษาแนวทางป้องกนัการใชบุ้หรี�ไฟฟ้าของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา 

กรณีศึกษา : มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์

A Study on Guidelines and Protect to Using E-cigarettes for Higher 

Education: Case Study Valaya Alongkorn Rajabhat University under the 

Royal Patronage 

     สุพรรษา สินมาก / รัฐชาติ ทศันยั 

     Supansa Sinmark / Rattachart Thatsanai 

580 

 

 

 

 

 



   

 (46) 

สารบัญ (ต่อ) 

  หน้า 

ภาคบรรยาย 

การพัฒนาสังคม (ต่อ) 

 การเตรียมความพร้อมรับมือกบัปัญญาประดิษฐ์(AI) ของพนกังานราย

เดือน ในนิคมอุตสาหกรรมบางกะดี จงัหวดัปทุมธานี 

Artificial Intelligence Preparedness for Monthly Employees in Bangkadi 

Industrial Estate, Pathum Thani Province 

     รุ่งนภา ทองอ่อน / รัฐชาติ ทศันยั 

     Rungnapa Thongoon / Rattachart Thatsanai 

594 

 การบริการการแพทยฉุ์กเฉินที�มีมีประสิทธิภาพของเทศบาล 

The Efficiency of Municipality Emergency Medical Service 

     พงศว์รรณ  แกว้สี�ดวง / รัฐชาติ  ทศันยั 

     Pongwan  Kaewseeduang / Rattchart  Thatsanai 

607 

 ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-�� ที�มีต่อนกัศึกษา 

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์จงัหวดัปทุมธานี 

The Impact Situation of Covid-19 on the Students of Valayaalongkorn 

Rajabhat University under the Royal Patronage in Pathumthani 

     กนัยารัตน์ พวงยอ้ย / บุญอนนัต ์บุญสนธิ�  

     Kanyarut Paungyoy / Boonanan Boonsonth 

621 

 การสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกนัไวรัสโควิด-��ในองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบล 

Creating a Contribution to the Prevention of COVID-19 in the Sub-

District Administrative Organization 

     มนตธ์นาทิพย ์พุฒซ้อน / รัฐชาติ ทศันยั 

     Montanatip Putsorn / Rattachart Thatsanai 

633 

 

 



   

 (47) 

สารบัญ (ต่อ) 

  หน้า 

ภาคบรรยาย 

การพัฒนาสังคม (ต่อ) 

 การพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในยคุประเทศไทย �.� 

Improving People's Quality of Life in the Era of Thailand 4.0 

     อวิกา สุขบติั / จารุณี มุมบา้นเซ่า 

     Awika Sookbat / Jarunee Mumbansao 

648 

 เด็กนั�งดริ�ง: กรณีศึกษาอาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 

Bargirl: A Case Study of Khlong Luang District in Pathum Thani 

Province 

     สุดารัตน์ โตใหญ่ / บุญอนนัต ์บุญสนธิ 

     Sudarat Toyai / Boonanan Boonsonth 

664 

 บทบาททางสงัคมและการนาํเสนออตัลกัษณ์ของคนไทยเชื�อสายเวยีดนาม

ในจงัหวดัอุดรธานี: กรณีศึกษาผา่นเฟซบุ๊กสมาคมคนไทยเชื�อสาย

เวียดนามจงัหวดัอุดรธานี 

Social Roles and Identities of Vietnamese - Thai in Udon Thani: A Case 

Study of Vietnamese - Thai Association in Udon Thani Reflected 

through Facebook Page 

     วีรดา มั�นเหมาะ / หนึ� งฤทยั จนัทรคามิ 

     Weerada Manmao / Nuengruethai Chantharakhami 

673 

 การจดัการความรู้ทุนทางสงัคมดา้นเกษตรทฤษฎีใหม่: หลกัการ แนวคิด 

และการนาํไปประยกุตใ์ช ้

Social Capital Knowledge Management in Agriculture New Theory: 

Principles, Concepts and Applications 

     อชิตพล เขม็พนัธุ์ / ไททศัน์ มาลา 

     Achitphol Kaempun / Titus Mala 

687 

 



   

 (48) 

สารบัญ (ต่อ) 

  หน้า 

ภาคบรรยาย 

การพัฒนาสังคม (ต่อ) 

 การทาํแซนดว์ิชเพื�อการพฒันาทกัษะอาชีพและสร้างแรงบนัดาลใจในการ

ประกอบอาชีพของเยาวชน � ชุมชน 

Making Sandwiches to Develop Career Skills and Inspire Youth Careers 

in 4 Communities 

     กญัญารัตน์ นนัฟั�น / กญัญารัตน์ เมืองเกษม / พีรณฐั รักเกียรติดี / 

     สุกญัญา ใจฉํ�า / สุรัญญา ตั�งวานิชวรกลุ / กมัปนาท บริบูรณ์ /  

     เอกภูมิ เจียมวิทยานุกูล 

     Kunyarut Nunphun / Kanyarat Muangkasem /  

     Peeranut Rakkiatdee / Sukanya Jaicham /  

     Suranya Tangwanitworakun / Gumpanat Boriboon /  

     Ekapum Jiemwittayanukul 

700 

 โครงการหนึ�งชีวิต หนึ�งหวัใจ เชื�อมสายใย เราพี�นอ้งกนัศูนยส์ร้างโอกาส

เด็กจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 

One Life Project, One Heart, a Connection, We  Are Brothers and 

Sisters Chatuchak Children's Opportunity Center Bangkok 

     กฤดิกนัต ์กนัยาทอง / นิคนิษา สมผดุ / วิชชุภาส อาํไพลาภสุข /  

     สิริภากร พลูสวสัดิ�  

     Kiddikan Kanyatong / Niknisa Sompud /  

     Vichupat Ampailapsuk / Siripakorn Poolsawat 

715 

 

 

 

 

 



   

 (49) 

สารบัญ (ต่อ) 

  หน้า 

ภาคบรรยาย 

การพัฒนาสังคม (ต่อ) 

 การศึกษาสภาพปัญหาของเยาวชนไทยและการจดักิจกรรมเพื�อพฒันา

เยาวชนใหมี้คุณภาพ 

A Study of Thai Youth Problems and Activity Organizing for 

Develop Youth Quality 

     เทวินทร์ ตั�งคาํ / พงศพ์ล คะรานรัมย ์/ ศุภากร ผดุงเจริญ /  

     พสุ วรรณสุทธิ�  / กมัปนาท บริบูรณ์ / เอกภูมิ เจียมวิทยานุกูล 

     Supakorn phadungcharoen / Pongpon Kharanram /  

     Tewin Tangkham / Pasu Wannasut / Gumpanat Boriboon / 

     Ekapum Jiemwittayanukul 

726 

 โครงการพฒันาชุมชนตาํบลหนองสามวงั สู่ความยั�งยนื 

Community Development Project in Nong Sam Wang Sub-District for 

Sustainability 

     โชติกา ปิติทานนัท ์/ กมัปนาท บริบูรณ์ / เอกภูมิ เจียมวิทยานุกูล 

     Chotika Pititanan / Gumpanat Boriboon /  

     Ekapum Jiemwittayanukul 

738 

 ปัจจยัที�ส่งผลต่อการพฒันากลุ่มวิสาหกิจชุมชนของไทย 

Factors Affecting Development of a Community Enterprises in Thailand 

     นฤมล บุญครอบ / ดาวราย ลิ�มสายหั�ว 

     Naruamol Boonkhrob / Daorai Limsaihua 

750 

 

 

 

 

 



   

 (50) 

 

 

สารบัญ (ต่อ) 

  หน้า 

ภาคบรรยาย 

การพัฒนาสังคม (ต่อ) 

 การสร้างสรรคโ์มชนักราฟิกเรื�องปัญหาโรคซึมเศร้าในมหาวิทยาลยั 

ราชภฏับุรีรัมย ์

Creating a Motion Graphic on Depression at Buriram Rajabhat 

University 

     อลิสา ชินวดี / ชินานาง สวสัดิ� รัมย ์

     Alisa Chinwadee / Chinanang sawatram 

762 

 การสร้างสรรคจิ์ตรกรรมดิจิทลัความเชื�อผา้โฮล บา้นเมืองฝาง  

จงัหวดับุรีรัมย ์

Digital Painting of Faith Hole Fabric Ban Muang Fang, Buriram 

     นครินทร์  บุญทอง / ชินานาง สวสัดิ� รัมย ์

     Nakarin Boonthong / Chinanang sawatram 

769 

 โลกของพลาโมเดล : มายาคิตของชีวิตและวฒันธรรมของผูค้นในสังคม

ร่วมสมยั 

In the World of Pla Model : Myth of People’s Life and Cultural in 

Contemporary Society 

     ธนพล  รามฤทธิ�  

     Tanapon  Ramrit 

776 

 

 

 

 

 



   

 (51) 

สารบัญ (ต่อ) 

  หน้า 

ภาคบรรยาย 

การศึกษา เทคโนโลยีและนวตักรรมการเรียนรู้ (ต่อ) 

 การเรียนออนไลน์กบัการศึกษาของไทยในระดบัอุดมศึกษา 

Online Teaching and Thai Education 

     วรากร ศรีโสม / จารุณี มุมบา้นเซ่า 

     Warakorn Srisom / Jarunee Mumbansao 

795 

 โครงการจดักิจกรรมสาํหรับเด็กก่อนวยัเรียนมูลนิธิเด็กอ่อนในสลมัฯ  

บา้นเสือใหญ่ 

Preschool Activities Project in Foundation for Slum Child Care at  

Ban Sur Yai 

     ฆนาคม เรืองแสน / ศกัระพี พวัพนัธ์สวสัดิ�  / อชัชมา สมบูรณ์ /  

     พจิาริน แสงเงิน 

     Kanakom Ruengsan / Sakraphi Puapansawad /  

     Achama Sombon / Pijarin Saengngern 

807 

 โครงการฝึกประสบการณ์ในหน่วยงานศูนยส์ร้างสุขทุกวยัวดัดอกไม ้ 

ภายใตก้ารศึกษาเพื�อพฒันาชุมชนอยา่งยั�งยนื 

Summary of the Training Program at Wat Dok Mai Happiness Center 

for All of Ages, under Education for Sustainable Community 

Development 

     ปัฐธวีภรณ์ นิ�มดาํ / คุณานนต ์ศิริเขตร์ / นภางคพ์ฒัน์ แสนสุข /   

     วนิสตา ศรีสนาม / กมัปนาท บริบูรณ์ / เอกภูมิ เจียมวิทยานุกุล 

     Patthaweepron Nimdum / Khunnanon Siriket / 

     Napangpat Sansuk / Wanissata Srisanam /  

     Gumpanat Boriboon / Ekapum Jiemwittayanukul 

818 

 

 



   

 (52) 

สารบัญ (ต่อ) 

  หน้า 

ภาคบรรยาย 

การศึกษา เทคโนโลยีและนวตักรรมการเรียนรู้ (ต่อ) 

 ปัญหาในการเรียนของนกัเรียนระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� � 

โรงเรียนหว้ยเม็กวิทยาคม จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

Learning Problems among Mathayom Suksa 6 Students in 

Huay Mek Wittayakhom School, Kalasin Province 

     อนุธิดา วงศช์ารี / ฐิตินนัทน์ ผิวนิล 

     Anuthida Wongchari / Titinan Pewnil 

830 

ด้านอื�น ๆ ที�เกี�ยวเนื�องกับหัวข้อหลกัของการประชุม 

 แนวคดิและปัจจยัที�ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรในการ

ปฏิบติังาน 

Concept and Factors Affecting the Organization Commitment  

of Operational Personnel  

     ปนดัดา พิมพศ์รี / เทวพงษ ์พวงเพชร 

     Panudda Pimsri / Tevapong Puangpetch 

844 

 การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรกบัประสิทธิผลในการปฏิบติังานของ

บุคลากร 

The Competency Development of Personnel and the Performance 

Effectiveness of Personnel 

     วิลาวณัย ์ศรีษะเสือ / กมัลาศ เยาวะนิจ 

     Wilawan Srisasuea / Kamalas Yaowanit 

859 

 

 

 

 

 



   

 (53) 

สารบัญ (ต่อ) 

  หน้า 

ภาคบรรยาย 

ด้านอื�น ๆ ที�เกี�ยวเนื�องกับหัวข้อหลกัของการประชุม (ต่อ) 

 ปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อหลกัสูตร 

สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 

Factors Related to the Decision to Study in Public Administration 

Program 

     ปิยะมาต สิงห์โตทอง / กมัลาศ เยาวะนิจ 

     PiyamadSingthothong / KamalasYaowanit 

879 

 การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พื�อประสิทธิภาพขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิ�น 

Human Resource Development for the Efficiency of Local Government 

Organizations 

     กญัญารัตน์ สว่างชาติ / จารุณี มุมบา้นเซ่า 

     Kanyarat Sawangchat / Jarunee Mumbansao 

 

892 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 (54) 

สารบัญ (ต่อ) 

  หน้า 

ภาคโปสเตอร์ 

ภาษา ภาษาศาสตร์ และวรรณกรรม 

 An Ability in Using Collocation of the Third-Year English-majored 

Students, Faculty of Humanities and Social Sciences,  

Buriram Rajabhat University 

     Sirimongkol Ropkop / Kantima Tongtidram /  

     Amita Tapalad / BamrungKanram 

908 

 Effective English Reading Strategies of the Third Year English Program 

Students, Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat 

Universities 

     Drunee Klayklungmee / Paphatsawan Meanmitr / 

     Saipin Peannok / Surachai Piyanukool 

925 

 An Analysis of Spoken Words, Idioms, Metaphors, and Similes in 

Aladdin Movie  

     Chanoknan Loytalay / Thitiyakorn Jansricha / 

     Thanatphon Somchairao / Surachai Piyanukool /  

     Nirada Svangarrome   

938 

 คติความเชื�อในละครเรื�องนาคี 

Beliefs in Drama Nag 

     สุชาดา กนันุลา 

     Suchada  Kannula 

952 

 ลีลาการใชภ้าษาในแอกเคานต ์“คาํคมยิ�มแฉ่ง” บนสื�อทวิตเตอร์ 

Use of Language Style in Account Quote of Smile on Twitter 

     สุจิตา  บุญจรัล 

     Suchita  Buncharan 

967 

 



   

 (55) 

สารบัญ (ต่อ) 

  หน้า 

ภาคโปสเตอร์ 

ภาษา ภาษาศาสตร์ และวรรณกรรม (ต่อ) 

 พฤติกรรมดา้นมืดของตวัละครในละครโทรทศัน์เรื�องกรงกรรม 

Dark Behavior of Character in TV Drama “Karma Cage” 

     ภทัราภรณ์  ขนุศิริ 

     Phattharaphon  Khunsiri 

983 

 A Linguistic Landscape Study of Signage on Bulamduan Road,  

Mueang District, Buriram      

    Suparak Klahan / Kittisak Keawpetch /  

    Sakdapat Ponnok / Yada Ramrit 

1002 

 Investigating Grammar Learning Strategies Use of Business English 

Major Students at Buriram Rajabhat University 

     Jasmin  Jatuchaue / Siriyakorn  Siriaimtrakul /  

     Tatiya Tanuanram / Pallapa Lertcharoenwanich 

1010 

 An Analysis of Linking Adverbials in TED Talk: A Corpus Based-

Analysis 

     Kanchana Sengna / Mayuree Boonlert /  

     Waridtha  Rattanawaropas 

1037 

 Problems on English Oral Presentation Skills of Business English Major 

Students at Buriram Rajabhat University 

     Suphanida Deeying / Suwanan Manee / 

     Nawamin Prachanant 

1038 

 

 

 

 



   

 (56) 

สารบัญ (ต่อ) 

  หน้า 

ภาคโปสเตอร์ 

ภาษา ภาษาศาสตร์ และวรรณกรรม (ต่อ) 

 A Study of Word Guessing Skill of English Senior Students of BRU to 

the Word Guessing Game 

     Chalida Chantanan / Napasorn Khempaka / 

     Mintra Phonsayom / Chaowalit Kuemphukhieo 

1048 

 Resumé Writing Awareness and Satisfaction toward Canva Website of 

Business English Major Students 

     Angsuma Chaibumrung / Atitthaya Mairoddee / 

     Chontichalinee Kaenson 

1055 

การท่องเที�ยว 

 ความพงึพอใจของนกัท่องเที�ยวต่อกระบวนการการจดัการในอาํเภอเมือง

จงัหวดับุรีรัมย ์

The Satisfaction of Tourists toward the Administrative Process of 

Muang District, Buriram Province 

     กฤษณะ ไกรพงษ ์/ ณฐัพงษ ์จะเรรัมย ์/ พลวฒัน์ วฒันาสราญลกัษณ์ 

     / พิชญางกรู เยี�ยมมโน / เศกสรร แกว้อะรัญ / วนัวิสา ประเสริฐศรี 

1065 

กฎหมายและการเมืองการปกครอง 

 ความพงึพอใจของประชาชนที�มีต่อการใหบ้ริการของเทศบาลตาํบล 

หนองตาด อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์

The Satisfaction of the People with the Service of Nong Tat 

Municipality, Muang District, Buriram Province 

     กีรติ ไทวะกิรติ / สหรัฐ ทองเรือง / ชนินาถ ศรีโพนทนั / 

     นทันรินทร์ อินทร์นอก / วิภา จูมเกตุ / ศิวรินทร์ กาํแกว้ 

1076 

 

 



   

 (57) 

สารบัญ (ต่อ) 

  หน้า 

ภาคโปสเตอร์ 

กฎหมายและการเมืองการปกครอง (ต่อ) 

 การมีส่วนร่วมพฒันาทอ้งถิ�นของประชาชน ในเขตองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลกระสงั อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์

Participation in Local Development of People in Krasang Subdistrict 

Administrative Organization  in Muang District  Buriram Province 

     กาํชยั  รักเพื�อน / สุรเกียรติ  แขนรัมย ์/ เบญจพร สมหวงั / 

     ปฏิรักษ ์ยงคส์วสัดิพงศ ์/ ศวติา ลาํไธสง / อรปรีญา ดวงนิล /  

     ธนพฒัน์ จงมีสุข 

     Kamchai Rukpern / Surakeat  Khanram / Benchaporn Somwang 

     Patirak   Yongsawatdipong / Savita Lumthaisong /  

     Onpreeya Duangnil / Thanapat Jongmeesuk 

1092 

 การมีส่วนร่วมภาคประชาชนต่อการจดัการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล

ตาํบลอิสาณ อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์

Public Participation in Solid Waste Management in Isan Sub-District 

Municipality in Mueang District Buriram Province 

     จิรพลธ์  ศรีชุมแสง / จุฬาลกัษณ์  เทียนวรรณ / ณิชกานต ์ จิ�วนุช 

     นิภาภทัร ศรีแกว้ / ประกายกานต ์เมืองจนัทร์ / มณฑกานต ์บุญจนัทร์ 

1110 

 ความพงึพอใจของประชาชนที�มีต่อการดาํเนินงานขององคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลหนองบวัโคก อาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์

The Satisfaction of the People towards the Operation of Nong Bua Khok 

Subdistrict in Lam Plai Mat District Buriram Province 

     พฒันพล ทองประสาน / จิรวรรณ จนัทร์ขาว / เปรมฤทยั สุดโสม /   

     สุภาพร อดุลสุข / ศรวณีย ์บุราคร / อสัริยาภรณ์ เบา้ทอง 

1123 

 

 



   

 (58) 

สารบัญ (ต่อ) 

  หน้า 

ภาคโปสเตอร์ 

กฎหมายและการเมืองการปกครอง (ต่อ) 

 ความพงึพอใจของประชาชนต่อกระบวนการแกปั้ญหายาเสพติด 

ในเขตเทศบาลตาํบลอิสาณ อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์

Public Satisfaction with Drug Problem Solving Process 

in Isan Sub-district Municipality, Mueang District, Buriram Province 

     ทรงเกียรติ นนักระโทก / กฤตพร คะริบรัมย ์/ จีรภทัร แป้นทอง / 

     นนทนีย ์สีชุมแสง / ภทัคิราห์ เพชรสี�หมื�น / วิภาวี อาจทวีกุล /  

     ศุภนุช พิมพเ์พราะ 

1139 

 ความพงึพอใจของประชาชนที�มีต่อการบริหารงานของเทศบาลตาํบล 

อิสาณอาํเภอเมืองบุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมย ์

The Satisfaction of the People with the Administration of the Isan 

Municipality Mueang Buriram District, Buriram Province 

     ชนายทุธ ทองรักศรี / ปณิดา แล่นโคตร / พรพิมล วิเศษธร / 

     รวิพร ดาํเนินงาม / ศศิวิมล วิมลใส / ศนัสนีย ์ศรีสมสุข 

     Chanayut Thongraksri / Panida Laenkhot / Pornphimon Wisetthon /    

     Rawiporn Damnoenngam / Sasiwimon Wimonsai /  

     Sansanee Srisomsuk 

1155 

 การมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมอนุรักษแ์ละการสืบสานการทอผา้ไหมของ 

ชุมชนสายยาว ตาํบลถลุงเหลก็ อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์

Participation in Conservation and Weaving Sai Yao Community 

in Thalung Lek Subdistrict, Mueang District, Buriram Province 

     เกดวิพาดา บุดดา / ธญัลกัษณ์ ตุย้ตะคุ / ชลลดา ชิดรัมย ์/ 

     ปาณิศา อุตมะ / วิไลลกัษณ์ ชิดนอก / สุพตัรา เทียนจนัทร์ 

     Ketwipada Budda / Thanyalak Tuitaku / Chonlada Chidram /  

     Panisa Uttama / Wilailak Chidnok / Supattra Thianjan 

1174 



   

 (59) 

สารบัญ (ต่อ) 

  หน้า 

ภาคโปสเตอร์ 

กฎหมายและการเมืองการปกครอง (ต่อ) 

 ความพงึพอใจของนกัศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ต่อการใช้

บริการศูนยอ์าหารของมหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์

Satisfaction of Students from the Department of Public Administration 

towards Using Food Court Services of Buriram Rajabhat University 

     คุณากร ชินพาษ / กนัตยาภรณ์ บุญกู่ / จุฑาวรรณ  บุญกลา้ / 

     ชลดา ประสิทธิ� นอก / ณฐัฐิตา โกเมน / เยาวลกัษณ์ พากเพียร 

1200 

 ความพงึพอใจของประชาชนต่อการใหบ้ริการของเทศบาลตาํบลลาํปลาย

มาศ อาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์

The Satisfaction of the People with the Service of the Lam Plai Mat 

Subdistrict Municipality in Lam Plai Mat District, Buriram Province 

     กิตติสาร วูประโคน / เกรียงศกัดิ�  เสาะรัมย ์/ ชนะภทัร เทพบุตรดี /  

     ณฐัพล ฐิติมโนวงศ ์/ พชร ทาซา้ย / อษัฎาวุฒิ ทองสุข 

1217 

 ปัจจยัที�ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของอาสาสมคัรสาธารณสุข

ประจาํหมู่บา้น กรณีศึกษา ตาํบลหินโคน อาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดั

บุรีรัมย ์

Factors Affecting the Performance of Public Health Volunteers: The 

Case Study of Hin Khon Subdistrict in Lam Plai Mat District, Buriram 

Province 

     อารีญา พนัธ์สุวรรณ / เปรมมณี ฉวีวงษ ์/ ธนกฤต พินยัรัมย ์/ 

     ณฐัชา วงษส์งจนัทร์ / รพีพรรณ พงษอิ์นทร์วงศ ์/ กิตติกร ฮวดศรี /  

     ชนินาถ ทิพยอ์กัษร 

     Ariya Pansuwan / Pemmanee Chaweewong / Thanakrit Phinairam 

     Natcha Wongsongchan /Rapheephan Phonginwong / 

     Kittikorn Huadsri/ Chaninat Thipaksorn/ Teerarat Sonnoy 

1234 



   

 (60) 

สารบัญ (ต่อ) 

  หน้า 

ภาคโปสเตอร์ 

กฎหมายและการเมืองการปกครอง (ต่อ) 

 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจดัการบา้นเมืองที�ดี 

ของเทศบาลตาํบลบา้นบวั อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์

People's Opinions on the Good Governance of Ban Bua Sub-district 

Municipality in Mueang District, Buriram Province 

     รัฐพงษ ์คาํแพง / ปวีณา หมากชมภู / พรพิมล ริวงศ ์/  

     วจีพรรณ นนทะศรี / วนัวิสา ปานใจนาม / เหมือนฝัน ตุ๊ดกนั 

1246 

 ความพงึพอใจของผูป้กครองที�มีต่อการจดัมาตรการป้องกนัในการจดัการ

เรียนการสอนของโรงเรียนในยคุโควิด�� หมู่บา้นโคกใหญ่ ตาํบลเสมด็ 

อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์

The Satisfaction of the Parents with the Organization of Preventive 

Measures in the Management of Teaching and Learning of Schools in 

COVID-19 of the Village of Khok Yai, Tambon Samet, Mueang 

District, Buriram Province 

     ปริญญา ไทยสืบชาติ / กญัญารัตน์ ดาดไทสงค ์/ ชลธิชา ภูเวียง / 

     ปาริชาติ ไพรชฎั / พชัรี โยชน์รัมย ์/ รัฐนิตา ตุลยานนท ์

1260 

 การศึกษาความพงึพอใจในการบริหารจดัการนํ�าประปาในเขตเทศบาล

เมืองบุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมย ์
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Abstract 

The purposes of this study were 1) to study behavior toward the used of YouTube to improve 

English listening and speaking skills of Business English major students at Buriram Rajabhat 

University, 2) to investigate the attitudes toward the use of YouTube to improve English listening and 

speaking skills of Business English major students at Buriram Rajabhat University,  and 3) to 

compare the attitudes toward the use of YouTube to improve English listening and speaking skills of 

Business English major students at Buriram Rajabhat University which classified by year level. The 

population of this study was 330 students majoring in Business English at Buriram Rajabhat 

University. The samples were 181 students majoring in Business English who use YouTube to 

improve English listening and speaking skill at Buriram Rajabhat University. They were selected by 

using the table of Krejcie and Morgan (1978) and sample random sampling technique. The research 

instruments for data collection included the questionnaire and interview. The statistic for data analysis 

included frequency, percentage, mean, standard deviation, and one-way ANOVA, while the 

qualitative data was analyzed through content analysis. 

The result showed that most of Business English students use YouTube to improve their 

English listening and speaking skills at 89.50% and they choose to learn and improve their English 
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listening and speaking skills through music from YouTube at 96.70%, respectively. Accordingly, 

Business English students had the positive attitude toward the use of YouTube to improve their 

English listening and speaking skills at high level, followed by motivation can help students 

successfully in improving English listening and speaking skills. However, the results found that there 

were a statistically significant difference at ≤ 0.05 levels between group of the second year and the 

third year on attitudes toward the use of YouTube to improve English listening and speaking skills. 

 

Keywords: English listening skill, English speaking skill, YouTube, Attitude,  

      Business English students 

 

Introduction 

Presently, English is very important in daily life and also used as an international language in 

many countries. Sansuthee (2016) mentioned that there is 1/3 of population around the world use 

English to communicate on trade, business, education, and so on.  Thailand government is awareness 

on language ability of Thai students that is still the problem. Consequently, the government has a 

policy of learners’ ability development in English language for communication. (Department of 

Curriculum Development.2000). 

Communication skills are essential in the workplaces which are related to listening, speaking, 

reading, and writing skills. Nevertheless, when we learn English language, first we listen, we speak, 

then we read, and finally we write. Listening and speaking skills are needed to be clear and developed 

before reading and writing skills. Accordingly, Angwattanakal (1994) stated that listening and 

speaking skills considered as an important and is used as a basic skill in learning other skills and the 

learners must listen to understand first in order to have the ability to respond. It is also related to 

Bowen, Madsen, and Hilferty (1985) discussed the suitability of the language skills learning ranking 

of a second language learners. Firstly, it is listening skill, secondly speaking skill, then reading and 

writing skills. Therefore, listening and speaking skills are important that can help learners to improve 

English. 
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Nowadays, digital media technology is considered to be used in teaching English and plays a 

very important role in education and communication all around the world. YouTube is one of the 

most popular and has more than one billion users in 91 countries use to enhance English ability 

(Himmelshbach.2019). The learners are able to enhance their English learning thorough the use of 

YouTube website. However, learning through YouTube still must have learners’ attitude to help 

learner successful in learning English language which Brown (2002) identify the coincidence as a 

learner’s attitude factor is one of the most important factors in language learning as it related to 

positive attitude, negative attitude and motivation.  Consequently, the researchers are interested to 

study the attitudes toward the use of YouTube to improve English listening and speaking skills of 

Buriram Rajabhat University students.  

 

Research Objectives 

                This study designed to achieve the following objectives: 

      2.1 To study behavior toward the used of YouTube to improve English listening and 

speaking skills of Business English major students at Buriram Rajabhat University. 

      2.2 To investigate the attitudes toward the use of YouTube to improve English listening 

and speaking skills of Business English major students at Buriram Rajabhat University. 

      2.3 To compare the attitudes toward the use of YouTube to improve English listening 

and speaking skills of Business English major students at Buriram Rajabhat University which 

classified by year level. 

 

Research Methodology 

                3.1 Population and Samples 

                     3.1.1 The population of this study was 330 Business English major students who use 

YouTube to learn English listening and speaking skills. They were 1 st - 4 th year Business English 

major students at Buriram Rajabhat University in the first semester of academic year 2020. 

          3.1.2 The samples for quantitative data were 181 Business English major students 

who use YouTube to learn English listening and speaking skills at Buriram Rajabhat University in 
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the first semester of academic year 2020. They were selected by using the table of Krejcie and 

Morgan (1978) and simple random sampling technique. 

The samples for qualitative data were 16 Business English major students who used YouTube to 

learn English listening and speaking skills at Buriram Rajabhat University in the first semester of 

academic year 2020. They were selected by purposive sampling technique. In addition, the samples 

were divided into four levels of Business English major students; there are four students from the 

first year, four students from the second year, four students from the third year, and four students 

from the fourth year. 

      3.2 Research Instruments 

           The research instruments of this study consisted of the Attitudes Toward the Use of 

YouTube to Improve English Listening and Speaking Skills questionnaire and interview. The 

statistics for data analysis included frequency, percentage, mean, standard deviation, and one-way 

ANOVA, while the qualitative data was analyzed through content analysis. 

       3.3 Data Collection 

                      3.3.1 Questionnaire 

                            After sending the questionnaire to the Business English major students, they were 

required to fill out the questionnaire. The researchers collected the data by themselves at Buriram 

Rajabhat University during October 2020. 

                     3.3.2 Semi-structured Interview 

                           The final version of semi-structured interview guide was administered to 16 students 

in Business English majoring. Thai interview version was used to interview the Business English 

major students classified by year level of the students. Each interviewee was interviewed for 

approximately 5 minutes. Each interview was audio-taped to ensure that all the information was 

recorded and reviewed afterwards. After the interview had completed, the audiotapes were 

transcribed. 
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     3.4 Data Analysis 

          3.4.1 Questionnaire 

                           After checking the completion of each questionnaire, the data gathered from the 

questionnaire were statistically analyzed by using Statistic Package for Social Science (SPSS) mainly 

focusing on the descriptive statistics analysis i.e. alpha coefficient, 

frequency, percentage, mean, one-way ANOVA and standard deviation. The statistical 

devices employed in this study were as follows: 

                       3.4.1.1 Alpha coefficient of Cronbach was used to calculate the reliability of 

questionnaire. 

                       3.4.1.2 Frequency (f) and percentage (%) was used to calculate the data of the personal 

information of the samples. 

                      3.4.1.3 Mean (x ̄) and standard deviation (S.D) were used to investigate attitudes towards 

the use of YouTube to improve English listening and speaking skills of Business English major 

students.  

                       3.4.1.4 The one-way ANOVA compared the means among the groups of samples and 

determined whether any of those means are statistically significantly different from each other. 

                      3.4.1.5 Content analysis technique was used to analyze the data from the open-ended 

form Business English major students. 

                 3.4.2 Semi-Structure interview 

            The data from the semi-structure interview was analyzed by content analysis 

technique.  

 

Research Results 

 The results were presented according to the research objective as follows:  

            4.1 English Listening and Speaking Behavior through YouTube of Business English Major 

Students at Buriram Rajabhat University were shown in Table 1:  
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Table 1 

English Listening and Speaking Behavior through YouTube of Business English Major Students at 

Buriram Rajabhat University 

No. 
English Listening and Speaking Behavior 

Through YouTube 

Samples (n = 181) 

Frequency Percentage 

1. Do you learn English listening and Speaking skills through YouTube? 

 Yes 179 98 

  No 2 1.10 

2. How often do you use YouTube to learn English listening and speaking skills? 

 Everyday 35 19.30 

 5-6 days a week 23 12.70 

 3-4 days a week 50 27.60 

 1-2 days a week 73 40.30 

3. Do you prefer using YouTube to learn English? 

 Yes 178 98.30 

 No 3 1.70 

4. What type of YouTube that you choose to learn?   

 Music 175 96.70 

 Natural or Science Documentary 19 10.50 
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Table 1(Cont.) 

No. 
English Listening and Speaking Behavior 

Through YouTube 

Samples (n = 181) 

Frequency Percentage 

 News 48 26.50 

 Movies and Animations 118 65.20 

 Arts and Humanities Documentaries 7 3.90 

 Comedy 50 27.60 

 TV Shows 57 31.50 

 Politics 23 12.70 

 Advertisements 11 6.10 

 Series 1 0.60 

5 What are the reasons for watching YouTube in English? 

 Entertainment 121 66.90 

 Improve English listening and speaking skills 162 89.50 

 Inspiration 59 32.60 

 Learn more about History or Biography 12 6.60 

 

          As shown in Table 1, it revealed that Business English major students learn English listening 

and speaking skills through YouTube at the highest (98.90%) and They use YouTube to learn English 

listening and speaking skills for 1- 2 days a week at the highest (40.30%), followed by 3-4 days a 

week (27.60%), and 5-6 days a week at the least (12.70%). However, most students prefer learning 

English listening and speaking skills on YouTube at the highest (98.30%).  

        A Type of YouTube that most students used to learn English listening and speaking skills was 

music (96.70%), followed by movies and animations (65.20%) and series at the least (0.60%). In 

addition to the students watch YouTube in English because they would like to improve English 

listening and speaking skills at the highest (89.50%), followed by Entertainment (66.90%). However, 

they used YouTube in English because they want to learn more about history and biography at the 

least (6.60%).  
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             4.2 Attitudes toward the use of YouTube to improve English listening and speaking skills of 

Business English major students at Buriram Rajabhat University were shown in Table 2.  

Table 2 

Attitudes toward the use of YouTube to Improve English Listening and Speaking Skills of Business 

English Major Students at Buriram Rajabhat University 

No. Categories x ̄ S.D. Meaning 

Positive Attitude 4.24 0.73 High 

1. My listening and speaking skills are improved 

after learning through YouTube. 

4.98 0.70 The highest 

2. I learn more vocabulary, slang, and idioms 

automatically while I am using YouTube. 

4.25 0.71 High 

3. Using YouTube helps to improve English 

communication with foreigners.  

4.03 0.75 High 

4. I can improve English listening and speaking 

skills through YouTube. 

4.09 0.69 High 

5. I understand unfamiliar accents of foreigners 

better from watching YouTube. 

3.85 0.82 High 

Negative Attitude 2.12 0.91 Low 

6. 
I am satisfied with my listening and speaking 

skills. 
2.56 1.02 Moderate 

7. 
I think YouTube cannot improve my English 

listening and speaking skills. 
2.01 0.90 Low 

8. 
I feel unhappy when learn English listening and 

speaking skills through YouTube. 
1.98 0.92 Low 

9. 
I think learning English listening and speaking 

skills trough YouTube is difficult. 
2.19 0.91 Low 

10. 
I think learning English listening and speaking 

skills in classroom is enough. 
1.90 0.81 Low 
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Motivation 4.15 0.74 High 

11. I feel more relaxed when I learn English listening 

and speaking skills through YouTube. 
4.29 0.77 High 

12. Learning English listening and speaking skills 

through YouTube is easy and fun. 
4.20 0.74 High 

13. Varieties of channels in YouTube are interesting 

and help to improve English listening and 

speaking skills.  

4.01 0.74 High 

14. Learning English listening and speaking skills 

through YouTube is more interesting than in the 

classroom. 

4.10 0.73 High 

15. I am motivated to improve English listening and 

speaking skills through YouTube. 
4.19 0.76 High 

 

            As shown in Table 2, it revealed that the attitude toward the use of YouTube to improve 

English listening and speaking skills was high level. When considering in attitude categories, most of 

Business English students agreed with the positive attitude at high level (x̄ = 4.24), followed by 

motivation at high level (x ̄ = 4.15), and negative attitude at low level (x̄ = 2.12).                        

             Positive attitude revealed that in overall was at the high level which considering in each item, 

it was revealed that the most item found that “I feel more relaxed when learning English through 

YouTube.” at highest level (x ̄ = 4.98), followed by “When using YouTube, I learn more vocabulary, 

slang and idioms automatically.” at high level (x̄ = 4.25). However, the least item was “I can 

understand unfamiliar accents of foreigners better from watching YouTube.” at high level (x ̄ = 3.85). 

Motivation revealed that in overall at the high level which considering in each item was 

revealed that the most item was “I feel more relaxed when learning English through YouTube” at 

high level (x̄ = 4.29), followed by “Learning English listening and speaking skills through YouTube 

is easy and fun” at high level (x ̄ = 4.20). However, the least item was “Varieties of channels in 
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YouTube are interesting and help to improve English listening and speaking skills.” at the high level 

(x ̄ = 4.01). 

Negative attitude revealed that in overall was low level which considering in each item was 

revealed that the most item was “I am satisfied with my listening and speaking skills.” at moderate 

level (x̄ = 2.56), followed by “I think learning English listening and speaking skills trough YouTube 

is difficult.” at low level (x̄ = 2.19), However, the least item was “I think learning English listening 

and speaking skills in classroom is enough.” at low level (x ̄ = 1.90).  

            4.3 The comparison on Attitudes toward the use of YouTube to improve English listening and 

speaking skills of Business English Students in terms of year levels revealed the comparisons of 

attitudes toward the use of YouTube to improve English listening and speaking skills of Business 

English major students in terms of class levels. The findings point out that there were statistically 

significant differences among the attitudes toward the use of YouTube to improve English listening 

and speaking skills at 0.01 level between group of 1st year 2nd year and group of 1st and 3rd in item 1 

“My listening and speaking skills are improved after learning through YouTube”. In item 2 “When 

using YouTube, I learn more vocabulary, slang and idioms automatically”, there were statistically 

significant differences at 0.05 levels between group of 1st year and 3rd year.  In item 6 “I am satisfied 

with my listening and speaking skills.”, there were statistically significant differences at 0.01 level 

between among group of 1st year and 2nd year, and group of 2nd year and 3rd year group of 2nd year and 

4th year. In item 11 “I feel more relaxed when learning English through YouTube.”, there was 

statistically significant difference at 0.05 level between group of 2nd year and 3rd year.              

4.4 The collected data of semi-structured interview was analyzed in terms of qualitative data 

via content analysis. The sound recorder was also analyzed by using transcription and interpretation. 

The following points were discussed: 

                The result found that most of students use YouTube to learn English listening and speaking 

skills and the students use YouTube to learn English listening and speaking skills on a regular basis. 

Type of YouTube channel, there were most students chose to use music, movies, TV shows, 

animation and documentaries to learn English listening and speaking skills because it's a kind of 

YouTube that makes you relax. In addition gaining knowledge, it is also funny and after using 
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YouTube the students can be improve their English listening and speaking skills. In terms of any 

suggestions, the students learning through YouTube must have intention and inspire learning, 

choosing type of YouTube genre that you can learn more and relax. 

 

Discussion  

              As reflected in the findings, it can be inferred that the behavior of Business English students 

which used YouTube to improving English listening and speaking skills about 1-2 days a week and 

the reason that they used YouTube was improving English listening and speaking skills on listen to 

music, followed by watch the movies and animation, respectively. Accordingly, Oxford (2004) 

defined technology enhanced language learning reflected a growing and developing language skills; 

listening, speaking, reading and writing of the learners who interested in foreign language and second 

language acquisition. In addition to Suwanprasert (2001) supported that that learning is a process by 

which each learner can accept what is learned as his or her new behavior. This behavior can be 

observed from the practice of each learner while learning. In the same way with behavior of Business 

English major students that when to want improve of English listening and speaking skills there were 

new behaviors to practice in accordance with the objectives.  

The result showed that Business English major students have a positive attitude to use 

YouTube for improve their English listening and speaking skills at high level which most students 

were encouraged their English listening and speaking skill through YouTube and their can learn more 

vocabulary, slang and idioms automatically from YouTube. At the same time, motivation is one of 

Busines English major students’ learning and improving English listening and speaking skills. 

Accordingly, Gardner and Lambert (1972) mentioned that the positive attitude and motivation will 

help the students successfully in learning language which conform to Savignon (1972) stated that the 

people who has a positive attitude there will be better language learning while the people who have a 

negative attitude will be poor language learning. Therefore, this study confirmed that YouTube can be 

used to learn and improve English skills as well and attitude and motivation help students 

successfully in learning language. 
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           The differences of attitudes toward the use of YouTube to improve English listening and 

speaking skills of Business English major students classified by year level. The findings point out that 

there were statistically significant differences the attitudes toward the use of YouTube to improve 

English listening and speaking skills according to significant difference at ≤ 0.05 and ≤ 0.01 level 

which correspond with Wenden, (1991) and Matsuda (2000) showed that there are having three 

things in common aligns thinking in the same direction were 1) belief, idea, intellect or opinion about 

a particular thing, 2) emotions or feelings of the learners towards something, and 3). Behavior to learn 

the language that mean the Business English major students have different attitudes because there 

were not to the same three things 1) belief, idea, intellect or opinion about a particular thing, 2) 

emotions or feelings of the learners towards something, and 3). Behavior to learn the language. 

Which the cause of why students in some years had different thinking.              

 

Conclusion 

           The samples used YouTube to improve their English listening and speaking skills and they 

wanted to learn for improving their English listening and speaking skills through music from 

YouTube, respectively. Accordingly, Business English students had the positive attitude toward the 

use of YouTube to improve their English listening and speaking skills at high level, followed by 

motivation can help students successfully in improving English listening and speaking skills. 

However, the results found that there were a statistically significant difference at ≤ 0.05 levels 

between group of the second year and the third year on attitudes toward the use of YouTube to 

improve English listening and speaking skills. 

 

Recommendations 

           The following are some recommendations based on the research results:       

   7.1 The results showed that the majority of students had positive attitude 

the researchers would like to recommend studying with students had negative attitude.                                                                                  
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               7.2 This research had been compared the attitudes toward the use of YouTube to improve 

English listening and speaking skills, classified by year levels. The researchers would like to 

recommend classified by GPA.  
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เพลง มีการใชภ้าพพจน์ � ประเภท ได้แก่ �. ภาพพจน์อุปมา จาํนวน �� เพลง, �. ภาพพจน์ อุปลกัษณ์ 

จาํนวน �� เพลง, �. ภาพพจน์บุคลาธิษฐาน จาํนวน �� เพลง, �. ภาพพจน์อติพจน์ จาํนวน �� เพลง, �.

ภาพพจน์สัทพจน์ จาํนวน � เพลง, �. ภาพพจน์สัญลกัษณ์ จาํนวน �� เพลง, �. ภาพพจน์ปฏิพจน์ จาํนวน 

� เพลง, �. ภาพพจน์ปฏิปุจฉา จํานวน �� เพลง บทเพลงที�ไม่มีภาพพจน์ปรากฏ จํานวน �� เพลง 

ภาพพจน์ที�พบทั�งหมด � ประเภท ลว้นเป็นศิลปะการใชภ้าษาที�มีความสละสลวย ลึกซึ� งกินใจผูฟั้งของ

ผูป้ระพนัธ์ ซึ� งสามารถถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกจากผูป้ระพนัธ์ และผูข้บัร้องไปยงัผูฟั้งไดเ้ป็น

อยา่งดี บทเพลงของ ต่าย อรทยั จึงเป็นที�นิยม และสร้างความประทบัใจใหแ้ก่ผูฟั้ง 

 

บทนาํ 

 บทเพลงเป็นมรดกที�สืบทอดกนัมาตั� งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีจังหวะ ถ่ายทอดออกมาทาง

อารมณ์และนํ� าเสียง สื�อเรื� องราวไปพร้อมกบัท่วงทาํนอง จังหวะของเสียงดนตรีที�ไพเราะ พร้อมตีแผ่

ชีวิตของคนในสังคมผ่านเสียงร้องของศิลปินผูถ่้ายทอดเรื�องราว ไหลซึมผ่านหูเขา้สู่อารมณ์ ความรู้สึก

ของผูฟั้ง จนกล่าวได้ว่า เพลง คือสื�อกลางของความรู้สึก เนื�อหาของบทเพลงอาจจะมีแนวคิดมาจาก 

เหตุการณ์ทางสังคม ประสบการณ์การดาํรงชีวิต ทรรศนะ และอารมณ์ของนกัประพนัธ์ ทาํให้เกิดความ

ไพเราะสร้างความเพลิดเพลินใหแ้ก่ผูฟั้ง  
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บทเพลงคือถอ้ยคาํที�นักประพนัธ์เรียงร้อยหรือเรียบเรียงขึ�น ซึ� งประกอบดว้ยเนื�อร้อง ทาํนอง 

จังหวะทาํให้เกิดความไพเราะสร้างความเพลิดเพลินให้แก่ผูฟั้ง มีคุณค่าด้านวรรณศิลป์ ทั�งด้านการ

เลือกสรรคาํที�ใชใ้นการแต่งการเรียบเรียงประโยคและการใชโ้วหาร อีกทั�งเป็นวรรณกรรมประเภทหนึ� ง

ที�มนุษยส์ร้างขึ�นเพื�อสื�ออารมณ์ ความรู้สึก เนื�อหาของบทเพลงอาจจะมีแนวคิดมาจาก เหตุการณ์ที�พบ

ทางสังคม ประสบการณ์การดาํรงชีวิต ทรรศนะ และอารมณ์ของนกัประพนัธ์ นอกจากเพลงจะใหค้วาม

สนุกสนานเพลิดเพลิน ผ่อนคลายอารมณ์แลว้ ยงัสามารถใช้เป็นสื�อกลางในการเรียนรู้ของมนุษยที์�จะ

ปฏิบติัตนในสังคมได้ ดงัที� ดนู จีระเดชากุล (���� : 110) นักจิตวิทยาชาวไทยได้กล่าวถึงคุณค่าของ

เพลงและเสียงดนตรีไวว้่า เป็นสิ�งที�มีผลต่อพฒันาการของเด็กในด้านต่าง ๆ คือทางดา้นร่างกายอีกทั�ง

เสียงเพลงและเสียงดนตรียงัสามารถกระตุน้ให้เด็กมีการเคลื�อนไหวให้เขา้กบัจงัหวะเพลง เช่น การเตน้

และแสดงท่าทางต่าง ๆ ทางดา้นโสตประสาทเด็กจะฝึกหัดฟังเสียงเพลงและเสียงดนตรีรู้จักแยกแยะ

เสียงร้อง และเสียงอุปกรณ์ดนตรีต่าง ๆ และยงัพยายามที�จะฝึกหัดร้องตามส่วนทางด้านอารมณ์ 

เสียงเพลง และเสียงดนตรี ที�จะสามารถขบักล่อมเปลี�ยนแปลงอารมณ์ของตนเอง 

 บทเพลงเกิดจากความคิดสร้างสรรคข์องมนุษยใ์นการบรรจงถ่ายทอดเนื�อสารดว้ยถอ้ยคาํที�มี

ความหมายกินใจ สามารถนึกภาพตามและทาํใหเ้กิดอารมณ์ร่วมได ้โดยการนาํถอ้ยคาํเหล่านั�นมาจดัร้อย

เรียงใหมี้ความคลอ้งจองต่อเนื�องกนัเป็นเรื�องเดียว และมีความครบถว้นสมบูรณ์ตามเนื�อหาที�ตอ้งการจะ

สื�อภายใตข้อบเขตของระยะเวลาที�จาํกดัของบทเพลง ทาํให้เพลงกลายเป็นวิธีการสื�อสารทางวจันภาษา

อยา่งหนึ�งที�มีสีสันและทรงพลงั เพราะเสน่ห์ของการสื�อสารดว้ยเพลงอยู่ที�ความสามารถในการรับส่ง

อารมณ์และความรู้สึกถึงกันระหว่างผู ้ร้องกับผูฟั้งได้อย่างเต็มที�จากถ้อยคาํที�มีความลึกซึ� ง และ

กลั�นกรองออกมาจากคาํพูดที�มีอยูใ่นความคิด หรือที�เกบ็ซ่อนไวอ้ยูใ่นหัวใจ ดงันั�นการสื�อสารดว้ยเพลง

ที�มีถ้อยคําเพียงไม่กี�คาํจึงสามารถทําหน้าที� เป็นตัวแทนคาํพูดที� มีอยู่มากมายได้ ส่งผลให้ในบาง

สถานการณ์ที�การสื�อสารจาํเป็นตอ้งใชอ้ารมณ์และความรู้สึกเขา้มาเป็นส่วนเกี�ยวขอ้งนั�น การใช้เพลง

เป็นสื�อในการสื�อสารอาจเป็นตัวเลือกที�ดีและมีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีการพูดตามปกติ เช่น ใน

สถานการณ์การสารภาพรักที�ไม่กลา้สารภาพรักตรง ๆ อาจใช้การร้องเพลง เพื�อให้เนื�อหาในเพลงทาํ

หนา้ที�บอกรักแทนได ้เป็นตน้  

 เพลงลูกทุ่ง คือเพลงที�สะทอ้นวิถีชีวิต สภาพสังคม อุดมคติและวฒันธรรมไทย มีท่วงทาํนอง คาํ

ร้อง สาํเนียง ลีลาการร้อง การบรรเลง ที�เป็นแบบแผนมีลกัษณะเฉพาะ ซึ� งให้บรรยากาศของความเป็น

ลูกทุ่ง โดยเฉพาะการเอื�อนที�ใชลู้กคอ และมีการใชภ้าษาที�ง่าย ๆ บรรยายเรื�องราวของชีวิตสภาพสังคม

และวฒันธรรม ซึ� งเนน้ชีวิตของชาวชนบท โดยผูแ้ต่งมกันาํเอาความคิด ความเชื�อ ค่านิยม และเหตุการณ์
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ที�เกิดขึ�นจริงในสังคมมาร้อยเรียงผ่านท่วงทาํนองและส่งต่อไปยงัผูฟั้งอย่างรวดเร็ว ทาํให้เพลงลูกทุ่งใน

ปัจจุบนัเขา้ถึงผูฟั้งไดห้ลายกลุ่ม และมีการเปลี�ยนแปลงไปตามยคุสมยัเพื�อใหท้นัต่อเหตุการณ์ของสงัคม  

 กิ�งแก้ว อัตถากร (���� : ���) ได้กล่าวเกี�ยวกับวิวัฒนาการเพลงไทยไว้ว่า “เพลงไทยมี

วิวฒันาการเป็นเวลาอนัยาวนาน นับแต่เพลงพื�นบา้น เพลงกล่อมเด็ก เพลงพวงมาลยั เพลงสงฟาง เพลง

เกี�ยวขา้ว เพลงเต้นกาํรําเคียว เพลงลาํตัด เพลงหมอลาํหมอแคน เพลงบอก จนกระทั�งถึงเพลงลูกทุ่ง

สมยัใหม่ หรือเพลงไทยเดิม จนกระทั�งถึงเพลงลูกกรุง” จะเห็นได้ว่า เพลงไทยในช่วงเริ�มตน้นั�น เป็น

การร้องโดยไม่มีดนตรีประกอบ และมีเนื�อหาที�สะทอ้นวิถีชีวิตของชาวบา้น ต่อมาจึงมีการร้อง คลอไป

กบัดนตรีและเริ�มมีการนําดนตรีสากลเขา้มาประกอบ เพลงไทยจึงมีหลายลกัษณะ เช่น เพลง ลูกทุ่ง 

เพลงลูกกรุง และเพลงไทยสากล 

 ขวญัใจ บุญคุม้ (2559 : 9) ไดใ้ห้ความหมายของเพลงลูกทุ่งไวว้่า “เพลงลูกทุ่ง เป็นเพลงที�แต่ง

ขึ�นโดยใช้ถอ้ยคาํที�เรียบง่าย ฟังได้ทุกเพศทุกวยั เนื�อหาของเพลงเน้นการสะท้อนชีวิตและสังคมเป็น

หลกั นอกจากจะสะทอ้นถึงสังคมไทยและวิถีชีวิตยงัมีเนื�อหาบรรยายถึงสภาพแวดลอ้มธรรมชาติของ

ชนบทไทย การประกอบอาชีพเกษตรกรรม บุคคลที�ถูกกล่าวถึงในเพลงมกัเป็นชาวชนบทหรือไม่กเ็ป็น

คนยากคนจน บรรยายถึงความรัก การประกอบอาชีพ ลกัษณะบ้านเรือนที�อยู่อาศัย การแต่งกาย การ

บริโภคอาหาร สิ�งบนัเทิงและในบางครั� งเพลงลูกทุ่งยงัสะทอ้นถึงระบบความเชื�ออีกดว้ย 

 ชลธี ธารทอง (2542 : ��) นักแต่งเพลงลูกทุ่งไดใ้ห้ความหมายไวว่้า เพลงลูกทุ่งเปรียบเสมือน

การบอกเล่าวิญญาณ มีทั�งสนุกเศร้าสร้อย และยงัมีอีกหลายสิ�งหลายอยา่ง การทาํใหบ้ทเพลงแต่ละเพลง

มีความหมาย จะตอ้งอาศยัประสบการณ์และความรอบรู้ที�ตนมี อยา่งไรก็ตามเพลงลูกทุ่งจะมีเอกลกัษณ์

และลีลาการร้องที�เป็นธรรมชาติ เสียงดงัฟังชดั ขบัเสียงร้องออกมาอยา่งเตม็ที� มีนํ� าเสียงเสน่ห์ที�น่าฟัง มี

ลูกคอที�เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

 เพลงไทยลูกทุ่งแนวเพื�อชีวิตเป็นแนวเพลงที�เกิดจากการผสมผสานระหว่างลูกทุ่งแบบเก่ากบั

บทเพลงเพื�อชีวิต ซึ� งแนวเพลงยอดนิยมตามยุคตามสมยั แต่ยงัคงกลิ�นอยู่ความเป็นลูกทุ่งอยู่แมจ้ะไม่

เขม้ขน้เหมือนเพลงลูกทุ่งยุคดั� งเดิม จุกเด่นของบทเพลงแนวนี�  คือ สะท้อนชีวิตของคนปัจจุบนัอย่าง

เขม้ขน้ชดัเจนตรงกบัความเป็นจริง เนื�อหาที�นาํเสนอหลากหลายสอดคลอ้งไปกบัยคุสมยั มีขอ้น่าสังเกต

ว่าเป็นการจาํลองชีวิตตามจริงของคนชนบทในแถบถิ�นนั�น ๆ ไวใ้นเนื�อเพลงดว้ย 

 ภาพพจน์ คือ ภาพที�เกิดขึ�นในความรู้สึกนึกคิดหรือจินตนาการอนัเป็นผลมาจากการใชภ้าษา 

ความสําคัญของภาพพจน์สรุปได้ว่าภาพพจน์มีความสําคญั คือ ทาํให้งานประพันธ์มีอรรถรส เกิด



   

 18 

ความรู้สึกนึกคิดและจินตนาการได้ลึกซึ� งกว่าการเขียนแบบธรรมดา ทาํให้เกิดความซาบซึ� งและสร้าง

ความประทบัใจในงานเขียนนั�น เกิดความไพเราะสละสลวยทั�งในดา้นเสียงและความหมาย 

 กุหลาบ มลัลิกะมาส (2554 : 126) อธิบายความหมายของภาพพจน์ไวว้่า “ภาพพจน์ คือถอ้ยคาํที�

เรียบเรียงอย่างใชโ้วหาร ไม่กล่าวอย่างตรงไปตรงมา ทั�งนี� มีเจตนาเพื�อให้มีประสิทธิผลต่อความเขา้ใจ 

และต่อความรู้สึกยิ�งขึ�นกว่าการใชถ้อ้ยคาํบอกเล่าตามธรรมดา” 

 กาญจนา นาคสกุล และคณะ (���� : ���) กล่าวถึงความหมายของภาพพจน์ไวว้่า “ภาพพจน์ 

(figure of speech) คือคาํหรือกลุ่มคาํที�เกิดจากกลวิธีการใชค้าํ เพื�อให้เกิดภาพที�แจ่มชดัและลึกซึ� งขึ�นใน

ใจของผูอ่้านและผูฟั้ง คาํสามารถสื�อให้เห็นภาพได้ แต่คาํที�สื�อภาพเหล่านี� ไม่เรียกว่าภาพพจน์ เพราะ

ภาพพจน์เป็นผลของการใชค้าํอยา่งมีศิลปะ โดยกลวธีิการเปรียบเทียบซึ� งมีต่าง ๆ กนั” 

 บทเพลงลูกทุ่งที�ขบัร้องโดย ต่าย อรทยั นั�นลว้นเป็นบทเพลงที�มีเนื�อหาเกี�ยวกบัความเป็นอยู่ที�

เรียบง่ายของคนอีสาน ความยากจน ทั�งเรื�องความรัก ความแตกต่างของสังคมอีสานกบัสังคมในเมือง

หลวง  ตลอดจนการต่อสู้ดิ�นรนหาเชา้กินคํ�าเพื�อความอยูร่อดของตนเอง บทเพลงลูกทุ่งเป็นการสะทอ้น

ถึงเรื�องราวความเป็นจริงของสังคมไดอ้ยา่งเด่นชดั มีความหมายที�ทาํให้ผูฟั้งเกิดความซาบซึ� ง ประกอบ

กบันํ�าเสียงอนัไพเราะและมีเอกลกัษณ์ของ ต่าย อรทยั จึงทาํใหมี้ผูติ้ดตาม และเป็นที�ชื�นชอบทั�วประเทศ 

ดว้ยเหตุนี�ทาํให้ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจที�จะศึกษาบทเพลงลูกทุ่งที�ขบัร้องโดย ต่าย อรทยั เพื�อให้ทราบถึง

กลวิธีในการใชภ้าพพจน์ที�ปรากฏอยูใ่นบทเพลง 

 

วตัถุประสงค์การวจิัย 

เพื�อวิเคราะห์การใชภ้าพพจน์ในบทเพลงลูกทุ่งของต่าย อรทยั 

 

ขอบเขตของการวจิัย 

 ในการศึกษาครั� งนี�  ผูว้ิจัยได้ใชข้อ้มูลบทเพลงลูกทุ่งของต่าย อรทยั  จาํนวนทั�งหมด 7 อลับั�ม 

จาํนวน 70 เพลง ดงันี�  

  อลับั�มชุดที� � ดอกหญา้ในป่าปูน (พ.ศ.2545) 

  อลับั�มชุดที� � ขอใจกนัหนาว (พ.ศ.2547) 

  อลับั�มชุดที� 3 คนใกลเ้มื�อไกลบา้น (พ.ศ.2548) 

  อลับั�มชุดที� 4 ส่งใจมาใกลชิ้ด (พ.ศ.2549) 

  อลับั�มชุดที� 5 มาจากดิน (พ.ศ.2550) 
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  อลับั�มชุดที� 6 คนในความคิดฮอด (พ.ศ.2551) 

  อลับั�มชุดที� 7 ฝันยงัไกล ใจยงัหนาว (พ.ศ.2553) 

 

ผลการวจิัย 

 จากการศึกษาการใช้ภาพพจน์จากเพลงลูกทุ่งของ ต่าย อรทัย อัลบั� มที�  1-7 พบว่ามีการใช้

ภาพพจน์ ดงันี�  

 1. อุปมา (Simile) หมายถึง การเปรียบเทียบของสิ�งหนึ� งให้เหมือนหรือคลา้ยกบัอีกสิ�งหนึ� ง โดย

เพ่งเล็งที�คุณสมบติัหรือลกัษณะเป็นสําคญั โดยใชค้าํเปรียบเทียบต่าง ๆ เป็นคาํเชื�อม เช่น กล ดงั ดั�ง ดุจ 

ประดุจ ประหนึ� ง เล่ห์ ประเล่ห์ เพียง ถนัด ละม้าย เหมือน เฉก เฉกเช่น ราว ราวกับ เป็นต้น จาก

การศึกษาบทเพลงลูกทุ่งที�ขบัร้องโดย ต่าย อรทยั อลับั�มชุดที� 1- 7 พบว่ามีการใชอุ้ปมา ดงัตวัอยา่ง 
       “เป็นผูรั้บใชจ้นชิน   

       หูไดย้นิแตค่าํสั�งงาน 

                แต่ยงัยิ�มได ้   

                เพราะใจเหมือนดอกหญา้บาน 

                ถึงอยูใ่นที�ตํ�าชั�น     

                แต่ก็บานไดทุ้กเวลา 

                                                                     (ดอกหญา้ในป่าปูน, 2545) 

จากขอ้ความขา้งตน้ คือ เพราะใจเหมือนดอกหญา้บาน เป็นการเปรียบเทียบอุปมา โดยใชค้าํว่า

เหมือน ซึ� งในบทเพลงมีการกล่าวว่า ต่อใหอ้ยูใ่นเมืองศรีวิลยักย็งัไม่ลืมในกาํพชืของตวัเองว่ามาจากบา้น

นอกและเป็นคนติดดิน สาเหตุที�เขา้มาในเมืองหลวงก็เพื�อที�จะมาหางานทาํและเป็นคนรับใช ้ซึ� งชินกบั

การทาํงานที�ไดรั้บคาํสั�งในหน้าที�ที�ไดรั้บมอบหมาย ถึงแมว่้าจะเป็นคนที�สู้ชีวิตและมาจาดกบา้นนอก 

เขากพ็ร้อมที�จะสูแ้ละยิ�มรับมนัในทุกสถานการณ์ที�เกิดขึ�น 

 2. อุปลักษณ์ (Metaphor) หมายถึง การเปรียบเทียบของสองสิ�งโดยใชสิ้�งหนึ� งแทนอีกสิ�งหนึ� ง 

เพื�อแสดงว่าเป็นสิ�งเดียวกนัหรือมีลกัษณะร่วมกนั ประกอบดว้ยคาํที�เป็นคาํหลกัหรือตวัตั� ง และคาํที�

นาํมาเปรียบเทียบ มกัมีคาํ “เป็น” และ”คือ” เชื�อมระหว่างคาํหลกักบัคาํเปรียบเทียบ จากการศึกษาบท

เพลงลูกทุ่งที�ขบัร้องโดย ต่าย อรทยั อลับั�มชุดที� �- � พบว่ามีการใชอุ้ปลกัษณ์ ดงัตวัอยา่ง 
  “เมื�อเลิกงานเดินเหงา      

  มีเงาเป็นเพื�อนเขา้ซอย 

  ผูส้าวบา้นไกลใจลอย      
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  บ่มีคนคอยเคยีงเงา” 

        (ขอใจกนัหนาว, 2547) 

จากขอ้ความขา้งต้น มีเงาเป็นเพื�อนเขา้ซอย เป็นการเปรียบเทียบอุปลักษณ์โดยใช้คาํว่าเป็น 

เปรียบการทาํงานในเมืองหลวงที�อาศยัอยู่เพียงลาํพงั ตอ้งพบเจอแต่ความเงียบเหงา แมแ้ต่เพื�อนกย็งัไม่มี 

มีเพียงเงาเท่านั� นที�เป็นเพื�อนในการเดินทาง ชีวิตของหญิงสาวตวัน้อย ๆ ที�ต้องเผชิญเรื�องราวต่าง ๆ 

มากมายเพียงลาํพงั ต่อใหเ้กิดความอุ่นกายแค่ไหน แต่ใจกย็งัหนาวเมื�อมีอะไรหรือสิ�งต่าง ๆ เขา้มารุมเร้า 

 3. บุคลาธิษฐาน (Personification) หมายถึง การทาํสิ�งที�ไม่ใช่คนให้มีความรู้สึกนึกคิดอย่างคน 

เพื�อให้เกิดความรู้สึกประทบัใจ มีอารมณ์สะเทือนใจหรือใหภ้าพที�งดงามเป็นภาษากวี จากการศึกษาบท

เพลงลูกทุ่งที�ขบัร้องโดย ต่าย อรทยั อลับั�มชุดที� �- � พบว่ามีการใชบุ้คลาธิษฐาน ดงัตวัอยา่ง 

  “ฝนจะตกฟ้ายังส่งข่าว     

  ให้เมฆเทา ๆ เป็นคนสื�อสาร 

  ก่อนจะเปียกปอน ยงัพอหลบทนั 

  ฟ้าฝนนั�น ยงัมีนํ�าใจ      

  อา้ยบ่มี นํ�าใจคือฟ้า 

  บทจะจากลา ก็ช่างงา่ยดาย” 

         (ใหต้ายไปกบัใจ, 2548) 

จากขอ้ความขา้งตน้ เป็นการใชภ้าพพจน์บุคลาธิษฐาน ตรงคาํว่า ฝนจะตกฟ้ายงัส่งข่าว ให้เมฆ

เทา ๆ เป็นคนสื�อสาร และฟ้าฝนนั� นยงัมีนํ� าใจ เป็นการกล่าวถึงฟ้าฝนเมฆ ซึ� งเป็นสิ� งไม่มีชีวิตให้มี

ความรู้สึกเหมือนกบัคนโดยการส่งข่าวสาร เปรียบไดก้บัความรักที�ฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งหมดรักแลว้จากไป

แบบไม่ทนัตั�งตวั จากไปแบบง่ายดายไม่มีความใยดี ตดับทสั�นๆเพียงคาํว่าเลิกกนั   

 4. อติพจน์ (Hyperbole) หรืออธิพจน์ หมายถึง การกล่าวเกินจริง เป็นภาพพจน์ที� เกิดจาก

ความคิดของกวีที�ตอ้งการย ํ�าความรู้สึกที�มีต่อความหมายนั�นให้เห็นเป็นเรื�องสําคญัหรือยิ�งใหญ่ จาก

การศึกษาบทเพลงลูกทุ่งที�ขบัร้องโดย ต่าย อรทยั อลับั�มชุดที� �- � พบว่ามีการใชอ้ติพจน ์ดงัตวัอยา่ง 
   “อา้ยบเ่คย ถนอมนํ�าใจ 

   ทาํนอ้งร้องให ้

   จนจมบ่อนํ�าตา..” 

        (เหตุผลที�ทนเจบ็, 2551) 

 จากขอ้ความขา้งตน้ เป็นการใช้ภาพพจน์อติพจน์ ตรงคาํว่าจมบ่อนํ� าตา ในบทเพลงนี� กล่าวถึง

ผูห้ญิงคนหนึ� งที�เรียกแทนตนเองว่าน้อง ได้ตดัพอ้ว่าพี�ไม่เคยถนอมนํ� าใจ ทาํแต่น้องร้องไห้จนจมบ่อ
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นํ�าตา ซึ� งในความเป็นจริงแลว้ ไม่มีใครที�สามารถร้องไห้จนจมบ่อตาไดจ้ริง ๆ และนํ� าตาก็ไม่ไดอ้อกมา

มากมายจนขนาดที�ตอ้งเป็นบ่อนํ�า ขอ้ความนี� จึงเป็นการกล่าวเกินจริง 

 5. สัทพจน์ (Onomatopoeia) หมายถึง ภาพพจน์ที�เกิดจากการเลียนเสียงธรรมชาติหรือเสียง

ต่าง ๆ ให้ผูอ่้านหรือผูฟั้งเกิดมโนภาพที�ชัดเจน เช่น เลียนเสียงนก เสียงกลอง เสียงปี�  เป็นต้น จาก

การศึกษาบทเพลงลูกทุ่งที�ขบัร้องโดย ต่าย อรทยั อลับั�มชุดที� �- � พบว่ามีการใชส้ัทพจน์ ดงัตวัอยา่ง 
  “โปงลาง 

  มว้นพบัเก็บขา้งฝาเฮือน 

  ขาดพณิเป็นเพื�อน 

  โปงลางฟังบ่น่าหลง 

  บ่คอืพิณอา้ย 

  อยูห่ม่องได๋ก็โตดติตง” 

       (คาํสญัญาที�กาฬสินธ์ุ, 2549) 

จากขอ้ความขา้งตน้ เป็นการใช้ภาพพจน์สัทพจน์ ตรงคาํว่า “โตดติตง” ซึ� งเป็นการเลียนเสียง

ของพิณเพลงนี�กล่าวถึงความรักของชายหญิงที�ตอ้งอยูห่่างไกลกนัเพราะหนา้ที� เปรียบเสียงโปงลางที�อยู่

ตวัเดียวขาดเสน่ห์ไม่น่าฟังไม่เหมือนกบัเสียงพิณของคนรักที�ไม่วา่จะอยูที่�ไหนฟังทีไรกไ็พเราะ น่าฟัง 

 6. สัญลักษณ์ (Symbol) หมายถึง การนําสภาพหรือลักษณะของสิ� งหนึ� งใช้แทนหรือเป็น

ตวัแทนของอีกสิ�งหนึ� งที�ตอ้งการกล่าวถึง จากการศึกษาบทเพลงลูกทุ่งที�ขบัร้องโดย ต่าย อรทยั อลับั�ม

ชุดที� �- � พบว่ามีการใชส้ัญลกัษณ์ ดงัตวัอยา่ง  

   “ศิลปินลูกจา้ง เจ้าของเพลงดงัชื�อคาํสั�งนาย 

  ความจนนาํเขา้สู่วงการ  

  มีคอนเสิร์ตทุกวนั 

  คืองานท่วมกาย  

  คาํชมจากใจเจา้นาย 

  ต่างพวงมาลัยที�รับมาคลอ้งคอ” 

       (ศิลปินลูกจา้ง, 2550) 

จากข้อความข้างต้น เป็นการใช้ภาพพจน์สัญลักษณ์ ตรงคําว่า “ศิลปิน, เจ้าของเพลงดัง, 

คอนเสิร์ต, และพวงมาลยั” คาํว่า ศิลปิน เป็นลกัษณ์ ลูกจา้งหรือคนใชแ้รงงาน คาํว่า เจา้ของเพลงดงั เป็น

สัญลกัษณ์ คาํสั�งของผูบ้ริหารหรือเจา้นาย คาํว่า คอนเสิร์ต เป็นสัญลกัษณ์ งานที�มีให้ทาํจนลน้มือ คาํว่า 

พวงมาลยั เป็นสญัลกัษณ์ของคาํชมจากเจา้นายที�เหมือนไดพ้วงมาลยัมาคลอ้งคอ 
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 �. ปฏิพจน์ (Paradox) หรือวิภาษ หมายถึง การกล่าวถ้อยคําหรือวลีที� มีความหมายไม่

สอดคลอ้ง ขดัแยง้ หรือตรงกนัขา้ม นาํมารวมกนัหรือเขา้คู่กนัเพื�อให้เกิดความหมายใหม่หรือมีผลทาง

อารมณ์พิเศษ เช่น “ไฟเยน็ ความหอมหวานที�เจ็บปวด” เป็นตน้ จากการศึกษาบทเพลงลูกทุ่งที�ขบัร้อง

โดย ต่าย อรทยั อลับั�มชุดที� �- � พบวา่มีการใชป้ฏิพจน์ ดงัตวัอยา่ง 

  “อยูเ่มืองสวรรค์ 

  แต่เป็นคนชั�นติดดิน 

  เป็นผูรั้บใชจ้นชิน 

  หูไดย้นิแตค่าํสั�งงาน” 

   (ดอกหญา้ในป่าปูน, 2545) 

จากขอ้ความที�กล่าวมาขา้งตน้ เป็นการใชภ้าพพจน์ปฏิพจน์ คือคาํว่า”สวรรค”์ กบั “ดิน” ต่อให้

อยูใ่นเมืองศรีวิลยัก็ยงัไม่ลืมในกาํพืชของตวัเองว่ามาจากบา้นนอกและเป็นคนติดดิน สาเหตุที�เขา้มาใน

เมืองหลวงก็เพื�อที�จะมาหางานทาํและเป็นคนรับใช ้ซึ� งชินกบัการทาํงานที�ไดรั้บคาํสั�งในหน้าที�ที�ไดรั้บ

มอบหมาย ถึงแม้ว่าจะเป็นคนที�สู้ ชีวิตและมาจากบ้านนอก เขาก็พร้อมที�จะสู้และยิ�มรับมันในทุก

สถานการณ์ที�เกิดขึ�น 

 �. ปฏิปุจฉา (Rhetorical question) หมายถึง การถามโดยไม่ต้องการคาํตอบเพราะผูพู้ดรู้

คาํตอบดีอยูแ่ลว้ แต่ใชเ้พื�อดึงดูดความสนใจและเน้นคาํพูดนั�นเพื�อสร้างอารมณ์ความรู้สึกของผูอ่้านให้

คลอ้ยตามไปดว้ย จากการศึกษาบทเพลงลูกทุ่งที�ขบัร้องโดย ต่าย อรทยั อลับั�มชุดที� �- � พบว่ามีการใช้

ปฏิปุจฉา ดงัตวัอยา่ง 

   “รู้วา่เขาหมดใจ แตท่ําไมยงัรักเหลือเกิน 

   รู้วา่เขาทาํเมิน แต่เป็นหยังจึงยังทนไหว 

   ลบความจาํบ่จาง ลืมความหลงับไ่ด ้

   ความเข้มแข็งอยู่ไหน ทําไมทิ�งให้ใจยอม” 

 

(รู้วา่เขาหมดใจ แต่ทาํไมยงัรักเหลือเกิน, 2553) 

 จากขอ้ความขา้งตน้ มีการใช้ภาพพจน์ปฏิปุจฉาถึง 4 คาํถาม ไดแ้ก่ ทาํไมยงัรักเหลือเกิน เป็น

หยงัจึงยงัทนไหว (ทาํไมถึงยงัทนไหว) ความเขม้แข็งอยู่ไหน และทาํไมทิ�งให้ใจยอม จะเห็นว่าทุก

คาํถาม ผูถ้ามไม่ไดม้ีเจตนาที�ตอ้งการคาํตอบ แต่ผูถ้ามถามเพื�อเตือนสติตวัเองที�เศร้าเสียใจกบัความรัก

อยู ่ใหต้วัเองไดคิ้ดว่า ในเมื�อรู้ว่าเขาไม่รักทาํไมเราถึงจะตอ้งรักตอ้งยอมเจ็บอยูอ่ยา่งนี�  ซึ� งเจตนาที�แทจ้ริง

กคื็อการถามเพื�อเรียกสติตนเองนั�นเอง 
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อภปิรายผล 

 การศึกษาภาพพจน์จากบทเพลงเพลงลูกทุ่งของ ต่าย อรทยั อลับั�มชุดที� � – � จาํนวน 70 เพลง 

พบว่า ภาพพจน์ที�ผูป้ระพนัธ์ใชม้ากที�สุดไปน้อยที�สุดตามลาํดับ ได้แก่ บุคลาธิษฐาน อุปมา ปฏิปุจฉา 

อุปลกัษณ์ สัญลกัษณ์ อติพจน์ ปฏิพจน์ และสัทพจน์ จะเห็นไดว้่าภาพพจน์บุคลาธิษฐาน มีการนาํมาใช้

มากที�สุดซึ� งบุคลาธิษฐาน คือการทาํสิ�งที�ไม่ใช่คนให้มีความรู้สึกนึกคิดอย่างคน เพื�อให้เกิดความรู้สึก

ประทบัใจ มีอารมณ์สะเทือนใจหรือให้ภาพที�งดงามเป็นภาษากวีมีการใชภ้าพพจน์นี� เพื�อเน้นย ํ�าให้ผูฟั้ง

ไดเ้กิดความรู้สึกนึกคิดและสามารถจินตนาการตามสิ�งที�ถูกกล่าวถึงเปรียบเทียบ เช่น แสงเดือนดาว

สบตา ตบมือดว้ยสายตา เป็นตน้ ภาพพจน์รองลงมาคือ อุปมา คือการเปรียบเทียบของสิ�งหนึ�งใหเ้หมือน

หรือคลา้ยกบัอีกสิ�งหนึ�ง โดยเพ่งเล็งที�คุณสมบตัิหรือลกัษณะเป็นสาํคญั เพื�อตอ้งการให้ผูฟั้งรู้สึกเขา้ใจ

ในสิ� งที�บทเพลงต้องการจะสื� อออกไป สามารถจินตนาการตามได้และเห็นภาพชัดเจน ภาพพจน์

รองลงมาคือ ปฏิปุจฉา ภาพพจน์ปฏิปุจฉา เป็นการถามโดยไม่ตอ้งการคาํตอบเพราะผูพู้ดรู้คาํตอบดีอยู่

แลว้ แต่ใชเ้พื�อดึงดูดความสนใจและเน้นคาํพูดนั�นเพื�อสร้างอารมณ์ความรู้สึกของผูฟั้งให้คลอ้ยตามไป

ดว้ย เพื�อใหผู้ฟั้งเกิดความรู้สึกลึกซึ� งไปกบับทเพลงนั�น ๆ  

 ภาพพจน์รองลงมาคือ อุปลกัษณ์ คือการเปรียบเทียบของสองสิ�งโดยใชสิ้�งหนึ� งแทนอีกสิ�งหนึ� ง 

เพื�อแสดงว่าเป็นสิ�งเดียวกนัหรือมีลกัษณะร่วมกนั ประกอบดว้ยคาํที�เป็นคาํหลกัหรือตวัตั� ง และคาํที�

นาํมาเปรียบเทียบ มกัมีคาํ “เป็น” และ“คือ”เชื�อมระหว่างคาํหลกักบัคาํเปรียบเทียบ เพื�อที�ตอ้งการจะ

ชี� ให้เห็นหรือทาํให้ผูฟั้งเขา้ใจสิ�งที�ตอ้งการจะสื�อถึงไดอ้ย่างเขา้ใจชดัเจนแจ่มแจ้ง ดังที� ใจปอง ส้มลิ�ม 

(2532) ได้ให้ความหมายภาพพจน์ไวว้่า ภาพพจน์ หมายถึง การใชถ้อ้ยคาํในการประพนัธ์ นอกจากจะ

ใช้ให้มีความหมายอย่างตรงไปตรงมาตามตวัอักษร หรือตามที�มนุษยก์าํหนดขึ�นใช้ร่วมกนัในสังคม 

หรือใชต้ามความหมายในพจนานุกรมแลว้ ถอ้ยคาํเหล่านี�ยงัมีความหมายแฝงเร้นอยู่ ซึ� งก่อให้เกิดพลงัที�

สามารถบรรยายได้แจ่มชัดขึ� นและสร้างอารมณ์สะเทือนใจได้ดียิ�งขึ� น อันเป็นกลวิธีที�กวีใช้สื� อ

ประสบการณ์ตามที�ได้ประสบมาของตนมายงัผูฟั้ง ได้จินตนาการภาพขึ� นในใจร่วมไปกับกวีหรือ

ผูป้ระพนัธ์ เช่นเดียวกนักบัภาพจน์อุปมา แต่จะแตกต่างกนัตรงที�ภาพพจน์อุปมานั�นเป็นการเปรียบว่า

คล้ายกันหรือเหมือนกันเท่านั� น ไม่ได้เปรียบเป็นอย่างภาพพจน์อุปลักษณ์ ภาพพจน์รองลงมาคือ 

สัญลกัษณ์ คือ การนาํสภาพหรือลกัษณะของสิ�งหนึ� งใชแ้ทนหรือเป็นตวัแทนของอีกสิ�งหนึ� งที�ตอ้งการ

กล่าวถึง เนื�องจากบทเพลงลูกทุ่งที�ขบัร้องโดยต่าย อรทยั จาํนวน 70 เพลง เป็นเพลงที�เกี�ยวกบัคนอีสาน 

ดงันั�นภาพพจน์สัญลกัษณ์จึงเป็นการใชภ้าษาที�ทาํใหบ้ทเพลงถ่ายทอดสัญลกัษณ์ของความเป็นคนอีสาน

ไดอ้ยา่งลึกซึ�งกินใจผูฟั้ง ทั�งดา้นความเป็นอยู ่มุมมอง และทศันะคติของคนอีสาน  
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 ภาพพจน์รองลงมาคือ อติพจน์ เป็นการกล่าวเกินจริงเป็นภาพพจน์ที�เกิดจากความคิดของกวี

หรือผูป้ระพนัธ์ที�ตอ้งการตอกย ํ�าความรู้สึกที�มีต่อความหมายนั�น ให้เห็นเป็นเรื�องสําคญัหรือยิ�งใหญ่ 

เนื�องจากบทเพลงลูกทุ่งที�ขบัร้องโดย ต่าย อรทยั เป็นบทเพลงที�มีเนื�อหาเกี�ยวกบัความเป็นอยู่ของคน

อีสาน เพลงส่วนใหญ่จะกล่าวถึงความทุกขย์าก ความลาํบาก การสู้ชีวิตของคนอีสาน ภาพพจน์อติพจน์

จึงเป็นภาพพจน์ที�ตอ้งการเนน้ย ํ�าให้เห็นถึงความลาํบาก ความทุกข ์ความอดทน การดิ�นรนเพื�อให้มีชีวิต

รอด และความเจ็บปวดจากความรักของคนอีสาน เมื�อผูฟั้งไดฟั้งก็จะรู้สึกเกิดความเขา้ใจและประทบัใจ

ในบทเพลงนั�น ๆ ดงัที� วาสนา บุญสม (2546 : 102) ไดก้ล่าวถึงความหมายของภาพพจน์ไวว่้า ภาพพจน์ 

หมายถึง การใชค้าํให้เกิดภาพโดยวิธีการเปรียบเทียบอยา่งมีศิลปะเพื�อให้ผูอ่้านเกิดภาพในใจไดช้ดัเจน

เกิดรสชาติในการอ่านมากกว่าการใช้ภาษาธรรมดา อนัยงัประโยชน์ขยายความถึงสิ�งที�เป็นนามธรรม 

ภาพพจน์จึงเป็นการเรียงร้อยถอ้ยคาํให้เกิดความเด่นชดั เป็นภาษาความเปรียบคือการเรียงร้อยถอ้ยคาํให้

เกิดพลงัสัมผสัใจผูอ่้านจนเกิดความประทบัใจเห็นภาพในให้อารมณ์สะเทือนใจได้มากกว่าการกล่าว

อยา่งตรงไปตรงมา  

 ภาพพจน์รองลงมาคือ ปฏิพจน์  เป็นการกล่าวถ้อยคาํหรือวลีที�มีความหมายไม่สอดคล้อง 

ขดัแยง้หรือตรงกนัขา้ม เช่น สวรรค ์กบั ดิน นาํมารวมกนัหรือเขา้คู่กนัเพื�อใหเ้กิดความหมายใหม่หรือมี

ผลทางอารมณ์พิเศษ การใชภ้าพพจน์นี� ในบทเพลงเป็นการทาํให้ขอ้ความที�เศร้ากลายเป็นขอ้ความที�มี

ความหมายเศร้าเบาลงเมื�อนําค ําที�ตรงกันข้ามมารวมกันอย่างกลมกลืน หรือทําให้ข้อความที�มี

ความหมายดีกลายเป็นขอ้ความที�ทาํให้ความหมายว่าดีนั�นลดลงเมื�อนาํคาํที�มีความหมายไม่ดีมารวมกนั

อยา่งกลมกลืนนั�นเอง ภาพพจน์ที�พบว่ามีการใชน้้อยที�สุดคือ สัทพจน์ คือ ภาพพจน์ที�เกิดจากการเลียน

เสียงธรรมชาติหรือเสียงต่าง ๆ ให้ผูอ้่านหรือผูฟั้งเกิดมโนภาพที�ชดัเจน พบว่ามีจาํนวน 2 บทเพลง คือ

เพลงคาํสญัญาที�กาฬสินธุ , อยากฟังคาํว่าคดิฮอด ส่วนบทเพลงที�ไม่ปรากฏภาพพจน์มีจาํนวน 14 เพลง 

 จากการที�ผูว้ิจยัได้ศึกษาภาพพจน์จากบทเพลงเพลงลูกทุ่งของ ต่าย อรทยั อัลบั�มชุดที� � – � 

จาํนวน �� เพลง ทาํให้ผูว้ิจยัไดท้ราบว่าเพลงลูกทุ่งนั�นเป็นมีความสําคญักบัคนไทยทุกภูมิภาค อย่างใน

เรื�องที�ศึกษานี�  เป็นการศึกษาบทเพลงที�เป็นเพลงลูกทุ่งอีสาน ซึ� งมีทาํนองของหมอลาํร่วมในบทเพลง

ดว้ย ยิ�งทาํให้เห็นว่าเพลงลูกทุ่งอีสานนั�นมีการปรับเปลี�ยนมาจากเพลงพื�นบา้น เพื�อให้เขา้กบัค่านิยมใน

ยคุปัจจุบนั ดงัที� พรทิพย ์ฉายกี� (���� : ��) กล่าวว่า เนื�อเพลงลูกทุ่งมกัจะสะทอ้นภาพชีวิตจริงของคน

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติการเกิดสงคราม ปัญหาเศรษฐกิจ และการเมืองไดเ้ป็นอยา่งดี ใชภ้าษาที�เรียบ

ง่าย เขา้ใจง่าย ฟังแลว้ไม่ตอ้งแปลความหมาย เหนือไปกว่านั�นเพลงลูกทุ่งยงัสรรหาคาํที�กระทบ กระ

เทียบเปรียบเปรย มีสํานวนกระแนะกระแหนเจ็บ ๆ คนั ๆ มาเสนอไดห้ลายรูปแบบ เรียกไดว้่าเขา้ถึงใจ
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คนฟังไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว คุณสมบติัในขอ้ที�ว่าบนัทึกเหตุการณ์ไดดี้นี� เองเป็นคุณสมบติัพิเศษที�เพลง

ชนิดอื�นทาํไดไ้ม่ดี และมีความหลากหลายเท่าเทียมเพลงลูกทุ่ง  

 การศึกษาภาพพจน์จากบทเพลงเพลงลูกทุ่งของ ต่าย อรทยั อลับั�มชุดที� � – � จาํนวน �� เพลง 

ทาํให้ผูว้ิจัยได้ทราบถึงภาพพจน์ที�ใช้ในการประพนัธ์ ว่ามีการใชภ้าพพจน์ที�มีคาํสละสลวย กินใจผูฟั้ง

ไดอ้ย่างลึกซึ� ง บทเพลง นี� จึงเป็นที�นิยมในการฟังของผูฟั้งจาํนวนมาก แมเ้วลาจะผ่านไปอีกกี�ปี แต่บท

เพลงเหล่านี�ยงัคงติดอยูใ่นความทรงจาํและเป็นความประทบัใจของผูฟั้งเรื�อยมา 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาขอ้มูล ผูวิ้จยัพบว่ายงัมีสิ�งที�ควรศึกษาเพิ�มเติมและยงัมีมุมมองที�น่าสนใจ ดงันี�   

1. ศึกษาการใช้ภาพพจน์จากเพลงลูกทุ่งที�ขบัร้องโดยนักร้องท่านอื�น ๆ ที�เป็นที�ชื�นชอบของ

ผูฟั้ง หรือเป็นที�นิยมต่อผูฟั้งมาเป็นเวลานาน เพื�อศึกษาเปรียบเทียบลีลาการใชภ้าพพจน์ต่อไป 

2. ศึกษาการใชค้าํ การใชภ้าษา และการใชส้าํนวน ในบทเพลงลูกทุ่ง ที�เป็นที�ชื�นชอบของผูฟั้ง

จาํนวนมาก หรือบทเพลงที�น่าสนใจเพื�อศึกษาเปรียบเทียบศิลปะการใชภ้าษาต่อไป 

3. ศึกษาภาพสะท้อนความเป็นอีสานในบทเพลงลูกทุ่งของนักร้องท่านอื�น ๆ เพื�อหาภาพ

สะทอ้นความเป็นอีสานในบทเพลงลูกทุ่งต่อไป 

 

เอกสารอ้างองิ 

กาญจนา นาคสกลุ และคณะ. (2521). การใช้ภาษาไทย. กรุงเทพฯ : เคลด็ไทย. 

กิ�งแกว้ อตัถากร. (2519). คติชนวิทยา. กรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศกรมการฝึกหัดครู. 

กุหลาบ มลัลิกะมาส. (2554). วรรณกรรมวิจารณ์. กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพม์หาวิทยาลยัรามคาํแหง. 

ขวญัใจ บุญคุม้. (2559). วัจนลีลาและบทบาทหน้าที�ของเพลงลูกทุ่ง. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตบัณฑิต 

 สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่. 

ใจปอง ส้มลิ�ม. (2532). การใช้ถ้อยคาํแบบกวีนิพนธ์ในเรื�องกามนิต. วิทยานิพนธ์อกัษรศาสตร  

มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัศิลปากร, นครปฐม. 

 

 

 



   

 26 

ชลธี ธารทอง. (2542). ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง เพลงลูกทุ่งเปรียบเสมือนการบอกเล่า

 วญิญาณ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัศรีนครินวิโรฒประสานมิตร. 

ดนู จีระเดชากุล. (2541). นันทนาการสําหรับเดก็. กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพาณิช. 

พรทิพย ์ฉายกี�. (2561). วเิคราะห์แนวคดิและศิลปะการใช้ภาษาในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งที�แต่งโดยสลา  

คุณวุฒิ. สภาบนัพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทยั. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 27 

วเิคราะห์ตวัละครฝ่ายชายในวรรณกรรมรวมเรื�องสั�น “สิงโตนอกคอก” 

           Analysis of Male Characters in the Collection of Short Story Heretic Lion 

 

เอกภพ บุญอาจ1 

Ekkaphop  Bun-At  
1สาขาวชิาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย ์

Thai Language Program, Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University 

Email: 600112154009@bru.ac.th 

 

บทคดัย่อ  

 งานวิจัยเรื� องนี�  มีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการนําเสนอตัวละคร การกาํหนด

ลกัษณะตวัละคร และแนวการสร้างตวัละครฝ่ายชาย ในวรรณกรรมรวมเรื�องสั� น “สิงโตนอกคอก” ซึ� ง

ประกอบไปดว้ยเรื�องสั� นทั�งหมด � เรื�อง โดยเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ด้วยใชว้ิธีการแบบพรรณนา

วิเคราะห์  

 ผลการศึกษาพบว่า กลวิธีการนําเสนอตวัละครในวรรณกรรมรวมเรื�องสั� น “สิงโตนอกคอก” 

ปรากฏวิธีที�ผูป้ระพนัธ์ใชใ้นการแนะนาํตวัละครมากที�สุด คือ วิธีแนะนาํตวัละครโดยพฤติกรรมของตวั

ละครเอง ปรากฏในตวัละคร � ตวัละคร อนัดับสอง วิธีแนะนาํตวัละครโดยผูป้ระพนัธ์เป็นผูบ้รรยาย 

เองปรากฏในตวัละคร � ตวัละคร และอนัดับสาม วิธีแนะนาํตัวละครโดยผูป้ระพนัธ์บรรยายผ่านตัว

ละครอื�นเองปรากฏในตวัละครเพียง � ตวัละคร ตามลาํดบั การกาํหนดลกัษณะนิสัยตวัละคร ปรากฏ

การกาํหนดลกัษณะนิสัยตวัละครแบบนอ้ยลกัษณะมากกว่าตวัละครหลายลกัษณะ โดยพบว่ามีตวัละคร

ที�จดัอยู่ในประเภทตวัละครน้อยลกัษณะ � ตวัละคร และตวัละครที�จดัอยู่ในประเภทตวัละครประเภท

หลายลกัษณะ � ตัวละคร การกาํหนดลักษณะนิสัยของตัวละครที�มีลักษณะนิสัยน้อยลักษณะ มีผล

สาํคญัต่อการดาํเนินเรื�องทาํให้เรื�องดาํเนินเรื�องตามแก่นเรื�อง ไปสู่จุดจบของเรื�องไดอ้ย่างรวดเร็วและ

ตรงประเด็น ในส่วนแนวการสร้างตวัละคร ผูป้ระพนัธ์เลือกใชแ้นวการสร้างตวัละครแบบการสร้างโดย

ใช้ตวัละครแบบฉบบัมากที�สุด ปรากฏในตวัละคร � ตวั ลาํดบัต่อมาคือการสร้างแบบสร้างให้สมจริง 

ปรากฏในตวัละคร � ตวั ส่วนการสร้างแบบการสร้างตามอุดมคติ การสร้างแบบเหมือนจริง และการ

สร้างแบบบุคลาธิษฐาน ปรากฏในตวัละครเพยีงแบบละ � ตวัละคร ตามลาํดบั 
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บทนาํ 

 เรื�องสั� นนับเป็นรูปแบบวรรณกรรมประเภทหนึ� ง ที�ได้รับความสนใจและเป็นที�นิยมกนัอย่าง

กวา้งขวาง ในสังคมปัจจุบนั อนัเนื�องมาจากเรื�องสั�นมีลกัษณะสอดคลอ้งกบัภาวะของสังคมปัจจุบนัที�มี

การเปลี�ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในปัจจุบนัเรื� องสั� นมีกลวิธีการนาํเสนอที�หลากหลาย มีความแปลก

ใหม่  ทั�งยงัสามารถสะทอ้นภาพของสังคมไดเ้ป็นอย่างดี การที�เรื�องสั�นเรื�องหนึ� งจะสมบูรณ์แบบและ

สร้างความประทบัใจให้กบัผูอ่้านไดน้ั�นจะตอ้งประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลายอยา่งดว้ยกนั 

 วรรณกรรมร้อยแกว้ประเภทบนัเทิงคดีโดยทั�วไป มกัมีองคป์ระกอบที�ผสมผสานกนัอย่างได้

สัดส่วนจนกลายเป็นเรื�องราวที�สมบูรณ์ องคป์ระกอบเหล่านั�น ไดแ้ก่ แก่นเรื�อง โครงเรื�อง ตวัละคร บท

สนทนา ฉาก และบรรยากาศ ในบรรดาองคป์ระกอบเหล่านี�  ตวัละคร (Character) นับว่าเป็นจุดดึงดูด

ความสนใจ ความประทับใจของผู้อ่านได้มากกว่าส่วนอื�น ๆ ทั� งนี� เพราะตัวละครเป็นผู ้ที�แสดง

พฤติกรรมต่าง ๆ หรือเป็นผูท้าํให้เกิดเหตุการณ์ผนัแปรหรือเกิดปมความขดัแยง้ขึ�น ทาํให้การผูกเรื�อง

เป็นไปอยา่งน่าสนใจและนาํไปสู่จุดหมายปลายทางไดใ้นที�สุด (วนิดา บาํรุงไทย, 2544 : 13) 

 ตวัละครจึงถือเป็นอีกหนึ�งองคป์ระกอบสาํคญัของเรื�องสั�น ดงัที� วินิตา ดิถียนต์ (���� : ��) ได้

กล่าวว่า “บนัเทิงคดีที�มีชื�อเสียงของโลก มกัจะมีตัวละครหลายด้าน เป็นตวัละครนาํในเรื�อง ตวัละคร

เหล่านี� จะเป็นที�รู้จกักนัอยา่งแพร่หลายและบางครั� งอาจเป็นที�จดจาํไดดี้กว่าเนื�อเรื�องเสียอีก” ในโลกแห่ง

ศิลปะวรรณคดี ตวัละครที�กาํใจผูอ่้านผูช้ม ย่อมตอ้งมีความซับซ้อนในบุคลิกภาพ ความคิดและอารมณ์ 

ซึ� งส่งผลต่อพฤติกรรม และทาํให้พฤติกรรมของตัวละครเหล่านั� นสมเหตุสมผล ในสายตามนุษย์

โดยทั�วไป ตวัละครที�เห็นไดร้อบดา้น ยอ่มโน้มนาํความรู้สึกร่วมไดม้ากกว่าตวัละครที�เป็นเพียง “แบบ” 

ในขณะที�ตวัละครพึ�งมีลกัษณะเป็นสากล อนัความมีชีวิตจิตใจของตวัละครนั�นตราตรึงอยูใ่นความทรง

จาํของผูอ่้าน ผูช้มไปอีกนานเท่านาน (ดวงมน จิตรจาํนงค,์ 2528 : 158)  

 นอกจากนี�  หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ (���� : ��� - ���) ยงัได้กล่าวถึงความสําคญั

ของตวัละครไวเ้ช่นกนัว่า “การสร้างลกัษณะนิสัยตวัละครนั�น มีความสําคญัมาก ความสมเหตุสมผล

ของตวัละครนั�นเป็นสิ�งที�ทาํให้คุณค่าของวรรณคดีแต่ละเรื�องเด่นขึ�นหรือลดลงได ้หากผูแ้ต่งไม่สามารถ

ทาํให้เกิดความสมดุลระหว่างเนื�อเรื�องกบัตวัละครเรื�องนั�น ๆ อาจขาดความสมจริงอนัมีผลทาํให้คุณค่า

ลดนอ้ยลง” ตวัละครจึงถือเป็นหนึ�งองคป์ระกอบสาํคญัที�จะทาํใหเ้รื�องสั�นสามารถดาํเนินไปไดต้ั�งแต่ตน้

จนจบ และยงัถือเป็นองคป์ระกอบสาํคญัที�จะทาํให้เรื�องสั�นมีความสมบูรณ์มากขึ�น ทั�งนี�ตวัละครจะตอ้ง

มีความสมเหตุสมผลและมีความสอดคล้องกบัเนื� อหาของเรื� องด้วย จึงจะทาํให้เรื� องสั� นนั� นมีความ

สมบูรณ์มากขึ�น 
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 การสร้างตัวละครที�ดีของผูแ้ต่งจะส่งผลให้ผูอ่้านจดจําตัวละครได้ ดังนั� นผูแ้ต่งจึงต้องให้

ความสาํคญักบัการสร้างภาพลกัษณ์ของตวัละคร ภาพลกัษณ์ของตวัละครที�ยงัคงสร้างความประทบัใจ

ให้แก่ผูอ่้าน เช่น นางผีเสื�อสมุทรกบันางเงือก ในวรรณคดีเรื�องพระอภยัมณีทั�งสองถือเป็นตวัละคร คู่

ตรงขา้ม เนื�องจากมีภาพลกัษณ์ที�แตกต่างกนัอย่างสิ�นเชิง กล่าวคือ นางผีเสื� อสมุทรมีรูปร่างใหญ่ น่า

เกลียด นิสัยดุร้าย ส่วนนางเงือกมีรูปลกัษณ์สวยงาม นิสัยอ่อนโยน นุ่มนวล หรือตวัละคร พจมาน พินิต

นนัทน์ (สว่างวงศ)์ ในนวนิยายเรื�องบา้นทรายทอง ผูมี้ภาพลกัษณ์เป็นหญิงสาวที�เขม้แขง็และหยิ�งทะนง

ในศกัดิ� ศรีของตน มีการแต่งกายที�เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั คือ ไวผ้มเปียและนุ่งกางเกงขาสั�น (อิงอร สุ

พนัธ์ุวณิช, 2554 : 122) 

อาจกล่าวได้ว่าการสร้างตวัละครที�มีความสมเหตุสมผลและมีความสอดคลอ้งกบัเนื�อเรื�อง มี

ความโดดเด่น และน่าสนใจ ย่อมทาํให้ตวัละครมีความโดดเป็นที�น่าจดจาํทั� งยงัสร้างความประทบัใจ

ใหก้บัผูอ่้าน และส่งเสริมใหเ้รื�องสั�นเรื�องนั�น ๆ มีคุณค่ามากขึ�น  

 ในปัจจุบนันักเขียนหลายคน จึงพยายามคิดคน้และสร้างตวัละครให้มีความโดดเด่นเป็นที�น่า

จดจาํ และมีลกัษณะเฉพาะเป็นของตนเอง ซึ� งนกัเขียนบางคนก็สามารถสร้างตวัละครที�มีลกัษณะเฉพาะ

ของตนได้ จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท ถือเป็นหนึ� งในนักเขียนที�ประสบผลสําเร็จในการคิดคน้การ

นาํเสนอเรื�องสั�นที�มีเนื�อหาแปลกใหม่และการสร้างตวัละครที�มีลกัษณะเฉพาะเป็นของตนเอง ดงัเห็นได้

จากวรรณกรรมรวมเรื�องสั� น “สิงโตนอกคอก” ที�ได้รับรางวลัวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี�ยม แห่ง

อาเซียน (ซีไรต์) ประจาํปีพุทธศักราช ���� คาํประกาศของคณะกรรมการติดสินรางวลัวรรณกรรม

สร้างสรรค์ยอดเยี�ยม แห่งอาเซียน  (ซีไรต์) ประจาํปีพุทธศกัราช ���� ได้พิจารณาแลว้มีความเห็นว่า

รวมเรื�องสั�น “สิงโตนอกคอก” ของ จิดานนัท ์เหลืองเพียรสมุท ซึ� งประกอบดว้ยเรื�องสั�นจาํนวน � เรื�อง 

มีเนื�อหาหลากหลายที�ตั�งคาํถามและวิพากษ์ความเป็นมนุษย ์อาํนาจนิยม มายาคติของความรู้และความ

เชื�อในสังคม ทา้ทายความคิดของผูอ่้าน ทาํให้ยอ้นกลบัมาใคร่ครวญถึงสังคมที�เราอยูใ่นปัจจุบนั ตั�งแต่

ระดบัครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติและสงัคมโลก 

 ดา้นกลวิธีใชก้ารเล่าเรื�องแบบอุปมานิทศัน์ (allegory) ที�มีโครงสร้างของเรื�องซับซ้อนกนัหลาย

ชั�นอยา่งสัมพนัธ์กนั โดยเชื�อมโยงตวับทอื�น ๆ เช่น ตาํนานและเรื�องเล่าที�ผูอ่้านคุน้เคย การสร้างตวัละคร

และฉากที�ไม่อยูใ่นบริบทสังคมไทยเป็นการขา้มพรมแดนของการเล่าเรื�องไปสู่ความเป็นสากล ผูเ้ขียน

ใช้ภาษาในการเล่าเรื�องอย่างเรียบง่ายทว่าลุ่มลึกและคมคาย คณะกรรมการตดัสินรางวลัวรรณกรรม

สร้างสรรคย์อดเยี�ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต)์ ประจาํปีพุทธศกัราช ���� จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รวมเรื�อง
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สั�น สิงโตนอกคอก ของ จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท ไดรั้บรางวลัวรรณกรรมสร้างสรรคย์อดเยี�ยมแห่ง

อาเซียน (ซีไรต)์ ประจาํปีพทุธศกัราช ���� 

จากคาํประกาศของคณะกรรมการตดัสินรางวลัวรรณกรรมสร้างสรรคย์อดเยี�ยม แห่งอาเซียน 

(ซีไรต์) ประจาํปีพุทธศกัราช ���� อาจกล่าวได้ว่า วรรณกรรมร่วมสมยั ของ จิดานันท์ เหลืองเพียร

สมุทร กบัผลงานวรรณกรรมรวมเรื�องสั�น “สิงโตนอกคอก” มีน่าสนใจยิ�ง ทั�งในประเด็นของเนื�อสาระ 

กลวิธีในการผูกเรื�อง ที�เต็มไปด้วยสัญลกัษณ์ ที�ไม่ยากต่อการตีความ รวมไปถึงตวัละครของเรื�อง โดย

เฉพาะตวัละครฝ่ายชายที�มีความสาํคญัในการดาํเนินเรื�อง สิ�งเหล่านี� ลว้นเป็นสิ�งที�ทาํให ้วรรณกรรมรวม

เรื�องสั�น “สิงโตนอกคอก” มีความโดดเด่นและสร้างความสนใจให้กบัผูอ่้านไดเ้ป็นอยา่งดี 

 จากความสําคญัที�กล่าวมาขา้งตน้ คณะผูว้ิจยัจึงสนใจที�จะศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการนาํเสนอตวั

ละครฝ่ายชาย การกาํหนดลักษณะนิสัยตวัละคร และแนวการสร้างตัวละครฝ่ายชาย ของ จิดานันท ์

เหลืองเพียรสมุท ในวรรณกรรมรวมเรื�องสั�น “สิงโตนอกคอก” ทั�งนี� ผลจากการศึกษาครั� งนี�จะทาํใหเ้ห็น

ถึงกลวิธีในการสร้างตัวละครของนักเขียนสมัยใหม่ อย่าง จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท อันจะเป็น

ประโยชน์และแนวทางสาํหรับการศึกษาเรื�องสั�นในดา้นอื�น ๆ และกลวิธีการนาํเสนอตวัละครในเรื�อง

สั�นของนกัเขียนไทยในยคุปัจจุบนั 

 

วตัถุประสงค์การวจิัย 

�. เพื�อศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการนาํเสนอตวัละครฝ่ายชายในวรรณกรรมรวมเรื� องสั� น “สิงโต

นอกคอก” 

�. เพื�อศึกษาวิเคราะห์การกาํหนดลกัษณะนิสัยตัวละครฝ่ายชายในวรรณกรรมรวมเรื� องสั� น 

“สิงโตนอกคอก” 

�. เพื�อศึกษาวิเคราะห์แนวการสร้างตวัละครฝ่ายชายในวรรณกรรมรวมเรื�องสั� น “สิงโตนอก

คอก 

 

ขอบเขตของการวจิัย 

ในการศึกษาครั� งนี�  ผูวิ้จัยได้ผูว้ิจัยศึกษาขอ้มูลจากตัวบทวรรณกรรมเรื� องสั� นทั� ง � เรื�อง ใน

วรรณกรรมรวมเรื�องสั�น “สิงโตนอกคอก” ของ จิดานนัท ์เหลืองเพียรสมุท ซึ� งประกอบดว้ย 

 �.� จะขอรับผิดทั�งหมดแต่เพียงผูเ้ดียว 

 �.� ในโลกที�ทุกคนอยากเป็นคนดี 
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 �.� โอนถ่ายความความเป็นมนุษย ์

 �.� รถไฟเที�ยงคืน 

 �.� อดมักบัลิลิธ 

 �.� ซินเดอเรลล่าแห่งเมืองหุ่นยนต ์

 �.� กหุลาบยอ้มสี 

 �.� สมาชิกในหลุมหลบภยั 

 �.� สิงโตนอกคอก 

 

วธีิดาํเนินการวจิัย 

การศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการคน้ควา้ตามขั�นตอนต่อไปนี�  

1.  ขั�นรวบรวมข้อมูล 

1.1 รวบรวมและศึกษาขอ้มูลจากเรื�องสั�นทั� ง 9 เรื�อง ในวรรณกรรมรวมเรื�องสั� น “สิงโตนอก

คอก” อยา่งละเอียด เพื�อคดัเลือกตวัละครฝ่ายชายที�มีความสาํคญัต่อการดาํเนินเรื�อง รวมถึงรวบรวมและ

ศึกษาเอกสารงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการวิเคราะห์ตวัละคร กลวิธีในการนาํเสนอตวัละคร การกาํหนด

ลักษณะนิสัยตัวละคร และการสร้างตัวละครในงานวรรณกรรมประเภทบันเทิงคดี เพื�อนํามาใช้

ประกอบเป็นแนวทางในการสร้างกรอบความคิดในการวิจยั  

2. ขั�นวิเคราะห์ข้อมูล 

2.1 นาํเรื�องสั�นทั�ง 9 เรื�อง ในวรรณกรรมรวมเรื�องสั�น “สิงโตนอกคอก” มาศึกษาวิเคราะห์ตโดย

แยกเป็นประเด็น ศึกษาตามหวัขอ้ ดงัต่อไปนี�  

2.1.1 วิธีการแนะนาํตวัละคร 

 1.  วิธีการแนะนาํตวัละครโดยผูป้ระพนัธเ์ป็นผูบ้รรยายเอง 

 2.  วิธีการแนะนาํตวัละครโดยแนะนาํจากพฤติกรรมของตวัละครอื�น 

 3.  วิธีการแนะนาํตวัละครโดยแนะนาํจากพฤติกรรมของตวัละครเอง 

2.1.2 การกาํหนดลกัษณะนิสัยตวัละคร 

 1.  ตวัละครนอ้ยลกัษณะ 

 2.  ตวัละครหลายลกัษณะ 

2.1.3 แนวการสร้างตวัละคร 

 1.  การสร้างให้สมจริง (Realistic)  
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 2.  การสร้างตามอุดมคติ (Idealistic)  

 3.  การสร้างแบบเหนือจริง (Surrealistic)  

 4.  การสร้างแบบบุคลาธิษฐาน (Personification)  

 5.  การสร้างโดยใชต้วัละครแบบฉบบั (Type)   

 

ผลการวจิัย 

 จากการศึกษาวรรณกรรมรวมเรื� องสั� น “สิงโตนอกคอก” ของ จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท 

ทั�งหมด � เรื�อง สามารถวิเคราะห์ตวัละครฝ่ายชายไดด้งันี�  

1.  กลวิธีการนําเสนอตัวละคร 

 กลวิธีการสร้างตวัละคร เป็นกลวิธีของผูป้ระพนัธ์ที�จะนาํเสนอตวัละครให้ผูอ่้านรู้จกั มองเห็น

บุคลิกภาพ ลกัษณะอุปนิสัย ความคิด พฤติกรรมต่าง ๆ อาจจะใชว้ิธีการแนะนาํโดยตรงหรือโดยออ้ม

ขึ�นอยู่กับเหตุการณ์หรือวิธีการ รวมทั�งความสามารถของผูป้ระพนัธ์ ผูว้ิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล

วิธีการแนะนาํตวัละครในวรรณกรรมรวมเรื�องสั�น “สิงโตนอกคอก” ดงันี�  

 �.� แนะนําตัวละครโดยผู้ประพนัธ์เป็นผู้บรรยายเอง 

 ในวรรณกรรมรวมเรื� องสั� น “สิงโตนอกคอก” ปรากฏการใช้วิธีการแนะนําตัวละครโดย

ผูป้ระพนัธ์เป็นผูบ้รรยายเอง เป็นการแนะนําตวัละครดว้ยการบรรยายอย่างตรงไปตรงมา ซึ� งพบการ

แนะนาํตวัละครโดยผูป้ระพนัธ์เป็นผูบ้รรยายเองทั�งหมด � ตวัละคร ซึ� งเป็นตวัละครที�ปรากฏอยูใ่นเรื�อง

สั�นทั�งหมด � เรื�อง ดงัตวัอย่าง ตวัละคร “มอเดร็ด” ในเรื�องสั� น “จะขอรับผิดทั�งหมดแต่เพียงผูเ้ดียว” จิ

ดานันท์  เหลืองเพียรสมุท ได้บรรยายเมื�อเริ� มต้นเสนอภาพตัวละครเป็นครั� งแรกโดยบรรยาย

บุคลิกลกัษณะของตวัละครใหผู้อ่้านไดท้ราบอยา่งตรงไปตรงมา ดงับทบรรยายต่อไปนี�  
  “มอเดร็ดขยับรอยยิ�มอย่างเศร้า ๆ เขาเป็นเจ้าเมืองมาหลายปี ร่างเขาสูงแต่ไม่ใหญ่ แขนขายาว กระดูกแขง็

และพอมีกล้ามเนื�อ ไม่ใช่เรือนร่างของนักรบ แต่เป็นร่างกายของผู้ ที�ผ่านฤดูหนาว  อันโหดร้ายมาหลายสิบปี บาดแผล

หิมะกัดยงัปรากฏอยู่บนแก้มซ้ายของเขา ยืนยนัว่าเขาเคยออกนอกกาํแพงเมืองในฤดูหิมะมาอย่างน้อย ๆ กห็นึ�งครั�ง” 

      (จิดานนัท ์เหลืองเพียรสมุท, 2560 : 5 - 6) 

 ขอ้ความขา้งตน้นี� ปรากฏขึ�นเป็นครั� งแรก เมื�อผูเ้ขียนเริ�มจะแนะนาํตวัละครให้ผูอ่้านได้ทราบ

อย่างตรงไปตรงมาให้เห็นถึงสถานภาพของตวัละครที�เป็นผูน้ําหรือเจ้าเมือง และบุคลิกภาพภายนอก

ของตวัละครมีลกัษณะที�มิไดส้มบูรณ์แบบตามแบบฉบบัของนกัรบหรือผูน้าํในอุดมคติ ดว้ยรูปร่างที�ไม่

สูงใหญ่ กระดูกและกล้ามเนื�อที�พอมีอยู่บ้างเพียงเล็กน้อย แต่สิ� งที�บ่งบอกว่าเขาเป็นผูน้ํากลับไม่ใช่
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บุคลิกภาพภายนอกที�มีมาแต่กาํเนิด แต่เป็นบาดแผลบนร่างกายที�เกิดขึ�นภายหลงัจากการอดทนและการ

เอาตัวรอดจากฤดูหนาวอันโหดร้ายในทุก ๆ ปี  ซึ� งถือเป็นสิ�งที�แสดงให้เห็นว่า ถึงแม้ตัวละครจะมี

บุคลิกภาพภายนอกจะไม่สมบูรณ์แบบ แต่สิ�งที� “มอเดร็ด” มีนั�นคือความอดทน 

 �.� แนะนําจากพฤติกรรมของตัวละครอื�น 

 ในวรรณกรรมรวมเรื� องสั� น “สิงโตนอกคอก” ปรากฏการใช้วิธีการแนะนําตัวละคร จาก

พฤติกรรมของตวัละครอื�น ซึ� งวิธีการแนะนาํตวัละครโดยผูป้ระพนัธ์ดาํเนินการให้ตวัละครตวัหนึ�งใน

เรื� อง พูด คิด หรือแสดงปฏิกิริยาต่าง ๆ ที�มีต่อตัวละครอีกตัวหนึ� ง พบวิธีการแนะนําตัวละครจาก

พฤติกรรมของตวัละครอื�น ซึ� งเป็นตวัละครที�ปรากฏอยูใ่นเรื�องสั�น “รถไฟเที�ยงคืน” ในดา้นการแนะนาํ

ตวัละครดว้ยการบรรยายเมื�อเริ�มตน้ที�จะแนะนาํตวัละครเป็นครั� งแรก โดยให้ตวัละครตวัหนึ� งบรรยาย

บุคลิกลักษณะของตวัละครอีกตัวหนึ� ง จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท ได้ให้ตวัละคร “อนันดา” ซึ� งเป็น

ลูกพี�ลูกนอ้งของ “สิทธา” พูดถึงบุคลิกลกัษณะและสถานภาพของ “สิทธาในเรื�อง” ซึ� งเป็นการกล่าวถึง 

“สิทธา” ครั� งแรก เพื�อใหผู้อ่้านรู้จกักบัตวัละคร “สิทธา” 

ดงัตวัอยา่งการบรรยายที�วา่ 
 “ผมรู้จักกับสิทธามานานแล้ว ครอบครัวของเราเป็นญาติเกี�ยวดองกัน หลังคาบ้านใกล้ชิด เขามีอายไุล่เลี�ยกับ

ผม เราเป็นเพื�อนเล่นกันทุกครั�งที�เราเป็นเด็ก เป็นเพื�อนพูดคุยโต้เถียงเรื� องราวต่าง ๆ ทุกครั� งที�เราโตจนกระทั�งแก่เฒ่า 

ผมนิยมชมชอบสิทธา เป็นความชื�นชอบที�แฝงด้วยความเคารพ เขาเป็นที�ปรึกษาที�ดีในทุกเรื�อง ทรงปัญญาอย่างหาใคร

เทียบได้ยาก ทกุครั�งที�พูดคยุกันกระแสความอ่อนโยนของเขาจะทาํให้ผมรู้สึกสงบและสบายใจเสมอ  

 คนมักพูดว่าสิทธานั�นแปลกประหลาด แน่นอนว่าฉลาดลํ�าลึก แต่ก็มีความคิดที�คาดเดาได้ยาก แม้แต่ผมที�

สนิทสนมกับเขา ก็ยังไม่สามารถเข้าใจความคิดของเขาได้กระจ่างนัก หลายครั�งผมไม่เข้าใจว่าเขากาํลังพูดเรื� องอะไร 

เมื�อผมถามรายละเอียดเขากไ็ม่ค่อยให้ความกระจ่าง” 

 (จิดานนัท ์เหลืองเพยีรสมทุ, 2560 : 87) 

 ขอ้ความขา้งตน้นี�ปรากฏเป็นครั� งแรกเมื�อผูเ้ขียนเริ�มแนะนาํตวัละครให้ผูอ่้านไดท้ราบ โดยให ้     

“อนนัดา” ตวัละครเอกของเรื�องเป็นผูบ้รรยายบุคลิกของตวัละคร “สิทธา” ในดา้นบวก คือ ทาํให้ทราบ

ว่าตวัละคร “สิทธา” เป็นตวัละครที�มีความน่าเชื�อถือ น่าเคารพ นอกจากนี�ยงัเป็นตวัละครที�มีความฉลาด

ลํ� าลึกมีความเป็นเลิศทางปัญญา แต่ก็เป็นตัวละครที�มีความคาดเดาได้ยากในเรื� องของความคิด ใน

ขณะเดียวกนัก็เป็นการแนะนาํบุคลิกและสถานภาพของตวัละครโดยเทียบเคียงอายุกบัตวัละคร “อนัน

ดา” จากคาํอธิบายในข้อความข้างตน้ทาํให้ผูอ่้านทราบว่า “สิทธา” มีอายุไล่เลี�ยกับ “อนันดา” เป็น

ลูกพี�ลูกนอ้งกนัเนื�องดว้ยครอบครัวเป็นญาติสนิทเกี�ยวดองกนัมานาน 
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 �.� แนะนําตัวละครด้วยพฤติกรรมของตัวละครเอง  

 ในวรรณกรรมรวมเรื� องสั� น “สิงโตนอกคอก” ปรากฏการใช้วิธีการแนะนําตัวละครด้วย

พฤติกรรมของตวัละครเอง ซึ� งเป็นวิธีการแนะนาํตวัละครโดยผูป้ระพนัธ์ใหต้วัละครเปิดเผยตนเอง ดว้ย

การแสดงพฤติกรรมหรือบทสนทนา ซึ� งผูอ่้านจะวินิจฉัยตวัละครจากพฤติกรรมการแสดงออกทางดา้น

การกระทาํและคาํพูดของตัวละคร ซึ� งพบการแนะนําตัวละครด้วยพฤติกรรมของตัวละครเอง ใน

วรรณกรรมรวมเรื�องสั�น “สิงโตนอกคอก” ปรากฏการใชว้ิธีการแนะนาํตวัละครดว้ยพฤติกรรมของตวั

ละครเอง ทั� งหมด � ตวัละคร ดังตวัอย่างตวัละคร “ผม” ในเรื�องสั�น “ในโลกที�ทุกคนอยากเป็นคนดี” 

ผูป้ระพนัธ์แนะนาํให้ผูอ่้านรู้จักลกัษณะอุปนิสัย ของตวัละคร “ผม” ซึ� งเป็นตวัละครเอกของเรื� องดว้ย

คาํพูด ความคิด และการกระทาํของเขาเอง ในระหว่างการดาํเนินเรื� องด้วยบทบรรยายที�บรรยายถึง

ตวัเองที�วา่  
 “ชีวิตของผมถูกไพ่ใบนั�นจับตามองอยู่  บางทีผมกรู้็สึกเหมือนมีดวงตาอยู่บนไพ่ใบนั�น มันกาํลังมองผมจาก

บนโต๊ะ บนทีว ีหรือข้าง ๆ หมอน หลายต่อหลายครั�งผมพยายามคมุมันด้วยผ้า เอามนัไปสอดไว้ในหนงัสือ ทาํหลายสิ�ง

หลายอย่างเพื�อจะได้ไม่ต้องเห็นมันและมันจะได้ไม่ต้องเห็นผม แต่ผมรู้ว่ามันก็ยังเห็นผมอยู่ดี และแม้ผมจะซ่อนมัน

อย่างลึกลบัสักแค่ไหนในยามกลางคืน ทุก ๆ เช้าผมกต้็องไปค้นมันออกมาด้วยหัวใจที�สั�นกลวั พลิกมันดเูพื�อตรวจสอบ

ว่ามันกลายเป็นสีดาํหรือยัง”  

(จิดานนัท ์เหลืองเพียรสมุท, 2560  : 39) 

 ขอ้ความขา้งตน้นี�ปรากฏขึ�นเป็นครั� งแรก เป็นการแนะนาํผูอ่้านใหรู้้จกัตวัละคร “ผม” โดยอาศยั

การบอกเล่าของตวัละครเอง ทาํให้ผูอ่้านสามารถเห็นบุคลิกลกัษณะอุปนิสัย ความคิด ในดา้นลบของตวั

ละคร คือ ลักษณะนิสัยขี�หวาดกลัวขาดความมั�นใจ และมีความหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาต่อสิ� งที�

กาํหนดชีวิตของเขา นั�นก็คือ “ไพ่” กล่าวคือในเรื� องสั� นเรื�องนี�  มนุษยทุ์กคนจะเกิดมาพร้อมไพ่สีขาวที�

รัฐบาลแจกให้ แต่เมื�อใดกต็ามที�คน ๆ นั�นทาํสิ�งที�สังคมตดัสินว่าผิด ไพ่จะกลายเป็นสีดาํ นั�นหมายความ

ว่าจะถูกสังหารจากคนที�มีไพ่สีขาวทนัที โดยไม่ผิดกฎหมาย ทาํให้ตวัละคร “ผม” ในสั�นเรื�อง “ในโลกที�

ทุกคนอยากเป็นคนดี” มีลกัษณะนิสัยขี�กลวัหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาว่าไพ่ของเขาจะเป็นสีดาํ จนใน

เวลาหนึ�งวนันั�นไม่คิดอะไรนอกจากเรื�องไพ่ ซึ� งนอกนี�  จิดานนัท ์เหลืองเพียรสมุท ยงัตอกย ํ�าถึงลกัษณะ

นิสัยอ่อนไหว ขี�กลวัหวาดระแวง ของตัวละคร “ผม” ให้เด่นชัดมากขึ�นโดยผ่านความคิดการกระทาํ 

ความคิดของตวัละครเอง ในระหว่างการดาํเนินเรื�องอีกดว้ย 
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2. การกาํหนดลักษณะนิสัยตัวละคร 

 ลกัษณะนิสัยของตวัละครฝ่ายชาย ในวรรณกรรมรวมเรื�องสั�น “สิงโตนอกคอก” ของ จิดานนัท ์

เหลืองเพียรสมุท มีลกัษณะนิสัยทั�ง � ประเภท คอื  

 �.� ตัวละครน้อยลักษณะ 

 ผูว้ิจัยไดว้ิเคราะห์ตวัละครน้อยลกัษณะในวรรณกรรมรวมเรื�องสั� น “สิงโตนอกคอก” ของ จิ

ดานนัท ์เหลืองเพียรสมุท พบว่ามีตวัละครที�จดัอยู่ในประเภทตวัละครนอ้ยลกัษณะ 7 ตวั ดว้ยกนั ดังตวั

ละคร “อนนัดา” ในเรื�องสั�น “รถไฟเที�ยงคืน”  เป็นตวัละครเอกของเรื�องที�มีลกัษณะอุปนิสัย อ่อนน้อม

ต่อผูอื้�นขาดความมั�นใจในตัวเอง และมีความกังวลอยู่ตลอดเวลา ผูป้ระพันธ์สร้างตัวละครนี� ขึ�นมา

เพื�อให้เป็นตัวละครที�ถูกชักจูงความคิดด้วยตัวละครประกอบอื�นได้ง่าย เป็นตัวละครที� เมื�ออยู่ใน

สถานการณ์ที�ตอ้งตดัสินตดัสินใจจะไม่ความมั�นใจในตนเองและมีความกงัวนใจอยู่ตลอดเวลา จึงมกัจะ

ตดัสินใจตามความตอ้งการของตวัละครอื�นเพราะความเกรงใจไม่ใช่ความความตอ้งการของตนจริง ๆ 

ทาํให้มีบทบาทในเรื� องเพียงเรื� องเดียว และตลอดทั� งเรื� องแสดงลักษณะนิสัยออกมาเพียงด้าน  ดัง

ขอ้ความที�ปรากฏอยูใ่นเรื�อง ต่อไปนี�   
 “ผมรู้จักกับสิทธามานานแล้ว ครอบครัวของเราเป็นญาติเกี�ยวดองกัน หลังคาบ้านใกล้ชิด เขามีอายไุล่เลี�ยกับ

ผม เราเป็นเพื�อนเล่นกันทุกครั�งที�เราเป็นเด็ก เป็นเพื�อนพูดคุยโต้เถียงเรื� องราวต่าง ๆ ทุกครั� งที�เราโตจนกระทั�งแก่เฒ่า 

ผมนิยมชมชอบสิทธา เป็นความชื�นชอบที�แฝงด้วยความเคารพ เขาเป็นที�ปรึกษาที�ดีในทุกเรื�อง ทรงปัญญาอย่างหาใคร

เทียบได้ยาก ทกุครั�งที�พูดคยุกันกระแสความอ่อนโยนของเขาจะทาํให้ผมรู้สึกสงบและสบายใจเสมอ 

 คนมักพูดว่าสิทธานั�นแปลกประหลาด แน่นอนว่าฉลาดลํ�าลึก แต่ก็มีความคิดที�คาดเดาได้ยาก แม้แต่ผมที�

สนิทสนมกับเขา ก็ยังไม่สามารถเข้าใจความคิดของเขาได้กระจ่างนัก หลายครั�งผมไม่เข้าใจว่าเขากาํลังพูดเรื� องอะไร 

เมื�อผมถามรายละเอียดเขากไ็ม่ค่อยให้ความกระจ่าง” 

(จิดานนัท ์เหลืองเพียรสมุท, 2560 : 87) 

 จากข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความอ่อนน้อมของ “อนันดา” ที�ถึงแม้ว่าเขาสนิทกับ 

“สิทธา”เพียงใดเขาแต่เขาก็ยงัให้เกียรติและเคารพ “สิทธา” ในฐานะลูกพี�ลูกนอ้ง นอกจากนี� ในระหว่าง

การดาํเนินเรื�องยงัมีการบรรยายใหเ้ห็นถึงความความขลาดกลวั ความกงัวล ของตวัละครที�ไม่มีความมั�น

ในการตดัสินใจในการกระทาํการสิ�งต่าง ๆ ที�ตนเองอยากจะทาํ 

 �.�. ตัวละครหลายลกัษณะ  

 ผูว้ิจัยไดศึ้กษาวิเคราะห์ตวัละครหลายลกัษณะในวรรณกรรมรวมเรื� องสั� น"สิงโตนอกคอก" 

ของ จิดานนัท ์เหลืองเพียรสมุท พบตวัละครประเภทหลายลกัษณะ มีบุคลิกที�ซบัซอ้น มีพฒันาการดา้น

ลักษณะนิสัย ทั� งสิ�น 4 ตัว ดังตัวละคร “มิช่า” ในเรื� องสั� น “อดัมกบัลิลิธ” เป็นตัวละครเอกที�มีความ
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หลากหลายทางอารมณ์ ความคิด พฤติกรรม เป็นตวัละครที�มีพฒันาการทางดา้นความคิดและพฤติกรรม 

ผูป้ระพนัธ์ไดส้ร้างให้ตวัละคร “มิช่า” เป็นพนกังานหนุ่มของบาร์แห่งหนึ�งที�มีรูปร่างหนา้ตาดี  หลกัจาก

ที�พ่อของเขาตาย เขาได้รับสมุดบนัทึกเพียงเล่มเดียวเป็นมรดกตกทอดจากพ่อของเขา ซี�งเป็น “บนัทึก

เรื�องราวความเจา้ชูข้องชายชื�อวลาดีมีร์ที�มีความสัมพนัธ์กบัผูห้ญิงหลายคน” เขาคิดว่าเรื�องราวของ วลา

ดีมีร์ก็คือเรื� องราวพ่อของเขาเอง เพียงแต่เขียนแต่งให้เป็นชื�อของคนอื�นก็เพื�อปิดบังความลับอะไร

บางอยา่งกเ็ท่านั�น ดว้ยในช่วงแรกของเรื�องนั�น ตวัละคร “มิช่า” เป็นชายหนุ่มที�มีลกัษณะซื�อตรงและให้

เกียรติผูห้ญิง เขาจึงมองเรื�องราวในสมุดบนัทึกเป็นเรื�องไร้สาระ จนเมื�อเขาไดต้กหลุมรักหญิงสาวที�ชื�อ 

“เวร่า” ซึ� งมารู้ในภายหลงัว่าเธอมีคนรักอยู่แลว้ ทาํให้ตัวละคร “มิช่า” รู้สึกเสียใจจนอยากจะแปลง

เปลี�ยนความคิดของตวัเอง ดงัขอ้ความที�ปรากฏดงัต่อไปนี�  

 
 “มันมีอะไรบางอย่างในความเป็นผู้ชายที�จะคอยกระซิบบอกคุณว่า “จงอย่าเป็นเหมือนกับพ่อ” และชะตา

ชีวิตของผู้ชายทุกคนก็จะจบลงที�...เขาได้พบว่าตัวเองเป็นไอ้สวะที�สืบทอดส่วนที�แย่ของพ่อมาอย่างไม่มีผิดเพี �ยน เขา

เห็นแม่ของตัวเองในแววตาของคนรักและเขากผิ็ดหวังกับภาพสะท้อนในกระจก ความเป็นชายมันน่าสิ�นหวังเช่นนั�น

แหละ เราคงเป็นแบบนี �มาตั�งแต่อยู่ในสวนเอเดนแล้ว มันคงเป็นคาํสาปของอดมัที�สืบทอดมาในตัวผู้ชายทุกคน 

 โชคร้ายที�คาํสาปของอดัมไม่ส่งผลกับผม ผมกไ็ม่คิดว่าตัวเองจะเป็นคนแบบพ่อได้ ถ้าพ่อสามารถฟันผู้หญิง

ทุกคนที�พ่อพบ ผมกเ็ป็นแค่ไอ้ขี �แพ้ที�ได้แต่มองเธอเดินจากไปกับคนอื�น” 

 (จิดานนัท ์เหลืองเพยีรสมทุ, 2560 : 116) 

 จากขอ้ความจะเห็นถึงความคิดและพฤติกรรมของตวัละครในช่วงแรกของเรื�อง ที�มีความคิดว่า 

ตนเองจะไม่ยอมเป็นชายเจา้ชูเ้หมือนผูเ้ป็นพ่อเดด็ขาด จนเมื�อเขาไดต้กหลุมรักหญิงสาวที�ชื�อ “เวร่า” ซึ�ง

เธอมีคนรักอยูแ่ลว้ จึงทาํใหต้วัละคร “มิช่า” คน้พบว่าผูห้ญิงมกัจะตกหลุมรักชายหนุ่มที�เจา้ชู ้เสเพ และ

ทิ�งขวา้งเธอ ตวัละคร “มิช่า” จึงเริ�มเปลี�ยนแปลงความคิดอยากจะเป็นชายเจา้ชูเ้หมือนกบัวลาดีมีร์ใน

สมุดบนัทึกดูบา้ง 

 

�. แนวการสร้างตัวละครฝ่ายชาย 

 จากการศึกษาวิเคราะห์แนวการสร้างตวัละคร ในวรรณกรรมรวมเรื�องสั� น “สิงโตนอกคอก” 

พบว่าผูป้ระพนัธ์มีแนวในการสร้างตวัละคร � แนว ดงัต่อไปนี�  

 3.1 การสร้างให้สมจริง (Realistic) 

 ในวรรณกรรมรวมเรื�องสั�น “สิงโตนอกคอก” ปรากฏการสร้างตวัละครโดยใชแ้นวการสร้างให้

สมจริง ซึ� งเป็นการสร้างตวัละครให้มีลกัษณะที�เป็นไปตามธรรมชาติของปุถุชน คือ มีกิเลสและอวิชชา 
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เช่น ความโลภ โกรธ หลง อิจฉา โง่เขลา เป็นตน้ พบการสร้างตวัละครโดยใชแ้นวการสร้างใหส้มจริง ที�

ปรากฏอยูใ่นเรื�องสั�น รวมทั�งสิ�น � ตวั ดงัตวัละคร “มิช่า” ในเรื�องสั�น “อดมักบัลิลิธ” ถือเป็นตวัละครที�

มีแนวการสร้างตามแบบสร้างให้สมจริง เป็นตวัละครเอกที�มีความหลากหลายทางอารมณ์ ความคิด 

พฤติกรรม เป็นตวัละครที�มีพฒันาการ มีความสมจริง ในช่วงแรกของเรื�องนั�น ผูป้ระพนัธ์ไดส้ร้างให้ตวั

ละคร “มิช่า” มีลกัษณะซื�อตรงและให้เกียรติผูห้ญิง จนเมื�อเขาไดต้กหลุมรักหญิงสาวที�ชื�อ “เวร่า” ซึ� งมา

รู้ในภายหลงัว่าเธอมีคนรักอยู่แลว้ ทาํให้ตวัละคร “มิช่า” คน้พบว่าผูห้ญิงมกัจะตกหลุมรักชายหนุ่มที�

เจา้ชู ้เสเพ และทิ�งขวา้งเธอ ตวัละคร “มิช่า” จึงเริ�มเปลี�ยนแปลงความคิดอยากเป็นชายเจา้ชูเ้หมือนพ่อ

ของเขาดูบา้ง ดงัขอ้ความที�ปรากฏต่อไปนี�   
 “มันมีอะไรบางอย่างในความเป็นผู้ชายที�จะคอยกระซิบบอกคุณว่า “จงอย่าเป็นเหมือนกับพ่อ” และชะตา

ชีวิตของผู้ชายทุกคนก็จะจบลงที�...เขาได้พบว่าตัวเองเป็นไอ้สวะที�สืบทอดส่วนที�แย่ของพ่อมาอย่างไม่มีผิดเพี �ยน เขา

เห็นแม่ของตัวเองในแววตาของคนรักและเขากผิ็ดหวังกับภาพสะท้อนในกระจก ความเป็นชายมันน่าสิ�นหวังเช่นนั�น

แหละ เราคงเป็นแบบนี �มาตั�งแต่อยู่ในสวนเอเดนแล้ว มันคงเป็นคาํสาปของอดมัที�สืบทอดมาในตัวผู้ชายทุกคน 

 โชคร้ายที�คาํสาปของอดัมไม่ส่งผลกับผม ผมกไ็ม่คิดว่าตัวเองจะเป็นคนแบบพ่อได้ ถ้าพ่อสามารถฟันผู้หญิง

ทุกคนที�พ่อพบ ผมกเ็ป็นแค่ไอ้ขี �แพ้ที�ได้แต่มองเธอเดินจากไปกับคนอื�น” 

 (จิดานนัท ์เหลืองเพยีรสมทุ, 2560 : 116) 

 เมื�อคน้พบว่าผูห้ญิงมกัจะตกหลุมรักชายหนุ่มที�เจา้ชู ้เสเพ และทิ�งขวา้งเธอ ตวัละคร “มิช่า” เขา

ก็เริ�มเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองเป็นชายเจา้ชูอ้ยา่งสมบูรณ์ จนสามารถทาํให้เวร่า ตกหลุมรักเขา

ไดใ้นที�สุด  
 “ผมไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นวลาดีมีร์ในบางเวลาอีกแล้ว ผมรู้สึกว่าผมเป็นเขาอยู่ตลอดเวลา ผมรู้ว่าเขาจะทํา

อะไรตั�งแต่ตื�นนอนจนถึงนาทีสุดท้ายก่อนจะปิดตาลง และผมก็ทําเหมือนที�เขาทํา เรากลายเป็นกันและกันไปโดย

สมบูรณ์ 

       วลาดีมีร์ย่อมไม่มีผู้หญิงคนเดียว นอกจากเวร่า ผมนอนกับลูกค้าที�บาร์อีกหลายคน และเวร่าก็รู้ดี แต่ผู้หญิงเป็น

เช่นนี�แหละยิ�งคณุมคีนอื�น เธอจะยิ�งรักคณุ” 

 (จิดานนัท ์เหลืองเพยีรสมทุ, 2560 : 121) 

 จากขอ้ความขา้งตน้แสดงให้เห็นถึงพฒันาการทางดา้นพฤติกรรมและความคิดของตวัละคร ที�มี

แตกต่างจากช่วงแรกของเรื�องไดอ้ยา่งชดัเจน จากชายหนุ่มผูใ้ห้เกียรติผูห้ญิง กลบักลายมาเป็นชายเจา้ชูที้�

มีความสัมพนัธ์กบัผูห้ญิงหลายคน จนในทา้ยที�สุด “มิช่า” ก็ไดท้าํหญิงสาวบริสุทธิ� อยา่ง “นาเดีย” ทอ้ง 

และช่วงระยะเวลาเดียวกนันั�นเอง “เวร่า” ก็กาํลงัตั�งทอ้งเช่นเดียวกนั กบั “นาเดีย” ทาํใหต้วัละคร “มิช่า” 

เกิดความลงัเลใจ, และเกิดความขดัแยง้ภายในใจตนเอง ที�ตอ้งเลือกระหว่าง “เวร่า” หญิงสาวที�ตนรักสุด

หวัใจ กบั “นาเดีย” หญิงสาวที�ตนนั�นแค่รู้สึกสงสาร 
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 3.� การสร้างตามอุดมคติ (Idealistic)  

ในวรรณกรรมรวมเรื�องสั� น “สิงโตนอกคอก” มีการสร้างตัวละครโดยแนวการสร้างตามอุดม

คติ เป็นการสร้างตวัละครขึ�นตามความนึกคิดของผูแ้ต่ง โดยมีความปรารถนา ความศรัทธา ค่านิยมใน

เรื�องความดีงาม และถูกตอ้งยุติธรรม เป็นเกณฑ์ในการสร้างตวัละคร การสร้างตวัละครโดยใชแ้นวการ

สร้างตามอุดมคติพบปรากฏอยู่ในเรื� องสั� น “รถไฟเที�ยงคืน” ตัวละคร “สิทธา” เป็นตัวละครที�มี

บุคลิกลกัษณะน่าเชื�อถือ มีความน่าเคารพ นอกจากนั�นยงัเป็นตวัละครที�มีความฉลาดลํ�าลึกมีความเป็น

เลิศทางปัญญา แต่ก็เป็นตวัละครที�มีความคาดเดาไดย้ากในเรื�องของความคิด ดงัปรากฏในบรรยายจาก

ตวัละครอื�นดงันี�   
 “ผมรู้จักกับสิทธามานานแล้ว ครอบครัวของเราเป็นญาติเกี�ยวดองกัน หลังคาบ้านใกล้ชิด เขามีอายไุล่เลี�ยกับ

ผม เราเป็นเพื�อนเล่นกันทุกครั�งที�เราเป็นเด็ก เป็นเพื�อนพูดคุยโต้เถยีงเรื� องราว ต่าง ๆ ทุกครั�งที�เราโตจนกระทั�งแก่เฒ่า 

ผมนิยมชมชอบสิทธา เป็นความชื�นชอบที�แฝงด้วยความเคารพ เขาเป็นที�ปรึกษาที�ดีในทุกเรื�อง ทรงปัญญาอย่างหาใคร

เทียบได้ยาก ทกุครั�งที�พูดคยุกันกระแสความอ่อนโยนของเขาจะทาํให้ผมรู้สึกสงบและสบายใจเสมอ  

 คนมักพูดว่าสิทธานั�นแปลกประหลาด แน่นอนว่าฉลาดลํ�าลึก แต่ก็มีความคิดที�คาดเดาได้ยาก แม้แต่ผมที�

สนิทสนมกับเขา ก็ยังไม่สามารถเข้าใจความคิดของเขาได้กระจ่างนัก หลายครั�งผมไม่เข้าใจว่าเขากาํลังพูดเรื� องอะไร 

เมื�อผมถามรายละเอียดเขากไ็ม่ค่อยให้ความกระจ่าง” 

 (จิดานนัท ์เหลืองเพยีรสมทุ, 2560 : 87) 

 ขอ้ความข้างต้นนี� ล้วนแสดงให้เห็นถึงลักษณะอุปนิสัย ความคิด พฤติกรรม ของตัวละคร 

“สิทธา” ในเรื�องสั� น “รถไฟเที�ยงคืน” ที�มีบุคลิกลกัษณะนิสัย น่าเชื�อถือ มีความน่าเคารพ เป็นที�ปรึกษา

ของผูอื้�นนอกจากนั�นยงัเป็นตวัละครที�มีความฉลาดลํ�าลึกมีความเป็นเลิศทางปัญญามีความคาดเดาได้

ยากในเรื�องของความคิด ถือเป็นตวัละครที�มีความดีงามในทุก ๆ ดา้น ไม่ว่าจะเป็นกิริยาท่าทาง ความคิด 

พฤติกรรม ซึ� งนบัว่าเป็นตวัละครที�มีความดีงามกว่ามนุษยท์ั�วไป จึงอาจกล่าวไดว้่าตวัละคร “สิทธา” ใน

เรื�องสั�น “รถไฟเที�ยงคืน”  เป็นตวัละครที�มีลกัษณะตรงตามแนวการสร้างตวัละครการสร้างตามอุดมคติ 

(Idealistic) 

 3.3  การสร้างแบบเหนือจริง (Surrealistic)  

ในวรรณกรรมรวมเรื� องสั� น “สิงโตนอกคอก” ปรากฏการสร้างตวัละครโดยใชแ้นวการสร้าง

แบบเหนือจริง ซึ� งเป็นการสร้างตวัละครให้มีลกัษณะเหนือธรรมชาติวิสัย เพื�อสร้างความตื�นเตน้ให้แก่

ผูอ่้านเป็นสําคญั การสร้างตัวละครโดยใช้แนวการสร้างแบบเหมือนจริง พบปรากฏอยู่ในเรื� องสั� น 

“รถไฟเที�ยงคืน” ตวัละคร “อนนัดา” ผูป้ระพนัธ์ไดส้ร้างให้ตวัละครในเรื�องมีลกัษณะพิเศษคือ มีชีวิตที�

ยนืยาว ตลอดระยะเวลาของชีวิต จะไม่พบกบัความตาย จะมีเพียงการเปลี�ยนผ่านกลบัไปเป็นเด็ก และ
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เมื�อเริ�มโตเป็นผูใ้หญ่ก็จะมามีชีวิตเดิม เป็นคนเดิม จาํทุกอย่างในชีวิตได้เหมือนเดิม เมื�อถึงวยัชราก็จะ

เปลี�ยนผา่นกลบัไปเป็นเด็ก วนเวียนอยูเ่ช่นนี� ไม่มีที�สิ�นสุด ดงัขอ้ความที�ปรากฏต่อไปนี�  
 “ผมไม่เคยหวาดกลัวความแก่ชรา การเปลี�ยนผ่าน ผมรู้ว่ามันเป็นแค่ช่วงเวลาที�เราจะเปลี�ยนกลับไปเป็นเด็ก

อีกครั�ง เราจะจดจาํอะไรไม่ได้ บริสุทธิ�เหมือนผ้าขาว ไร้เดียงสาอยู่สิบปี ครอบครัวของเราจะเป็นผู้ปกป้องรักษา ดูแล

ชุบเลี �ยงเรา เป็นดั�งพ่อและแม่เมื�ออายคุรบสิบปี เราจะกลบัมาครองความทรงจาํทั�งหมดที�เคยมีมาอีกครั�ง และใช้ชีวิตอยู่

จนกว่าร่างกายจะแก่เฒ่าและต้องเปลี�ยนผ่านอีกครั� งหนึ�ง ในระหว่างนั�น เราอาจต้องกลายเป็นพ่อแม่ของสมาชิกใน

ครอบครัวผู้เคยชุบเลี �ยงเรามา เพราะเมื�อเราอยู่ได้ถึงวยัราวห้าหกสิบปี พ่อแม่ของเรากจ็ะต้องเปลี�ยนผ่านอีกหน และนั�น

กเ็ป็นภาระของเราที�ต้องเข้าไปชุบเลี �ยงเกลี �ยงเกลาร่างทารก ยังไม่ได้พูดถึงช่วงเวลาการเปลี�ยนผ่านของสมาชิกคนอื�น ๆ 

ในครอบครัวที�อาจเกิดขึ�นตามเวลาที�ผ่านพ้นไป โดยรวม ๆ แล้ว ในบ้านหลังหนึ�งจะมีคนกลับเป็นเดก็ทารกทุก ๆ ยี�สิบ

ปี” 

(จิดานนัท ์เหลืองเพยีรสมทุ, 2560 : 89) 

 จากขอ้ความขา้งตน้ทาํให้เห็นว่าตวัละครมีลกัษณะเหนือธรรมชาติวิสัย คือมีการตายเหมือนดั�ง

มนุษยธ์รรมดาทั�วไปมีเพียงการเปลี�ยนผ่านเท่านั�น ตวัละคร “อนันดา” จึงถือเป็นตวัละครที�มีแนวการ

สร้างแบบเหนือจริง (Surrealistic) 

 3.4 การสร้างแบบบุคลาธิษฐาน (Personification)  

การสร้างตวัละครโดยใชแ้นวการสร้างแบบบุคลาธิษฐาน เป็นอีกหนึ� งวิธีที�พบในวรรณกรรม

รวมเรื�องสั�น “สิงโตนอกคอก” เป็นการสร้างตวัละครจากสรรพสิ�งต่าง ๆ ที�ไม่ใช่มนุษย ์แต่ผูแ้ต่งกาํหนด

บทบาทและพฤติกรรมของสรรพสิ�งเหล่านั�นไวร้าวกบัเป็นมนุษย ์การสร้างตวัละครโดยใชแ้นวการตั�ง

แบบบุคลาธิษฐาน พบปรากฏอยูใ่นเรื�องสั� น “โอนถ่ายความเป็นมนุษย”์ ตวัละคร “อเล็กซ์” ผูป้ระพนัธ์

ไดส้ร้างให้ตวัละคร “อเล็กซ์”เป็นหุ่นยนต์ แต่ “อเล็กซ์” นั�นเป็นหุ่นยนต์ที�เกิดจากการถ่ายโอนถ่ายจาก

มนุษย ์จึงมีลกัษณะความรู้สึกนึกคิด มีความรัก ความโลภ ความโกรธ ความหลง เช่นเดียวกบั มนุษย์

แทบทุกประการ ตวัละคร “อเล็กซ์” เป็นตัวละครที�มีความหลากหลายทางอารมณ์ อารมณ์และความ

ตอ้งการของตวัละคร จะเปลี�ยนแปลงไปตามสภาพแวดลอ้มและสถานการณ์ ดงัปรากฏในบทสนทนา

ระหว่างอเลก็ซ์กบักอทฟริด 
 “ไม่ต้องห่วงน่า” กอทฟริดคยุกับผม เขาพยายามปลอบ “ทุกอย่างจะเรียบร้อย แอลจะจาํได้ว่าพวกนายเคยคุย

อะไรกนั” 

 “ผมไม่แน่ใจ” ผมตอบ มันไม่ได้เหมือนกัน 

 “ยงัไงล่ะ” กอทฟริดถาม แต่สีหน้าของเขาย ํ�าแย่ราวกับรู้คาํตอบอยู่แล้ว 

 “ระหว่างที�ผมคยุกับเธอ ผมรู้ว่าตวัเองรู้สึกอย่างไรเวลาคุยกับเธอ แอลเองกเ็หมือนกัน เธอมีไฟล์เกบ็ไว้ว่าเธอ

รู้สึกอย่างไรระหว่างที�คุยกับผม ไฟล์นั�นแยกต่างหากจากบันทึกการสนทนามันถูกเกบ็ไว้ในตัวเเอลในฐานะความทรง
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จาํของแอล ตอนนี �มันหายไปแล้ว ต่อให้เธอเห็นการสนทนาของผม เธอก็จะไม่รู้ว่าเธอเคยรู้สึกอย่างไรกับคาํพูด

เหล่านั�น มนัจะไม่เหมือนเดิม จะไม่ใช่แอลคนเดิม” 

 กอทฟริดมีสีหน้ากังวลใจ “แล้วเราควรจะทาํยงัไงดี อเลก็ซ์” 

 “ผมอยากบอกว่าผมรู้สึกเจ็บปวด เรื� องนี�มันแปลกมาก ผมควรรู้สึกเจ็บปวดหรือเปล่า” ผมสับสนไปหมด

กอทฟริดดูกังวลมากที�ผมเอ่ยแบบนั�น 

 “นายเจ็บปวดได้ อเล็กซ์ นายเป็นมนุษย์…” เสียงของเขาขาดห้วง ใบหน้าเขาบิดเบี�ยวเหมือนจะร้องไห้แต่

คาํตอบของเขาทาํให้ผมโกรธ 

 “ผมไม่ใช่มนุษย์” ผมแผดเสียง นํ�าเสียงราบเรียบเหมือนเดิมแต่ลาํโพงถูกเร่งสุดเพื�อแสดงอารมณ์ หน้าจอ

กะพริบไฟสีฟ้าสลบัเหลืองด้วยความโกรธ “ผมคือ ALX��� ซูเปอร์คอมพิวเตอร์” ผู้ควบคุม AL��� ผม-ไม่ใช่-มนษุย์!” 

 “นะ...นาย...” กอทฟริด ทาํนํ�าตาหยดลงบนแผงควบคมุของผม “เรียนรู้มากพอที�จะคิดแบบมนษุย์ได้แล้ว” 

 “แต่ผมกไ็ม่ใช่มนษุย์อยู่ดี” ผมตอบ 

 เราสองคนเงียบไป ในห้องปฏิบัติการของทีมเหลือแค่เราคอมพิวเตอร์เครื� องอื�นกาํลังหลบั เจ้าพวกนั�นสมอง

เลก็กว่าผมมากนัก และตอนนี �ผมกนึ็กอิจฉาพวกมัน อิจฉาที�พวกมันไม่ต้องรู้สึกเจ็บปวด ไม่ต้องอิจฉา... 

 อันที�จริงความรู้สึกเป็นสิ�งที�ปัญญาประดิษฐ์ไม่ควรจะมีทาํไมมนษุย์ต้องสร้างผมให้ฉลาดขนาดนี � ทาํไมต้อง

มอบความรู้สึกเจบ็ปวดให้ผมด้วย... 

(จิดานนัท ์เหลืองเพยีรสมทุ, 2560 : 71 - 72) 

 จากขอ้ความขา้งตน้แสดงให้เห็นว่า ผูป้ระพนัธ์ไดส้ร้างให้ตวัละคร “อเล็กซ์” มีลกัษณะนิสัยที�

หลากหลาย แมจ้ะกาํหนดให้ “อเล็กซ์” เป็นหุ่นยนตก์็ตาม แต่กลบัมีความรู้สึกนึกคิดความรัก ความโลภ 

ความโกรธ ความหลง เหมือนดงัเช่นปุถุชนทุกประการ เห็นได้จากอารมณ์ที�หลากหลายของตวัละคร 

ความรู้สึกและพฤติกรรมของตวัละครที�มกัจะเปลี�ยนแปลงตามสถานการณ์และสภาพแวดลอ้ม แสดงให้

เห็นว่าตวัละครมีพฒันาการทางความคิด จึงอาจกล่าวไดว้่าตวัละคร “อเล็กซ์” เป็นตวัละครที�มีลกัษณะ

แนวการสร้างตวัละครการสร้างแบบบุคลาธิษฐาน (Personification) 

 3.� การสร้างโดยใช้ตัวละครแบบฉบับ (Type)   

 ในวรรณกรรมรวมเรื�องสั� น “สิงโตนอกคอก” มีการสร้างตวัละครโดยใชแ้นว การสร้างโดยใช้

ตวัละครแบบฉบับ เป็นการสร้างตัวละครให้มีบุคลิกลกัษณะคงที� โดยไม่มีการเปลี�ยนแปลงลกัษณะ

นิสัยหรือพฤติกรรมไม่ว่าจะอยูใ่นเวลาหรือสถานที�ใดก็ตาม พบการสร้างตวัละครโดยใชแ้นวการสร้าง

โดยใช้ตวัละครแบบฉบบั ที�ปรากฏอยู่ในเรื�องสั� น รวมทั�งสิ�น � ตวั ดังตวัละคร “นิกสัน” ในเรื� องสั� น 

“สิงโตนอกคอก” เป็นตวัละครเอกของเรื�องที�มีลกัษณะอุปนิสัย อดทน รักสงบมองโลกในแง่ดี แมใ้น

เรื� อง “นิกสัน” จะเป็นฝ่ายถูกกระทาํก็ตามแต่เขาไม่เคยที�จะโตต้อบกลบัเลยสักครั� ง ในเรื� องตัวละคร 

“นิกสัน” เป็นตวัละครที�ตอ้งเผชิญกบัสงครามความแตกต่างทางดา้นพนัธุกรรม “นิกสัน” เป็นตวัละคร
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ที�มีปรารถนาเห็นความสันติและตอ้งการที�จะให้สงครามระหว่างความแตกต่างทางดา้นพนัธุกรรมนั�น

จบลง ทาํให้ตวัละคร “นิกสัน” มีบทบาทสาํคญัในเรื�องเพียงเรื�องเดียวลกัษณะนิสัยจึงมีความคงที� คาํพูด

และพฤติกรรมจึงดาํเนินไปตามเป้าหมายและแก่นของเรื�อง ดงันั�นผูป้ระพนัธ์จึงแสดงลกัษณะอุปนิสัย

ของตวัละครออกมาเพียงดา้นเดียว ดงัขอ้ความต่อไปนี�  
 นิกสันก้มหน้า หลับตาลงช้า ๆ เขานึกถึงวัยเด็ก ซึ� งแม้จะดีกว่าตอนนี �แต่ก็ยังเป็นวัยเด็กที�โหดร้าย นึกถึง

สงครามที�ระเบิดขึ�นโดยที�เขาไม่ได้เป็นคนร้องขอ แน่นอนทุกคนต้องการการเปลี�ยนแปลงแต่คนบางกลุ่มเท่านั�นที�

ต้องการความรุนแรง เขาเริ�มคิดถึงชีวิตที�ลาํบากในป่า เพื�อนหลายคนตายไปต่อหน้า เดก็สาวที�ตายเพราะพิษไข้ เขาช่วย

ผู้หญิงบางคนคลอดลูก ผู้ที�เป็นพ่อจาํใจอุ้มทารกไปฆ่าทิ�งขณะที�แม่หลับ ชีวิตที�นั�นลาํบากเกินไปสาํหรับสิ�งมีชีวิตที�ยัง

ไม่โตเตม็คน 

 นํ�าตาร้อน ๆ ทาํให้ลูกตาของเขาอุ่น นิกสันปล่อยมันให้ไหลออกมาลูบแก้ม จากนั�นกเ็ผลอหลบัไปโดยลืมคิด

ว่าถ้าหากเขาหลบัไปตอนนี � เขาจะต้องตายเพราะความหนาวอย่างแน่นอน  

(จิดานนัท ์เหลืองเพยีรสมทุ, 2560 :201 - 202) 

 จากขอ้ความที�กล่าวมาขา้งตน้ทั�งหมดนี�  ล้วนแสดงให้เห็นว่า ตัวละคร “นิกสัน” ในเรื� องสั� น 

“สิงโตนอกคอก” มีลกัษณะนิสัยที�มีความคงที� ตั� งแต่เด็กจนกระทั�งโต “นิกสัน” ก็ยงัลกัษณะอุปนิสัย

อดทน รักสงบและมองโลกในแง่ดีอยู่เสมอ แมจ้ะเป็นฝ่ายถูกกระทาํก็ตาม ถือเป็นตวัละครที�มีบทบาท

สําคญัในเรื�องเพียงเรื�องเดียว เพื�อให้เรื�องดาํเนินไปตามเป้าหมายผูป้ระพนัธ์จึงแสดงลกัษณะอุปนิสัย

ของตวัละครออกมาเพียงด้านเดียว จึงอาจกล่าวไดว้่าตวัละคร “นิกสัน” ในเรื�องสั� น “สิงโตนอกคอก” 

เป็นตวัละครที�ลกัษณะการสร้างตามแนวการสร้างโดยใชต้วัละครแบบฉบบั (Type)   

 

อภปิรายผล 

 จากผลการวิจยัจะเห็นไดว้่า จิดานนัท ์เหลืองเพียรสมุท เลือกใชว้ิธีการนาํเสนอตวัละครโดยใช้

พฤติกรรมของตวัละครเองในการแนะนาํตวัละครมากที�สุด การที� จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท เลือกใช้

วิธีการแนะนาํตวัละครโดยใชพ้ฤติกรรมของตวัละครเองในการแนะนาํตวัละครมากที�สุดนั�น อาจกล่าว

ไดว้่าผูป้ระพนัธ์ตอ้งการให้ผูอ่้านไดท้ราบและเขา้ใจถึงลกัษณะนิสัยอุปนิสัย ความคิด พฤติกรรม การ

กระทาํทั�งทางด้านบวกและด้านลบของตัวละคร ได้อย่างลึกซึ� ง นอกจากนี� ผูป้ระพนัธ์ยงัใช้วิธีให้ตวั

ละครวิเคราะห์ตวัเอง เมื�อผา่นประสบการณ์ชีวิตมาระยะหนึ�งแลว้ ซึ� งวิธีนี�ทาํให้ผูอ่้านเขา้ใจตวัละครได้

ชดัเจนมากที�สุด มากกวา่วิธีการแนะนาํตวัละครแบบอื�น 

 นอกจากนี� การกาํหนดลกัษณะนิสัยของตวัละครให้มีลกัษณะนิสัยแบบตวัละครน้อยลกัษณะ 

และการใชแ้นวการสร้างตวัละครโดยใชต้วัละครแบบฉบบัเป็นส่วนใหญ่จากเรื�องสั� นทั� งหมด � เรื�อง 



   

 42 

นั�น อาจมีสาเหตุมาจากการที�ผูป้ระพนัธ์ตอ้งการทาํให้ตวัละครมีความชดัเจนในลกัษณะนิสัย ความคิด 

พฤติกรรม และการกระทาํ อย่างตรงไปตรงมาไม่ซับซ้อน ทาํให้สามารถดาํเนินเรื� องได้อย่างกระชับ 

ตรงประเด็น ตามลกัษณะของเรื�องสั�นที�มกัจะมีแก่นเรื�องเพียงเรื�องเดียว และเพื�อทาํให้เรื�องดาํเนินไปถึง

จุดหมายปลายทางตามวตัถุประสงคข์องผูป้ระพนัธ์ไดอ้ย่างรวดเร็ว เพื�อให้ผูอ่้านไดคิ้ด พิจารณา และ

คน้พบลกัษณะนิสัย ความคิด พฤติกรรม และการกระทาํของตวัละครไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ยากต่อการ

ตีความ จิดานันท์เหลือง เพียรสมุท จึงได้การกาํหนดลักษณะนิสัยให้ตวัละครมีลกัษณะน้อยและการ

สร้างตวัละครโดยใชแ้นวการสร้างแบบการสร้างโดยใชต้วัละครแบบฉบบั เป็นส่วนใหญ่ 

 จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท จึงถือไดเ้ป็นนกัประพนัธ์ที�มีความสามารถในการสร้างตวัละครได้

อยา่งน่าสนใจ ตวัละครในวรรณกรรมรวมเรื�องสั�น “สิงโตนอกคอก” ที�ประกอบไปดว้ยเรื�องสั�นทั�งหมด 

� เรื�อง ถือเป็นตวัละครที�มีความสมเหตุสมผลสอดคลอ้งกบัเนื�อเรื�องไดอ้ย่างเหมาะสม ถึงแมค้นส่วน

ใหญ่จะมองว่าตัวละครน้อยลักษณะและตัวละครแบบฉบับนั� นเป็นตัวละครที�ไม่มีพัฒนาการทาง

ความคิดพฤติกรรม และไม่มีความสมจริงเท่ากบัตวัละครหลายลกัษณะ แต่การกาํหนดลกัษณะนิสัยของ

ตวัละครโดยส่วนใหญ่ให้เป็นตวัละครในลกัษณะนอ้ยลกัษณะ และแนวการสร้างตวัละครส่วนใหญ่เป็น

การสร้างโดยใช้ตัวละครแบบฉบับ ของ จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท นั� นกลับมีความสมเหตุสมผล 

บทบาทและพฤติกรรมของตวัละครมีความสอดคลอ้งกบัเนื�อหาของเรื� องได้เป็นอย่างดี ดว้ยตวัละคร

นอ้ยลกัษณะและแนวการสร้างตวัละครโดยใชต้วัละครแบบฉบบันั�น มีความเหมาะสมกบัลกัษณะของ

เรื�องสั�นที�ตอ้งดาํเนินการดาํเนินเรื�องดว้ยความกระชบั ตรงประเด็น และมีแก่นของเรื�องเพียงเรื�องเดียว 

ตวัละครน้อยลกัษณะและแนวการสร้างตวัละครโดยใชต้วัละครแบบฉบบัของ   จิดานันท์ เหลืองเพียร

สมุท จึงทาํใหส้ามารถดาํเนินเรื�องไดอ้ยา่งกระชบั ตรงประเด็น ตามแก่นเรื�องทีผูป้ระพนัธ์ตอ้งการจะสื�อ 

นอกจากนั�นยงัทาํให้ผูอ้่านเขา้ใจในตวัละครและสิ�งที�ผูป้ระพนัธ์ตอ้งการจะสื�อได้โดยไม่ยาก แม้ตวั

ละครส่วนใหญ่ในวรรณกรรมรวมเรื�องสั�น “สิงโตนอกคอก” จะเป็นตวัละครนอ้ยลกัษณะและการสร้าง

ตวัละครโดยใชต้วัละครแบบฉบบักต็าม แต่  จิดานนัท ์เหลืองเพียรสมุท กลบัสามารถแฝงนัยต่าง ๆ ผ่าน

ตวัละครไดอ้ย่างแนบเนียน ตวัละครหลายตวัในวรรณกรรมรวมเรื�องสั� น “สิงโตนอกคอก” สามารถตวั

สะทอ้นลกัษณะและพฤติกรรมของคนในสังคมของคนในสังคมปัจจุบนัอยา่งอยา่งแนบเนียน ดงันั�นตวั

ละครที� จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท สร้างสรรค์ขึ�น น่าจะมาจากการเฝ้าสังเกตสถานการณ์และชีวิต

มนุษยใ์นปัจจุบนัอยา่งลึกซึ� ง เพื�อนาํมาประกอบเป็นขอ้มูลในการประมวลความคิดอย่างรอบคอบและ

รวมกับจินตนาการอันลํ� าลึกของผูป้ระพันธ์ ถ่ายถอดออกมาเป็นเรื� องราวผ่านการใช้ภาษาอันเป็น

เครื�องมือที�จะสื�อสารไปยงัผูอ่้านให้สัมผสักบัโลกวรรณกรรม มีส่วนร่วมรับรู้ถึงพฤติกรรม การกระทาํ 
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ความรู้สึกนึกคิด การตดัสินใจต่าง ๆ ของตวัละครไดอ้ยา่งชดัเจน วรรณกรรมรวมเรื�องสั�น “สิงโตนอก

คอก” จึงเป็นวรรณกรรมรวมเรื�องสั�นที�มีคุณค่าทางดา้นอรรถรสความบนัเทิงและเพิ�มพูนทศันะมุมมอง

ใหม่ ๆ ให้กบัผูอ่้านไดน้าํไปปรับใชใ้นชีวิตประจาํวนั รวมทั�งสร้างความประทบัใจให้กบัผูอ่้านไดเ้ป็น

อยา่งดี 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาขอ้มูล ผูวิ้จยัพบว่ายงัมีสิ�งที�ควรศึกษาเพิ�มเติมและยงัมีมุมมองที�น่าสนใจ ดงันี�   

 �.  งานวิจัยนี� ศึกษาวิเคราะห์เฉพาะตวัฝ่ายชาย ในวรรณกรรมรวมเรื�องสั� น “สิงโตนอกคอก” 

ของจิดานันท ์เหลืองเพียรสมุท เท่านั�น ทั�งนี� ผูว้ิจยัมองเห็นว่าควรศึกษากลวิธีการนาํเสนอตวัละคร การ

กาํหนดลกัษณะนิสัยตวัละคร และแนวการสร้างตวัละคร ในงานวรรณกรรมเรื�องอื�น ๆ ของจิดานันท ์

เหลืองเพียรสมุท เพื�อแสดงให้เห็นถึงลกัษณะเฉพาะตวัและพฒันาการของการสร้างตวัละครของนัก

ประพนัธ์ท่านนี�  

 �.  งานวิจยันี� ศึกษาวิเคราะห์เพียงกลวิธีการนาํเสนอตวัละคร การกาํหนดลกัษณะนิสัยตวัละคร 

และแนวการสร้างตวัละครฝ่ายชาย ในวรรณกรรมรวมเรื�องสั� น “สิงโตนอกคอก” เท่านั�น ทั�งนี�  ผูว้ิจยั

เห็นว่างานวิจยัในอนาคตควรมีศึกษาผลงานของ จินดานันท ์เหลืองเพียรสมุท ในดา้นอื�น ๆ เช่น กลวิธี

ในการนาํเสนองานประพนัธ์ แนวคิดภาพสะทอ้นสังคมในงานประพนัธ์ เป็นตน้ เพื�อให้เห็นถึงมุมมอง

อื�น ๆ ในการสร้างงานประพนัธ์ของนกัประพนัธ์ท่านนี�  
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Abstract 

 The objectives of the study were: 1) to investigate the anxieties in English public speaking of 

Business English major students, Buriram Rajabhat University, and 2) to find out the anxiety 

reductions of Business English major students, Buriram Rajabhat University. The samples were 39 

students of fourth year Business English major. They were selected by a purposive sampling 

technique. The research instruments included a set of questionnaire and semi-structured interview. 

The data collected were then analyzed by using frequency, percentage, mean and standard deviation. 

The findings of this study indicated that anxieties in English public speaking of Business English 

major students were fear and nervousness. The students are worrying about forgetting the content, 

pronunciation, making mistake in front of people. Additional, they are shy to speak in front of people 

and they overthink about their presentation that it will not good enough. For the anxiety reductions in 

English public speaking of Business English majors were practicing a speech in advance, and proving 

positive-self talk to themselves by telling that they can do it. 

 

Keywords: anxieties, English public speaking, anxiety reductions    
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Introduction  

English language is an international language. People around the world use English to 

communicate and understand each other. In Thailand, English language is one of the subjects in the 

course syllabus in schools and universities all over the country but in reality, English is rarely used. 

That means English is used only in the classroom. Students feel unconfident when they speak English 

because they are afraid of making mistakes. One more reason is students are afraid and unfamiliar 

with English language. According to the EF English Ranking test. The result of the global English 

language proficiency testing was shown that in 2019, Thailand was ranked at 74 from 100 countries 

with a score of 47.62, which is considered to a very low score (Education First. 2019). It shows that 

Thai people are low ability in English because they do not use it much in Thailand. 

Public speaking is a presentation which is presented in front of the audiences and it can be 

presented in various topics. The goals of public speaking are educating, entertaining, or persuading 

the audiences (Spencer, 2018). Speakers have to know about the level of English skills of audience, 

places, and circumstances before giving a speech in order to prepare appropriate contents and to make 

the audiences understand easily and clearly. Moreover, the speakers have to interact with the 

audiences while giving a speech. These are the important issues that all the speakers have to consider 

and concern when they give a speech in front of audiences. 

Psychologically, anxiety is behavior or feeling that indicates nervousness and worry 

(Spielberger, 1983). People will feel anxious when they face the problem, unexpected situations, and 

unfamiliar situation such as giving a speech in front of people and giving a presentation in front of the 

class. The anxiety can be often shown through facial expression, posture, and voice. 

Public speaking anxiety is a common phobia that all speakers have to face and deal with it 

before giving a speech. Many people tend to get excited, anxious, and sweating while speaking in 

public. The effects of anxiety can make the speakers stammer, forget about the content, and lose 

confidence which will be more or less anxious, depending on the experience and preparation of the 

speakers. Public speaking anxiety becomes a big problem for many speakers if they cannot control 

themselves. 
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The related studies, for example, Speaking Anxiety in the Presentation of EFL Students 

(Huda, 2018), A Study on Public Speaking Anxiety among Thai Postgraduate Students (Hayaramae, 

2016), and Anxiety Level in Students of Public Speaking: Causes and Remedies (Raja. 2017). In 

previous studies, the result mostly shows the causes and coping strategies of speaking anxiety in 

public. 

Researchers as students of Business English program are interested to fill these gaps by 

investigating the anxieties in English public speaking of Business English major students, Buriram 

Rajabhat University and anxiety reductions of Business English major students at Buriram Rajabhat 

University. The researchers expect that this research will be able to use for investigating the anxieties 

in English public speaking and reducing the anxiety in public speaking. To improve students' 

speaking ability in public, teachers can use this research to manage and reduce anxiety in the 

classroom.  

 

Research Objectives  

  1. To investigate the anxieties in English public speaking of Business English major students, 

Buriram Rajabhat University 

  2. To find out the anxiety reductions of Business English major students, Buriram Rajabhat 

University  

 

Literature Review  

Previous Studies  

Huda (2018) investigated speaking anxiety in the presentation of EFL students. The subject 

of the study was freshmen in English Department, whose 1C Class. The method used in this study 

was descriptive qualitative method. Forty one students of 1C was selected to be participants. The data 

were gathered through questionnaire and semi- structured interviews. The most commonly used tool 

for assessing FLA is the FLCAS (Foreign Language Classroom Anxiety Scale). A modified version 

of FLCAS was used in this study. The original version of FLCAS was a 33-item, 5-point likert-scale 

instrument ranged from (strongly disagree to strongly agree) measuring students language anxiety. 
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The result of the study showed that anxiety was exist in freshmen of UIN Walisongo Semarang in 

specifically in 1C of English Department. It could be seen from the result of mean score of 

questionnaire’s result that the average score of student anxiety existence of FLCAS was in the 

existing class, which was 39.025. The result of factors that contributed students’ speaking anxiety 

during presentation were overthinking, lack of preparation, bad experience, low proficiency, low self-

confidence, afraid of making mistakes, and test. 

Hayaramae ( 2016) investigated public speaking anxiety among 

Thai postgraduate students. The participants were 30 postgraduate students were randomly 

selected by using the convenience sampling method. A questionnaire was the research instrument in 

order to collect the data in this study. The result showed that the factors contributing to public 

speaking anxiety, both psychological factors which was considered as anxiety about a given topic 

which frequently appeared while postgrad students needed to deliver the public speech and 

physiological factors were considered as discomforts when they needed to present the speech in 

public. Students got anxious if they were not well prepared for public speeches. 

Alwis (2020) investigated anxiety in speaking English among tertiary level learners of 

English as a second language. The research study had followed a group of 30, selected male and 

female students in the University College of Ratmalana, Colombo, Sri Lanka to assess the causes of 

anxiety in speaking English as a second language. The instrument for collecting the data were 

questionnaires that designed with six direct questions. As per this results obtained the common causes 

of anxiety in speaking English among the students were lack of confidence about the English 

language, lack of proper knowledge about the grammar rules and lack of opportunity to practice the 

language. The strategies which might be used by students to overcome anxiety are identified as the 

continuous practice the English language, additional reading and listening and own evaluation about 

the language proficiency. 

Kalra and Siribud (2020) investigated public speaking anxiety in the Thai EFL context. In 

order to achieve these objectives, three main data gathering and triangulating tools were used: 1) 

classroom observation, 2) semi-structured interview, and 3) questionnaire. The results revealed that 

anxiety was found to cause problems related to self-confidence, self-esteem, risk-taking ability, and 
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ultimately hampers proficiency in the foreign language. As a result, their personal, social, and 

academic contexts had been negatively affected due to this speaking anxiety. These findings advance 

the pedagogical understandings of anxiety-related public speaking in a foreign language issues, and 

may be useful in the context of enhancing the EFL learners' communication skills. 

Raja (2017) investigated anxiety level in students of public speaking: causes and remedies. 

This study was entailed quantitative research paradigm on a sample of 50 students using convenience 

sampling technique from a reputable private sector business school in Karachi. The findings showed 

that students who fear public speaking can perform well if they used certain strategies to fight their 

fears. 75% participants admitted their fear of public speaking and 95% participants agreed that if 

proper counseling, instruction and coaching was provided, this fear could be overcome. Research 

revealed that exposure to virtual environment could facilitate student confidence and enabled them to 

face audience irrespective of the size.  

 

Research Methodology  

1.  Population and Sample Group  

 The populations of this study were 230 Business English major students in the first 

semester of the 2020 academic year, Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat 

University. 

The samples for quantitative data were 39 fourth year Business English major students in the 

first semester of the 2020 academic year, Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram 

Rajabhat University. They were selected by purposive sampling because there was an English for 

Business Presentation course that fourth students are studying. 

The samples for qualitative data were10 fourth year Business English major students in the 

first semester of the 2020 academic year, Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram 

Rajabhat University. They were selected by a purposive sampling technique because there was an 

English for Business Presentation course that fourth students were studying. 

 

 



   

 49 

2. Research Instruments 

  The research instruments in this study were a questionnaire and semi-structured interview. 

The details of each instrument are as follows: 

2.1 Questionnaire 

The questionnaire consists of three parts as follows: 

Part 1: This section is about the personal information of the samples. The samples are 

required to answer the research questions about gender, and age. This part is in the form of a 

checklist. 

Part 2: This section comprises 30 statements of five-point rating scale questionnaire with 

Likert’s rating scale. It aims to investigate public speaking anxiety, the problems of public speaking 

anxiety and reduction strategies of public speaking anxiety. Five-point Likert’s scales are as follows 

(Hayaramae, 2016): 

Meaning     Opinion Level 

5    means    Strongly Agree 

4    means    Agree 

3    means    Neutral 

2    means    Disagree 

1    means    Strongly Disagree 

Part 3: This section is about the addition opinions on anxiety in public speaking. It is the 

open-ended form in which the samples can write their suggestions or comments down. 

The above questionnaires were constructed and developed gradually as follows: 

The researchers studied theories and principles from textbooks, documents, articles and related 

literatures. The researchers reviewed the literatures on anxiety in public speaking questionnaires as 

defined by Likert or five point rating scales. The researchers were constructed the draft questionnaire 

with 30 statements adapted from Hayaramae (2016).The researchers were proposed the statements of 

the questionnaire to the advisor to check the correctness and appropriateness. Then the researchers 

revised and edit some items in questionnaire statements according to the advisor’s suggestions and 

comments. The revised questionnaire statements were examined by three experts to check the 
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correctness, appropriateness and content validity. Then, the researchers were collect data and opinions 

from expert to analyze the content validity by using the IOC formula (Index of Item Objective 

Congruence). The researchers were try out the questionnaire with 30 Business English major 

students, who are not the samples to verify whether the questions were meaningful and appropriate. 

The researchers calculated the reliability of the questionnaire by using the coefficient Alpha of 

Cronbach (α-coefficient) formula.  

3.  Data Collection  

3.1 Questionnaire 

After sending the questionnaire to the Business English major students, they are required to 

fill out the questionnaire. The researchers collect the data by themselves at Buriram Rajabhat 

University in September. 

3.2 Semi-structured Interview 

The final version of semi-structured interview guide was administered to 10 Business English 

major students. The Thai version was used to interview the Business English major students. Each of 

the 10 interviewees was interviewed for approximately 5 minutes. Each interview was audio-taped to 

ensure that all the information is recorded and can be reviewed afterwards. After the interview 

completed, the audiotapes were transcribed. 

4.  Data Analysis  

4.1 Questionnaire 

After checking the completion of each questionnaire, the data gathered from the 

questionnaire was statistically analyzed by using the Statistic Package for Social Science (SPSS) 

program mainly focusing on the descriptive statistical analysis i.e. alpha coefficient, frequency, 

percentage, mean, and standard deviation. The statistical devices employed in this study are as 

follows: 1) Alpha coefficient of Cronbach  was used for calculate the reliability of questionnaire, 2) 

the IOC formula (Index of Item Objective Congruence) was used for analyze the content validity, 3) 

Frequency (f) and percentage (%) are used for calculate the data of the personal information of the 

samples, and 4) Mean ( � ) and standard deviation (S.D) were used for investigate the use of each of 

the public speaking anxiety, and anxiety reductions of Business English major students. The five-
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point Likert scales were used for measuring the performance of anxieties in English public speaking 

and anxiety reductions. There were 5 criteria for interpretation as follows: 

Score interval (Mean)  Evaluation criteria 

1.00-1.50   Very low 

1.51-2.50   Low 

2.51-3.50   Moderate 

3.51-4.50   High 

4.51-5.00   Very high 

And finally, content analysis technique was used for analyzing the data from  

the open-ended form. 

4.2 Semi-structured Interview 

The data about anxiety in public speaking of Business English major students, Buriram Rajabhat 

University, by investigate the anxieties in English public speaking, and find out the anxiety reductions 

of Business English major students, Buriram Rajabhat University from the semi-structured interview 

was analyzed by content analysis technique. 

 

Results  

 This part presents the finding from the data analysis to answer two research questions of this 

study: 1) What are the anxieties in English public speaking of Business English major students, 

Buriram Rajabhat University? and 2) How to reduce the anxieties of Business English major students, 

Buriram Rajabhat University? 

1) Anxieties in English Public Speaking of Business English Major Students 

The anxieties in English public speaking of Business English major students are presented in 

table 1 below. 
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Table 1  

Anxieties in English Public Speaking  

Statement  S.D. Meaning 

1. When teachers assign about English speaking 

assignment in front of the class, I am getting nervous. 

4.05 .92 High  

2. I am worried and forget the content while giving an 

English public speaking.   

4.13 .77 High 

3. I lose my confidence when I giving an English 

public speaking in front of audience. 

3.92 .93 High  

4.  I am worried about the topic when I have to give 

an English public speaking. 

4.00 .86 High  

5. I feel bad when I see the word “speech’’ or “public 

speech” in English on the course syllabus. 

3.54 1.00 High  

6. I always think that my classmates can give an 

English public speaking better than me. 

3.97 .93 High  

7. My hands shiver while giving an English public 

speaking. 

 

3.69 

 

1.00 

 

High  

8. I am afraid of making a mistake while giving an 

English public speaking in front of audience and 

stressing myself. 

3.97 .87 High  

9. I am worried if the audience doesn’t understand my 

English speaking. 

3.87 1.00 High  

10. While giving an English public speaking, I don’t 

know how to control my feeling of stress. 

3.41 1.29 Moderate  

 

Table 1 shows that the anxieties in English public speaking from the respondents are at a high 

level. The 3 highest mean scores were item 2 (� = 4.13, S.D. = 0.77), they worry and forget the 
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content while giving an English public speaking. Followed by item 1 (� = 4.05, S.D. = 0.92) they 

feel anxious when teachers assign about English speaking assignment in front of the class and the 

feeling become nervous. For, item 4 (� = 4.00, S.D. = 0.86) they worry about the topic when they 

have to giving an English public speaking. On the other hand, the item 10 was the lowest mean score 

(� = 3.41, S.D. = 1.29) they don’t know how to control their feeling of stress. 

2) Anxiety Reduction in English Public Speaking of Business English Major Students 

 The anxiety reductions in English public speaking of Business English major students are 

presented in table 2 below. 

 

Table 2  

Anxiety Reductions in English Public Speaking 

Statement  S.D. Meaning 

1. I usually watch videos of professional speakers for 

improving my English public speaking skill. 

3.64 .84 High  

2. I always prepare the content carefully before giving 

an English public speaking. 

3.95 .79 High  

3. I tell myself when giving an English public 

speaking that it won’t take so long. 

3.77 .87 High  

4. I practice my speaking before giving an English 

public speaking as much as possible. 

 

4.05 

 

.86 

 

High  

5. I calm myself down before giving an English public 

speaking in front of people. 

4.03 .74 High  

6. I motivate myself by expecting positive reaction 

from the audience while giving an English public 

speaking. 

3.82 .76 High  

7. I try to know the audiences before giving an 

English public speaking. 

3.87 .83 High  
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Table 2 (Cont.) 

Statement  S.D. Meaning 

8. I select the topic that I am interested in for my 

English public speaking. 

 

4.08 

 

.81 

 

High  

9. I share my negative thinking and nervousness with 

my classmates. 

3.13 1.24 Moderate  

10. I try to control my voice when I am speaking by 

speaking clearly and confidently. 

3.77 .84 High  

 

 Table 2 shows that the 3 highest mean score of the anxiety reductions in English public 

speaking from the respondents were item 8 (� = 4.08, S.D. = 0.81), they select the topic that they are 

interested in for their English public speaking. Followed by item 4 (� = 4.05, S.D. = 0.86) they 

practice their speaking before giving a public speech as much as possible and, item 5 (� = 4.03, S.D. 

= 0.74) they calm themselves down before giving a public speaking. On the other hand, the item 9 

was the lowest mean score (� = 3.13, S.D. = 1.24) they share their negative thinking and nervousness 

with their classmates. 

3) The Result Related to the Semi-Structured Interview 

 The data from semi-structured interview were conducted with 10 fourth year Business 

English major students. The semi-structured interview data were analyzed in term of qualitative data 

by content analysis. The voice recorder was also analyzed by using transcription and interpretation as 

follows: 

 Question 1: Have you ever given a speech in public or speak in front of the class? 

 All the 10 fourth year interviewees said that they used to speak in front of the class in the 

public speaking course when they had studied in the third year. Moreover, in fourth year they also 

have an English for business presentation course that often speak in front of the class. 

 Question 2: How do you feel when you have to give an English public speaking or speak 

in front of the class? 
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 Most of the interviewees said that they often felt excited and nervous when they have to 

speak in front of the class. Moreover, they lose their confident and afraid of making mistake in font of 

audience. Some of them said that they still feel very anxious even they often give a public speech. 

 Question 3: What are your anxieties when you have to give an English public speaking 

or speak in front of the class? 

 Most of the interviewees said that their anxieties are fear and nervousness. They worry 

about forgetting the content, pronunciation, making mistake in front of people and people will laugh 

at them. Some of the interviewees said, they are shy to speak in front of people and overthink about 

their presentation that it will not be good enough. 

 Question 4: How do you solve the problem when you feel anxious? 

 All the 10 fourth year interviewees said that they solve these problems by practicing their 

speaking around 4-5 days in advance, taking a deep breath, and they try to smile and tell themselves 

that they can do it. 

 Question 5: How do you prepare yourself before giving an English public speaking or 

speak in front of the class? 

 All the 10 fourth year interviewees said that they will practice in front of the mirror until 

they feel confident, prepare and recheck about the content. In addition, they try to make themselves 

relax before giving a public speech. 

 

Discussion   

 In this section, a discussion of the result of the general information data from Semi-structured 

interview and questionnaire are followed by a discussion of the anxieties in English public speaking 

and anxiety reductions.  

1. Anxieties in English Public Speaking  

The results from semi-structured showed that, the anxieties in English public speaking were 

most of them worry about forgetting the content, pronunciation, making mistake in front of people 

and people will laugh at them. Some of the interviewees said, they shy to speak in front of people and 

overthink about their presentation that it will not good enough. It was reveal with the questionnaire in 
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item 2 (� = 4.13, S.D. = 0.77) stated that they worry and they forget the content while giving an 

English public speaking. They might lack of preparation or they feel uncomfortable while they speak 

English. So, students who have a low self-esteem may feel very anxious when they have to talk in 

front of people. This results were similar to Hayaramae (2016) stated that students got anxious if they 

were not well prepared for public speeches and Huda (2018) stated that the result of factors that 

contributed students’ speaking anxiety during presentation were overthinking and afraid of making 

mistakes. It is related to Horwitz, Horwitz, and Cope (1986) who proposed that students have perfect 

thoughts and ideas about language but, imperfect second language vocabularies to express, such as 

speaking in a foreign language class. 

2. Anxiety Reductions in English Public Speaking 

Based on the semi-structured interview the results showed that the reductions were practicing 

their speak around 4-5 days in advance, take a deep breath, and they try to smile and tell themselves 

that they can do it. It was reveal with the questionnaire in item 4 (� = 4.05, S.D. = 0.86) they practice 

their speaking before giving a public speech as much as possible and, item 5 (� = 4.03, S.D. = 0.74) 

they calm themselves down before giving a public speaking. It showed that they know how to handle 

with their anxieties. This results were similar to Alwis (2020) who stated that the strategies which 

might be used by students to overcome anxiety are identified as the continuous practice the English 

language. 

 

Implication of the Findings 

1. According to the results of the study. This research can be used for investigate the public  

speaking anxiety and reduce the anxiety in public speaking to improve students’ speaking ability in 

public. 

2. In this study shows about what is the anxieties and anxiety reductions in English public  

speaking so, it can be a guideline for students and students are able to speak well and confidence 

while speaking in public. 

3. Feeling anxious when teachers assign about English speaking assignment in front of the  
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class is one of the three highest score in this study. Therefore, teacher can use this also research to 

manage class room atmosphere to reduce the anxieties in class room. 

 

Suggestion for Future Studies 

1. According to this research, the sample was only 39 fourth year business English students  

and the research suggested that in further research should examine in bigger size of the sample.  

2. In this research population were business English major students. The researchers  

suggested that the further research should examine in other major or faculty. 

 

References 

Alwis, O. (2020). Anxiety in Speaking English Among Tertiary Level  

Learners of Englisg as a Second Language. Retrieved 21 August 2020, from  

https://eric.ed.gov/?id=ED603429.  

EF English Proficiency Index. (2019). The world's largest ranking of countries and regions by  

English skills. Retrieved 21 August 2020, from https://www.ef.co.th/epi/ 

Hayaramae, S. (2016). A Study on Public Speaking Anxiety Among Thai Postgraduate Students.  

Independent Study(English Language). Thammasat University. 

Horwitz, E. K., Horwitz, M. B. and Cope, J. (1986). Foreign language 

classroom anxiety. The Modern Learning Journal. 70:125-132. 

Huda, N. A. (2018). Speaking anxiety in the presentation of EFL students: a descriptive study at  

English department of UIN Walisongo Semarang in the academic year of 2017/2018. 

Retrieved 21 August 2020, from http://eprints.walisongo.ac.id/8373/  

Kalra, R. & Siribud, S. (2020). Public Speaking Anxiety in the Thai EFL Context. LEARN  

Journal: Language Education and Acquisition Research Network Journal. 13(1): 195-204. 

Raja, F. (2017). Anxiety Level in Students of Public Speaking: Causes Remedies. 

Journal of Education and Educational Development. 4 (1): 94-105. 

 

 



   

 58 

Spencer, L. (2018). Retrieved 21 August 2020,  

from https://business What Is Public Speaking? & Why Is It Important?.tutsplus.com/ 

tutorials/what-is-public-speaking--cms31255?fbclid=IwAR3wRYbvqZ4k2 

hHtbM64JtJ2AVoqnRefNVrzwOK4EFA 12es-KcI5Mqitu1o 

Spielberger, C. (1983). Manual for the state-trait anxiety inventory. Palo Alto, 

CA: Consulting Psychologist Press. 

Spielberger, C. (1983). The State-Trait Anxiety Inventory (STAI). Retrieved 21 

August 2020, from https://www.apa.org/pi/about/publications/caregivers/pr 

actice-settings/assessment/tools/trait-state?fbclid=IwAR1tc5zrwgatBkR01 

MsIluPg4n4DHKszjmz0qAoia4Qn30yDWGBsmGmgeXU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 59 

Factors in Student Selection to Participate in Language and Culture Exchange 

Project of Buriram Rajabhat University 

 

Wassana Kiram1 / Kritsana Chuchoetcuea2 / Rosesamon Panduangkaew3 

1-2B.A. Students, Business English Program, Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat 

University, Thailand.  

Email: 600112156038@bru.ac.th 

Email: 600112156006@bru.ac.th 
3Lecturer and Advisor, Business English Program, Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat 

University, Thailand.  

Email: rosesamon.pd@bru.ac.th 

 

Abstract 

The purposes of this study were 1) to investigate factors in student selection to participate in 

the Language and Culture Exchange Project of Buriram Rajabhat University, 2) to identify the 

problems of students selected to participate in the LCE Project and 3) to find out the way to solve the 

problems of the students selected to join the project. The target group for this qualitative research 

with the interview consisted of 38 people who were 12 lecturers working at International Office, 16 

students who went to have language and culture exchange in Vietnam, and 10 students who went to 

language and culture exchange in China, academic year 2019. They were selected by simple sampling 

technique. The population of this cases study was all 26 students. Qualitative Data analysis was 

conducted by the content analysis technique which the interview of factors selection of students to 

join project was completed. This research instruments had a content validity of Index of Item-

Objective Congruence (IOC) around 0.67-1.00 used as a collecting data. As the respondents 

interviewed factors in student selection to join the project, most of students mentioned that English 

language proficiency is the criteria used for selecting students. Most students are confident to be a 

volunteer with their competency in English because they have the scores of vocabulary, listening, 

speaking, writing and reading skills in BRU English Test higher or greater than B2 (50 scores) based 
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on the CEFR levels, Council of Europe. However, they still have the communication problems from 

some English words that are not pronounced clearly so that it could make their foreign friends 

confused. Guidelines for solving problems of students who were selected to participate in the project 

were better practice more, especially in listening, speaking and reading skills. 

 

Keywords: BRU criteria, selection, language and culture exchange project 

 

Introduction 

Learning a foreign language is absolutely essential for current students because it helps to 

keep pace with progress and different changes in globalization. Currently, the Ministry of Education 

has improved the language education policy in Thailand and has expanded the scope of teaching and 

learning foreign languages, aside from English, which is the second language that students have to 

study also opening more foreign languages as well (Maelusku, 2017). In addition, the Ministry of 

Education aims to promote Thailand as a center of ASEAN education in religion and culture of 

learning. This is to prepare to become ASEAN together with the national education plan, aiming to 

provide education for Thais to become members of the ASEAN Community also prepare to coexist 

and promote international cooperation in education. This will be done by driving the ASEAN 

community in education and understanding of neighboring countries in the human rights groups’ 

national differences by providing scholarships to students in countries of the Thai university  

Language and Culture Exchange Project (LCE Project), organized by International Office, 

Buriram Rajabhat University had been established for students to participate in language and culture 

exchange within ASEAN countries and other countries where MOU had been signed. In the selection 

of students to participate in the language and culture exchange project is very important for the 

quality development of the project by using the proper systems and methods. Students will be 

selected with the desired qualifications; knowledge and ability appropriately with the objectives of 

student exchange programs are to prepare participants in three aspects: personal aspects, cognitive 

aspects, and social aspects. More specifically, students can develop personal and linguistic 

capabilities, transfer and gain considerable knowledge and be exposed to different ideas, engage in 
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international settings and be immersed in diverse cultures, and build valuable networks for their 

future professional lives (International Office, 2019). 

Student exchange programs offer people the opportunity for immersion in other cultures 

while continuing to work towards their degrees by taking courses at foreign or partner universities. 

Student exchange programs are based on a legal agreement between two or more institutions to allow 

an exchange of students between them for the purpose of academic study. Most often there are 

supporting offices or staff members that help administer the student exchange programs and assist in 

orienting and facilitating the students to their new environments. Students participate in academic 

courses and activities at a university abroad or host university for a specific period of time ranging 

from a minimum of one month up to a maximum of one year or more (Carlini, 2014). To conclude, 

student exchange program can be defined as an academic program that provides an opportunity for 

participants to study and live abroad and to be involved in academic and cultural activities in other 

countries, which are generally called host countries, for a particular period of time. The exchange 

program is the result of a bi-lateral collaboration or agreement between two or more educational 

institutions. Additionally, program administrators of both institutions are principally responsible for 

orienting and assisting participating students to live in other countries or different environments. To 

summarize the overview of student exchange programs, dominant countries around the world have 

initiated these kinds of exchange programs in order to benefit participants in terms of personal 

development and foreign language acquisition, offering future career opportunities, enhancing 

education and knowledge sharing, and strengthening mutual understanding and awareness of multi-

cultural issues among nations in order to create a peaceful world (AFS Intercultural Programs, 2014). 

From the information mentioned above, the researchers are interested in studying factors in 

student selection for language and culture exchange project of Buriram Rajabhat University because 

our students majoring in Business English Program had been selected as representative students of 

this project. The students only knew that they had to use language skills, but they didn't know other 

factors used in selecting. Therefore, to be a guideline for those who are interested in participating in 

the LCE Project, they should know the method of how to be selected. 
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Research Objectives 

2.1 To investigate the factors in student selection to participate LCE Project 

2.2 To identify the problems of the students selected to join the project 

2.3 To find out the way to solve the problems of the students selected to participate in the 

LCE project. 

 

Research Methodology 

3.1 Population and samples  

The population and samples of this study were all 26 case study students selected to 

participate in Language and Culture Exchange Project of Buriram Rajabhat University consisting of 

10 students who visited to China, 16 students who visited to Vietnam in academic year 2019, and 12 

BRU International Office workers. 

3.2 Research instruments 

Semi-structured Interview  

The interview was used to obtain the in-depth information about factors in student selection 

to participate in Language and Culture Exchange Project, problems, and ways to solve the problems 

among the exchanged students. The interview questions were gradually formulated and submitted to 

the advisor to check the correctness and appropriateness. Then, the researchers revised and edited the 

interview questions according to the advisor’s suggestions and comments. Finally, the revised 

questions were examined by the three experts to check the validity and to be part of the interview. 

 3.3 Data Collection  

The final version of semi-structured interview guide was usefully administered to the 12 

Lecturers and International officers, and 26 case study students selecting to participate in language 

and culture exchange project of Buriram Rajabhat University in academic year 2019 visiting to China 

and Vietnam. Interviewing lasted for 5 minutes approximately. Audio-taped was used to ensure that 

all the information was recorded and it could be reviewed afterwards of each interview. After 

finishing interview completely, the audiotapes were transcribed. 
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3.4 Data Analysis  

The criteria data was used for selecting students to participate in Language and Culture 

Exchange Project of Buriram Rajabhat University. The additional results from participating in the 

project, the problems and solutions from the selected students will be analyzed by content analysis 

technique from the interview. Percentage (%) was used to calculate the samples’ information. For 

semi-structure interview, the data obtained about the problems and solutions of selected students was 

analyzed by the content analysis technique. 

 

Research Results 

4.1 Factors in student selection to participate in Language and Culture Exchange 

Project of Buriram Rajabhat University  

4.1.1 The Results from interviewing lecturers and International Office workers 

The results from interviewing 12 lecturers and International officers that they 

pointed about the factors in student selection to participate in language and culture exchange project 

of Buriram Rajabhat University. As a result, most of them mentioned that the factors in student 

selection to participate in the project of was English language proficiency, there were listening, 

speaking, and reading skills (100%). Following by the statements of four people mentioned about the 

special ability (33%). And the last, there are only two people noted that confidence and being a 

volunteer were factors in students’ selection (16%).  

4.1.2 The Results from interviewing the selected students  

15 selected students pointed about the English proficiency into three skills; listening, 

speaking, and reading skills (57%), following by the eight students who mentioned in having the 

special ability (30%). And the last three students specified factors about confidence and volunteer 

(11%). 
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 4.2 Problems of student selected to participate in Language and Culture Exchange 

Project of Buriram Rajabhat University  

4.2.1 The Results from interviewing lecturers and International Office workers 

12 lecturers and International Office workers expressed about the problems of 

student selected to participate in the project that was the adaptations because the selected students 

came from different programs and somewhat being shy (25%). The researchers also found the 

differences of problems as following; 1) many students were unaware of this project organized and 

lost the opportunity to apply for a competition as an exchange representative student, 2) as a result of 

various university activities, it could make them waste time for language training development, 3) 

some students were unable to work with others, 4) some students may lack of certain skills as an 

exchange student, 5) students did not have much free time to attend the training workshop as they 

should do, 6) the adaptation with foreigners was quite hard, and 7) students had differences of cultural 

experiences because their name lists were sent from the faculty automatically which they were not 

willing to participate in this activity at all.  

4.2.2 The Results from interviewing the selected students   

The eight selected students mentioned that the problems of student selection to 

participate in LCE Project of Buriram Rajabhat University were no confident in communication 

especially in listening and speaking skills (30%). Following by other three students described about 

the unfamiliar taste of food could make the difficulties in exchanging (11%). And the last two 

students informed that the journey was quite so long travelling (8%). 

 4.3 Ways to solve the problems of student selecting to participate in Language and 

Culture Exchange Project of Buriram Rajabhat University  

4.3.1 The Results from interviewing lecturers and International Office workers  

Six people told that well-organized activity was the way to solve the problems of 

student selected to participate in the project which allowed students to interact within the groups of 

friends who had exchanged together (50%). Following by two people stated about the public relations 

they should know (16%). The researchers also found the differences of the ways to solve the 

problems that were; 1) if the students did not want to join, we would allow them to leave the project 
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and find someone instead, 2) the students were well- trained and studied through different cultures, 

and 3) the students could explore the training periods. 

4.3.2 The Results from interviewing the selected students  

There were six students showed that practice language skills especially in listening, 

speaking, and reading skills (23%) was the way of the solution. Following by three students presented 

to avoid eating unfamiliar and unclean food (11%). Another two students noted about the journey 

might be travelled by plane or bigger car (8%). 

 

Discussion 

5.1 The interview respondents about criteria factors used in student selection to participate in 

Language and Culture Exchange Project of Buriram Rajabhat University, most of them were 

consisting of confidence, being a volunteer, and English language proficiency, including listening, 

speaking, and reading skills in BRU English Test which had higher score or more than B2 based on 

the CEFR levels (50 scores). As Songkasiri (2015) said that selection refers to the process by which 

the organization selects from a large number of applicants' applications in order to obtain the best 

candidates who meet the required criteria in order to be able to enter the desired project or program. 

The Language and Culture Exchange (LCE) is a scheme based on the idea of connecting two people 

who speak different languages to learn from one another. For example, a Chinese speaking student 

who wants to improve their English will be paired up with an English-speaking student who wants to 

learn Chinese. The exchange will occur through friendly conversation (either face to face or online) in 

a relaxed atmosphere. At the moment, the International Office, Buriram Rajabhat University advises 

that all meetings will take place online for example via zoom or Skype as a result of Covid-19 

situation. Also, all social events will be hosted on virtual platforms in 2020. The focus is not only on 

learning the language but also understanding the customs and traditions of that country. Learning 

happens through doing, so the idea of the LCE Project is to practice the language whenever students 

can and to meet with their partner as often as possible. 

5.2 The interview respondents about the problems of student selection to participate in LCE 

Project, they mentioned about the confidence in communication especially in listening and speaking 
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skills were most important. As the matter of fact, student exchange and student mobility programs 

were used by educational institutions to promote and augment their internationalization efforts 

(Burrows et al., 2010). Consequently, international student exchange programs are broadly 

encouraged in higher educational institutions as a mechanism for establishing an understanding of 

desirable intercultural skills and international experience among participating students. The 

experience of being an exchange student can be everlasting on most students. This agree to Middlesex 

University (2019) mentioned that exchanging abroad is not only a great way to experience a new 

culture, travel and make friends; students can also gain an edge in the competitive global job market, 

and have the opportunity to learn new language skills. But more than that, students will become more 

independent, see the world in a different way and make memories they will never forget. It is part of a 

much broader process of cultural change that is gradually transforming political, economic, and social 

life in these societies (Inglehart, 2018). 

5.3 The interview respondents about the ways to solve the problems of student selection to 

participate in the project, it had better to practice language skills especially in listening, speaking, and 

reading. As providing an opportunity for the students to learn about and appreciate another culture 

(YMCA, 2014), students could have the opportunity to improve their second language skills through 

and gain important employment experience through a work placement while on their exchange. This 

finding was consistent with Pokpong et al. (2019) who studied important factors for cross-cultural 

experiential learning to understand the history of other cultures, to provide space for other cultures 

and accepting the different behaviors of others, to collaborate work with other cultures and to practice 

the good relationships with people in other cultures. The implementation of global citizenship 

programs at universities has been taking place against a backdrop of growing internationalization and 

marketization in higher education, leading some to conclude that universities are cultivating global 

workers rather than global citizens (Hammond et al., 2018). 

 

Conclusion 

 In conclusion, this study is carried out in order to provide the information of selection 

factors, problems and solutions in language and culture exchange project. The findings from this 
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study might be as the guidelines for developing the procedure of students’ selection to exchange 

aboard which leads to the improvement for all students in Buriram Rajabhat University. Moreover, 

the conclusion of the current investigation might be utilized to those responsible for policy and 

planning as well as related to the organizations in order to have clearer and proper selecting students 

as the BRU representatives equivalently. 

 

Recommendations 

 For further study, another exchange project should be mentioned and compared to find out 

the beneficial as much as well according to the several exchange projects have publicized a variety of 

objectives that the present study reviews. The variation in program design corresponds to the fact that 

each university recognizes its position in the global higher education landscape and alters its policy 

and programing accordingly, with each having the shared goal of augmenting their institution’s global 

competitiveness.   
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Abstract 

This study aimed 1) to investigate the mobile phone applications in learning English 

language of Business English major students, and 2) to investigate the attitudes of Business English 

major students towards the use of mobile phone applications in learning English language. The 

samples for quantitative data were 181 Business English major students, selected by using the table of 

Krejcie and Morgan and simple random sampling technique. In addition, the samples for qualitative 

data were 8 Business English major students, selected by using purposive sampling technique. The 

research instruments were questionnaire and semi-structured interview. The quantitative data were 

analyzed by using frequency, percentage, mean, and standard deviation while the qualitative data 

were analyzed by content analysis technique. The findings were revealed as follows:  

1. The major mobile phone applications in learning English language of Business English 

major students were Google Translation, Learning Basic English, and Grammarly.  

2. The attitudes towards the use of mobile phone applications in learning English language in 

overall was at agree level.  
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Introduction 

For a century English language has been the global language for communication between 

foreign countries. It is the first world language and widely used by over 1.5 billion people 

(Cholakova. 2015; Krajnakova. 2012; Rohmah. (2005). It also has a role in world globalization. Non-

native and native speakers use English language in their business, trading, and negotiations. 

Moreover, it is spread all over the world career paths in science, engineering and technology, 

medicine, trade and commerce, education, and tourism. Learning English is not an easy task (Ishihara 

& Cohen. 2014). For the foreigner, English becomes an essential thing that people want to learn for 

their life and business because the world is connected together and English language is an official 

language of communication. English as Foreign Language (EFL) students learn English for several 

purposes and the way of learning English is varied.  

Students’ attitude towards learning is one of the most important things in education today. A 

positive attitude affects the students’ motivation in learning English attitudes towards school and 

school work, their self-confidence and their personality development. In considering learner’s 

behavior towards the target language, attitudes and motivation are concomitantly explored such that 

the study of one includes the study of the other. The students who have positive attitudes and negative 

attitudes react differently to learning English. Students who have a positive attitude enjoy learning 

and get a better understanding in learning English, but the students who have a negative attitude are 

different. As using technology for learning English is a powerful tool for helping EFL students, 

humankind created a lot of technology to assist their life for helping them better-understand and 

practicing in language learning (Zhang. 2010). 

The current generation of English as a Foreign Language (EFL) students is growing up in a 

digital world. EFLs using their mobile device for language learning in their daily routine (Ivic. & 

Jakopec. 2016). Since 2000, mobile phones have been developing in many ways included in 

education. The usage of mobile phones is very popular for EFL teaching or EFL learning as well 
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(Ozer. & Kiliç. 2018; Zou et al. 2016). According to Facer (2004), mobile technologies are a familiar 

part of most teachers and students lives. Now students used their smart phones to find vocabulary, 

grammatical check, practice listening skill, speaking skill or online course. The applications (apps) 

and media in mobile phones as texts, pictures, animation, audio, and video can be useful material for 

learning English language. They will not only help students improve their performance, but also 

increase positive attitudes towards learning English language. Mobile apps can engage students in 

self-regulated cycles of learning. Besides, there are many apps that create multimedia materials which 

are very helpful to help students and learners to get more understanding in English language 

nowadays. The students of Business English Program, Buriram Rajabhat University have studied 

about linguistics and English in the hospitality industry such as English for Hotels, English for 

Tourism, and English for Business presentations; however, learning English language is not an easy 

task for them. As a result, Business English major students use mobile phones for assisting their 

learning English, for example to find vocabulary, grammatical checks, to practice listening and 

speaking skills or online courses. Using mobile phone as learning tool is very helpful for them. 

However, a few previous studies had reviewed about attitudes towards the use of mobile phone 

applications in learning English language of Business English major students, the previous studies 

have a different result on attitudes towards the use of mobile phone apps in learning English even in 

the same university. The researchers are Business English major students interested in studying 

attitudes towards the use of mobile phone applications in learning English language of Business 

English major students. Since an attitude is one of the important things on studying or teaching 

English language, the researchers want to investigate application used and attitudes of Business 

English major students in order to be a guild line for teaching and learning.  

 

Research Objectives  

1.2.1 To investigate the mobile phone applications in learning English language of Business 

English major students.  

1.2.2 To investigate the attitudes of Business English major students towards the use of 

mobile phone applications in learning English language.  
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Research Methodology  

The population of this study included 330 Business English major students who use 

mobile phone applications for learning English language. The samples for quantitative data were 181 

Business English major students who use mobile phone applications for learning English language. 

They were selected by using the Table of Krejcie and Morgan’s sample size calculation (1978) and 

simple random sampling technique. The samples for qualitative data were 8 Business English major 

students, classified by BRU English test scores. The 181 Business English major students were 

informed the purposes of the study and required to fill out the questionnaire. Then, the semi- 

structured interview was administered to 8 Business English major students. Each interview was 

recorded to audio tape and reviewed afterwards. The audiotapes were transcribed after the interviews 

had completed. The researchers collected the data by themselves during on October, 2020. The 

obtained data was analyzed by the descriptive statistical analysis i.e. alpha coefficient, frequency, 

percentage, mean, and standard deviation. The data from semi-structure interview was analyzed by 

content analysis technique. The sound recorder was also analyzed by using transcription and 

interpretation. 

 

Results  

This study was focused on the attitudes towards the use of the mobile phone applications 

in learning English language of Business English major students. The summary of the finding was 

explained as follows: 

     4.1 The mobile phone applications in learning English language of Business English 

major students were divided into 10 types. Considering in each application type, the most 3 mobile 

phone applications used in learning English language could be presented in Table 1. 
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Table 1  

Mobile Phone Applications in Learning English Language of Business English Major Students 

Mobile Phone Applications 
Sample (n=181) 

Frequency Percent 

English Dictionary Application 

1. Oxford Dictionary of English 73 40.30 

2. Dictionary 68 37.6 

3. Dictionary Merriam Webster 17 9.40 

English-Thai Dictionary Application   

1. Thai Fast Dictionary 71 39.20 

2. Longdo Dictionary 39 21.50 

3. Line Dictionary 13 7.20 

Vocabulary Application 

Bright – English for beginners 49 27.10 

Alphabear Words 12 6.60 

Battle Text 7 3.90 

Testing Application 

Grammar Test 71 39.20 

TOEIC 34 18.80 

TOEIC Listening & Reading 30 16.60 

Learning Basic English Application 

Learning Basic English 119 65.70 

Echo English 9 5.0 

LEB English 1 0.60 

Grammar Application 

Grammarly 99 54.70 

Learn English Grammar US 12 6.60 

Learn English Grammar UK 10 5.50 

Conversation Application 

Orai for public 40 22.10 

Andy 21 11.60 
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Table 1 (Cont.) 

Mobile Phone Applications 
Sample (n=181) 

Frequency Percent 

Tandem 7 3.90 

Translation Application 

Google Translate 174 96.10 

iTranslate 4 2.20 

Papago 1 0.60 

Speaking Application 

Speak English 76 42.00 

Daily English Conversation 24 13.30 

Hello English 15 8.30 

Listening Application 

English Listening 94 51.90 

Podcast 28 15.50 

Netflix 2 1.10 

 

Table 1 presents the mobile phone applications used in learning English language of 

Business English major students. The major mobile phone applications in learning English language 

of Business English major students were Google Translation (96.10%), Learning Basic English 

(65.70%), and Grammarly (54.70%). 

Considering in each application type, the results revealed as followed: 

In terms of English Dictionary applications, the most application used was Oxford Dictionary 

of English (40.30%), followed by Dictionary (37.60%), and Dictionary-Merriam-Webster (9.40%), 

respectively.  

In terms of English-Thai Dictionary applications, the most application used was Thai Fast 

Dictionary (39.20%), followed by Longdo Dic (21.50%), and Line Dic (7.20%), respectively. 

In terms of Vocabulary applications, the most application used was Bright – English for 

beginners (27.10%), followed by Alphabear Words (6.60%), and Battle Text (3.90%), respectively. 
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In terms of Testing applications, the most application used was Grammar Test (39.20%), 

followed by TOEIC (18.80%), and TOEIC Listening & Reading (16.60%), respectively. 

In terms of Learning Basic English applications, the most application used was Learning 

Basic English (65.70%), followed by EchoEnglish (5.00%), and LEB English (0.60%), respectively. 

In terms of Grammar applications, the most application used was Grammarly  

(54.70%), followed by Learn English Grammar US (6.60%), and Learn English Grammar UK 

(5.50%), respectively. 

In terms of Conversation applications, the most application used was Orai for public 

(22.10%), followed by Andy (11.60%), and Tandem (3.90%), respectively. 

In terms of Translation applications, the most application used was Google Translate 

(96.10%), followed by iTranslate (2.20%), and Papago (0.60%), respectively. 

In terms of Speaking applications, the most application used was Speak English (42.00%), 

followed by Daily English Conversation (13.30%), and Hello English (8.30%), respectively. 

In terms of Listening applications, the most application used was English Listening 

(51.90%), followed by Podcast (15.50%) and YouTube (0.60%), respectively. 

4.2 The attitudes towards the use of mobile phone applications in learning English 

language of Business English major students were concerned 3 aspects as cognitive information, 

affective information, and behavioral information. Considering in each attitude, the details could be 

presented in table 2. 
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Table 2  

Attitudes Towards the Use of Mobile Phone Applications in Learning English Language of Business 

English Major Students 

Statements X  S.D. Meaning 

Cognitive Information 

1. I think mobile phone apps enabled me to accomplish learning 

tasks more quickly. 

4.48 0.58 Agree Positive 

2. I think learning on the mobile phone apps is useful for my study. 4.39 0.63 Agree Positive 

3. Mobile phone apps can be an effective method of learning as it 

can give immediate support. 

4.23 0.67 Agree Positive 

4. Learning English by using mobile phone apps is enjoyable. 4.27 0.68 Agree Positive 

5. Mobile phone apps learning is a more flexible method of 

learning as it can be done anytime and anywhere. 

4.46 0.62 Agree Positive 

6. I think mobile phone apps fit on my learning styles.      4.15 0.68 Agree Positive 

7. I think mobile phone apps can be used for more understand to 

learn grammar. 

3.99 0.79 Agree Positive 

Affective Information 

8. I feel learning on the mobile phone apps helped me develop my 

language performance. 

4.28 0.65 Agree Positive 

9. I feel learning English on the mobile phone apps made learning 

language easier. 

4.31 0.64 Agree Positive 

10. I feel more relaxed to learn listening skills when using mobile 

phone apps. 

4.17 0.68 Agree Positive 

Behavioral Information 

11. I have more interest in learning English through mobile phone 

apps.                                                       

4.19 

 

0.69 Agree  Positive 

12. I keep up to date with English by using mobile phone apps. 4.37 0.62 Agree Positive 

13. I use mobile phone apps to learn reading and writing faster. 4.16 0.73 Agree Positive 

14. I use mobile phone apps to learn pronunciation and speaking 

better. 

4.29 0.62 Agree Positive 

Total 4.26 0.66 Agree Positive 
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As shown in Table 2, it presents the attitudes towards the use of mobile phone applications in 

learning English language of Business English major students. The result was shown that the attitudes 

towards the use of mobile phone applications in learning English language in overall was at agree 

level ( X  = 4.26). Considering in each aspect was revealed that the most aspect found was Cognitive 

Information at    the agree level ( X = 4.28), followed by Behavioral Information at the agree level   

( X = 4.27), and Affective Information at the agree level ( X = 4.23), respectively.    The details of 

each item was revealed that the most item found was “I think mobile phone apps enabled me to 

accomplish learning tasks more quickly.” at the agree level ( X = 4.48), followed by “Mobile phone 

apps learning is a more flexible method of learning as it can be done anytime and anywhere.” at the 

agree level ( X = 4.46), and “I think learning on the mobile phone apps is useful for my study.” at the 

agree level ( X = 4.39), respectively. However, the least item found was “I think mobile phone apps 

can be used for more understand to learn grammar.” at the agree level ( X  = 3.99). 

 

Discussion 

The mobile phone applications in learning English language used by Business English 

major students could be divided into 10 types. There were English dictionary applications, English -

Thai dictionary applications, vocabulary applications, testing applications, learning basic English 

applications, grammar applications, conversation applications, translation applications, Speaking 

applications, and listening applications. The major mobile phone applications in learning English 

language of Business English major students were Google Translation (96.10%) of Translation 

Application, Learning Basic English (65.70%) of Learning Basic English applications, and 

Grammarly (54.70%) of Grammar applications. This result was related to the study of Lei (2018), and 

Hongjan, Pongpan, and Lungnapha (2020) that mentioned the main language skills used by students 

were listening, reading, speaking, writing, grammar, vocabulary and spelling. It was also related with 

the previous studies of Mindog (2016) who studied the use of smartphone apps to learn English by 

four Japanese university students, as well as the study of Nami (2020), and Azmi (2018) that found 

the most of students highly used dictionary apps and lexical apps in learning English language.  
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According to the attitudes, the Business English major students had positive attitudes 

towards the use of mobile phone applications in learning English language. Positive attitude help 

students successfully in learning language. This was related to Gardner and Lambert (1972) and 

Savignon (1972) that students agreed that mobile phone apps enabled them to accomplish learning 

tasks more quickly. However, the students thought that mobile phone apps could be used for more 

understand to learn grammar. They also used apps to support what they are learning in the classroom. 

Mobile phones apps have a lot of benefit in learning English as “vocabulary reading, writing, 

grammar and translation tasks” which related to Steel (2012) who pointed out that positive attitude 

will help learners’ successfully in learning language and success in learning a language. Learning by 

mobile phones applications in particular has a positive impact on developing students’ interest as well 

as motivation and achievement.  

 

Conclusion 

There were 10 types of mobile phone applications in learning English language used by 

Business English major students as follows: English dictionary applications, English -Thai dictionary 

applications, vocabulary applications, testing applications, learning basic English applications, 

grammar applications, conversation applications, translation applications, speaking applications, and 

listening applications. The major mobile phone applications in learning English language of Business 

English major students were Google Translation (96.10%) of Translation Application, Learning Basic 

English (65.70%) of Learning Basic English applications, and Grammarly (54.70%) of Grammar 

applications. This means that those 3 applications were useful and might be suggested for learning 

English language. 

The Business English major students had positive attitudes towards the use of mobile phone 

applications in learning English language since the positive attitude help students successfully in 

learning language. Considering in each aspect was revealed that the most aspect found was Cognitive 

Information, followed by Behavioral Information, and Affective Information, respectively. Moreover, 

the mobile phones applications have a positive impact on developing students’ interest as well as 

motivation and achievement. This study will be useful for Business English major students and 
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relevant learners who want to improve their English skills and the result will also provide types of 

mobile phone apps and the effective ways to use mobile phone apps in learning the English language. 

 

Recommendations 

7.1 This research was specifically study Business English major students at Buriram 

Rajabhat University. The future studies should be study other samples, focus more on the area and 

may be more the larger number of samples in order to gain more reliable in formation.  

7.2 The future studies should add more research methods about qualitative research in order 

to gain deeper data of understanding the attitudes towards the use of mobiles phone apps in learning 

English language than this research. 
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Abstract 

 This study was conducted for the purposes to1) study the factors influencing presentation in 

Business English students and 2) study the factors that improves English Presentation in Business 

English students. The research instruments in this study are questionnaire and semi-structure 

interview. The populations of this study are 266 Business English Program students; Buriram 

Rajabhat University and sample are 41 of fourth year students from Business English Program by 

purposive sampling technique. The statistical devices employed in this study are frequency, 

percentage, mean and standard deviation. Samples for interview are 10 students from fourth year who 

has GPA more than 3.00. The results of this study are 1. The factor improve for presentation 

“confidence can help in English speaking better” ( = 3.73, S.D = 0.93) and 2. The factor that 

influencing for presentation are “English grammar seem’ quite difficult to speak correctly” ( = 3.66, 

S.D = 0.93) 

 

Keywords: factors, influencing, presentation techniques  

 

Introduction  

 Nowadays, more people are dedicating time to studying English as a second language. Many 

countries include Thailand in the school syllabus and children are starting to learn English from 

childhood until adult hood, (British study carter). English is necessary for occupations, daily life and 
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education. English became an official language learned around the world more than other languages. 

English is easy to see just how important English is around the world. Many international businesses 

conduct meeting in English, tourists and travelers, universities teach courses in English, that is why 

English language became a common languages (Darasawang.2007). 

 In Thailand, it is necessary for Thai people to communication in English. Since Thailand has 

become an ASEAN member country, thus Thai people must use English efficiency to communicate 

with other people around the world especially with the ASEAN countries people (Srisarng.2014). 

Accordingly with the Ministry of Education (2002) use the syllabus to put great emphasis on English 

language must be the first languages for Thai student learn at school. 

 Regarding at four skills, speaking skill is claimed to be the most important skill (Ur.1996). 

However, Thai people still attempt to speaking English since they have fewer chance to speak English 

with the foreigners in daily life. (Wanich.2014). 

 As English for presentations is one of the instruments to practice English Speaking skill, for 

the student in the Business English Program presentation were set in the syllabus to practice the 

students speaking skill.  

 For the present investigation, the researchers would like to study the factors influencing 

presentation and factors in Business English 4th year students. That pointed out that there might be 

some reason or factors enhancing the presentation of Business English students. For some language 

learners, they struggled and find it difficult to present in English, while some groups of English 

learners are able to present in English proficiently and fluently. In addition, one of their targets is the 

students know the factors influencing presentation in English and improve them in their presentation 

skill.  

 

Research Objectives 

 This study designed to achieve the following objectives: 

 2.1 To study the factors influencing presentation in Business English students.  

 2.2 To study the factors that improves English Presentation in Business English students. 
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 Research Methodology 

 3.1 Population and Samples  

 3.1.1 The population of this study were 266 students of Business English major who were 

studying in the Business English program in the Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram 

Rajabhat University in academic year 2020. 

 3.1.2 The samples for qualitative data were10 students of Business English major in the 

fourth year, Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University in academic 

year 2020. They were selected by using purposive sampling technique. The researcher selected by 

semi-structure interview method with students who have GPA 3.00 up. 

3.2. Research Instrument  

 4.1.1 Questionnaire  

The research instruments in this study used a self-reported questionnaire and interview. They 

are asking the sample about factors influencing presentation in Business English students. The details 

of questionnaire each instrument include with three parts. First part is about the personal information 

of the sample are required to answer the research questions about gender, age and year of study. 

Second part is comprised of 14 statements of five-point rating scale questionnaire with Likert’s rating 

scale. It aimed to investigate factors which enhance learning English presentations and the factors 

which are the most influential factors to be fluent in English presentation. Five-point Likert’s scales 

uses are as follows Oxford and Burry-Stock (1995; cited in Sarom, 2010). The last part is about open-

end form in which is the samples can write their suggestion and comments. The researchers studies 

theories and principles from textbooks, document, articles, related literature and examined by three 

experts to check the correctness and appropriateness.  

 4.1.2 Semi-structured Interview 

 The semi-structured interview was used to obtain the in-depth information about the factors 

which enhance learner English presentation, and which are the most influential factors to be fluent in 

English presentation with five questions for interview. The researcher is adapted from the 

presentation in a foreign language category of Richards (2001). 
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3.3 Data Collection  

 After the questionnaire statements were examined by the three experts, the researcher is 

cooperation to gather the data of 41 students of Business English major in fourth year. They were 

asked to fill out the questionnaire. The researcher collected the data by themselves at Buriram 

Rajabhat University. Duration of time is 11 September to 11 October 2020. 

The final version of the semi-structured interview guide was administered to 10 students of 

Business English major in fourth year. Thai version was used to interview the Business English major 

students. Each of the 10 interviewees was interviewed for approximately ten minutes. Each interview 

was audio taped to ensure that all the information was recorded and could be reviewed afterwards. 

After the interviews had been completed, the audiotapes were transcribed. 

 

3.4 Data Analysis  

 After checking the completion of each questionnaire, the data gathered from the 

questionnaires were statistically analyzed by using Statistic Package for Social Science (SPSS) 

mainly focusing on the descriptive statistical analysis frequency, percentage, mean, and standard 

deviation. The statistical devices employed in this study about Frequency (f), percentage (%), Mean 

(x) and standard deviation (S.D). 
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Results 

The results were presented according to the research objectives as follows: 

Table 1  

Investigate Factors to Enhance Learners’ English Presentation  

  

  As shows in table 4.2, it presented the factors that influence the presentation 

( =3.54,S.D.=0.71). “English grammar seem’ quite difficult to speak correctly.” (51.2%), the second 

“English pronunciation is rather poor.” (46.3%), the last “feel nervous when speaking English in front 

of the classroom.” (39.0%) movie, listening from BBC, CNN news, etc.” (39.0%), the last “speak 

English with native speakers.” (34.1%)  

 

 

 

Presentation abilities 
 S.D Meaning 

1.  I always feel nervous when speaking English in front of the 

classroom. 
3.73 0.94 High 

2.  I am worried about making mistake when, 

I have presentation in front of the classroom. 
3.85 0.85 High 

3.  I cannot express clearly my ideas in English. 
3.56 0.95 High 

4.   I prepare the presentation is not good enough. 
3.20 1.00 Moderate 

5.  My English pronunciation is rather poor. 3.12 0.87 Moderate 

6. My English grammar seem’ quite difficult to speak correctly. 3.66 0.93 High 

7.  My vocabulary is limited. 3.66 1.06 High 

 

Total 

 

3.54 

 

0.71 

 

High 
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Table 2  

The Most Influential Factors to be Fluent in English Presentation 

 

       As shown in table 4.3, it presented to the factors that enhance your presentation and influence the 

presentation. The factors that enhance your presentation abilities total ( =3.60, S.D.=0.75), the topic 

found most was “The confidence can help in English speaking better.” (51.2%), the second “Use 

English as habitually, watching English.  

 

Discussion  

The finding from investigating Factors to Enhance and influence Learners’ English Presentation. 

The result came out that the samples the most of enhance “I  have positive attitude with English 

language, that was related with the research of Teng and  Sinwongsuwat (2015) and she said that  

may well provide English learners with a level of communicative competency that will allow them to 

more, The second “I always practice English by myself.” “The confidence can help in English 

speaking better. You always use English as habitually, watching English movie, listening from BBC, 

CNN news, etc.” As the researcher has been considered, the sample mainly choose to have a positive 

Presentation abilities  S.D Meaning 

8.  I can  think in English while speaking. 3.59 0.97 High 

9.  The confidence can help in English speaking better. 3.73 0.92 High 

10.  You always use English as habitually, watching English 

movie, listening from BBC, CNN news, etc. 
3.73 0.94 

High 

11. I can create a small group to train practice communicate 

in English with friends. 
3.15 1.19 

High 

12.  I can speak English with native speakers. 3.20 1.14 Moderate 

13.  I  have positive attitude with English language. 4.10 0.83 High 

14. I always practice English by myself. 3.78 0.98 High 

Total 3.60 0.75 High 
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attitude with the English language and practice the language by yourself or practice by watching 

movie, listening from BBC, CNN news. The researchers inferred prefer the samples liked to practice 

themselves with various techniques as the researcher made questionnaire. The results were selected of 

Pandito (2017) concluded that English is an important language. And able to practice English from 

English lessons Have Self Confidence Can Help Improve Your Speaking and English-speaking skills 

from BBC News CNN. 

The most influential factors to be fluent in English presentation. The result came out that the 

samples the most of influential “I am worried about making mistake, when I have presentation in 

front of the classroom.” The second “I always feel nervous when speaking English in front of the 

classroom.”, “My vocabulary is limited.” and the last “My English grammar seem’ quite difficult to 

speak correctly.” as the researcher have considered, the sample mainly afraid, worries speaking, and 

nervousness every time when present to the class. In addition, there are some words that can be 

limited because there may be few. They were worries about speaking because the grammar of the 

English language was quite difficult for the sample. The researchers inferred prefer the samples, the 

samples were mostly concerned about speaking in front of the class because grammatical speech was 

difficult and had terminology to eliminate. The results were selected to Richards (2001), is the 

difficulty to learn to speak English, it concludes as the following 7 steps about Hard to pronounce 

words,  Lack of using , Shy to speak, Lack of motivation to improve and enhance their English 

speaking skills, Unable to understand and unable to speak English correct grammar. The results were 

selected to the Pandito (2017) said that most of the students were unable to speak English for a long 

time and were nervous when they spoke English, with a small library of words, not knowing what to 

say. 

The result from the semi-structured interview that the students of Business English major in 

fourth year. Revealed of enhance The mostly factor that increase capable is try to speaking because 

it’s make more confident without anxiety and can make the presentation well averred at 80% and for 

Influential revealed the mostly is anxious, excitement because they afraid that they cannot present 

well including audience’s behavior,  forget content to present, no confident and answer question from 



   

 88 

audiences averred at 40%  The finding consistent for enhance Theo (2016) defined that the successful 

in giving formal presentation should be well prepare, sufficiently in 

practicing, and deliver with powerful and briskness. The present delivering will be much more 

interesting if it is good in practicing and preparation and Littlewood (2007), defined that the first 

problem is worried about making mistakes, fearful of criticism or losing face. They are shy of the 

attention that their speech attracts. 

 

Conclusion 

 The purposes of this study were to investigate factors which enhance learners’ English 

presentation and to find out the factors which the most influential factors to be fluent in English 

presentation. The population of this study is 266 students of Business English major who are studying 

in Business English program. The samples for quantitative were 41 students of Business English 

major in the fourth year, who were studied English for presentation of Business English major in the 

fourth year in Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University. And the 

samples for qualitative data were 10 students selected by using purposive sampling technique. The 

researcher was selected by semi-structure interviewed method with students who have GPA 3.00 up. 

The questionnaire, the researcher adapted from the presentation in a foreign language category of 

Richards (2001) and constructed the draft questionnaire with 14 statements adapted from Pongpanich 

(2008). The Semi-structured Interview researcher constructed five questions in adapted form from the 

presentation in a foreign language category of Richards (2001). The questionnaire analyzed by using 

Statistic Package for Social Sciences (SPSS) mainly focusing frequency (f) and percentage (%) are 

used to calculate the data of the personal information of the samples. The details of each part were 

follows: the general information sample including gender, age and years of study. Mean (x) and 

standard deviation (S.D) are used to investigate the factors that affect the presentation abilities of 

Business English major students in fourth year. On considering the most topic the factors that 

enhance your presentation abilities is, the positive attitude with English language (x ̃=4.10) follow by 

the factors are influence the presentation is, worried about making mistake when. I have presentation 

in front of the classroom. (x ̃=3.85) because worried will make a poor presentation. The Semi-
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structured Interview about the factors that influences and enhances the presentation of Business 

English major in fourth year students from the semi-structured interview is analyzed by content 

analysis technique found the Factor that enhance on presentation was “Practice can make 

confident.”(80.00%), followed by “Assertiveness to present” (10.00%), then “Knowledge”(10.00%) 

and the factors that influence on presentation was “Anxiety and Excitement affects to 

presentation.”(40.00%), followed by “The listener haven’t pay attention,” (30.00%) 

 

Recommendations 

Regarding presentation technique the researchers present the implication of the finding as 

follow: 

 7.1 The finding can help students understand their English presentation techniques and 

problems. 

 7.2 The finding will benefit for students who want to improve their speaking skills. 

 7.3 The finding can help the teachers who teach English for the presentation or about English 

presentation to prepare the material they have created. 
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Abstract 

The purposes of this study were to 1) analyze spoken words found in the film Frozen 2, and 

2) analyze idioms found in Frozen 2. The population of this study were top 10 movies of the box 

office in 2019. The sample of this study was Frozen 2, which was ranked the 5th. The research 

instrument was analysis table. The researchers discussed the collected data by content analysis and 

presented the numbers and percentages of the data.    The researchers found 42 new and interesting 

spokenwordscategorized into 9 categories.The top 3 most common spoken words included 1)Getting 

Information 19 words (45.24%), 2) Reasoning and Explanation, 7 words (16.67%,) and 3) 

Questioning and Answering 6 words. (14.29%), respectively. For the idioms, the researchers found 

the top 3 newandinteresting idioms were 1) 10idioms with verb and preposition(50%), 2) 4 idioms 

with verb, objective pronoun and preposition(20%), and 3) 3 idioms with verb with -ing and 

preposition(15%). 

 

Introduction 

Movies are the most influential medium that will bring you into unlimited entertainment. 

Events, art, literature, documentaries and fantasies are released to the public in an animated format 

with an emphasis on entertainment from a group of people who have invested in creating stories or 

events. The objective is to sell entertainment and education, and to satisfy the audience. The film is 

considered to be an excellent entertainment art and plays an important role in society. It helps humans 

learn new things in life and see what they can’t imagine. 
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In the film, there are many interesting and educational knowledge such as language 

usage,culture, history, technology, etc. The researchers areones of the students in English Program, 

Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University. Since the researchers are 

English major students, we would like to learn English from a variety of media.  The researchers 

found that leaning English from movie is fun and interesting. Therefore, the researchers selected a 

movie to studyspoken words and idioms. That movie is Frozen II. 

Frozen II is an American fantasy musical animated computer movie, produced in 2019 by Walt 

Disney Animation Studios. It was the sequel to the Snow Queen's Adventures. The two brothers, set 

off to find answers from the mysterious call, the source of Elsa's magical powers to defend the 

kingdom 

In addition to the story that is interesting and adventurous, there are also interesting 

communication techniques, including the language used in speaking and expressions or idioms found 

in this story. 

Spoken word is a performance art that is a word-based. It often includes collaboration and 

experimentation with other arts forms such as music, theater, and dance. However,spoken word 

usually tends to focus on the words themselves, the dynamics of tone, gestures, facial expressions, the 

followings are examples of spoken words.“Aw, don't worry, she'll be okay. Seems like she's pretty 

strong.”The meanings of these words are the speaker emboldened somebody not to worry about 

someone because she can help herself. “Please leave. I need to be alone. I don't want to hurt anyone.” 

The speaker doesn’t want to see the interlocutors and he is angry. “Yes, it's very dangerous! You 

should head home before it gets worse.” The speaker suggested someone to go home now. 

Idioms is important part of everyday English. They come up all the time in both written and 

spoken English because idioms don't always make sense literally, you'll need to familiarize yourself 

with the meaning and usage of each idiom. That may seem like a lot of work, but learning idioms is 

fun, especially when you compare English idioms to the idioms in your own language. The following 

are example of idioms,  

“Please don't shut me out again” means Please don't chase me out again. 

“Okay, keep going north” means the speaker wants to convey that to continue. 
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Both of these words are the words that students who study English majors should know, because in 

everyday life these words are used extensively. The researchers will analyze those two kinds of words 

by a table of analysis. The topics are type and meaning.  

 

Research Objectives 

2.1 To analyze spoken words and idioms found inFrozen II, movie  

2.2 To analyze types and meaning of spoken words and idioms found in Frozen II, movie 

 

Research Methodology 

3.1 Research Design 

The design of this study is a mixed design, quantitative research and qualitative research 

designs. It was a content analytical research mixed with quantitative data. 

The researchers analyzed spoken words and idioms found in the film Frozen II by recording and 

counting the numbers of those words, telling the types and meaning in the form of tables.  

3.2 Population and Samples 

The population and samples of this study are described as follows: 

     3.2.1 Population  

The population of the study were top 10 box office movies in 2019. (Beartai.com 

https://today.line.me/th/v2/article/Avengers). They are the followings  

1. Avengers: Endgame 

2. The Lion King  

3. Toy Story 4   

4. Captain Marvel  

5. Frozen II  

6. Spider-Man: Far from Home 

7.  Aladdin 

8.  Joker 

9.  Star Wars: The Rise of Skywalker 
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10. It: Chapter Two  

 

3.2.2 Samples 

 The sample was Frozen II. It was selected based on a purposive sampling method. The 

researchers selected this movie because it is a cartoon movie and it’s very popular among teenagers. 

The content that the researchers chose to analyze were spoken words and idioms. 

 Examples of spoken words: 

1. “Aw, don't worry, she'll be okay. Seems like she's pretty strong.” 

2. “Please leave. I need to be alone. I don't want to hurt anyone.” 

3. It's very dangerous! You should head home before it gets worse. 

4. “Elsa, you're different” 

5. “You can't just follow me into fire!” 

6. “You don't want me following you into fire?” 

7. “Come my darling, homeward bound...” 

8. “This is my fault” 

9. “May I present Prince Hans of the Southern Isles” 

Table 1  

Research Instrument of Spoken Words 

Spoken Words Types Meaning 

Examples : 

1. “Aw, don't worry, she'll be okay. 

Seems like she's pretty strong.” 

Reasons & 

Explanation 

The speaker emboldened somebody not 

to worry about someone because she can 

help herself. 

2. “Please leave. I need to be alone. I 

don't want to hurt anyone.” 

Warning The speaker doesn’t want to see the 

interlocutors and he is angry. 

3. It's very dangerous! You should head 

home before it gets worse. 

Suggestion The speaker suggests the interlocutors to 

go home. 

4. “Elsa, you're different” Getting Information The speaker wanted to convey that Elsa's 

appearance had changed. 
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Table 1 (Cont.) 

Spoken Words Types Meaning 

5. “You can't just follow me into fire!” Commanding The speaker ordered not to follow into 

the fire. 

6. “You don't want me following you 

into fire?” 

Questioning & 

Answering 

The speaker repeatedly asked if he 

wasn't really letting her into the fire. 

7. “Come my darling, homeward 

bound...” 

Requesting He wants her go back home with him. 

8. “This is my fault” Excuses & 

Apologizes 

I want to express my condolences. 

9. “May I present Prince Hans of the 

Southern Isles” 

Recommending The speaker wants to introduce the 

prince. 

 

Examples of Idioms: 

1.“Wait slow down no one's brothers are staying here no one is getting married.”2. “Please don't shut 

me out again.” 

3. “Okay, keep going north.” 

4. “Arendelle is safer with me staying up here.” 

5. “We're going to try and putanendto this crazy winter.” 

6. “We can buy you some time!” 
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Table 2 

Research Instrument of Idioms 

Idioms Types Meaning 

Examples: 

1.“Wait slow down no one's brothers 

are staying here no one is getting 

married.” 

Idioms with verb and 

preposition 

Slow down = take it easy 

Take it easy, listen to me first, no 

one will marry. 

2. “Please don't shut me out again.” Idioms with verb, object 

pronoun and preposition 

shut me out = chase 

Please don't chase me out again. 

 3. “Okay, keep going north.” Idioms with verb  + verb + 

ing 

keep going = continue going  

The speaker wants to convey that 

they should continue going. 

4. “Arendelle is safer with me staying 

up here.” 

Idioms with verb + ing and 

preposition 

staying up= stay 

Arendelle is safer when I'm here. 

5. “We're going to try and putanendto 

this crazy winter.” 

Idiomatic pairs put an end= stop 

We'll try to stop this bad winter. 

6. “We can buy you some time!” Idioms with verb, object 

pronoun and noun 

buy you some time=give you 

some amount of time. 

 

3.3 Research Instruments 

The research instrument of this study is an analysis table. The researcher constructed the instrument 

as follows:  

3.3.1The researchers studied researches, articles, books concerning content analysis. 

3.3.2. The researchers selected examples of spoken words and idioms and put into the tables.   

3.3.3. Take the instrument to the advisor to check the appropriateness 

3.3.4. Adjust the tables and examples accordingly to the advisor’s suggestions. 

3.3.5. Take the instrument to three experts to verify the suitability by Face-validity, that is the experts 

give comments and suggestions. The three experts were below: 

1. ProfessorSomyongSom-in 
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2. ProfessorAngelie G. Escuadra 

3.ProfessorThitapornPutklang 

3.3.6. Once the tables have been evaluated, the researcher take them to the advisor for another round 

of review. 

3.3.7. Make a complete research instrument and take it to collect the data.  

3.4 Data Collection 

3.4.1 Watch Frozen II for comprehending the story and then collect data from subtitle of the movie. 

3.4.2Put all the spoken words and idioms, types, and meanings into the table of analysis. 

3.4.3 Calculate Spoken Words and Idioms how many sentences and how many kinds. 

3.5  Data Analysis 

3.5.1 Count the number of spoken words and idioms. 

      3.5.2 Analyze the number of spoken words and idioms in percentage. 

The statistical formular for percentageis shown below  

 

Percentage 

 
P =Percentage 

F = The frequency for percentage calculation  

N= All frequency (Boonchom Sri-Sa-Ard, 2010)  

3.5.3 Qualitative Data Analysis.The researchers employ content analysis to describe the collected 

data.   

Examples of data analysis 

Spoken Words 

1. Getting Information 

    “Make one wrong move and everyone will you see there from four years dear.” 
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Meaning: The speaker wanted to say that every mistake that happened in the last four years, because 

Anna did not yet know the control of power, but as he grew up, knew to control the power and no one 

would see it again. 

    2. Suggestion 

    “May I present Prince Hans of the Southern Isles.” 

 Meaning:The speaker wants to introduce the prince.  

    3. Request 

    “Please don't knock on the door loudly.” 

 Meaning: Please don't slam the door 

Idioms 

    1. Idioms with preposition 

    “Wait slow down no one's brothers are staying here no one is getting married.” 

Meaning: Listen to me first, no one will marry. 

    2. Idioms with verb, object pronoun and preposition 

    “I will look it up when we get home.” 

Meaning:The speaker wanted to convey that He will search for something when he gets home. 

3. Idioms with preposition 

“Please don't shut me out again.” 

Meaning: Please don't chase me. 
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Results 

This section includes all spoken words found in Frozen II movie as shown in Table 1 

Table 3  

Frequency and Percentage of Spoken Words found in Frozen II movie 

Types of Spoken Words Frequency(N) Percentage(%) 

1. Suggestion 1 2.38 

2. Excuses &Apologies 1 2.38 

3. Getting Information 19 45.24 

4. Questioning & Answering 6 14.29 

5. Command 1 2.38 

6. Request  2 4.76 

7. Warning 4 9.52 

8. Recommending 1 2.38 

9. Reasoning & Explanation 7 16.67 

Total 42 100 

 

From table 3  , the result showed that the most type of spoken word is Getting Information (19 

sentences or 45.24 percent),Reasoning& Explanation (7 sentences or 16.67 percent), andQuestioning 

& Answering (6 sentences or 14.29 percent), respectively. 

 

Table 4  

Example of Spoken Words found in Frozen II movie 

No. Spoken Words Types Meanings 

1. “Yes, it's very dangerous! You should head 

home before it gets worse.” 

Suggestion The speaker suggests the 

interlocutors to go home. 

2. “This is my fault” Excuses & Apologizes I want to express my 

condolences. 

3. “They' re just maybe not right this second” Getting Information At thistime they may not 

come to us. 
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4. “You don't want me following you into 

fire?” 

Questioning & Answering The speaker repeatedly 

asked if he wasn't really 

letting her into the fire. 

5. “You can't just follow me into fire!” Commanding The speaker ordered not to 

follow into the fire. 

6. “Please don't slam the door” Request Please don't close the door 

loudly. 

7. “Please leave. I need to be alone. I don't 

want to hurt anyone.” 

Warning The speaker doesn’t want 

to see the interlocutors and 

he is angry. 

8. “May I present Prince Hans of the Southern 

Isles” 

Recommending The speaker wants to 

introduce the prince. 

9. “Aw, don't worry, she'll be okay. Seems like 

she's pretty strong.” 

Reasoning & Explanation The speaker emboldened 

somebody not to worry 

about someone because 

she can help herself. 

 

Table 5  

Frequency and Percentage of Idioms 

Types of Idioms Frequency (N) Percentage (%) 

1. Idioms with verb and preposition 10 50 

2. Idiom with verb, objective 

pronoun and preposition 

4 20 

3.Idioms with verb + verb + ing 1 5 

4.Idioms with verb + ing and 

preposition 

3 15 

5.Idiomatic pairs 1 5 

6. Idiom with verb, objective 

pronoun and noun 

1 5 

Total 20 100 
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From the table 2, 3 the result showed that the most type of idioms is Idioms with verb and preposition 

(10 idioms or 50 percent),Idiom with verb, objective pronoun and preposition (4 idioms or 20 

percent), andIdioms with verb + ing and preposition (3 idioms or 15 percent), respectively. 

 

Table 6  

Examples of Idioms found in Frozen II movie  

No. Idioms Types Meanings 

1. “Wait slow down no one's 

brothers are staying here no 

one is 

Idioms with verb and preposition Slow down = take it easy 

Take it easy, listen to me first, no 

one will marry. 

2. “Please don't shut me out 

again.” 

Idiom with verb, objective pronoun 

and preposition 

shut me out = chase 

Please don't chase me out again. 

3. “Okay, keep going north.” Idioms with verb + verb + ing keep going= continue going  

The speaker wants to convey that 

they should continue going. 

4. “Arendelle is safer with me 

staying up here.” 

Idioms with verb + ing and 

preposition 

staying up= stay 

Arendelle is safer when I'm here. 

5. “We're going to try and put 

an end to this crazy winter.” 

Idiomatic pairs put an end= stop 

We'll try to stop this bad winter. 

6. “We can buy you some 

time!” 

Idiom with verb, objective pronoun 

and noun 

buy you some time= give you 

some amount of time. 

 

Discussion  

The researchers found that the number of spoken words are 42 words, which the most top 

three are 1) Getting Information (19, 45.24%), 2) Reasoning &Explanation (7, 16.67%,), and 3) 

Questioning&Answering(6, 14.29). The findings are like this because most of the words are the 

spoken words of Elsa, Anna, and Christoph.These three actresses and actors talked about the five 

truth of love. They gave information, reasoning and explanation. Most of the time, they ask and 

answer the questions among them. Hans Christian Andersen, author of Frozen II, wrote the 
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communicative and informative scripts used in various events and researchers have found that most 

of the spoken words are getting information.The study found According to studyingAn Analysis of 

Spoken Words and Idioms Found 9 types of spoken words:Suggestion, Excuses &Apologies,Getting 

Information, Questioning &Answering, Command, Request, Warning, Recommending, Reasoning & 

Explanation. These 9 types are in accordance with Tongsopit (2003)andSherman psychology 

discussion.net reasoning-meaning-definition(2003).This finding is similar toSyamsiyah (2018) who 

studied “A Speech function analysis of utterances in Beauty and The Beast movie script”. This thesis 

is a study of speech function analysis of utterances in Beauty and the Beast movie script by Bill 

Condon. to be used in language learning   The result finding shows that there are four types of speech 

function that are utterred by the characters which are statement with 52 % portion, question with 

23%, command 24% and the last offer with only 1%. 

The researchers found that the number of idioms are 20 idioms, which the most top three are 

1)Idioms with verb and preposition2)Idiom with verb, objective pronoun and preposition 3)Idioms 

with verb + ing and preposition.The finding is so because of informal conversations and 

conversations between friends and acquaintances.At that point, Inconsistentwith the research 

ofRosalia's, Noerazizah, Anggreani (2018; abstract) “An Analysis of Idioms in “Guardian of the 

Galaxy Vol.2” Movie”  the writer analyzed it based on O’Dell & McCarthy theory. O’Dell & 

McCarthy argued that idioms are divided into 6 types;simile, binomials, proverbs, euphemism, 

clichès and fixed statement, and other language. The result of the analyzed data showed that from 6 

types of idiom, only three types of idioms appear in this movie, which are; simile (4), binomial (6), 

and fixed statement (9). 

 

Conclusion 

From the findings, it was found that the dialogue in the movie,the most used types are getting 

information, Reasoning & Explanation Questioning & Answering. Conversation should be practiced. 

Giving a lot of information and asking questions as it is necessary for students to communicate in 

everyday life, and if students who wish to practice language on their own should practice as much of 

the above 3 types of language skills as found. In most everyday conversations. 
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In addition, the most common expressions are Idioms with Verb and Preposition, Idiom with Verb, 

Objective Pronoun and Preposition, and Idioms with Verb + ing and Preposition. In what the speaker 

wants to convey quite a bit Therefore, teachers should teach students about Idioms with Verb and 

Preposition, Idiom with Verb, Objective Pronoun and Preposition, and Idioms with Verb + ing to give 

students the true meaning. 
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Abstract 

 The purpose of this study were 1) to analyzegrammatical errors of using present simple tense 

of the second year English majors studying in Buriram Rajabhat University 2) to investigate these 

errors. The samples of this study were 30second year English majors. They were selected usingcluster 

random sampling. The research tool was essay writing titled “Student life in the University” with 

100-150 words. The samples were assigned to write the essay about this title. Grammatical errors of 

using present simple tense found in their writing essay was analyzed in line with the criteria proposed 

by Esther H. Kuntjara  (2013),and an investigation of these errors were analyzed by frequency and 

percentage. The research results revealed that: 1) three mains grammatical errors found in their essay 

writing, ranged from high to low level as the following: Errors in Omission with the frequency of 19 

(61.2%),misformation with the frequency of 9 (29.0%.),andthe addition with the frequency of 3 

(9.7%.) respectively. 2) The factor of the students’ error was context of learning. Therefore, the 

research was also found that the students’ errors referred to English grammar included: present tense, 

and sentence structure. 

 

Keywords: error analysis, present simple tense, essay writing 
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Introduction 

English is a universal language widely used by people around the world since itcan be seen 

that English is very important tool for people nowadays. In terms of learninglanguages, English has 

many benefits for everyday life, education, and occupation. Moreover, it is a communication tool 

between people inmany countries. So learning English also focuses on learners’ practice their 

thinkingskills, confrontation with real situations, and Knowledge application (Kha-On 2017).Though 

English is an important tool for 

communication, there are many researchesshow that most students are still unable to use 

English for effective communication especially speaking and writing skills. English or a 

foreign language is one of the factors that make the students nervous as it is not the first 

language that must be used in their daily lives. (Brown, 1994) 

 The essential to learn English the learners should have the ability to communicate. They must 

havelinguistic competence based on linguistics, consisting of vocabulary and grammar Wongsothorn, 

(1984). Regarding grammar, Swate Vacharkul (2006) interviewed Asianlearners about the importance 

of learning English grammar. The majority of studentsagreed that grammar learning is very important 

and necessary in daily life. 

 Studying English grammar is significant, especially tense, as it concernedwith how to 

construct a sentence correctly. English tense is one major problem of Thai learners due to its various 

kinds of verb inflection,difficulty, and different structures. Accordance with Sa-adkaew, Jungsatitkul 

and Draper(2011) proposed that wrong usage in English tense is the biggest obstacle of Thai students 

who learn asecond language. Muftah and Galea (2012) stated that becoming proficient in 

Englishtense is ultimately difficult for second language students. 

 The major problem of students at Buriram Rajabhat University is insufficient background 

knowledge about using English grammar which tenses play an important role inexpressing the 

students’ knowledge. Likewise, Ponpuehee S. (2012), who study an error analysis of English 

composition written by English major students at Buriram Rajabhat University, he found that the 

students made the errors in all three main categories: errors ingrammar, vocabularytense andsentence 
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structure. Accordance with the study ofSom-in S.(2014).The three main errors were found in the 

essay writing:errorsin grammar, tense, structure and word order. 

The researcher were interested tostudy the problem of errors in students’ essay writing and to 

investigate the frequency of the errors in essay writing.The following points of grammarerror were 

studied: the present simple tense include; omission, addition, misformation, disordering, and 

auxiliary verb forms. It would be beneficial for effectively developing students’ writing competency.  

 

Research Objectives 

 1. To analyze grammatical errors of using present simple tense of the second 

year English major students studying in Buriram Rajabhat University. 

 2. To investigatethe frequency of grammatical errors of using present simple 

tense of the second year English major students studying in Buriram Rajabhat University. 

Research Scope 

 1. The population of this study included 63 students from2 classes of second year 

English majors in the secondsemester 2019. 

 2. The samples were 20 students from classes 1 of English Majors, Faculty 

of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University. They were 

selected by using cluster random sampling because those students had already studied in these causes: 

essay writing and grammar incontext. 

 3.In this research, the researchers defined a 100-150 word writing content for the story 

entitled The Student Life in University with 1 hour given. 

 4.The Analysis of students' writing errors focused on omission of be, omission of verb     

omission of -s or -es,addition of auxiliary verb, misformation of verb tense, misformation of auxiliary 

verb, misformaton of verb, disordering, and auxiliary verb forms.The frequency of grammatical 

errors were analyzed using percentage. 
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Research Instruments 

The research instruments were 1) an essay titled the students’ life in University, 2) the error 

recording formswhich adapted fromKuntjara (2013). 

The Data Collection 

 The researcher went to the students on 25 August 2020 to bring the essay writing 

of second year English major students in semester 2 of academic year 2019, and assigned the student 

to write the essay on the titledof the students’ life in University.Once the students finished their essay, 

the researchers opted out the works that were shorter than 100 words, and selected only 20 pieces of 

essay writing for the research samples. 

The Data Analysis 

 1. Error coding 

The researchers checked all students' writing tasks for errors and marked the errors in every 

piece of work. Error classification table for error analysis in this research was adapted from the 

analysis table of Esther H. Kuntjara(2013). 

2. Error classification 

After checking and recording errors, the researcher classified and coded the errors into the 

following categories: omission of be, omission of –s or –es, omission of verb,addition of auxiliary 

verb, misformation of verb tense, misformation of auxiliary verb, misformaton of verb, disordering, 

and auxiliary verb forms. Error counting and error recording were done in the designed table. The 

statistics i.e., frequency and percentage were used to calculate the errors found in the students’ 

writing tasks. 

3. Analyzed the qualitative data 

According Creswell (2012), analyzing qualitative data requires understandinghow to make 

sense of text and image so that the researcher can from the answers to theirresearch question. There 

are six steps in analyzing and interpreting qualitative data included: 

preparing and organizing, exploring and coding the database,describing finding and forming themes, 

representing and reporting findings, interpretingthe meaning of the finding, and validating the 

accuracy of the finding.  
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Results  

Types of error 

Three syntactic errors were found in the students’ writing, ranged from the highest to the 

lowest frequency as the following: Error in omission, Misformation,and Error in addition, 

respectively. 

Table 1  

The percentage of each type of errors 

Types of error Frequency percentage 

Omission 19 61.3% 

Misformation 9 29.0% 

Addition 3 9.7% 

disordering 0 0% 

 
31 100% 

 

 The table above shows that there were three types of errors. The omission was 19 frequency 

made with the percentage of 61.3, followed by the misformaion was 9 frequency made with the 

percentage of 29.0, and the addition was 3 frequency made whit the percentage of 9.7, respectively.    

1. Omission Error 

Errors of omission were related to the absence of an item in a well formed utterance.Based 

on the data, this error occurred when a sentence loses a part of word or more. The omission was the 

most frequency made with the percentage of 61.3. There were three subcategories as the following: 

omission of –s or –es (68.4%), omission of be (21.0%), and omission of verb (10.5%).  

1.1Omission of –s or -es after verb 

  a)My mom make an apple pie. (Student 2) 

 The sentence above was wrong, because “My mom” is singular form, so that theverb after 

singular verb should be added by –s.  
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The correct sentence: 

  My mom makesan apple pie. 

  b) It make me happy every day. (Student 1) 

 

 This error was due to the omission of a certain linguistic item (suffix –s or -es). Itappeared in 

English verbs when one wanted to make a sentence using present tense and the 

subject as a singular noun. The student did not care if subject of “she, he, it use –s or -es” after verb. 

The subjects “they, we, I, you” did not add – s or -es after verb. From the incorrect 

sentence above, it can be changed to the correct sentence as followed. 

The correct sentence: 

It makes me happy every day. 

 c)He look so amazing. (Student 12) 

 The sentence above was wrong, because “He” was singular form, so that the 

verbafter singular subject should be added by –s.  

The correct sentence: 

He looks soamazing. 

1.2. Omission of be 

The examples of the omissions of bein this case were presented as following sentences: 

a)I ….. interested in fresh air. (Student 20) 

 The sentence above was incorrect because the sentence neededto be add a verb to be in the 

sentence. This errors occurred because the student did not master English grammatical 

structure,especially about linking verb. From the incorrect sentence above, it could becorrect as 

follow:  

I am interested in fresh air. 

b)He … tall. (Student 12) 

 The error in sentence above was omission of to be (is). This auxiliary verb usually 

accompanies with main verb. It couldn’t stand alone and it was used to add functional or 



   

 112 

grammatical meaning to the clause. The auxiliary verb “is”always came before adjective or noun. 

The correct sentence:  

He is tall. 

c) I …. excited to eat it. (Student 2) 

 The sentence above needs a linking verb because there was a compliment. This 

errors occurred because the student did not master English grammatical structure, 

especially about linking verb.  

The correct sentence:  

  I am excited to eat it. 

1.3 Omission of verb 

  a)He …. white hair. (Student 12) 

 The error made by the writer was that he did not put verb in to his sentence.The correct 

sentence should be: 

 He has white hair. 

b. My momalways …. pie apple for me. (Student 2) 

This sentence was incorrect because there was no verb in the sentence, but therewas adverb of 

frequency which make the sentence incomplete. The correct sentenceshould be:  

My mom always makespie apple for me 

2. Misformation Error 

 A misformation error used incorrect form of a morpheme in a structure. This error made the 

sentence ungrammatical. The distribution of misformation error was the second frequency made with 

the percentage of 29.0. There were three subcategories as the following: misformation of verb tense 

and misformantion of verb were the same frequency (12.9%), and misformation of auxiliary (3.2%). 

 2.1 Misformation of verb tense 

 a) Mango salad was easy to find. (Student 21) 

 This sentence was not correct because the student used past simple tense instead present 

simple tense. In this sentence, the student told about the present activity. Therefore, the student 

should use present simple form. 
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 The correct sentence:  

  Mango salad is easy to find. 

 b) I did not eat it every day. (S26) 

 The sentence above was incorrect sentence, this error happened because the student did not 

master in English grammatical structure. In this sentence, the student told about the present activity. 

Therefore, the student should use present simple form. 

 The correct sentence:  

  I donot eat it every day. 

 c) Omelet is easy to made at home. (S22) 

 The sentence above was incorrect sentence. This error happened because the student used 

past simple tense for present activity. Therefore, the student should use present form.  

 The correct sentence:  

  Omelet is easy to make at home. 

 2.1 Misformation of verb  

 1) I usually drinks milk. (S17) 

This error occurred because the student still confuse in making verbal sentence. They did not 

pay attention to the subject in a sentence. They did not know that after plural subjects as I, you, we, 

and theyin present form, the main verb did not need suffix -s or -es.  

 The correct sentence:  

 I usually drink milk. 

2) He have amazing voice. (S12) 

This error happened because the student was influenced be the structure of sentence. The 

student did not know if subject was she, he or it, we should use ‘has’.  

 The correct sentence:  

He hasamazing voice. 

3) She have black hair. (S11) 

This sentence was incorrect because the student used “have” instead of “has”. From the 

sentence above, the subject was “she” so that, the verb should be has.  
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 The correct sentence:  

She hasblack hair. 

3. Addition Error 

 Addition was the opposite of omission. This error took place when an item or more should 

not present in will formed utterances. The distribution of addition error was the third frequency made 

with the percentage of 9.7.  

1) Additional of auxiliary 

1) I’m rarely eat a mom’s apple pie. (S2) 

 This error occurred because the student did not follow the rules. The student considered that 

all type of sentences must use auxiliary after subject, especially subject “I” that was followed by 

“am”.It could be changed to the sentence the corrected sentence.  

 The correct sentence:  

I…rarely eat a mom’s apple pie. 

 2) I am think shopping was a way to relieve stress for me. (S7) 

 This sentence was incorrect because the student did not follow the rules. The student 

considered that all type of sentences needed auxiliary after subject, this sentence did not need 

auxiliary verb “am” after “I”. to make the correct simple present tense we should write as:  

 The correct sentence:  

  I … think shopping was a way to relieve stress for me. 

 3) I am like addicted to eat spicy food. (S6) 

 The sentence above was incorrect sentence. This error happened because the student 

considered that after all subject in the sentence should be followed by linking verb, especially subject 

“I” it should be followed by linking verb “am”. 

 The correct sentence:  

  I … like addicted to eat spicy food. 
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Discussion 

 According to the research results, three main categories of error were found in 

students’ essay writing as the following: 1) omission error, 2)misformation error, 3)additional error, 

respectively. 

 1) Omission error 

 The results revealed that among three categories, omission errors occurred the most 

frequently. It means that the second year English major students in the Faculty of Humanities and 

Social Sciences, Buriram Rajabhat University lacked knowledge of present tense when writing essay. 

Thiscould be explained that their proficiency to write a composition was still insufficient. Itwas 

possible that they had poor grammar knowledge. This phenomenon may cause from 

the lack of constant practice in using grammar in writing a composition or any written 

works. This was consistent with the research of Ampomratana. (2009) who claimed that omission of 

verb and construction error were the essential problems in her research. It consisted of the 

Pongperhee (2012) his research result revealed that grammatical error was the main problem. The 

student made the sentence error in omission of verb to be. It caused from mother tongue language.  

2) Misformation Error 

The misformantion error was a secondary mistake found in the student essay. Because of the 

lack of verb tense knowledge, the student sometimes failed to use tense include they used past simple 

tense instead present simple tense. Some student still confused in making the correct sentence. They 

did not know that after plural subjects in present form, the main verb did not need to add -s or -es. 

This was consistent with the research ofYamput (2011) who studied an errors analysis of the use of 

past simple tense of first year students at Silapakorn University. The result of the research revealed 

that grammatical errors were based on the four types of errors: misfomation, tense, omission, and 

addition. The students made an errors in misfomation of verb tense. They made an error by used 

present instead past tense.  

3) Addition error 

The addition error was the third mistake found in the student essay, because the student did 

not follow the rules of grammar. The basic structure sentence consisted of subject, verb, object or 
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agreement. One sentence must be the one main verb but the student added more than one verb. So 

that, the sentence was incorrect. The student considered that all type of sentences should add an 

auxiliary verb after subjectespecially, “I” and followed by the main verb.This was consistent with the 

research ofNukit (2007) who studied and error analysis of free English compositions written by the 

students. The research result revealed that the error in grammatical term was the most importance. 

The students ignore the rule of grammar; they added two mains verb in one sentence. It consisted of 

the research of Som-In (2018) who claimed that error in word order was the essential problem with 

the students. They made the incorrect sentence by used the wrong word and they sometime added two 

verbs as in the sentence; I am eat lunch in canteen. In this sentence the student added verb to be 

which was auxiliary verb to the sentence. 

 

Implications 

1. Teachers can utilize the results of this research as a guideline to improve their teaching 

because the results revealed the types and causes of errors found in students’ free composition 

writing. 

2. For further study, researchers should include the study of complications that can possibly 

cause mistakes in student essay writing as well as the development of tools or innovations to help 

solve the problems arising from their writing tasks. 
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Abstract 

 This research aimed to study problems of English speaking in communication of the third 

year students in English major, Buriram Rajabhat University. The samples consisted of 28 third-year 

students of the English program.The simple random sampling was done by drawing lots. The research 

instruments were questionnaires. The statistics used in the quantitative analysis were frequency, 

percentage, mean, and standard deviation. 

 The results showed that the overall problem of English speaking in communication was at 

“Moderate” level (� ̅ = 2.85, S.D. = 0.96). When considering each aspect, problems in English 

speaking in communication found were: “Problems of English speaking in general communication” 

(� ̅ = 2.91, S.D. = 0.95) followed by “Problems of English speaking in communication in the 

classroom” (� ̅ = 2.79, S.D. = 0.97), respectively. 

 Problems of English speaking in general communication were “Moderate” level (� ̅ = 2.91, 

S.D. = 0.95).When considering each aspect, the three most problems found were “Students were not 

confident in speaking English in front of the crowd” (� ̅ = 3.29, S.D. = 0.85), followed by “Students 

are not confident about taking the interview in English” (� ̅ = 3.25, S.D. = 0.89), and the last one was 

“Students cannot introduce products in English to foreigners” (� ̅ = 2.96, S.D. = 0.96), respectively. 

 Problems of English speaking in communication in the classroom were “Moderate” level (� ̅ 

= 2.79, S.D. = 0.97). When considering each aspect, the three most problems found were “Students 

cannot communicate in English with friends who were an international exchange students” (� ̅ = 3.18, 
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S.D. = 0.82), followed by “Students cannot respond in English” (� ̅ = 2.86, S.D. = 0.89), and the last 

one was “Students cannot explain in English” (� ̅ = 2.82, S.D. = 0.90) respectively. 

 

Keywords: communication, English, problems of speaking, speaking 

 

Introduction 

 Language is one of the most important things in communication and it is used as a tool of 

communication among the nations in all over the world. It is important for all people to survive in 

their lives. Every human in the world always use language to communicate, give information and 

knowledge, and express their idea and thought. As Walija (1996) Language is the most effective of 

communication to convey an idea, message, intentions, feelings and opinion to others. There for 

language is not only as a communication tool to deliver of human being, but the language is also one 

of the most important aspects of human life.  

 Speaking skill is an important aspect to acquire when learning a second or foreign language, 

and the success of learning the language is measured from the performance of learners to speak the 

language learned. However most people learning  a  language  have  a  goal  to  be  able  to  speak  so  

that  they  can communicate. As Bailey and Savage, (1994) states that speaking in a second or foreign 

language has often been viewed as the most demanding of the four skills. Thus, the demand of 

speaking fluently is high rather than other language skills, although the others cannot be 

underestimated. English speaking skill requires the speaker to use the authentic language where it 

means that the students need to use the language in any occasions or when communicate with the 

other students in academic context. 

 English is an international language and is an essential tool of unlimited communication with 

the global community. English is a medium of dissemination and exchange of information and 

knowledge in various fields. Therefore, the development of the country in all areas to be prosperous 

and on par with other countries in the world. It is therefore essential to develop the potential of the 

country's population to have the knowledge and ability to communicate in English. Thailand has 

always realized the importance of using English. (PisetWattanavitukul, September 2006) 
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 English speaking is a one of the most common problems which found much in Thai 

universities.  Although the most foreign language learners always manage to pass many vocabulary or 

pronunciation tests and English courses of Bachelor’s Degree students. However, many students 

avoid enrolling in these courses due to problems, such as shyness,  lack of confidence, limited 

vocabulary, sentence, grammar, pronunciation, unfamiliar situation, sense of isolation, self-

consciousness and the fear of looking foolish, etc. (Gslina Kavaliaukience,2006) and also it was 

found in a study which had been conducted on the issue of students “low speaking performance 

indicated that English is highly regarded as the gateway to global marketplace and finding the way to 

improve English not only the students.”  (Bassano&Chirstison, 1987: 201-207) Especially, the 

Ministry of Education has designed scopes of knowledge management to take the foreign teachers 

and native speakers to teach English for students in the university as much as possible, to learn 

include to improve English and to use the ways of the English language that is popular to use around 

the world. 

 From the reasons mentioned above the researchers realized the importance of the problem of 

speaking English for communication of Thai children. By choosing to explore such problems from 

students who currently studying in third year English program, Buriram Rajabhat University. It is 

necessary to study, identify and improve the problem of speaking English and if the cause and 

solution to the problem are known correctly. This will result in the development of learning English 

in Buriram Rajabhat University to be more efficient. Therefore, the research team is interested in 

studying the students' problematic English speaking education. As well as encourage all students to 

practice various speaking skills In order to benefit the development of the English language ability of 

Thai children and can be used to consider solving the problems on the spot. To realize the importance 

of using English in life in the future more effectively. 

 

Research Objectives 

 1. To know the problems of English speaking in communication of the third year students, 

Buriram Rajabhat University. 
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 2. To look for the solutions to the problems of Speaking English in communication of the 

third year students, Buriram Rajabhat University? 

 

Research Questions 

 1. What are the problems in Speaking English in communication of the third year students, 

Buriram Rajabhat University? 

 2. What are the solutions to the problems of Speaking English in communication of the third 

year students, Buriram Rajabhat University? 

 

Significance of the Study 

 Significance of the research will gain the benefits as follows:  

 1. Students know the problems in English Speaking and can be employed to improve English 

Speaking. 

 2. Teachers can employ the results of this research to guide student’s communication 

development. 

 

Research Methodology 

1. Research Design 

 The research is aimed at investigating problems in English speaking in communication of the 

third year students in English Program, Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat 

University. The researchers used the quantitative methodology for study. 

2. Population and Samples 

 1. The Population 

  The population of this study included 64 third-year students in the English Program 

studying in semester 1 in the academic year 2020. They have two groups from the English program, 

Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University. 
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 2. The Samples 

  The sample consisted of 28 third year students in the English by using the Taro 

Yamane formula. 

 

3. Research Instrument 

 The research instrument is a set of questionnaire. The construction of the instrument is as 

follows: 

 1 The researchers created a questionnaire on the problem of speaking English for 

communication. To explore problems in speaking English, The questionnaire consists of 3 parts as 

follows:  

  Part 1 General Information of the sample. 

  Part 2 Questions are about problems in English speaking. The researchers drafted 

the questionnaire using the rating scale from Likert’s 5 rating scales determined by scoring in each 

question as follows.  

     Meaning Opinion levels 

    5 means  most 

    4 means  much  

    3 means  moderate 

    2 means  less 

    1 means  least 

  Part 3 Opinions and suggestions. The respondents will write the suggestions about 

problems in English speaking in their styles. 

 2. The researchers submit the draft of the questionnaire 20 items both Thai and English to the 

advisor to check for the correctness and appropriateness. 

 3. The researchers revised according to the advisor’s suggestions. 

 4. The revised questionnaire is examined by the three experts to check and the items of the 

test were edited by the research advisors before proposing the experts to examine the validity by 

using IOC. (See in Appendix B)  
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  +1 = When it is sure that items of the questionnaire are coincident with objectives. 

   0 = When it is not sure that items of the questionnaire are coincident with 

objectives. 

  -1 = When it is sure that items of the questionnaire are not coincident with 

objectives. 

  The names of the three experts are as follows: 

   1. Mr. ChaowalitKuemphukeo 

   2. Mr. SomyongSom-in 

   3. Ms. ThitapornPutklang 

 5. The questionnaire was edited according to the experts’ suggestions 

 6.The present research used questionnaires to try out for the Bachelor of Education Program 

in English which is not a sample group in this research, 20 people and bring to calculate the reliability 

value of instrument which used the Coefficient formula of Cronbach (1990) which got the reliability 

value of all questionnaires was 0.98 

4. Data Collection 

 3.4.1 The researchers collected data by questionnaire from the samples. 

 3.4.2 The researchers took the questionnaire to check the integrity. 

5. Data Analysis 

 After checking the completion of each questionnaire, the researchers will analyze the data 

collected from questionnaires and interview by using a computer program to analyze the data. There 

are two statistical devices employed in this study as follows: 

 1. Frequency and percentage (%) will be used to calculate the data of the personal 

information of the samples. 

 2. Mean (x) and standard deviation (S.D.) will be used to calculate the following criteria that 

were employed for interpretation.  

 The data obtained from the questionnaire will be analyzed by using percentage, mean and 

standard deviation. After that, the researchers will compare the data with the criteria as follows: 
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          Mean  Degree of use 

   4.50 - 5.00   means  most 

   3.50 - 4.49   means  much 

   2.50 - 3.49   means   moderate 

   1.50 - 2.49   means   less 

   1.00 - 1.49  means   least 

 

Results 

 The research entitled "A Study of Problems in English Speaking in Communication of Third 

Year Students in English Program, Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat 

University" The purpose of this research is to study problems in English speaking in communication. 

The results obtained from data analysis were as follows: 

1. General Information of the Samples 

 This section includes the information of sex, nationality, English speaking proficiency level, 

and do you think your English speaking communication skills are sufficient as shown in Table 1. 

Table 1  

The frequency and percentages of general Information of the Sample. 

 Information Frequency Percentage 

1. Gender 
Male 

Female 

4 

24 

14.3 

85.7 

Total 28 100 

2. Nationality 
Thai 

Other 

28 

0 

100 

0 

Total 28 100 

3. English speaking proficiency level 

Less 

Medium 

Good 

2 

18 

8 

7.1 

64.3 

28.6 

Total 28 100 
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4. Do you think your English speaking in 

communication skills are sufficient? 

Sufficient 

Not enough 

20 

8 

71.4 

28.6 

Total 28 100 

  

 From the table 4.1, the finding showed that the general information of samples were 24 

female student (85.7%) and 4 male student (14.3%). They were Thai (100%). English speaking 

proficiency level as follow: less level 2 student (7.1%), medium level 18 student (64.3%) and good 

level 8 student (28.6%). Their English speaking communication skills were sufficient 20 student 

(71.4%) and not enough 8 student (28.6%). 

2. Overview of the Result of Problems in English Speaking in Communication 

 This section includes of the result of problems in English Speaking in communication. By 

using Likert’5 rating scale determined by scoring in each question as follows: 4.50-5.00=most, 3.50-

4.49=much, 2.50-3.49=moderate, 1.50-2.49=less, 1.00-1.49=least. It is shown in Table 2. 

Table 2  

The descriptive statistics mean and standard deviation of overview. 

 Mean ( ) S.D. Meaning 

 1. Problems of English speaking in communication in the 

classroom. 
2.79 0.97 Moderate 

 2. Problems of English speaking in general communication 2.91 0.95 Moderate 

Total 2.85 0.96 Moderate 

    

 From the table 4.2, the finding showed that the overall of problems in English speaking in 

communication were “Moderate” level (�̅ = 2.85, S.D. = 0.96). When considering each aspect, 

problems in English speaking in communication found were: “Problems of English speaking in 

general communication” (� ̅ = 2.91, S.D. = 0.95) follow by “Problems of English speaking in 

communication in the classroom” (� ̅ = 2.79, S.D. = 0.97), respectively  
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3. Problems of English Speaking in Communication in the Classroom 

 A study of problems in English speaking in communication. Which is divided into all 10 

aspects as follows.This section contains problems in English speaking in communication in the class. 

Get the average as shown in Table 3 

Table 3  

Problems of English Speaking in Communication in the Classroom. 

 Mean ( ) S.D. Meaning Rank 

 1. You cannot communicate in English with foreign 

teachers. 
2.75 0.97 Moderate 6 

 2. You cannot answer the questions of the teacher in 

class in English. 
2.80 0.98 Moderate 4 

 3. You cannot present your work in front of a class in 

English. 
2.75 1.00 Moderate 7 

 4. You cannot communicate in English with a friend 

who is an international exchange student. 
3.18 0.82 Moderate 1 

 5. You cannot speak English in class. 2.79 1.17 Moderate 5 

 6. You cannot explain in English. 2.82 0.90 Moderate 3 

 7. You cannot respond in English. 2.86 0.89 Moderate 2 

 8. You cannot participate in English debating 

competitions. 
2.75 1.00 Moderate 8 

 9. You cannot introduce yourself in English. 2.57 1.00 Moderate 10 

 10. You do not speak English well with foreign 

teachers. 
2.64 0.95 Moderate 9 

Total 2.79 0.97 Moderate  

 

 From the table 4.3, the findings showed that problems of English speaking in communication 

in the classroom were “Moderate” level (�̅ = 2.79, S.D. = 0.97). When considering each aspect, the 

three most problems of English speaking in communication in the classroom found were “You cannot 

communicate in English with a friend who is an international exchange student” (�̅ = 3.18, S.D. = 
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0.82), follow by “You cannot respond in English” (� ̅ = 2.86, S.D. = 0.89), and the last one was “You 

cannot explain in English” (� ̅ = 2.82, S.D. = 0.90) respectively. 

 

4. Problems of English Speaking in General Communication 

 A study of problems in English speaking in communication. Which is divided into all 10 

aspects as follows.  

 This section contains problems in English speaking in communication in general 

communication. Get the average as shown in Table 4 

Table 4  

Problems of English Speaking in General Communication. 

 Mean  S.D. Meaning Rank 

1. You cannot give directions in English. 2.79 0.99 Moderate 7 

2. You cannot be an interpreter. 2.93 1.02 Moderate 5 

3. You cannot go to help foreigners. 2.71 0.98 Moderate 9 

4. You cannot speak for help in English. 2.96 1.07 Moderate 4 

5. You cannot greet a foreigner. 2.75 0.84 Moderate 8 

6. You has no confidence in speaking English in front of 

the crowd. 
3.29 0.85 Moderate 1 

7. You are not confident about taking the interview in 

English. 
3.25 0.89 Moderate 2 

8. You cannot recommend the restaurant in English. 2.89 0.96 Moderate 6 

9. You cannot introduce products in English to 

foreigners. 
2.96 0.96 Moderate 3 

10. You cannot recommend tourist attractions in English 

to foreigners. 
2.61 0.92 Moderate 10 

Total 2.91 0.95 Moderate  

 

 From the table 4.4, the findings showed that Problems of English speaking in general 

communication were “Moderate” level (�̅ = 2.91, S.D. = 0.95). When considering each aspect the 
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three most problems of English speaking in general communication was “You has no confidence in 

speaking English in front of the crowd.” (� ̅ = 3.29, S.D. = 0.85), follow by “You are not confident 

about taking the interview in English” (� ̅ = 3.25, S.D. = 0.89), and the last one was “You cannot 

introduce products in English to foreigners” (� ̅ = 2.96, S.D. = 0.96), respectively. 

 

Conclusion 

 This study was aimed at investigating problems of English speaking in communication to 

find out ways to solve problems of English teaching at Buriram Rajabhat University. This research 

has following purposes: To know the problems of English Speaking in communication of the third 

year students, Buriram Rajabhat University and to a guideline for solving problems in teaching and 

learning English in Buriram Rajabhat University. The researchers created a questionnaire on the 

problem of English speaking in communication, to explore problems in English speaking. The 

questionnaire consists of 2 parts as follows: general Information of the sample, questions are about 

problems in English speaking and opinions suggestions. And the data from 28 questionnaire were 

analyzed by using a computer program (SPSS). The researcher collected data as follows:  

 1. Study theory, documents and related research with English Speaking for Communication.  

 2. Study questionnaire related of English Speaking for Communication. 

 3. Draft questionnaire needs of English Speaking for Communication. , rating scale from 

Likert 5 levels. 

 4. The researchers make the appointment with respondents to collect data. 

 The researchers analyzed the quantitative data using descriptive statistics mean ( ), standard 

deviation (S.D.) and Frequency and percentage (%).  

 The following study findings were summarized drawing from the data analysis and 

interpretation of the data, showed that a study of problems in English speaking in communication of 

third year students in English Program, Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat 

University. Were as follows:  

 1. The findings showed that the general information of samples were female 24 students 

(85.7%) and male 4 students (14.3%). They were Thai (100%). English speaking proficiency level as 
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follow: less level 2 student (7.1%), medium level 18 student (64.3%) and good level 8 student 

(28.6%). Their English speaking communication skills were sufficient 20 student (71.4%) and not 

enough 8 student (28.6%). 

 2. The finding showed that the overall of problems in English speaking in communication 

were “moderate” level (� ̅ = 2.81, S.D. = 0.96). When considering each aspect, problems in English 

speaking in communication found were: “Problems of English speaking in general communication” 

(� ̅ = 2.83, S.D. = 0.95), follow by “Problems of speaking English in communication in the 

classroom” (� ̅ = 2.79, S.D. = 0.97), respectively. 

 3. Overall, the most frequently students have problems English speaking in general 

communication the most was "moderate" level (� ̅ = 2.91, S.D. = 0.95). When considering each 

aspect students have the most problems of English speaking in general communication was “You has 

no confidence in speaking English in front of the crowd” (� ̅ = 3.29, S.D. = 0.85), follow by “You are 

not confident about taking the interview in English” (�̅ = 3.25, S.D. = 0.89), and the last one was 

“You cannot introduce products in English to foreigners” (� ̅ = 2.96, S.D. = 0.96), respectively. 

 4.The totally that the most frequently students have problems English speaking in 

communication in the classroom were “moderate” level (� ̅ = 2.79, S.D. = 0.97).and When 

considering each item students have the least Problems of English speaking in general 

communication was “You cannot introduce yourself in English”(� ̅ = 2.57, S.D. = 1.00), follow by 

“You do not speak English well with foreign teachers” (� ̅ = 2.64, S.D. = 0.95), and the last one was 

“You cannot present your work in front of a class in English” (�̅ = 2.75, S.D. = 1.00), respectively.  

 

Discussion 

 The results of the study showed that problems in speaking English in communication are: 

Problems of English speaking in general communication. These problems make the sample 

population feel not confident. For example, when asked what to gain from studying verbal 

communication it is noteworthy that large numbers of the sample population responded that they were 

more assertive. Better personality and able to bring their knowledge and abilities to use in the future. 

(LakaPiya-adchariya, 1981: 237-279) defines self-confidence as thinking about a person who believes 
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that he is capable, valued, accepts and is satisfied with himself and thus builds confidence. From this 

definition, it can be seen that the sample group lacks self-confidence because they think that they lack 

the knowledge, ability and speaking skills. Does not speak English well, knows little vocabulary, and 

is dissatisfied with his level of English. Such thoughts result in a lack of confidence in speaking. 

(SurasakJamcharoen, 2017: 87) stated that providing activities for students to develop their English 

language skills especially listening-speaking ability. The activities used can have many aspects: 

activities involving scenarios, role-playing, and real situations. Skills enhancement activities, training, 

English camp activities, etc. The researcher hopes that Ajarn will organize skill-enhancing activities 

in this area which are activities that help learners develop listening-speaking using various 

simulations. Give learners to think, analyze and be confident, be more confident to speak, 

communicate, be more assertive, and apply the knowledge learned to apply and benefit in the future.  

 

Recommendation  

 1. This research investigated a small group of population and samples. In the future research 

should increase a number of population and samples in order to make the finding of the study clearer.  

 2. This research investigated only one group of population and samples. The future research 

should investigate at least two group such as high and low ability students, to compare the results in 

order to see the difference between the two groups and in order to gain a better research finding.  

 3. The future research can be carried on the other groups that can communicate in English or 

other second languages. In the future, researchers should investigate the English language problems 

of other fields in the university. 
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Abstract 

 The objectives of this study were 1) to analyze the categories of hyponymy in the novel 

“Heidi”, and 2) to find out the most predominant category of hyponymy used in the novel “Heidi”. 

The research instrument consisted of two parts with 23 chapters in novel “Heidi”. It was analyzed by 

reading and classifying the data. The nature of this research was a mixed-method research by 

collecting both qualitative and quantitative data. The statistics i.e. frequency and percentage were 

employed to analyze the obtained data. 

 The research findings were as follows: There were 38 types of hyponymy found in the 

novel “Heidi”. These types of as follows: hyponymy were places, emotion, parts of body, clothes, 

occupation, animals, parts of house, number, plants, masculine gender, feminine gender, color, 

personality, furniture, parts of the day, types of room, kitchenware, food, flowers plant, generation, 

weather, sizes, month, appearance, distance, seasons, equipment, poultry, time, transportation, drink, 

vehicle, feather, weapons , dessert, days of the week, shapes and insects. The most predominant 

hyponymy found in the novel was “places” with a total of 47 words.  

 

Keywords: semantics analysis, semantics, hyponymy, novel 

 

Introduction 

 At the present time, language is a crucial tool used for communication. Human can 

comprehend other people correctly and effectively by utilizing language. Mihalicek et al (2011) said 

“when you use language, you use it to communicate an idea from your mind to the mind of some 

else”. Language is a culture of humans. It is a symbol of other cultures of humans as well. 
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Furthermore, Cruse (1986) states that Language is involved in linguistics and linguistics is the 

scientific study of language and its structure including the study of morphology, syntax, phonetics, 

and semantics. Specific branches of linguistics include sociolinguistics, dialectology, 

psycholinguistics, computational linguistics, historical-comparative linguistics, and applied 

linguistics. Linguistics included the sounds, words, and grammar rules. Words in languages are finite, 

but sentences are not. It is a creative aspect of human language that sets it apart from animal 

languages. 

 Semantics is all around us thematic form as it is shown on meaning of a word, phrase, 

sentence, or text that we used to in every single day. The concept of Bréal (1897) specified that “The 

study of language form must include the concept of function or meaning. The real cause of language 

change was not in forms of language, but the human mind in speakers’ perception of these forms”. In 

the other words, Semantics is the branch of linguistics and logic concerned with meaning. There are a 

number of branches and sub-branches of semantics, including formal semantics, which studies the 

logical aspects of meaning, such as sense, reference, implication, logical form, lexical semantics, and 

conceptual semantics. Most of the people do not pay much attention to the “Hyponymy” that is a 

word of more specific meaning than a general or superordinate term applicable to it.   

 In this introduction to Hyponymy. It is one of semantics relationship. Hyponymy 

corresponds to a unilateral implication. Thus, hyponymy can be viewed as the semantic relation of 

subordination, i.e. the specification of semantic content. The superordinate term is referred to as 

hyperonym, while hyponyms that share the same hyperonym are called co-hyponyms. Besides 

hyponymy, a second important hierarchical sense relation is called Meronymy. Meronymy refers to 

part-whole relationships that hold between words on different hierarchical levels whereas hyponymy 

involves a relationship of inclusion between different classes. (Semantics Sense Relations, 2020) 

 The novel Heidi is one of those classic books that we would highly recommend to 

everyone. 11years and upwards; it taught us about the power of friendship and the main character of 

Heidi is definitely our favorite. Also, the descriptive language about the Swiss Alps really inspired us 

to visit the land of Heidi. 
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 From these reasons, the researchers decided to conduct a study entitle “Semantics 

Analysis of Hyponymy in the novel “Heidi”, and we considered that analysis of hyponymy will assist 

English learners to comprehend about the meaning of hyponymy and how to use it. Especially, they 

will be able to find the category of hyponymy in the novel “Heidi”. 

 

Semantic Analysis 

  Semantic analysis gives the exact meaning or the dictionary meaning from structures 

created by syntactic analysis. Semantic, as a branch of linguistics, aims to study the meaning in 

language. Language demonstrate a meaningful message because of the semantic interaction with the 

different linguistic levels, phonology (phones), lexicon and syntax. Semantic analysis deals with the 

sentences refers to the elements in the world. (Mallama & Hanumanthappa, 2014) 

  Poroshin (2020) states that the main objective of semantic analysis is to minimize the 

syntactic structures and provide the meaning, finding synonyms, word sense disambiguation, 

translating form one natural language to another, and populating base of knowledge. 

 

Hyponymy  

 Hyponymy is a less familiar term to most people than either synonymy or antonymy, but 

it refers to a much more important sense relation. It is describes what happens when we say ‘An X is 

a kind of Y’—A daffodil is a kind of  flower, or simple, A daffodil is a flower. (Crystal, 2003). While 

Rowe and Levine (2016) state that “Hyponyms are more specific words that constitute a subclass of a 

more general word.”  

 Hyponymy is not restricted to nouns. The verb to see, for example, has several 

hyponyms-glimpse, stare, gaze, ogle, and so on. Edward Finegan that have words in hyponymic 

relationships vary from one language to the next” (Finegan, 2008)  

 Several researchers divide categories and define meanings of Hyponymy are as follows: 

 - Parts of the day A period of 24 hours, especially from twelve o'clock  

       one night to twelve o'clock the next night. 

 - Places    An area, town, building, etc. 
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 - Feminine gender A woman or girl. 

 - Masculine gender A boy, man, or male animal. 

 - Colors    Color television, photography, or printing shows things in  

       all their colors, not just in black and white. 

 

 - Clothes   Things such as dresses and trousers that you wear to cover,  

       protect, or decorate your body. 

 - Parts of body  The whole physical structure that forms a person or animal. 

 - Number   (A sign or symbol representing) a unit that forms part of  

       the system of counting and calculating. 

 - Distance   The amount of space between two places. 

 - Parts of house  A building that people, usually one family, live in. 

 - Personality   The type of person you are, shown by the way you behave,  

       feel, and think. 

 - Types of room  A part of the inside of a building that is separated from other  

       parts by walls, floor, and ceiling. 

 - Time     The part of existence that is measured in minutes, days,  

       years, etc., or this process considered as a whole. 

 - Generation   The period of time someone has been alive or something  

       has existed. 

 - Occupations   A person's job. 

 - Weather   The conditions in the air above the earth such as wind, rain,  

       or temperature, especially at a particular time over  

       a particular area. 

 - Sizes     How large or small something or someone is. 

 - Plants    A living thing that grows in earth, in water, or on other  

       plants, usually has a stem, leaves, roots, and flowers, and  
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       produces seeds. 

 - Emotion   A strong feeling such as love or anger, or strong feelings in  

       general. 

 - Animals   Something that lives and moves but is not a human, bird,  

       fish, or insect. 

 

 - Furniture   Things such as chairs, tables, beds, cupboards, etc. that are  

       put into a house or other building to make it suitable and  

       comfortable for living or working in. 

 - Transportation  The movement of people or goods from one place to another. 

 - Seasons   One of the four periods of the year; spring, summer,  

       autumn, or winter. 

 - Kitchenware  Plates, bowls, knives, forks, spoons, etc. used in the kitchen. 

 - Weapons   Any object used in fighting or war, such as a gun, bomb,  

       knife, etc. 

 - Drink    (An amount of) liquid that is taken into the body through  

       the mouth. 

 - Dessert    Sweet food eaten at the end of a meal. 

 - Days of the week A period of seven days, especially either from Monday to  

       Sunday or from Sunday to Saturday. 

 - Food     Something that people and animals eat, or plants absorb,  

       to keep them alive. 

 - Vehicle   A machine, usually with wheels and an engine, used for  

       transporting people or goods on land, especially on roads. 

 - Month    A period of about four weeks, especially one of the twelve  

       periods into which a year is divided. 

 - Flowers plant  The part of a plant that is often brightly coloured and has  
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       a pleasant smell, or the type of plant that produces these. 

 - Equipment   The set of necessary tools, clothing, etc. for a particular  

       purpose. 

 - Shapes    The distance from the top to the bottom of something, or  

       the quality of being tall. 

 - Poultry    Birds, such as chickens, that are bred for their eggs and  

       meat. 

 - insects    A type of very small animal with six legs, a body divided  

       into three parts and usually two pairs of wings, or, more  

       generally, any similar very small animal. 

 - Appearance  The way a person or thing looks to other people.  

 - Feather    One of the long, light objects that cover a bird’s body,  

       having soft fibers along each side of a thin, stiff, central  

       stem. 

  

Research Objectives 

 1. To analyses the categories of hyponymy in the novel “Heidi” 

 2. To find out the most predominant category of hyponymy used in the novel “Heidi” 

 

Research Methodology 

 1. Research Design 

 The study was a mixed-method research by collecting both qualitative and quantitative 

data. The qualitative method was utilized to explain the categories of hyponymy in the novel Heidi 

whereas the quantitative method was used to calculate the result of the amount of the categories of 

hyponymy in the novel Heidi. 

 2. Research Instrument 

  2.1 Novel 
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  Novel refers to stories based on imaginations, events and stories. Novel was 

different from the real story that are classified as novel, such as fairy tales, short stories, myths and 

cartoons. Therefore, the researcher used the novel Heidi for analyzing and collecting hyponymy. 

 3. Data Collection 

  The methods for data collection were as follows: 

  3.1 The data were collected from the novel Heidi, part 1 consists of 14 chapters and part 

2 consists of 9 chapters. 

  3.2 The researchers categorized the hypernym found in the novel Heidi. 

  3.3 The researchers collected the statement for creating the Index of Item Objective 

Congruence (IOC). 

  3.4 Three experts examined the Index of Item Objective Congruence (IOC) of data 

by checking. 

  3.5 The researchers summarized the results of all data and created the result table 

and graphic chart. 

  4. Data Analysis 

   4.1 Reading and classifying 

  The data were analyzed by reading novel and categorizing the types of each word group. 

Hyponymy was tabulated according to each classification. At the classifying each category, the 

phrases and words of category were calculated so as to get how many of categories of hyponymy and 

the most categories in the novel Heidi were used. 

    4.2 The Statistics of the Data 

  This research used the descriptive statistic for studying the results as follows: 

   4.2.1 Percentage 

   The percentage was used for calculating the result of the amount of the 

categories of hyponymy in the novel Heidi. As the formula below: 

 

P=  
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   P    =    percentage 

   F    =    the frequency which you would like to calculate as a percentage 

   n    =    all frequency (Kruchiangrai, 2019) 

    4.2.2 Index of Item Objective Congruence (IOC) 

    The Index of Item-Objective Congruence (IOC) was applied to assess the 

content exactitude by three experts through the following equation:  

 

N

R
IOC


  

 

  IOC    =    the congruence of the content of the analyzed items against the 

theoretical framework of Gottlieb (1992).  

  ΣR   =   the total score of experts.  

  N   =  the number of experts.  

  R   =  the assessments which were given by experts  

  The criterion of giving the score of the experts will be   +1, 0, and  -1 the audit by 

providing as following: 

   +1   means agree 

       0   means indecisive 

    -1   means disagree 

  The IOC of items is between 0.5-1.0, it is acceptable. On the other hand, if the IOC 

is lower than 0.5, this shall be readjusted. 
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Results 

 The result in the topic of Semantics Analysis of Hyponymy in the novel “Heidi” 

 

Table 1  

The list of Hyponymy and its words in the novel of Heidi 

No Category of Hyponymy Word Total 

1 Parts of the day Evening, night, morning, early, afternoon, dusk, daylight, 

tonight, dawn, midday 

10 

2 Places House, Alps, nursery, heaven, Frankfurt, cliffs, Scesaplana, 

hut, suburbs, mountains, Holstein, harbor, Paris, 

Switzerland, Basle, hotel, Maienfeld, valley, Dörfli, railway 

station, abysses, Falknis, church, garden,  churchyard, 

refuge, meadows, village, cottage, hamlet, ground, 

Prattigau, farm, school, hayloft, Ragatz, Domleschg, 

country, Naples, desert, Ursel, Pfafferserdorf, shelter, 

dwelling, shed, amusement, court 

47 

3 Feminine gender Lady, grandmamma, aunt, grandmother, madam, girl, 

mother, daughter, protegee, women, wife, sister 

12 

4 Masculine gender Grandfather, men, father, son, papa, gentleman, uncle, 

hermit, brother, boy, husband, pastor, fellow 

13 

5 Colors White, green, golden, red, black, grey, silver, blue, ruddy, 

dark brown, yellow, rosy 

12 

6 Clothes Cap, dress, frock, nightgown, apron, under wear, shawl, hat, 

scarf, cloak, shoes, coat, trousers, sleeves, skirt, shirts, 

stocking, jacket, cotton dress, handkerchief 

20 

7 Parts of body Head, cheek, eyes, heart, arms, shoulder, finger, face, lips, 

mouth, throat, back, lap, feet, hands, neck, knees, elbows, 

heels, nerve, legs, ears, forehead, nails, toes 

25 

8 Number One, two, five, twelve, nine, three, four, thousand, twenty-

six, ten, seventy, fifteen, six, eight, seven 

15 

9 Distance Near, long, far, close 4 
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Table 1 (cont.) 
No Category of Hyponymy Word Total 

10 Parts of house Door, walls, windows, floor, shutter, bar, doorsill, roof, 

ladder, fireplace, board, stool, wood, threshold, bedspread 

15 

11 Personality Friendly, gracious, polite, naughty, confidence, talkative, 

keen, solemn, sturdy, fierce, severe, dull 

12 

12 Types of room Library, dining room, living room, hall, sleeping room, 

kitchen, bedroom, loft, sitting room, visitor’s room 

10 

13 Time Now, moment, hour 3 

14 Generation Child, old, young, older, elder, ancient 6 

15 Occupations  Servant, shepherd, teacher, watchman, doctor, driver, baker, 

marshal, chambermaid, soldier, carpenter, herd, fisherman, 

nurses, cow keeper, policeman, hunting, housekeeper 

18 

16 Weather Snowy, stormy, sunny, cold, windy 5 

17 Sizes Large, big, little, huge, small 5 

18 Plants Shrubs, grass, fir, aspen, blossom, herbs, bushes, thicket, 

thyme, oaks, larch, moss, wild plum, straw 

14 

19 Emotion Cry, happy, fear, unhappy, sorrow, sad, glad, rejoice, 

gloomy, enjoy, grief, wonder, tired, indignation, suffer, 

bitter, fright, lamenting, angry, exited, fresh, nicely, 

eagerness, anxious, curiosity, afraid, mournfully, sobbing, 

rages 

29 

20 Animals Sheep, goat, lamps, swine, kitten, turtle, mouse, horse, bear, 

cows, cattle, pigs, calf, weasel, dogs, cat,  

16 

21 Furniture Bed, footstool, chair, table, couch, cupboard, stool, bench, 

sofa, closet, shelf, three-legged wooden stools 

12 

22 Transportation Carriage, train, sled 3 

23 Seasons Summer, winter, autumn, spring 4 

24 Kitchenware Pot, bowl, jug, plate, cup, glasses, iron fork, knives, teapot 9 

25 Weapons Revolvers, firearms 2 

26 Drink Water, milk, coffee 3 
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Table 1 (cont.) 
No Category of Hyponymy Word Total 

27 Dessert Cake, toast 2 

28 Days of the week Sunday, Saturday 2 

29 Food Bread, roll, cod-liver oil, sausage, cheese, meat, butter, 

smoked-meat, meat 

9 

30 Vehicle Wagon, cart, wheel chair 3 

31 Month September, June, May, February, March 5 

32 Flowers plant Primroses, bluebells, centaury, rose, heliopsis, wild rose, 

alpine rose, gentians, rock rose 

9 

33 Equipment Shovel, pencil, bag, basket 4 

34 Shapes Tall, short 2 

35 Poultry  Swan, Goldfinch, birds, robber-bird 4 

36 Insects Gnats, beetle 2 

37 Appearance Dignified, beautiful, pretty, lovely, 4 

38 Feather Hair, eyebrows, beard 3 

Total 373 

 

 2. The result of the most predominant category of hyponymy used in the novel Heidi 
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Figure 1 Recapitulation of hyponymy category 
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 According to the Figure 1 data analysis, the hyponymy category of “places” was found 

the most in the novel Heidi, whereas the hyponymy category of “weapons”, “dessert”, “days of the 

week”, “shapes”, and “insects” was found the least. 

 

Summary 

 The research objective included two main points which were: 1) to analyses the category 

of hyponymy in the novel “Heidi” and 2) to find out the most predominant category of hyponymy 

used in the novel “Heidi”. The research instrument was the novel Heidi. The data collection were 

reading and collecting data and the step of data collection. The data analysis were reading and 

classifying and the statistics of the data, the statistics of the data were percentage and Index of Item 

Objective Congruence. Thus, the research results indicated that 1) The amount of the categories in the 

novel Heidi were 38 categories. 2) The result of the total of hyponymy revealed the most predominant 

category of hyponymy which was stated on novel Heidi were places (47 words or 12.60 percent), 

emotion (29 words or 7.80 percent), parts of body (25 words or 6.70 percent) respectively. 

 

Discussion 

 The findings of the total category of hyponymy in the novel Heidi showed that the most 

three types of hyponymy in the novel Heidi were places (47 words or 12.60 percent), emotion (29 

words or 7.80 percent), and parts of body (25 words or 6.70 percent), respectively. 

 According to the Hyponymy theory, that were reviewed in Chapter 2, Al- Shemmery and 

Alshemmery (2017) that hyponym has a form of meaning that is related to each other that forms a 

sequence based on the arranged meaning. According to Hurford (2007), that lexical hierarchy was a  

grouping of lexical items whose meanings are related in a way that can be represented by means of a 

‘tree-diagram'. , it can be concluded that has discussed theories of Hyponymy. Those theories 

described about meaning and definition of hyponymy. It is a word of more specific meaning than a 

general or superordinate term applicable to it. 

 The findings of this study were the same as the previous study of Yule (2010) said that it 

was a simple understanding of conceptual meanings as they are usually explained in a dictionary. 
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Then the associative meaning has relationship with connotative meaning of an object or word where 

each individual may have differences of opinion. According to Telaumbanua and Sihombing (2017) 

and Zakiyah (2020) said that it was the research concluded that for learners, students can enrich their 

vocabulary and can write and speak in English confidently.  

 As the research objectives, it found that a hyponymy was the study about meaning of 

language involves the relation of the meanings of word. According to, the hyponymy in the novel 

Heidi consisting of 38 types which were parts of the day, places, feminine gender, masculine gender, 

colors, clothes, parts of body, number, distance, parts of house, personality, types of room, time, 

generation, occupations, weather, sizes, plants, emotion, animals, furniture, transportation, seasons, 

kitchenware, weapons, drink, dessert, days of the week, food, vehicle, month, flowers plant, 

equipment, shapes, poultry, insects, appearance, and feather. By the way, it found that the most types 

of hyponymy in the novel Heidi was places. 

 

Suggestions 

 1. Regarding the suggestion for implications, English teachers and students can use the 

results obtained from this research to develop their English relevant to hyponymy found in the novel. 

 2. The further study should focus on the hyponymy in other areas such as movie, short 

story, magazines and newspapers. 
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Abstract 

The objective of this study aimed to study students’ satisfaction towards online learning. The 

samples consisted of 108 undergraduate English program students at Buriram Rajabhat University 

which the samples were selected by accidental sampling. The questionnaire was used as the 

instrument for this study. The statistic used to analyze the obtained data were frequency percentage 

mean and standard deviations. The findings indicated that for overall students rated their satisfaction 

on online learning as much satisfactory ( = 3.57, SD = 0.84). When considering each item, it was 

found that the most cited reason for satisfaction was “Online learning keeps social distance ( = 4.14, 

SD = 4.09), followed by “Online learning saves time commute to the university ( =3.82, SD= .90 ) ” 

and “The course resources and materials for online course were easily accessible during the course 

( =3.64, SD =  1.08)” respectively. 

 

Keywords:  Buriram Rajabhat University, online learning, satisfaction 

 

Introduction 

Education is one of the factors that assist the people to live together in society properly by 

knowing and respecting rights, laws, and regulations. There are various benefits that we gain from 

education. Therefore, educational promotion and development must be done continuously. The world 
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of technology began many years ago. Technology plays an important role in education of every 

country in the world, including Thailand. Especially, when our country has impacted by the Corona 

virus epidemic since December 2019. When people need to keep social distance to protect themselves 

from the others who might be the effected one. Education management policy has to be changed to 

catch up with the situation. Buriram Rajabhat university also face this problem. So online learning 

becomes one the choices that necessary. This online learning is different from the traditional 

classroom learning. It is the new way of learning for students. There are some benefits from online 

learning system such as online learning allows each leaner to learn in what they are interested in and 

suit with their abilities. The use of media is also a part that helps students to be able to study and 

research on their own ( Thiangchan and Attawutikun, 2017). Some students can have a very pleasant 

time learning though online with many different reasons. On this point, this study focuses on the 

satisfaction of online learning of the undergraduate students in order to find out how satisfaction they 

have towards online leaning. 

 

Literature Review 

The researchers found some researchers and scholars developed and mentioned the 

satisfaction as follows: 

Student Satisfaction 

According to Elliot&Shin (2002) . Student satisfaction as students’ disposition by subjective 

evaluation of educational outcomes and experience. Therefore, student satisfaction can be defined as 

a function of relative level of experiences and perceived performance about educational service 

during the study period. 

Walker-Marshall & Hudson (1999) mentioned that grade point average (GPA) is the most 

influential factor on student satisfaction. Personal factors cover age, gender, employment, preferred 

learning style, student’s GPA and institutional factors cover quality of instructions, promptness of the 

instructor’s feedback, clarity of expectation, teaching style. Furthermore, Wilkins & Balakrishnan 

(2013) identified quality of lecturers, quality of physical facilities and effective use of technology as 

key determinant factors of student satisfaction.  
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Online Learning 

Online learning is the learning system sets up from internet which it does not limit on time 

and place. The student able to learn by themselves, and this is the direction to give the chance for the 

educator and the teacher to use many equipment such as computer, mobile phone, lab top, iPad and 

etc. to help for learning and teaching. Online education is a sensible choice whether you’re a teenager 

or an adult. As a student, this can be a useful learning method for sharpening your skills in a difficult 

subject, or learning a new skill. 

Josep (2020) states that the online learning as the future of education because the teachers 

and the students can set their own learning pace, and there’s the added flexibility of setting a schedule 

that fits everyone’s agenda and it offers a wide selection of programs. In a space as vast and wide as 

the internet, there are infinite skills and subjects to teach and learn. A growing number of universities 

and higher education schools are offering online versions of their programs for various levels and 

disciplines. Online learning is accessiblebecause you can study or teach from anywhere in the world. 

This means there’s no need to commute from one place to another, or follow a rigid schedule. 

Furthermore, online learning allows for a customized learning experience.  

Theory of Satisfaction 

           Kotler & Armstrong (2002) report that human behavior must be motive, or drive, a 

need that is pressurized enough to motivate a person to act to meet their own needs. Which the needs 

of each person are not the same. Some needs are biological needs arising from stressful conditions 

such as hunger, thirst, or some hardship. It's a psychological need (psychological) caused by the need 

for acceptance (Recognition) esteem or belonging, most needs may not be enough to motivate a 

person to act at that time. Desires become motivation when receiving adequate stimulation that the 

tension. Two of the most popular theories are Abraham Maslow's and Sigmund Freud's theories. 

The Measurement of Online Learning 

 Pariyajararat (2003) mentions that the measure of satisfaction can be done in several ways, 

including the following method. 
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 1. Using a questionnaire, where the questioner will issue a questionnaire to want to know 

opinions. which can be done in a manner that can be answered by selecting or answer independent 

questions, such questions may ask satisfaction in areas such as administration and conditions, etc. 

 2. Interview is a direct way of measuring satisfaction that requires good techniques and 

methods to obtain truthful information. 

 3. Observation is a method of measuring satisfaction by identifying the behavior of the target 

person. Whether the expression from speaking and acting. The method will require serious action and 

structured observation. 

 

Objective of the Study 

To study students’ satisfaction towards online learning 

 

Research Methodology 

1. Research Design 

This research was a quantitative research. It described the students ‘satisfaction towards 

online learning. The study comprised two main parts. Part one was consisted of the general 

information of the samples and part two was consisted of the students’ satisfaction towards online 

leaning. 

2. Population and Samples 

The population of the study were 150  undergraduate English program students who are 

studying in  the 1, 2, 3 and 4 years. Academic Year 2020, Faculty of Humanities and Social Sciences 

in Buriram Rajabhat University.  The samples of this research were 108 students which obtained 

through anaccidental sampling. 

3. Instrument and Procedures 

A questionnaire was designed to collect the data of the students’ satisfaction towards online 

learning. Part one was consisted of the general information of the samples such as their genders, ages, 

year of study, GPA, duration of online study per day, forms of communication used to learn online, 
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equipment used for online learning, and service fees for using the internet and part two consisted of 

the students’ satisfaction level towards online learning. 

The questionnaires were constructed and developed as follows: 

1. The researchers studied literature related to the study. 

2. The researchers studied the appropriate research instrument which it was the questionnaire 

and definite by Likert’s method of five points rating scales. 

3. The researchers gathered and arranged the issues concerning the student’s satisfactions 

toward online learning. 

4. The questionnaires were examined by experts to check for exactitude and appropriation. 

5. The questionnaires were edited and revised as device from experts. 

6. Experimentation on questionnaire to discover the problem from using questionnaire. 

7. Editing the questionnaire before implementation with the sample 

Data Collection 

 The researchers were conducted to collect data by questionnaire and requesting cooperation 

from the 1, 2, 3 and 4 years students in English major, Faculty of Humanities and Social Sciences, 

Buriram Rajabhat University with the following data collected. 

1. The researchers collected data by questionnaire from the populationparticipants of 150 people and 

make out the questionnaire on 15th September 2020. 

2. The researchers brought the questionnaire from the data collection and checked the integrity to 

analyze the next step. 

 

Data Analysis 

The researchers used descriptive statistics which consisted of frequency,percentage, mean, and 

standard deviation in order to analyzed the data collected. The data obtained from the students general 

information were analyzed by using a computer program (SPSS) which the obtained numbers were 

calculated by frequency and percentage. The data obtained from students’ satisfaction  of the 

students’ satisfaction towards online leaning were calculated by mean ( and standard deviation 
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(S.D.).The average scores of the factors and students’ satisfaction criteria with five-rating Likert’s 

scale were used to analyze the data as follows: 

4.51 – 5.00  means        most 

3.51 – 4.50   means        much 

2.51 – 3.50    means       moderate 

1.51 – 2.50    means       less 

1.00 – 1.50     means      least 

 

Results 

1. General Information of the Samples 

 The first part of the questionnaire was general information of respondents which consisted of 

gender, age, year of study, grade point average (GPA), the frequency of using online courses that they 

have taken in the past, the communication format  that usedfor taking online classes, an equipment 

used for online learning and monthlyservice charge for using the internet. The findings were 

presented as follows: 
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Table 1 

General Information of the Samples 

Gender                                                          Frequency               Percentage 

1. Gender                

1.1)  Male                                                             17                       14.4 

1.2)  Female                                                         101                     85.6 

Total                                                              118                     100 

2. Age 

2.1)  Under 18 years old               1            8 

2.2)  18 – 19 years old                                          39       33.1 

2.3 )20-21 years old                                        53         44.9 

2.4) 22 -23 years old                                25           21.1 

Total                                                118                 100 

3. Year of Study 

3.1) First year         28        23.7 

3.2) Second year            31        26.3 

3.3) Third year        31         26.3 

3.4) Fourth year      28       23.7 

Total                   118            100 

4. Grade Point Average (GPA) 

4.1) 3.50 – 4.00                 15           12.7 

4.2) 3.00 – 3.49        36   30.5 

4.3) 2.50 – 2.99        47          39.8 

4.4) Less than 2.50       20         16.9 

Total       118       100 
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_____________________________________________________________________ 

Gender                                                          Frequency               Percentage 

5. Previous online learning 

5.1) 1-2  courses     8    6.8 

5.2) 3-4 courses      10       8.5 

5.3) 5-6 courses        14       11.9 

5.4) 7- 8 courses     86    72.9 

Total           118    100 

6. The communication format 

6.1) Used for taking online class 

6.2) Home internet          50     42.4 

6.3) 3G/4G Internet (mobile phone)    65     55.1 

6.4) Pracharat internet     1    0.8 

6.5) Without internet access      2        1.7 

Total         118        100 

7. Equipment used for online learning 

7.1) Smart phone       61        51.7 

7.2) Computer     30           25.4 

7.3) Laptop              24                20.3 

7.4) Tablet      3              2.5 

Total           118     100 

8. Monthly service charge for the internet 

8.1) Less than 250 baht             15                12.7    

8.2) 250 -500  baht    43                  36.7 

8.3) 500 – 800 baht            35                 29.7 

8.4) More than 800             25               21.2 

Total          118           100 

_____________________________________________________________________ 
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From the table 1; the findings showed the details of gender, age, year of study, grade point average 

(GPA), duration of taking online courses that they have  taken in the past, the communication format 

used for taking online classes, equipment used for online learning,  monthly service charge for using 

the internet (Baht / month).The results showed as follow: 

In term of genders, most of the samples were female 101 persons (85.6%) and male  males17 persons 

(14.4%). 

 In term of ages, maximum age of samples were 20-21 years 53 persons (44.9%), followed by  

18-19 years 39  persons(33.1%) ,22-23 years 25 persons (21.2%) and under 18 years 1 person (8%). 

 In term of year of study, the maximum year of study were in the second year 31 persons 

(26.3%) and the third year  were the same number at 31 persons (26.3%) followed by first year  28 

persons (23.7%)and the fourth year  28 persons(23.7%). 

 In term of grade point average (GPA), there were 47 persons with grade beverage, (39.8%), 

followed by  36 persons withgrade point average 3.00 – 3.49(30.5%), 20 persons with the grade point 

beverage less than 2.50 (16.9%) and 15 persons with grade point average 3.50-4.00 (12.7%). 

 In term of the frequency of using  online courses that the samples have  taken in the past, 

there were 86 persons with 7-8 courses (72.9%), followed by 14 persons with 5-6 courses (11.9%),  

10 persons with 3-4 courses (8.5%), and 8 persons with 1-2 courses (6.8%) 

 In term of  the communication format used for taking online classes, there were 65 persons 

used 3G / 4G internet (mobile phone (55.1%) , followed by 50 persons used home internet (42.4%), 2 

persons had no internet access (1.7%) and 1 person used  Pracharat internet (Internet village) (.8%). 

In term of equipment used for online learning, there were 61 persons used smart phone (51.7%), 30 

persons used  computers (25.4%), 24 persons used laptops (20.3%) and 3 persons used tablet (2.5%). 

 In term of service charge for using the internet (Baht / month), there were 43 persons spent 

250-500 bath a month (36.4%),35 persons spent 500- 800 bath a month (29.7%) , 25 person spent  

more than 800 bath a month (21.2%), and 15 person spent less than 250 baht a month (12.7%). 
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2. Students’ Satisfaction towards Online Learning. 

 The second part of the questionnaire was questions inquiring aboutStudents’ Satisfaction 

towards Online Learningas shown inthe following table: 

 

Table 2 

Students’ Satisfaction towards Online Learning 

Students’ satisfaction toward                    SD                Meaning 

Online learning 

1. Online learning composition   3.63      0.93        the most 

Increases the interest of the content 

2. Online leaning is easy to use and   3.61          0.86          much 

Convenient for students. 

3. The subject content is suitable   3.49              0.94          much 

for enhancing online learning. 

4. The use of online learning materials  3.50    0.94        much 

Is good. 

5. Online leaning can be used and get  3.73        0.89        the most 

Good results with some courses. 

6. Online learning is a modern way   3.66                   0.91          the most 

Of learning. 

7. Online learning keeps social   4.14          4.09        the most 

Distance. 

8. Online learning saves precious   3.82    .90        the most 

Time on travelling to university 

9.I am always very enthusiastic and  3.22          1.15         much 

Excited to have online class. 
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Students’ satisfaction toward                    SD   Meaning 

Online learning 

10. Online learning gives me the               3.47                0.96         much 

Freedom to study and promotes  

The students’ creativity. 

11. I receive the better knowledge   3.26        1.15      much 

From online learning than the  

student’s classroom learning. 

12. You receive the clearly    3.23             1.06          much 

Communication from online  

Leaning. 

13. Online learning is  convenient   3.76      .93       the most 

And suitable without location 

Limit. 

14. The objective for the online   3.49       1.01        much 

Learning were clearly described 

15. The course resources and materials  3.64    1.08    the most 

For online course were easily accessible 

During the course. 

Total                             3.57         0.84  much 

_____________________________________________________________________ 

Note : M= mean; SD = standard deviation 

From table 2, the overall mean of students’ satisfaction was at the “much” level ( 3.57 , SD= 

0.84, which is in the “much” level. The 3 satisfactoriness that the students rated in the “most” level 

were 1) Online learning keeps social distance(  =4.14,SD =4.09), 2) Online learning saves me 

precious time traveling to the university ( =3.82,SD = .90),and 3)The course resources and material 

for this online course were easily accessible during the course (  =3.64, SD =1.08). 
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Discussion 

1.The Overview of Students’ Satisfaction towards Online Learning 

From the findings, it indicated that  the overall average of students’ satisfaction was in 

“much” level SD=0.84). It can beinferred thatthe students enjoyed and pleased with online 

learning. This is supported by the study of Kuo and  Walker (2013) who investigate the degree to 

which interaction and other predictors contribute to student satisfaction in online learning settings of 

the undergraduate and graduate students  rolled in summer-session online courses from the College of 

Education at a western university. The results showed that learner-instructor interaction, learner-

content interaction, and Internet self-efficacy were good predictors of student satisfaction and the 

finding also supported by the study of Palmer and Holt (2009) who examined students’ satisfaction 

with wholly online learning in all undergraduate programs at Deakin University. Learner satisfaction 

has been shown to be positively correlated with quality of learning outcomes.  Factors that were 

found to positively influence student satisfaction with studying a wholly online unit primarily related 

to how confident they felt about their ability to communicate and learn online, having a clear 

understanding of what was required to succeed in the unit and how well they thought they were 

performing in the unit.  

2. The Details of Students’ Satisfaction toward Online Learning. 

The first top three of the respondents’ satisfaction toward online learning as follows: 

            2.1. Online Learning Keeps Social Distance 

 The result indicated that most of the students ( = 4.14, SD = 4.09) agreed that online 

learning can help keeping social distance. During the Corona crisis. Students are aware of this disease 

situation. So online learning was the pleasant way for them to study without being close to their 

classmates or lecturers. There was not much physical interaction between them. So they have the 

feeling that they will be saved in some extent. As Athase (2020) mentioned that learning from home 

can be a simple efficient way   if it is done in the right way. It has its own advantages. Since social 

distancing has become the new norm. People are staying connected with work or learn, through video 

calls.  Schools and colleges have started giving online classes on video conferencing applications 

instead of the on-site classrooms. 
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2.2 Online Learning Saves Me Precious Time Traveling to the University.  

The studentsconcurred  that online learning can save them precious time on travelling to their 

university ( =3.82, SD=90). So it can be inferred that students are satisfied that they don’t have to 

spend time on travelling. Some students may have faraway living places out of the city that they have 

to take a long time travelling to university. Some of them who live in the city may face the traffic 

problemduring their  accommodationand university.Furthermore, some students might have to use the 

public transportation to university which they have to waste their time on waiting. When they take 

online class at home instead of classroom learning. The travelling problem can be decreased.  

2.3 Online Course Resources and Materials for the Online Course were Easily Accessible. 

           From the findings, students agreed that online course resources and materials  were easily  

access ( =3.64, SD=1.08). It can be inferred that students had the abilities to use technology for their 

studyfluently.From the new technology world, the new generation are very fluent in using phones, 

computers and all kinds of media devices. So accessing to any online website cannot be difficult for 

them anymore. 

 

Recommendations 

The recommendations of the future study are as follows: 

 1. This study was  limited to only students’ satisfaction toward online learning, not including 

the dissatisfaction. Further researches should pay attention and study on both aspects to obtain the 

differences between the positive and negative sides of online learning. The satisfaction and 

dissatisfaction can assist all educators to realize the advantages and disadvantages of online learning.  

    2.  This study focuses on only the students in English program. Further researches should 

focus on students’ satisfaction on the other program to perceive the similarity and differences of 

students’ satisfaction in case of the development of online teaching and learning in the future which 

technology will revolutionize our world and impact in everyone’s life.  
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บทคดัย่อ 

การวิจัยนี� มีว ัตถุประสงค์เพื�อศึกษา �) ภู มิหลังของวัดญวนสะพานขาว เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร �) บทบาทของวดัญวนสะพานขาวที�มีต่อคนญวนและชุมชนสะพานขาว และ      3) 

ความสําคัญของวัดญวนสะพานขาวที� มี ต่อคนไทยเชื� อสายเวียดนาม ใช้วิ ธีการศึกษาเอกสาร 

(Documentary research) และการศึกษาภาคสนาม (Fieldwork study) เก็บขอ้มูลโดยการ สัมภาษณ์เชิง

ลึก (In depth Interview)  นาํเสนอแบบพรรรวิเคราะห์ 

ผลการศึกษาพบว่า ชาวเวียดนามหรือชาวญวนที�อาศยัอยูใ่นชุมชนวดัญวนสะพานขาว คือ 

กลุ่มคนที�อพยพเขา้มาสู่สยามในสมยัพระบาทสมเด็จพระนั�งเกลา้เจา้อยู่หัว โดยมีสาเหตุสําคญั คือ การ

ถูกเบียดเบียนทางศาสนา และการถูกกวาดตอ้นในฐานะเฉลยสงครามในสงครามอานาสยามยุทธ กลุ่ม

คนเวียดนามไดรั้บการจัดสรรให้อาศยัอยูใ่นพื�นที�ที�เรียกว่านางเลิ�ง ปัจจุบนัพื�นที�ดงักล่าว คือ ชุมชนคน

เวียดนามที�มีวดัญวนสะพานขาวเป็นศาสนสถานอนัมนิกาย พระสงฆอ์นมันิกายมีบทบาทสาํคญัต่อการ

ธาํรงค์อตัลกัษณ์ชาวเวียดนาม ทั� งนี� นอกจากจะเป็นผูน้ําในการประกอบพิธีกรรมตามความเชื�อแบบ

เวียดนามแลว้ ยงัธาํรงคอ์ตัลกัษณ์ชาติพนัธ์ุญวนซึ� งในปัจจุบนัไดก้ลายเป็นคนไทยไปหมดแลว้ ใหย้งัคง

สืบต่อมาถึงคนญวนรุ่นปัจจุบนั 

 

คาํสําคัญ: วดัญวนสะพานขาว,  คนไทยเชื�อสายเวียดนาม,  ความสัมพนัธ์ไทย – เวียดนาม 
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Abstract 

This research aims to study: 1) a background of Wat Yuan Sa phan Khao, Dusit District, 

Bangkok, 2) roles of Wat Yuan Sa Phan Khao towards Vietnamese people and Sa Phan Khao 

community, and 3) significances of Wat Yuan Sa Phan Khao to Vietnamese Thais. This research is a 

qualitative research. Collecting information from documents and field work-study as well as 

collecting data by interviews were employed as research tools.  

It was found that Vietnamese people living in Wat Yuan Sa Phan Khao community is a 

group of people who immigrated to Siam during the reign of King Nangklao (Rama III). The main 

reasons behind this were the religious persecution and being herded as a prisoner of war in a battle of 

Ana Siam Yut. A group of Vietnamese people were allocated to live in the area called Nang Loeng. 

Nowadays, this area is a Vietnamese community with the Sa Phan Khao Temple of the Anum sect. 

Anum monks’ roles are important to maintain Vietnamese’s identity. However, apart from being a 

leader in performing Vietnamese religious rituals, one of the Anum monks’ roles is to maintain the 

Vietnamese ethnic identity, who nowadays become Thai people, in order to carry on to the current 

generation of Vietnamese. 

 

Keywords: Wat Yuan Sa Phan Khao,  ethnic Thai-Vietnamese people ,  Thai-Vietnamese relations  

 

บทนํา 

คนญวนมีการเดินทางเขา้มาในสยามหลายครั� ง นับตั� งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงสมัย

รัตนโกสินทร์ตอนตน้ โดยมีสาเหตุของการอพยพหลบหนีเข้ามา คือ การลี�ภัยทางการเมือง ศาสนา 

ตลอดจนการถูกกวาดต้อนเขา้มาในฐานะเชลยสงคราม  (Bhurudphat, 1987 : ��) กลุ่มญวนที�เขา้มา

ในช่วงตน้รัตนโกสินทร์ส่วนใหญ่จะอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล  (Chantawimon, 1998 

: ��-��) ซึ�งสามารถแบ่งได ้� กลุ่ม คือ คนญวนคริสต ์กบั คนญวนพุทธ  (Chantharakhami, 2020 : 53)  

คาํว่า ญวน เป็นคาํที�คนไทยในสมยัก่อนใชเ้รียกชาวเวียดนามซึ�งเป็นชนชาติเพื�อนบา้นของ

เรา  ในประเทศไทยเมื�อราว 200 ปีมาแลว้  (Sripana, 2005 : 2-3) ทั�งนี�  ชาวญวนอพยพเขา้มาพึ�งพระบรม

โพธิสมภารของพระมหากษตัริยไ์ทยในช่วงตน้รัตนโกสินทร์ มีทั�งกลุ่มญวนคริสต์และญวนพุทธ โดย

กลุ่มชาวญวนพุทธจะนับถือพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน และมีความคิดความเชื�อตลอดจนลทัธิธรรม
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เนียมประเพณีทางศาสนาเหมือนอย่างจีน ทั� งนี�  เมื�อเขา้มาอยู่ในประเทศไทยได้มีการกาํหนดระเบียบ

หลายอย่างให้สอดคล้องกับประเพณีการปฏิบัติทางศาสนาของไทย เช่น มีประเพณีการบวช การ

เขา้พรรษา การทอดกฐิน การทอดผา้ป่าการสรงนํ� าพระพุทธรูปเหมือนอยา่งไทย พระสงฆ์ญวนมีการ

บิณฑบาต การทาํวตัรสวดมนต์เชา้เยน็และไม่ฉันอาหารเยน็เช่นเดียวกบัพระสงฆ์ไทย แต่สิ�งที�ยงัคง

ดาํรงไว ้คือ การสวดมนต์เป็นภาษาญวน ประเพณีบางอย่างที�ถือปฏิบติัในวดัญวนนั�น เด็ก ๆ อาจเคย

รู้จกัหรือเห็นมาบา้ง เช่น การถือศีลกินเจเพื�อให้เกิดความสุขความเจริญ การทิ�งกระจาดเพื�อบริจาคทาน

และการทาํพิธีกงเต๊กเพื�ออุทิศส่วนกุศลใหแ้ก่ผูล่้วงลบัไปแลว้  (Phra Chakkapan, 2020 : interview) 

ปัจจุบนัวดัญวนสะพานขาว กลายเป็นสถานที�ท่องเที�ยวทางประวตัิศาสตร์ จะเห็นไดจ้าก

ร่องรอยที�หลงเหลือของคนญวนเขา้มาผา่น ภาษาญวน สถาปัตยกรรมภายในวดั และในทุกปีมีจะมีการ

เขา้มาของพระสงฆญ์วนเขา้มาประกอบพธีิกรรมภายในวดัที�มีเพียงวดัญวนที�สามารถจดัขึ�นไดเ้ท่านั�น 

อีกทั�งวดัญวนสะพานขาวเป็นศาสนสถานอนมันิกายแห่งประเทศไทย 

บทความนี�ผูเ้ขียนตอ้งการนาํเสนอให้เห็นความสัมพนัธ์ของไทยเชื�อสายเวียดนามกบัวดั

ญวนสะพานขาวโดยนาํเสนอให้ถึงประเด็น 3 ประเด็นที�สําคญัไดแ้ก่ ภูมิหลงัของวดัญวนสะพานขาว 

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร บทบาทของวดัญวนสะพานขาวที�มีต่อคนญวนและชุมชนสะพานขาวและ

ความสาํคญัของวดัญวนสะพานขาวต่อชาวไทยเชื�อสายเวียดนาม 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

�. เพื�อศึกษาภูมิหลงัของวดัญวนสะพานขาว เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
2. เพื�อศึกษาบทบาทของวดัญวนสะพานขาวที�มีต่อคนญวนและชุมชนสะพานขาว 

 

วิธีดาํเนินการวจิัย 

 การศึกษานี� ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการศึกษา

เอกสาร (Documentary research) และวิธีการทาํงานภาคสนาม (fieldwork study) เก็บข้อมูลโดยการ

สมัภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview)  ผูว้จิยัมีการนาํเสนอผลการวิจยัแบบพรรณนาวิเคราะห์ 
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ผลการวจิัย 

 1. ภูมิหลังของวัดญวนสะพานขาว เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

ปัจจุบนัวดัญวนสะพานขาว ตั� งอยู่ริมคลองผดุงกรุงเกษม แขวงสี�แยกมหานาค เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร เป็นวดัมหายานในสังกดัคณะสงฆอ์นมันิกายแห่งประเทศไทย เป็นที�บรรจุสงขารธาตุ

ขององสรภาณมธุรส (บ๋าวเอิง) ซึ� งที�เคารพบูชาของบุคคลทั�วไป ในอดีตชุมชนที� “วดัญวน สะพานขาว” 

เกิดขึ�นสืบเนื�องจากก่อน คริสต์ศตวรรษที� 17 ประเทศไทยและเวียดนาม  ยงัไม่มีความสัมพนัธ์เกี�ยวขอ้ง

กนัโดยตรง แต่ในสมยัของพระบาทสมเด็จพระยอดฟ้าฯ ประเทศเวียดนามกาํลงัเกิดจลาจลเพราะกบฏ

ไตเซิน ในราวปี พ.ศ. 2324 ได้หลบหนีเข้ามาอาศัยประเทศไทยและเข้ามาพึ� งพระบรมโพธิสมภาร

สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงพระกรุณารับและพระราชทานบ้านเรือน และโปรดฯให้การช่วยเหลือ

ทางหทารแก่องเชียงสือเพื�อกูเ้มืองเวถึ้ง 2 ครั� ง หลงัจากนั�นในปี พ.ศ. 2343 องเชียนสือ (พระเจา้ยาลอง) 

สามารถตีเมืองเวคื้นได ้จึงไดถ้วายตน้ไมเ้งินทองมา และสิ�งของอื�น ๆ เป็นจาํนวนหลายครั� ง   

จนกระทั�งพระบามสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯเสด็จสวรรคต ในปีพ.ศ. 2352 ความสัมพนัธ์ที�

เคยมีต่อกนัก็ค่อย ๆ ลดลง อนัเนื�องมาจากเมื�อพระเจา้มินมางขึ�นปกครองประเทศเวียดนาม (พ.ศ. 2363-

2367) และในสมยัพระบาทสมเด็จพระนั�งเกลา้เจ้าอยูห่ัว (พ.ศ. 2367-2394) ไทยหันมาสนใจที�ตอ้งการ

ฟื� นอิทธิผลเหนือประเทศเขมรและประเทศลาว พร้อมกับที�ประเทศเวียดนามก็มีความมุ่งหมาย

เช่นเดียวกนักบัประเทศไทย และประเทศเขมรไม่พอใจเป็นอยา่งมากที�ตกอยู่ภายใตอ้าํนาจของประเทศ

เวียดนามเป็นเวลา 7 ปี จึงไดเ้รียกร้องให้ไทยช่วยเหลือทางดา้นทหาร อีกทั�งประเทศไทยและเวียดนาม

ได้ทาํสงครามด้วยกันเป็นเวลา 15 ปี (พ.ศ. 2367-2390) ประเทศเวียดนามมองว่าสงครามยืดเยื�อเป็น

เวลานาน จึงไดเ้สนอขอ้ตกลงประนีประนอมเพื�อสันติ และส่งเครื�องบรรณาการให้แก่ประเทศไทย แต่

ไม่นานประเทศเวียดก็ตกเป็นเมืองขึ�นของประเทศฝรั�งเศสในปี พ.ศ. 2427  (Chantawimon, 2005 : 16-

20 ; Phra Chakkapan, 2020 : interview) 

ชาวเวียดนามใชเ้วลายาวนานในการเดินทางเขา้มาและกระจายกนัอาศยัอยูท่ั�วประเทศไทย 

นับตั� งแต่สมัยอยุธยาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ และชาวเวียดนามมีจาํนวนมากขึ�น โดยสาเหตุสําคญั 2 

ประก าร คือ  ลี� ภัยท างการเมืองและศาส นา แต่ย ังถูกก วาดต้อนเข้ามาเป็ น เชล ยศึกส งคราม  

(Chantawimon. 2005; 21-22)  ในสมัยรัตนโกสินทร์ ส่วนใหญ่อาศัยที�กรุงเทพฯ จันทบุรี และ ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ�งในกรุงเทพฯ ที�สําคญัคือ บา้นญวนพาหุรัด (ตาํบลบา้นหมอ้ 

ถนนพาหุรัด) บา้นญวนบางโพ และบา้นญวนสามเสน  (Chantawimon, 2005 : 25)  และในปี พ.ศ. 2330 

องเชียงสือลกัลอบหนีกลบัเวียดนาม แต่ยงัหลงเหลือชาวเวียดนามที�ไม่เต็มใจกลบัประเทศเพื�อสู้รบ จึง
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เลือกที�จะอยู่ประเทศไทย นอกจากนั� นยงัตั� งหลกัแหล่งกบัคนไทยในกรุงเทพฯ แลว้  (Chantawimon, 

2005 : 29)  ประกอบกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที�ซับซ้อนกว่าเดิม รวมทั� งรัฐบาลไทยได้มี

ความสัมพนัธ์กบัเวียดนามมากขึ�น โดยจะมีลกัษณะปลีกยอ่ยในการปกครองชาวเวียดนามจึงผิดแผกไป

จากเดิมคือ การแบ่งแยกกลุ่มตามศาสนา ทรงมีพระราชประสงคแ์ยกชาวเวียดนามที�นบัถือคริสตศ์าสนา

อยูใ่นชุมชนสามเสน ให้อยู่รวมกบัชาวเขมรและคนเชื�อสายโปรตุเกสซึ� งนับถือคริสตศ์าสนาเหมือนกนั

และอยู่มาก่อน ส่วนพวกเวียดนามที�นับถือพุทธศาสตร์อยู่รวมกบัพวกเก่าที�นับถือศาสนาเดียวกันที� 

กรุงเทพฯ ที�กาญจนบุรี และในหวัเมืองภาคเหนือ  (Chantawimon, 2005 : 65) 

วดัญวนแห่งแรกสร้างอยู่ในบริเวณที�เรียกว่า สนามนํ� าจืด (ตลาดมิ�งเมือง) และได้มีการ

นิมนตพ์ระสงฆเ์วียดนามมาปกครองดูแล ต่อมาพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกลา้ฯ ไดพ้ระราชทานที�ดิน

ที�ถนนแปลงนามให้สร้างวดัแทนที�วดัเก่า และราชทานนามว่า “วดัมงคลสมาคม” หรือ “วดัโห่ยคั�นตื�อ” 

(Chantawimon, 2005 : 105)  ต่อมาในปี พ.ศ. 2376 สมยัรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระนั�งเกลา้ฯ ในศึก

ญวนเจา้พระยาบดินทรเดชายกทพัได้ครัวญวนที�ถือพุทธศาสนาพวกหนึ� ง มีการโปรดเกลา้ฯ ให้ไปตั�ง

บา้นเรือนอยู่ที�จังหวดักาญจนบุรี ส่วนพวกญวนที�ถือศาสนาคริสตังให้ไปตั� งบา้นเรือนอยู่ที�สามเสน 

ต่อมาในสมยัรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจ้าอยู่หัว พวกญวนบางกลุ่มที�เมืองกาญจนบุรีขอ

กลบัคืนมายงักรุงเทพฯ เนื�องมาจากมองเห็นว่าตนไม่มีประโยชน์ต่อพื�นที�จังหวดักาญจนบุรี และชาว

เวียดนามที�อพยพมาส่วนใหญ่เป็นทหาร ออกสู้รบ มีความชาํนาญดา้นปืนหรือดินประสิว จึงโปรดเกลา้

ขอพระบาทสมเด็จพระนั�งเกลา้ฯ ให้พระราชทานโอกาสในการให้เป็นทหารช่วยรบในสมยันั�น และ

ชุมชนวดัญวนได้พระราชทานโอกาสและพระราชทานที�ดินพร้อมให้สร้าง “วดักั�นเพื�อกตื�อ” หรือ

สมัยก่อนเรียกว่า “วัดญวนนางเลิ�ง” ในบริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษมเมื�อราว พ.ศ. 2418 ต่อมา

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวจึงพระราชทานนามว่า “วดัสมณานัมบริหาร” ส่วนชาวบา้น

เรียกกนัทั�วไปจนถึงปัจจุบนัว่า “วดัญวน สะพานขาว”  (Phra Chakkapan, 2020 : interview)  

องจี�หล็อบพระครูสมณานัม สมณาจาร์ย เป็นองคป์ระถมเจ้าอาวาสอนัมนิกายรูป 3 และ

เป็นเจ้าอาวาสของวดัญวณสะพานขาว (เจ้าคณะใหญ่) ในรัชกาลที�  3 ท่านเป็นนักปฏิบัติธรรมที� มี

อภิญญาญาณ ท่านเป็นพระที�มีวิชาทางดา้นคุณไสย และไดเ้ขา้ไปช่วยเหลือหรือแกไ้ขในสิ�งอปัมงคล

ของประเทศ ขา้ราชบริพาร ในวดัพระแกว้ ”  

นอกจากนั�นยงัมีเจา้อาวาสองสรภาณมธุรส หรืออีกนัยหนึ�งคือ ท่านบ๋าวเอิง แห่งวดัญวน

สะพานขาวเป็นชาวเวียดนาม บวชตั�งแต่ 10 ขวบ ณ วดัสะตือตามบา้ว เวียดนามภาคใต ้และท่านก็เดิน

เทา้เขา้มาในกรุงเทพ โดยความจริงท่านไม่มีความเชื�อเกี�ยวกบัผีสาง เทวดา อนัเนื�องมาจากหลวงพ่อบ๋าว
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เอิง เป็นนักวิเคราะห์วิชาการแนววิทยาศาสตร์ อีกทั�งท่านยงัเป็นคนชอบบนัทึก และเรียนธรรมะวินัย

เรียนธรรมะของฝ่ายมหายานได้เชี�ยวชาญดี แต่ในช่วงเขา้มาแรกๆ ท่านพาํนักอาศยัอยู่ภายในวดัญวน

ตลาดน้อย ในเวลาต่อมาท่านเป็นเจา้อาวาสที�วดัญวนสะพานขาว เหตุเพราะว่าที�ท่านรับนิมนตไ์ปงาน

เปิดศาลเจา้ของจงัหวดั นครสวรรค ์บางนํ� าโพ และภายในงานมีความตอ้งการให้หลวงพ่อบ๋าวเอิงเชิญ

วิญญาณของเจา้พ่อกวนอูมาเพื�อทาํพิธีกรรมลุยไฟ ซึ�งเป็นครั� งแรกที�หลวงพ่อบ๋าวเอิงสามารถทาํพิธีเชิญ

วิญญาณได้ จนกระทั�งปี  2507 ท่านมรณ ภาพเนื�องจากหัวใจล้มเหลว  (Phra Chakkapan, 2020 : 

interview)  

กล่าวได้ว่า การอพยพเขา้มาของกลุ่มคนเวียดนาม ที�ปัจจุบันอาศัยอยู่กรุงเทพมหานคร 

อนัมีสาเหตุจากการอพยพมาจากการลี�ภยัศาสนา  ทาํให้ชาวเวียดนามอพยพเขา้มาอาศยัในประเทศไทยมี

จาํนวนมากและหลายกลุ่ม และในขณะนั�นประเทศไทยมีนโยบายแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ ญวนบา้นสาม

เสน และญวนสะพานขาว ซึ� งญวนสะพานขาวนบัถือพุทธศาสนา อีกทั�งมีการเกิดขึ�นของพื�นที�ใหม่ของ

พุทธญวน คือวดัญวนสะพานขาว สถานที�แห่งนี� สร้างขึ�นมาเพื�อเป็นสถานที�ประกอบกิจของผูค้นที�มี

ความศรัทธา ความเชื�อ นอกเหนือไปจากนั� นคือเกิดพิธีกรรมภายในพระราชสํานักไทย ที�ทาํให้วัด

รุ่งเรืองและเป็นมีบทบาทต่อคนชาวเวียดนามอพยพและคนไทยขึ�นในปัจจุบนั 

 

 
 

ภาพที�  �  แผนที�ปัจจุบนั แสดงอาณาบริเวณของวดัญวน สะพานขาว หรือวดัสมณานัมบริหารที�ติด

คลองผดุงกรุงเกษม ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  (ผูว้ิจยั, 2563) 



   

 170 

 
 

ภาพที�  2  พระอุโบสถวดัสมณานมับริหาร (วดัญวนสะพานขาว) ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  (ผูว้ิจยั, 

2563) 

 

 
ภาพที�  3  องจี�หลอ็บพระครูคณานมัสมณาจารย ์(หลวงปู่จี�หล็อบ มหาเถระ) เจา้คณะใหญ่อนมันิกายรูป 

3 อดีตเจา้อาวาส วดัสมณานมับริหาร (วดัญวนสะพานขาว) กรุงเทพฯ (ผูว้ิจยั, 2563) 
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�. ความบทบาทของวัดญวนสะพานขาวต่อคนไทยเชื�อสายเวยีดนาม 

บทบาทของวดัญวนสะพานมีความสัมพนัธ์กบัชาวเวียดนามอพยพและทางพระราชสาํนัก

ไทย สืบเนื�องจากคนเวียดนามในประเทศเวียดนามไดรั้บถ่ายทอดความเชื�อในลทัธิใหญ่ๆ จากประเทศ

จีนมีอยู ่3 ลทัธิ คือ ขงจื�อ พุทธมหายาน และเต๋า ชาวเวียดนามจึงมีขนบธรรมเนียนประเพณีและวิถีชีวิต

ตามความเชื�อทางศาสนาที�ไดรั้บจากศาสนาพุทธมหายาน ดงันั�นแลว้คนญวนที�อพยพเขา้มาประเทศไทย

ในช่วงเวลานั�น จึงมีมโนทศัน์ความเชื�อผสมผสานระหว่างเวียดนามเก่าและไทยซึ� งเป็นวฒันธรรมใหม่

ของการอพยพอาศยั แต่ยงัคงความเชื�อในเรื�องความกตญั�ูกตเวทีต่อบิดามารดาและบูชาบรรพบุรุษไว้

ดังเดิม  (Chantawimon, 2005 : 111)  ดังนั�นคนญวนมีความเชื�อในพุทธมหายาน ซึ� งจะมีพิธีกรรมของ

ทางพุทธมหายาน มีความแตกต่างจากพุทธหินยาน แสดงให้เห็นถึงความแตกต่าง แต่ยงัคงความหมาย

ของพิธีกรรมตามความเชื�อแบบเดิม ซึ� งไปตรงความต้องการของพระราชสํานักไทย ที� เล็งเห็น

ความสาํคญัหรือความเชื�อของพุทธศาสนาที�มีการผสมผสาน หลงัจากนั�นพระราชสาํนกัจึงเปิดโอกาส

ให้พระสงฆ์ญวนเขา้ไปประพิธีกรรมทางศาสนา ดังที�องสังฆรักษ์จักรพันธ์ วสุกาญจนสิริ อายุ 46 

พรรษา 16 ผูส้นองงานหลวงพ่อเจ้าอาวาส วดัญวนสะพานขาว ซึ� งมีนามว่า “หลวงพ่อต๊ะ” ได้เล่าให้

ผูว้จิยัฟังถึงความสัมพนัธ์ของคนญวนและพระมหากษตัริยไ์ทยในสมยันั�น  

 

“เดิมทีพระสงฆอ์นัมนิกายเป็นพระที�รับไดเ้ฉพาะกิจ เพราะว่าพระญวนไม่ไดรู้้จกักบัผูค้น

ทั�วไปหรือคนพื�นที�ชนชั� นสามัญ แต่เรารู้จักกันในการพึ� งพาอาศัยของพระบรมราชนุญาติขึ� นต่อ

พระมหากษตัริย ์หรือ เจา้ฟ้ามหากษตัริยโ์ดยเฉพาะ ” 

(Phra Chakkapan, 2020 : interview)  

 

ดงัจะเห็นได้จากพิธีกงเต็ก ซึ� งเดิมทีไม่มีการประกอบพิธีกรรมขึ�นภายในพระราชสํานัก

ไทย แต่ในระยะหลงัพิธีกงเต็กเป็นพิธีที�มีความสาํคญัและนิยมปฏิบตัิกนัมาตั�งแต่อดีต โดยไดรั้บการยก

ให้เป็นงานพิธีหลวงครั� งแรกในงานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี (พระ

ราชชนนี ใน รัชกาลที�  5) เมื� อ  พ .ศ. 2405 แล ะจัดในฐาน ะพิ ธี หลวงต่ อ  ๆ  มาอีก เช่น  เมื� อค รั� ง

พระบาทสมเด็จพระปิ� นเกลา้เจา้อยูห่ัวเสด็จสวรรคตในพ.ศ. 2408 ในงานพระศพพระเจา้บรมวงศ์เธอ

กรมหมื�นมเหศวรศิววิลาสเมื�อพ.ศ. 2410 งานพระศพสมเด็จพระนางเจา้สุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราช

เทวีเมื�อ พ.ศ. 2423 และได้กลายเป็นประเพณีที�ต้องทาํถวายในงานพระศพของเจ้านายชั�นผูใ้หญ่สืบ

ต่อมาจนถึงปัจจุบนั  (Chantawimon, 2005 : 113) 
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อยา่งไรกต็ามนอกจากพธีิกงเตก็ที�จดัขึ�นภายในพระราชสาํนกัไทยแลว้ วดัยงัเป็นพื�นที�

ประกอบพธีิกรรมของความเชื�อและความศรัทธาของผูค้นในชุมชนบริเวณวดั แต่เดิมเป็นชุมชนญวน

สะพานขาว ดงันั�นพิธีกรรมที�เกิดขึ�นคนญวน คือพิธี “งานตน้ปี หรือ งานสะเดาะเคราะห์บูชาดาว” 

เพราะในพระสูทที�มีการมาสวดหรือสาธยาในวนัทาํพธีิมีการกล่าวถึงกล่าวนพพระเคราะห์ ตามความ

เชื�อของฝ่ายมหายานดาวนพเคราะห์ทั�ง 9 จะปกครองสรรพสัตวท์ั�งชั�นสูง คือ พระอินทร์และเทวดา ชั�น

กลาง คือ กษตัริยที์�อยูใ่นเมืองมนุษย ์และชั�นต ํ�า คือ พวกมนุษยแ์ละสัตวท์ั�งหลาย ตลอดจน ภเูขา และ

มหาสมุทร ตน้ไมใ้บหญา้ ดาวนพเคราะห์ทั�ง 9 จะปกครองดูแลและรักษาไวซึ้�งความสุขความเจริญโดย

ทั�วกนัขั�นตอนของพธีิกรรมโดยยอ่ ไดแ้ก่ 

1.) พระสงฆส์วดมนตอ์ญัเชิญเทพประจาํดาวนพเคราะห์ทั�ง 9 (ภาษาญวนเรียกว่า "กึ�

ววา่ง" ซึ�งแปลว่า 9 พระองค)์ ไดแ้ก่ องคที์� 1 พระอาทิตย ์(ไท่เยอืง) องคที์� 2 พระจนัทร์ (ไท่ออ็ม) องคที์� 

3 พระองัคาร (หมอกดึ�ก) องคที์� 4 พระพุธ (หวาดึ�ก) องคที์� 5 พระพฤหัสบดี (โถดึ�ก) องคที์� 6 พระศุกร์ 

(ไท่บดั) องคที์� 7 พระเสาร์ (ถีดึ�ก) องคที์� 8 พระราหู (ราโหว้) องคที์� 9 พระเกตุ (เกโ้ด่) 

�.) การเวียนเทียนเขา้โบสถ ์

3.) การเผาเทียนสะเดาะเคราะห์ตามจาํนวนอายใุนระหว่างการทาํพิธีจะมีการถวายเครื�อง

สกัการบูชาเทพต่าง ๆ ประจาํวนัเกิด  ซึ�งกุศลผลบุญนี�จะส่งไปถึงบิดามารดาและญาติพี�นอ้งที�ล่วงลบัไป

แลว้และช่วยใหเ้คราะห์ร้ายกลายเป็นดีไดต้ามในตาํรา ไม่เพิ�งแต่ในวดัญวนสะพานขาวเท่านั�น แต่

พิธีกรรมสะเดาะเคราะห์บูชาดาวเป็นของทุก ๆ  (Phra Chakkapan, 2020 : interview)   

นอกจากนี�ทางวดัญวนสะพานขาวจะมีเทศกาลวนัถือ หรือ ภาษาจีนเรียกว่า “เจเวย้ชิวอิก” 

คาํว่า  “เจเวย้” มีความหมายว่า เดือนแรกหรือเดือนตน้ ซึ� งจะจัดขึ�นเดือน 1วนั 11 ค ํ�า หรือ 12 ค ํ�า ตาม

ของปฏิทินจีน และในทุกปีวดัจะจดัเทศกาลวนัถือ  มีการปฏิบติัคือหัวหน้าครอบครัวจะจุดธูปใหญ่ 3 

ดอกไหว ้หันไปตามทิศที�กาํหนดตามตาํรําเพราะจะมีเทพเจ้ามาตามทิศเป็นมงคลซึ� งในแต่ละปีก็ ไม่

เหมือนกนั หากบูชาไม่ตรงทิศที�เทพเจา้ อยูอ่าจจะกลายเป็นการบูชาที�รับเอาวิญญาณชั�วร้ายเขา้มา แทน

ไดส้มาชิกทุกคนจะจุดธูปไหวเ้พื�ออธิษฐานขอพรเมื�อไหวเ้สร็จก็จะรอจนธูปใหญ่เหลือครึ� งหนึ� งจึงจะ

เผากระดาษทองและเกบ็โต๊ะ ให้เรียบร้อยจากนั�นก็จุดประทดัเป็นอนัเสร็จพิธี  (Maytheekriegkrai, 2015 

: 85). และซึ� งเดิมทีหลวงพ่อบ๋าวเอิงเป็นผูริ้เริ� มจัดเทศกาลวนัถือขึ�นภายในวดัญวนสะพานขาวแห่งนี�   

และอีกพิธีกรรมที�จัดขึ�นภายในวดัญวนสะพานขาวคือ งานทิ�งกระจาด-ไทยทาน ซึ� งจะจัดขึ�นเดือน 7  

ขึ�น 10 ค ํ�า 11 ค ํ�า ตามของปฏิทินจีน ซึ� งภายในวดัก็จะมีการแจกคูปองเพื�อรับสิ�งของซึ� งมีการจดัระเบียบ

ให้เดินเป็นแถว เพื�อไม่ให้เกิดความวุ่นวาย สิ�งของที�เป็นทั�ง อาหาร ไม่ว่าจะเป็นขา้วสาร อาหารแห้ง 
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ขนมต่าง ๆ รวมทั�งเครื�องอุปโภคต่าง ๆ จากเจา้หน้าที�และอาสาสมคัรก็ต่างมาช่วยกนัในงานบุญครั� งนี�   

(Phra Chakkapan. 2020; interview ; Lee, 2020 : interview). 

กล่าวไดว้่าบทบาทของวดัญวนสะพานมีความสัมพนัธ์กบัชาวเวียดนามอพยพและทาง

พระราชสํานกัไทย นอกจากนี� ยงัมีแนวคิดเกี�ยวกบัความเชื�อและพิธีกรรมในพระพุทธศาสนา ส่วนใหญ่

แลว้มีขนบธรรมเนียนประเพณีและวิถีชีวิตตามความเชื�อทางศาสนาที�ไดรั้บจากศาสนาพุทธมหายานที�

คนเวียดนามนับถือในประเทศไทย ซึ� งมีรากฐานของเรื�องความกตญั�ูกตเวทีต่อบิดามารดาและบูชา

บรรพบุรุษมากจากลทัธิขงจื�อ นอกจากนี�สัมพนัธ์ของคนญวนไดขึ้�นตรงต่อกบัพระมหากษตัริยโ์ดยตรง 

พระสงฆจึ์งมีบทบาทในดา้นพิธีกรรมทางศาสนา ซึ�งคือทาํพิธีงานพิธีหลวงครั� งแรกในงานพระราชทาน

เพลิงพระศพสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี (พระราชชนนีในรัชกาลที� 5) เมื�อ พ.ศ. 2405 และจดัใน

ฐานะพธีิหลวงต่อ ๆ มาจนถึงปัจจุบนั ทาํใหเ้กิดความสัมพนัธ์และการเกื�อกูลซึ� งกนัและกนั  

 

 
ภาพที�  4  องสังฆรักษ์จกัรพนัธ์ วสุกาญจนสิ ตาํแหน่งผูส้นองงานหลวงพ่อเจา้อาวาส (วดัญวนสะพาน

ขาว) ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ผูว้จิยั, 2563) 

 

�. ความสําคัญของวัดญวนสะพานขาวต่อคนไทยเชื�อสายเวยีดนาม 

ความสาํคญัของวดัญวนสะพานขาวต่อคนไทยเชื�อสายเวียดนามคือเป็นแหล่งที�ยดึเหนี�ยว

จิตใจของผูค้นและเป็นที�บรรเทาความทุกข์ร้อนใจของผูค้น โดยสามารถพบเห็นไดจ้ากผูค้นหลั�งไหล
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เขา้มาภายในวดัดว้ยความศรัทธาและความเชื�อมั�น ไม่เพียงแต่คนไทยเชื�อสายเวียดนามเท่านั�นแต่ยงัมีคน

ที�นับถือพุทธศาสนาเขา้มาภายในวดัแห่งนี�  นอกจากนั�นความเชื�อทุกศาสนามีคาํสอนให้เป็นคนดี และ

พระสงฆ์เป็นผูน้าํทางจิตใจ ศูนยก์ลางของความเคารพและความศรัทธาของพุทธศาสนิกชน อย่างไรก็

ตามวดัยงัเป็นศูนยก์ลางของชุมชน เป็นสถานที�ประกอบกิจกรรมของชุมชน สร้างความสามคัคีภายใน

ชุมชน นอกเหนือจากนี� ยงัสอนใหป้ฏิบติัตามหลกัมชัฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลาง และทางศาสนาไม่

มีการบงัคบัให้เชื�อในพระเจา้แต่ตอ้งเกิดความเสื�อมใส ดงัที�องสังฆรักษจ์กัรพนัธ์ วสุกาญจนสิริ อาย ุ46 

พรรษา 16 ผูส้นองงานหลวงพ่อเจา้อาวาส วดัญวนสะพานขาว ซึ� งมีนามว่า “หลวงพ่อองต๊ะ” ไดเ้ล่าให้

ผูว้จิยัฟังถึงหลกัคาํสอนของพุทธศาสนา 

 

“การมีศีลคือการสาํรวมกาย ภาษา” และ ชีวิตที�มีความสุขที�แทจ้ริงคือการพึ�งพอใจในสิ�ง

ตนมี และยนิดีกบัสิ�งเราที�ได ้แค่ถา้หากไดม้ามากแลว้เกินความจาํเป็น ควรจะแบ่งปันโดยไม่เบียดเบียน

ตวัเองหรือคนอื�น ตามหลกัการใชชี้วติ”  

(Phra Chakkapan, 2020 : interview)  

ผูค้นที�เขา้มาภายในวดัส่วนใหญ่มาเป็นครอบครัวหรือกลุ่มทวัร์ ทั�งคนไทย คนเวียดนาม 

ไม่เพียงแต่ความสวยงามของวัด แต่ยงัมีด้านพิธีกรรมภายในวดัมีหลายอย่างที�จัดขึ� นตามเทศกาล 

นอกเหนือจากนั�นแลว้ยงัมีความสัมพนัธ์กบัพระราชสํานกัไทย คือพิธีกงเต๊ก ซึ� งพิธีที�มีความสําคญัและ

นิยมปฏิบติักนัมาตั�งแต่อดีต โดยไดรั้บการยกใหเ้ป็นงานพิธีหลวงครั� งแรกในงานพระราชทานเพลิงพระ

ศพสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี (พระราชชนนีในรัชกาลที� 5) เมื�อ พ.ศ. 2405 และจดัในฐานะพิธี

หลวงต่อ ๆ มาอีก และไดก้ลายเป็นประเพณีที�ตอ้งทาํถวายในงานพระศพของเจา้นายชั�นผูใ้หญ่สืบต่อมา

จนถึงปัจจุบนั  (Chantawimon, 1998 : 113) และปัจจุบันมีปรากฏให้เห็นจากในพิธีกงเต็กหลวง และ

เครื� องกระดาษถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที�  9) 

ภายในพิธี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิป่อเต็กตึ�ง จดัพิธีบาํเพ็ญ

กุศล(กงเต็ก) น้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

เดช ในวนัพุธที� 28 มิ.ย.2560 เวลา 13.30 น. ณ พระที�นั�งดุสิตมหาปราสาท  

ในพระบรมมหาราชวงั  

ความสําคญัของวดัญวนสะพานที�มีต่อชุมชนสะพานขาว คือ เป็นศูนยร์วมแห่งศรัทธาจึง

เป็นศูนยก์ลางให้ชาวเวียดนาม ผูค้นที�อยู่ไกลบา้นเกิด หรือผูที้�นับถือศาสนาพุทธศาสตร์มาร่วมตวักนั 

เพื�อมาพบปะ มาช่วยเหลือและเกื� อกูลซึ� งกันและกัน  (Yai, 2020 : interview) และหลังจากที�ชาว
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เวียดนามไดอ้พยพเขา้มาอาศยัภายในประเทศไทย เมื�อกาลเวลาผา่นไปจึงเกิดความเปลี�ยนแปลงมากมาย 

ทาํให้ปัจจุบนัชาวเวียดนามแทล้ดนอ้ยลง และอีกปัจจยัคือ ชาวเวียดนามไดส้ร้างครอบครัวกบัชาวไทย 

ซึ� งเราสามารถมองเห็นถึงความแตกต่างผ่าน วิถีชีวิต การใช้ภาษา หรือทางพิธีกรรมสําคญัๆ ที�จดัขึ�น

ภายในวดัญวนสะพานแห่งนี�  (Pipatnabuncha, 2020 : interview) และเอกลกัษณ์ของพระสงฆ์ญวน คือ 

ยงัมีการสวดมนตเ์ป็นภาษาเวียดนามในกิจของพระสงฆ ์(Kritsana, 2020 : interview) 

กล่าวไดว่้า วดัญวนสะพานขาวไม่เพียงแต่มีความสาํคญัต่อคนชาวเวียดนามอพยพเท่านั�น 

นอกจากนี� ยงัมีต่อสาํคญัชาวไทยตั�งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ในปัจจุบนัวดัญวนจะเป็นสถานที�ยึดเหนี�ยว

จิตใจของผูค้นและเป็นศูนยร์วมแห่งศรัทธาจึงเป็นศูนยก์ลางให้ชาวเวียดนาม ผูค้นที�อยู่ไกลบ้านเกิด 

หรือผูที้�นับถือศาสนาพุทธศาสตร์มาร่วมตวักัน เพื�อมาพบปะ และเสริมสร้างเกิดความสามคัคีให้แก่

ชุมชน และวดัก็เป็นสถานที�ประกอบกิจกรรมของชุมชน ซึ� งจะพบว่าหลกัคาํสอนของพุทธศาสนาจะ

มุ่งเนน้ให้ยดึตามหลกัมชัฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลาง การมีศีลให้การรวบรวมกาย วาจา และยงัตอ้ง

พึ� งพอใจในสิ� งตนมี ไม่เบียดเบียนผูอ้ื�น นอกจากนี� มีรากฐานให้มีนํ� าใจเอื�อเฟื� อเผื�อแผ่ ความกตัญ�ู

กตเวที และไม่เพยีงแค่นั�นยงัเป็นรากฐานสาํคญัของการใชชี้วิตอีกดว้ย  

 

 
ภาพที�  �  พธีิกงเต็กหลวงโดยคณะสงฆอ์นมันิกายแห่งประเทศไทย (บนัทึกภาพ คณะสงฆอ์นมันิกาย

แห่งประเทศไทย)  
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ภาพที� �  ผูค้นที�เขา้สักการะหลวงพ่อบ๋าวเอิง (ผูว้ิจยั, 2563) 
อภิปรายผล 

กลุ่มชาวเวียดนามที�เขา้มาในประเทศไทยตั�งแต่สมยัอยธุยา - รัตนโกสินทร์ อนัมีสาเหตุมา

จากหลี�ภยัทางศาสนา ที�ไม่ไดถู้กยอมรับของประเทศเวียดนามในเวลาตอนนั�น ซึ� งหลงัจากนั�นประเทศ

ไทยจึงมีนโยบายแบ่งชาวเวียดนามเป็น � กลุ่ม คือ คนญวนคริสต ์(ญวนบา้นสามเสน) กบั คนญวนพุทธ 

(ญวนสะพานขาว) และเกิดการรวมตวัของคนเวียดนาม จึงไดส้ร้างวดัขึ�นมาเพื�อประกอบพิธีกรรมทาง

ศาสนา มีการผสมสานระว่างวัฒนธรรมและศาสนาของความเชื� อเวียดนามและความเชื� อไทย 

พระราชสํานักไทยจึงมองเห็นและให้พระสงฆ์ญวนเข้ามาประกอบพิธีทางศาสนา ทําให้ เกิด

ความสัมพนัธ์ไปในทางดีขึ�นเรื� อย ๆ นอกจากนี� ไม่เพียงแต่พระสงฆ์ญวนที�เข้าไปประกอบพิธีทาง

ศาสนาให้แก่พระราชสํานักไทย วดัญวนสะพานขาวยงัคงเป็นสถานประกอบพิธีกรรมของชุมชน

สะพานขาว หรือผูค้นในบริเวณโดยรอบวดั ทั�งนี� แลว้วดัไม่ได้เป็นเพียงสถานที�เท่านั�น แต่ยงัเป็นศูนย์

รวมแห่งความศรัทธาและมรดกทางประวติัศาสตร์ เห็นไดจ้ากผูค้นที�มาวดั ญวนสะพานขาว ไม่ใช่เพียง
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คนไทยเชื�อสายเวียดนามเท่านั�น แต่ยงัมีคนไทยที�นับถืออนมันิกาย และคนเวียดนามที�เขา้มาทาํงานใน

กรุงเทพมหานครอีกดว้ย 

ดงันั�นวดัญวนพะสานขาวจึงเป็นศาสนสถานที�ทาํหน้าที�ธาํรงคอ์ตัลกัษณ์คนญวนชุมชน

สะพานขาว นอกจากนั�นยงัแสดงให้เห็นความสัมพนัธ์ ต่อราชสํานักสยาม ปัจจุบนัวดัสะพานขาวได้

กลายเป็นสถานที�ทางประวติัศาสตร์ที�สําคัญ ถึงแม้ว่า ณ เวลานี�  ชุนชมสะพานขาวยงัหลงเหลือคน

เวียดนามที� แท้จ ริงเพี ยงไม่ กี� ค รัวเรือน  แต่ส ะท้อนให้ เห็น ถึงการเข้ามาของชาวญ วนเก่าใน

กรุงเทพมหานคร นอกจากนี�แลว้สิ�งยงัคงดาํรงไว ้คือ การสวดมนตเ์ป็นภาษาญวน ประเพณีบางอย่างที�

ถือปฏิบัติในวดัญวนเท่านั� น ทั� งนี� ยงัสอนให้ปฏิบัติตามหลกัมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลาง ซึ� ง

นาํไปสู่การประพฤติปฏิบติัตนอยูใ่นศีลธรรมอนัดีงาม 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาเรื�อง “ศาสนสถานกับการธํารงค์ชาติพันธ์ุชาวไทยเชื�อสายเวยีดนาม  

กรณศึีกษาชุมชนสะพานขาว เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ” ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงันี�  

 1.ขอ้เสนอแนะทางวิชาการและการวิจยั จากการศึกษา ผูวิ้จยัพบว่า คนเวียดนามที�เกี�ยวขอ้งกบัวดั

ญวนสะพานขาวเป็นกลุ่มญวนเก่าซึ� งปัจจุบนัไดผ้สมกลืนกลายกบัคนไทยในพื�นที� รวมถึงรุ่นลูกหลานมี

ความทรงจาํเกี�ยวกบับรรพบุรุษของตนไม่มากนัก  แต่กลุ่มคนที�สําคญัซึ� งช่วยเติมเต็มและรักษาความ

เป็นเวียดนามในชุมชนแห่งนี� เอาไว ้กลบัเป็นนกับวชอานมันิกายและพิธีกรรมตามคติความเชื�อประเพณี

ญวน ดงันั�นพื�นที�วดัญวนจึงเป็นพื�นที�พิเศษทางวฒันธรรมที�สมควรทาํการศึกษาเพิ�มเติมด้วยประเด็น

วิจยัต่าง ๆต่อไปและสามารถนาํไปดาํเนินการพฒันาเพื�อการท่องเที�ยวเชิงประวติัศาสตร์ 
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บทคดัย่อ 

การวิจยันี� มีวตัถุประสงค ์�) เพื�อศึกษาประวติัความเป็นมาของสุสานบา้นนาจอก จงัหวดั

นครพนม �) ศึกษาความสัมพนัธ์ของสุสานบา้นนาจอกกบัคนบา้นนาจอก จงัหวดันครพนมและ 3) 

ศึกษาสถานภาพทางสังคมคนเวียดนามโดยวิเคราะห์ผ่านสุสานนาจอก จงัหวดันครพนม เป็นการวจิยั

เชิงคุณภาพ ใชว้ธีิการศึกษาเอกสาร (documentary research) และวิธีการทาํงานภาคสนาม (field work 

study) เก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ นาํเสนอผลการวิจยัแบบพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจยัพบว่า 

หมู่บา้นนาจอกเป็นพื�นที�ความสัมพนัธ์ของคนไทยเชื�อสายเวียดนาม ซึ�งในอดีตคือกลุ่มคนที�อพยพมา

ตั�งแต่ในสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัและกลุ่มคนที�อพยพมาในช่วงหลงัสงครามโลก

โลกครั� งที�สอง ชุมชนคนไทยเชื�อสายเวียดนามบา้นนาจอกจึงเป็นพื�นที�บรรจุไวซึ้� งความทรงจาํทาง

สงัคมคนเวียดนามอพยพ โดยมีสุสานเป็นสถานที�บรรจุไวซึ้�งความทรงจาํที�เกี�ยวกบับรรพบุรุษ เรื�องราว

การอพยพจากดินแดนมาตุภูมิ และการธาํรงคอ์ตัลกัษณ์ชาติพนัธ์ุ ผา่นพิธีฝังศพ รวมถึงสัญญะต่างๆ ที�

ปรากฎบนหลุมฝังศพ ทั�งนี�  ปัจจุบนัสุสานและหลุมฝังศพไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงสถานภาพทางสงัคมของ

คนไทยเชื�อสายเวียดนามบา้นนาจอก รวมถึงคนไทยเชื�อสายเวียดนามในจงัหวดันครพนมไปพร้อมกนั 

 

คาํสําคัญ: สุสานบา้นนาจอก, ชาวไทยเชื�อสายเวียดนาม, สถานภาพทางสงัคม 
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Abstract 

The research aims at 3 purposes, including 1) to study the history of Ban Na Chok 

cemetery in Nakhon Phanom Province 2) to study the relationship between the cemetery and the Ban 

Na Chok people, and 3) to study the social statuses of Vietnamese-Thai in Nakhon Phanom by 

analyzing Na Chok Cemetery and graves in the cemetery. This research is qualitative research. 

Collecting information from documents and field work-study as well as collecting data by interviews 

were employed as research tools. The research found that Na Chok village is an area relating to the 

Vietnamese - Thai community. Moreover, Na Chok village residents comprised of 2 groups. The first 

one emigrated during the reign of King Phra Chom Klao Chao Yu Hua (Rama IV) and the second one 

immigrated after World War II. Ban Na Chok is a space for social memory of Vietnamese immigrants 

with the cemetery as a place containing their memories of ancestors, the story of their immigration 

from Vietnam to Thailand as well as ethnic identity maintenance through the burials and signs 

appearing on the grave. In conclusion, nowadays cemeteries and graves have reflected the social 

statuses of not only the Vietnamese - Thai community in Ban Na Chok village but also the 

Vietnamese – Thai in Nakhon Phanom province.  

 

Keywords: Ban Na Chok cemetery, Vietnamese – Thai, social status  

 

บทนํา 

จงัหวดันครพนม เป็นหนึ�งในจงัหวดัที�มีคนเวียดนามอพยพเขา้มาอยูอ่าศยัเป็นจาํนวนมาก 

โดยมีทั�งกลุ่มญวนเก่าและกลุ่มญวนใหม่ โดยญวนเก่าคือกลุ่มคนที�อพยพเขา้มาตั�งแต่ก่อน ปี ค.ศ.���� 

และญวนใหม่ คือกลุ่มที�อพยพครั� งใหญ่ใน ปี ค.ศ.����-1946 (Pussadee, 2005: �) ทั�งนี� ในปัจจุบนั คน

เวียดนามทั�งสองกลุ่มไดมี้สถานภาพเป็นคนไทยใหม่ ซึ� งเป็นกลุ่มคนที�มีความสาํคญัต่อการเมือง 

เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรมในทอ้งถิ�นจงัหวดันครพนม (Sarinya, 2015: 3)  

เมื�ออพยพเขา้มาในนครพนม คนเวียดนามไดอ้าศยักระจดักระจายอยูใ่นพื�นที�ต่างๆ ที�

สาํคญัหลายแห่งในเขตอาํเมืองนครพนม ซึ�งบา้นนาจอกเป็นชุมชนหนึ�งที�มีคนเวียดนามกลุ่มญวนเก่า

อาศยัอยูเ่ป็นจาํนวนมาก (Sarinya, 2015: ���) ปัจจุบนัลูกหลานคนเวียดนามที�บา้นนาจอกยงัคงอยูอ่าศยั
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และทาํมาหากิน กลายเป็นชุมชนคนเวียดนามเก่าแก่ที�ยงัคงธาํรงคอ์ตัลกัษณ์และประเพณีพิธีกรรมที�

สาํคญัของคนเวียดนามไวอ้ยา่งสมบูรณ์ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งพิธีกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบั   บรรพบุรุษ 

(Jatuporn, 2008: ��) ในความเป็นชุมชนคนเวียดนาม สุสาน คือ สถานที�สาํคญั เป็นการสถิตของร่าง

บรรพบุรุษ และเป็นพื�นที�พิธีกรรมที�สาํคญัของชุมชน 

บทความนี� มีวตัถุประสงคท์ี�จะนาํเสนอสถานภาพสังคนคนเวียดนาม โดยมีสุสานเป็น

หน่วยในการวิเคราะห์ นาํเสนอประเด็นสาํคญั � ประเด็น ไดแ้ก่ �) ประวติัความเป็นมาของสุสานบา้น

นาจอก �) ความสัมพนัธ์ของสุสานบา้นนาจอกกบัคนบา้นนาจอก �) สถานภาพทางสังคมของคน

เวียดนามนครพนมที�สะทอ้นผา่นสุสาน 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

�. เพื�อศึกษาประวตัิความเป็นมาของสุสานบา้นนาจอก จงัหวดันครพนม 

�. เพื�อศึกษาความสัมพนัธ์ของสุสานบา้นนาจอกกบัคนบา้นนาจอก จงัหวดันครพนม 

�. เพื�อศึกษาสถานภาพทางสังคมคนเวียดนามที�สะทอ้นผา่นสุสานนาจอก จงัหวดั

นครพนม 

 

วิธีดาํเนินการวจิัย 

การศึกษานี�ใชร้ะเบียบวธีิวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการศึกษาเอกสาร 

(documentary research) และวิธีการทาํงานภาคสนาม (fieldwork study) เก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิง

ลึก (in dept interview) ผูว้จิยัมีการนาํเสนอผลการวิจยัแบบพรรณนาวิเคราะห์ 

 

ผลการวจิัย 

�. คนเวยีดนามบ้านนาจอกกับประวัติความเป็นมาของสุสานบ้านนาจอก จังหวดันครพนม 

ชุมชนบา้นนาจอกไดจ้ดัตั�งขึ�นตั�งแต่ในสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว โดยมี

กลุ่มคนเวียดนามลี�ภยัทางการเมืองและศาสนาเดินทางเขา้มา และเขา้มาตั�งบา้นเรือนอาศยัอยูบ่ริเวณสอง

ฝั�งของแม่นํ� าโขง ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชโองการให้ผูป้กครองหัว

เมืองลาว เกลี�ยกล่อมคนเวียดนามที�อาศยัในเขตลาวให้เขา้มาอยูใ่นเขตสยาม คนเวียดนามกลุ่มนี�อพยพมา

เพราะความอดอยากเนื�องจากเกิดภยัแล้งในเวียดนามเป็นเวลานาน ในปี ค.ศ.1862 ปรากฏว่าได้คน

เวียดนามจาํนวน 133 คน เขา้มาอยูอ่าศยัในเขตสกลนครและนครพนม (Chandavimol, 2005: 32)  
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กล่าวสําหรับคนเวียดนามที�เขา้มาตั� งถิ�นฐานในบริเวณบ้านนาจอก คือ กลุ่มญวนเก่าที�

อพยพเขา้มาในนครพนม ราว ค.ศ.1898 (Sukree, 2015: 100) แต่เดิมนั�น คนเวียดนามรู้จกับา้นนาจอก 

ในชื�อบา้น “หมี� ฮวา” (My Hoa) แปลว่า หมู่บา้นที�ไม่มีการแบ่งแยกพวก ซึ� งก่อนที�คนเวียดนามจะมาตั�ง

หมู่บา้นนาจอก คนเวียดนามบา้นนาจอกเคยอยู่ที�บ้านคาํเกิ�ม ตาํบลอาจสามารถ อาํเภอเมือง จังหวดั

นครพนม หลงัจากเกิดอุทกภยัขึ�นส่งผลให้คนเวียดนามเก่าอพยพโยกยา้ยไปยงัหมู่บา้นต่างๆ รวมถึง

บา้นหมี�ฮวาหรือบา้นนาจอกแห่งนี�  (Donsom, 2008: 148)  

นอกจากญวนเก่าที�เขา้มาตั�งถิ�นฐานที�บา้นนาจอกแลว้ ชุมชนคนเวียดนามบา้นนาจอกเริ�ม

ขยายขนาดเป็นชุมชนที�ใหญ่ขึ�นและมีความสําคญัในฐานะเป็นฐานขบวนการกูช้าติเวียดนามในเวลา

ต่อมา ทั�งนี�  คนเวียดนามกลุ่มญวนใหม่ไดอ้พยพเขา้มาในช่วง  ค.ศ.1945 - ค.ศ.1946 จากการโจมตีของ

ฝรั�งเศสที�ตอ้งการกลบัเขา้มามีอาํนาจในอินโดจีน โดยเฉพาะพื�นที�บริเวณริมฝั�งซ้าย  แม่นํ� าโขง ซึ� งมี

ชุมชนคนเวียดนามกระจดักระจายอยูอ่าศยัเป็นจาํนวนมาก ทาํให้ชาวลาวและชาวเวียดนามจาํนวนมาก

ต้องอพยพข้ามแม่นํ� าโขงเข้ามายงัประเทศไทยจากเหตุการณ์การโจมตีครั� งนั� นเป็นจํานวนมาก 

(Chantharakhami, 2020: 6)  

คนเวียดนามชุดหลงั เมื�ออพยพเขา้มาแลว้ก็ไดมี้การรวมตวัอาศยัโดยไดรั้บความช่วยเหลือ

จากคนไทยในทอ้งถิ�นนครพนมและคนเวียดนามที�อาศยัอยู่ก่อนแลว้ (Auraiampai, Cadchumsang, & 

Jutaviriya, 2018: 805) ทั� งนี� นโยบายของรัฐบาลไทยในขณ ะนั� นได้ให้ความช่วยเหลือตามหลัก

มนุษยธรรม โดย นายปรีดี พนมยงค ์นายกรัฐมนตรีขณะนั�นมีคาํสั�งถึงผูว้่าราชการจงัหวดันครพนมคือ 

นายถวิล สุนทรศารฑูล จัดที�พกัชั�วคราวให้คนเวียดนามอพยพหลายแห่ง เช่น วดัป่า วดัโพนแก้ว วดั

โอกาส วดัศรีสะเกษ และในโรงเรียนต่างๆ นอกจากนี�คนเมืองนครพนมยงัจดัเตรียมบา้นพกัของตนไว้

ใหพ้ึ�งพงิ (Sukree, 2015: 68 - 69)  

ปัจจุบนั บา้นนาจอก มีคนไทยเชื�อสายเวียดนามอาศยัอยู่จาํนวน ��� ครัวเรือน ประชากร 

1,192 คน ส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื�อสายเวียดนาม รุ่นที�  � – � คนเวียดนามบ้านนาจอกเป็นคนขยนั

อดทน ดาํรงชีวิตแบบพอเพียง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกผกั ทาํนา ทาํสวน มีการใช้

ภาษาเวียดนาม การแต่งกายชุดอ่าวหญ่าย (Áo dài) ในเทศกาลตรุษญวณ และยงัคงวิถีชีวิตที�ผสมสานกบั

คนชาติพนัธ์ุอื�นในทอ้งถิ�นคือชาติพนัธุ์ลาว และชาติพนัธ์ุไทย ทั�งนี�พวกเขายงั มีประเพณีความเชื�อและ

พธีิกรรมแบบคนเวียดนามที�ปรากฎภายในชุมชน 

กล่าวโดยสรุป คนเวียดนามในหมู่บา้นนาจอกยงัอนุรักษอ์ตัลกัษณ์ พิธีกรรม และประเพณี

ความเชื�อ เพื�อไม่ใหลู้กหลานตนที�อาศยัในประเทศไทยลืมประเพณีวฒันธรรมของบรรพบุรุษ จะเห็นได้
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ว่า คนเวียดนามให้ความสําคัญต่อบรรพบุรุษอย่างมาก โดยเชื�อว่าดวงวิญญาณบรรพบุรุษไม่ว่าจะ

เสียชีวิตไปนานเพียงใด แต่ทว่ากลบัมีบทบาทให้ความคุม้ครอง และส่งผลใหค้นในครอบครัวอยูร่่มเยน็

เป็นสุข (Sukree. 2015; 163) ดว้ยเหตุนี�  คนเวียดนามจึงให้ความสําคญัต่อชีวิตหลงัความตายของบรรพ

บุรุษ เมื�อมีการลม้ตายยงัคงรักษาวฒันธรรมการจดังานศพแบบคนเวียดนาม จึงจาํเป็นต้องมีสถานที�

สาํคญัเพื�อเป็นศูนยร์วมในการประกอบงานศพ ทั�งนี� สุสานบา้นนาจอกจึงได้ก่อตั�งขึ�นพร้อมการก่อตั�ง

หมู่บา้นนาจอก  

2. ความสัมพนัธ์ของสุสานบ้านนาจอกกับคนบ้านนาจอก จงัหวดันครพนม 

สุสานบ้านนาจอกแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของคนกับพื�นที� โดยมนุษยเ์ป็นผูก้าํหนด

ความหมายให้แก่พื�นที� ตามมโนทศัน์ความเชื�อของคนเวียดนาม สุสานเปรียบเสมือนบา้นหลงัสุดทา้ย

ของร่างที�ไร้วิญญาณซึ� งยงัคงมีความสาํคญัต่อลูกหลาน คอยปกปักษรั์กษาและดูแลลูกหลานดงันั�น เพื�อ

แสดงความกตญั�ูกตเวทีต่อบรรพบุรุษ ลูกหลานชาวเวียดนามจึงมีหน้าที�ดูแล ทาํความสะอาดหลุมฝัง

ศพบรรพบุรุษประหนึ�งบรรพบุรุษของพวกเขายงัคงมีชีวิตอยู ่ในฐานะที�จงัหวดันครพนมมีคนเวียดนาม

อพยพอาศยัอยู่มาก จึงมีสุสานมากถึง � แห่ง (Sripana, 2005: 196) สุสาน คนเวียดนามทั�งสองอยูใ่นเขต

บ้านนาจอก เป็นสุสานของคนเวียดนามบ้านนาจอกและสุสาน        คนเวียดนามที�อาศัยในเมือง

นครพนม เรียกว่า สุสานด่ายเหี�ยว 

กล่าวสําหรับสุสานบา้นนาจอก เกิดขึ�นพร้อมกบัการก่อตั� งหมู่บา้นนาจอก ในอดีตพื�นที�

สุสานนาจอกเป็นพื�นที�ว่าง มีป่าไมแ้ละตน้ไมข้ึ�นรกร้าง คนในอดีตไดท้าํการถางพื�นที�ว่างเปล่าเพื�อสร้าง

สุสานโดยไม่มีหลกัการในการเลือกพื�นที�  หากแต่มองว่าพื�นที�ดังกล่าวมีความเหมาะสมและ  อยู่ไม่

ห่างไกลจากหมู่บา้น ทั�งนี�หลกัในการเลือกพื�นที�ประเด็นของหลกัฮวงจุย้ไม่ไดม้ีความสําคญัมากนกั แต่

สาํหรับการเลือกพื�นที�สุสานบา้นนาจอกประเด็นฮวงจุย้อาจเป็นเพียงส่วนหนึ�ง เพราะสมยัก่อนพื�นที�ขา้ง

หลงัสุสานเป็นที�สูงมีแอ่งนํ�าขนาดเล็ก ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ของหมู่บา้นจึงให้ลูกหลาน    ถากถางพื�นที�ดงักล่าวเพื�อ

ใชเ้ป็นสุสานฝังร่างคนเวียดนามที�อาศยัในบา้นนาจอก ซึ� งให้สิทธิ� การ    ฝังศพเฉพาะเวียดนามตระกูล

เก่าที�เคยอาศยัในหมู่บา้นนาจอกเท่านั�น (Boonchawalit, 2020: interview)  
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ปรากฎการณ์ขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นการแบ่งความเป็นเขาความเป็นเราภายในคนเวียดนามทั�ง

สองกลุ่มผา่นการเมืองเรื�องพื�นที�ในสุสาน กลุ่มคนเวียดนามที�อาศยัในเมืองนครพนม ซึ� งส่วนใหญ่เป็น

กลุ่มญวนใหม่ไม่มีสิทธิ� ในการใชสุ้สานบา้นนาจอก จึงตอ้งจดัสรรพื�นที�ขา้งๆ สุสานบา้นนาจอกซึ�งเดิม

เป็ น พื� น ที� ว่ าง  โด ยรวมก ลุ่ มกัน ก่ อตั� ง สุ ส าน อี กแห่ งขึ� น ม า ชื� อว่ า  สุ ส าน ด่ายเหี� ยว  (Đại Hiếu) 
(Patthanaprasitchai, 2020: interview)  ทั�งนี�  สุสานด่ายเหี�ยวจึงเป็นพื�นที�ในการฝังร่างญวนใหม่ใหม่หรือ

ลูกหลานตระกูลคนเวียดนามใหม่ที�อาศยัในเมืองนครพนม  

 

ภาพที� 1 แผนที�ระยะทางที�ตั�งของสุสานบา้นนาจอกและสุสานด่ายเหี�ยว (Đại Hiếu) 

เพื�อแสดงใหเ้ห็นถึงการเลือกที�ตั�งสุสานของคนเวียดนามเก่าซึ� งอยูไ่ม่ไกลจากชุมชนหมู่บา้นนาจอก 

เขา้ถึงจาก https://www.google.co.th/maps/place/Ban+Na+Chok+Cemetery 

(สืบคน้ขอ้มูลเมื�อวนัที� 18 ต.ค. 2563) 
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ภาพที� 2 ภาพถ่ายทางดาวเทียมแสดงใหเ้ห็นขนาดพื�นที�ของสุสานและจาํนวนหลุมฝังศพระหว่างสุสาน

บา้นนาจอกและสุสานด่ายเหี�ยว (Đại Hiếu) เพื�อบ่งบอกถึงจาํนวนคนเสียชีวิตของญวนเก่าและญวนใหม่

ในจงัหวดันครพนม 

เขา้ถึงจาก https://www.google.co.th/maps/place/Ban+Na+Chok+Cemetery 

(สืบคน้ขอ้มูลเมื�อวนัที� 18 ต.ค. 2563) 

                                                                                                                             

สิ�งก่อสร้างเหนือหลุมศพในสุสาน เป็นสิ� งสะท้อนให้เห็นความแตกต่างสถานภาพทาง

สังคมของคนเวียดนามในจงัหวดันครพนมทั�งสองกลุ่มไดอ้ย่างชดัเจน คนเวียดนามเชื�อว่าทาํหลุมฝังศพ

เพื�อแสดงความกตญั�ูรู้คุณต่อบรรพบุรุษ ตอ้งการใหว้ิญญาณบรรพบุรุษมีที�อยูที่�ดีและส่งผลใหว้ิญญาณ

คอยดูแลคุม้ครองลูกหลาน ทาํมาคา้ขายดี สุขภาพร่างกายแขง็แรง (Thongprasert, 2020: interview) ดว้ย

ความสําคญัดังกล่าว ครอบครัวคนเวียดนามที�มีฐานะ ซึ� งส่วนใหญ่เป็นคนเวียดนามที�อาศยัในตวัเมือง

นครพนม จะใชทุ้นทรัพยจ์าํนวนมากในการสร้างหลุมฝังศพในฐานะบา้นอีกหลงัหนึ�งของบรรพบุรุษ

ของพวกเขาอย่างสวยงาม มีการแต่งเติมลวดลาย สีสัน หลุมฝังศพของ       บรรพบุรุษตนอย่างวิจิตร 

(Boonchawalit, 2020: interview)  

การประกอบพิธีกรรมในสุสานเป็นหนา้ที�ของสุสานที�รับใชค้วามเชื�อของบุคคลผูย้งัมีชีวิต 

ดงันั�น เมื�อมีสมาชิกในครอบครัวเสียชีวิตลง คนเวียดนามจะมีการประกอบพิธีกรรมที�ใหค้วามสาํคญักบั

ดวงวิญญาณของ พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย บรรพบุรุษ โดยเชื�อว่าดวงวิญญาณเหล่านี� จะคอยดูแลและปกป้อง

ลูกหลาน (Sripana, 2020: 194) สุสานจึงเป็นพื�นที�สําคญัสําหรับคนเวียดนามเปรียบเสมือนบ้านหลัง

ความตายของดวงวิญญาณบรรพบุรุษ ทําให้สมาชิกในครอบครัวต้องคอย  ทําพิธีเพื�อระลึกถึงบุญ
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คุณท่านที�คอยดูแลปกป้องลูกหลาน ที�สําคญัลูกหลานตอ้งดูแลหลุมฝังศพให้สะอาด และใหม่อยู่เสมอ 

เพื�อแสดงออกว่าท่านยงัคงคอยดูแลอยู่ลูกหลานเรื�อยมาแมจ้ะเสียชีวิตลง  กี�ปีก็ตาม นอกจากนี�  ยงัใส่ใจ

ดูแล ทาํความสะอาด โดยเฉพาะในช่วงเทศการตรุษญวนหรือเทศกาลเต๊ด บรรดาลูกหลานจะรวมตวักนั

เพื�อทาํความสะอาดสุสานบรรพบุรุษอย่างพร้อมหน้า  หากครอบครัวใดไม่สะดวกสามารถจา้งคนทาํ

ความสะอาดแทนตนได ้ 

ปรากฎการณ์ดงักล่าวแตกต่างมากกบัหลุมฝังศพในสุสานคนบา้นนาจอก ซึ� งเป็นหลุมฝัง

ศพที�เรียบง่าย บางหลุมศพที�ไม่ญาติก็ถูกปล่อยให้รกร้าง แต่ภายในสุสานบา้นนาจอกมีหลุมฝังศพบาง

หลุมไม่ไดรั้บการดูแล สีถลอก มีหญา้และตน้ไมขึ้�นรกร้าง ไม่มีกระถางธูป กระถางดอกไมเ้นื�องจากไม่

มีลูกหลานคอยดูแลทาํความสะอาด แต่อยา่งไรก็ตาม คนบา้นนาจอกจะช่วยดูแล ทาํความสะอาดสุสาน

ไร้ญาตินั�นแทนลูกหลาน  แมไ้ม่ทราบว่าหลุมฝังศพนั�นเป็นของใคร ญาติพี�นอ้งอยูใ่ด แต่เมื�อหลุมฝังศพ

นั�นตั�งอยูใ่นสุสานบา้นนาจอก คนในหมู่บา้นนาจอกจะช่วยทาํความสะอาด และนาํดอกไมว้างในวนัที�

สาํคญั ประหนึ�งผูที้�นอนในหลุมศพนั�นเป็นญาติของพวกเขา (Dechophon, 2020: interview)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 3 หลุมศพของคนเวยีดนามเก่าในอดีต แสดงใหเ้ห็นถึงลูกหลานผูเ้สียชีวิตไม่ใหค้วามสาํคญัต่อ

บรรพบุรุษที�เสียชีวิตไปแลว้จึงปล่อยหลุมฝังศพบรรพบุรุษตนรกร้าง (ผูว้ิจยั, 2563) 

สุสานบา้นนาจอกมีคณะกรรมการศาลเจา้เป็นคนดูแลสุสาน ในการนาํร่างมาฝังที�สุสาน

บา้นนาจอกตอ้งแจ้งกรรมการศาลเจ้า จากนั�นกรรมการศาลเจ้าจึงแนะนาํพื�นที�ฝัง หากตอ้งการฝังใกล้

ญาติตนแต่มีคนจองแลว้ก็ไม่สามารถฝังได ้ไม่เสียค่าที�ดินแต่ในวนัประกอบพิธีงานศพจะมีการบริจาค

ให้กับหมู่บ้านนาจอก ค่าบริจาคตามกาํลังทรัพย์แต่ละครอบครัว (Boonchawalit, 2020: interview) 
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นอกจากนี� ทางคณะกรรมการจะตรวจสอบว่าผูต้ายมีสิทธิ� ฝังสุสานบา้นนาจอกหรือไม่ ตรวจสอบโดย

ผูต้ายตอ้งเป็นลูกหลานหมู่บา้นนาจอก ที�ผ่านมาผูเ้สียชีวิตหรือครอบครัวผูเ้สียชีวิตเคยทาํประโยชน์แก่

หมู่บา้นนาจอก หากไม่เคยทาํประโยชน์แก่หมู่บา้นแมว้่าเป็นลูกหลานคนเวียดนามในหมู่บา้นนาจอกก็

ไม่มีสิทธิ� ฝัง นอกจากนี� ก่อนดาํเนินการก่อสร้างหลุมฝังศพทางคณะกรรมการจะแจ้งให้ทราบเรื� อง

กฎเกณฑพ์ื�นที�การสร้างสุสาน เนื�องจากเรื�องขนาดของพื�นที� (Patthanaprasitchai, 2020: interview) 

ความเป็นระเบียบของหลุมฝังศพเป็นสิ�งสําคญัจึงตอ้งมีคณะกรรมการศาลเจา้ซึ� งเป็นกลุ่ม

คนสําคญัอย่างมากต่อสุสานบ้านนาจอก ทุกๆ ปีต่างมีคนเวียดนามเก่าหรือลูกหลานคนเวียดนามเก่า

เสียชีวิตลง เมื�อเสียชีวิตครอบครัวตอ้งนาํร่างฝังในสุสานนาจอก จึงจาํเป็นตอ้งมีกลุ่มคนดูแลตั�งแต่เรื�อง

รับเงินบริจาคเพื�อเป็นงบประมาณการดูแลและพฒันาสุสาน ครอบครัวแจง้ความตอ้งการนาํร่างมาฝังใน

หมู่บา้นนาจอกไปจนถึงขั�นตอนการทาํพิธีภายในวนังาน การทาํเช่นนี� เพื�อความเป็นระเบียบ ไม่ใช่ผูใ้ด

ต่างมีสิทธิ� ฝังในสุสานนาจอก 

จึงกล่าวไดว่้า คนเวียดนามในหมู่บา้นนาจอกเห็นคุณค่าดา้นประเพณีความเชื�อ โดยมีการ

นาํความเชื�อเรื�องบรรพบุรุษมาเป็นเครื�องมือในการอนุรักษสื์บทอดใหแ้ก่ลูกหลาน ไม่ว่าคนเวียดนามใน

หมู่บา้นนาจอกจะมีบทบาทต่อตวัหมู่บา้นมากหรือนอ้ยเพียงใด แต่ทว่าทุกคนให้ความสาํคญัต่อสุสาน

ไม่ต่างกนั ทั�งคนในหมู่บา้นและคณะกรรมการของชุมชน ดว้ยเหตุนี� จึงปรากฎความสัมพนัธ์ของสุสาน

กบัคนบา้นนาจอกขึ�น อยา่งไรกต็ามการใหค้วามสาํคญัต่อสุสานเป็นการปลูกจิตสาํนึกใหรั้กแผ่นดินเกิด

ของตน รวมทั�งสุสานยงัคงเป็นเอกลกัษณ์ทางความเชื�อที�บ่งบอกถึงรากเหงา้บรรพบุรุษไดเ้ป็นอยา่งดี 

�. สถานภาพทางสังคมคนเวยีดนามโดยวิเคราะห์ผ่านสุสานนาจอก จังหวดันครพนม  

สถานภาพทางสังคม คือ ตาํแหน่งหรือฐานะของบุคคลในสังคม สถานภาพจะทาํให้บุคคล

มีสิทธิและหนา้ที�ตามบทบาทของตาํแหน่งนั�นๆ จาํแนกเป็น 2 ประเภท ดงันี�  สถานภาพโดยกาํเนิด เป็น

สถานภาพทางสังคมของบุคคลที�ติดตวัมาตั�งแต่เกิดเช่น เพศ อาย ุสีผิว เชื�อชาติ สัญชาติ และ สถานภาพ

ที�ได้รับมาภายหลังการเกิด โดยแสวงหามาด้วยความสามารถของตนเอง เช่น การสมรส อาชีพ 

การศึกษา กระบวนการขดัเกลา้ทางสังคมเกิดขึ�นทั�งทางตรงและทางออ้ม ทางออ้ม หมายถึง ปรับตวัให้

เขา้กบักฎเกณฑ์ของสังคมเพื�อให้อยูร่่วมกบัผูอื้�นในสังคมได ้สุสานสามารถแสดงให้เห็นถึงสถานภาพ

ทางสังคมของคนเวียดนาม ผา่นรูปแบบและลกัษณะของหลุมศพ ทั�งนี�  คนเวียดนามในนครพนมจะตอ้ง

ใช้ทุนทรัพยม์หาศาล ในการสร้างสุสานให้สมกับฐานะเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูล แตกต่างจากคน

เวียดนามบา้นนาจอกซึ�งเป็นญวนเก่า 
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คนญวนเก่าบา้นนาจอก มีชีวิตเรียบง่ายตามวิถีทาํการเกษตร ความเชื�อในเรื�องบรรพบุรุษ

ของพวกเขาจึงเรียบง่าย และเนื�องจากสถานะยากจนไม่มีก่อสร้างดูแลหลุมฝังศพที�หรูหรา ดว้ยเหตุนี�  ทาํ

ใหส้มยัก่อนการฝังศพของคนญวนเก่าบา้นนาจอกจึงไม่เป็นระเบียบ จากการสัมภาษณ์นายสะอาด ทอง

ประเสริฐ ชาวบา้นบา้นนาจอก กล่าวว่า เมื�อมีคนในหมู่บา้นลม้ตาย ใครอยากฝังที�ไหนก็ฝัง ฝังกระจัด

กระจาย ไม่มีโลงสําหรับฝังศพและป้ายบ่งบอกถึงผูต้าย มีวิธีการฝังโดยนาํศพห่อด้วยเสื�อ มดัหัวทา้ย

และนาํไมห้าม เมื�อมาถึงสถานที�ฝังจึงเริ�มขุดหลุมเพื�อนาํศพลง และนาํดินถมให้สูงขึ�น นอกจากนี� หาก

ครอบครัวใดมีทุนทรัพย ์ก็จะหาซื�อวสัดุก่อสร้างหลุมฝังศพโดยใชปู้นซีเมนต ์โลงศพและหลุมฝังศพมี

ขนาดไม่ใหญ่ แต่ปูนซีเมนต์สีลอกง่าย ในทุกๆ ปีครอบครัวจะนาํพู่กันและสีไปที�สุสานเพื�อแต่งเติม

สีสันให้สุสาน บางครอบครัวที�มีทุนทรัพยม์ากก็จะสร้างหลุมศพแบบมีหลงัคา (Patthanaprasitchai, 

2020: interview) 

 

ภาพที� 4 หลุมฝังศพก่อสร้างโดยใชว้สัดุจากปูนซีเมนต ์เพื�อแสดงให้เห็นว่าเป็นสุสาน

ก่อสร้างในอดีต และไม่มีลูกหลานคอยดูแล สีถลอกไม่มีการแต่งเติมเพิ�มสีให้แก่สุสาน ( ผูวิ้จยั, 2563) 
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ภาพที� 5 หลุมฝังศพก่อสร้างโดยใชว้สัดุหินอ่อน เพื�อแสดงใหเ้ห็นถึงหลุมฝังศพหลุมนี� ก่อสร้างขึ�นใน

อดีต เนื�องจากในอดีตไม่มีการกาํหนดขนาดความใหญ่ของหลุมฝังศพ โดยครอบครัวของหลุมฝังศพใน

ภาพมีฐานะรํ�ารวย ( ผูว้ิจยั, 2563) 

 

ในปัจจุบนัความนิยมในเรื�องการจดัสร้างหลุมฝังศพเปลี�ยนแปลงไปจากอดีต คนเวียดนาม

เชื�อว่าการทาํหลุมฝังศพขนาดใหญ่ มั�งคั�ง จะแสดงให้เห็นถึงความกตัญ�ูรู้คุณต่อ      บรรพบุรุษ 

ตอ้งการให้วิญญาณไดอ้ยู่ดีและส่งผลใหว้ิญญาณดูแลคุม้ครองลูกหลานใหท้าํมาคา้ขายดี สุขภาพร่างกาย

แขง็แรง ดงันั�น ในปัจจุบนั คนเวียดนามในหมู่บา้นนาจอกทุกครอบครัวจึงตอ้งการก่อสร้างหลุมฝังศพ

สาํหรับบรพบุรุษให้สวยงามตามกาํลงัทรัพยข์องครอบครัวตน ครอบครัวใดมีกาํลงัทรัพยม์ากก็จะลงทุน

สร้างหลุมฝังศพใหค้งทนในระยะยาวเพื�อง่ายต่อการดูแล โดยพวกเขามีแนวคิดว่า การทุ่มทุนทรัพยเ์พื�อ

สร้างหลุมฝังศพให้แก่บรรพบุรุษ เป็นการลงทุนเพื�อให้สมาชิกในครอบครัวไดอ้ยู่สบาย นางสุพตัรา 

พฒันประสิทธิ� ชยั ได้เล่าถึงค่าใชจ่้ายก่อสร้างหลุมฝังศพสําหรับพ่อแม่และพี�ชายตนว่า ค่าใชจ่้ายสร้าง

หลุมฝังศพขึ�นอยูก่บัวสัดุที�ใชก่้อสร้าง ปัจจุบนัวสัดุก่อสร้างนิยมเป็นหินอ่อนและกระเบื�อง เมื�อ 3 ปีที�

แล้วหากเป็นหินอ่อนจะมีราคาอยู่ที�  80,000 บาท ถ้าเป็นหลุมคู่สําหรับฝังสามีภรรยาราคาจะอยู่ที� 

100,000 บาทซึ� งถูกกว่าหลุมเดี�ยว ส่วนกระเบื�องราคา 20,000 – 30,000บาท ค่าใชจ่้ายแตกต่างกนัอย่าง

เห็นได้ชดั กระเบื�องแมร้าคาถูกแต่ไม่คงทน พงัง่าย ตอ้งเสียค่าซ่อมแซมเรื� อย ๆ หินอ่อนราคาสูงแต่มี

ความคงทนในระยะยาว ดูแลง่ายทาํความสะอาด กว่ากระเบื�อง (Patthanaprasitchai, 2020: interview) 
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อยา่งไรก็ตาม ดว้ยสถานภาพทางสังคมของคนญวนเก่าบา้นนาจอกที�ส่วนใหญ่มีฐานะปาน

กลาง ประกอบอาชีพทาํนา เลี� ยงสัตว ์ปลูกผกัขาย ซึ� งต่างกบัคนเวียดนามใหม่ในตวัเมืองนครพนมมี

จาํนวนมาก และส่วนมาก มีธุรกิจเป็นของตนเองทั�งธุรกิจขนาดใหญ่และรายยอ่ย จึงสามารถระดมทุน

พฒันาสุสานด่ายเหี�ยวไดม้ากกกว่าสุสานบา้นนาจอก ส่งผลให้ขนาดของพื�นที�สุสานนาจอกกบัสุสาน

ด่ายเหี�ยว (Đại Hiếu) มีความแตกต่างอย่างเห็นไดช้ดัเจน คือ สุสานบา้นนาจอกของคนเวียดนามเก่าใน

หมู่บา้นนาจอกมีขนาดพื�นที�เล็ก จาํนวนหลุมฝังศพมีจาํนวนน้อยกว่า เมื�อเทียบกบัสุสานด่ายเหี�ยวของ

คนเวียดนามในเมืองนครพนมที�มีบริเวณกวา้งและมีการขยายขนาดพื�นออกไปได้อีกเนื�องจากมีทุน

ทรัพยใ์นการซื�อที�ดินทาํสุสาน นอกจากนี� ยงัมีความแตกต่างในเรื�องภูมิสถาปัตยอ์ยา่งเห็นไดช้ดัเจน คือ 

ทางเดินภายในสุสานบา้นนาจอกเป็นเพียงพื�นดิน ส่วนสุสานด่ายเหี�ยวของคนเวียดนามใหม่ในตวัเมือง

นครพนมมี ทางเดินภายในสุสานเป็นคอนกรีต ดว้ยความแตกต่างดา้นรายไดด้งักล่าวขา้งตน้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 6 บริเวณศาลาใชป้ระกอบพิธีกรรมภายในสุสานบา้นนาจอก เพื�อแสดงถึงสุสานแห่งนี�มีเงิน

บริจาคพฒันาสุสานจาํนวนไม่มากเห็นไดจ้ากศาลาประกอบพิธีเรียบง่ายไม่ใหญ่โต และทางเดินภายใน

สุสานยงัคงเป็นดินไม่เป็นถนนคอนกรีต ( ผูว้ิจยั, 2563) 
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ภาพที� 7 บริเวณศาลาใชป้ระกอบพิธีกรรมภายในสุสานด่ายเหี�ยว (Đại Hiếu) เพื�อแสดงถึงสุสานแห่งนี�

ไดรั้บเงินบริจาคพฒันาสุสานเป็นจาํนวนมาก โดยสร้างศาลาประกอบพิธีใหญ่โตหรูหราและทางเดิน

ภายในสุสานเป็นถนนคอนกรีต ( ผูว้ิจยั, 2563) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 8 บริเวณภายในศาลาประกอบพธีิกรรมของคนเวียดนาม แสดงถึงความแตกต่างระหว่างบริเวณ

ประกอบพธีิกรรมของคนไทยเชื�อสานเวียดนาม  มีรูปแบบคลา้ยคลึงกบัเวียดนามมีการผสมผสาน

รูปแบบลกัษณะทอ้งถิ�นแต่ยงัคงไวซึ้�งลกัษณะเด่น 

เขา้ถึงจาก http://banphucvuletanghanoi.vn/to-chuc-tang-le-tai-nha-tang-le-125-phung-hung  (สืบคน้

ขอ้มูลเมื�อวนัที� 11 ม.ค. 2564) 
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อภิปรายผล 

สุสานบา้นนาจอก เป็นสถานที�ที�มีความหมายอยา่งยิ�งต่อคนญวนเก่าบา้นนาจอก ในฐานะ

เป็นสถานที�เพื�อระลึกถึงบรรพบุรุษ และบรรจุไวซึ้�งความทรงจาํเชื�อมโยงไปยงัมาตุภูมิเดิมของบรรพ

บุรุษ พิธีกรรมและปฏิบติัการต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัหลุมฝังศพและสุสาน แสดงให้เห็นการธาํรงคอ์ตั

ลกัษณ์ชาติพนัธเ์วียดนามที�สืบต่อจากอดีตจนปัจจุบนั 

นอกจากนี�  พื�นที�บา้นนาจอกยงัเป็นพื�นที�การเมืองเรื�องของสุสาน ที�แสดงใหเ้ห็นถึงความ

แตกต่างของสถานภาพทางสังคมของคนญวนสองกลุ่มสะทอ้นผ่านรูปแบบการก่อสร้างหลุมฝังศพและ

พื�นที�สุสาน อยา่งไรกต็ามหลุมฝังศพเป็นเพียงพื�นที�ของการแสดงออกในสถานภาพทางสังคมที�แตกต่าง 

แต่สิ�งที�บรรจุในสุสานไม่แตกต่างกนันั�นคือการให้ความหมายของพื�นที�ในเรื�องบรรพบุรุษ และมาตุภูมิ

ของบรพพบุรุษ แมว้่าปัจจุบนัยงัมีคนเวียดนามรุ่นใหม่ในจงัหวดันครพนมจาํนวนไม่นอ้ยที�ไม่เคยรู้จกั

ดินแดนมาตุภูมิของบรรพบุรุษเลยกต็าม  
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ภรร์ มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาการนาํแนวคดิอตัลกัษณ์ของกวยจั�บอุบลมาออกแบบชุดประจาํจงัหวดั

อุบลราชธานี ในการประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด์ ปี ���� ใชว้ิธีการศึกษาเอกสาร (Documentary 

research) และการศึกษาภาคสนาม เก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ นาํเสนอโดยการพรรณาวิเคราะห์ 

ผลการศึกษาพบว่า ชุดกวยจั�บอุบล เป็นชุดที�ออกแบบเพื�อในการประกวดมิสแกรนดไ์ทย

แลนด ์ปี ���� ในฐานะเป็นภาพตวัแทนเชิงอตัลกัษณ์ทอ้งถิ�นจงัหวดัอุบลราชธานี โดยไดน้าํกวยจั�บ

อุบลซึ�งเป็นวฒันธรรมอาหารทอ้งถิ�นจงัหวดัอุบลราชธานีมานาํเสนอผา่นเรือนร่างนางงาม แสดงใหเ้ห็น

ถึงนยัยะการยอมรับชาวญวนในฐานะเป็นส่วนหนึ�งของทอ้งถิ�นอุบลราชธานี ประการสาํคญั ชุดกวยจั�บ

อุบลทาํคือ “วตัถุทางวฒันธรรม” (Cultural Material) ที� ทาํหนา้ที�เป็นภาพตวัแทน และการนิยามตวัตน

ความเป็นพหุวฒันธรรมของทอ้งถิ�นเมืองอุบลราชธานี  

 

คาํสําคัญ: เครื�องแต่งกาย, อตัลกัษณ์, กวยจั�บอุบล 
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Abstract 

The academic Article on Identity Dress Design Under the concept of Kuay Chab Ubon, 

Ubon Ratchathani Province The objective is to study the design of the concept of Kuay Chab Ubon's 

identity. Using methods for documentary research and field studies Data collected by interviewing  

The study found that Vietnamese people who arrived in Ubon Ratchathani It began to 

come in since the establishment of the Siam-France Treaty of R.S. 112 (1893) and the Vietnamese 

people or Vietnamese immigrants are one of the ethnic groups who settled in Ubon Ratchathani 

Province. By bringing food culture into Ubon Ratchathani province as well Especially Kuai Chab 

Yuan, which became the identity of local food in Ubon Ratchathani Province today And being re-

presented through the body of a beauty queen And implications for the acceptance of Vietnamese 

people as part of the Ubon Ratchathani district 

 

Keywords: costume, identity, Kuay Chab Ubon  

  

บทนํา 

ชาวญวนหรือชาวเวียดนามไดอ้พยพเขา้มาอาศยัในอีสานตั�งแต่ตน้รัตนโกสินทร์ ซึ�งจดัเป็น

กลุ่มญวนเก่า จากนั�นจึงอพยพเขา้มาครั� งใหญ่ในปี ค.ศ. ����-���� และไดก้ระจายไปอาศยัอยูต่ามพื�นที�

ต่าง ๆ ในอีสานรวมไปถึงจงัหวดัอุบลราชธานี เมื�อชาวเวียดนามเขา้มาในประเทศไทยจึงไดน้าํ

วฒันธรรมอาหารแบบเวียดนามเขา้มาดว้ยและต่อมาเป็นที�รู้จกัของคนไทย เช่น แหนมเนือง ขนมเบื�อง

ญวน ปากหมอ้ กุง้พนัออ้ย ปอเปี� ยะ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งกวยจั�บญวน ที�เป็นอาหารที�ผูค้นนิยมรับประทาน

และจาํหน่ายอยา่งแพร่หลาย เป็นอาหารทอ้งถิ�นที�นิยมรับประทานในมื�อเชา้ในอดีต การจาํหน่ายกวยจั�บ

เป็นไปอยา่งเรียบง่าย โดยแม่คา้จะตั�งหาบขาย กลายเป็นอาหารประจาํถิ�นจงัหวดัในแถบภาคอีสานซึ�งมี

ชื�อเรียกต่างกนัไป อาทิ ขา้วเปียกเส้น กวยจั�บญวน หรือกวยจั�บอุบล (Sanaubon, 1993: 38-39) 

ปัจจุบนัมีการพฒันารูปแบบกวยจั�บอุบลแตกต่างกนัออกไปตามยคุสมยัหรือตามกระแส

นิยมที�เขา้มามีบทบาทในวฒันธรรมการกินกวยจั�บอุบลช่วงเวลาปัจจุบนั ซึ�งไดก้ลายมาเป็นแนวคิดใหม่

ที�ทาํใหว้ฒันธรรมการกินกวยจั�บมีการเปลี�ยนแปลงไปจากเดิม มีการทาํกวยจั�บญวนในหลายรูปแบบ 

ขึ�นอยูก่บัวิถีชีวิตและวฒันธรรมการกินของผูค้นในแต่ละทอ้งถิ�น อยา่งไรก็ตามองคป์ระกอบที�ขาด
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ไม่ไดแ้ละแสดงอตัลกัษณ์ในความเป็นอาหารญวน คือ การประกอบดว้ยเครื�องเคียงสาํคญัคือหมูยอ ซึ� ง

ถือเป็นอตัลกัษณ์ที�สาํคญัของอาหารเวียดนาม (Page Prated Ubon, 2020: online) 

บทความนี�ตอ้งการนาํเสนอการนาํอตัลกัษณ์กวยจั�บมาเป็นแนวคิดในการออกแบบเครื�อง

แต่งกายของมิสแกรนด์อุบลราชธานี ที�มีความคิดสร้างสรรคผ์า่นรูปแบบที�แปลกใหม่และโดดเด่น 

ผสมผสานวสัดุเทคนิคและวิธีการต่างๆ ในการออกแบบเครื�องแต่งกายให้มีความทนัสมยัและสะทอ้น

แนวความคิดทอ้งถิ�นนิยมโดยหยิบยกกวยจั�บอุบลในฐานะอาหารประจาํทอ้งถิ�นเมืองอุบลราชธานีขึ�นมา

นาํเสนอ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

�. เพื�อศึกษาพฒันาการของกวยจั�บอุบลและความสัมพนัธ์ของกวยจั�บที�มีต่อคนญวนและ

คนทอ้งถิ�นจงัหวดัอุบลราชธานี 

�. เพื�อศึกษาการนาํอตัลกัษณ์ที�สาํคญัของกวยจั�บอุบลมาใชใ้นการออกแบบชุดประจาํ

จงัหวดัอุบลราชธานี ในการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด ์ประจาํปี ���� 

 

วิธีดาํเนินการวจิัย 

งานวิจยันี�  ใชแ้นวคิดสัญญะวิทยาทางวฒันธรรมในการศึกษา ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการศึกษาเอกสาร (documentary research) และวิธีการทาํงาน

ภาคสนาม (fieldwork study) เก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( in dept interview) โดยใชแ้บบ

สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structured interview) ลกัษณะคาํถามแบบปลายเปิด ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่ง

แบบเฉพาะเจาะจง นาํเสนอผลการวิจยัแบบพรรณนาวิเคราะห์ 

 

ผลการวจิัย 

1. พฒันาการของกวยจั�บอุบลและความสําคญัของกวยจั�บกบัคนไทยเชื�อสายเวียดนามใน

จังหวัดอุบลราชธานี 

จงัหวดัอุบลราชธานี มีพื�นที�อยูใ่นเขตภาคอีสานตอนล่าง และมีพื�นที�ติดกบัชายแดน

ประเทศลาวมีชาติพนัธ์ุหลายกลุ่มอาศยัอยู ่และชาวญวนหรือชาวเวียดนามอพยพเป็นอีกหนึ�งกลุ่มชาติ

พนัธุ์ที�อพยพเขา้มาตั�งถิ�นฐานอยูใ่นจงัหวดัอุบลราชธานี ในช่วงสงครามโลกครั� งที� � ส่วนใหญ่ลี�ภยั
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สงคราม การเดินทางเริ�มจากเดินทางผา่นประเทศลาวก่อนการเดินทางขา้มแม่นํ�าโขงเขา้มาจงัหวดั

มุกดาหาร และยา้ยถิ�นฐานมายงัจงัหวดัอุบลราชธานี (Wareerat, 2001: 4) 

จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมที�เปลี�ยนตามยคุสมยันั�นทาํใหมี้การอพยพยา้ยถิ�นฐานตาม

พื�นที�ต่างๆ เพื�อเหมาะสมในการประกอบอาชีพ เป็นผลใหเ้กิดชุมชนใหม่ขึ�น บางแห่งประกอบดว้ยกลุ่ม

คนที�แตกต่างกนัทางชาติพนัธ์ุภาษาและวฒันธรรมเขา้มาอยูร่่วมกนั โดยแต่ละกลุ่มจะมีวฒันธรรมยอ่ย

ภายในขอบเขตสงัคมของตนเอง เช่น การสืบเชื�อสาย การยดึปฏิบติัตามแบบวฒันธรรมเดิมของกลุ่มใน

แบบอยา่งเดียวกนั อนัเป็นผลมาจากการอบรมสั�งสอนมาจาก    บรรพบุรุษให้รู้จกัคุณค่าทางวฒันธรรม

ของตนเอง (Burudpat, 1978: 12) 

ชาวเวียดนามในอุบลราชธานีประกอบไปดว้ย ชาวญวนเก่าและชาวญวนใหม่  ในปัจจุบนั

ชาวญวนทั�งสองกลุ่มยงัคงอาศยัอยูที่�อุบลราชธานี ตามเอกสารประวติัศาสตร์เวียดนามในเมืองไทย 

ชี� ใหเ้ห็นว่า ชาวญวนที�เขา้มาอยูใ่นอุบลราชธานี เริ�มเขา้มาตั�งแต่มีการทาํสนธิสัญญา สยาม - ฝรั�งเศส ร.

ศ.��� (พ.ศ.����) ระหว่างสยามกบัฝรั�งเศส ในรัชสมยัของพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 

ชาวญวนกลุ่มนี� ไดเ้ขา้มาหาผลประโยชน์และติดตาม ชาวฝรั�งเศสเขา้มาเป็นลูกจา้ง เมื�อคนญวนอพยพ

เขา้มาในประเทศไทย กต็ั�งหนา้ทาํมาหากินอยา่งขยนัขนัแขง็ ประกอบกบัที�รัฐบาลไทยในระยะนั�นได้

ใหก้ารอุปการะช่วยเหลือ ทาํการจดัสรรแบ่งที�ดินทาํกิน และให้ยมืทุนในการประกอบการอาชีพ รวมทั�ง

ปล่อยให้ทาํมาหากินโดยอิสระเสรี จึงเป็นผลทาํให้สามารถสร้างฐานะความเป็นอยูข่องตนได ้(Chairit, 

2010: 6) 

ชุมชนชาวเวียดนามกระจายออกเป็นหลายชุมชนในเขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานี ลกัษณะ

การบริโภคอาหารยงัยดึถือวธีิการปรุงแบบพื�นเมืองดั�งเดิมของตน วฒันธรรมการบริโภคอาหารของชาว

เวียดนามเป็นวฒันธรรมเก่าแก่ที�ถูกถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ วิธีการปรุง การเก็บถนอมอาหาร ปัจจุบนั

มีการผสมผสานระหว่างอาหารของชุมชนตนเองกบัชุมชนใกลเ้คียง โดยปกติแลว้อาหารประจาํวนัของ

ชาวเวียดนามในจงัหวดัอุบลราชธานี บริโภค � มื�อ คือ อาหารเชา้คือ จ๋าว (cháo) หรือกวยจั�บเป็นอาหาร

เชา้ทุกเชา้ ซึ� งบางครอบครัวจะซื�อบริโภคตามร้านกวยจั�บทั�วไป บางครอบครัวที�เป็นครอบครัวขนาด

ใหญ่มีจาํนวนสมาชิก �-� คน ผูที้�เป็นแม่บา้นจะมีหนา้ที�ทาํกวยจั�บรับประทานเองภายในครอบครัว 

(Wareerat, 2001: ��) ซึ�งถือว่าเป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาวญวนอพยพ และเป็นที�ถูกปากของคนใน

ทอ้งถิ�น ปัจจุบนั จ๋าวหรือเรียกเป็นภาษาไทยคือกวยจั�บ ถูกนาํมาประกอบคาํดว้ยคาํว่าอุบล กลายเป็น

กวยจั�บอุบล อาหารประจาํทอ้งถิ�นเมืองอุบลราชธานีที�มีชื�อเสียงในปัจจุบนั  
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กวยจั�บอุบลมีเอกลกัษณ์เส้นที�เหนียวนุ่ม และประกอบดว้ยเครื�องเคียงสาํคญัคือหมูยอ ใน

อดีตเส้นกวยจั�บญวนทาํมาจากแป้งขา้วจา้วและแป้งมนัผสมกนัเพื�อใหแ้ป้งจบัตวัและเหนียวนุ่ม จากนั�น

นาํมารีดให้เป็นแผน่แบนและรีดตดัเป็นเส้นแบนมีลกัษณะเป็นเส้นเลก็ หรือชื�อที�เรียกกนัในทอ้งถิ�นคือ 

เส้นซอย แต่ในปัจจุบนัการผลิตเส้นไดพ้ฒันาการมาใชเ้ครื�อง กรรมวิธีง่ายๆ คลา้ยกบัขา้วตม้ใส่กระดูก

อ่อนหมู แต่มีขั�นตอนเฉพาะของตนเอง นั�นคือ การนาํเส้นซอย เพื�อนาํไปเป็นส่วนประกอบแทนขา้ว

ธรรมดา นาํกระดูกซี�โครงหมูมาสับให้เป็นชิ�น นาํมาลา้งทาํความสะอาดให้เรียบร้อย หลงัจากนั�นเตรียม

นํ�าใส่หมอ้พร้อมโรยเกลือ ใส่รากผกัชี ใส่พริกไทย และกระเทียมลงไป จากนั�นใส่กระดูกซี�โครงหมู

แลว้ตั�งไฟอ่อนทิ�งไวป้ระมาณ �� นาที เมื�อนํ�าเริ�มเดือด ให้เปลี�ยนเป็นไฟอ่อนแลว้เคี�ยวต่อไปเรื�อยๆ 

จนกว่าเนื�อที�ติดกระดูกหมูจะเปื� อย เมื�อเนื�อกระดูกหมูเริ�มเปื� อยให้ดบัไฟแลว้ตกักระดูกหมูทั�งหมดออก 

นาํผา้ขาวบางมากรองนํ�าซุป � ครั� ง แลว้นาํขึ�นตั�งไฟอีก � รอบ เมื�อนํ�าซี�โครงหมูเดือดและเขา้กนั ใหน้าํ

หมูสับมาปั� นเป็นกอ้นแลว้นาํไปตม้จนสุก ส่วนเส้นก๋วยจั�บแหง้ให้ลา้งนํ� าแลว้แช่นํ�าทิ�งไวอี้กประมาณ 

�� นาที เพื�อทาํใหเ้ส้นนุ่มพร้อมรับประทาน แต่ถา้เลือกใชเ้ป็นแบบเส้นสดใหล้า้งนํ�าแลว้นาํมาใส่หมอ้

ซุปเพื�อตม้ไดท้นัที จากนั�นใหต้ม้ซุปอีก � ครั� งกบัเส้น คนใหเ้ส้นไม่ติดหมอ้ เส้นจะทาํใหต้วันํ�าซุปมี

ความเหนียวขน้มากขึ�น เมื�อเส้นเริ�มนิ�มใหต้กัขึ�นใส่ชามแลว้โรยดว้ยหมูสับตม้สุก จากนั�นใส่หมูยอ, 

หอมเจียว, โรยตน้หอม-ผกัชี และพริกไทยป่นหรือสินคา้ประจาํทอ้งถิ�น พร้อมใส่พริกนํ�าส้ม, พริกป่นที�

ผดัไว,้ นํ�าปลา และนํ�าตาลทรายไวด้า้นขา้ง เพียงเท่านี�กไ็ดร้สชาติที�อร่อยรับประทานไดอ้ยา่งถูกใจ

ถึงแมจ้ะเป็นอาหารของคนเวียดนามที�อพยพมาที�จงัหวดัอุบลราชธานี เมื�อมาอยูที่�จงัหวดัอุบลราชธานี

แลว้จะใส่วตัถุดิบของดีประจาํจงัหวดัเช่น ตีนไก่ เนื�อไก่ฉีก น่องไก่ ตีนไก่ เลือดหมู และโดยเฉพาะหมู

ยออุบล ซึ�งเป็นสินคา้ขึ�นชื�อของจงัหวดัอุบลราชธานีเขา้ไปดว้ยเพื�อเพิ�มความหลากหลายและยงัอร่อยจน

กลายเป็นเมนูเส้นขึ�นชื�อของจงัหวดัอุบลราชธานี และไดมี้การเปลี�ยนชื�อเป็นกวยจั�บอุบล และรสชาติจะ

เปลี�ยนและพฒันาขึ�นใหถู้กจริตของคนในทอ้งถิ�นรับประทาน จึงทาํใหก๋้วยจั�บอุบลมีชื�อเสียงและนาํมา

พฒันาสูตรใหค้นทั�วไปได ้ปัจจุบนัมีเครื�องซอยเพื�อทาํเป็นอุตสาหกรรม ขยายปริมาณการผลิตไป

จาํหน่าย (Food panda, 2563: online) 

กล่าวไดว้่า การอพยพของชาวญวนไดน้าํวฒันธรรมดา้นอาหารเขา้มาในจงัหวดั

อุบลราชธานี โดยเฉพาะกวยจั�บญวนที�ไดรั้บความนิยมอยา่งมากในทอ้งถิ�น ในอดีตมีเพียงการขายแบบ

หาบ แต่ในปัจจุบนักวยจั�บอุบลไดเ้ป็นเมนูขึ�นชื�อของร้านอาหารต่างๆในจงัหวดัอุบลราชธานี 

นอกจากนั�นปัจจุบนัไดพ้ฒันาสูตรให้มีรสชาติตามความนิยมของผูบ้ริโภค จึงไดรั้บความสนใจและเป็น
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ที�นิยม ในปัจจุบนักวยจั�บญวนจึงเป็นสัญลกัษณ์ทางดา้นอาหารของเมืองอุบลราชธานีจนเรียกติดปาก

กนัว่า “กวยจั�บอุบล” 

�. อตัลักษณ์ที�สําคญัของกวยจั�บอุบลเพื�อนํามาใช้ในการออกแบบชุดกวยจั�บอุบล 

ในทุกๆ ทอ้งถิ�นต่างมีเอกลกัษณ์ที�เป็นตวัตนของตนเองที�สะทอ้นผา่นพิธีกรรม ความเชื�อ 

อาหาร หรือ การแต่งกาย การประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์ประจาํปี พ.ศ. ���� ไดก้าํหนดใหแ้ต่ละ

จงัหวดันาํเสนออตัลกัษณ์ประจาํทอ้งถิ�นมานาํเสนอผา่นเรือนกายของนางงาม โดยนาํอตัลกัษณ์ที�โดด

เด่นในจงัหวดันาํมาออกแบบเพื�อนาํเสนอความเป็นอตัลกัษณ์ประจาํทอ้งถิ�นของจงัหวดันั�น ๆ  

 

 
 

 

ภาพที� � ภาพร่างแบบชุดกวยจั�บอุบล โดยนาํอตัลกัษณ์ของกวยจั�บอุบลมาเป็นแรงบนัดาลใจใน

การร่างภาพที�ใชใ้นการออกแบบ 

(Facebook of Audsawatep Srichalao, 2020) 

  

นายอศัวเทพ ศรีเฉลา ผูอ้อกแบบชุดประจาํจงัหวดัมิสแกรนด์อุบลราชธานี ไดเ้ลง็เห็นว่า

จงัหวดัอุบลราชธานีเป็นจงัหวดัที�น่าสนใจ เพราะเป็นจงัหวดัที�มีชื�อเสียงในดา้นต่างๆ และมีเอกลกัษณ์

ประจาํจงัหวดัมากมาย เช่น ดา้นวฒันธรรม ดา้นการท่องเที�ยว โดยเฉพาะดา้นอาหารที�มีชื�อเสียงที�สุด 

คือ กวยจั�บอุบล จึงไดน้าํอตัลกัษณ์กวยจั�บอุบลมาใชเ้ป็นองคป์ระกอบในการออกแบบสร้างสรรคชุ์ด
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นางงามตวัแทนจงัหวดั นอกจากจะสื�อถึงอาหารที�ผูค้นนิยมรับประทานยงัสื�อใหเ้ห็นถึงประวติัศาสตร์

ความสัมพนัธร์ะหว่างชาวอุบลและชาวญวนอพยพ โดยนาํอตัลกัษณ์ในกวยจั�บอุบลมาออกแบบ เช่น 

เส้นกวยจั�บ นํ�าซุป ตีนไก่ เลือดหมู หมูเดง้ หมูยอ หอมเจียว ผกัต่างๆ  (Srichalao, 2020: interview) 

 

 
 

 

ภาพที� � ส่วนประกอบของกวยจั�บอุบล ที�พบไดใ้นร้านกวยจั�บอุบลทั�วไป 

(Facebook page of Kuay Jab Ubon Isaan Sausage Khao Poon Sour, 2020) 

 

นอกจากนั�น ผูอ้อกแบบไดน้าํอตัลกัษณ์ของคนญวนนาํมาประกอบในชุดกวยจั�บอุบล 

ไดแ้ก่ วฒันธรรมการใชต้ะเกียบ รูปแบบหมวกเวียดนามที�เรียกวา่ หนอนกวายทาว (nón quai thao) ที�

แสดงถึงอตัลกัษณ์ของเวยีดนามถิ�นเหนือ มาใชเ้ป็นองคป์ระกอบหนึ�งในชุดกวยจั�บอุบลร่วมกบัการ

นาํอตัลกัษณ์ทอ้งถิ�นอุบลราชธานี คือ ผา้กาบบวั ซึ�งเป็นงานหตัถกรรมภูมิปัญญาทอ้งถิ�นที�มีมายาวนาน 

เคยปรากฏอยูใ่นเอกสารโบราณ ซึ�งพบในหลายชุมชนในจงัหวดัอุบลราชธานี ที�มาของชื�อผา้กาบบวันั�น

เนื�องจากชาวอุบลเรียกกลีบบวัว่ากาบบวั นอกจากนั�น ดอกบวัเป็นสัญลกัษณ์ของจงัหวดัอุบลราชธานี 

และปรากฎในประวติัศาสตร์ทอ้งถิ�นที�กล่าวถึงเมืองหนองบวัลุ่มภู นครเขื�อนขนัตก์าบแกว้บวับาน อนั

เป็นเมืองแรกที�เจา้นายอุบลอพยพจากเมืองเชียงรุ้งแสนหวีฟ้ามาตั�งบา้นเมืองในเขตสยาม ในปัจจุบนั

ดอกบวัไดถู้กนาํมาใชเ้ป็นตราประจาํจงัหวดัดว้ย (Warawut, 2009: 11) 

ความสาํคญัของผา้กาบบวัถูกใชใ้นเป็นสิ�งมีค่าและมรดกภูมิปัญญาทอ้งถิ�น ดงัเห็นไดจ้าก

ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว รัชกาลที� � แห่งราชวงศจ์กัรี พระเจา้บรมวงศเ์ธอ

กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค ์ขา้หลวงต่างพระองคส์าํเร็จราชการมณฑลลาวกาว ไดน้าํผา้ทอเมืองอุบล
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ฯ ทูลเกลา้ถวาย ซึ� งปรากฏในพระราชหตัถเลขาตอบเมื�อวนัที� �� กุมภาพนัธ์ ร.ศ.��� ที�หอจดหมายเหตุ

แห่งชาติ ความว่า  " ถึง สรรพสิทธิ ดว้ยไดรั้บหนงัสือลงวนัที� �� มกราคม ส่งผา้เยยีรบบัลาวมาใหน้ั�น

ไดรั้บแลว้    ผา้นี�ทอดีมากเชียงใหม่สู้ไม่ไดเ้ลย ถา้จะยใุหท้าํมาขายคงจะมีผูซื้�อ ฉันจะรับเป็นนายหนา้ 

ส่วนที�ส่งมาจะให้ตดัเสื�อ ถา้มีเวลาจะถ่ายรูปใหดู้ แต่อยา่ตั�งใจคอยเพราะจะถ่ายเมื�อใดบอกไม่ได"้ 

(Chulalongkorn: IsanGate, 2020: online) 

คุณค่าของผา้กาบบวัผา้กาบบวั ไดถู้กยกใหเ้ป็นคุณค่าทางวฒันธรรมของทอ้งถิ�นเมือง

อุบลราชธานีเรื�อยมา ชาวอุบลราชธานีไดร่้วมใจกนัทอ ผา้ซิ�นไหมเงิน ยกดอกลายพิกุล ทูลเกลา้ฯ ถวาย

เนื�องในพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมดว้ยสมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ�  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนั

ปีหลวงและในวโรกาสเสด็จฯ เยี�ยมพสกนิกรชาวอุบลราชธานีเมื�อวนัที� �� พฤศจิกายน พ.ศ. ���� 

สมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ�  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวงไดท้รงฉลองพระองคด์ว้ย

ผา้ซิ�นไหมเงิน ที�ชาวอุบลราชธานีทูลเกลา้ฯ ถวาย และมีพระกระแสรับสั�งกบัเหล่าผูเ้ฝ้ารับเสด็จฯ ที�

บริเวณหนา้ศาลากลางจงัหวดัอุบลราชธานีว่า  "ชาวอุบลฯ เขาใหผ้า้ซิ�นนี� เป็นของขวญัวนัอภเิษกสมรส 

เมื�อมาเยี�ยมอุบลฯ จึงนาํมานุ่งใหค้นอุบลฯ เขาดู" (royal words Queen Sirikit: IsanGate, 2020: online) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� � ผา้กาบบวัเป็นภูมิปัญญาทอ้งถิ�นดา้นการทอผา้ที�มีมายาวนาน ซึ�งพบในหลายชุมชนใน

จงัหวดัอุบลราชธานี (ผูว้จิยั, 2563) 

 

กล่าวไดว้่า ชุดมิสแกรนด์อุบลราชธนี ประจาํปี พ.ศ. ���� เกิดขึ�นจากการนาํอตัลกัษณ์งาน

หตัถกรรมและอาหารที�มีในทอ้งถิ�นเมืองอุบลราชธานีมาใชอ้อกแบบสร้างสรรคเ์ป็นเครื�องแต่งกาย  
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แสดงใหเ้ห็นถึงการเลือกใชส้ัญญะทางวฒันธรรมที�ไดรั้บการยอมรับว่าเป็นภาพตวัแทนทางวฒันธรรม

ของสังคมและชุมชน นาํมาประกอยสร้างความหมายความเป็นทอ้งถิ�นนิยมผา่นเครื�องแต่งกายนางงาม 

 

�. การนําอตัลกัษณ์กวยจั�บอุบลมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบชุดกวยจั�บอุบล 

กวยจั�บอุบล คือ ภาพตวัแทนที�แสดงใหเ้ห็นถึงอตัลกัษณ์ประจาํทอ้งถิ�นเมืองอุบลราชธานี 

จึงเป็นแนวคิดสาํคญัที�ทาํให้นกัออกแบบคดัเลือกสัญญะที�สาํคญัซึ� งปรากฎในกวยจั�บอุบล มาประดบั

บนเรือนกายของนางงาม ดงันี�  

 

 

 
 

 

ภาพที� 4 หมวกหนอนกวายทาว (nón quai 

thao) เป็นหมวกของสตรีชาวเวยีดนามภาคเหนือ ที�

นิยมใชต้ั�งแต่อดีต 

เขา้ถึงจาก https://quanhobacninh.vn/non-

quai-thao/ 

 

ภาพที� 5 หมวกที�ใชใ้นชุดกวยจั�บอุบลไดน้าํ

ตน้แบบมาจากหนอนกวายทาว (nón quai thao) 

(ผูว้ิจยั, 2563) 

ประการที�หนึ�ง อาหารในฐานะเป็นตวัแทนความเป็นชาติพนัธ์ุ โดยการนาํอตัลกัษณ์ทาง

วฒันธรรมอาหารของชาวญวน โดยนาํส่วนประกอบในกวยจั�บอุบลมาประยกุตต์กแต่งในรายละเอียด
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ของชุดดว้ยการทาํโมเดลจาํลองที�ถอดแบบมาจากส่วนประกอบในอาหาร เช่น ตีนไก่ เลือดหมู หมูเดง้ 

หมูยอ หอมเจียวและผกัต่างๆ ติดลงไปบนชุดเพื�อใหเ้กิดความสมบูรณ์มากขึ�น 

ประการที�สอง ตวัแทนความเป็นทอ้งถิ�นดั�งเดิม ผา้กาบบวั เป็นมรดกภุมิปัญญาของทอ้งถิ�น

อุบลราชธานี ผูอ้อกแบบไดน้าํอตัลกัษณ์นี�มาประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบและตดัเยบ็ เพื�อแสดงใหเ้ห็น

ถึงภูมิปัญญาและวฒันธรรมในเรื�องการทอผา้ของชาวอุบลราชธานี 

 

ภาพที� � การนาํผา้กาบบวัที�ผูอ้อกแบบนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชุดกวยจั�บอุบล (ผูว้ิจยั, 2563) 
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ภาพที� � เส้นกวยจั�บอุบลที�เป็นแนวคิดในการออกแบบชุดกวยจั�บอุบล 

เขา้ถึงจาก https://www.ryoiireview.com/article/6vienamsenoodle-ryoii/ 
 

 

 
 

ภาพที� � การนาํแนวความคิดจากเส้นกวยจั�บอุบลมาประยกุตเ์ป็นเส้นกวยจั�บอุบลที�สามารถใส่

บนเรือนร่างได ้(ผูวิ้จยั, 2563) 
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จากภาพที� � และ � จากนโนทศัน์ของเส้นที�อยูใ่นถว้ยหรือบนตะเกียบ จึงทาํใหน้กั

ออกแบบนาํลกัษณะของเส้นมาเป็นเทคนิคในการจดัวาง ใหมี้ความรู้สึกพลิ�วไหวเหมือนเส้นของ

กวยจั�บอุบล 

 
 

ภาพที� � ส่วนประกอบในกวยจั�บอุบลที�เป็นองคป์ระกอบหลกัในสูตรของกวยจั�บอุบล 

(Facebook page of Kuay Jab Ubon Hat Yai) 

ภาพที� �� การตกแต่งชุดดว้ยโมเดลส่วนประกอบในกวยจั�บอุบล (ผูว้ิจยั, 2563) 
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ภาพที� �� มิสแกรนด์อุบลราชธานีสวมใส่ชุดกวยจั�บอุบลบนเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2563 ใน

รอบการประกวดชุดประจาํจงัหวดั 

(Facebook page of Miss Grand Thailand) 

 

อภิปรายผล 

ชุดกวยจั�บอุบล เกิดจากการนาํสัญญะต่าง ๆ ที�ปรากฏในอาหาร นาํเสนอผา่นชุด   มิสแก

รนด์ประจาํจงัหวดัอุบลราชธานี แสดงใหเ้ห็นถึงการผสมผสานทางวฒันธรรมระหว่างวฒันธรรม

ทอ้งถิ�นดั�งเดิมอุบลราชธานีกบัวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธุ์ญวน  ชุดกวยจั�บอุบลจึงทาํหนา้ที�ในฐานะ 

“วตัถุทางวฒันธรรม” (Cultural Material) ที�สามารถจบัตอ้งได ้(Tangible Cultural Heritage) ทาํหนา้ที�

เป็นภาพตวัแทน และการนิยามตวัตนโดยใชค้วามเป็นพหุวฒันธรรมทอ้งถิ�นจงัหวดัอุบลราชธานี 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยนี� มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษา �) ความเป็นมาของ “มะเหง่” อาหารญวนโบราณ �) 

ความสาํคญัของมะเหง่ต่อคนญวนชุมชนสะพานชาวไทยเชื�อสายเวียดนาม และ 3) การอนุรักษณ์มะเหง่

กบัการธาํรงคท์างชาติพนัธุ์ญวนเก่าชุมชนสะพานขาว  เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ใชว้ิธีการศึกษาเอกสาร 

(documentary research) และการศึกษาภาคสนาม (field work study) เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ 

นาํเสนอผลการวิจยัแบบพรรณนาวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า พบว่า มะเหง่เป็นอาหารโบราณของ

ญวนเก่าที�เขา้มาอาศยัในสยามตั�งแต่ตน้กรุงรัตนโกสินทร์ รัชการลที� �- � ปัจจุบนัญวนสะพานขาวยงัคง

มีการอนุรักษม์ะเหง่ให้เป็นอาหารทางวฒันธรรมในฐานะอาหารโบราณของคนญวนชุมชนสะพานขาว 

มะเหง่จึงไดถู้กฟื� นฟูและอนุรักษ์ขึ�นมาใหม่ในฐานะมรดกทางวฒันธรรมของคนญวนเก่าและเป็นการ

ธาํรงคอ์ตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุญวนเก่าในประเทศไทยที�มีเฉพาะชุมชนสะพานเท่านั�น 

 

คาํสําคญั: มะเหง่, อาหารโบราณ, ชาวญวนสะพานขาว 
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Abstract 

              This research aims to study: 1) the background of a Yuan ancient food called Ma-ngae, 2) the 

importance of Ma-ngae to Yuan people in Saphan Khao community, Thai people of Vietnamese 

origin, and 3) the conservation of Ma-ngae to preserve ethnic identity of the Old Yuan Saphan Khao 

Community. This research is qualitative research. Collecting information from documents and field 

work-study as well as collecting data by interviews were employed as research tools. The results of 

the study found that Ma-ngae is an ancient food of the old Vietnamese who have come to live in Siam 

since the beginning of Rattanakosin Ratchakarn 1-3. At present, Yuan Saphan Khao still preserves 

Ma-ngae as a cultural food and ancient food of the Vietnamese people in Saphan Khao community. 

Ma-ngae was rehabilitated and conserved as a cultural heritage of the old Vietnamese and a national 

identity of the old Vietnamese in Thailand that only exists among Saphan Khao community. 

 

Keywords: Ma - Ngae, traditional food, Vietnamese in Sapankhao 

 

บทนํา 

กรุงเทพมหานคร ถือเป็นสังคม “พหุลักษณ์” ที�มีผูค้นหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์หลาย

ศาสนาอาศยัอยู ่และตั�งถิ�นฐานรกรากบา้นเรือนกระจายไปในพื�นที�ต่างๆ ชาวญวนถือเป็นหนึ�งกลุ่มชาติ

พนัธุ์ที�อพยพโยกยา้ยถิ�นฐานเขา้มาอยูภ่ายในกรุงเทพมหานครตั�งแต่ตน้กรุงรัตนโกสินทร์ เมื�ออพยพเขา้

มายงัสยามพระมหากษตัริยไ์ทยไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯใหค้นญวนอาศยัตั�งบา้นเรือนอาศยัอยูต่าม

พื�นที�ที�กาํหนด เช่น บา้นญวนพะหุรัด บา้นญวนบางโพ บา้นญวนสามเสน (Chantawimon, 2005 : 25) 

สาํหรับคนญวนที�อาศยัในชุมชนสะพานขาว คือกลุ่มคนญวนเก่าที�เขา้มาในสมยัเขา้มาใน

สมยัรัชกาลที� �โดยในระยะแรกไดรั้บพระราชทานที�ดินให้อาศยัตั�งบา้นเรือนบริเวณบางโพ จากนั�นจึง

โปรดใหอ้อกไปรักษาป้อมสร้างใหม่ที�เมืองกาญจนบุรีและให้มาตั�งถิ�นฐานอยูที่�ตาํบลบึงทะเลสาบ หน้า

สถานีรถไฟคลอง (Duangkhamchan, 2017: online) ครั� นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว รัชกาลที� ๔ ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้ญวนจากเมืองกาญจนบุรียา้ยกลบัเขา้มาอาศยัใน

กรุงเทพมหานคร ทรงโปรด เกลา้ฯให้ตั� งบา้นเรือนอาศยัอยู่ที�ริมคลองผดุงกรุงเกษมใกลส้ะพานจตุร

ภกัตร์รังสฤษฏ์ หรือชาวบ้านเรียกว่า "สะพานขาว" ญวนกลุ่มนี� จึง มีชื�อเรียกว่า "บ้านญวนสะพาน" 

(Khwangmak, 2015: online) 
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ในการอพยพยา้ยถิ�นฐานของผูค้นส่งผลใหเ้กิดการผสมผสานทางวฒันธรรม คนญวนเก่าที�

เข้ามายงัสยามได้นําเอาวัฒนธรรมของพวกเขาเข้ามาด้วย โดยเฉพาะวัฒนธรรมอาหาร ที�แม้จะ

เปลี�ยนแปลงไปบา้งเนื�องจากวตัถุดิบที�ใชใ้นการประกอบอาหารมีความแตกต่าง นอกจากนั�น การไดรั้บ

อิทธิพลอาหารประจาํถิ�นมีผลต่อรสนิยมที�เปลี�ยนแปลงไป (Sripana, 2011: 22) แมว้่าคนญวนชุมชน

สะพานขาว ปัจจุบนัไดก้ลืนกลายเป็นคนไทยไปแลว้ทั�งสิ�น แต่ยงัคงมีมรดกทางวฒันธรรมดา้นอาหารที�

ยงัคงไวแ้ละสืบทอดถึงปัจจุบนั คือ อาหารพื�นบา้นโบราณของชาวญวนอพยพที�ชื�อวา่ “มะเหง่”   
บทความนี� มีวตัถุประสงคที์�จะนาํเสนออาหารโบราณของคนญวนเก่าชุมชนสะพานขาว ที�

เรียกว่า “มะเหง่”  ในประเด็น อาหารญวนโบราณ “มะเหง่”  กบัการธาํรงคท์างชาติพนัธุ์ญวนเก่าชุมชน

สะพานขาว   

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 �) ความเป็นมาของอาหารญวนโบราณที�ชื�อว่า “มะเหง่”   

 2) ความสาํคญัของมะเหง่ต่อคนญวนชุมชนสะพานชาวไทยเชื�อสายเวียดนาม  

 3) การอนุรักษณ์มะเหง่กบัการธาํรงคท์างชาติพนัธุ์ญวนเก่าชุมชนสะพานขาว   

 

วิธีดาํเนินการวจิัย 

การศึกษานี�ใชร้ะเบียบวธีิวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการศึกษาเอกสาร 

(documentary research) และวิธีการทาํงานภาคสนาม (fieldwork study) ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบลูกโซ่ 

(Snowball Sampling) เก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (in dept interview) โดยใชแ้บบสัมภาษณ์แบบ

มีโครงสร้าง (structured interview) ลกัษณะคาํถามแบบปลายเปิด นาํเสนอผลการวิจยัแบบพรรณนา

วิเคราะห์ 

 

ผลการวจิัย 

1. ชาวญวนสะพานขาวกบัอาหารโบราณที�เรียกว่า “มะเหง่” 

ประเทศไทยเป็นหนึ�งในประเทศที�มีชาวไทยเชื�อสายเวียดนามอาศยัอยูเ่ป็นจาํนวนมาก ใน

อดีตชาวเวียดนามไดท้าํการอพยพเขา้มาอาศยัในประเทศไทยหลายช่วงแต่ไม่สามารถกาํหนดไดแ้น่ชดั

ว่าชาวญวนเขา้มาในประเทศไทยตั�งแต่เมื�อใด แต่ปรากฏหลกัฐานว่ามีการอพยพเขา้มาตั�งถิ�นฐานตั�งแต่

ในรัชสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ส่วนใหญ่อพยพเพื�อลี�ภยัทางการเมืองและการเบียดเบียนศาสนา 
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โดยมาตั�งถิ�นฐานอยูท่่ามกลางหมู่บา้นชาวต่างชาติในอาณาเขตกรุงศรีอยธุยาซึ�งหมู่บา้นชาวเวียดนาม

เป็นที�รู้จกัในนาม “ค่ายชาวโคชินจีน” ตั�งแต่รัชสมยัสมเด็จพระนารายณ์เป็นตน้มาไดมี้ชาวญวนพากนั

เดินทางมาจากอนันมั ตงัเกี�ย และโคชินจีนทั�งทางบกและทางเรือ จน   กระทั�งถึงช่วงกรุงรัตนโกสินทร์

ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที� ๑ ไดมี้ชาวญวนอพยพเขา้มาอีก

หลายกลุ่มเนื�องจากลี�ภยักบฏไตเซินเขา้มาขอพึ�งพระบรมโพธิสมภาร พระองคท์รงพระกรุณา โปรด

เกลา้ฯให้ชาวญวนเหล่านี�ไปตั�งบา้นเรือนอยูที่�บา้นญวนพาหุรัด บา้นญวนตาํบลสามเสน บา้นญวนตาํบล

บางโพ พร้อมทั�งทรงอุดหนุนพระราชทานเงินทอง เสื�อผา้ เสบียงอาหาร  

ภายหลงัต่อมา ในสงความอานามสยามยทุธในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระนั�งเกลา้

เจา้อยูห่วั รัชกาลที� � กองทพัไทยไดก้วาดตอ้นชาวญวนเขา้มาเป็นเฉลยศึกจาํนวนมาก รัชกาลที� � ทรง

พระกรุณาโปรด เกลา้ฯใหไ้ปตั�งบา้นเรือนอาศยัอยูที่�บางโพบา้ง โปรดให้ออกไปรักษาป้อมที�เมือง

กาญจนบุรีและใหม้าตั�งถิ�นฐานอยูที่�ตาํบลบึงทะเลสาบ (Chandavimol, 1998: 25-26) ครั� นถึงรัชสมยั

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลที� � ทรงมีพระบรมราชานุญาตใหญ้วนจากเมือง

กาญจนบุรียา้ยกลบัเขา้มาอาศยัในกรุงเทพมหานคร ดว้ยเหตุผลที�ว่าการเดินทางไปมาระหวา่งกรุงเทพ - 

เมืองกาญจนบุรีนั�นไกลอยูม่ากโข พระองค ์ทรงโปรด เกลา้ฯใหช้าวญวนที�นบัถือศาสนาพุทธไปตั�ง

บา้นเรือนอาศยัอยูท่ี�แถบนางเลิ�งริมคลองผดุงกรุงเกษมใกลส้ะพานจตุรภกัตร์รังสฤษฏบ์ริเวณสะพาน

ขาว ชาวญวนกลุ่มนี� จึงมีชื�อเรียกวา่ ญวนสะพานขาว (Khwangmak, 2015: online, Phiphatanabancha, 

2020: interview) 

ไม่เพียงแค่ชาวญวนเท่านั�นที�อาศยัอยูบ่ริเวณชุมชนสะพานขาว แต่ยงัมีชาวจีนไหหลาํที�

ล่องเรือเพื�อมาคา้ขายแลกเปลี�ยนสินคา้ ซึ�งชาวไหหลาํบางกลุ่มไดขึ้�นเรือมาปักหลกัถิ�นฐานและสร้าง

โรงตูบ้ริเวณหนา้วดัญวนสะพานขาวดว้ยเช่นกนั ชุมชนสะพานขาวจึงกลายเป็นพื�นที�พหุวฒันธรรมของ

กลุ่มชาติพนัธุ์ ไทย จีนและญวน ซึ� งต่างก็แสดงอตัลกัษณ์ความเป็นชาติพนัธ์ุความเป็นตวัตนที�แตกต่าง

กนัไป อยา่งไรกต็าม อตัลกัษณ์บางอยา่งไดเ้ลือนหายไปตามกาลเวลาและจนไม่แทบจะเหลือความเป็น

ดั�งเดิม อตัลกัษณ์บางอยา่งก็ผสมกลมกลืนไปกบัวฒันธรรมต่างๆที�ปะทะคลุกเคลา้กนัในพื�นที�จน

กลายเป็นวฒันธรรมแบบใหม่ที�ลงตวั  

ดงันั�น แมว้่าในปัจจุบนันี�คนญวนเก่าจะผสมกลมกลืนไปกบัคนไทย และคนญวนรุ่นลูกรุ่น

หลานที�ยงัคงอาศยัอยูใ่นชุมชนวดัญวนสะพานขาวไม่หลงเหลือความทรงใจใด ๆ เกี�ยวกบัแผ่นดินมาตุภุ

มิของบรรพบุรุษ แต่ทว่าพวกเขายงัคงรักษาสืบทอดอตัลกัษณ์บางอยา่งในความเป็นญวน ที�เห็นอย่าง

เด่นชดั คือ การสืบต่อตาํรับอาหารญวนโบราณ ประกอบขึ�นเพื�อคา้ขายเลี�ยงปากทอ้งจนถึงปัจจุบนั 
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อาหารดงักล่าวมีชื�อเรียกวา่ คือ “มะเหง่” เป็นอาหารพื�นบา้นดั�งเดิมโบราณตามแบบฉบบัเวียดนาม 

(Sakulthanasopon, 2020: interview) 

การปรับเปลี�ยนทางวฒันธรรม วิถีการดาํเนินชีวติที�ผสมผสานเขา้กบัวฒันธรรมไทยและ

วฒันธรรมของกลุ่มคนจีนโพน้ทะเลที�อพยพเขา้มาอาศยัในชุมชนสะพานขาว ส่งผลใหม้ะเหง่มีการ

ปรับเปลี�ยนไป ทั�งในดา้นกรรมวิธีการปรุง ส่วนผสมและวตัถุดิบที�หาไดน้อกจากนั�นยงัถูกนาํมา

ประยกุตแ์ละผสมผสานใหเ้หมาะสมตามความนิยมชมชอบไปตามยคุสมยั (Uthapornratanakun, ����: 

�) ทาํใหม้ะเหง่ในปัจจุบนัมีลกัษณะเส้นคลา้ยกบัเส้นก๋วยเตี�ยวไหหลาํ โดยเส้นทาํมาจากแป้งขนมจีน 

เพียงแต่มีขนาดเส้นที�อวบใหญ่กว่ามาก มีแบบแหง้และนํ�า ส่วนนํ� าซุปทาํมาจากนํ�าตม้กระดูกหมู มีทั�ง

ปลาและหมูหั�นเต๋าใหเ้ลือกทาน หวัใจหลกัอยูที่�นํ�าจิ�มมะม่วงฝอยใชร้าดหนา้เพื�อเพิ�มรสชาติ เมื�อ

พจิารณาเทียบเคียงกบัอาหารเวียดนามปัจจุบนั มะเหง่มีความคลา้ยคลึงกบั บุ๋นจ่าก๋า (Bún chả cá) อาหาร

ประจาํทอ้งถิ�นของเหนือ (Duangkhamchan, 2017: online)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� �  มะเหง่อาหารโบราณของชาวณวนสะพานขาว มีทั�งแบบแหง้และนํ� า มีเนื�อสตัวใ์หเ้ลือก

รับประทาน 2 ชนิดคือเนื�อปลาและเนื�อหมู ในปัจจุบนัอาหารชนิดนี�ไดก้ลายเป็นมรดกทางวฒันธรรม

และเป็นอาหารประจาํทอ้งถิ�นสะพานขาว (Wiriyaphan, 2017) 

กล่าวสาํหรับประวติัความเป็นมาของมะเหง่ ถูกนาํเขา้มาพร้อมกบัคนญวนที�อพยพเขา้มา

ในช่วงรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวรัชกาลที� 2 เรียกเป็นภาษาเวยีดนามว่า “บั�นเหง่” 

(Bánh nghề) ซึ�งเป็นการออกเสียงตามสาํเนียงภาษาเวียดนามถิ�นใต ้แต่เมื�อเขา้มาอยูใ่นสงัคมไทยประกอบ

กบักาลเวลาที�ผา่นไปอยา่งยาวนานนั�นส่งผลใหก้ารเรียกชื�อมีเสียงที�ผิดเพี�ยนไปจากเสียงพื�นที�ตน้ทาง

หรือเสียงเดิม จนกลายมาเป็นชื�อที�นิยมเรียกกนัติดปากว่า “มะเหง่” จนถึงทุกวนันี�  ในอดีต ราวปี พ.ศ. 
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���� อาหารชนิดนี�สามารถพบเห็นไดท้ั�วไป ทั�งในชุมชนวดัญวณสะพานขาวและชุมชนญวนสามเสน 

ทั�งนี� มีความแตกต่างที�บั�นเหง่หรือมะเหง่สูตรชุมชนญวนสามเสนจะมีความดั�งเดิมในเรื�องของนํ�าจิ�มซึ� ง

จะไม่มีการเคี�ยวก่อนนาํมารับประทาน ส่วนสูตรนํ�าจิ�มของญวนสะพานขาวนั�นจะตอ้งมีการเคี�ยวนํ�าจิ�ม

ทาํให้รสชาติมีความแตกต่างกนั ในปัจจุบนันี� เราไม่สามารถพบเห็นมะเหง่ที�ชุมชนบา้นญวนสามเสน 

เหลือแค่เพยีงที�ชุมชนสะพานขาวที�ยงัคงมีขายอยูบ่า้งไม่กี�ร้าน (Sakulthanasopon, 2020: interview) 

จึงกล่าวไดว้่า อาหารพื�นโบราณของชาวไทยเชื�อสายเวยีดนามที�เรียกวา่ มะเหง่ ไดเ้ขา้มาใน

สงัคมไทยพร้อมกบัชาวญวนที�อพยพเขา้มาตั�งถิ�นบริเวณสะพานขาวในช่วงรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระ

จอมเกลา้เจา้อยูห่วัรัชกาลที� ๔ เป็นวฒันธรรมการบริโภคของชาวญวนอยา่งหนึ�งที�ยงัหลงเหลืออยูที่�

สะพานขาวแห่งเดียว แมว้่าในปัจจุบนัคนญวนเก่าจะผสมผสานกลมกลืนจนกลายเป็นคนทอ้งถิ�นกลุ่ม

หนึ� งไปแลว้ในปัจจุบนันี�  แต่วฒันธรรมการบริโภคมะเหง่ยงัคงสืบทอดสู่รุ่นลูกรุ่นหลานในปัจจุบนั 

2. ความสําคัญของอาหารโบราณที�เรียกว่า “มะเหง่” กับคนญวนชุมชนสะพานขาว 

มะเหง่ เป็นมรดกวฒันธรรมอาหารของคนญวนที�ปรากฎขึ�นในสยามพร้อมกบัการเขา้มา

ของคนญวนที�อพยพเขา้มาในช่วงตน้รัตนโกสินทร์ แสดงใหเ้ห็นถึงอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธุ์ของคนญวน

เก่า การอพยพเขา้มายงัสยามและวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวญวน เมื�อไดเ้ขา้มาตั�งรกรากถิ�นฐานใน

พื�นที�สะพานขาวในยคุนั�น 

คนญวนเมื�อเขา้มายงัสยามและถูกจดัสรรพื�นที�ชุมชนสะพานขาวใหเ้ป็นพื�นที�อาศยัทาํกิน 

พวกเขาพยายามที�จะสร้างความสัมพนัธ์กบัคนกลุ่มต่างๆในพื�นที� ขณะเดียวก็รักษาความสัมพน์ัภายใน

กลุ่มคนญวนโดยอาศยัอยูร่วมกลุ่มกนัอยา่งพึ�งพา เห็นอกเห็นใจกนั รักกนัเหมือนญาติพี�นอ้ง แบ่งปัน

อาหารกนัหรือบา้งกน็าํมาแลกเปลี�ยนกนั การสร้างสัมพนัธภาพเช่นนี� จึงก่อใหเ้กิดเป็นความสัมพนัธ์

อยา่งแน่นแฟ้นภายในกลุ่มของตน คนญวนยงัพยายามสร้างความสัมพนัธภาพกบัคนในชุมชนสะพาน

ขาวดว้ยการผูม้ิตรกบัผูค้นในชุมชนสะพานขาว ทาํมาหากินโดยประกอบอาชีพตามความถนดัของตน

เช่น งานฝีมือ ทาํไร่ไถนา ต่อเรือ ช่างกระเบื�องจนไปถึงการเป็นลูกจา้ง นอกจานี�  ยงัมีคนญวนบางกลุ่ม

ไดรั้บคดัเลือกและอาสาเขา้กรมสังกดัทหารปืนใหญ่พระบรมมหาราชวงั หรือรับราชกาลต่างๆ ซึ�งใน

ขณะนั�นไทยเองก็กาํลงัขาดแคลนกองกาํลงัและเป็นช่วงเริ�มก่อร่างสร้างเมือง เพื�อแสดงความจงรักภกัดี

ต่อประเทศสยาม ลกัษณะเด่นของชาวญวนคือมีความมุ่งมั�นและความอดทนสูง ขยนัหมั�นเพียรในการ

ประกอบอาชีพ แมแ้ต่ชาวจีนเองยงัยอมรับว่าชาวญวนเป็นคนมีความมานะอดทนไดทุ้กสการณ์ 

(Limpasut, 1997: 67-271)  
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เมื�อสภาวะทางสังคมเปลี�ยนแปลงไปชาวญวนเหล่านี� จึงจาํเป็นตอ้งมีการปรับตวัและรับเอา

วฒันธรรมทอ้งถิ�นนั�นๆ ที�ตนอาศยัอยูเ่ขา้มาปรับเปลี�ยนไปตามสถานการณ์และสถานที� สิ�งเหล่านั�น

อาจจะไม่ไดเ้ปลี�ยนแปลงไปในทนัทีแต่อาจจะค่อยๆแทรกซึกแลว้จึงค่อยเปลี�ยนไปเรื�อยๆตามกาลเวลา 

ในเรื�องของการบริโภคกเ็ช่นกนั มะเหง่ ถือเป็นหนึ�งในอาหารพื�นบา้นที�ชาวญวนในยคุนั�นคุน้เคยและ

รู้จกัเป็นอยา่งดีเนื�องจากเป็นวฒันธรรมการบริโภคแบบดั�งเดิมที�ติดตวัหยั�งลึกมาจากพื�นเพเดิมของตน

และมีการสืบทอดวิธีการทาํจากรุ่นสู่รุ่นมาตั�งแต่โบราณ เพื�อเป็นการดิ�นรนใหส้ามารถเลี�ยงชีพไดข้อง

ชาวญวนในยคุนั�นมะเหง่จึงกลายเป็นอีกหนึ�งทางเลือกที�ชาวญวนนาํมาสร้างเป็นอาชีพ แต่การจะทาํให้

วฒันธรรมการบริโภคของตนเป็นที�ยอมรับของคนในสังคมไทยอาจเป็นเรื�องที�ไม่ไดง่้ายซะทีเดียว 

สาเหตุที�ชาวญวนส่วนใหญ่เลือกอาชีพขายมะเหง่อาจเป็นเพราะว่ามีตน้ทุนการผลิตที�ไม่สูงมากนกั อีก

ทั�งชาวญวนยงัมีรายไดที้�ไม่มั�นคงจึงส่งผลให้ไม่มีกาํลงัเงินลงทุนเพียงพอในการซื�อวตัถุดิบและ

ส่วนผสมต่างๆ มะเหง่จึงถูกดึงเขา้สู่กระบวนการปรับเปลี�ยนไปจากเดิมซึ�งอาจจะส่งผลใหร้สชาติของ

มะเหง่ต่างไป มากหรือนอ้ยนั�นขึ�นอยู่กบัวตัถุดิบและส่วนผสมที�หามาทดแทนกนั (Panthong, 2001: 

109-110) 

จากช่วงตน้กรุงรัตนโกสินทร์เป็นตน้มานั�นมะเหง่เริ�มไดรั้บความนิยมจากคนในทอ้งถิ�น

เรื�อยมาจนถึงช่วง พ.ศ.���� (ค.ศ.1970) แมว้า่ในช่วงเวลานี�ชาวญวนรุ่นเดิมจะเสียชีวิตไปหมดแลว้ แต่

ลูกหลานของพวกเขายงัอาศยัอยูบ่ริเวณสะพานขาวหรือปัจจุบนัก็คือคนไทยกลุ่มหนึ�งที�เรียกว่า “คนไทย

เชื�อสายเวียดนาม” ที�ยงัคงสืบทอดวฒันธรรมอาหารโบราณที�เรียกว่า “มะเหง่” และยงัเป็นอาชีพเพื�อหา

เลี�ยงชีพในชุมชนสะพานขาว ในอดีตแม่คา้มะเหง่จะเดินหาบมะเหง่ในหมอ้ดินขายไปตามตรอกซอก

ซอยในระแวกชุมชน บา้งกล่็องเรือไปตามริมฝั�งคลองผดุงกรุงเกษม ซึ�งยคุนั�นแม่คา้นิยมตกัขายใส่ชาม

ตราไก่ ราคาชามละ �� สตางค ์กล่าวไดว่้ามะเหง่เป็นอาหารยอดฮิตในยคุนั�นเพราะขายหมดอยา่ง

รวดเร็ว นอกจากนั�นแลว้ คนไทยเชื�อสายเวียดนามนิยมทาํมะเหง่เพื�อรับประทานในครอบครัวทั�งใน

เวลาปกติและโอกาสพเิศษในเทศกาลต่าง ๆ เช่น งานแต่ง งานขึ�นปีใหม่ เมื�อทาํแลว้กจ็ะนาํแบ่งปันกนั

ระหว่างครอบครัวคนญวนรวมทั�งเพื�อนบา้นที�เป็นคนไทย ทาํใหเ้กิดเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างคนกบั

คนในชุมชน (Sakulthanasopon, 2020: interview) 

3. การฟื� นฟูและอนุรักษณ์อาหารญวนโบราณ “ มะเหง่” 

ปัจจุบนัมีคนไทยเชื�อสายเวียดนามยงัอาศยัอยูใ่นชุมชนสะพานชาวเพยีง � ครอบครัว

เท่านั�น ทั�งนี� เนื�องจากในช่วง พ.ศ. ���� วดัญวนสะพานขาวไดข้อพื�นที�บริเวณหลงัวดัคืน เพราะเดิมเป็น

พื�นที�ของวดัซึ�งต่อมาคนญวนที�อพยพเขา้มาใหม่เขา้ไปขอตั�งบา้นเรือนอาศยั ดงันั�นเมื�อถูกขอพื�นที�คืน
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คนญวนจึงจาํเป็นตอ้งคืนที�ดินให้แก่วดัแลว้ยา้ยออกไปอาศยัอยูที่�อื�น โดยไม่มีใครทราบแน่นชดัว่ายา้ย

ไปตั�งถิ�นอาศยัใหม่อยูที่�ใด ทาํใหแ้ม่คา้มะเหง่หายไปพร้อม ๆ คนกลุ่มนี�ดว้ยเช่นกนัเหลือครอบครัวคน

ญวนไม่กี�ครอบครัวที�ทาํมะเหง่รับประประทานเฉพาะในครัวเรือนเท่านั�น 

ปัจจุบนั ทาํใหม้ะเหง่ถูกผลิตซํ�าอยา่งผสมกลมกลืนกบัรสนิยมการรับประทานและความ

เหมาะสมตามยคุสมยัที�เปลี�ยนแปลงไปปัจจุบนั  มะเหง่ ไดรั้บการฟื� นฟูให้กลบัมามีตวัตนและเป็นที�

นิยมอีกครั� งในยา่นชุมชนสะพานขาว หลงัจากที�ห่างหายไปในช่วงประมาณปี พ.ศ. ���� ถึง ���� หรือ

ประมาณ �� ปี โดยนางพนิดา สกุลธนโสภณ หรือ ป้าใหญ่ เป็นพยายามรื�อฟื� นและอนุรักษอ์าหาร

โบราณชนิดนี�  ปัจจุบนันางพนิดา มีอาย ุ�� ปี เป็นชาวชุมชนตรอกใต ้และเป็นลูกผสมจีน – ญวน ซึ� ง

เป็นกลุ่มที�อพยพมาจากทางนครสวรรค ์ป้าใหญ่ไดย้า้ยออกจากตรอกใตเ้มื�อ พ.ศ.���� เนื�องมาจากเกิด

เหตุไฟไหมค้รั� งใหญ่ ป้าใหญ่และสามีจึงยา้ยมาปักหลกัอาศยัเช่าที�ดินบริเวณหนา้วดัสมณานมับริหาร 

หรือ วดัญวนสะพานขาว ป้าใหญ่ไดใ้ห้ขอ้มูลแก่ผูว้ิจยัว่า มะเหง่ปัจจุบนัอาจมีความแตกต่างไปจากมะ

เหง่แบบดั�งเดิมอยูบ่า้ง ทั�งในเรื�องส่วนประกอบ วตัถุดิบ และกรรมวธีิการปรุง ซึ�งส่งผลต่อรสชาติและ

ลกัษณะของอาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� �  แม่คา้ขายมะเหง่ซึ�งเปิดร้านขายมะเหง่อยูที่�บริเวณหนา้วดัญวนสะพานขาวประมาณ �� ปี 

ปัจจุบนัหากินไดแ้ค่สะพานที�เดียวในประเทศ (ผูว้ิจยั, 2563) 

 ความมุ่งหวงัหนึ�งของป้าใหญ่ ในการเปิดร้านขายมะเหง่ คือความตอ้งการอนุรักษแ์ละ

ฟื� นฟูมะเหง่ในฐานะมรดกทางวฒันธรรมของบรรพบุรุษ เมื�อถึงวนัสาํคญัของวดัญวนสะพานขาวเช่น 

งานบูชาดาว งานทิ�งกระจาด ป้าใหญ่จะทาํมะเหง่และนาํไปตั�งโต๊ะโรงทานใหผู้ค้นที�มาร่วมงานบุญของ
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วดั เป็รการร่วมทาํบุญและเผยแพร่ภูมิปัญญาอาหารโบราณ พร้อมทั�งยนิดีที�จะแนะนาํวิธีการปรุงให้กบั

ผูที้�สนใจศึกษา (Sakulthanasopon, 2020: interview) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� �  ภาพการปรุงมะเหง่ในงานบูชาดาวของวดัญวนสะพานขาว เพื�อนาํไปแจกฟรีใหผู้ท้ี�มาร่วมงาน

บุญไดรั้บประทาน อีกทั�งยงัเป็นการเผยแพร่ใหค้นที�ร่วมทาํบุญจากต่างถิ�นไดท้ราบเกี�ยวการมีตวัตนของ

อาหารชนิดนี� ในชุมชนสะพานขาว  (Wiriyaphan, 2017) 

กล่าวไดว้่า มะเหง่ไดรั้บการรื�อฟื� นใหก้ลบัมามีตวัตนอีกครั� งในฐานะเป็นมรดกวฒันธรรม

ของบรรพบุรุษชาวญวน เป็นการรื�อฟื� นอตัลกัษณ์ดา้นอาหารที�สาํคญัของคนญวนชุมชนสะพานขาว  

 

อภิปรายผล 

นบัตั�งช่วงตน้กรุงรัตนโกสินธุ์เป็นตน้มาไดมี้ชาวญวนอพยพเขา้มาในสังคมไทยหลายกลุ่ม

เนื�องดว้ยปัญหาสงครามทางการเมือง ภยัศาสนา ภยัอดอยาก ในช่วงในช่วงรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระ

จอมเกลา้เจา้อยูห่ัวรัชกาลที� � ไดม้ีชาวญวนบางกลุ่มไดไ้ปตั�งรกรากถิ�นฐานอยูที่�ชุมชนสะพานขาวและ

อาศยัผสมกลมกลืนกบัคนในทอ้งถิ�น  

ปัจจุบนั มะเหง่ได้ถูกรื� อฟื� นให้กลบัมามีเรื� องราวอีกครั� งในชุมชนสะพานขาว ในฐานะ

มรดกทางวฒันธรรมของคนญวนเก่า แม้มะเหง่ในปัจจุบันจะมีความแตกต่างจากมะเหง่ในอดีต อัน

เนื�องจากปัจจยัหลายประการ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นเวลา วตัถุดิบ และผูบ้ริโภค มะเหง่จึงถูกประดิษฐส์ร้างขึ�น

ใหม่เพื�อให้ออกมาเป็นอาหารเหมาะสมตามยุคสมยัและจริตปากของผูค้น แต่อย่างไรก็ตามมะเหง่มี

ความสําคัญที�แสดงให้เห็นอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุของคนญวนสะพานขาว เป็นสิ� งที� ช่วยให้เกิด
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ความสัมพนัธ์ในกลุ่มของคนญวน และระหว่างคนญวนกบัผูค้นในชุมชนสะพานขาวนบัจากอดีตจนถึง

ปัจจุบนั 
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การสร้างตวัตนของคนอีสานในชุมชนชายแดนไทย-กมัพูชา 

The Construct Identity of Isan People in Border Communities of  

Thai- Cambodian Border Area 

 

รัตนา ชะรุงรัมย์1 / ศรัณรัตน์ รัตนาลัย2 / ภัทราวดี สุรินทร์3 / ยลดา เจือจันทร์4 / วริศรา ขาวงาม5            

สาวติรี กล้าแข็ง6 / วิภาวนี เลียนรัมย์7 / ภาณุพงษ์ เพื�อนสงคราม8 / จตุพร ดอนโสม9 

Rattana Chungram / Saranrat rattanalai / Phuttrawadee surin / Yonlada jueajan / 

Waritsara khaongam / Sawitree Klakhaeng / Wipawanee lianram  

Panupong Phueansongkram / Jauporn Donsom 
1-8 นกัศึกษาสาขาวิชาการพฒันาสงัคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎับรีุรัมย ์
9 อาจารย ์ดร., สาขาวชิาการพฒันาสงัคม คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์

 

บทคดัย่อ 

    บทความนี� มุ่งศึกษาเกี�ยวกบัการสร้างตวัตนของคนอีสาน กรณีชุมชนสายโท � ใต ้ตาํบลจนัทบ

เพชร อาํเภอบา้นกรวด จงัหวดับุรีรัมย ์การศึกษาบริบทชุมชน การจดัสรรที�ดินและเครือข่ายทางสังคม

ของคนอีสาน ใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการสังเกตและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกตวัแทน

สมาชิกในชุมชน ที�สามารถให้ขอ้มูลบริบทและการสร้างตัวตนของคนอีสาน ผลการวิจัยพบว่า เดิม

สมาชิกในชุมชนสายโท � ใต ้เป็นกลุ่มคนอพยพที�มีความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุและวฒันธรรมจาก

หลายพื�นที�ของภาคอีสาน ที�มีเป้าหมายเดียวกนัเพื�อเขา้รับการจัดสรรที�ดินกับนิคมสร้างตนเองบ้าน

กรวดตั�งแต่ พ.ศ. ���� จึงชกัชวนกนัเขา้มาสมคัรเป็นสมาชิกของนิคมสร้างตนเอง การอพยพส่งผลต่อ

การเกิดขึ�นของเครือข่ายทางสังคม ทั�งเครือข่ายทางสังคมรูปแบบเครือญาติและเครือข่ายทางสังคมแบบ

ใหม่ในพื�นที�ชายแดน เครือข่ายดงักล่าวไดใ้ห้การช่วยเหลือกนัเมื�อเขา้มาเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเอง

บา้นกรวด การนําคนเขา้มาอยู่ในพื�นที�ชายแดนของรัฐจึงสะท้อนการสร้างตวัตนของคนอีสานกลุ่ม

อพยพที�เกิดขึ�นพร้อมกบักระบวนการพฒันาของรัฐทอ้งถิ�น โดยเฉพาะการส่งเสริมระบบเกษตรกรรมที�

สาํคญัในพื�นที�ชายแดน คือ ยางพารา การพฒันาดงักล่าวสะทอ้นว่ากลุ่มคนอีสานยากจนไดส้ร้างตวัตน

ขึ�นมาจนมีคุณภาพชีวิตที�ดีตามลาํดบั การศึกษานี� สะทอ้นว่าเครือข่ายทางสังคมคือทุนทางสังคมที�คน

อีสานนาํมาใชใ้นการสร้างตวัตนในชุมชนชายแดนไทย-กมัพูชา 
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คาํสําคญั: การสร้างตวัตน, คนอีสาน, ชุมชนชายแดน, ชายแดนไทย-กมัพูชา 

 

Abstract 

 This article focuses on the creation of identity of Isaan people. In the case of Sai Tho 4  Tai 

community, Chanthabaphet Subdistrict Ban Kruat District Buriram Province Study the community 

context Land allocation And social networks of the Isan people Using qualitative research methods 

By observation methods and in-depth interviews with representatives of community members That 

can provide information, context and the creation of the identity of the Isan people The research 

results were found that Formerly, members of the Southern Fourth Line community were ethnic and 

culturally diverse immigrants from many areas of the Isan region. They all have the same goal: to 

receive land allocation with the Baan Kruat self-help settlement since 1969, so they persuaded each 

other to apply for membership of the self-built settlement. Immigration affects the emergence of 

social networks. Both a social network, a kind of kinship, and a new kind of social network in the 

border area. The network provided assistance when they became members of the Baan Kruat Self-

help settlement. However, bringing people into the border area It reflects the identity formation of the 

Isan people, the immigrant group, which coincides with the development process of the local state. In 

particular, the promotion of an important agricultural system in border areas is rubber. Such 

development reflects that the poor Isaan people have established themselves to have a better quality 

of life, respectively. The research results show that social networks are the social capital used by 

Isaan people to build their identity in the Thai-Cambodian border community. 

 

Keywords:  construct identity, Isan people, border communities, Thai- Cambodian border area 
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บทนาํ  

“กลุ่มชาติพันธ์ุลาวอีสาน” เป็นกลุ่มคนที�มีวฒันธรรมประเพณีและความเชื�อที�สะท้อนอัต

ลกัษณ์ของตนเอง ใช้ภาษาอีสานในชีวิตประจาํวนั กระจายตวัอยู่ในภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ของ

ประเทศไทย ภาคอีสานเป็นภูมิภาคที�มีความหลากหลายทางเชื�อชาติ เพราะมีพรมแดนอยู่ติดกบัหลาย

ชาติ อีกทั�งมีการอพยพของประชาชนจากถิ�นฐานอื�นๆ ทั�งในและนอกประเทศมาตั�งรกรากอยูภ่าคอีสาน

เป็นเวลานาน ผนวกกบัผูค้นที�อาศยัอยู่เดิมที�มีความหลากหลายมาตั� งแต่รุ่นบรรพบุรุษ ยิ�งทาํให้ความ

หลากหลายเพิ�มมากขึ�น อาทิ กลุ่มชาติพนัธ์ุลาว เขมร ส่วย จีน เวียดนาม เป็นตน้ ภูมิภาคอีสานในอดีต

เป็นดินแดนที�มีสภาพแห้งแลง้ผูค้นส่วนใหญ่ฐานะยากจนเมื�อเปรียบเทียบกบัภูมิภาคอื�นๆ จึงทาํให้ภาค

อีสานเป็นพื�นที�เป้าหมายหลกัของการพฒันาดา้นต่างๆ ของรัฐ อีสานจึงเป็นพื�นที�ที�ไดรั้บการพฒันาและ

มีการเปลี�ยนแปลงมาโดยลาํดับ อาทิ จากพื�นที�แห้งแล้งทุรกันดารของอีสานกลับกลายเป็นแหล่ง

เพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร โดยเฉพาะพืชที�เคยปลูกในภูมิภาคอื�น อาทิเช่น ยางพารา สะตอ และไม้

ผลชนิดอื�นๆ ส่วนแรงงานในภาคอีสานที�มีอยูจ่าํนวนมากส่วนหนึ�งเป็นแรงงานอพยพออกนอกภูมิภาค

เพื�อขายแรงงานตามเมืองหลวงและปริมณฑลที�มีการพฒันาอุตสาหกรรม จากปรากฏการณ์ขา้งต้น

สะท้อนให้เห็นว่าชาวอีสานยงัเป็นกลุ่มคนที�มีฐานะทางเศรษฐกิจที�ถือว่าค่อนขา้งยากจนที�สุดของ

ประเทศ แต่อยา่งไรก็ตามการพฒันาภาคอีสานของรัฐไดเ้ริ�มพบการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�นในภาคอีสาน

มาโดยลาํดบั (Chaiyirak, 2019) 

 ชุมชนสายโท � ใต ้ตาํบลจันทบเพชร อาํเภอบ้านกรวด จังหวดับุรีรัมย ์เป็นชุมชนของคน

อีสานที�รัฐได้นาํผูค้นให้เขา้มาอยู่ในพื�นที�ชายแดนไทย-กมัพูชา จึงเป็นอีกหนึ� งรูปธรรมของชุมชนคน

อีสานที�ไดรั้บการพฒันาจากรัฐเช่นเดียวกนั การยา้ยถิ�นฐานคนกลุ่มคนอีสานจากหลากหลายพื�นที�นั�น มี

วตัถุประสงคเ์พื�อการเขา้มาเป็นสมาชิกของนิคมสร้างตนเองบา้นกรวด เพื�อรับสิทธิ� ในการครอบครอง

พื�นที�ดินทาํกินสําหรับครอบครัวที�ขาดแคลน การยา้ยถิ�นฐานนอกจากจะมีความแตกต่างทางชาติพนัธ์ุ 

วิถีการดาํรงชีพและวฒันธรรมความเป็นอยู่ที�แตกต่างกนัแลว้ ผูค้นยงัมีการสร้างเครือข่ายทางสังคมที�

แตกต่างกนัออกไป อาทิ กลุ่มเครือข่ายเครือญาติ กลุ่มเครือข่ายทางสังคมที�เกิดขึ�นใหม่ เช่น เครือข่าย

ทางสังคมจากการแต่งงาน การนบัถือกนัและกนัของคนในชุมชน ทาํให้ความสัมพนัธ์ของผูค้นเกิดขึ�น

ในรูปแบบที�หลากหลาย อยา่งไรก็ตามสิ�งที�ทาํให้ชีวิตของคนในชุมชนเริ�มมีความมั�นคงมากขึ�นเมื�อเขา้

มาอยู่ในพื�นที�ชายแดน คือ อาชีพการปลูกยางพาราที�รัฐไดส่้งเสริมให้ปลูกเนื�องจากสภาพพื�นที�มีความ

เหมาะสม จนทาํใหฐ้านะความเป็นอยูข่องผูค้นดีขึ�นถือเป็นจุดเปลี�ยนของชีวิตชาวอีสานนาํไปสู่คุณภาพ

ชีวติที�ดีขึ�นตามลาํดบั 
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วตัถุประสงค์ 

1. เพื�อศึกษาบริบทชุมชนบา้นสายโท � ใต ้ตาํบลจนัทบเพชร อาํเภอบา้นกรวด จงัหวดับุรีรัมย ์

2. เพื�อศึกษากระบวนการสร้างตวัตนของคนอีสานบนพื�นที�ชายแดนไทย-กมัพูชา 

 

วธีิดาํเนินการวจิัย 

 การวิจยัครั� งนี� มีขั�นตอนและกระบวนการวิจยัที�เนน้การวิจยัและเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) เพื�อนํามาวิเคราะห์ถึงความเป็นมาคนอีสานและการสร้างตัวตนบนพื�นที�

ชายแดนไทย-กัมพูชา บ้านสายโท � ใต้ ตาํบลจันทบเพชร อาํเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย ์โดยมี

ขั�นตอนในการดาํเนินการศึกษาวิจยัจะเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัตวัแทนกลุ่มในชุมชน โดยสัมภาษณ์ 

� กลุ่ม คือ �) ผูน้ําชุมชน และ�)ตัวแทนสมาชิกในชุมชน เพื�อให้ได้มาซึ� งข้อมูลที� ถูกต้องพร้อม

ตรวจสอบขอ้เท็จจริงของขอ้มูล รวมไปถึงการสังเกตและการสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งที�น่าเชื�อถือร่วม

ดว้ย เพื�อที�จะสามารถวิเคราะห์ขอ้มูลและเพิ�มนํ� าหนักให้แก่ขอ้มูลและน่าเชื�อถือมากขึ�น อีกทั� งในการ

วิจยั คณะผูว้ิจยัไดใ้ชน้ามสมมติของผูใ้หสั้มภาษณ์เนื�องจากเป็นการวิจยัในมนุษย ์

 

ผลการวจิัย  

 อาํเภอบา้นกรวด จังหวดับุรีรัมย ์เป็นอาํเภอหนึ� งที�สะทอ้นถึงการมีอยูข่องเครือข่ายทางสังคม 

เป็นพื�นที�ภายใตก้ารจดัตั�งนิคมสร้างตนเองบา้นกรวด ใน พ.ศ.���� มีการจดัสรรที�ดินให้แก่เกษตรกร

ยากจนให้เขา้มาอาศยัอยูเ่ป็นสมาชิกของนิคมสร้างตนเองบา้นกรวด ระยะแรกของการจดัสรรที�ดินเป็น

การจดัสรรให้ครัวเรือนละ 25 ไร่ ที�อยูอ่าศยั � งาน เพื�อให้ลงหลกัปักฐานทาํกินในพื�นที�ของอาํเภอบา้น

กรวด ซึ� งเป็นพื�นที�ชายแดนไทย-กัมพูชา การจัดสรรที�ดินของนิคมสร้างตนเองบ้านกรวดเป็นการ

จดัสรรที�ดินภายใตพ้ระราชบญัญตัิจดัที�ดินเพื�อการครองชีพ ซึ� งจะตอ้งมีการสงวนพื�นที�ที�เป็นป่าไวร้้อย

ละ 20 สมาชิกที�เขา้มาอาศยัอยู่ส่วนใหญ่นั�นพบว่าเป็นผูที้�ยา้ยถิ�นฐานมาตามการบอกต่อของเครือญาติ

และคนบา้นเดียวกนัจากพื�นที�ใกลเ้คียง ปรากฏการณ์ดงักล่าวส่งผลให้พื�นที�อาํเภอบา้นกรวดเป็นพื�นที�

ของกลุ่มคนยา้ยถิ�นที�ต่างเป็นเครือข่ายทางสังคมผ่านการเป็นเครือญาติและคนบา้นเดียวกนัที�เขา้มารับ

การจดัสรรที�ดินกบันิคมสร้างตนเองบา้นกรวด ซึ� งเครือข่ายทางสังคมดงักล่าวไดก้ระจายตวักนัอาศยัอยู่

ในผงัที�ดินจดัสรรตลอดแนวชายแดนไทย – กมัพชูา (Donsom, 2020) 

 ต่อมาไดเ้กิดเหตุการณ์ที�พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ไดท้าํสงครามกองโจรกบักาํลัง

ของทหารของรัฐบาลไทย ส่งผลให้ผูค้นที�อาศยัอยู่ในผงัจัดสรรของนิคมสร้างตนเองบา้งอพยพออก
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นอกพื�นที� บางคนไดย้า้ยกลบัภูมิลาํเนาเดิมชั�วคราว บางครัวเรือนไดถู้กลาํเลียงออกนอกพื�นที�ไปยงัศูนย์

อพยพ ส่งผลให้มีการเคลื�อนยา้ยของผูค้นในลกัษณะยา้ยเขา้และยา้ยออก จากการสัมภาษณ์ นายบุญถึง 

จนัประโคน (นามสมมติ) เล่าว่า 

 

   “ในสมัยที�เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ ที�นี �จะมีการเตรียมรับมือในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะ

เป็นการสร้างหลุมหลบภัย การฝึกป้องกันตัวในด้านต่างๆ บางครัวเรือนก็ย้ายกลับไปถิ�นเก่า บาง

ครัวเรือนกย้็ายไปที�ศูนย์พักพิงชั�วคราว แต่เหตุการณ์สงบลง บางครัวเรือนกก็ลับมาคืน แต่บางครัวเรือน

กไ็ม่กลบัมา” 

 

 การสร้างชุมชนในรูปแบบเกราะกาํบงัหลากหลายรูปแบบ อาทิ วงกลม วงรี สี� เหลี�ยม มีการ

สร้างคูเลตบังเกอร์เพื�อใช้เป็นที�หลบภยัในสมัยนั�น มีลักษณะเนินสูงเป็นกาํแพงในการสู้รบสามารถ

มองเห็นศัตรูได้ง่ายขึ�น ในส่วนของการถือครองที�ดินจะไม่มีเอกสารสิทธิ�  ซึ� งผูที้�มีชื�อในที�ดินอยู่ใน

เอกสารสิทธิ� จะต้องครอบครองที� ดินในระยะเวลา � ปีถึงจะสามารถโอนให้เครือญาติได้ ตาม

พระราชบญัญติัจดัที�ดินเพื�อการครองชีพ พ.ศ. ���� ที�ห้ามมีการซื�อขายที�ดินที�รัฐจดัสรร อย่างไรก็ตาม

การจัดตั�งชุมชนของหน่วยงานทหารนั�น มีการคดัเลือกครัวเรือนที�เป็นสมาชิกของนิคมสร้างตนเองที�

อาศยัอยู่ในผงัจัดสรรในยุคแรกเขา้เป็นสมาชิก และเงื�อนไขที�สําคญัของการคดัเลือกผูค้นให้เขา้อยู่ใน

ชุมชนคือตอ้งมีสถานะครัวเรือนหรือตอ้งแต่งงานเพื�อสร้างครอบครัวแลว้เท่านั�น ดงันั�น ผูค้นจึงนิยม

แต่งงานกนัเพื�อที�จะไดรั้บสิทธิในการคดัเลือกเขา้มาเป็นสมาชิกของนิคมสร้างตนเองและรับการจดัสรร

ที�ดิน จะเห็นได้ว่าการแต่งงานจึงเป็นการสร้างเครือข่ายทางสังคมอีกรูปแบบหนึ� งที�เกิดขึ�น ต่อมาใน 

พ.ศ. 2530 รัฐไดจ้ัดตั� งชุมชนสายโท 4 ใต ้เป็นชุมชนทา้ยสุด ที�จดัตั�งในอาํเภอบา้นกรวด สมาชิกที�ถูก

คัดเลือกเขา้มาอยู่นั� นเป็นผูค้นที�อยู่ในนิคมสร้างตนเองบ้านกรวดมาก่อน โดยผูค้นส่วนใหญ่ที�ถูก

คดัเลือกเขา้มาให้เป็นสมาชิกของชุมชนสายโท � ใต ้เป็นเครือญาติและเป็นคนบา้นเดียวกนั ลว้นเป็น

เครือข่ายทางสังคมร่วมกนัทั�งสิ�น ชุมชนสายโท � ใต ้มีลกัษณะทางยุทธศาสตร์เป็นวงกลมรอบในและ

รอบนอก มีการสร้างหลุมหลบภยั เมื�อมีการสู้รบ อีกทั� งยงัมีการสร้างคูเลตบงัเกอร์โดยรอบชุมชนมี

ลกัษณะเนินสูงเป็นเกราะกาํบงัในการสู้รบสามารถมองเห็นศตัรูไดง่้ายขึ�น เส้นทางสัญจรสามารถเดิน

รอบไปมาหาสู่กนัไดท้ั�งชุมชน ผูค้นที�ถูกคดัเลือกให้เขา้มาอยูใ่นสายโท � ใต ้โดยรัฐไดจ้ดัสรรที�ดินให้

ครัวเรือนละ �� ไร่ � งาน โดยมีการสร้างบา้นให้มีลกัษณะเป็นบา้นปูน � ชั�น ใตถุ้นบา้นเป็นลกัษณะ

โปร่ง แต่ผนังบา้นเป็นอิฐฉาบทับกนัเป็นชั�น เนื�องจากมีอิฐจาํกดัของแต่ละหลงัที�รัฐได้ออกแบบไว ้
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สถานที�สาํคญัในชุมชนคือ ศาลตาปู่อุดมที�คนในชุมชนนบัถือ อีกทั�งมีสถานที�สาํคญัคือสาํนักสงฆแ์ละ

โรงเรียนสายโท � ใต ้ซึ� งเป็นโรงเรียนในระดบัชั�นประถมศึกษา ในส่วนของอาณาเขตติดต่อทิศเหนือติด

กับชุมชนสายโท � เหนือ ตาํบลจันทบเพชร อาํเภอบ้านกรวด จังหวดับุรีรัมย ์ทิศใต้ติดกบัประเทศ

กมัพูชา ทิศตะวนัออกติดกบัชุมชนสายโท � ใต ้ตาํบลจนัทบเพชร อาํเภอบา้นกรวด จงัหวดับุรีรัมย ์ทิศ

ตะวนัตกติดกบัชุมชนสายโท � ใต ้ตาํบลจนัทบเพชร อาํเภอบา้นกรวด จงัหวดับุรีรัมย ์รวมไปถึงสมาชิก

ในชุมชนในยคุเริ�มแรกมีจาํนวนประชากรในชุมชน  120 ครัวเรือน � คุม้ คุม้ละ �� หลงัคาเรือน และใน

ปัจจุบนัมีการขยายครัวเรือนโดยสร้างบา้นบนพื�นที�คูเลตบงัเกอร์หลายครัวเรือน และมีบา้นร้างหลาย

หลงัเนื�องจากเจา้ของเดิมได้ยา้ยถิ�นฐานไปอยู่ที�อื�น ผูค้นในชุมชนใชภ้าษาอีสาน ภาษาเขมร ภาษาส่วย 

และภาษาไทย ตามลาํดบั เมื�อการปะทะตามแนวชายแดนสงบลง รัฐจึงไดเ้ปลี�ยนจากสนามรบเป็นสนาม

การคา้แทน นิคมสร้างตนเองบา้นกรวดมีการส่งเสริมอาชีพการปลูกยางพารา ซึ� งเริ�มใน พ.ศ. ���� โดย

สาํนักงานกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยางไดส้นบัสนุนช่วยเหลือชาวบา้นในอาํเภอบา้นกรวดแจกจ่าย

ตน้กลา้ยางพารา ให้แก่คนในชุมชนมีอาชีพมีรายไดเ้พิ�มขึ�น โดยเฉพาะ พ.ศ. ���� ยางพารามีราคาสูงขึ�น 

แต่ใน พ.ศ. ���� ราคายางพาราตกตํ�าลงทาํให้รายไดข้องครัวเรือนลดลง ค่าใชจ่้ายในครัวเรือนสูงกว่า

รายรับ ในด้านการประกอบอาชีพผูค้นในชุมชนแห่งนี� ไม่นิยมปลูกขา้ว เพราะพื�นที�เป็นที�ราบสูงไม่

เหมาะสมแก่การเพาะปลูก จึงนิยมปลูกยางพาราเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนั�นสาเหตุของการขาดแคลนนํ� า

เพราะชุมชนเป็นพื�นที�ราบสูงและมีแหล่งนํ� าที�ใช้ในการผลิตนํ� าประปาไม่เพียงพอ ซึ� งตอ้งใชน้ํ� าร่วมกบั

ชุมชนสายโท � ใต ้และมีระยะทางในการส่งนํ� าไกลถึง � กิโลเมตร ทาํให้ตอ้งใช้กระแสไฟฟ้าในการ

ผลิตนํ�าประปาค่อนขา้งสูง จึงทาํใหชุ้มชนจะตอ้งรับภาระคา่ใชจ่้ายนํ�าประปาที�มีราคาสูงขึ�น 

  การสร้างตวัตนของคนอีสานชุมชนสายโท � ใต ้ถือว่าเป็นการสร้างตัวตนในด้านอาชีพแก่

ชุมชนใหมี้ฐานะที�ดีขึ�น เนื�องจากคนในชุมชน เดิมถูกเรียกว่าเป็น “ชุมชนคนยากจน” ซึ� งชุมชนสายโท � 

ใต ้จึงทาํใหถู้กมองขา้มในดา้นการพฒันาเศรษฐกิจและในดา้นการคา้ ทั�งนี�การสร้างตวัตนของคนอีสาน

ชุมชนสายโท � ใต ้จึงทาํให้คนในชุมชนเกิดการผนัตวัในการประกอบอาชีพจากการทาํสวนยางพารา

โดยรัฐได้สนับสนุนให้แก่ชุมชนคนยากจน หรือการประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกรรม อาทิ เช่น 

คา้ขาย ขา้ราชการ รับจา้งทั�วไป เป็นตน้ เนื�องจากคนในชุมชนขายสวนยางพาราทิ�ง ซึ� งทาํให้บางส่วน

หันกลบัมารับจา้งทาํสวนยางพาราให้แก่เจา้ของสวนยางพารา ต่อมา คนในชุมชนเริ�มมีการพฒันาใน

ดา้นเศรษฐกิจมากขึ�น รายไดเ้ขา้มาในครัวเรือนมากขึ�นทาํใหฐ้านะของตนเองดีขึ�นตามลาํดบั   

เนื�องดว้ยคนในชุมชนมาจากพื�นที�หลายกลุ่มชาติพนัธุ์มารวมกนั ทาํให้มีวฒันธรรมความเป็นอยูข่องคน

ในชุมชนแตกต่างกนั และมีประเพณีที�หลากหลายตามกลุ่มชาติพนัธ์ุของกลุ่มคนที�มีอยู่ในชุมชน ทั�งนี�
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คนในชุมชนที�มีการอพยพมา เหตุเพราะว่ามีเป้าหมายเดียวกนัคือ การมารับที�ดินจดัสรรที�ทางหน่วยงาน

ภาครัฐได้จัดสรรให้แก่ผูท้ี�ขาดพื�นที�ทาํกิน บางครัวเรือนไดรั้บข่าวสารจากญาติพี�น้อง บางครัวเรือน

ไดรั้บข่าวสารที�สื�อสารกนัมา แต่ละครัวเรือนไดมี้การกระจายตวัอยูใ่นพื�นที�ของภาครัฐจดัสรรให้ทาํให้

เครือข่ายทางสังคมของกลุ่มคนในนิคมสร้างตนเองบา้นกรวดมีเครือข่ายทางสังคมที�กวา้งขวางของใน

หลายพื�นที� แต่ผลที�เกิดจากการมีเครือข่ายทางสังคมของชุมชนสายโท � ใต ้ยงัมีเครือข่ายทางสังคมที�มี

การช่วยเหลือกนัในชุมชน เหตุเพราะเป็นชุมชนชายแดนที�รัฐจดัตั�งขึ�นและชุมชนไดผ้า่นเหตุการณ์ต่างๆ 

ที�เกิดขึ�นในพื�นที�ชายแดน ทาํให้คนในชุมชนเกิดความสามัคคีและเกิดความรักใคร่ปรองดองกนัใน

ชุมชน ถึงแมว้่าเหตุการณ์ต่างๆ จะผ่านไป แต่ในปัจจุบนัเครือข่ายทางสังคมของคนในชุมชนก็ยงัมีการ

ช่วยเหลือเกื�อกูลกนัเหมือนเดิม 

 

อภปิรายผล  

  การศึกษาทาํให้ทราบว่า การสร้างตัวตนของคนอีสานชุมชนสายโท � ใต ้เดิมเคยถูกเรียกว่า 

“เป็นชุมชนคนยากจน” เนื�องจากในอดีตเป็นพื�นที�สีแดงที�เกิดเหตุการณ์สงครามระหว่างทหารกมัพูชา 

จึงทาํให้คนอีสานถูกมองขา้มในเรื�องโอกาสทางการพฒันาเศรษฐกิจและการคา้ขาย ต่อมารัฐไดเ้ขา้มา

ส่งเสริมสนับสนุนให้แก่คนยากจนเพื�อให้คนยากจนมีชีวิตที�ดีขึ�น โดยการส่งเสริมในดา้นที�อยู่อาศัย 

ดา้นอาชีพให้คนยากจนไดย้กระดบัฐานะทางดา้นอาชีพ ซึ� งวิจยัเรื�องการสร้างตวัตนของคนอีสานของ

ชุมชนสายโท � ใต ้สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Kitiasa (����) ไดศึ้กษาเรื�อง “สู่วิถีอีสานใหม่” เป็นงานที�

มุ่งศึกษาความสาํคญัในการอธิบายสภาพชนบทอีสานในปัจจุบนั โดยใชว้ิธีการศึกษาที�แตกต่างไปจาก

การศึกษาอีสานอื�นๆ รวมไปถึงงานเขียนในกลุ่มไทยศึกษาทั�วไป หัวใจสําคญัของหนงัสือคือการแสดง

ให้เห็นการเปลี�ยนแปลงในอีสานที�ผ่านการเชื�อมต่อจากทอ้งถิ�นสู่ประชาคมโลก การศึกษาดงักล่าวเป็น

การวิเคราะห์ผ่านการเดินทางวิชาการที�ไม่รู้จบและการเคี�ยวกรํา ครุ่นคิดเกี�ยวกบัความรู้ ความเขา้ใจ ต่อ

การเปลี�ยนแปลงของอีสาน ทั�งในแง่พื�นที�และในแง่ชีวิตของผูค้น สาระสําคญัที�ไดรั้บการอภิปรายใน

เอกสารชุดนี�ประกอบดว้ยประเด็นหลกัดงัต่อไปนี�  

  ประการแรก วิถีชุมชนหมู่บ้านอีสานใหม่คือวิถีชุมชนอนิจลกัษณ์ชีวิตชุมชนเปรียบเสมือน

เรือนกายของมนุษยที์�ตอ้งเผชิญหนา้กบัการเปลี�ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา ชี�ให้เห็นว่าชีวิตชุมชนเต็มไปดว้ย

ความเคลื�อนไหวเปลี�ยนแปลงอนัเนื�องมาจากแรงขบัภายในของจิตไร้สํานึก แรงปรารถนา และการ

ทาํงานของอาํนาจและความรู้ทั� งในระดับผูก้ระทาํการและระดบัโครงสร้างเพื�อคน้หาอตัลกัษณ์ทาง

สงัคมหรือตวัตนร่วมของผูค้น  
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 ประการที�สอง วิถีชุมชนอีสานใหม่เกิดขึ�นและดาํเนินไปอย่างเข้มขน้มากที�สุดในช่วงหลัง

สงครามเยน็ หรือทศวรรษ ����/���� เป็นตน้มา เอกสารชุดนี� ชี� ให้เห็นว่าทศวรรษหลงัสงครามเยน็คือ

ช่วงเวลาของการเปลี�ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมที�น่าตื�นตาตื�นใจมากที�สุดช่วงหนึ� ง 

ในช่วงเวลาดังกล่าว อีสานพฒันาตวัเองอย่างรวดเร็ว โดยการสลดัภาพของความลา้หลงั ดอ้ยพฒันา 

และทุรกนัดารใหก้ลายมาเป็นอีสานใหม่ที�เป็นศูนยก์ลางของยทุธศาสตร์การพฒันาในระดบัภูมิภาค การ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรแบบกา้วกระโดด และการผนวกตวัเองเขา้ไปเป็นส่วนสําคญัของ

เศรษฐกิจโลกาภิวตัน์ทั�งในระดบัชาติและนานาชาติอยา่งเขม้ขน้ 

 ประการที�สาม วิถีชุมชนหมู่บ้านอีสานใหม่พัฒนาตัวเองมาจากรากฐานประวัติศาสตร์ 

เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของวิถีชุมชนหมู่บา้นอีสานเก่า ชาวบ้านอีสานเก่า แม้จะต้องเผชิญกับ

ความยากลาํบากในการดาํรงชีวิต เนื�องจากขีดจาํกดัของสภาพแวดลอ้มธรรมชาติ การถูกผนวกรวมเป็น

ส่วนหนึ� งของรัฐไทย ภาวะด้อยอํานาจการต่อรองในระบบเศรษฐกิจแบบตลาดทุนนิยม และ

กระบวนการพฒันาสู่ความทนัสมยั แต่บรรพบุรุษของชาวอีสานหลายชั�วอายกุ็พร้อมที�จะเผชิญหนา้หรือ

รับมือกบัการเปลี�ยนแปลงเหล่านั�นด้วยทศันคติในทางบวกเป็นอย่างยิ�ง พร้อมที�จะโอบรับการพฒันา

และความทนัสมยัอยา่งชดัเจน 

 ประการที�สี�  หัวใจของวิถีชีวิตอีสานใหม่คือการพฒันาที�เกิดจากแรงผลกัดนัและเงื�อนไขปัจจยั

ภายใน ซึ� งเกี�ยวเนื� องกับระบบเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมของชุมชนหมู่บ้านอีสาน ศักยภาพ 

ความสามารถ และความเพียรพยายามในการต่อสู้ดิ�นรนของคนอีสานมีความสําคญัไม่แพแ้ผนการ

พฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับต่าง ๆ หรือการเปลี�ยนแปลงเชิงโครงสร้างจากหน่วยงาน

ภายในวิถีอีสานใหม่ประกอบด้วยความหมายใหม่ของภูมิภาค การขยายตวัของสาธารณูปโภคใหม่ 

โครงสร้างประชากรใหม่การขยายตวัของเมืองใหม่โดยเฉพาะเมืองศูนยก์ลางและเมืองชายแดน การ

ขยายตวัของบริการต่างๆ จากภาครัฐและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง เกษตรกรรมใหม่ การยา้ยถิ�นแรงงาน 

การแต่งง่านขา้มชาติขา้มวฒันธรรม สื�อมวลชนวฒันธรรมสมัยนิยมและอัตลักษณ์ทางสังคม อนิจ

ลักษณ์ทั� ง �� ประการนี� แท้ที�จริงก็คือกระบวนการและสาระของการเปลี�ยนแปลง ซึ� งเกิดจากแรง

ปรารถนาภายในใจของผืนดินและผูค้น วิถีอีสานใหม่จึงเป็นความหมายใหม่ความรู้สึกใหม่ จินตนาการ

ใหม่ และความมั�นใจในอตัลกัษณ์ใหม่ ซึ� งมีฐานรากอยู่ที�ประสบการณ์ทางสังคมของคนอีสานทั�งใน

ระดบัปัจเจกบุคคลและชุมชน 

  ประการสุดท้าย วิถีชุมชนอีสานใหม่ไม่ได้จาํกัดขอบเขตไวเ้ฉพาะการเปลี�ยนแปลงสภาพ

เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในลกัษณะที�เป็นรูปธรรมเท่านั�น หากยงัให้ความสาํคญักบัแรงบนัดาลใจ 
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แรงปรารถนาวิธีคิด เส้นทาง กระบวนการ และความพยายามในการเคลื�อนไหวเพื�อเลื�อนสถานภาพของ

ตนเอง ในแง่นี�  ความใฝ่ฝันและประสบการณ์ชีวิตยอ่มมีความสําคญัอยา่งยิ�งในการอธิบายวิถีอีสานใหม่

ในความหมายใหม่ ซึ� งสะทอ้นให้เห็นการผุดบังเกิดของจินตนาการ ความมั�นใจ และอัตลักษณ์ทาง

สังคมแบบใหม่ของผูค้นและชุมชนในภาคอีสาน อาจกล่าวได้ว่าผูค้นในชุมชนหมู่บ้านอีสานให้

ความสาํคญักบัการเดินทางเคลื�อนยา้ยถิ�นฐานขา้มพรมแดนทอ้งถิ�นและรัฐชาติ การดิ�นรนต่อสู้เพื�อที�จะ

เขา้ถึงความทนัสมยัและความมั�งคั�งทางวตัถุ และความภาคภูมิใจในอตัลกัษณ์ทางสังคมวฒันธรรมของ

ตวัเอง 

  กล่าวโดยสรุป การสร้างตวัตนของคนอีสานบนพื�นที�ชายแดนไทย – กมัพูชา ตาํบลจนัทบเพชร 

อําเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ประวัติศาสตร์การก่อตั� งมานานกว่า �� ปี ใน พ.ศ. ���� ได้เกิด

เหตุการณ์การณปะทะระหว่างไทย – กัมพูชา ทาํให้อาํเภอบา้นกรวดกลายเป็นพื�นที�สีแดงที�อันตราย

เนื�องจากอยูใ่กลก้บัสถานการณ์การสู้รบ หน่วยงานของทหารจึงสร้างยทุธศาสตร์ในการป้องกนัประเทศ

ดว้ยการสร้างชุมชนในรูปแบบดา้นความมั�นคงจึงเกิดเป็นชุมชนสายโท � ใต ้ซึ�งเป็นชุมชนทา้ยสุดที�รัฐ

จดัตั�งเมื�อ พ.ศ. ���� เป็นการสร้างชุมชนทางยทุธศาสตร์ทางทหารในลกัษณะวงกลม เมื�อ พ.ศ. ���� ยคุ

แรกได้รับการสร้างบ้านจากทหารเยอรมนัจาํนวนทั�งหมด ��� หลงัคาเรือน � คุม้ คุม้ ละ �� หลงัคา

เรือนเป็นลกัษณะบา้นปูน � ชั�น ในปัจจุบนัมีจาํนวนครัวเรือนทั�งสิ�น ��� ครัวเรือน  หลงัจากเหตุการณ์

สงบลงได้เปลี�ยนจากเหตุการณ์การต่อสู้เป็นสงครามการคา้แทน สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาํ

สวนยางได้เขา้มาสนับสนุนอาชีพให้แก่สมาชิกนิคมสร้างตนเองบา้นกรวด ใน พ.ศ. ���� โดยมีการ

สนับสนุนมอบตน้กลา้ยางพาราและมีการมอบปุ๋ ยเคมีให้สองช่วง คือ ช่วงตน้ฝนและปลายฝน โดยไม่มี

การเกบ็เงินจากเกษตรกรแต่จะเก็บเงินทุนคืนจากนายทุนรายใหญ่ในประเทศ ใน พ.ศ. ���� จากที�ไดรั้บ

การสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยางทาํให้คนในชุมชนยกระดับฐานะและ

สร้างตวัตนของตนเองขึ�นมาไดเ้นื�องจากยางพารามีราคาสูงขึ�นแต่ พ.ศ. ���� ราคายางพาราตกตํ�าลงทาํ

ให้คนในชุมชนส่วนใหญ่ ผนัตวัเองจากเจา้ของสวนยางพาราเป็นลูกจา้งกรีดยางพาราแทน ในปัจจุบนั 

พ.ศ. ���� สาํนกังานอาํเภอบา้นกรวดมีการสนบัสนุนใหป้ลูกทุเรียนหมอนทองจาํนวน ��� ไร่ในตาํบล

จนัทบเพชร อาํเภอบา้นกรวด จงัหวดับุรีรัมย ์เพื�อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพใหม่ของคนใน

อาํเภอบา้นกรวดอีกดว้ย การสร้างตวัตนของคนอีสาน เป็นการสร้างตวัตนที�ยกระดบัฐานะทางเศรษฐกิจ

ให้ดีขึ�น จากในอดีตชุมชนสายโท � ใต ้เคยเป็นชุมชน “คนยากจน” ทาํให้ถูกมองและเขา้ใจว่าเป็นกลุ่ม

คนอีสานยากจนที�ตอ้งรอคอยการพฒันาจากรัฐเพียงเท่านั�น แต่เมื�อเวลาผ่านไปดว้ยการที�รัฐสนับสนุน

ทรัพยากรและโอกาสต่างๆ ทําให้คนในชุมชนเริ� มมีรายได้เพิ�มขึ� นตามลําดับจนหลุดพ้นไปจาก



   

 228 

สภาวะการณ์ความยากจน การสร้างตวัตนของคนอีสานในชุมชนชายแดนไทย-กมัพูชาการนาํเสนอของ

บทความนี� จึงยืนยนัถึงพื�นที�ทางสังคมและตวัตนของคนอีสานในพื�นที�ชายแดนไทย-กัมพูชาบริเวณ

อาํเภอบา้นกรวด จงัหวดับุรีรัมย ์

 

ข้อเสนอแนะ  

 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการพฒันา 

 การศึกษานี� ได้ทาํความเขา้ใจบริบทชุมชนและการสร้างตวัตนของคนอีสานในชุมชนสายโท � 

ใต ้ตาํบลจนัทบเพชร อาํเภอบา้นกรวด จงัหวดับุรีรัมย ์พบว่าในการสร้างตวัตนของคนอีสาน รัฐจะตอ้ง

ส่งเสริมอาชีพที�มั�งคงและเขา้มาสนับสนุนอาชีพเพื�อยกระดบัคุณภาพชีวติของคนในชุมชนให้มีชีวิตที�ดี

ขึ�น ดงันั�น หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งจึงควรส่งเสริมและสนบัสนุนอาชีพของคนในชุมชนให้มีทางเลือกเพิ�ม

มากขึ�น นอกจากจะเป็นการสร้างอาชีพของคนในชุมชนแลว้ยงัมีแนวโนม้ที�จะสร้างรายไดเ้ขา้สู่ชุมชน

อีกดว้ย  

 2. ข้อเสนอแนะในทาํวิจัยในครั�งต่อไป 

 การศึกษาพบประเด็นที�น่าสนใจจากการสร้างตวัตนของคนอีสานในพื�นที�ชายแดนไทย-กมัพูชา 

ในมิติของเครือข่ายทางสงัคมที�ถือเป็นทุนทางสังคมของผูค้นและชุมชน ควรมีการศึกษาเพื�อต่อยอดองค์

ความรู้เรื� องดังกล่าวนี� เพื�อนําไปสู่การสร้างขอ้คน้พบและองค์ความรู้ในงานชายแดนศึกษาและงาน

พฒันาสงัคมต่อไป  
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บทคดัย่อ                                                                                                                                                                             

 การวิจยัครั� งนี� มีวตัถุประสงคเ์พื�อหาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงนิเวศในพื�นที�เขตห้าม

ล่าสัตวป่์าเขากระโดง จงัหวดับุรีรัมย ์และนาํแนวทางที�ไดเ้สนอต่อหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งเพื�อใช้ในการ

ส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงนิเวศในพื�นที�เขตห้ามล่าสัตวป่์าเขากระโดง จงัหวดับุรีรัมย ์ระเบียบวิธีวิจยัที�ใช้

เป็นแบบผสมผสานทั� งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที�ยวที�เดินทางเข้ามา

ท่องเที�ยว ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ �� - �� ปี จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา อาชีพนักเรียน/นักศึกษา 

รายได้เฉลี�ยต่อเดือนน้อยกว่า ��,000 บาท พฤติกรรมการเดินทางมาท่องเที�ยว ส่วนใหญ่ใช้รถยนต์

ส่วนตวั ทราบขอ้มูลเพื�อเดินทางมาท่องเที�ยวจากเพื�อน แหล่งท่องเที�ยวที�ชื�นชอบ ได้แก่ สะพานพิสูจน์

ศรัทธาชน นักท่องเที�ยวมีระดับความต้องการโดยใช้องค์ประกอบของมาตรฐานการส่งเสริมการ

ท่องเที�ยวเชิงนิเวศ ทั�ง � ดา้น พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัมาก แบ่งออกเป็น � ดา้น ไดแ้ก่ �) ด้านแหล่ง

ท่องเที�ยว มีระดบัค่าเฉลี�ย �.�� ตอ้งการให้ป้ายบอกทางหรือป้ายแนะนําเพิ�มขึ�นในแหล่งท่องเที�ยวเชิง

นิเวศ และภาพรวมอยู่ในระดบัมากที�สุด � ด้าน ได้แก่ �) ด้านการบริการการท่องเที�ยว มีระดบัค่าเฉลี�ย 

�.�� ตอ้งการให้มีการจดัทาํป้ายเตือนเพิ�มเติมในจุดที�อาจเกิดอนัตรายหรือพื�นที�เสี�ยงอาจเกิดอุบติัเหตุได้
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ในแหล่งท่องเที�ยวเชิงนิเวศ �) ด้านการตลาดการท่องเที�ยว มีระดบัค่าเฉลี�ย �.�� ตอ้งการให้มีการจดัทาํ

เอกสารแผน่พบั พร้อมคาํแนะนาํหรือขอ้มูลดา้นการท่องเที�ยวเชิงนิเวศไวใ้ห้บริการ                                  

 

คาํสําคญั: การส่งเสริมการท่องเที�ยว, การท่องเที�ยวเชิงนิเวศ   

 

Abstract 

This research aimed to find out the way to promote ecotourism in the Khao kradong non-

hunting area , Buriram Province , and to take the guidelines to propose the relevant agencies for the 

promotion of ecotourism in the Khao kradong non-hunting area , Buriram Province. The research 

methodology used was a mixed method of both quantitative and qualitative. The results of the study 

found that the tourists traveling to ecotourism in the non-hunting area in Khao kradong Buriram 

Province mostly were male, aged between 21 - 41 years old, graduated secondary schools , had 

occupation as students , had average monthly income of less than 10,000 baht. The behavior of 

travelling mostly used private car as vehicles. The tourists got information for traveling to eco-tourism 

in the area of Khao Kradong non-hunting area from their friends. Favorite tourist attraction was the 

bridge to prove faith. Guidelines for promoting ecotourism in the Khao kradong non-hunting area in 

Buriram Province found that the level of need of the tourists , by using the criteria of the ecotourism 

promotion standard in all 3 aspects , overall level was at a high level , divided into 1 aspect , namely 1) 

tourist attractions which had an average level of 4.14 , and want more signs or signs to suggest more in 

ecotourism , and the overall picture was at the highest level in 2 aspects , namely 2) the tourism service 

was at an average level of 4.41 , additional warning signs were required in the area of danger or 

accident-prone areas in ecotourism sites , and 3) Tourism marketing , the average level of 4.81 requires 

the preparation of pamphlets with advice or ecotourism information provided.    

 

Keywords: tourism promotion, ecotourism 
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บทนาํ         

ในประเทศไทยปัจจุบนัพบว่า การท่องเที�ยวเชิงนิเวศเป็นแหล่งท่องเที�ยวที�เน้นการรักษาระบบ

นิเวศ การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้พืชพนัธ์นานาชนิดและรวมไปถึงทรัพยากรทางธรรมชาติที�สําคญั ๆ 

ทั�งในพื�นที�อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพนัธ์สัตว ์เขตห้ามล่าสัตวป่์า หรือพื�นที�อนุรักษป์ระเภท

อื�น ๆ Lascurain (1991 : 11 , อา้งอิงใน จิดาภา หวนักะเหร็ม , 2558 : �) ไดใ้หนิ้ยามของการท่องเที�ยวเชิง

นิเวศไว้ว่า เป็นการท่องเที�ยวรูปแบบหนึ� งที� เกี�ยวข้องกับการเดินทางไปยงัแหล่งธรรมชาติ โดยมี

วตัถุประสงค์เพื�อชื�นชมศึกษาเรียนรู้ และเพลิดเพลินไปกบัทศันียภาพ พืชพนัธ์ุ และสัตว์ป่าตลอดจน

ลักษณะทางวัฒนธรรมที�ปรากฏในแหล่งธรรมชาติเหล่านั� น ในการส่งเสริมการท่องเที�ยวถือว่ามี

ความสําคญัและจาํเป็นอย่างยิ�งเนื�องจากงบประมาณการพฒันาประเทศส่วนหนึ� งมาจากการท่องเที�ยว 

(กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�น , 2549 : 16 -17) กล่าวไวว่้า หลกัการสําคญั � ประการซึ� งไดแ้ก่ �) เร่ง

พฒันา บูรณะ ฟื� นฟูมรดก และทรัพยสิ์นทางวฒันธรรม ทั� งในเขตเมืองและนอกเมืองเพื�อให้เกิดการ

ท่องเที�ยวใหม่ สร้างแหล่งจบัจ่ายสินคา้ ของนกัท่องเที�ยวโดยส่งเสริมบทบาทเอกชนร่วมกบัชุมชนในการ

รักษาแหล่งท่องเที�ยวและวิถีชีวิตให้อยู่ในสภาพเดิมอย่างต่อเนื�อง �) เพิ�มความหลากหลายของการ

ท่องเที�ยวรูปแบบต่าง ๆ ทั�งการท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที�ยวเพื�อสุขภาพ รวมทั�งการท่องเที�ยวเชิง

เกษตรกรรม โดยส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที�ยวแห่งใหม่ และให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ

จดัการท่องเที�ยวมากขึ�น ทั�งในรูปแบบการจดัสหกรณ์การท่องเที�ยวและการพฒันาพื�นที�ชุมชนเป็นแหล่ง

ท่องเที� ยว �) เพิ�มมาตรการอํานวยความสะดวก สร้างความปลอดภัย และป้องกันการเอาเปรียบ

นกัท่องเที�ยว รวมทั�งเร่งรัดการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของนกัท่องเที�ยวอยา่งจริงจงั �) เร่งฟื� นฟูความ

ร่วมมือกับท้องถิ�นอื�น ๆ โดยรอบทั� งด้านการตลาด การลงทุน และการขจัดปัญหาอุปสรรคในการ

ท่องเที�ยว �) บริหารการท่องเที�ยวโดยใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก โดยสร้างกิจกรรมการท่องเที�ยว

เชื�อมโยงกับธุรกิจชุมชน ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการบริการการท่องเที� ยว รวมทั� งการโฆษณา 

ประชาสมัพนัธ์การท่องเที�ยวของทอ้งถิ�นในรูปแบบที�หลากหลาย    

 จากความสําคญัดงักล่าว ผูวิ้จยัมีความสนใจศึกษาวิจยัเรื�องแนวทางการส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิง

นิเวศในพื�นที�เขตห้ามล่าสัตวป่์าเขากระโดง จงัหวดับุรีรัมย ์เพื�อหาแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที�ยว

เชิงนิเวศในพื�นที�เขตห้ามล่าสัตวป่์าเขากระโดง จงัหวดับุรีรัมย ์อนัจะนาํไปสู่การวางแผนเพื�อหาแนวทาง

ส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงนิเวศที�สามารถตอบโจทยแ์ละความตอ้งการของนกัเที�ยวที�เดินทางมาท่องเที�ยว

ในพื�นที�เขตห้ามล่าสตัวป่์าเขากระโดง จงัหวดับุรีรัมย ์
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วตัถุประสงค์ของงานวิจัย         

 เพื�อหาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงนิเวศในพื�นที�เขตห้ามล่าสัตวป่์าเขากระโดง จงัหวดั

บุรีรัมย ์และนาํแนวทางที�ไดเ้สนอต่อหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งเพื�อใช้ในการส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงนิเวศใน

พื�นที�เขตหา้มล่าสัตวป่์าเขากระโดง จงัหวดับุรีรัมย ์

 

กรอบแนวคิดการวจิัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� � กรอบแนวคิดการวิจยั                                                                                                           

(ที�มา: คณะผูว้ิจยั วนัที� �� กรกฎาคม ����) 

 

ทบทวนวรรณกรรม                                                                                                                                                         

 �. แนวคดิเกี�ยวกับการส่งเสริมการท่องเที�ยว                                                                                                                             

 จากแนวคิดของนักวิชาการหลายๆท่านได้ให้ความหมาย การส่งเสริมการท่องเที�ยว (Tourism 

Promotion) ไวว้่า การพฒันาการส่งเสริมการท่องเที�ยวในดา้นแหล่งท่องเที�ยว ดา้นการบริการการท่องเที�ยว 

การใชแ้บบสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth 

Interview) โดยใช ้การสนทนากลุ่ม 

(Focus Group) ประกอบดว้ย                     

�) หวัหนา้เขตหา้มล่าสตัวป่์าเขา

กระโดง จาํนวน � คน                     

�) นกัวชิาการสิ�งแวดลอ้ม จาํนวน � คน                 

3) พนกังานราชการ จาํนวน 3 คน                    

รวมจาํนวนทั�งหมด � คน  

การใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) 

ความตอ้งการของนกัท่องเที�ยว จาํนวน

นกัท่องเที�ยว 4�� คน  

   

นาํมาวเิคราะหข์อ้มูลตามหลกั

มาตรฐานการส่งเสริมการ

ท่องเที�ยวเชิงนิเวศ 

ประกอบดว้ย                       

1) ดา้นแหล่งทอ่งเที�ยว                         

�) ดา้นการบริการการ

ท่องเที�ยว                                       

�) ดา้นการตลาดการ

ท่องเที�ยว 

การคืนขอ้มลูและทบทวน

ขอ้มลูผา่นการสนทนากลุม่ 

(Focus Group) เพื�อจดัทาํเป็น

แนวทางการส่งเสริมการ

ท่องเที�ยวเชิงนิเวศในพื�นที�เขต

หา้มล่าสตัวป่์าเขากระโดง 

จงัหวดับุรีรัมย ์

แนวทางการส่งเสริมการ

ท่องเที�ยวเชิงนิเวศในพื�นที�

เขตหา้มล่าสตัวป่์าเขา

กระโดง จงัหวดับุรีรัมย ์
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ดา้นการตลาดการท่องเที�ยว (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�น, 2549 : 22 - 24) มีการพฒันาเพื�อหาแนวทาง

ส่งเสริมการท่องเที�ยวโดยเน้นการขยายฐานการตลาดนักท่องเที�ยวคุณภาพทั� งในพื�นที�ใหม่และในตลาด

เฉพาะกลุ่ม และส่งเสริมการท่องเที�ยวให้กระจายตัวสู่แหล่งท่องเที�ยวรอง และพฒันาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื�อการท่องเที�ยว (E - Tourism) เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ในประเทศ

ไทย และช่วยส่งเสริมการตลาดผ่านสื�อสารสนเทศ พร้อมทั�งมีการส่งเสริมการอาํนวยความสะดวก ความ

ปลอดภยัใหแ้ก่นกัท่องเที�ยว (การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย, 2554 : 78 - 79)    

 �. แนวคดิการท่องเที�ยว           

 จากแนวคิดของนกัวิชาการหลายท่านสามารถระบุไดว้่า การท่องเที�ยว หมายถึง การเดินทางใด ๆ ก็

ตามที�เป็นการเดินทางตามเงื�อนไขสากล � ประการ ดงันี�       

 �) เป็นการเดินทางจากสถานที�อยูอ่าศยัเป็นประจาํไปยงัสถานที�อื�น ๆ    

 �) การเดินทางนั�นผูเ้ดินทาง เดินทางดว้ยความสมคัรใจ ไม่ใช่เป็นการถูกบงัคบั  

 �) การเดินทางเพื�อวตัถุประสงค์ใด ๆ ก็ตามที�ไม่ใช่การเดินทางเพื�อประกอบอาชีพหรือหารายได้

 กรมการท่องเที�ยว (2557 : 20 อา้งอิงใน อารยา เกียรติกอ้งและคณะผูว้ิจยั, 2560 : 1)  

 3. แนวคดิเกี�ยวกบัการท่องเที�ยวเชิงนิเวศ        

 มีแนวคิดของนกัวิชาการหลาย ๆ ท่านกล่าวถึง การท่องเที�ยวเชิงนิเวศ ไวว้่า การท่องเที�ยวเชิงนิเวศ 

คาํว่า นิเวศ แปลว่า บา้น หรือ ที�อยูอ่าศยั การท่องเที�ยวเชิงนิเวศจึงเป็นการท่องเที�ยวที�เน้นในดา้นการเรียนรู้

เกี�ยวกบัที�อยูอ่าศยัของสิ�งมีชีวิต คือ พืช สัตว ์และมนุษย ์ซึ�งเป็นวิธีการท่องเที�ยวที�จะทาํใหเ้ราเห็นคุณค่าของ

สิ�งแวดลอ้มทางธรรมชาติและทางวฒันธรรม ที�เป็นมรดกตกทอดจากคนรุ่นหนึ� งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ�งและเรา

ควรจะตอ้งรักษามรดกนั�นไวใ้ห้คงอยูต่่อไปนาน ๆ (สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน, 2554 : ��) นอกจากนี�

แล้วการท่องเที�ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) เป็นกิจกรรมการท่องเที�ยวเพื�อเดินป่าในพื�นที�ทรัพยากรทาง

ธรรมชาติและป่าไม ้พืชพนัธ์นานาชนิด ทั�งในเขตพื�นที�ของอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพนัธ์สัตว์

และเขตหา้มล่าสัตวป่์า (สาํนกัอุทยานแห่งชาติ, 2563 : 1)       

 4. แนวคดิการกาํหนดมาตรฐานการส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงนิเวศ    

 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�น (���� : 35 - 48) ไดก้ล่าวถึง การกาํหนดมาตรฐานการส่งเสริม

การท่องเที�ยว การหาแนวทางเพื�อวางแผนในการดาํเนินงานและนาํไปใช้ประกอบกบัการปรับปรุงหรือ

พฒันาเพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยว ซึ�งรายระเอียดมีดงัต่อไปนี�   
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 1) มาตรฐานดา้นแหล่งท่องเที�ยว        

  1.1) สนับสนุนหรือจดัให้มีเส้นทางเขา้สู่แหล่งท่องเที�ยวในพื�นที�ทางทรัพยากรธรรมชาติ 

ป่าไมห้รือแหล่งท่องเที�ยวเชิงนิเวศ               

  1.2) สนับสนุนหรือจดัให้มีถงัขยะเพียงพอในพื�นที�ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม ้หรือแหล่ง

ท่องเที�ยวเชิงนิเวศ                                                                                 

 �) มาตรฐานดา้นการบริการการท่องเที�ยว       

  �.�) สนับสนุนหรือจดัให้มีการจดัเจา้หน้าเพื�อดูแลดา้นความปลอดภยัให้แก่นักท่องเที�ยว

ในพื�นที�แหล่งท่องเที�ยวเชิงนิเวศ         

  2.2) สนับสนุนหรือจัดให้มีอาสาสมัครไกด์นําเที�ยวเดินป่าหรือเจ้าหน้าที� ป่าไม้ คอย

ใหบ้ริการนาํนักท่องเที�ยวชมในพื�นที�ป่าไม ้ทรัพยากรธรรมชาติหรือแหล่งท่องเที�ยวเชิงนิเวศ  

 �) มาตรฐานดา้นการตลาดการท่องเที�ยว       

  �.�) สนับสนุนหรือจัดให้มีเอกสาร แผ่นพับ ข้อมูลด้านการท่องเที�ยวเชิงนิเวศให้แก่

นกัท่องเที�ยว           

  �.�) สนบัสนุนหรือจดัให้มีการกาํหนดแผนการตลาดท่องเที�ยวเชิงนิเวศระยะยาว 3 - 5 ปี 

วธีิการดาํเนินการวจิัย               

 การวิจัยครั� งนี� เป็นแบบผสมผสาน (Mixed - Method) คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) และการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research)                         

  

กลุ่มตวัอย่าง                                                                                                          
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที�ยว จาํนวน ��� คน ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบงัเอิญ และ

เจา้หนา้ที�พร้อมดว้ยผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้ง จาํนวน � คน ใชว้ิธีการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง   

 เครื�องมือที�ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล                                                    

 เป็นแบบสอบถามความตอ้งการของนักท่องเที�ยวและการสัมภาษณ์เชิงลึกในลกัษณะคาํถาม

แบบปลายเปิดสําหรับเจ้าหน้าที�และผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้งผ่านการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในพื�นที�

เขตหา้มล่าสัตวป่์าเขากระโดง จงัหวดับุรีรัมย ์  
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 ขั�นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล        

 �) ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกบัเจ้าหน้าที�และผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้ง ผ่านการสนทนากลุ่ม (Focus 

Group) และเก็บรวบขอ้มูลเพื�อนํามาวิเคราะห์ประกอบกบัการคืนขอ้มูลผ่านการสนทนากลุ่ม (Focus 

Group)              

 �) ใช้การสอบถามกับนักท่องเที�ยวที�ได้ประยุกต์มาจากตัวชี� วดัมาตรฐานการส่งเสริมการ

ท่องเที�ยวเชิงนิเวศ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�น (���� : 35 - 48)     

 การวเิคราะห์ข้อมูล                      

 การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา        

 

ผลการศึกษาวิจัย           

 ผลการศึกษาวิจยัในครั� งนี�  แบ่งออกเป็น � ส่วน ดงัต่อไปนี�      

 ส่วนที� � ผลการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ       

 ผลการศึกษาข้อมูลทั�วไปของนักท่องเที�ยว นกัท่องเที�ยวชาวไทยที�เดินทางมาท่องเที�ยวเชิงนิเวศ

ในพื�นที�เขตห้ามล่าสตัวป่์าเขากระโดง จงัหวดับุรีรัมย ์ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ ��.��  มีอายุ

ระหว่าง �� - �� ปี คิดเป็นร้อยละ ��.�� จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ ��.�� มีอาชีพ

นกัเรียน/นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ ��.�� และมีรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือนนอ้ยกว่า ��,000 บาทต่อเดือน  

 ผลการศึกษาพฤติกรรมการเดินทางมาท่องเที�ยว นักท่องเที�ยวชาวไทยที�เดินทางมาท่องเที�ยว

เชิงนิเวศในเขตหา้มล่าสัตวป่์าเขากระโดง จงัหวดับุรีรัมย ์ส่วนใหญ่ทราบขอ้มูลจากเพื�อน คิดเป็นร้อยละ 

��.�� ส่วนใหญ่ชื�นชอบแหล่งท่องเที�ยวบริเวณสะพานพิสูจน์ศรัทธาชน คิดเป็นร้อยละ ��.��  และส่วน

ใหญ่เดินทางมาโดยรถยนตส่์วนตวั คิดเป็นร้อยละ ��.��      

 ผลการศึกษาระดับความต้องการของนักท่องเที�ยว ด้านแหล่งท่องเที�ยว โดยภาพรวม พบว่า อยู่

ในระดบัมาก มีระดบัคา่เฉลี�ยเท่ากบั �.�� เมื�อพิจารณารายขอ้ พบว่า ส่วนใหญ่ตอ้งการให้มีป้ายบอกทาง

หรือป้ายแนะนาํเพิ�มขึ�นในแหล่งท่องเที�ยวเชิงนิเวศ อยูใ่นระดบัมาก มีระดบัค่าเฉลี�ย �.��  

 ผลการศึกษาความต้องการของนักท่องเที�ยวในด้านมาตรฐานการส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิง

นิเวศ ด้านการบริการการท่องเที�ยว โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดบัมาก มีระดบัค่าเฉลี�ยเท่ากบั �.�� 

เมื�อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการให้มีการจัดทําป้ายเตือนเพิ�มเติมในจุดที�อาจเกิด

อนัตรายหรือพื�นที�เสี�ยงที�อาจเกิดอุบติัเหตุไดใ้นแหล่งท่องเที�ยวเชิงนิเวศ อยู่ในระดบัมากที�สุด มีระดบั

ค่าเฉลี�ย �.��            
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 ผลการศึกษาความต้องการของนักท่องเที�ยวในด้านมาตรฐานการส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิง

นิเวศ ด้านการตลาดการท่องเที�ยว โดยภาพรวม พบว่า อยูใ่นระดบัมาก มีระดบัค่าเฉลี�ยเท่ากบั �.�� เมื�อ

พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ส่วนใหญ่ตอ้งการให้มีการจดัทาํเอกสารแผน่พบั พร้อมคาํแนะนาํหรือขอ้มูล

ดา้นการท่องเที�ยวเชิงนิเวศไวใ้ห้บริการ อยูใ่นระดบัมากที�สุด มีระดบัค่าเฉลี�ย �.��    

 ส่วนที� � ผลการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ                         

 แนวทางมาตรฐานการส่งเสริมการท่องเที�ยวดา้นแหล่งท่องเที�ยว จริง ๆ แลว้ตอ้งการให้มีป้าย

บอกทางและป้ายแนะนาํเพิ�มขึ�นในแหล่งท่องเที�ยวเชิงนิเวศเพื�อให้สอดคลอ้งกบันักท่องเที�ยว เพราะ

นกัท่องเที�ยวตอ้งการที�จะทราบขอ้มูล แนวทางมาตรฐานการส่งเสริมการท่องเที�ยวดา้นการบริการการ

ท่องเที�ยว ตอ้งการเพิ�มป้ายเตือนในจุดที�อาจเกิดอนัตรายเพื�อรักษาความปลอดภยัให้กบันักท่องเที�ยว 

แนวทางมาตรฐานการส่งเสริมการท่องเที�ยวดา้นการตลาดการท่องเที�ยว ต้องการเพิ�มเอกสารแผ่นพบั

และขอ้มูลเกี�ยวกบัการท่องเที�ยวในพื�นที�ให้กบันักท่องเที�ยว จากนั�นใช้แผนการท่องเที�ยวของจงัหวดั

บุรีรัมย ์เป็นแผนระยะยาว � - � ปี และแผนการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) แนวทางในการ

ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที�ยวเชิงนิเวศ ไดแ้ก่ วางแผนสร้างกิจกรรมเดินป่า เดินชมนกดูนก และพฒันา

เส้นทางแหล่งท่องเที�ยวเชิงนิเวศในป่าไมเ้พิ�มขึ�น ส่งเสริมดา้นการท่องเที�ยวกิจกรรมการเขา้ค่ายในแหล่ง

ท่องเที�ยวเชิงนิเวศ  

 

อภปิรายผล          

 การอภิปรายผลวิจยัครั� งนี� แบ่งเป็น � ส่วน ประกอบไปดว้ย     

 ส่วนที� � เป็นการศึกษาหาความตอ้งการของนกัท่องเที�ยวในมาตรฐานการส่งเสริมการท่องเที�ยว

เชิงนิเวศ ซึ� งสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของรัฐกานต ์สามสี (���� : 5) ไดศึ้กษาเรื�อง การจดัการท่องเที�ยว

เชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติหาดเจา้ไหม จงัหวดัตรัง โดยแนวคิดพฤติกรรมการเดินทางมาท่องเที�ยว

ของนักท่องเที�ยว และนักท่องเที�ยวเลือกเดินทางมาท่องเที�ยวในช่วงวนัหยุดนักขตัฤกษ ์พบว่า มีความ

สอดคล้องกบัแนวคิดของเลิศพร ภาระสกุล (���� : 411 - 417) คือ วตัถุประสงคข์องนักท่องเที�ยวใน

การเดินทางมาท่องเที�ยว โดยกล่าวไวใ้นขอ้ที� � ว่า การท่องเที�ยวเพื�อพกัผ่อนหย่อนใจในช่วงวนัหยุด 

ส่วนผลการศึกษาอายแุละอาชีพ พบว่า มีขอ้มูลที�ตรงกนั คือมีช่วงอายอุยูร่ะหว่าง ��-�� ปี และอาชีพคือ

นกัเรียน/นกัศึกษา ซึ� งการศึกษาหาความตอ้งการโดยภาพรวมแลว้อยูใ่นระดบัมาก และมีความตอ้งการ

ของนักท่องเที�ยวที�ตรงกนั โดยใชอ้งคป์ระกอบของการท่องเที�ยวเชิงนิเวศอยู่ในระดับมาก ทั�ง � ดา้น 

ไดแ้ก่ �.ดา้นพื�นที� �.ดา้นการมีส่วนร่วม �.ดา้นกิจกรรมและกระบวนการ และอยู่ในระดบัปานกลาง � 
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ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการจดัการ ส่วนเนื�อหาเกี�ยวกบัดา้นการจดัการมีความคลา้ยคลึงกนักบัแนวคิดเกี�ยวกบั

การส่งเสริมการท่องเที�ยวและการท่องเที�ยว แนวคิดของการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย (���� : 78 - 79) 

โดยให้ความหมายการส่งเสริมการท่องเที�ยว ไวว้่า พร้อมทั�งมีการส่งเสริมการอาํนวยความสะดวกและ

พฒันาดา้นการบริการการท่องเที�ยว ซึ� งว่าดว้ยเรื�องสิ�งอาํนวยความสะดวก แต่ระดบัความตอ้งการโดย

ภาพรวมแลว้ยงัมีความแตกต่างกนัเพราะดา้นการบริการการท่องเที�ยว อยูใ่นระดบัมาก  

 ดา้นความตอ้งการทางดา้นเนื�อหาที�สอดคลอ้งกนั ประกอบดว้ย ดา้นพื�นที� พบว่า แนวคิดการ

ท่องเที�ยว โดยใชแ้นวคิดองคป์ระกอบการท่องเที�ยวของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�น (���� : 13 - 

15) โดยกล่าวถึง ดา้นทรัพยากรการท่องเที�ยว หมายถึง ทรัพยากรการท่องเที�ยวในรูปแบบดา้นแหล่ง

ท่องเที�ยว เป็นสถานที�ท่องเที�ยวหรือสินคา้ทางการท่องเที�ยวโดยมีจุดหมายปลายทางที�นกัท่องเที�ยวจะ

เดินทางเขา้สู่แหล่งท่องเที�ยว โดยมีสิ�งดึงดูดใจความสนใจหรือแรงจูงใจของนักท่องเที�ยว ให้เกิดความ

ต้องการในการเดินทางไปเยือนหรือไปท่องเที�ยวแห่งนั� น โดยภาพรวมแล้วความต้องการของ

นกัท่องเที�ยวดา้นพื�นที�และดา้นแหล่งท่องเที�ยว จะอยูใ่นระดบัมาก ทั�ง � ดา้น     

 ดา้นความตอ้งการทางดา้นเนื�อหาการจดัการ พบว่า มีความสอดคลอ้งกนักบัแนวคิดของกรม

ส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�น (���� : 13 - 15) ในดา้นการบริการการท่องเที�ยว ว่าดว้ยการเพิ�มสิ�งอาํนวย

ความสะดวก และการจดัการสอดคลอ้งกบัแนวคิดของการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย (���� : 4 - 5) คือ

วตัถุประสงคข์องการส่งเสริมการท่องเที�ยว ปี พ.ศ. ���� ซึ�งไดก้ล่าววา่ ส่งเสริมการท่องเที�ยวอยา่งใส่ใจ

สิ�งแวดลอ้ม ฟื� นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยภาพรวมแลว้ความตอ้งการของนักท่องเที�ยวใน

ดา้นการบริการท่องเที�ยว จะอยูใ่นระดบัมาก        

 ดา้นความตอ้งการทางดา้นการตลาดการท่องเที�ยว พบว่า มีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอร

สา เตติวฒัน์และวชัราภรณ์ อิสิชัยกุล (���� : 29) ไดศึ้กษาเรื�อง การตลาดทางสื�อสังคมออนไลน์เพื�อ

ส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงนิเวศในประเทศไทย กล่าวคือ ส่วนใหญ่มีความสอดคลอ้งกนัในดา้นเนื�อหา

ขอ้มูลที�เป็นที�ตอ้งการและส่วนที� � เป็นการพฒันาตน้แบบระบบการตลาดทางสื�อสังคมออนไลน์เพื�อ

ส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงนิเวศ จะเห็นได้ว่าตรงกบัแนวคิดเกี�ยวกบัการส่งเสริมการท่องเที�ยวและการ

ท่องเที�ยวของการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย (���� : 78 - ��) ได้ให้ความหมายการส่งเสริมการ

ท่องเที�ยวและการท่องเที�ยวไวว้่า พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื�อการท่องเที�ยว (E - Tourism) 

เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ในประเทศไทย และช่วยส่งเสริมการตลาดผ่านสื�อ

สารสนเทศ โดยภาพรวมแลว้ความตอ้งการของนักท่องเที�ยวในด้านการตลาดการท่องเที�ยว จะอยู่ใน

ระดบัมาก          
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 ส่วนที� � แนวทางการส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงนิเวศตามแนวคิดมาตรฐานการส่งเสริมการ

ท่องเที�ยวเชิงนิเวศ ไดด้งันี�          

 �) แนวทางด้านมาตรฐานการส่งเสริมการท่องเที�ยวด้านแหล่งท่องเที�ยว วางแผนเพิ�มป้าย

แนะนาํเส้นทางในการเดินป่าหรือทางเทา้เพื�อเพิ�มจุดสนใจในการท่องเที�ยวเชิงนิเวศใหก้บันกัท่องเที�ยว

ที�สนใจในพื�นที�นี�  พร้อมทั�งควรสนบัสนุนปรับปรุงเส้นทางจราจรในพื�นที�แหล่งท่องเที�ยวเชิงนิเวศ และ

ควรสนบัสนุนให้มีการปรับปรุงโดยการปรับเปลี�ยนป้ายทางเขา้แหล่งท่องเที�ยวในพื�นที�จากวนอุทยาน

เขากระโดงเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื�อให้มีความเหมาะสมกับการ

เปลี�ยนแปลงของพื�นที�ดว้ย โดยหน่วยงานส่วนใหญ่ที�มีส่วนเกี�ยวขอ้งในการดาํเนินงาน ได้แก่ อบจ. 

อบต. สวายจีก อบต.เสม็ด และสถาบนัศึกษา และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งทุกส่วนทุกหน่วยงานในจงัหวดั

บุรีรัมย ์           

 �) แนวทางด้านมาตรฐานการส่งเสริมการท่องเที�ยวด้านการบริการการท่องเที�ยว ควร

สนับสนุนในเรื�องการบริการให้กบัผูพ้ิการและเพิ�มสิ�งอาํนวยความสะดวกสบายที�สามารถดูแลผูพ้ิการ

ไดอ้ย่างทั�วถึง ควรสนับสนุนและเพิ�มถงัขยะเพื�อรองรับปริมาณขยะของนักท่องเที�ยวตอ้งเพิ�มไกด์นํา

เที�ยวหรืออาสาสมัครนําเที�ยวที�สามารถช่วยแนะนําและบริการแก่นักท่องเที�ยวได้ พร้อมทั� งเพิ�ม

เจา้หนา้ที�ดูแลรักษาความปลอดภยัเนื�องดว้ยยงัขาดงบประมาณในการสนบัสนุน   

 �) แนวทางด้านมาตรฐานการส่งเสริมการท่องเที�ยวด้านการตลาดการท่องเที�ยว แนวทางใน

การวางแผนจะใช้แผนจากยุทธศาสตร์ชาติ �� ปี และแผนการท่องเที�ยวของจังหวดับุรีรัมย ์เป็นแผน

ระยะยาว � - � ปี หรือแมแ้ต่แผนการท่องเที�ยวของ ททท. (การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย) อีกทั�งยงัควร

ตอ้งการสนับสนุนเว็บไซต์ที�สามารถช่วยส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้เกิดความตอ้งการ และสื�อถึง

นกัท่องเที�ยวภายนอกให้เกิดความตอ้งการเดินทางมาท่องเที�ยวเพิ�มเติม พร้อมจดัทาํเอกสารแผ่นพบัเพื�อ

แนะนาํขอ้มูลเกี�ยวกบัแหล่งท่องเที�ยวเชิงนิเวศภายในพื�นที�เขตหา้มล่าสัตวป่์าเขากระโดง จงัหวดับุรีรัมย ์                     

 �) แนวทางเพื�อสร้างกิจกรรมหรือกิจกรรมที�ส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงนิเวศในพื�นที�เขตห้ามล่า

สัตว์ป่าเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ มีการสร้างกิจกรรมการวิ�งมาราธอนหรือกิจกรรมวิ�งขึ�นเขากระโดง

เทรล ซึ� งจดัเป็นประจาํทุกปีโดยในปีนี� นับเป็นปีที� � และควรส่งเสริมให้จัดกิจกรรมแบบนี� ต่อไปทุกปี 

ในขณะเดียวกันควรส่งเสริมให้สร้างกิจกรรมการท่องเที�ยวเดินป่า/เดินดูนก ส่องนกหรือกิจกรรมที�

เกี�ยวกบัการถ่ายรูปภาพ วิดีโอ ซึ� งเป็นหัวใจหลกัที�ช่วยส่งเสริมการท่องเที�ยวให้เกิดความตอ้งการของ

นักท่องเที�ยวเพิ�มเติมได้ พร้อมด้วยควรส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีกิจกรรมที�อาศยัความร่วมมือของ

ชุมชนในพื�นที�ใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมและมีบทบาทในการดูแลรักษาแหล่งท่องเที�ยวร่วมดว้ย  
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ข้อเสนอแนะ          

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้       

 �) ควรมีการปรับปรุงสภาพพื�นที�หรือปรับภูมิทัศน์ให้มีความน่าสนใจในแหล่งท่องเที�ยวเชิง

นิเวศต่อเนื�อง เพื�อไม่ให้เกิดการทรุดโทรมลงของพื�นที�เขตห้ามล่าสัตวป่์าเขากระโดง และตอ้งคาํนาํถึง

การดูแลรักษาความสะอาดและทรัพยากรการท่องเที�ยวในสิ�งแวดลอ้มทางธรรมชาติของพื�นที�เขตห้าม

ล่าสตัวป่์าเขากระโดง           

 �) ควรเพิ�มเติมสิ�งอาํนวยความสะดวก ในดา้นแหล่งท่องเที�ยว เช่น เพิ�มจาํนวนหรือปริมาณถงั

ขยะและเพิ�มสถานที�พกัผ่อนหยอ่นใจใหก้บันกัท่องเที�ยว      

 �) ควรมีเอกสารแผ่นพบัไวใ้หบ้ริการแก่นกัท่องเที�ยว ซึ� งปัจจุบนัยงัไม่มี   

 �) ควรมีการจดักิจกรรมหรือส่งเสริมกิจกรรมเพื�อสร้างจิตสํานึกต่อนักท่องเที�ยว และผูที้�เดิน

ทางเขา้มาท่องเที�ยวเชิงนิเวศในพื�นที�เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระโดง ให้ช่วยกนัดูแลรักษาความสะอาด

และคาํนึงถึงผลกระทบในดา้นลบ และเพื�อสร้างภาพลกัษณ์ที�ดีให้กบัแหล่งท่องเที�ยวแก่บุคคลภายนอก

เกิดความสนใจเขา้มาท่องเที�ยวไดอี้ก 
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บทคดัย่อ 

 บทความวิชาการนี� เป็นการศึกษาเรื� องการท่องเที�ยวเชิงนิเวศอย่างย ั�งยืน ซึ� งในบทความนี� มี

วตัถุประสงคเ์พื�อที�นาํเสนอถึงความสําคญัในการท่องเที�ยวเชิงนิเวศอย่างย ั�งยนื เนื�องจากการท่องเที�ยว

เชิงนิเวศมีความสําคญักบัทรัพยากรธรรมชาติ เพราะการท่องเที�ยวเชิงนิเวศ คือ การท่องเที�ยวที�มีความ

รับผิดชอบในแหล่งท่องเที�ยวที�เป็นธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มทางสังคม โดยที�ไม่ทาํให้เกิดผลกระทบ

หรือทาํความเสียหายให้แก่ธรรมชาติ และแหล่งวฒันธรรมที�เกี�ยวเนื�องกบัระบบนิเวศ และเพื�อมุ่งเน้น

ใหเ้กิดการสร้างจิตสาํนึกของนักท่องเที�ยวต่อการรักษาระบบนิเวศอยา่งย ั�งยนื โดยมีหลกัการพฒันาการ

ท่องเที�ยวอย่างย ั�งยืน � หลกัการสําคญั คือ ความยั�งยืนทางเศรษฐกิจ ความยั�งยืนทางสังคม และความ

ยั�งยนืทางดา้นสิ�งแวดลอ้ม 

 

คาํสําคญั: การท่องเที�ยวเชิงนิเวศ, การท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยนื 
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Abstract 

 This paper is a study on sustainable ecotourism. Objectives for presentation the importance 

on sustainable ecotourism.  Ecotourism is important to natural resources because ecotourism is a 

responsible tourism in a tourist attraction natural and social environment. Without causing any impact 

or damage to nature area and cultural sites related to the ecosystem. To focus on building tourists' 

consciousness towards sustainable ecological preservation There are 3 principles of sustainable 

tourism development economic sustainability Social sustainability and environmental sustainability. 
 

Keywords: ecotourism, sustainable tourism 

 

บทนาํ 

 ปัจจุบนัรูปแบบหรือความนิยมของการท่องเที�ยว มกัเนน้สิ�งที�มีอยูด่ั� งเดิม ธรรมชาติ ป่าเขาหรือ 

โบราณสถานต่าง ๆ เนื�องจากสภาพแวดล้อมที�เกิดการเปลี�ยนแปลง จึงทาํให้มีการรณรงค์เรื� องการ

ป้องกนัการรักษาทรัพยากร โดยเฉพาะดา้นการท่องเที�ยวตอ้งให้ความรู้และประสบการณ์ พร้อมกบั

กระบวนในการรักษาสิ�งแวดลอ้มที�เรียกกนัว่า “การท่องเที�ยวเชิงนิเวศ” หรือ “Ecotourism” ซึ� งเป็นการ

ท่องเที�ยวที�มีบทบาทและมีความสาํคญัมากต่ออุตสาหกรรมการท่องเที�ยวโดยรวมของประเทศ ลกัษณะ

การท่องเที�ยวเชิงนิเวศเป็นรูปแบบของการอนุรักษสิ์�งแวดลอ้มรักษาทรัพยากรไวใ้ห้นานมากที�สุด หรือ

คงปริมาณของทรัพยากรที�มีอยูนี่� ใหล้ดลงอยา่งชา้ที�สุด ดว้ยความตระหนกัถึงความสําคญัของธรรมชาติ

และสิ�งแวดลอ้ม จึงเกิดรูปแบบการท่องเที�ยวเชิงนิเวศเพื�อการท่องเที�ยวธรรมชาติอย่างถูกวิธี และเพื�อ

การท่องเที�ยวอย่างย ั�งยนื ซึ� งรวมถึงการวางแผนการกาํหนดขีดความสามารถ ในการรับรองของแต่ละ

พื�นที� ท่องเที�ยว การกําหนดขอบเขตพื�นที�ที�นักท่องเที� ยวจะเข้าถึงธรรมชาติและป้องกันไม่ให้

นักท่องเที�ยวเขา้ถึงธรรมชาติในส่วนที�บอบบาง ซึ� งการที� ผูเ้กี�ยวขอ้งกบัการท่องเที�ยว ไม่ว่าจะเป็น

นักพฒันาทั�งภาครัฐและเอกชนหรือนักท่องเที�ยวที�เขา้ไปใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นจาํนวนมาก หาก

ขาดการวางแผนที�ดี ใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งไม่ถูกตอ้งหรือไม่ระมดัระวงั ยอ่มส่งให้เกิดผลกระทบ

ทางลบตามมาอยา่งมาก อนัก่อใหเ้กิดปัญหาที�สําคญั คือ เกิดความเสื�อมโทรมของธรรมชาติ จากการใช้

พื�นที�เพื�อสร้างสาธารณูปโภคพื�นฐาน หรือสิ� งอาํนวยความสะดวก เช่น สร้างถนน ที�พกัอาศัย พื�นที�

สําหรับพกัผ่อน พื�นที�ที� เป็นแหล่งท่องเที�ยว ยิ�งใช้พื�นที�ไปเท่าไหร่ การสูญเสียป่าไม้และความเสื�อม

โทรมของธรรมชาติก็เพิ�มขึ�นมากเท่านั�นหรือมากกว่า เนื�องจากผลกระทบทางกายภาพและชีวภาพที�ไม่
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สามารถคาดการณ์ได้ เช่น อาจเกิดภาวะนํ� าท่วม หรือเกิดการเปลี�ยนทิศทางการไหลของนํ� า ส่งผล

กระทบ อื�น ๆ เป็นลาํดบั ซึ� งการสูญเสียของป่าไมย้งัส่งผลให้ทศันียภาพดา้นความสวยงาม ความร่มรื�น

ของป่าไมล้ดลง ระบบนิเวศของป่าเปลี�ยนแปลงไป (อุดม เชยกีวงศ ์และคณะ, 2554)  

 ประเทศไทยมีทุนทางสังคมและเศรษฐกิจเป็นจุดแข็งที�สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการ

พฒันาการท่องเที�ยวหลายประการ มีทรัพยากรธรรมชาติที�สมบูรณ์และหลากหลาย มีโบราณสถาณที�

เก่าแก่เป็นเอกลกัษณ์ ซึ� งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที�ยวที�มีคุณภาพและยงัมีความเชี�ยวชาญในธุรกิจบริการ 

รวมทั�งมีโครงสร้างพื�นฐาน การคมมนาคมขนส่ง การติดต่อสื�อสารอยู่ในระดบัดี จึงเป็นปัจจยัส่งเสริม

ให้กิจกรรมการท่องเที�ยวพฒันาไปอยา่งกวา้งขวางและรวดเร็ว (ชนินทร์ เก่งกลา้ และ ธิติ มีปลื�ม, 2555) 

การท่องเที�ยวไดรั้บความนิยมและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงเวลา � ทศวรรษที�ผ่านมา และยงั

เจริญเติบโตต่อไปอยา่งต่อเนื�อง จนกลายเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที�ยวที�ใหญ่ที�สุด (World Travel and 

Tourism Council, ����) ถึงแมว้่าจะมีบางสถานการณ์ที�การท่องเที�ยวชะลอลดถอยลงบา้ง แต่แนวโน้ม

ของการท่องเที�ยวก็ยงัจะเจริญเติบโตต่อไป ซึ� งที�ประชุม Global Assessment of Tourism Policy และ 

Economist Intelligence Unit พยากรณ์ไวว่้าจาํนวนนักท่องเที�ยวเพิ�มขึ�นอยา่งรวดเร็วและการท่องเที�ยว

ไดข้ยายจากกิจกรรมของผูมี้รายไดสู้งไปเป็นกิจกรรมของมวลชนทุกชั�น ทุกเพศ ทุกวยั และทุกระดับ

เศรษฐกิจ อนัเป็นการสร้างรายได้ให้กบัอุตสาหกรรมการท่องเที�ยวของประเทศต่าง ๆ อย่างมากมาย

มหาศาล (บุญเลิศ จิตตั�งวฒันา, ����) 

 จากที�กล่าวมานั�นบทความวิชาการนี� ผูเ้ขียนมีความเห็นว่าการคน้ควา้เกี�ยวกบัการท่องเที�ยวเชิง

นิเวศอย่างย ั�งยืนนั� นมีความสําคญั เพื�อที�จะให้เกิดการท่องเที�ยวเชิงนิเวศอย่างย ั�งยืน ทั�งด้านเศรษฐกิจ 

สงัคม วฒันธรรม และสิ�งแวดลอ้มที�สอดคลอ้งกบัหลกัการพฒันาการท่องเที�ยวอยา่งยั�งยนื 

 

การท่องเที�ยวเชิงนิเวศ 

การท่องเที�ยวเชิงนิเวศ ความหมายและองคป์ระกอบ ในช่วงที�กระแสการอนุรักษ์สิ�งแวดลอ้มที�

ขยายไปทั�วโลก การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทยไดจ้ดัทาํแผนพฒันาและอนุรักษ์การท่องเที�ยว โดยจดัตั�ง

คณะทาํงานเพื�อศึกษา เรื� อง Ecotourism ระยะแรกคณะทาํงานมีมติใช้คาํจาํกดัความ Ecotourism ใน

ความหมายภาษาไทยว่า “การท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ์” โดยมีความประสงค์ที�จะสื�อความหมายให้กับ

ประชาชนชาวไทยทุกระดบัเขา้ใจว่า รูปแบบการท่องเที�ยว Ecotourism นับเป็นรูปแบบการจดัการการ

ท่องเที�ยวอย่างมีคุณภาพเพื�ออนุรักษ์สิ� งแวดล้อม และรูปแบบการจัดการการท่องเที�ยวเพื�อรักษา

สิ�งแวดลอ้ม ในการรับรู้ของประชาชนชาวไทยคือการท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ์ ต่อมาการท่องเที�ยวแห่ง
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ประเทศไทย (ททท.) ในมอบหมายให้สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท.) 

ทาํการศึกษาเพื�อกาํหนดนโยบายการท่องเที�ยวเพื�อรักษาระบบนิเวศ และขอให้ราชบัณฑิตยสถาน

กาํหนดความหมาย ในที�สุดได้ความหมายของคาํว่า Ecotourism คือ การท่องเที�ยวเชิงนิเวศ หมายถึง 

การท่องเที�ยวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติที�มีเอกลกัษณ์เฉพาะถิ�น และแหล่งวฒันธรรมที�

เกี�ยวเนื�องกบัระบบนิเวศสิ�งแวดลอ้มและการท่องเที�ยวโดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของผูที้�เกี�ยวขอ้ง 

ภายใตก้ารจดัการอยา่งมีส่วนร่วมของทอ้งถิ�นเพื�อมุ่งเนน้ให้เกิดจิตสาํนึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่าง

ย ั�งยืน (วชัรพล อินนันต์, ����) โดยการเดินทางท่องเที�ยวจะมีลกัษณะเป็นการเดินทางจากที�อยู่อาศยั

ปกติ ไปยงัอีกที�หนึ�งซึ� งเป็นการชั�วคราว เป็นการเดินทางไปดว้ยความสมคัรใจ และเป็นการเดินทางดว้ย

วตัถุประสงคอ์ื�นที�ไม่ใช่เพื�อการประกอบอาชีพหรือเป็นการหารายได ้(การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย, 

2555) 

การท่องเที�ยวเชิงนิเวศ “เป็นการท่องเที�ยวรูปแบบหนึ�งที�เกี�ยวขอ้งกบัการเดินทางไปยงัแหล่ง

ธรรมชาติ โดยไม่ใหเ้กิดผลกระทบหรือทาํความเสียหายใหแ้ก่ธรรมชาติ แต่มีวตัถุประสงคเ์พื�อไปชื�นชม 

ศึกษาเรียนรู้และเพลิดเพลินไปกบัทศันียภาพ พืชพรรณ และสัตวป่์า ตลอดจนลกัษณะทางวฒันธรรมที�

ปรากฏในแหล่งธรรมชาติเหล่านั�น (Ceballos Lascurain, ���� อา้งในการท่องเที�ยวเชิงนิเวศ, ����) 

การท่องเที�ยวเชิงนิเวศเป็น "การท่องเที�ยวที� มีความรับผิดชอบต่อแหล่งท่องเที� ยวที� เป็น

ธรรมชาติและต่อสิ� งแวดลอ้มทางสังคม ซึ� งหมายรวมถึงวฒันธรรมของชุมชนในท้องถิ�นตลอดจน

โบราณสถาน โบราณวตัถุที�มีอยูใ่นทอ้งถิ�นดว้ย" (เสรี เวชบุษกร, ����) 

ลกัษณะการท่องเที�ยวเชิงนิเวศ 

โดยลกัษณะทั�วไปของการท่องเที�ยวเชิงนิเวศ มีอยู ่6 ลกัษณะ ดงันี�  (การท่องเที�ยวแห่งประเทศ

ไทย, ����) ลกัษณะที�หนึ� ง เป็นพื�นที�ธรรมชาติที�มีการอนุรักษไ์ว ้รวมถึงแหล่งประวติัศาสตร์โบราณคดี

และวฒันธรรมที�ปรากฏในพื�นที�ธรรมชาตินั�น ๆ ลกัษณะที�สอง มุ่งเนน้ที�คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ�งแวดลอ้มในแหล่งท่องเที�ยวมากกว่าการพฒันาสิ�งอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ลกัษณะที�สาม เนน้

ใหทุ้กฝ่ายมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดลอ้มธรรมชาติและวฒันธรรมของแหล่งท่องเที�ยว ลกัษณะที�สี�  

ให้นักท่องเที�ยวไดส้ัมผสัเรียนรู้ หรือมีประสบการณ์โดยตรงกบัสภาพแวดลอ้มธรรมชาติ นอกจากจะ

ได้รับความพึงพอใจแลว้ยงัเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ด้านสิ� งแวดลอ้ม ลกัษณะที�ห้า เป็นการ

ท่องเที�ยวที�คืนประโยชน์สู่ธรรมชาติและชุมชนทอ้งถิ�นทั�งทางตรงและทางออ้ม และลกัษณะสุดทา้ย 

เป็นการท่องเที�ยวแบบยั�งยนื  
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ลักษณะเฉพาะประการหนึ� งของการท่องเที�ยวเชิงนิเวศ คือ การมุ่งเน้นในแหล่งท่องเที�ยว

ธรรมชาติ เพื�อประสานการท่องเที�ยวกับความพอใจในการเรียนรู้และสัมผสักับระบบนิเวศ มีความ

แตกต่างอย่างชดัเจนกบัความสนใจประวติัศาสตร์ วฒันธรรม และการพฒันาอารยธรรมของมนุษยใ์น

การเอาชนะธรรมชาติ ที�รวมเอาลักษณะวฒันธรรมที�มีวิถีชีวิตแบบธรรมชาติ หรือเป็นส่วนหนึ� งใน

ระบบนิเวศของแหล่งท่องเที�ยวนั� น ๆ ไว ้ลกัษณะเฉพาะนี� จึงทาํให้การท่องเที�ยวเชิงนิเวศไม่ใช่การ

ท่องเที�ยวทางวฒันธรรม แมว้่าจะมีความคาบเกี�ยวกนัในพื�นที�ก็ตาม ในทาํนองเดียวกนัการท่องเที�ยว

ธรรมชาติ จึงไม่ใช่การท่องเที�ยวเชิงนิเวศทั�งหมด ทั�งนี� ตอ้งขึ�นอยู่กบัวตัถุประสงค์ของการจดัการการ

ท่องเที�ยวนั�น ๆ ดว้ย ดงันั�น แหล่งท่องเที�ยวต่าง ๆ จึงมีบางส่วนจดัเป็นแหล่งท่องเที�ยวเชิงนิเวศไดห้รือ

อาจมีการท่องเที�ยวเชิงนิเวศควบคู่ไปกบัการท่องเที�ยวแบบอื�นได ้ 

จากลกัษณะดงักล่าว จึงมีสิ�งที�ควรทาํความเขา้ใจเพิ�มเติมดงันี�  สิ�งแรก คือ การท่องเที�ยวเชิงนิเวศ 

เป็นการท่องเที�ยวแนวใหม่ที�แตกต่างจากการท่องเที�ยวแบบปกติหรือแบบประเพณีนิยม ซึ� งเป็นการ

ท่องเที�ยวที�มุ่งเน้นความพึงพอใจของนักท่องเที�ยวเป็นหลกั และเน้นการส่งเสริมเพื�อเพิ�มรายได้ทาง

เศรษฐกิจเป็นสําคญั สิ�งที�สอง คือ การท่องเที�ยวเชิงนิเวศ ไม่ใช่สิ�งตรงขา้มกบัการท่องเที�ยวแบบคณะ

ใหญ่ เพราะการท่องเที�ยวเชิงนิเวศไม่ไดถู้กจาํกดัที�ขนาดของการท่องเที�ยว แต่จาํกดัที�รูปแบบกิจกรรม

และขนาดที�เหมาะสมกบัพื�นที� นกัท่องเที�ยวกลุ่มเล็ก ๆ สามารถทาํลายสิ�งแวดลอ้มไดเ้ช่นเดียวกนัหรือ

มากกว่านักท่องเที�ยวคณะใหญ่ หากปราศจากการจดัการที�ดี การจดัการกบัการท่องเที�ยวคณะใหญ่ใน

ทิศทางและภายใต้รูปแบบการท่องเที�ยวเชิงนิวศได้ จัดเป็น Mass Ecotourism สิ� งที�สาม คือ การ

ท่องเที�ยวเชิงนิเวศ ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นการจดัการที�ง่าย ๆ ราคาถูก มีรูปแบบการท่องเที�ยวที�ยากลาํบาก มี

รายไดจ้ากการท่องเที�ยวนอ้ย เพียงแต่มีการจดัการที�ดี มีการรักษาสิ�งแวดลอ้มอยา่งมีประสิทธิภาพ มีการ

ประสานความเขา้ใจกบันักท่องเที�ยวและให้ประโยชน์ที�เหมาะสมตามความคาดหวงัของนักท่องเที�ยว

แลว้ การท่องเที�ยวเชิงนิเวศอาจตอบสนองนกัท่องเที�ยวไดทุ้กกลุ่ม ทุกระดบัและมีรายไดสู้งไดเ้ช่นกนั 

และสิ�งสุดท้าย คือ การท่องเที�ยวเชิงนิเวศ จึงให้ความสําคญัในการให้การศึกษาและสร้างจิตสํานึก

มากกว่าการใหค้วามพึงพอใจอยา่งไม่มีขอบเขตของนกัท่องเที�ยว ดงันั�นจึงเป็นการท่องเที�ยวที�ตอ้งมีการ

ประสานความเขา้ใจกนัอยา่งเหมาะสมตลอดกระบวนการ 
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องค์ประกอบการท่องเที�ยวเชิงนิเวศ 

การท่องเที�ยวเชิงนิเวศ มีองคป์ระกอบหลกัที�สาํคญัของการท่องเที�ยวที�เกี�ยวขอ้งกนัเป็นพื�นฐาน

กนั � ดา้น คือ ดา้นแรก คือ องคป์ระกอบดา้นพื�นที� เป็นลกัษณะเฉพาะประการหนึ�งของการท่องเที�ยว

เชิงนิเวศ คือ การมุ่งเน้นในแหล่งท่องเที�ยวทางธรรมชาติ เพื�อประสานการท่องเที�ยวกบัความพอใจใน

การเรียนรู้และสัมผสักับระบบนิเวศ อาจมีบางแห่งที�รวมเอาลักษณะวัฒนธรรมที�มีวิถีชีวิตแบบ

ธรรมชาติ หรือเป็นส่วนหนึ�งในระบบนิเวศของแหล่งท่องเที�ยวนั�น ๆ ไว ้โดยเฉพาะแมว่้าจะมีความคาบ

เกี�ยวกนัในพื�นที�ก็ตาม ในทาํนองเดียวกันการท่องเที�ยวในแหล่งธรรมชาติจึงไม่ใช่การท่องเที�ยวเชิง

นิเวศทั� งหมด ทั� งนี� ต้องขึ�นอยู่กับวตัถุประสงค์ของการจัดการการท่องเที�ยวนั�น ๆ ด้วย อาจเป็นการ

ท่องเที�ยวในแหล่งท่องเที�ยวที�เกี�ยวเนื�องกบัธรรมชาติที�มีเอกลกัษณ์เฉพาะถิ�นธรรมชาตินั�น อาจรวมถึง

แหล่งวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ที�เกี�ยวเนื�องกบัระบบนิเวศในพื�นที�ดว้ย ดา้นที�สอง คือ องคป์ระกอบ

ดา้นการจดัการ เป็นการท่องเที�ยวที�มีความรับผดิชอบ โดยไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มและอตั

ลกัษณ์ทอ้งถิ�น ซึ� งมีการจดัการที�ย ั�งยนืครอบคลุมไปถึงการอนุรักษท์รัพยากร การจดัการสิ�งแวดลอ้มการ

ป้องกนัและกาํจดัมลพิษ และควบคุมการพฒันาการท่องเที�ยวอย่างมีขอบเขต จึงเป็นการท่องเที�ยวที�มี

การจดัการอย่างย ั�งยนื เพื�อให้เกิดเป็นการท่องเที�ยวที�มีความรับผิดชอบที�ไม่มีผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม

และวฒันธรรมทอ้งถิ�น ดา้นที�สาม คือ องคป์ระกอบดา้นกิจกรรมและกระบวนการ เป็นการท่องเที�ยวที�

มีกระบวนการเรียนรู้ มีการให้การศึกษาเกี�ยวกบัสภาพแวดลอ้มและระบบนิเวศของแหล่งท่องเที�ยว เป็น

การเพิ�มพูนความรู้ ประสบการณ์ ความประทับใจ เพื�อสร้างจิตสํานึกที� ถูกต้องกับผู ้เกี� ยวข้อง

นักท่องเที�ยวประชาชนทอ้งถิ�นและผูป้ระกอบการธุรกิจทอ้งถิ�นจึงเป็นการท่องเที�ยวดา้นสิ�งแวดลอ้ม

ศึกษา และดา้นสุดทา้ย คือ องคป์ระกอบดา้นการมีส่วนร่วม เป็นการท่องเที�ยวที�มีการคาํนึงถึงการมีส่วน

ร่วมของประชาชนทอ้งถิ�นหรือชุมชนทอ้งถิ�นที�มีบทบาทในส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผน 

ร่วมปฏิบัติตามแผนและร่วมได้รับประโยชน์อย่างเสมอภาค คอยติดตามตรวจสอบรวมถึงร่วม

บาํรุงรักษาทรัพยากรท่องเที�ยวอันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ในท้องถิ�น ทั� งการกระจายรายได้ การ

ยกระดบัคุณภาพชีวิต และการไดรั้บผลตอบแทนเพื�อนาํกลบัมาบาํรุงรักษาและจดัการแหล่งท่องเที�ยว

ด้วย ในที�สุดแล้วท้องถิ�นมีส่วนร่วมในการควบคุมการพัฒนาการท่องเที�ยวอย่างมีคุณภาพ (การ

ท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย, ����) 

การท่องเที�ยวเชิงนิเวศมีองคป์ระกอบสําคญัที�ควรพิจารณาอยู่ 3 ประการ ได้แก่ ประการแรก 

คือ การให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่นักท่องเที�ยว พร้อมทั� งการสร้างจิตสํานึกในการปกป้องรักษา

ธรรมชาติแวดลอ้มระหว่างการเดินทางท่องเที�ยวจึงเป็นสิ�งจาํเป็น รวมถึงการสร้างจิตสํานึกด้านการ
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อนุรักษ์ให้กบัประชาชนทอ้งถิ�น มคัคุเทศก์ และเจา้หน้าที�ของรัฐที�ดูแลรับผิดชอบแหล่งท่องเที�ยวนั�น

ด้วย วิธีการสร้างจิตสํานึกในด้านการอนุรักษ์สําหรับการท่องเที�ยวเชิงนิเวศที�นิยมใช้กันโดยทั�วไป 

ไดแ้ก่ การจดัทาํโปรแกรมสื�อความหมายธรรมชาติ เช่น การจดัตั�งศูนยสื์�อความหมายธรรมชาติในแหล่ง

ท่องเที�ยว การจดัเอกสารสิ�งพิมพที์�จาํเป็นต่อการศึกษาเรียนรู้ การจดันิทรรศการ/แผ่นป้ายบรรยายตาม

จุดท่องเที�ยวต่าง ๆ การจัดทําเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ รวมถึงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์และ

เจา้หน้าที�ให้สามารถชี� แนะและอธิบายเกี�ยวกบัธรรมชาติ และนิเวศวิทยาของสิ�งต่าง ๆ ที�นักท่องเที�ยว

พบเห็น ประการที�สอง คือ ความพึงพอใจของนักท่องเที�ยว นักท่องเที�ยวเชิงนิเวศส่วนใหญ่เป็นผูที้�มี

ความสนใจที�จะศึกษาเรียนรู้เกี�ยวกับธรรมชาติในลักษณะต่าง ๆ ทั� งสภาพภูมิทัศน์ตามธรรมชาติ 

ตลอดจนแหล่งท่องเที�ยวธรรมชาติที�ยากลาํบากต่อการเดินทางและท้าทายนักท่องเที�ยวกลุ่มนี�  จึง

ตอ้งการการบริการและสิ�งอาํนวยความสะดวกที�ใหค้วามรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัธรรมชาติในแง่มุมต่าง ๆ 

ทั�งในระดบักวา้งและระดบัลึก ซึ� งเป็นเสมือนการเพิ�มพูนประสบการณ์และไดรั้บความพึงพอใจในการ

ท่องเที�ยว และประการสุดทา้ย คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถิ�น การท่องเที�ยวมีบทบาทสําคญัต่อ

การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนทอ้งถิ�นในระยะยาวและขณะเดียวกนัการท่องเที�ยวมีผลต่อการ

คงอยูข่องธรรมชาติแวดลอ้ม ดงันั�นการเปิดโอกาสใหชุ้มชนทอ้งถิ�นมีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที�ยว

เชิงนิเวศจะช่วยใหชุ้มชนไดรั้บผลประโยชน์จากการท่องเที�ยวทั�งทางตรงและทางออ้ม และทาํให้ชุมชน

ท้องถิ�นตระหนักถึงคุณ ค่าและความสําคัญของแหล่งท่องเที� ยวธรรมชาติ และลดการพึ� งพา

ทรัพยากรธรรมชาติลง ซึ� งนับว่าเป็นวิธีการหนึ�งในการส่งเสริมการอนุรักษ์ซึ� งมีความสําคญัต่อสังคม

ส่วนรวมระดบัประเทศ (อุดม เชยกีวงศ ์และคณะ, 2554) 

สรุปได้ว่า องค์ประกอบการท่องเที�ยวเชิงนิเวศ มีองค์ประกอบสําคัญที�ควรพิจารณาอยู่ 3 

ประการ คือ การสร้างจิตสํานึกเกี�ยวกบัการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม ความพึงพอใจ

ขอ งนั ก ท่ อ ง เที� ยว  แ ล ะก าร มี ส่ ว น ร่ว ม ขอ งชุม ช น ก ารส ร้างจิ ต สํ า นึ ก เกี� ยว กับ ก ารอ นุ รัก ษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม ซึ� งเป็นปัจจยัสาํคญัของแหล่งท่องเที�ยวธรรมชาติและระบบนิเวศ 

หากปัจจัยขา้งตน้ได้รับผลกระทบกระเทือนจากการใชป้ระโยชน์ในรูปแบบใดก็ตาม โอกาสที�จะเกิด

ความเสื�อมโทรมหรือถูกทาํลายจนดอ้ยคุณค่าไปก็มีอยูสู่ง 
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การท่องเที�ยวอย่างยั�งยืน 

 การท่องเที�ยวอย่างย ั�งยืน คือ การท่องเที�ยวมุ่งสู่การท่องเที�ยวแบบยั�งยืนอนัจะเอื�อประโยชน์

ในทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดลอ้ม โดยให้การท่องเที�ยวทุกประเภทมองหารายได้ทางเศรษฐกิจ 

ในขณะเดียวกนัก็มุ่งในการอนุรักษท์รัพยากรการท่องเที�ยว และอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม ควบคู่พร้อมกนัไป

ด้วยอย่างไรก็ตามปัจจุบันได้มีการปลุกกระแสการท่องเที�ยวให้ใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา

ทรัพยากรท่องเที�ยวและสิ�งแวดลอ้มที�ถูกทาํลายดว้ยนํ�ามือมนุษย ์จึงอยากใหก้ารท่องเที�ยวทุกประเภทมุ่ง

สู่การท่องเที�ยวแบบย ั�งยืนให้มากที�สุด เพื�อจะไดอ้นุรักษท์รัพยากรท่องเที�ยวและสิ�งแวดลอ้มไวใ้ห้มาก

ที�สุด (บุญเลิศ จิตตั�งวฒันา, ����) 

 ความหมายการท่องเที�ยวอย่างยั�งยืน 

 ความหมายของการท่องเที�ยวแบบยั�งยนืหมายถึงการท่องเที�ยวรวมถึงการจดับริการอื�น ๆ ทั�งใน

ปัจจุบนัและอนาคตโดยมี � ประการ คือ ประการที�หนึ� ง ตอ้งดาํเนินการภายใตขี้ดความสามารถของ

ธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณีวฒันธรรม วิถีชีวิตที�มีต่อขบวนการท่องเที�ยว ประการที�สอง 

ตอ้งตระหนกัดีต่อการมีส่วนร่วมของประชากร ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณีวฒันธรรม วิถีชีวิตที�มี

ต่อขบวนการท่องเที�ยว ประการที�สาม ต้องยอมรับให้ประชาชนทุกส่วนหน้ารับผลประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจที�เกิดจากการท่องเที�ยวอยา่งเสมอภาคเท่าเทียมกนั และประการสุดทา้ย ตอ้งชี�นาํภายใตค้วาม

ปรารถนาของประชาชนทอ้งถิ�นและชุมชนในพื�นที�ท่องเที�ยวนั�น (ชูวิทย ์ศิริเวชกุล, ����) นอกจากนี�ยงั

เป็นการท่องเที�ยวกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็กที�มีการจดัการอย่างดีเยี�ยมเพราะสามารถดาํรงไวซึ้� งทรัพยากร

ท่องเที�ยวให้มีความดึงดูดใจอย่างไม่เสื�อมคลาย และธุรกิจท่องเที�ยวมีการปรับปรุง คุณภาพให้ได้ผล

กาํไรอยา่งเป็นธรรม โดยมีนกัท่องเที�ยวเขา้มาเยี�ยมเยอืนสมํ�าเสมออยา่งเพียงพอ แต่มีผลกระทบทางลบ

ต่อสิ�งแวดลอ้มน้อยที�สุดอยา่งยนืยาว (วิชาญ ทรายอ่อน, ����) โดยการท่องเที�ยวกลุ่มใหญ่และกลุ่มเล็ก

ที�มีการจัดการอย่างดีเยี�ยมเพื�อสามารถดาํรงไวซึ้� งทรัพยากรท่องเที�ยวให้มีการความดึงดูดใจอย่างไม่

เสื�อมคลายธุรกิจท่องเที�ยวมีการปรับปรุงคุณภาพให้มีผลกาํไรอยา่งเป็นธรรม ชุมชน ทอ้งถิ�นมีส่วนร่วม

ไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนอย่างเหมาะสม โดยมีนกัท่องเที�ยวเขา้มาเยี�ยมเยอืนสมํ�าเสมออยา่งเพียงพอ 

แต่มีผลกระทบทางลบต่อสิ� งแวดล้อมน้อยที�สุดหรือไม่มีเลยอย่างยืนยาว หรือสรุปอย่างง่าย ๆ จาก

ความหมายดงักล่าวว่า การท่องเที�ยวแบบยั�งยืน หมายถึงการท่องเที�ยวที�มีลกัษณะสําคญัอยู่ � ประการ

ดงัต่อไปนี� คือ ประการแรก เป็นการท่องเที�ยวในแหล่งท่องเที�ยวทุกประเภททั�งแหล่งท่องเที�ยวประเภท

ธรรมชาติ แหล่งท่องเที�ยวประเภทประวติัศาสตร์ โบราณสถานวตัถุ และแหล่งท่องเที�ยวประเภท

ศิลปวฒันธรรม ประเพณี กิจกรรม ประการที�สอง เป็นการท่องเที�ยวที� เน้นคุณค่าและความเป็น
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เอกลกัษณ์ของแต่ละแหล่งท่องเที�ยว ประการที�สาม เป็นการท่องเที�ยวที�มีความรับผดิชอบต่อทรัพยากร

ท่องเที�ยวและสิ�งแวดลอ้มในแหล่งท่องเที�ยว ประการที�สี�  เป็นการท่องเที�ยวที�ให้นักท่องเที�ยวไดส้ัมผสั 

เรียนรู้ และไดรั้บประสบการณ์ที�เกี�ยวขอ้งกบัธรรมชาติและวฒันธรรม ประการที�ห้า เป็นการท่องเที�ยวที�

ให้ผลตอบแทนแก่ผูป้ระกอบธุรกิจท่องเที�ยวอย่างยืนยาว และประการสุดทา้ย เป็นการท่องเที�ยวที�ให้

ประโยชน์ต่อชุมชนทอ้งถิ�นและคืนประโยชน์กลบัสู่ทรัพยากรท่องเที�ยวและสิ�งแวดล้อมของทอ้งถิ�น

ดว้ย (ถิรพร แสงพรุิณ และมนรัตน์ ใจเอื�อ, ����) 

 ลกัษณะการท่องเที�ยวอย่างยั�งยืน 

 มีลักษณะสําคัญอยู่ � ประการดังนี�  ประการแรก เป็นการท่องเที�ยวในแหล่งท่องเที�ยวทุก

ประเภทในทุกสถานที� ประการที�สอง เป็นการท่องเที�ยวที�เนน้คุณค่าและความเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละ

แหล่งท่องเที�ยว ประการที�สาม เป็นการท่องเที� ยวที� รับผิดชอบต่อทรัพยากรการท่องเที�ยวและ

สิ�งแวดลอ้ม ประการที�สี�  เป็นการท่องเที�ยวที�ใหน้กัท่องเที�ยวไดรั้บความรู้และประสบการณ์เกี�ยวขอ้งกบั

ธรรมชาติและวฒันธรรม ประการที�ห้า เป็นการท่องเที�ยวที�ให้ผลตอบแทนแก่ผูป้ระกอบธุรกิจท่องเที�ยว

อย่างยืนยาว และประการสุดท้าย เป็นการท่องเที�ยวที�ให้ผลประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ�น และคืน

ผลประโยชน์กลบัสู่ทรัพยากรท่องเที�ยวและสิ�งแวดลอ้มของทอ้งถิ�น (วิชาญ ทรายอ่อน, ����) 

 ลกัษณะการท่องเที�ยวแบบยั�งยืน มี � ประการดงันี�  ประการที�หนึ� ง เป็นการท่องเที�ยวที�มีความ

ต่อเนื�อง หมายถึงความต่อเนื�องของทรัพยากรธรรมชาติ และความต่อเนื�องวัฒนธรรมซึ� งจัดเป็น

ทรัพยากรหลักในการท่องเที�ยว และสามารถมอบประสบการณ์นันทนาการที�ดีให้แก่นักท่องเที�ยว 

ประการที�สอง เป๋นการท่องเที�ยวที�มีคุณภาพ หมายถึงการเน้นคุณภาพของสามส่วนหลกั คือ คุณภาพ

ของสิ�งแวดลอ้ม คุณภาพของประสบการณ์ นัทนาการที�นักท่องเที�ยวไดรั้บ และคุณภาพชีวิตของคนใน

ชุมชน ประการสุดทา้ย เป็นการท่องเที�ยวที�มีความสมดุล หมายถึงความสมดุลระหว่างความตอ้งการ

อุตสาหกรรมการท่องเที�ยว ความตอ้งการของชุมชนทอ้งถิ�นและขีดความสามารถของทรัพยากร (อุษา

วดี พลูพพิฒัน์, ����) 

 การพฒันาการท่องเที�ยวอย่างยั�งยืน 

 การพฒันาการท่องเที�ยวอยา่งยั�งยืนนั�นมีองคป์ระกอบที�สาํคญั � ประการ ไดแ้ก่ ประการที�หนึ� ง 

ความยั�งยนืทางเศรษฐกิจ คือ การเติบโตทางเศรษฐกิจตอ้งมีการบริหารจดัการที�ดีหากมีการเจริญเติบโต

อย่างรวดเร็วจะทาํให้การรองรับของนักท่องเที�ยวที�จะมาเยือนไม่เพียงพอ เช่น โครงสร้างพื�นฐาน 

คุณภาพ การบริการ แรงงาน ซึ� งอาจจะทาํให้นักท่องเที�ยวไม่พอใจ และไม่อยากเดินทางมาท่องเที�ยว 

อาจทาํใหเ้ศรษฐกิจตกตํ�าได ้หรือการเติบโตของการท่องเที�ยวในปัจจุบนั ทาํใหค้นหนัมาประกอบอาชีพ
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ทางด้านการท่องเที�ยวอย่างแพร่หลาย เช่น อาชีพมัคคุเทศก์ บริษัทนําเที�ยว ทาํให้ส่งผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจในภาคอื�น ๆ เช่น ภาคการเกษตร การกสิกรรม การอุตสาหกรรม ประการที�สอง ความยั�งยืน

ทางดา้นสังคม คือ การหลั�งไหลของนกัท่องเที�ยวชาวต่างชาติที�เขา้มาอยา่งรวดเร็วทาํใหท้อ้งถิ�นเหล่านั�น

อาจจะสูญเสียเอกลกัษณ์ของทอ้งถิ�นได้ หรือการใชจ่้ายเงินของนักท่องเที�ยว ซึ� งมีกาํลงัสูงกว่าคนใน

ทอ้งถิ�น การใชชี้วิตที�หรูหราหรืออยา่งอิสระเสรี ซึ� งทะลกัเขา้สู่ชุมชนหนึ� ง ๆ อาจกลายเป็นแรงจูงใจให้

คนในทอ้งถิ�นหลงใหลมวัเมาต่อทรัพยสิ์นเงินทองหรือความรําคาญที�หาไดง่้าย ๆ ทาํให้เกิดปัญหาสังคม

ตามมา และประการสุดท้าย ความยั�งยืนทางด้านสิ�งแวดลอ้ม คือ การพฒันาการท่องเที�ยวที�ขาดการ

ควบคุม อาจกลายเป็นสิ�งที�ทาํลายสิ�งแวดลอ้ม ซึ� งเป็นคุณค่าหรือความเป็นตวัตน้กาํเนิดของกิจกรรม

ท่องเที�ยวนั�น ๆ เสียเอง เช่น จาํนวนนกัท่องเที�ยวที�มีมากเกินไป ทาํให้เกิดความแออดั ความสกปรก เป็น

ตน้ หรือการเร่งรัดพฒันาโดยใชเ้ทคนิคก่อสร้างที�ไม่เหมาะสม ทาํให้เกิดการพงัทลายอย่าง ถาวรของ

หน้าดิน หาดทราย ชายทะเล การสูญเสียสภาพภูมิทศัน์ หรือการก่อสร้างอาคารหรือสิ�งก่อสร้างใน

ตาํแหน่งที�ผิดพลาด อาจทาํใหว้งจรทางธรรมชาติเกิดความแปรปรวน (สุถี เสริฐศรี, ����) 

 

การท่องเที�ยวเชิงนิเวศอย่างยั�งยืน 

การท่องเที�ยวเชิงนิเวศนั�นคือรูปแบบหนึ� งของการท่องเที�ยวในปัจจุบันที�ให้ความสําคญั เพื�อ

การมุ่งไปสู่การพฒันาที�ย ั�งยนืของประเทศ ตามหลกัปฏิญญาสากลว่าดว้ยการพฒันาสิ�งแวดลอ้มที�ย ั�งยืน 

โดยให้ความสําคญัแก่การให้การศึกษา หรือการเรียนรู้ หรือมุ่งเน้นให้เกิดการอนุรักษ์ มากกว่าการ

จดัการลดหรือปราศจากผลกระทบและนักท่องเที�ยวพึงพอใจเท่านั�น แต่การท่องเที�ยวเชิงนิเวศจะตอ้ง

เป็นการท่องเที�ยวที�มีความรับผิดชอบในแหล่งท่องเที�ยวธรรมชาติ มีการจดัการรักษาสิ�งแวดลอ้ม และ

การให้ความรู้แก่นกัท่องเที�ยว การท่องเที�ยวเชิงนิเวศเป็นรูปแบบการท่องเที�ยวแบบยั�งยืนที�คาดว่าจะมี

ส่วนร่วมทั�งด้านสิ� งแวดล้อมการอนุรักษ์และการพฒันาเศรษฐกิจ ดังนั�นจึงได้รับการยอมรับว่าเป็น

แนวทางที�ย ั�งยืนในการพฒันาพื�นที�ที�มีความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งท่องเที�ยว (นุชนาฎ เลี� ยงอาํนวย, 

2562) 

การพฒันายุทธศาสตร์การท่องเที�ยวเชิงนิเวศแบบมีส่วนร่วมอย่างยั�งยืนของชุมชน ประเด็น 

ยุทธศาสตร์เชิงรุกตอ้งเสริมสร้างองค์กรโดยการสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนซึ� งมีกิจกรรมด้านการ

ท่องเที�ยว ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมภายใต้การบริหารจัดการที�มีความ

เหมาะสม โดยมีหน่วยงานและองคก์รต่าง ๆ ร่วมกนัวางแผนงานจดัสรรงบประมาณ เพื�อกระจายรายได้

และผลประโยชน์ ให้แก่ชุมชน ยุทธศาสตร์เชิงแกไ้ขตอ้งมีแนวทางในการขยายขอบข่ายชุมชนไปยงั



   

 252 

กลุ่มต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง โดยเน้นลกัษณ์เด่นของผลิตภณัฑ์ชุมชนโดยมีศูนยบ์ริการนักท่องเที�ยวแบบครบ

วงจร ยทุธศาสตร์เชิงป้องกนัตอ้งสร้างเครือข่ายเพื�อบริการนกัท่องเที�ยวโดยประสานงานกบัหน่วยงาน

และองคก์รต่าง ๆ ให้มีการจดัระบบการขนส่งที�สะดวกปลอดภยัไดม้าตรฐาน ยุทธศาสตร์เชิงแก่วิกฤต

ตอ้งวางแผนการใช ้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มภายในชุมชน เช่น ลดการบุกรุกที�สาธารณะให้

ประชาชนมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ ์หวงแหน ดูแลทรัพยากรธรรมชาติที�อุดมสมบูรณ์ของชุมชนต่อไป 

ซึ� งการท่องเที�ยวเชิงนิเวศเป็นกระแสใหม่ของอุตสาหกรรมท่องเที�ยวของโลก โดยทุกประเทศต่างมุ่ง

พัฒนาการท่องเที�ยวของตน เพื�อเป้าหมายของการพัฒนาแบบยั�งยืน การท่องเที�ยวในอดีตมุ่งแต่

ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลกั ดังนั�นความสําเร็จจึงถูกตีค่าเป็นนักท่องเที�ยวในแต่ละปีและ

รายได้ในรูปเงินตรา ทาํให้มองขา้มความเสียหายด้านอื�น ๆ ที�เกิดขึ� นตามมาอีกมากมาย เมื�อความ

เสียหายเหล่านั�นส่งผลกระทบถึงผลประโยชน์ที�เคยได้รับ คือ จาํนวนนักท่องเที�ยวลดรายไดล้ดแหล่ง

ท่องเที�ยวเสื�อมโทรมอย่างรวดเร็ว การท่องเที�ยวเชิงนิเวศ หรือ Ecotourism จึงได้รับความสนใจและมี

ความสําคญัขึ�นมาด้วย ดูเหมือนจะเป็นทางออกหรือทางรอดเพียงทางเดียวที�ทาํให้การท่องเที�ยวเกิด

ความยั�งยนืได ้(องัคณา ฤทธิกุล, 2557) 

การท่องเที�ยวเชิงนิเวศอย่างยั�งยืน หมายถึง การจัดการพื�นที�ธรรมชาติ เพื�อให้คงความเป็น

ธรรมชาติของบริเวณนั�น ๆ และยงัหมายถึงการจัดการท่องเที�ยวเชิงนิเวศให้คงรายไดท้างการเงินและ

การจ้างงานในชุมชน ในทางตรงข้ามการท่องเที�ยวเชิงนิเวศอย่างย ั�งยืน หมายถึง การผดุงไว้ซึ� ง

องคป์ระกอบทางสังคมวฒันธรรมของประชากร ทั�งที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงหรือโดนออ้มกบัธุรกิจท่องเที�ยว

เชิงนิเวศ (การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย, ����) โดยสถานะทั�ว ๆ ไปของประเทศโลกที�สามซึ� งส่วน

ใหญ่ยงัมีปัญหาในเรื�องการอนุรักษแ์ละการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรการแยง่ชิงผลประโยชน์ระหว่าง

รัฐกบัประชาชนและปัจเจกชนประชาชนซึ� งยงัมีวิถีชีวิตที�เกี�ยวเนื�องกบัธรรมชาติและตอ้งใชท้รัพยากร

อยู่มาก ที�มาของ Eco-tourism เกิดจากความต้องการสร้างความสมดุลยระหว่างการพัฒนากับการ

อนุรักษ์และการสร้างเสริมระบบประชาธิปไตยที�มาจากรากหญา้ให้มากที�สุด ประกอบกบักระแสการ

พฒันาอยา่งยั�งยืนในการประชุม “Earth Summit” ที�กรุงริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล มีส่วนพกัดัน

และเกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลกบัภาคเอกชนที�เกี�ยวเนื�องในการจดัตั�งระบบและกระบวนการ

ประสานการพฒันาอยา่งย ั�งยนื ตั�งแต่ในระดบัการตดัสินใจและการระบุแนวทางปฏิบติัที�จาํเป็น รวมทั�ง

ใน Agenda �� ส่วนที� เกี�ยวกับ  Travel and Tourism Industry ได้ก่อให้ เกิดกระแสที�สําคัญต่อการ

พัฒ นาการท่ องเที� ยว �  ด้าน  คือ  ด้านที� ห นึ� ง กระแสความต้อ งการอนุ รักษ์ สิ� งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติที�มีขอบข่ายกวา้งขวางไปทั�วโลก ทั� งในแง่การอนุรักษ์ในระดบัทอ้งถิ�นจนถึงการ
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อนุรักษ์ป้องกนัและแกไ้ขวิกฤตการณ์ของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ�งการอนุรักษ์ระบบนิเวศและความ

หลากหลายทางชีวภาพ ดา้นที�สอง กระแสความตอ้งการของตลาดการท่องเที�ยวดา้นการศึกษา เรียนรู้ 

หรือมีประสบการณ์ด้านสิ� งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเป็นความต้องการที�มีมากขึ� นในหมู่

นักท่องเที�ยวและในทุกส่วนของสังคมเพื�อให้ผูเ้กี�ยวขอ้งมีความรู้และความตระหนักในการอนุรักษ์

สิ�งแวดลอ้มกระแสนี� จึงก่อใหเ้กิดความตอ้งการดา้นการขยายและปรับทิศทางของตลาดธุรกิจท่องเที�ยว

มากขึ�น และดา้นสุดทา้ย กระแสความตอ้งการพฒันาคนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนที�มาจากราก

หญา้ (ประชาชนพื�นฐาน) อนัเป็นหลกัประกนัที�จะให้การพฒันามีทิศทางที�ถูกตอ้งมีการกระจายรายได้

ที�เหมาะสมเป็นไปตามความตอ้งการของผูอ้ยูใ่นพื�นที�มากขึ�น (การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย, ����) 

 

บทสรุป 

 การท่องเที�ยวเชิงนิเวศอย่างยั�งยืนนั�นตอ้งให้ความสําคญักบัธรรมชาติสิ�งแวดลอ้ม ตอ้งรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติไวค้งเดิมหรือส่งผลกระทบน้อยที�สุดเพื�อให้เกิดการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืน ทั�งในเชิง

เศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดลอ้ม การท่องเที�ยวเชิงนิเวศนั�นจะมุ่งเนน้ในดา้นการท่องเที�ยวควบคู่กบัการ

ดูแลรักษาและคงไวซึ้� งคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติของแหล่งท่องเที�ยว มีการเพิ�มพูนประสบการณ์

ที� มีคุณค่าให้แก่นักท่องเที� ยว พัฒนาจิตสํานึกของนักท่องเที�ยวให้ตระหนักถึงความจําเป็นและ

ความสําคญัที�จะถนอมสภาพแวดลอ้มรอบตัวไว ้และสร้างความเขา้ใจให้แก่นักท่องเที�ยวในการทาํ

คุณประโยชน์ให้แก่สิ�งแวดลอ้ม และการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนที�แหล่งท่องเที�ยวตั�งอยู ่ซึ� งการ

พฒันาการท่องเที�ยวอย่างย ั�งยืนนั�นมีอยู่ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที�หนึ� ง ความยั�งยืนทาง

เศรษฐกิจ การเติบโตทางเศรษฐกิจนั�นตอ้งมีการบริหารจดัการที�ดี โดยตอ้งมีโครงสร้างพื�นฐานอย่างมี

คุณภาพ ถ้าหากทําให้นักท่องเที� ยวเกิดความไม่พอใจอาจส่งผลกระทบให้ เศรษฐกิจตกตํ� าได ้

องคป์ระกอบที�สอง ความยั�งยืนทางสังคม หากมีการหลั�งไหลของนักท่องเที�ยวชาวต่างชาติเขา้มาอยา่ง

รวดเร็ว อาจทาํให้ทอ้งถิ�นเหล่านั�นสูญเสียเอกลกัษณ์ของทอ้งถิ�นได้ ซึ� งจะส่งผลให้เกิดปัญหาสังคม

ตามมา องค์ประกอบสุดทา้ย ความยั�งยืนทางด้านสิ�งแวดลอ้ม คือ การพฒันาการท่องเที�ยวที�ขาดการ

ควบคุมอาจกลายเป็นสิ�งที�ทาํลายสิ�งแวดลอ้มเองได ้ทั�งนี� การท่องเที�ยวเชิงนิเวศอยา่งย ั�งยนืตอ้งมีการดูแล

รักษา แกไ้ขปัญหา และฟื� นฟูทรัพยากรธรรมชาติ มีการพฒันาสิ�งแวดลอ้มที�ย ั�งยนื โดยใหค้วามสาํคญัแก่

การให้การศึกษา หรือการเรียนรู้ หรือมุ่งเน้นให้เกิดการอนุรักษ์ มากกว่าการจดัการลดหรือปราศจาก

ผลกระทบ 
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Abstract 

This academic article aims to present the development of cultural tourism. As at present, 

cultural tourism has gained popularity and widespread interest in both History, art, culture, festivals, 

including local cultural heritage. Therefore, the concept of cultural tourism development was created 

to develop cultural tourism sites to meet the needs of tourists. The development of cultural tourism 

requires the cooperation of all parties, both the government sector, who play a role in planning and 

planning. Management of training to educate people on the development of tourist attractions in the 

area. Private sector and local people by engaging people in joint decision-making and recognizing 

public and private operations. The development of cultural tourism sites will result in the people in 

the area to have more income from tourism. And the rate of growth in tourism business continues to 

increase. 

  

Keywords: tourism development, cultural tourism 

 

บทนํา 

 การท่องเที�ยวถือเป็นกิจกรรมที�มีความสําคญัยิ�งต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมองค์การการ

ท่องเที�ยวโลกได้พยากรณ์ว่าในปี พ.ศ.2563 น่าจะมีนักท่องเที�ยวระหว่างประเทศเป็นจาํนวนถึง1,600

ลา้นคนจากการประมาณการอตัราการเติบโตของการท่องเที�ยวในประเทศกาํลงัพฒันา คาดว่ามีอตัรา

เพิ�มขึ�นประมาณร้อยละ 4 ต่อปีโดยเฉพาะอย่างยิ�งประเทศอุตสาหกรรมมีอตัราเพิ�มขึ�นประมาณร้อยละ

2.5ต่อปีนกัท่องเที�ยวที�มีการเดินทางท่องเที�ยวในต่างประเทศมากที�สุด ไดแ้ก่ นกัท่องเที�ยวจากเยอรมนี 

ญี�ปุ่น สหรัฐอเมริกา ฝรั�งเศส ส่วนประเทศใหม่ๆที�จะมีจาํนวนนักท่องเที�ยวเดินทางท่องเที�ยวไปยงั

ต่างประเทศในระดบัสูงไดแ้ก่ประเทศจีนและรัสเซีย และในปี พ.ศ. 2563 นี� เองคาดว่าประเทศจีนจะมี

ความสามารถในการรองรับนกัท่องเที�ยวไดม้ากที�สุดเป็นอนัดบัหนึ� งแทนประเทศฝรั�งเศสอีกดว้ย ทั�งนี�

นักท่องเที�ยวมีพฤติกรรมการท่องเที� ยวระยะไกลในสัดส่วนเพิ�มขึ� นคือประมาณร้อยละ 24 ซึ� ง

นักท่องเที�ยวจะให้ความสําคัญและสนใจแหล่งท่องเที�ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรม ชุมชน รวมทั� งการ

ท่องเที�ยวเพื�อสุขภาพเพิ�มมากขึ�นการดาํเนินกิจกรรมการท่องเที�ยวจึงตอ้งเน้นให้ความสําคญักบักลุ่ม

นกัท่องเที�ยวที�ใหค้วามสนใจในกิจกรรมการท่องเที�ยวเฉพาะดา้นมากขึ�น (เทิดชาย ช่วยบาํรุง, 2552) 
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 สังคมในปัจจุบนัมีความตระหนักถึงความสําคญัของศิลปะ  วฒันธรรม เทศกาลรวมถึงมรดก

ทางวัฒนธรรมพื�นบ้านมากขึ� นทั� งนี� การตื�นตัวต่อวัฒนธรรมประกอบกับความหลากหลายทาง

วฒันธรรมของในแต่ละพื�นที�เป็นจุดกาํเนิดของการพฒันาแหล่งท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมดงัจะเห็นว่าการ

ท่องเที�ยงเชิงวฒันธรรมไดก้ลายเป็นศูนยก์ลางของอุตสาหกรรมท่องเที�ยวในยโุรปอีกทั�งประเทศอื�นๆ

ได้พยายามที�จะพฒันาการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมในประเทศของตนเอง  นอกจากการท่องเที�ยวเชิง

วฒันธรรมจะสามารถนาํรายได้เขา้สู่ประเทศและนําไปสู่การพฒันาเศรษฐกิจทั�งระดับประเทศและ

ระดบัภูมิภาคแลว้การท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมยงัเป็นเครื�องมือสาํคญัในการสืบทอดวฒันธรรมให้คงอยู่

ต่อไปสําหรับประเทศไทยแลว้การท่องเที�ยวเป็นอุตสาหกรรมบริการที�สร้างรายได้และการจ้างงาน

ใหก้บัประเทศไทยเป็นอยา่งมากอยา่งไรก็ดีท่ามกลางการแข่งขนัของตลาดท่องเที�ยวที�สูงขึ�นกระแสการ

พฒันาการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมจึงไดรั้บความสนใจเพิ�มสูงขึ�นเนื�องจากแหล่งท่องเที�ยว และมรดก

ทางวัฒนธรรมของประเทศไทยมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและได้มีการถ่ายทอดมรดกทาง

วฒันธรรมสืบเนื�องมาเป็นเวลานาน (กาญจนา แสงลิ�มสุวรรณ และ ศรันยา แสงลิ�มสุวรรณ, 2555) 

ปัจจุบันการท่องเที�ยวส่วนใหญ่มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งท่องเที�ยวให้มีคุณภาพและยั�งยืน

นอกจากนี� ยงัมีการส่งเสริมแหล่งท่องเที�ยวทางประวติัศาสตร์เพื�อเป็นการแสดงถึงความภูมิใจของ

ประเทศทั�งยงัเป็นการสร้างรายไดใ้ห้กบัชุมชน ทอ้งถิ�น และเพื�อเป็นการส่งเสริมสร้างจิตสํานึกการ

อนุรักษ์การท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมให้ทรงคุณค่าและสามารถรักษาเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมให้ยั�งยนืที�

ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที�ยวและผู ้เป็นเจ้าของถิ�นภายใต้ขีดความสามารถของ

ทรัพยากรธรรมชาติที�จะรองรับได้ และตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในชุมชนที�มีต่อขนบธรรมเนียม 

ประเพณี วฒันธรรม ต่อกระบวนการท่องเที�ยว อีกทั�งประชาชนทุกส่วนตอ้งไดรั้บผลประที�เกิดจากการ

ท่องเที�ยวอยา่งเสมอภาคกนั (ประพทัธ์ชยั ไชยนอก, 2553) 

 จากที�กล่าวมานั� นบทความวิชาการนี� ผู ้เขียนมีความเห็นว่า การพัฒนาการท่องเที� ยวเชิง

วฒันธรรมเป็นการพฒันาแหล่งท่องเที�ยว ให้เกิดคุณค่าและสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษ์การท่องเที�ยว

เชิงวฒันธรรมอยา่งย ั�งยนื โดยมีเนื�อหาดงันี�  

 

การพฒันาการท่องเที�ยว 

เป็นการสร้างความเจริญ คุณค่า เพื�อให้เกิดการเปลี�ยนแปลงที� ดีขึ� น โดยมีนักวิชาการให้

ความหมายหลายแง่มุมแตกต่างกนัออกไป 
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ความหมายการพฒันาการท่องเที�ยว 

 การพฒันาหมายถึงการเปลี�ยนแปลงไปตามทิศทางต่างๆ โดยประการแรกคือการเปลี�ยนแปลง

ตามแผนหรือการเปลี�ยนแปลงที�มีกาํหนด ทิศทาง นั�นคือการพฒันามิได้เป็นเรื�องตามธรรมชาติ หาก

เป็นความพยายามของมนุษย ์พยายามที�จะก่อให้เกิดการเปลี�ยนแปลงขึ�น โดยกาํหนดทิศทางหรือ

รายละเอียด เอาไวล่้วงหนา้ว่าจะพฒันาอะไร พฒันาอยา่งไร ชา้หรือเร็วอยา่งไร ใครจะเป็นผูพ้ฒันาหรือ

ถูกพฒันา เป็นตน้ ประการที�สอง เป้าหมายสุดยอดของการพฒันาอยู่ที�คน คนเป็นทั�งผูถู้กพฒันาและ

ผูรั้บผลของการพฒันา และมองคนเป็นกลุ่ม หรืออยู่ในกลุ่ม ดงันั�น การพฒันาคนจึงรวมถึงการพฒันา

ทางดา้น เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวฒันธรรม ประการที�สาม เป้าหมายของการพฒันาคน กลุ่มคน 

หรือสังคม คือ ความกินดีอยูดี่ดา้นต่างๆหรือสภาพสังคมที�ดี ซึ�งรวมถึงสภาพทางเศรษฐกิจและการเมือง 

(สัญญา สัญญาวิวฒัน์, ����) และการพฒันา ยงัหมายถึง การเปลี�ยนแปลงทีละเล็กละน้อย โดยผ่าน

ลาํดบัขั�นตอนต่างๆ ไปสู่ระดบัที�สามารถขยายตวัขึ�น เติบโตขึ�น การทาํให้เปลี�ยนแปลงไปในทางที�ดีขึ�น 

และเป็นที�พึงพอใจกับการเปลี�ยนแปลงที� เกิดขึ� น ซึ� งเป็นการเปรียบเทียบทางด้านคุณภาพระหว่าง

สภาพการณ์ของสิ�งใดสิ�งหนึ� งในช่วงเวลาที�ต่างกนั กล่าวคือถา้ในปัจจุบนัสภาพการณ์ของสิ�งนั�นดีกว่า 

สมบูรณ์กว่าก็แสดงว่าเป็นการพัฒนา ฉะนั� น การพัฒนาการท่องเที�ยวคือ การทําให้การท่องเที�ยว

เปลี�ยนแปลงไปในทางที�ดีขึ�น และเป็นที�พึงพอใจกับการเปลี�ยนแปลงสถานที�ที�ทาํการพฒันา ทั� งนี�

จาํเป็นตอ้งสอดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของชุมชน และเกิดการกระจายผลประโยชน์จากการ

พฒันาการท่องเที�ยวอยา่งเป็นธรรม และ ยงัหมายถึง การดาํเนินงานพฒันาสภาพชุมชนดา้นต่าง ๆ ไม่ว่า

จะเป็นสิ�งอาํนวยความสะดวกหรือโครงสร้างพื�นฐาน โดยมีการวางแผนการจดัการจากภาครัฐ ทั� งนี�

เพื�อให้เกิดความพึงพอใจของนกัท่องเที�ยวอนัจะทาํให้เกิดการขยายตวัของอุตสาหกรรมท่องเที�ยว ซึ� งจะ

ควบคู่ไปกบัการรักษาทรัพยากรให้คงความดึงดูดใจ ทั� งนี� จาํเป็นตอ้งสอดคล้องกับสภาพและความ

ต้องการของชุมชน และเกิดการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาการท่องเที�ยวอย่างเป็นธรรม 

(อมราวดี คาํบุญ, 2556) 

การพัฒนาการท่องเที�ยวคือการ พฒันาสถานที�หรือเปลี�ยนแปลงไปในทางที�ดีขึ�น ดึงดูดใจ

นกัท่องเที�ยวและทาํให้นกัท่องเที�ยวพึงพอใจในการเดินทางมายงัสถานที�ท่องเที�ยว 

ปัจจัยที�เกี�ยวข้องกับการพฒันาการท่องเที�ยว 

 การพัฒนาการท่องเที�ยว นักท่องเที�ยว  และผูเ้ป็นเจ้าของแหล่งท่องเที�ยว  การจะพัฒนาสิ� ง

เหล่านี� ในเวลาเดียวกนันั�นจะตอ้งเน้นการจัดการทรัพยากร เพื�อให้เกิดการใช้ทรัพยากรการท่องเที�ยว

อย่างมีประสิทธิภาพ มีการบาํรุงรักษาศิลปวฒันธรรมที�เป็นเอกลกัษณ์ของชุมชน และส่งเสริมให้เกิด
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การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื�อง ทั� งนี�  เพื�อประโยชน์สําหรับปัจจุบนัและอนาคต โดยการ

พัฒนาการท่องเที�ยวมี 3 ปัจจัยหลักดังนี�  ประการที�หนึ� งปัจจัยทางสิ� งแวดล้อม เป็นส่วนหนึ� งที� มี

ผลกระทบต่อการท่องเที�ยวโดยตรงควรมีการพฒันาเพื�อยกระดบัมาตรฐานคุณภาพและบริการดา้นการ

ท่องเที�ยว และรองรับความตอ้งการของนกัท่องเที�ยว ประการที�สองปัจจยัทางสังคมและวฒันธรรม การ

รักษารากฐานวฒันธรรม ใหค้งอยูโ่ดยการอนุรักษ ์บาํรุงรักษา เพื�อจะสามารถใชเ้ป็นวตัถุดิบหรือตน้ทุน

ของการท่องเที�ยว เช่น โบราณสถาน งานประเพณี เป็นต้น ถือได้ว่าเป็นส่วนสําคัญที�จะดึงดูด

นกัท่องเที�ยว ทั�งชาวไทย และชาวต่างชาติ และประการที�สามปัจจยัทางเศรษฐกิจ ถือเป็นปัจจยัสาํคญัที�

ส่งผลกระทบกับการท่องเที�ยวกล่าวคือหากเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื�อง จะส่งผลให้

ประชาชนมีรายไดม้ากขึ�นความสามารถในการใชจ่้ายดา้นการท่องเที�ยวเพิ�มมากขึ�น ส่งผลต่ออตัราการ

เจริญเติบโตในธุรกิจท่องเที�ยวอยา่งต่อเนื�อง (อมราวดี คาํบุญ, 2556) 

 ในการพัฒนาการท่องเที�ยวจะต้องมีการพัฒนาปัจจัย 6 ประการ ซึ� งประกอบด้วย แหล่ง

ท่องเที�ยว การเขา้ถึงแหล่งท่องเที�ยว สิ�งอาํนวยความสะดวก โปรแกรมการท่องเที�ยว กิจกรรมการ

ท่องเที�ยวและบริการเสริม ซึ� งมีรายละเอียดดังนี�  ปัจจัยที�หนึ� ง ปัจจัยทางด้านแหล่งท่องเที�ยว เป็น

องค์ประกอบสําคญัในการพฒันาการท่องเที�ยว เพราะแหล่งท่องเที�ยวตอ้งมีสิ�งดึงดูดความสนใจของ

นกัท่องเที�ยวอยา่งใดอยา่งหนึ�งในให้นกัท่องเที�ยวเดินทางไปเยี�ยมชม สิ�งดึงดูดใจดา้นการท่องเที�ยวแบ่ง

ได ้4 ประเภทไดแ้ก่ แหล่งท่องเที�ยวตามธรรมชาติ แหล่งท่องเที�ยวทางวฒันธรรม ชาติพนัธ์ุ และการให้

ความบนัเทิง ปัจจยัที�สอง ปัจจยัทางดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเที�ยว เป็นองคป์ระกอบที�สาํคญัอย่างหนึ� ง

ของการพัฒนาการท่องเที�ยวที�ต้องมีเส้นทางหรือเครือข่ายคมนาคมขนส่งที�สามารถเข้าถึงแหล่ง

ท่องเที�ยวนั�น ตลอดจนสามารถติดต่อเชื�อมโยงกนัระหว่างแหล่งท่องเที�ยวหนึ� งกบัอีกแหล่งท่องเที�ยว

หนึ� งที�อยูบ่ริเวณใกลเ้คียง อีกทั�งตอ้งมีที�จอดรถหรือสถานีรถไฟหรือท่าเรือหรือท่าอากาศยานเพื�อให้

ธุรกิจการขนส่งสามารถนาํนกัท่องเที�ยวเขา้ไปท่องเที�ยวยงัแหล่งท่องเที�ยวไดอ้ยา่งสะดวกและปลอดภยั 

ปัจจัยที�สาม ปัจจยัทางดา้น สิ�งอาํนวยความสะดวก เป็นองค์ประกอบที�สําคญัที�ตอ้งมีสิ�งอาํนวยความ

สะดวกบริการนักท่องเที�ยวที� เข้ามายงัแหล่งท่องเที�ยวนั� นให้ได้รับความสะดวกสบายและความ

ประทบัใจ เกิดความรู้สึกปลอดภยั ทาํใหน้กัท่องเที�ยวอยากจะอยูท่่องเที�ยวในระยะเวลาที�นานขึ�น เช่น ที�

พกั ร้านอาหาร ภตัตาคาร โทรศพัท ์แผนที� ร้านขายของ เป็นตน้  ปัจจยัที�สี�  ปัจจยัทางดา้นโปรแกรมการ

ท่องเที�ยว  เป็นการจัดโปรแกรมการท่องเที�ยวสําเร็จรูปไวส้ําหรับนักท่องเที�ยว เพื�ออาํนวยความ

สะดวกสบาย ซึ� งอาจเป็นการเตรียมการโดยเจา้ของโรงแรมรีสอร์ท หรือโดยหน่วยงานภาครัฐที�อาจ

จัดเป็นโปรโมชั�นส่งเสริมการท่องเที�ยวให้มีความน่าสนใจต่อการท่องเที�ยวก็ได้ ปัจจัยที�ห้า ปัจจัย
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ทางด้าน กิจกรรมการท่องเที�ยว คือ กิจกรรมที�นักท่องเที�ยวสามารถกระทาํได้ในระหว่างเดินทาง

ท่องเที�ยว โดยมีอยูห่ลายรูปแบบ นกัท่องเที�ยวสามารถเลือกทาํไดต้ามความถนัดและความสนใจ ไม่ว่า

จะเป็นกิจกรรมบนบก กิจกรรมทางนํ�า กิจกรรมทางอากาศ หรือแมแ้ต่การดาํดิ�งลงสู่ใตท้อ้งทะเล ปัจจยั

ที�หก ปัจจยัทางดา้น บริการเสริม เป็นบริการที�นอกเหนือจากบริการขั�นพื�นฐานสําหรับนักท่องเที�ยว 

เช่น ธนาคาร ไปรษณีย ์โรงพยาบาล ร้านอินเตอร์เน็ต เป็นตน้ โดยปกติการบริการนี�ทางภาครัฐจะเป็นผู ้

จดัหาและพฒันา เพื�อบริการแก่ประชาชนของตนเอง ซึ� งถือไดว่้าเป็นผลพลอยไดใ้นการให้บริการแก่

นกัท่องเที�ยว (กิตติศกัดิ�  กลิ�นหมื�นไวย, 2561) 

การจะพัฒนาการท่องเที�ยวให้มีประสิทธิภาพได้นั� นจะต้องอาศัยปัจจัยหลายประการทั� ง

ทางดา้นสังคม เศรษฐกิจ สิ�งแวดลอ้ม และตอ้งมีการพฒันาองคป์ระกอบของสถานที�ท่องเที�ยวทั�งเรื�อง 

แหล่งท่องเที�ยว การเขา้ถึงแหล่งท่องเที�ยว สิ�งอาํนวยความสะดวก โปรแกรมการท่องเที�ยว กิจกรรมการ

ท่องเที�ยวและบริการเสริม โดยปัจจยัทั�งหมดเป็นปัจจยัที�จะช่วยส่งเสริมการพฒันาการท่องเที�ยว 

 

การท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

 เป็นการท่องเที�ยวเชิงประวติัศาสตร์  โบราณสถาน ศาสนสถานต่างๆ โดยมีนักวิชาการให้

ความหมายหลายแง่มุมแตกต่างกนัออกไป 

ความหมายของการท่องเที�ยวเชิงวัฒนธรรม 

 การท่องเที�ยวซึ� งให้ความสําคญักบัวฒันธรรมของแหล่งท่องเที�ยว และสถานที�เป็นจุดหมาย

ปลายทางของการเดินทางท่องเที�ยวนกัท่องเที�ยวจะสนใจวิถีชีวิต มรดกวฒันธรรม ศิลปะ อุตสาหกรรม 

และกิจกรรมนันทนาการของชุมชนท้องถิ�น นักท่องเที�ยวจะเยี�ยมชมและศึกษาแหล่งประวติัศาสตร์ 

ศิลปะ มหกรรมและงานแสดงสินคา้หัตถกรรม พิพิธภณัฑ์ทุกประเภท ศิลปะการแสดงและทศันศิลป์ 

ตลอดจนแหล่งมรดกต่าง ๆ (พยอม ธรรมบุตร, 2549) นอกจากนี� ยงัเป็นการเดินทางไปยงัแหล่ง

ท่องเที�ยวที�เป็นโบราณสถาน ศาสนสถาน รวมถึงการเดินทางเพื�อชื�นชมวิถีชีวิต เทศกาล งานประเพณี 

และศิลปวฒันธรรมของชุมชนในทอ้งถิ�นต่างๆ ทั�งนี� ต้องคาํนึงถึงผลกระทบที�จะเกิดขึ�นต่อบุคคลใน

ชุมชนนั�นๆโดยให้เกิดนอ้ยที�สุดหรือไม่ให้เกิดเลยหากเป็นไปได ้ทางดา้นเจา้บา้นหรือชุมชนทอ้งถิ�นก็

สมควรที�จะรักษาวฒันธรรมพื�นบา้นดั�งเดิมไว ้ไม่ให้เกิดการเปลี�ยนแปลงหรือดดัแปลงเพื�อให้เขา้กบัยุค

สมยัและเพื�อไม่ให้เกิดความยดืเยื�อกส็ามารถทาํไดแ้ต่ตอ้งไม่ให้เสียรูปแบบดั�งเดิมหรือความหมายที�เป็น

หัวใจสําคญัของวฒันธรรมนั� นๆ ซึ� งหากไม่รักษาไวจ้ะก่อให้เกิดการสูญเสียคุณค่าทางวฒันธรรมใน

ที�สุด (วิภาวรรณ  มะโนมั�น, 2554) 
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การท่องเที�ยวจึงเป็นการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที�ยวเพื�อเรียนรู้คุณค่าทางวัฒนธรรม 

ประวติัศาสตร์ วิถีชีวิต เทศกาล งานประเพณี และศิลปวฒันธรรมของชุมชนในทอ้งถิ�น ศิลปะ มหกรรม

และงานแสดงสินคา้หัตถกรรม พพิิธภณัฑทุ์กประเภท ศิลปะการแสดงและทศันศิลป์ ต่างๆ 

ประเภทของการท่องเที�ยวเชิงวัฒนธรรม 

ประเภทการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ประการที�หนึ� งคือประเภท

มรดกทางวฒันธรรมเป็นกลุ่มการท่องเที�ยวเชิงสร้างสรรคอ์นัเกี�ยวเนื�องกบัประวติัศาสตร์ร่องรอยทาง

ประวติัศาสตร์โบราณคดีวฒันธรรมประเพณีความเชื�อสภาพสังคมแบ่งเป็นกลุ่มย่อยคือกลุ่มแสดงออก

ทางวฒันธรรมแบบดั�งเดิม เช่น ศิลปะงานฝีมือเทศกาลงานประเพณีต่าง ๆ กลุ่มที�ตั�งทางวฒันธรรมเช่น 

โบราณสถาน พิพิธภณัฑเ์ป็นตน้  ประการที�สองคือ ประเภทศิลปะ เป็นกลุ่มการท่องเที�ยวเชิงสร้างสรรค์

บนพื�นฐานของศิลปวฒันธรรมแบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อยคือ งานศิลปะ เช่น การวาดภาพ รูปปั� น และวตัถุ

โบราณ ศิลปะการแสดงเช่น การแสดงดนตรีพื�นบา้นการแสดงนาฏศิลป์การแสดงละครภาพยนตร์เป็น

ตน้ ประการที�สามคือ ประเภทวิถีชีวิต เป็นกลุ่มท่องเที�ยวเชิงสร้างสรรค์ที�เกี�ยวเนื�องกับวิถีชีวิต การ

ดาํรงชีวิตหรือวิถีการทาํมาหากินของตนในชุมชนทอ้งถิ�นหรือชาวพื�นเมืองแบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อยคือ วิถี

ชีวิตของสังคมเมือง เช่น ยา่นการคา้โบราณ ยา่นสาํเพง็ ยา่นเยาวราช ยา่นบางลาํพู ยา่นเมืองเก่าน่าน ยา่น

เมืองเก่าแปดริ�ว ย่านถนนนางงามสงขลา วิถีชีวิตสังคมชนบท เช่น หมู่บ้านช้างตากลาง อาํเภอท่าตูม 

จงัหวดัสุรินทร์ ตลาดนํ�าดาํเนินสะดวก การเลี�ยงนกเขา อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา การทาํนา การทอผา้ 

การทาํเครื�องปั�นดินเผา ประการที�สี�คือ ประเภทสื�อ เป็นกลุ่มท่องเที�ยวเชิงสร้างสรรคที์�เกี�ยวเนื�องกบัการ

สื�อสารกบักลุ่มคนกลุ่มใหญ่หรือสื�อสารกับนักท่องเที�ยวที�เป็นกลุ่มเป้าหมาย แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อยคือ 

งานสื�อสิ�งพิมพท่์องเที�ยวเชิงสร้างสรรคเ์ช่น คู่มือท่องเที�ยว นิตยสารการท่องเที�ยว หรือสิ�งพิมพอ์ื�น ๆ ที�

มีส่วนสร้างความน่าสนใจเกี�ยวกบัสถานที�ท่องเที�ยวหรือแหล่งท่องเที�ยวให้มีความน่าสนใจและสามารถ

สื�อในสิ� งที�มีคุณค่าให้เกิดความน่าสนใจ งานโสตทัศน์ สื�อโฆษณาทางโทรทัศน์ วิทยุ หรืออื�น ๆ ที�

เกี�ยวกบัการส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจการเป็นมาของต้นแบบ ความเป็นของแท้ดังเดิม ของแหล่ง

ท่องเที�ยวหรือสถานที�นั�นๆ ประการที�ห้าคือ ประเภทการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้เป็นกลุ่ม

ท่องเที�ยวเชิงสร้างสรรคท์ี�เป็นสินคา้และบริการ เพื�อตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเที�ยวทีมีความ

ตอ้งการแตกต่างกนั แบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อย คือ กลุ่มการออกแบบ เช่น การออกแบบห้องพกัในโรงแรม รี

สอร์ท การออกแบบสินคา้ของที�ระลึก ให้มีอตัลกัษณ์ความเป็นทอ้งถิ�น หรือแหล่งท่องเที�ยวนั�นๆกลุ่ม

สื�อสมัยใหม่ เช่น ระบบดิจิตอล ซอฟต์แวร์ เกมส์ต่างๆ กลุ่มบริการทางความคิดการท่องเที�ยวเชิง



   

 263 

สร้างสรรค ์เช่น การบริการทางสถาปัตยกรรม โฆษณา นนัทนาการ และบริการแนวคิด เชิงสร้างสรรค์

อื�น ๆ (จุไลยรั์ตน์  โคหนองบวั, 2556) 

การท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมออกเป็นประเภทย่อย ได ้5 ประเภท ดังนี�  ประการที�หนึ� ง คือการ

ท่องเที�ยวเชิงประวติัศาสตร์ หมายถึงการเดินทางท่องเที�ยวไปยงัแหล่งท่องเที�ยวทางโบราณคดี และ

ประวัติศาสตร์เพื�อชื�นชมและเพลิดเพลินในสถานที� ท่องเที�ยว โดยได้รับความรู้ ความเข้าใจต่อ

ประวติัศาสตร์และโบราณคดีในทอ้งถิ�น บนพื�นฐานความรับผดิชอบและมีจิตสํานึกต่อการรักษามรดก

ทางวฒันธรรม และคุณคา่ของสภาพแวดลอ้มโดยที�ชุมชนทอ้งถิ�นมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเที�ยว 

ประการที�สอง คือการท่องเที�ยวทางวฒันธรรมและประเพณี หมายถึง การเดินทางท่องเที�ยวเพื�อชมงาน

ศิลปวฒันธรรมประเพณีต่าง ๆ ที�ชาวบา้นในทอ้งถิ�นนั�น ๆ จดัขึ�น และศึกษาความเชื�อการยอมรับนับถือ 

การเคารพพิธีกรรมต่าง ๆ และได้รับความรู้ ความเข้าใจต่อสภาพสังคม วัฒนธรรม และประเพณี 

ประการที�สาม คือการท่องเที�ยวเชิงวิถีชนบท หมายถึง การเดินทางท่องเที�ยวในหมู่บ้านชนบทที�มี

ลกัษณะ วิถีชีวิต และผลงานสร้างสรรค์ที�มีเอกลกัษณ์พิเศษโดดเด่น เพื�อให้ไดรั้บความเพลิดเพลิน ได้

ความรู้ ศึกษาผลงานสร้างสรรค ์และภูมิปัญญาพื�นบา้น ประการที�สี�  คือการท่องเที�ยวเชิงกีฬา หมายถึง 

การเดินทางท่องเที�ยวไปยงัสถานที�ออกกาํลงักาย เล่นกีฬา หรือแข่งขนักีฬาโดยมีกิจกรรมการท่องเที�ยว

ในรูปแบบของการจดัรายการกีฬา ตามเส้นทางที�มีแหล่งท่องเที�ยวที�น่าสนใจ เพื�อให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม

ได้สนุกสนานเพลิดเพลินกบัการออกกาํลงักาย หรือการเล่นกีฬา ประการที�ห้า คือการท่องเที�ยงเชิง

สุขภาพ หมายถึง การเดินทางท่องเที�ยวไปเยี�ยมชมแหล่งท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม โดยมีกิจกรรมที�

ส่งเสริมสุขภาพหรือฟื� นฟูสุขภาพ เช่น การนวดตวั การนวดฝ่าทา้ การอบสมุนไพร และการฝึกสมาธิ 

(บุญเลิศ จิตตั�งวฒันา และ เพญ็ศิริ ศรีคาํภา, 2557) 

ประเภทการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมมีหลากหลายประเภท ซึ� งแต่ละประเภทจะมีเป้าหมายและ

ความตอ้งการที�แตกต่างกนัออกไป เช่น ประเภทมรดกทางวฒันธรรม ประเภทศิลปะ ประเภทวิถีชีวิต 

ประเภทสื�อ ประเภทการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้  

องค์ประกอบของแหล่งท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

 แหล่งท่องเที�ยวทุกประเภทตอ้งมีองค์ประกอบที�สาํคญัอยู่อย่างน้อง � สิ�งดงันี�  ประการที�หนึ� ง

คือ องคป์ระกอบดา้นสิ�งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที�ยวเป็นสิ�งดึงดูดใจที�ทาํให้นกัท่องเที�ยวอยากเดินทาง

ไปสัมผสั ชื�นชมและมีประสบการณ์ในวฒันธรรมของสถานที�นั�น ซึ� งแต่ละสถานที�จะมีจุดเด่นหรือจุด

ดึงดูดใจแตกต่างกนัไป เช่น ทศันียภาพอนัสวยงามตามธรรมชาติ คุณค่าทางวฒันธรรมและวิถีชีวิต หรือ 

กิจกรรมพิเศษเพื�อการท่องเที�ยว เช่น การแสดง อาหารพื�นเมือง เป็นตน้ แหล่งท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม
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แตกต่างจากแหล่งท่องเที�ยวอื�นๆ โดยมีวฒันธรรม วิถีชีวิตของชุมชน เป็นปัจจยัสาํคญัในการดึงอุปสงค์

การท่องเที�ยวมายงัแหล่งท่องเที�ยว ประการที�สองคือ องคป์ระกอบดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเที�ยว เป็น

ปัจจยัสําคญัที�ทาํให้นักท่องเที�ยวสามารถเดินทางเขา้ไปท่องเที�ยวในแหล่งท่องเที�ยวได้ โดยมีเส้นทาง

หรือเครือข่ายการคมนาคมที�สามารถเขา้ถึงแหล่งท่องเที�ยวไดอ้ยา่งสะดวกและปลอดภยัและเพียงพอต่อ

ความตอ้งการของนักท่องเที�ยวและพอเหมาะกบัความสามารถในการรองรับนักท่องเที�ยวของแต่ละ

แหล่งท่องเที�ยว รวมถึงการจดัหาบริเวณที�อาํนวยความสะดวกให้แก่ยานพาหนะ โดยตอ้งคาํนึงถึงการ

ป้องกนัไม่ให้เกิดปัญหาอื�นๆ ตามมา เช่น การทาํลายทศันียภาพ ปัญหามลภาวะทางอากาศ หรือ ปัญหา

สภาพการจราจรติดขดั เป็นตน้ ประการที�สามคือ องค์ประกอบดา้นสิ�งอาํนวยความสะดวกในแหล่ง

ท่องเที�ยว เพื�อการอาํนวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที�ยว จาํเป็นที�แหล่ง

ท่องเที�ยวนั�นจะตอ้งมีสิ�งอาํนวยความสะดวกอยา่งเพียงพอ (บุญเลิศ จิตตั�งวฒันา, 2549) 

 การท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมเป็นการท่องเที�ยวเพื�อเรียนรู้ผูอื้�นและยอ้นกลบัมามองตวัเองอย่าง

เขา้ใจในสรรพสิ�งของโลกที�ไม่สามารถแยกตัวออกจากกนัได้ ต้องพึ� งพาอาศยัซึ� งกนัและกนั ฉะนั� น

องค์ประกอบของการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมที�สําคญัจึงควรมี � ด้านอิงตามองค์ประกอบของการ

ท่องเที�ยวแบบยั�งยนืดงัต่อไปนี� คือ ประการที�หนึ�งคือ องคป์ระกอบดา้นแหล่งท่องเที�ยวทางวฒันธรรม 

เป็นการท่องเที�ยวในแหล่งท่องเที�ยวทางวฒันธรรมที�มีเอกลกัษณ์เฉพาะถิ�นซึ� งประกอบไปดว้ย10ขอ้ที�

สําคัญคือ ข้อที�หนึ� ง ประวติัศาสตร์และร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที�ยงัปรากฏให้เห็น  ข้อที�สอง 

โบราณคดีและพิพิธภณัฑ์สถานต่าง ๆ  ขอ้ที�สาม งานสถาปัตยกรรมเก่าแก่ดงัเดิมในทอ้งถิ�นและสิ�งปลูก

สร้าง ผงัเมือง รวมทั�งซากปรักหักพงั  ขอ้ที�สี�  ศิลปะ หัตถกรรม ประติมากรรม ภาพวาด รูปปั� น และ

แกะสลกั  ขอ้ที�ห้า ศาสนารวมถึงพิธีกรรมต่าง ๆ ทางศาสนา  ขอ้ที�หก ดนตรี การแสดงละคร ภาพยนตร์ 

มหรสพต่าง ๆ  ขอ้ที�เจ็ด ภาษาและวรรณกรรม รวมถึงระบบการศึกษา  ขอ้ที�แปด วิถีชีวิต เสื�อผา้เครื�อง

แต่งกาย การทําอาหาร ธรรมเนียมการรับประทานอาหาร  ข้อที� เก้า ประเพณี วัฒนธรรมพื�นบ้าน 

ขนบธรรมเนียม และเทศกาลต่าง ๆ  ขอ้ที�สิบ ลกัษณะงานหรือเทคโนโลยต่ีาง ๆ ที�มีการนาํมาใชเ้ฉพาะ

ท้องถิ�น ประการที�สองคือ องค์ประกอบด้านกระบวนการศึกษาสิ� งแวดล้อมเป็นการท่องเที�ยวที�มี�

กระบวนการศึกษาสิ�งแวดลอ้ม โดยมีการศึกษาเรียนรู้สภาพแวดลอ้มและระบบนิเวศในแหล่งท่องเที�ยว

ทางวัฒนธรรมเพื�อปลุกจิตสํานึกที�ถูกต้องในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้แก่ผูที้� เกี�ยวขอ้งกับการ

ท่องเที�ยว ประการที�สามคือ องค์ประกอบด้านธุรกิจท่องเที�ยว เป็นการท่องเที�ยวที�มีการให้บริการ

ทางการท่องเที�ยวโดยผูป้ระกอบธุรกิจท่องเที�ยว เพื�ออาํนวยความสะดวกแก่นักท่องเที�ยว และได้

ผลตอบแทนในกาํไรสู่ธุรกิจท่องเที�ยว ซึ� งผูป้ระกอบธุรกิจท่องเที�ยวจะตอ้งมีความรู้เกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้ม
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ศึกษา อีกทั� งช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที�ยวทางวัฒนธรรม และสิ� งแวดล้อม ประการที� สี� คือ 

องคป์ระกอบดา้นการตลาดท่องเที�ยว เป็นการท่องเที�ยวที�มีการคาํนึงถึงการตลาดท่องเที�ยวคุณภาพ โดย

แสวงหานักท่องเที�ยวคุณภาพให้เดินทางเขา้มาท่องเที�ยวยงัแหล่งท่องเที�ยวทางวฒันธรรม เพื�อให้

นกัท่องเที�ยวคุณภาพไดรั้บรู้และประสบการณ์จากการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมอยา่งพึงพอใจ อีกทั�งช่วย

อนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที�ยวทางวฒันธรรมและสิ�งแวดลอ้ม ประการที�ห้าคือ องค์ประกอบดา้นการมี

ส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถิ�น เป็นการท่องเที�ยวที�มีการคาํนึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยให้ชุมชน

ทอ้งถิ�นในแหล่งท่องเที�ยวทางวฒันธรรมนั�นมีส่วนร่วมในการพฒันาหรือจดัการการท่องเที�ยวอยา่งเต็ม

รูปแบบ และไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทน เพื�อกระจายรายไดสู่้ทอ้งถิ�น และยกระดบัคุณภาพชีวิตของ

คนในชุมชนท้องถิ�น ประการที�หกคือ องค์ประกอบด้านการสร้างจิตสํานึกแก่ผูเ้กี�ยวขอ้งกับการ

ท่องเที�ยว เป็นการท่องเที�ยวที�ต้องคาํนึงถึงการปลูกฝังจิตสํานึกที� ถูกต้องทางการท่องเที�ยวแก่ผู ้ที�

เกี�ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีการให้ความรู้และสื�อความหมายในการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที�ยวทาง

วฒันธรรมและสิ�งแวดลอ้ม เพื�อใหทุ้กฝ่ายเกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรท่องเที�ยวทางวฒันธรรม

และสิ�งแวดลอ้ม (ธิติรัฐ ธรรมจง, 2553) 

องคป์ระกอบของแหล่งท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมมีหลากหลายองคป์ระกอบทั�งองคป์ระกอบดา้น

สิ�งดึงดูดใจ องคป์ระกอบดา้นการเขา้ถึง และองคป์ระกอบดา้นสิ�งอาํนวยความสะดวก ซึ� งจะแตกต่างกนั

ไปในแต่ละภูมิภาค พื�นที�  แต่องค์ประกอบหลักที�สําคัญของสถานที� ท่องเที�ยวเชิงวัฒนธรรม คือ 

ประวติัศาสตร์ โบราณคดี  งานสถาปัตยกรรมเก่าแก่ วิถีชีวิต หัตกรรม ขนบธรรมเนียม ศาสนพิธีกรรม

ต่างๆ มหรสพ ภาษาและวรรณกรรม ซึ� งองคป์ระกอบเหล่านี� เป็นสิ�งที�สาํคญัขององคป์ระกอบของแหล่ง

ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม  

 

การพฒันาการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

การพฒันาการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมคือ การดาํเนินงานพฒันาสภาพชุมชนดา้นต่าง ๆ ไม่ว่า

จะเป็นสิ�งอาํนวยความสะดวกหรือโครงสร้างพื�นฐาน โดยมีการวางแผนการจดัการจากภาครัฐ ทั� งนี�

เพื�อให้เกิดความพึงพอใจของนกัท่องเที�ยวอนัจะทาํให้เกิดการขยายตวัของอุตสาหกรรมท่องเที�ยว ซึ� งจะ

ควบคู่ไปกบัการรักษาทรัพยากรให้คงความดึงดูดใจ ทั� งนี� จาํเป็นตอ้งสอดคล้องกับสภาพและความ

ต้องการของชุมชน และเกิดการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาการท่องเที�ยวอย่างเป็นธรรม 

(อมราวดี คาํบุญ, 2556)  
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 โดยการพฒันาการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมนั�นจุดเริ�มตน้ที�สําคญัของการพฒันาการท่องเที�ยว

เชิงวฒันธรรม คือ การมีส่วนร่วมของคนทอ้งถิ�นในทุกดา้นและทุกกระบวนการของการพฒันา อยา่งไร

ก็ตาม หากคนทอ้งถิ�นขาดขอ้มูล ประสบการณ์ และทกัษะที�เกี�ยวกบัการพฒันาหรือการจดัการชุมชนให้

เป็นแหล่งท่องเที�ยวทางวฒันธรรมอยา่งย ั�งยนื จะทาํใหค้นทอ้งถิ�นไม่สามารถมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  

กาํหนดปัญหา  วางแผน  ดาํเนินงานและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั�น  การพฒันาคน

ทอ้งถิ�นโดยการอบรมใหค้วามรู้และประสบการณ์จึงเป็นเครื�องมือที�สาํคญัในการส่งเสริมให้คนทอ้งถิ�น

มีส่วนร่วมในทุกดา้นมากยิ�งขึ�น  ซึ� งจะส่งผลให้คนทอ้งถิ�นตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวฒันธรรม

ของตน เกิดความภาคภูมิใจและใช้มรดกทางวฒันธรรมในทิศทางที�ย ั�งยืนและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทุก

กลุ่มในชุมชนที�เป็นแหล่งท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม  จาํเป็นตอ้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการตลาด

กบัหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื�อพฒันาผลิตภณัฑ์การท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมให้สอดคลอ้งกบั

ความต้องการ ความสนใจ และประโยชน์ของชุมชนท้องถิ�น ความพร้อมของสภาพแวดล้อมทาง

ธรรมชาติ และความตอ้งการของนักท่องเที�ยว การตลาดจึงไม่ได้ทาํขึ�นเพียงเพื�อดึงดูดใจหรือบรรลุ

ความตอ้งการของนกัท่องเที�ยวเท่านั�น แต่ตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัทั�งหมดที�มีต่อการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

(นุชนารถ รัตนสุวงศช์ยั, 2554) 

ดงันั�น การพฒันาการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมจะตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมของคนในทอ้งถิ�นใน

การพฒันาการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมโดยจดัการอบรมให้ความแก่ประชาชนและที�สาํคญัคือการตลาด

เพื�อพฒันาผลิตภณัฑ์การท่องเที�ยวให้สอดคลอ้งต่อความตอ้งการโดยอาศยัเครือข่ายความร่วมมือทาง

การตลาดของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

 

บทสรุป 

การพฒันาการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมนั�นสิ�งที�สาํคญัในการพฒันาการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

จุดเริ�มตน้ที�สําคญัของการพฒันาการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม คือ การมีส่วนร่วมของคนทอ้งถิ�นในทุก

ดา้นและทุกกระบวนการของการพฒันา การอาศยัความร่วมมือของทุกๆ ฝ่ายทั�งในส่วนของภาครัฐเป็น

แกนหลกัในการเขา้มามีส่วนช่วยในการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม ภาคเอกชนที�ไดรั้บมอบหมายงานจาก

ภาครัฐในการมีส่วนร่วมของการท่องเที�ยวเชิงวัฒนธรรมและภาคประชาชนที�มีส่วนร่วมในการ

ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม(นุชนารถ รัตนสุวงศช์ัย, ����)เพราะการที�จะนาํมรดกทางวฒันธรรมมาเป็น

ทรัพยากรการท่องเที�ยวนั�น คนทอ้งถิ�นจาํเป็นที�จะตอ้งมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการตดัสินใจที�จะ

พฒันาพื�นที�ของชุมชนให้กลายเป็นแหล่งท่องเที�ยวที�สําคญัและมีคุณค่าทางจิตใจ โดยการพฒันาการ
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ท่องเที�ยวมี 3 ปัจจยัหลกัดงันี�  ประการที�หนึ� งปัจจยัทางสิ�งแวดลอ้ม เป็นส่วนหนึ� งที�มีผลกระทบต่อการ

ท่องเที�ยวโดยตรงควรมีการพฒันาเพื�อยกระดับมาตรฐานคุณภาพและบริการด้านการท่องเที�ยว และ

รองรับความตอ้งการของนกัท่องเที�ยว ประการที�สองปัจจยัทางสังคมและวฒันธรรม การรักษารากฐาน

วฒันธรรม ให้คงอยู่โดยการอนุรักษ์ บาํรุงรักษา เพื�อจะสามารถใช้เป็นวตัถุดิบหรือต้นทุนของการ

ท่องเที�ยว เช่น โบราณสถาน งานประเพณี เป็นตน้ ถือไดว้่าเป็นส่วนสําคญัที�จะดึงดูดนักท่องเที�ยว ทั�ง

ชาวไทย และชาวต่างชาติ และประการที�สามปัจจยัทางเศรษฐกิจ ถือเป็นปัจจยัสาํคญัที�ส่งผลกระทบกบั

การท่องเที�ยว(อมราวดี คาํบุญ, ����)กล่าวคือหากเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตอยา่งต่อเนื�อง จะส่งผลให้

ประชาชนมีรายไดม้ากขึ�นความสามารถในการใชจ่้ายดา้นการท่องเที�ยวเพิ�มมากขึ�น ส่งผลต่ออตัราการ

เจริญเติบโตในธุรกิจท่องเที�ยวอย่างต่อเนื�อง เพราะฉะนั� นหมายความว่านอกจากที�จะรักษาแหล่ง

ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมไวไ้ดแ้ลว้นั�นยงัจะช่วยทาํใหชุ้มชนมีความพฒันาทางดา้นของเศรษฐกิจและทาํ

ใหก้ลายเป็นแหล่งท่องเที�ยวที�สาํคญัทางดา้นวฒันธรรมสืบต่อไป 
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 บทความวิชาการเรื� องความเครียดในการปฏิบติังานและการแกไ้ขความเครียดของเจ้าหน้าที�

ราชทณัฑ์จงัหวดัสระบุรี มีวตัถุประสงค(์�)เพื�อศึกษาระดบัความเครียดของเจา้หน้าที�ราชทณัฑ์จงัหวดั

สระบุรี (�) เพื�อศึกษาแนวทางการแกไ้ขความเครียดของเจา้หนา้ที�ราชทณัฑจ์งัหวดัสระบุรี  ความเครียด

เป็นภาวะของความรู้สึกหรือภาวะอารมณ์ที� รู้สึกไม่สบายใจ และต้องเผชิญกับปัญหาที� เกิดขึ� นซึ� ง

สามารถพบไดใ้นชีวิตประจาํวนั ปัจจยัที�ก่อให้เกิดความเครียดซึ� งสามารถพบไดจ้ากปัจจยัที�เกิดจากตวั

บุคคลเองและสภาพแวดลอ้มรอบตวับุคคล ระดบัของความเครียดแบ่งออกเป็น � ระดบั คอื ความเครียด

ระดบัต ํ�า ความเครียดระดับปานกลาง ความเครียดระดับสูง ความเครียดส่งผลกระทบต่อทางร่างกาย 

ทางจิตใจ และทางพฤติกรรม ซึ� งความเครียดมีแนวโน้มว่ามีโอกาสจะเกิดโรคเรื� อรัง เช่น ต่อมหมวกไต

มีปัญหา ปวดเมื�อยกล้ามเนื� อ เป็นต้น มีการศึกษาซึ� งแสดงให้เห็นว่าความเครียดที� เกิดขึ� นจากการ

ปฏิบติังานทาํให้เกิดความวิตกกงัวลในการทาํงาน ซึ� งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานลดลงอตัรา

การลาออกเพิ�มมากขึ�น อาชีพเจา้หนา้ที�ราชทณัฑจ์งัหวดัสระบุรี เป็นอาชีพที�ตอ้งมีการเผชิญความเครียด

ในการปฏิบัติงาน สาเหตุมาจากสภาพแวดล้อมของการทาํงาน ในการที�ผูต้อ้งขงัแสดงความเครียด

ออกมาให้เจา้หนา้ที�ราชทณัฑ์จงัหวดัสระบุรีไดรั้บรู้ถึงความเครียด การฆ่าตวัตาย การหลบหนีอ รวมถึง

การก่อจลาจลของผูต้อ้งขงั โดยที�เจา้หน้าที�ราชทณัฑ์ตอ้งมีวิธีการจดัการกบัปัญหาดงักล่าว รวมถึงการ

ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของผูต้้องขงัให้กับเขา้ไปสู่สังคมได้อย่างปกติสุข   ซึ� งมีแนวทางแกไ้ข
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ความเครียดอันจะส่งผลดีต่อในการปฏิบัติงานขององค์กร และบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานมากยิ�งขึ�น 

 

คาํสําคญั: ความเครียด, เจา้หนา้ที�ราชทณัฑ,์ สระบุรี 

 

Abstract 

 Academic article on performance stress of corrections officers, Saraburi Province Objective 

1 )  to study the stress levels of correctional officers of Saraburi Province 2 )  to study guidelines for 

correcting stress of Saraburi Provincial Corrections Officers. Stress is a state of uncomfortable 

feelings or emotions. And faced with problems that can be found in daily life Stress-causing factors 

can be found in the individual and the environment around them. There are 3  levels of stress. Low 

levels of stress Moderate stress High levels of stress Stress affects the body, mind and behavior. 

Which stress tends to have a chance of developing chronic diseases such as adrenal gland problems 

Muscle aches, etc. There are studies that show that performance stress leads to anxiety at work. 

Which resulted in a decrease in work efficiency and an increase in turnover rate Occupation 

Correctional officer, Saraburi Province It is a profession that requires operational coping. Caused by 

the environment of work  The inmates expressed stress to the Saraburi correctional officers of the 

stress, suicides, escapes, and the inmates' rebellion. Where correctional officers have to have a way to 

deal with such problems Including promoting and developing the capacity of prisoners to be able to 

enter society normally There are solutions to stress that will benefit the performance of the 

organization and personnel to be more efficient in their work. 

 

Keywords: stress , correctional officer , Saraburi province 

 

บทนํา              

           ความเครียดเป็นภาวะของอารมณ์ จิตใจ หรือความรู้สึกที�ได้เกิดขึ�นในเมื�อบุคคลต้องเผชิญกับ

ปัญหาต่างๆทั�งที�ไดมี้การรับรู้มาแลว้หรือเหตุการเฉพาะหน้าที�ไม่ไดค้าดคิดมาก่อน และทาํให้รู้สึกถูก

กดดนั ไม่สบายใจ วุ่นวายใจ กลวั วิตกกงัวล ตลอดจนถูกบีบคั�น เมื�อบุคคลรับรู้หรือประเมินว่าปัญหา
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เหล่านั�นจะเป็นสิ�งที�คุกคามทางจิตใจ หรืออาจจะก่อให้เกิดอนัตรายแก่ร่างกายของบุคคล จึงอาจจะ

ส่งผลให้สภาวะสมดุลของทั�งทางร่างกายและทางจิตใจเสียไป เมื�อเกิดความเครียด บุคคลจะแสดง

ปฏิกิริยาในการตอบสนองต่อความเครียดและทาํให้เกิดการเปลี�ยนแปลงในดา้นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นดา้น

ร่างกาย ดา้นจิตใจและอารมณ์ รวมทั�งดา้นพฤติกรรม แต่เมื�อเวลาผา่นไป และความเครียดเหล่านั�นคลาย

ลง (ศรีจนัทร์ พรจิราศิลป์, 2554) 

 กรมราชทณัฑ์ สังกดักระทรวงยติุธรรม ซึ� งไดย้า้ยมาจากสังกดักระทรวงมหาดไทย หลงัจากที�

ไดมี้การปฏิรูประบบราชการของไทย พ.ศ. ����  (กรมราชทณัฑ,์ ����) ซึ�งมีหน้าที�ในการควบคุมและ

แกไ้ขพฤติกรรม พฤตินิสัยของผูต้อ้งขงัเมื�อกบัออกไปสู่สังคมอยา่งปกติสุข ซึ�งในปัจจุบนันั�นไดป้ระสบ

ปัญหาในหลายด้าน เช่น ผูต้้องขงันั�นลน้เรือนจาํ การขาดแคลนของกาํลงัเจ้าหน้าที� ภาพลกัษณ์ของ

เรือนจาํ ทณัฑสถาน รวมถึงกรมราชทณัฑ์ และปัญหาการยอมรับในสังคมเมื�อผูต้อ้งขงัพน้โทษ รวมถึง

ในการปรับเปลี�ยนของบทบาท ภาระกิจ บริหาร งบประมาณ กฎหมาย วฒันธรรม และค่านิยมของ

องค์กร ที�ขา้ราชการของกรมราชทัณฑ์นั�นจะตอ้งปรับเปลี�ยนบทบาทสอดคลอ้งและตอบสนองตาม

นโยบายของรัฐ  งานราชทณัฑน์ั�นเป็นงานที�ป้องกนัสังคมใหป้ลอดภยั จากการที�ควบคุมผูต้อ้งขงัเพื�อให้

ไดรั้บการอบรมและแกไ้ข ให้กบัเขา้สู่สังคมไดโ้ดยที�ไม่กบัไปกระทาํความผิดอื�นใดอีก ซึ� งเป็นงานที�มี

ความซับซอ้นและละเอียดอ่อนที�จะแกไ้ขคน จึงจะตอ้งอาศยัประสบการณ์ในการควบคุมผูต้อ้งขงั (กรม

ราชทณัฑ,์ 2550) 

              บทความนี� มีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษาระดับความเครียดของเจ้าหน้าที�ราชทณัฑ์จังหวดัสระบุรี 

และเพื�อศึกษาแนวทางการแกไ้ขความเครียดของเจา้หนา้ที�ราชทณัฑ์จงัหวดัสระบุรี  โดยมี ขอบเขตของ

เนื� อหาบทความประกอบไปด้วย ความหมายของความเครียด สาเหตุของความเครียด ระดับของ

ความเครียด ผลกระทบของความเครียดที� เกิดจากการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที�ราชทัณฑ์ รวมถึง

แนวทางแกไ้ขความเครียด 

 

วรรณกรรมที�เกี�ยวข้อง 

ความหมายของความเครียด 

 ความหมายของความเครียด ไวว้่ามาจากภาษาลาตินว่า “Stricts” ซึ� งไดห้มายถึงความกดดนัที�ทาํ

ให้บุคคลหนึ�งมีความรู้สึกที�ไม่สบายใจ เป็นสภาวะทางจิตใจที�เกิดจากการที�บุคคลตอ้งเผชิญกบัปัญหาที�

เกิดขึ�นทั�งจากตวัเอง หรือสังคมและสิ�งแวดลอ้ม ทาํให้เกิดความรู้สึกแปรปรวนทั�งทางดา้นร่างกายและ

จิตใจ ซึ� งความเครียดนั�นจะเป็นปฏิกิริยาที�ไดต้อบสนองทั�งร่างกายและจิตใจ จึงเกิดการปรับตวัที�ได้
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แสดงออกมาในรูปแบบของความวิตกกงัวล ความวุ่นวายใจและความไม่สบายใจ ซึ� งทาํให้บุคคลเสีย

สมดุลในระบบร่างกายของตนเอง และเป็นแรงผลกัดนัที�จะทาํให้พฤติกรรมของบุคคลนั�นเปลี�ยนไปได ้

(จุฑารัตน ์สถิรปัญญาและวลัลภา คชภคัดี, 2551 : 93) 

 ความหมายของความเครียด ไวว้่าคาํจาํกดัความของความเครียด เป็นภาวะของความรู้สึกหรือ

ภาวะอารมณ์ที� รู้สึกไม่สบายใจ ความรู้สึกที�ไม่น่ายินดีของบุคคล ซึ� งเป็นผลมาจากการที�ได้รับรู้ใน

ขณะนั�น ที�มีความตอ้งการที�มากจนเกินไปและจาํเป็นที�ตอ้งเผชิญหนา้กบัความตอ้งการนั�น ความเครียด

เป็นการตอบสนองต่อสิ�งที�เขา้มารบเร้า หรือสิ� งที� เข้ามากระตุ้นต่อพฤติกรรมและเหตุการณ์ที� เขา้ม

คุกคาม และใช้ความสามารถของตนเองในการแกไ้ขเผชิญหน้าและป้องกนัได้ ความเครียดหมายถึง

ความรู้สึกกดดันหรือบีบคั�น และความตอ้งการ ในการเปลี�ยนแปลงของเงื�อนไขต่างๆ ที�จะส่งผลอยู่

บ่อยครั� งต่อสิ� งมีชีวิต รวมถึงบุคคลที�อยู่ในสภาพแวดล้อม ซึ� งกล่าวได้ว่าเป็นการตอบสนองความ

ตอ้งการในสิ�งใดๆ ที�ไม่แน่นอนของร่างกาย (รสนนัท ์แกว้เสน, 2551 : 17) 

 สรุปได้ว่าความเครียด หมายถึง สภาวะของร่างกายและจิตใจที�จะตอ้งเผชิญหนา้กบัเหตุการณ์

ต่างๆ โดยถูกสิ�งรบเร้าหรือกระตุน้ให้เกิดความรู้สึกกดดนั หรือถูกบีบบงัคบัจนก่อให้เกิดความกงัวลใจ

หรือวุ่นวายใจ ตลอดจนการที�แสดงออกมาในรูปแบบของพฤติกรรม ความรู้สึกของบุคคล ที�สามารถ

รับรู้ไดถึ้งความกดดนัที�เกินขีดความสามารถของตนเอง ต่อสถานการณ์ต่างๆที�ตอ้งเผชิญและประเมินว่า

ตนเองว่าไม่สามารถรับมือที�จะแกไ้ขต่อปัญหาที�เกิดขึ�นมาได ้

 

สาเหตุของความเครียด 

 สาเหตุของความมเครียดออกเป็น � ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

 �. ความเครียดที�เกิดจากสิ�งที�ดี (Positive thing stress) หรือที�เรียกว่าความสุข (Eustress) ซึ� งเป็น

ความเครียดที�จะทาํให้ผูรั้บได้เกิดความรู้สึกที�มีคามสุข ความคิดสร้างสรรค์ และมีความสามารถที�จะ

แกปั้ญหาไดดี้ยิ�งขึ�น ซึ� งจะมีความรู้สึกที�เพลิดเพลินอิ�มเอมไดด้ว้ยความปิติยนิดี ไดแ้ก่ การแต่งงานหรือ

ประสบความสาํเร็จในหนา้ที�การงาน  

 �. ความเครียดที�เกิดจากสิ� งที�ไม่ดี (Negative thing stress) หรือที�เรียกว่าความทุกข์ (Distress) 

ซึ� งเป็นความเครียดที�ทําให้ผูรั้บเกิดความรู้สึกที�ไม่พึงพอใจ โดยทั�วไปเมื�อบุคคลจะต้องเผชิญกับ

เหตุการณ์บางอย่าง ก็จะสามารถเขา้ใจไดท้นัทีว่าเกิดความทุกข ์ไดแ้ก่ ความเจ็บป่วย การหย่าลา้ง การ

สอบที�ผา่นหรือสอบตก (ปิยะฉตัร นาคประสงค,์ 2550) 
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 สาเหตุของความเครียด (Cauese of stress) คือตน้เหตุของความเครียด ซึ� งหมายถึงสิ�งที�จะทาํให้

เกิดความเครียด และเป็นปัญหาหรือสถานการณ์ที�จะก่อให้เกิดความไม่สมดุลของระบบในร่างกายของ

บุคคล ไม่ว่าจะทางศรีษะ จิตใจ วฒันธรรม และพฒันาการ ซึ� งอาจจะเป็นการรบกวนของบุคคลอย่าง

เดียวอาจมิใช่สิ�งที�จะก่อให้เกิดความเครียดของบุคคลก็ได้ ซึ� งสาเหตุของความเครียดมีอยู่ � ประการ 

ดงันี�  

 �. สาเหตุที� เกิดจากตัวของบุคคล ซึ� งประกอบไปด้วย ความรู้สึกคุน้เคยกับเหตุการณ์หรือ

สถานที� การรับรู้สิ�งที�กาํลงัจะเขา้มาคุกคาม ความสามารถที�บุคคลควบคุมได ้ความสามารถที�ทาํนายได ้

ความเขา้ใจถึงเหตุผล แรงจูงใจ รวมถึงลกัษณะบุคลิกภาพ เช่น คนที�เห็นคูณค่าหรือให้ค่ากบัตวัเองสูง 

จึงเชื�อมั�นว่าตนมีทรัพยาที�เพียงพอต่อการจดัการกบัสถานการณ์ต่างๆได ้ 

 �. สาเหตุที�เกิดจากสถานการณ์หรือสภาพแวดลอ้ม ลกัษณะของสภาพแวดลอ้มที�มกัจะทาํให้

บุคคลมีความรู้สึกที�เกิดความเครียด เช่น สถานการณ์ที�มีความรุนแรงหรือมีความอนัตรายมาก รวมถึง

การเปลี�ยนแปลงที�สําคญัต่อชีวิต เช่น การแต่งงาน การยา้ยที�พกัอาศยั การยา้ยโรงเรียน เป็นตน้  (อมร

ฤทธิ�  คชกูล, 2550) 

 สรุปได้ว่า สาเหตุของความเครียดเกิดมาจาก � สาเหตุหลกั คือ สาเหตุที�เกิดจากภายในของ

บุคคลและภายนอกของบุคคล สาเหตุที�เกิดจากภายในของบุคคล ไดแ้ก่ ภาวะทางดา้นอารมณ์ของบุคล

คลไม่ว่าจะเป็นความโกรธ หงุดหงิดง่าย มีความทุกขใ์จอยูบ่่อยครั� ง มีความเศร้าหรือซึมเศร้า สิ�นหวงัใน

การใชชี้วิต สาเหตุที�เกิดจากภายนอกของบุคคล ไดแ้ก่ อุปสรรคต่างๆในการดาํเนินชีวิตหรือหนา้ที�การ

ทาํงาน เช่น การอยู่ในสภาพแวดล้อมที� เลวร้ายซึ� งไม่สามารถหลีดเลี�ยงได้ การอยู่ในพื�นที�แออัด 

การจราจรที�ไม่คล่องตวั สาเหตุเหล่านี� จะก่อให้เกิดความเครียดได ้และสภาวะการทาํงานที�ไม่เป็นเวลา 

รวมถึงในบางอาชีพกเ็ป็นสาเหตุของความเครียดได ้

 

ระดบัของความเครียด 

ระดบัของความเครียดไว ้� ระดบั ดงันี�  

 �. ความเครียดระดับตํ�า (Mild stress) เป็นความเครียดที�เกิดขึ�นและจะหมดไปในระยะเวลาที�

สั� นซึ� งอาจจะนานเป็นนาที หรือชั�วโมงเท่านั� น เป็นสภาวะของจิตใจที�ระดับปกติและพบได้ใน

ชีวิตประจาํวนัของทุกคน ที�กาํลังเผชิญกบัปัญหาซึ� งทาํให้บุคคลเกิดความรู้สึกเครียดเพียงเล็กน้อย

เท่านั�นสามารถทนได ้โดยไม่มีการเปลี�ยนแปลงทางสรีระ ความคิด รวมถึงพฤติกรรมให้เห็นไดอ้ย่าง
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ชดัเจน และไม่ก่อให้เกิดผลเสียในการดาํเนินชีวิต เช่น การจราจรที�ติดขดัในขณะที�ไปเรียนหรือทาํงาน 

การพลาดเวลาที�ไดม้ีการนดัหมายไว ้

 �. ความเครียดระดับปานกลาง (Moderate stress) เป็นความเครียดที�มีระดับรุนแรงกว่า

ความเครียดระดับต ํ� า ซึ� งอาจมีความเครียดอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ� ง โดยเป็นสภาวะทางจิตใจที� มี

ความเครียดในระดบัปานกลาง ที�ร่างการและจิตใจต่อตา้นหรือสู้กบัความกลวั โดยมีการเปลี�ยนแปลง

ทางสรีระ พฤติกรรม ความคิดและการดาํเนินชีวิต ความเครียดในระดับปานกลางอาจเกิดเป็นระยะ

เวลานานหลายชั�วโมงหรือ � วนั เป็นสัญญาณเตือนว่ามีความเครียดมากกว่าระดับปกติ ที�จะตอ้งรีบ

หาทางขจัดสาเหตุที�ก่อให้เกิดความเครียด หรือการผ่อนคลายความเครียด ถา้ปล่อยให้มีความเครียด

เพิ�มขึ�นจะส่งผลทาํใหเ้กิดความผดิปติทางร่างกายและจิตใจ ทาํใหข้าดประสิทธิภาพในการดาํเนินชีวิต 

 �. ความเครียดระดบัสูง (Severe stress) เป็นภาวะทางจิตใจที�มีความเครียดอยา่งรุนแรง ซึ� งอาจ

เกิดขึ� นเป็นระยะเวลานานเป็นสัปดาห์ เดือน หรือปี ความเครียดในระดับนี� จะก่อให้ เกิดความ

เปลี�ยนแปลงของร่างกายที�สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน ทาํให้เกิดโรคต่างๆได้ และส่งผลเสียต่อการ

ดาํเนินชีวิต ซึ� งตอ้งอาศยัความช่วยเหลือจากบุคคลอื�น (จุฑารัตน์ สถิรปัญญาและวลัลภา คชภคัดี, 2551 : 

93-95) 

 

ผลกระทบของความเครียดที�เกิดจากการปฏิบัติงาน 

ผลกระทบของความเครียดที�เกิดจากการทาํงาน มีดงันี�  

 �. ทางร่างกาย (Physical Health) ผลกระทบของงานที�ได้ส่งผลต่อการเปลี�ยนแปลงทางด้าน

สรีรวิทยาในระบบของร่างกาย โดยเฉพาะระบบของหัวใจและหลอดเลือด โดยมุ่งที�จะศึกษาปัจจยัของ

ความเสี�ยงต่อการที�จะก่อใหเ้กิดโรคหัวใจ และหลอดเลือดโคโรนารี(Coronary Heart Disease) ไดแ้สดง

ให้เห็นถึงปัจจัยที�มีความเสี�ยงและมีความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการทาํงาน ไดแ้ก่ ภาวะความดัน

โลหิตที� สูงเกินกว่าปกติ คลอเรสเตอรอลในเลือดสูง คลื�นหัวใจเต้นผิดปกติ ชีพจรเต้นผิดจังหวะ 

นอกจากนี� คความสัมพนัธ์ระหว่างความเครียดในการทาํงานกบัสุขภาพอนามยั พบว่า ความเครียดใน

การทาํงานในระดบัที�สูงมีความสัมพนัธ์กบัการเพิ�มระดบัของกรดยริูค(Uric Acid) ระดบัของนํ� าตาลใน

เลือด หรืออุบตัิการณ์ของโรคกระเพาะอาหารอกัเสบ  

 �. ทางจิตใจ (Physical Well-being) ผลกระทบของภาวะเครียดจากการทาํงานต่อภาวะทางจิตใจ

ที�เกิดขึ�นไดง่้ายและบ่อยครั� ง ไดแ้ก่ ความไม่พึงพอใจในงาน (Job Dissatisfaction) ซึ� งไดก่้อใหเ้กิดความ

เบื�อหน่าย ความวิตกกังวล ความหงุดหงิด ความก้าวร้าวหรือซึมเศร้า ท้อแท้ ฆ่าตัวตาย ความคิด
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สร้างสรรคที์�ลดน้อยลง รวมถึงประสิทธิภาพในการทาํงานลดนอ้ยลง นอกจากนั�นพบว่า ระความเครียด

ในการทาํงานที�ในระดบัค่อนขา้งสูง จะมีความสัมพนัธ์กบัการที�จะก่อให้เกิดปัญหาทางดา้นสุขภาพจิต 

อาการเจ็บป่วยทางจิต ความเครียดของระบบประสาท มีภาวะซึมเศร้า มีความวิตกกงัวลและมีอาการ

หงุดหงิด 

 �. ทางพฤติกรรม (Behavioral Consequences of Stress) ความเครียดในการทาํงานที�ส่งผลต่อ

พฤติกรรมของบุคคลในลกัษณะ ดงัต่อไปนี�  

 �.� การกระทาํของบุคคล (Performance) เช่น การทาํงานที�ไม่มีประสิทธิภาพ ผลผลิตของงาน 

หรือการที�มีผลงานนอ้ย การขาดงานบ่อยหรือการที�ถูกโยกยา้ยงาน เป็นตน้ 

 �.� การตดัสินใจ โดนเฉพาะนักบริหารในระดับที�สูง เมื�อไดป้ระสบสภาวะเครียดจะมีผลต่อ

การสั�งการและการวินิจฉัย (Decision-making) เป็นตน้ (ศิริรัตน ์อินทรวิเชียร, 2552) 

 

การแก้ไขความเครียด 

          ในการแกไ้ขความเครียดที�เกิดขึ�นมานั�น ควรที�จะวิเคราะห์หาสาเหตุที�ทาํให้เกิดความเครียดซึ� ง

ตอ้งพิจารณาดูว่าสามารถแกไ้ขปัญหาที�ตน้เหตุไดห้รือไม่ แต่หากไม่สามารถแกไ้ขไดอ้าจตอ้งขอความ

ช่วยเหลือจากผูอื้�นเพื�อแกไ้ขปัญหา เพราะบางครั� งปัญหานั�นอาจไม่ไดเ้กิดจากเราเพียงคนเดียวกไ็ด ้โดย

มีสารพดัวิธีในการจดัการกบัความเครียด การผอ่นคลายทางร่างกาย เช่น การหายใจลึกๆ การออกกาํลงั

กาย การนวด การพกัผ่อน การรับประทานอาหาร การอาบนํ� าอุ่น การลดความตึงเครียดทางจิตใจ เช่น 

การสร้างอารมณ์ขนั การคิดในทางบวก การดูภาพยนตร์ การฟังเพลง การหัวเราะ การหายใจลึกๆ การ

ทาํสมาธิ การใชเ้ทคนิคความเงียบ เพื�อหยุดความคิดของตวัเอง ในเรื�อง ที�ทาํให้เครียด สําหรับการฝึก

คลายเครียดนั�น เมื�อเริ�มรู้สึกว่ามีอาการเครียดในระดบัเล็กนอ้ย ควรฝึกบ่อยครั� งวนัละ �-� ครั� ง และควร

ฝึกทุกวนัอย่างต่อเนื�อง เมื�อฝึกจนชาํนาญแล้วจึงลดลงเหลือเพียงวนัละ � ครั� งก็เพียงพอ หรืออาจฝึก

เฉพาะเมื�อรู้สึกเครียดเท่านั� นก็ได ้แต่ควรให้ฝึกทุกวนั โดยเฉพาะก่อนนอน จะช่วยให้จิตใจสงบ และ

นอนหลบัสบายขึ�น เพื�อเป็นการลดความเรียดและเพิ�มประสิทธิภาพในการนอน และส่งผลให้การ

ทาํงานนั�นมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น (ศรีจนัทร์ พรจิราศิลป์ 2554) 

 

การศึกษาเรื�องความเครียดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที�กรมราชทัณฑ์ 

 มีการศึกษาความเครียดในการทาํงาน ในเรื�องปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อความเครียดในการทาํงาน

ของบุคลากรในเรือนจาํกลางเชียงใหม่เครียด พบว่าความเครียดในการทาํงานของบุคลากรในเรือนจาํ
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กลางเชียงใหม่ มีความเครียดในการทาํงานอยู่ที�ระดับปานกลาง ซึ� งการที�บุคลากรในเรือนจาํกลาง

เชียงใหม่เกิดความรับรู้จากแรงกดดัน ในสภาพแวดลอ้มของการทาํงานที�คาดได้ว่าหนักหรือเกินขีด

ความสามารถที�จะแกไ้ขได ้ซึ� งมีผลทาํให้ร่างกายไดมี้ปฏิกิริยาในการตอบสนองต่อสภาวะความเครียด

ดงักล่าว เช่น ความเหนื�อยลา้หรือทอ้แท ้การเกิดความวิตกกงัวล มีความรู้สึกที�ไม่พึงพอใจในการทาํงาน 

ซึ�งอาจส่งผลกระบทต่อประสิทธิภาพในการทาํงานไดน้ั�นเอง ความเครียดชนิดนี� จะมีระยะเวลาอาจเป็น

ชั�วโมงหรือเป็นวนั อาทิเช่น ความเครียดจากงานที�หนกัและในระยะที�เร่งด่วน อาการเจ็บป่วยที�เกิดขึ�น

ไม่รุนแรง เช่น การอ่อนเพลีย เมื�อยลา้ ปวดศรีษะ และอาจจะส่งผลกระทบต่อบุคลากรในเรือนจาํกลาง

เชียงใหม่ (นริศรา วงคเ์ลย, 2551 : 72) 

 และการศึกษาในเรื� องปัจจัยที�มีอิทธิพลต่อความเครียดในการปฏิบัติหน้าที�  ของเจ้าหน้าที�

ราชทณัฑ์ในเรือนจาํ เขต � พบว่าเจา้หน้าที�ราชทณัฑ์ที�ปฏิบตัิงานในเรือนจาํเขต � ซึ� งมีความเครียดจาก

การปฏิบตัิหน้าที�โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ซึ� งเป็นความรุนแรงของความเครียดในระดบัที� � 

ในระยะจิตใจและร่างกายที�กาํลงัต่อสู้กบัความเครียด ความเครียดในการปฏิบติัหน้าที�ของเจ้าหน้าที�

ราชทณัฑ์ในเรือนจาํ เขต � ซึ� งแบ่งออกเป็น � ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสภาพและลกัษณะของงานมีความเครียด

อยูใ่นระดับปานกลาง ซึ� งประเด็นที�ก่อให้เกิดความเครียดสูงสุด คือ งานที�ไดป้ฏิบติัอยู่ไม่มีโอกาสใน

ความกา้วหน้าในหนา้ที�การงานมากกว่า สายงานอื�น ด้านเพื�อนร่วมงานมีความเครียดอยู่ในระดับปาน

กลาง ซึ� งประเด็นที�ก่อให้เกิดความเครียด คือ เจา้หน้าที�ภายในหน่วยงานมีการฟ้องร้องผูบ้งัคบับญัชา

และมีการกลั�นแกลง้กนัอยู่เสมอ ด้านผูบ้งัคบับัญชามีความเครียดอยูใ่นระดับปานกลาง ซึ� งประเด็นที�

ก่อให้เกิดความเครียด คือ ผูบ้งัคบับญัชาไดม้อบหมายงานดว้ยความลาํเอียงและเขา้ขา้งกลุ่มใดกลุ่มหนึ�ง 

ดา้นนโยบายมีความเครียดอยูใ่นระดบัปานกลาง ซึ� งประเด็นที�ก่อให้เกิดความเครียด คือ งานที�ปฏิบติัอยู่

นั�นไม่มีความสอดคลอ้งกบัแผนงานงบประมาณ และระเบียบปฏิบติั (อารยา บุญเปลื�อง, 2550) 

 

สรุป 

 เมื�อมีความเครียดที�เกิดขึ�นจากการทาํงานหรือเกิดขึ�นในชีวิตประจาํวนั ยอ่มส่งผลกระทบที�ไม่ดี

ต่อทั�งดา้นร่างกายและทางดา้นจิตใจ ซึ� งปัจจยัที�ก่อให้เกิดความเครียดสูงเกี�ยวเนื�องจากการทาํงานและ

เป็นปัจจยัที�กระตุน้ให้เกิดความเครียดในการปฏิบัติงาน เช่น เจ้าหน้าที�ราชทัณฑ์จังหวดัสระบุรี เป็น

กลุ่มที�มีความเครียดในการปฏิบติังานเพราะจะตอ้งปฏิบติังานมีความเกี�ยวขอ้งกบัความรับผิดชอบและ

อยูใ่นสถานที�เดียวกนักบัผูต้อ้งขงัหรือผูก้ระทาํความผิดทางกฎหมาย รวมถึงการพฒันาอบรมและเพิ�ม
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ศกัยภาพของผูต้อ้งขงัให้กบัสู่สังคนภายนอกได้โดยปกติ ซึ� งมีความเครียดจากความเสี�ยงในการฆ่าตวั

ตายของผูต้อ้งขงั การหลบหนีออกจากที�สถานที�คุมขงั และการก่อจลาจลขึ�น      

              วิธีในการจดัการกบัความเครียด การผ่อนคลายทางร่างกาย เช่น การหายใจลึกๆ การออกกาํลงั

กาย การนวด การพกัผ่อนการลดความตึง ความเครียดทางจิตใจ เช่น การสร้างอารมณ์ขนั การคิดใน

ทางบวก การดูภาพยนตร์ การฟังเพลง การหัวเราะ การหายใจลึกๆ การทาํสมาธิ เพื�อทาํให้ภาวการณ์

ผ่อนคลายความเครียด อนัจะส่งผลดีต่อในการปฏิบติังานขององคก์ร และบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพ

ในการปฏิบติังานมากยิ�งขึ�น 
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บทคดัย่อ 

สถานีตาํรวจเป็นหน่วยงานหลกัที�มีหนา้ที�ความรับผดิชอบโดยตรงในการรักษาความสงบ

เรียบร้อยของประชาชนในพื�นที�ที�รับผดิชอบ เพื�อป้องกนัและปราบปรามปัญหาอาชญากรรมที�เป็น

อนัตรายต่อประชาชน และบาํบดัทุกขบ์าํรุงสุขใหก้บัประชาชนอีกดว้ย การที�จะดูแลและควบคุม

ประชาชนในพื�นที�ใหป้ฏิบตัิตามกฎหมาย รวมถึงการรักษาผลประโยชน์สาธารณะต่างๆ เพื�อใหเ้กิด

ความสงบเรียบร้อยในพื�นที�ที�สถานีตาํรวจแต่ละแห่งไดรั้บผดิชอบ ซึ�งการใหบ้ริการกบัประชาชนเป็น

เรื�องสาํคญัมากอยา่งยิ�ง จึงตอ้งมีการปรับเปลี�ยนแนวคิดในการทาํงานในดา้นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นดา้นการ

ใหข้อ้มูลแก่ประชาชนผูม้าใชบ้ริการ หรือดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ของเจา้หนา้ที�ตาํรวจที�มีต่อประชาชนผูม้า

ใชบ้ริการ ดงันั�นสถานีตาํรวจจึงจาํเป็นที�จะตอ้งทราบถึงทศันคติของประชาชนผูม้าใชบ้ริการที�มีต่อการ

ใหบ้ริการของสถานีตาํรวจเป็นอยา่งไร เพื�อเป็นแนวทางในปรับปรุงแกไ้ขงานดา้นการบริการประชาชน

ของสถานีตาํรวจให้มีประสิทธิภาพยิ�งขึ�น 

 

คาํสําคัญ: ทศันคติ, การให้บริการ, สถานีตาํรวจ 
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Abstract 

 The police station is the main agency with direct responsibility for maintaining public order 

in the area it is responsible for. To prevent and suppress crimes that are dangerous to people. And 

treat suffering for the people as well to supervise and control people in the area to comply with the 

law Including maintaining public interests in order to achieve public order in areas where each police 

station is responsible the service to the people is very important, so the concept of working in various 

fields has to be adjusted, whether it is providing information to the people who use the service. Or the 

human relationship of the police with the people who use the service Therefore, the police station 

needs to know the attitude of the people using the service towards the service of the police station. To 

be a guideline in improving the work of the public service of the police station to be more efficient. 

 

Keywords: attitude, service, police station 

 

บทนํา 

 สถานีตาํรวจเป็นหน่วยงานในการทาํหน้าที�รักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของ

ประชาชน ซึ�งเป็นภารกิจหลกัของตาํรวจ ประชาชนและสังคมจะใชก้ารปฏิบติังานของสถานีตาํรวจเป็น

ตวัชี� วดัประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที�ตาํรวจหากสามารถเพิ�มประสิทธิภาพให้กบัสถานีตาํรวจได้มาก 

ประชาชนจะไดรั้บผลประโยชน์โดยตรง และก่อให้เกิดความพึงพอใจ แต่อยา่งไรก็ตามการปฏิบติังาน

ของเจา้หนา้ที�ตาํรวจ ในปัจจุบนัยงัคงมีปัญหาอยูห่ลายประการ งานของตาํรวจยงัคงมีความแคลงใจจาก

สาธารณะชนอยู่เสมอว่าการปฏิบตัิงานไม่ไดผ้ลเต็มที�เท่าที�ควร ซึ� งมีขอ้วิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ มากมาย

เกี�ยวกบัคุณภาพในการทาํงานและพฤติกรรมการปฏิบติัหนา้ที�ของตาํรวจ และการบริการยงัไม่เป็นที�น่า

พอใจของประชาชน  ไม่ว่าจะเป็นการที�ทาํให้ประชาชนตอ้งเสียเวลาแลว้บางครั� งประชาชนตอ้งพบกบั

การแสดงมารยาทที�ไม่ดีของตาํรวจ และความไม่มีนํ� าใจของเจา้หน้าที�ตาํรวจบนสถานีตาํรวจ ทั� งนี�

เพราะระเบียบวิธีปฏิบตัิและขั�นตอนของทางราชการมีมากทั�งยุง่ยากสลบัซบัซอ้น เจา้หนา้ที�ตาํรวจจึงมกั

ใช้อาํนาจหน้าที�ที�ตนมีอยู่ตามกฎหมายอย่างไม่เป็นธรรมและลดหลั�นกนั เช่น การที�เจา้หน้าที�ตาํรวจ

จบักุมรถยนต์ที�จอดในที�ห้ามจอดทาํให้ประชาชนมองตาํรวจว่าถา้ตาํรวจไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทน

แลว้ตาํรวจจะละเวน้ไม่ปฏิบติัหน้าที�ตามกฏหมาย อีกทั� งยงัมีกลุ่มอิทธิพลที�ผิดกฎหมายใชร้ะบบให้



   

 282 

สินบนแก่ตาํรวจเพื�อรักษาผลประโยชน์ของตน ทาํให้ตาํรวจละเวน้การปฏิบตัิหน้าที�ที�ชอบธรรมดว้ย

กฎหมายและกลบักลายไปเป็นเครื�องมือของผูมี้อิทธิพล (กิรณา ชนะไพร่พล, 2548: 4)  

 การปฏิบตัิงานของเจา้หน้าที�ตาํรวจในปัจจุบนั ส่วนใหญ่ยงัไม่บรรลุตามวตัถุประสงคใ์นการ

ให้บริการแก่ประชาชนในแนวทางการดาํเนินงานที�ตั�งเอาไวอ้ยา่งสมบูรณ์ครบถว้นแต่อยา่งใด และเพื�อ

สร้างภาพพจน์ของตาํรวจให้เป็นที� พึ� งของประชาชน จึงต้องมีการศึกษาทัศนคติของประชาชน

ผูใ้ชบ้ริการสถานีตาํรวจภูธรอาํเภอเมืองอ่างทอง เพื�อศึกษาแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขงานดา้นการ

บริการประชาชนของสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติในระดบัสถานีตาํรวจใหมี้ประสิทธิภาพยิ�งขึ�น 

 

วัตถุประสงค์ 

 �. เพื�อศึกษาทศันคติของประชาชนต่อการให้บริการของสถานีตาํรวจภูธรอาํเภอเมืองอ่างทอง 

จงัหวดัอ่างทอง 

 �. เพื�อศึกษาระดบัคุณภาพการให้บริการประชาชนของสถานีตาํรวจภูธรอาํเภอเมืองอ่างทอง 

จงัหวดัอ่างทอง 

 3.  เพื�อทบทวนวรรณที�เกี�ยวขอ้งกับทัศนคติของประชาชนผูม้าใช้บริการ และคุณภาพการ

ใหบ้ริการของสถานีตาํรวจภูธรอาํเภอเมืองอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง 

 

วรรณกรรมที�เกี�ยวข้อง 

1. การบริหารงานของสถานีตาํรวจ 

 กองสารนิเทศ สํานักงานตาํรวจแห่งชาติ (2559) กล่าวถึง การบริหารงานสถานีตาํรวจว่าเป็น

การดําเนินงานด้านต่างๆ ได้แก่ งานอํานวยการ งานปกครองป้องกัน งานจราจร งานสืบสวน

ปราบปราม และงานสืบสวนสอบสวน ให้บรรลุเป้าหมาย หรือวตัถุประสงค์ที�กาํหนดไวก่้อนที�จะ

นาํไปสู่กระบวนการของพนกังานอยัการ ศาล และราชทณัฑ ์ในลาํดบัต่อไป โดยอาศยัปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ 

ตวัขา้ราชการตาํรวจ งบประมาณ วสัดุสิ�งของ วิธีการปฏิบติังาน ซึ� งรวมถึงอาํนาจหนา้ที�เวลา ความตั�งใจ

ในการทาํงาน สิ�งอาํนวยความสะดวกต่างๆ เป็นอุปกรณ์ในการดาํเนินการ 

 

2. หลกัการบริหารงานของสถานีตํารวจ 

 การบริหารงานตาํรวจ ควรจะตอ้งมีพื�นฐานมาจากหลกัการบริหารงานทั�วไป แลว้นาํมาปรับใช้

กบัสถานีตาํรวจ ซึ�งมีปรมาจารยท์างดา้นการบริหารหลายท่านไดเ้สนอหลกัในการบริหารทั�วไปไวด้งันี�  



   

 283 

(1) หลกัการแบ่งงานกนัทาํ 

(2) การมอบหมายอาํนาจและความรับผดิชอบ 

(3) การมีระเบียบวินยั 

(4) เอกภาพในการบงัคบับญัชา 

(5) เอกภาพในกาอาํนวยการ 

(6) ประโยชน์ส่วนบุคคลตอ้งถือเป็นรองจากประโยชน์ส่วนรวม 

(7) ใหผ้ลตอบแทนการทาํงาน 

(8) การรวมอาํนาจ 

(9) การจดัสายการบงัคบับญัชา 

(10)  ระเบียบและคาํสั�ง 

(11)  ความเสมอภาค 

(12)  ความมั�นคงในหนา้ที�การงาน 

(13)  ความคิดริเริ�ม 

(14)  ความสามคัคี 

 การบริหารจดัการสถานีตาํรวจไดน้าํหลกัการบริหารทั�วไปของฟาโยล (Fayol) ซึ� งมี �� ขอ้มา

ใชใ้นการบริหารจดัการสถานีตาํรวจซึ� งบริหารไดย้ดึถือและนาํหลกัการบริหาร �� ขอ้ มาประกอบกบั

หลกัการตาํรวจอาชีพ และอุดมคติของตาํรวจไทยไปใชใ้นการบริหารสถานีตาํรวจซึ� งจะทาํให้ผูบ้ริหาร

ที� มี คุณธรรมในการปกครองบังคับบัญชาและได้รับการยกย่องนับถือจากเพื�อนร่วมงาน และ

ผูใ้ต้บังคับบัญชาอันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของสถานีตํารวจมีประสิทธิภาพในการให้บริการ

ประชาชน 

 

3. วัตถุประสงค์ของการบริหารงานสถานีตํารวจ 

(1) เพื�อคุม้ครองชีวิต เสรีภาพ และทรัพยสิ์นของประชาชน ความปลอดภยัในชีวติและ 

ทรัพยสิ์นของประชาชน เป็นปัญหาสําคัญของสังคมและมีผลกระทบต่อการดาํเนินชีวิต และการ

ประกอบกิจธุระประจาํวนัของประชาชนอยา่งมาก สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติจึงตอ้งพยายามทุ่มเทและ

ระดมสรรพกาํลงัทั� งปวง เพื�อปฏิบตัิหน้าที�ในการให้ความปลอดภยัในชีวิต เสรีภาพ และทรัพยสิ์นแก่

ประชาชน 

(2) เพื�อป้องกนัปราบปรามอาชญากรรม จดัไดว่้าเป็นหนา้ที�หลกัของตาํรวจ เพราะมี 
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เพียงตาํรวจเท่านั� นที�เป็นเจ้าหน้าที�ของรัฐ ซึ� งดีรับมอบหมายให้รับผิดชอบการป้องกันปราบปราม

อาชญากรรมโดยเฉพาะความสงบเรียบร้อยในประเทศจะเกิดขึ�นก็อยู่กบัฝีมือการปฏิบติังานป้องกัน

ปราบปรามอาชญากรรมของตาํรวจที�มีสถานีตาํรวจเป็นผูป้ฏิบติังานหลกั 

(3) เพื�อสืบสวน สอบสวนคดีอาญา เป็นที�ทราบกนัแลว้ว่าในกระบวนการยติุธรรมทาง 

อาญา ตาํรวจได้เขา้ไปเกี�ยวขอ้งในขั�นต้นของกระบวนการด้วยการมีหน้าที�รับผิดชอบการสืบสวน 

สอบสวนคดีอาญา เพื�อเป็นการรวบรวมพยานหลกัฐานที�เกี�ยวขอ้งในคดีก่อนมีความเห็นเสนอพนกังาน

อยัการเพื�อฟ้องร้องยงัศาลต่อไป โดยมีสถานีตาํรวจเป็นหน่วยงานหลกัในการสืบสวนคดีอาญา 

(4) เพื�อบงัคบัใชก้ฎหมาย เพื�อควบคุมประพฤติกรรมมิใหล้ ํ�าเส้นกนัหากใครฝ่าฝืนตอ้ง 

ได้รับโทษซึ� งก็คือ กฎหมายเจ้าหน้าที�ในการรักษาและบังคบัใช้กฎหมายได้มอบหมายให้ตาํรวจทาํ

หนา้ที�นี�  

(5) เพื�อรักษาสันติสุขและระเบียบของสงัคม เป้าประสงคส์าํคญัที�สุด คือการรักษา 

สนัติสุขและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสงัคมส่วนรวม 

(6) เพื�อรักษาความมั�นคงของรัฐ 

(7) เพื�อควบคุมป้องกนัและปราบปรามแหล่งอบายมุข แหล่งการพนนั ยาเสพติดให ้

โทษ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ การทาํลายทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาความปลอดภยั เพื�อ

ควบคุมดูแลการจราจร 

(8) เพื�อควบคุมป้องกนัและระวงัอคัคีภยัและภยัธรรมชาติ 

(9) เพื�อควบคุมและสลายการชุมชนเรียกร้อง การเดินขบวนการก่อความไม่สงบ และ 

การจลาจล 

 

4. ความหมายของทัศนคติ 

 สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2533: 122) ไดก้ล่าวถึง ทศันคติว่าเป็นดชันีชี� ว่าบุคคลนั�นคิดและรู้สึก

อยา่งไรกบัคนรอบขา้ง วตัถุหรือสิ�งแวดลอ้ม ตลอดจนสถานการณ์ต่างๆ โดยทศันคตินั�นมีรากฐานมา

จากความเชื�อที�อาจส่งผลถึงพฤติกรรมในอนาคตได ้ทศันคติจึงเป็นเพียงความพร้อมที�จะตอบสนองต่อ

สิ�งเร้าและเป็นมิติของการประเมิน เพื�อแสดงว่าชอบหรือไม่ชอบต่อประเด็นหนึ� ง ๆ ซึ� งถือเป็นการ

สื�อสารภายในบุคคล (Interpersonal Communication) ที�เป็นผลกระทบมาจากการรับสารอนัจะมีผลต่อ

พฤติกรรมต่อไป 
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 Kendler (1963: 572) กล่าวว่าทัศนคติ หมายถึง สภาวะความพร้อมของบุคคล ที�จะแสดง

พฤติกรรมออกมาในทางสนบัสนุน หรือต่อตา้นบุคคล สถาบนั สถานการณ์ หรือแนวความคิด 

 Murphy and Newcomb (1973: 887) ได้ให้ความหมายของคาํว่า ทศันคติ หมายถึง ความชอบ 

หรือไม่ชอบ พึงพอใจ หรือไม่พงึพอใจที�บุคคลแสดงออกมาต่อสิ�งต่างๆ 

 สรุปไดว้่า ทศันคติเป็นความสัมพนัธ์ที�คาบเกี�ยวกนัระหว่างความรู้สึก และความเชื�อ หรือการรู้

ของบุคคลกบัแนวโนม้ที�จะมีพฤติกรรมโตต้อบต่อเป้าหมายของทศันคตินั�น โดยสรุปทศันคติเป็นเรื�อง

ของจิตใจ ท่าที ความรู้สึกนึกคิด และความโนม้ของบุคคลที�มีต่อขอ้มูลข่าวสาร หรือการเปิดรับรายการ

ของสถานการณ์ที�ได้รับมา ซึ� งเป็นไปได้ทั� งเชิงบวกและเชิงลบ ทัศนคติจะมีผลทาํให้เกิดการแสดง

พฤติกรรมนั�นๆ ออกมา  

 

5. แนวคดิความพงึพอใจ 

 วิวฒัน์ หล่อพฒันาเกษม (2550) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทศันคติของ

บุคคลที�มีต่อสิ�งใดสิ�งหนึ� ง อนัเกิดจากพื�นฐานของการรับรู้ ความนิยม และประสบการณ์ที�แต่ละบุคคล

ไดรั้บ และจะเกิดขึ�นต่อเมื�อสิ�งนั�นสามารถตอบสนองความตอ้งการใหแ้ก่บุคคลนั�นได ้ซึ� งระดบัความพึง

พอใจของแต่ละบุคคลยอ่มมีความแตกต่างกนัไป 

 สรชัย พิศาลบุตร (2550: 135) ความถึงพอใจของลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการ หมายถึง การที�ลูกคา้

หรือผูใ้ชบ้ริการไดรั้บสิ�งที�ตอ้งการ แต่ตอ้งอยู่ในขอบเขตที�ผูใ้ห้บริการสามารถจดัหาหรือบริการให้ได้

โดยไม่ขดัต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอนัดีงาม 

 กนกวรรณ รักเหล็ก (2553: 31) ให้ความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือ

พฤติกรรมที�แสดงออกของบุคคลเพื�อสนองตอบต่อความตอ้งการสิ�งใดสิ�งหนึ� งซึ� งอาจแสดงออกมาใน

ทางบวกสําหรับสิ�งที�ไดรั้บการตอบสนองตามที�คาดหวงั หรือทางลบสาํหรับสิ�งที�ไม่ไดรั้บการตอบสอง

ตามที�คาดหวงั 

 สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ คือ ความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที�ได้รับการตอบสนองตาม

ความประสงค์หรือความตอ้งการ ซึ� งความพึงพอใจจะเกิดขึ�นหากความตอ้งการไดรั้บการตอบสนองแก่

บุคคลนั�นได ้แต่ทั� งนี� ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลยอ่มมีความแตกต่างกนั หรือมีความพึงพอใจมาก

น้อยขึ�นอยู่กบัค่านิยมของแต่ละคน และในทางกลับกัน ถา้ความตอ้งการนั�นไม่ได้รับการตอบสนอง 

ความไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึ�น  
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6. แนวคดิความต้องการ 

 ทวีสิน เหลี�ยมสมบัติ (2550: 52) ได้กล่าวว่า ความตอ้งการ หมายถึง สภาพของบุคคลที�เกิด

ความรู้สึกอยากได ้ประสงคไ์ดท้าํให้ร่างกายเสียสมดุลและแสดงพฤติกรรมตอบสนองความตอ้งการให้

เกิดความสมดุลแก่ตนเอง ความตอ้งการ ประกอบดว้ย ความตอ้งการทางร่างกาย จิตใจ และสงัคม 

 ศรีชล ฉายาพงษ ์(2553: 10) ไดใ้หค้วามหมายของความตอ้งการ หมายถึง ความตอ้งการของคน

ที�แสดงออกในรูปของพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ� งที�ออกมา เป็นสิ� งที� เกิดขึ� นตลอดเวลา ซึ� งเป็น

ธรรมชาติของมนุษย์ และเมื�อมนุษยมี์ความต้องการที�จะได้รับการยกย่องนับถือ ทําให้ผู ้อื�นเห็น

ความสําคญัของคน ตอ้งการประสบความสําเร็จในหน้าที�การงาน มีความเจริญกา้วหน้า มนุษยย์่อมมี

ความปรารถนาที�จะพัฒนาตนเองเพื�อเพิ�มพูนความรู้ ทักษะความสามารถ ทาํให้ตนเองมีศักยภาพ 

สามารถปฎิบติัภารกิจไดอ้ยา่งมีปรสิทธิภาพ 

 มณฑิรา สุวรรณมณีรัตน์ (2553: 8) ไดใ้ห้ความหมายของความตอ้งการ หมายถึง ความตอ้งการ

อยากได ้หรือประสงคจ์ะได ้และแสวงหาเพื�อตอบสนองความตอ้งการนั�น ๆ 

 สรุปได้ว่า ความตอ้งการ คือ ความรู้สึก หรือความประสงคที์�จะได้รับสิ�งใดสิ�งหนึ� ง ซึ� งความ

ตอ้งการของมนุษยน์ั�น แบ่งออกเป็น � ประการ ไดแ้ก่ ความตอ้งการทางร่างกาย ความตอ้งการทางดา้น

จิตใจ และความตอ้งการทางดา้นสังคม โดยตามธรรมชาติของมนุษยน์ั�นจะมีความตอ้งการหลายอย่าง 

และเป็นความตอ้งการที�ไม่สิ�นสุด เมื�อความตอ้งการอยา่งหนึ�งไดรั้บการตอบสนอง ก็จะมีความตอ้งการ

อยา่งอื�นต่อไป ซึ�งถา้ไดรั้บความตอบสนองแลว้บุคคลกจ็ะเกิดความสุข และความพงึพอใจ 

 

7. แนวคดิการให้บริการ  

 สมิต สัชฌุกร (2550) กล่าวถึงลกัษณะของการใหบ้ริการไวว่้า เป็นการแสดงออกทางพฤติกรรม

ของบุคคล และสิ�งที�บุคคลไดก้ระทาํขึ�น การบริการเป็นความรับผิดชอบของทุกคน และสามารถแบ่ง

ความรับผดิชอบกนัไปในงานแต่ละดา้น โดยมีผูบ้ริหารสูงสุดเป็นผูรั้บผิดชอบรวม 

 ฉัตยาพร เสมอใจ (2550: 107) กล่าวว่า การบริการ หมายถึง กิจกรรม ประโยชน์ หรือความ

พอใจ ซึ� งไดเ้สนอเพื�อขาย หรือกิจกรรมที�จดัขึ�นกบัรายการสินคา้ โดยทั�วไปแลว้บริการไม่ตอ้งเกี�ยวขอ้ง

กับสินคา้เท่านั� น แต่บริการจะมีการให้ขอ้มูลเกี�ยวกับการแลกเปลี�ยนความต้องการใช้การฝึกอบรม

ผูบ้ริโภคใหรู้้จกัวิธีใช ้เป็นตน้ 

 ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2552: 223) กล่าวถึงความสําคญัของการบริการไวว้่า การบริการ

นบัว่าเป็นกิจกรรมประเภทหนึ�งที�มีความสาํคญัต่อเราเป็นอยา่งยิ�ง เนื�องจากการบริหารลว้นแต่เกี�ยวขอ้ง
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กบัพวกเราทุกคนทั�งทางตรงและทางออ้ม ในฐานะที�เราทุกคนต่างกเ็ป็นผูบ้ริโภค เราจึงมีความจาํเป็นที�

จะตอ้งใชบ้ริการจากหน่วยงานต่างๆ ทั�งภาคราชการและเอกชนอยูเ่สมอ กล่าวโดยสรุปนอกจากการ

บริการจะเป็นกิจกรรมที�ความจาํเป็นและเกี�ยวขอ้งกบัผูบ้ริโภค โดยทั�วไปแลว้ การบริการยงัมีส่วนช่วย

ใหก้ารดาํเนินชีวิตของผูบ้ริโภคมีความสะดวกสบายมากยิ�งขึ�นอีกดว้ย 

 สรุปไดว้่า การใหบ้ริการ คือ กิจกรรมใด ๆ ที�บุคคลใดหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งนาํเสนอใหก้บับุคคล

อื�น ไม่ว่าจะเป็นการอาํนวยความสะดวก การช่วยเหลือ การสนับสนุนต่อบุคคลอื�น การบริการที�ดีแก่

ลูกค้า หรือการทําให้ลูกค้ามีความสุข และได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที�  การช่วยให้ผูอ้ื�นประสบ

ความสาํเร็จในสิ�งที�เขาตอ้งการ โดยที�ทุกคนไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียม 

 

8. งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 

 สําอาง เปการี และศิริพงษ์ ทองจนัทร์ (2560) ได้ศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการของ

เจา้หนา้ที�ตาํรวจสถานีตาํรวจภูธรวาปีปทุม อาํเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม ผลการวิจยัพบว่า พบว่า 

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก � ด้าน เรียงลาํดับค่าเฉลี�ยจากมากไปน้อย ดังนี�  ด้านสถานที�และ

สภาพแวดลอ้ม ดา้นระบบการให้บริการ ดา้นการบริการของเจา้หน้าที�และขอ้มูลข่าวสาร อยู่ในระดบั

ปานกลาง � ดา้น คือ ดา้นการดาํเนินการตามบทบาทหน้าที�ความรับผิดชอบรายละเอียดแต่ละดา้น ดงันี�  

ด้านการดําเนินการตามบทบาทหน้าที�ความรับผิดชอบได้แก่ การจัดสรรบริการ การช่วยเหลือและ

อาํนวยความสะดวกต่างๆ แก่ประชาชน เช่น การจัดบริการข่าวสาร การจัดบริการเกี�ยวกับเด็กและ

เยาวชน การออกใบอนุญาตการควบคุมทะเบียนต่าง ๆ การควบคุมการเลือกตั�ง ดา้นระบบการให้บริการ 

ไดแ้ก่ มีความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการดา้นขอ้มูลข่าวสาร ไดแ้ก่ การแกไ้ขปัญหาร้องเรียนและ

ตอบขอ้สงสัยในเรื�องราวร้องทุกข ์ด้านการบริการของเจา้หน้าที� ได้แก่ เจา้หน้าที�ตาํรวจที�ให้บริการมี

จาํนวนเพียงพอ ด้านสถานที�และสภาพแวดล้อม ได้แก่ สถานที�ตั�งของสถานีตาํรวจสะดวกต่อการ

เดินทาง การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนผูรั้บบริการต่อการให้บริการของเจา้หน้าที�

ตาํรวจสถานีตาํรวจวาปีปทุม อาํเภอวาปีปทุม จังหวดัมหาสารคามพบว่า ประชาชนที�มีเพศต่างกนั มี

ระดบัความพึงพอใจโดยรวมแตกต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจโดยรวมไม่แตกต่างกนั เมื�อพิจารณาเป็น

รายดา้นพบว่า ดา้นการดาํเนินการตามบทบาทหนา้ที�ความรับผิดชอบแตกต่างกนั อาชีพต่างกนั มีความ

พึงพอใจโดยรวมแตกต่างกนั เมื�อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ดา้นการดาํเนินการตามบทบาทหน้าที�

ความรับผิดชอบแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติตที�ระดบั �.�� งานที�ใชบ้ริการต่างกนั มีความพึง

พอใจไม่แตกต่างกนั 
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 พนัตรีบุญมี ชนะรักษ์ (����) ไดศึ้กษาความพึงพอใจของประชาชนที�มีต่อการให้บริการของ

หน่วยสัสดี อาํเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวดัร้อยเอ็ด มีวตัถุประสงค์เพื�อ (�) เพื�อศึกษาความพึงพอใจของ

ประชาชนที�มีต่อการให้บริการของหน่วยสัสดีอาํเภอเมืองร้อยเอ็ด จงัหวดัร้อยเอ็ด (�) เพื�อเปรียบเทียบ

ความพึงพอใจของประชาชนที�มีต่อการให้บริการของหน่วยสัสดีอาํเภอเมืองร้อยเอ็ด จงัหวดัร้อยเอ็ด 

จาํแนกตามอาย ุระดบัการศึกษา และการประกอบอาชีพ (�) เพื�อรวบรวมขอ้เสนอแนะในการพฒันาการ

ให้บริการของหน่วยสัสดีอาํเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวดัร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนผูม้าใช้

บริการหน่วยสัสดีอาํเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวดัร้อยเอ็ด จาํนวน ��� คน เครื� องมือที�ใช้ในการวิจัย คือ 

แบบสอบถามมาตราส่วนค่าห้าระดบั จาํนวน �� ขอ้ มีค่าความเชื�อมั�นทั�งฉบบัเท่ากบั �.�� สถิติที�ใชใ้น

การวิจยั ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ t-test และ

การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA : F-t-test) ผลการวิจัยพบว่า (�) ความพึงพอใจของ

ประชาชนที�มีต่อการให้บริการของหน่วยสัสดีอาํเภอเมืองร้อยเอ็ด จงัหวดัร้อยเอ็ดโดยรวมอยู่ในระดบั

มาก เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมากในทุกดา้นของการสอบถามซึ� งเรียงจากดา้นที�ได้

ค่าเฉลี�ยมากไปน้อย ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที�  ด้านขั�นตอนการให้บริการ ด้านสถานที�และด้านการ

ประชาสัมพันธ์ (�) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชาชนที�มีอายุ ระดับการศึกษา และการ

ประกอบอาชีพต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยสัสดีอาํเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวดั

ร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกันทางสถิติที�ระดับ �.�� และ (�) ประชาชนมีขอ้เสนอแนะในการพัฒนาการ

ใหบ้ริการของหน่วยสัสดีอาํเภอเมืองร้อยเอ็ด จงัหวดัร้อยเอด็ เรียงจากความถี�จากมากไปนอ้ยสามอนัดบั

แรก ไดแ้ก่ ควรมีขอ้มูลทางเว็บไซตที์�เป็นปัจจุบนั เช่น ข่าวสาร ที�ควรรู้เกี�ยวกบัหน่วยสัสดี ควรมีป้าย

แสดงขั�นตอนการให้บริการแต่ละงานที�เกี�ยวขอ้งกบัหน่วยสัสดี และควรจะมีเจา้หน้าที�พลเรือนร่วมให้

การบริการ 

 ปรมทัร์ ขนัแกว้ (2561) ได้ศึกษาคุณภาพการให้บริการประชาชนของสถานีตาํรวจในอาํเภอ

เมือง จังหวดันนทบุรี มีวตัถุประสงค์เพื�อ (�) ศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนของสถานี

ตาํรวจภูธรในอาํเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี (�) เปรียบเทียบระดบัคุณภาพในการให้บริการประชาชนของ

สถานีตาํรวจภูธรอาํเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี �) ศึกษาผลของพฤติกรรมการใชบิ้การของประชาชนที�มี

ต่อในการใหบ้ริการประชาชนของสถานีตาํรวจภูธรอาํเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี กลุ่มตวัอยา่งทั�งสิ�น ��� 

คน ผลการวิจยัพบว่า (�) คุณภาพการให้บริการอยู่ในระดบัมีคุณภาพมาก เมื�อพิจารณาจาํแนกรายดา้น 

พบว่า ดา้นการบริการทั�วไป มีค่าเฉลี�ยสูงสุด รองลงมาเป็นดา้นการควบคุมและจดัการจราจร และดา้น

การรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น (�) การเปรียบเทียบคุณภาพในการให้บริการประชาชน 
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พบว่า ระดับการศึกษาสูงสุดละรายได้รวมต่อเดือนที�แตกต่างกนัมีระดับคุณภาพในด้านการบริการ

ทั�วไป แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั �.�� (�) ปัจจยัความสัมพนัธ์ระดบัคุณภาพในการ

ให้บริการ พบว่า จาํนวนครั� งที�มาติดต่อมีอิทธิพลต่อความสัมพนัธ์ระดบัคุณภาพในการให้บริการ โดย

ตวัแปรที�มีอาํนาจในการพยากรณ์คุณภาพในการให้บริการประชาชน คือ จาํนวนครั� งที�มีมาติดต่อเพียง

ตวัแปรเดียวและเป็นไปในทิศทางบวก 

 

สรุปผลการศึกษา 

 ทศันคติของประชาชนที�มีต่อการให้บริการของสถานีตาํรวจนั�น เกิดจากการรับรู้ ความนิยม 

และประสบการณ์ที�ประชาชนได้รับ และจะเกิดขึ�นต่อเมื�อความตอ้งการนั�นสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการให้แก่ประชาชนในเรื�องที�ต้องการได้ ซึ� งความพึงพอใจของประชาชนแต่ละบุคคลนั�นย่อมมี

ความแตกต่างกนัไป ขึ�นอยูก่บัการให้บริการของสถานีตาํรวจที�นาํเสนอให้กบัประชาชน ไม่ว่าจะเป็น

การอาํนวยความสะดวก การช่วยเหลือ การบริการที� ดี หรือการให้ผลประโยชน์อย่างเต็มที� โดยที�

ประชาชนทุกคนตอ้งได้รับการปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกนั แต่หากมีขอ้บกพร่องหรือสิ�งที�ตอ้งปรับปรุง

แกไ้ขการทาํงานให้ไปในทิศทางเดียวกนั เพื�อให้ตรงกบัความตอ้งการของประชาชนอยา่งแทจ้ริง จึง

จําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขงานด้านการบริการประชาชน และหาแนวทางการบริหารงานที�มี

ประสิทธิภาพยิ�งขึ� นจึงจะสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนที�มาใช้บริการได้ เพราะ

ความสําเร็จหรือความล้มเหลวในการปฎิบติังานของสถานีตาํรวจจะอยู่ที�ผลการปฏิบัติงานของการ

ใหบ้ริการของเจา้หนา้ที�ตาํรวจเป็นสาํคญั 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ผูบ้งัคบับญัชาสถานีตาํรวจตอ้งเป็นผูน้าํที�ดี เพื�อเป็นแบบอย่างให้กบัเจา้หนา้ที�ตาํรวจในการ

ปฏิบติัหนา้ที�เพื�อประชาชนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 2. ความพึงพอใจของประชาชนแต่ละบุคคลนั� นย่อมมีความแตกต่างกันไป ขึ� นอยู่กับการ

ให้บริการของเจ้าหน้าที�ตาํรวจ ดังนั� นเจ้าหน้าที�ตาํรวจต้องทาํให้ประชาชนทุกคนรู้สึกว่าได้รับการ

ปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั 

 3. การปรับเปลี�ยนแนวทางการทาํงานในดา้นการบริการประชาชน และหาแนวทางการบริการ

ประชาชนให้มีประสิทธิภาพยิ�งขึ�น  
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บทคดัย่อ 

วิกฤตโลกปัจจุบนั โรคระบาดเชื�อไวรั้สโคโรน่า 2019 ที�ส่งผลกระทบรุนแรงไปทั�วโลก ซึ� ง

เป็นปัญหาระดบัประเทศ ดังนั� นทาํให้ประเทศไทยจึง มีมาตราการป้องกันการแพร่กระจายของโรค

ไวรัสโคโรน่า โดยมีหน่วยงานภาครัฐหรือ ส่วนท้องถิ�น เป็นหน่วยงาน หลักในการดูแลความสงบ 

ความช่วยเหลือ ดาํเนินการปฏิบติัตามหลกัขอ้กาํหนดที�ถูกหลกัอนามยั โดยการศึกษาครั� งนี�  เพื�อศึกษา

บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื�นที�เทศบาลตาํบลหนองเสือ ตาํบลบึงบา อาํเภอหนองเสือ

จงัหวดัปทุมธานี การป้องกนัการแพร่กระจายของโรคไวรัสโคโรน่า ���� โดยศึกษาการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการวางแผน เพื�อแก้ปัญหาการแพร่กระจายของโรคกับเทศบาลตาํบลหนองเสือ และ

ประชาชนให้การสละเวลาส่วนตวัในการมีส่วนร่วมเพื�อมาร่วมปฏิบติัในการดาํเนินการแกไ้ขปัญหาที�

เกิดการแพร่กระจายของโรคไวรัสโคโรน่า โดยจะได้รับผลประโ ยชน์จากการแกไ้ขปัญหาการแพร่

ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า���� ในเรื�องการ ไดรั้บการเยี�ยวยาหรือถุงยงัชีพในการช่วยเหลือ ดงันั�น

ประชาชนจึงมี ส่วนร่วมในการรายงาน การปฏิบตัิ แสดงความคิดความเห็นใน มาตรการแกไ้ข ปัญหา

การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ���� ใหก้บัทางเทศบาลตาํบลหนองเสือ เพื�อสามารถปรับเปลี�ยน

วิธีการปฏิบติังานตามสถานการณ์ ระหว่างเจา้หนา้ที�เทศบาล กบัประชาชน ให้มีความปลอดภยัจากโรค
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ไวรัสโคโรนา ����  ที�กาํลงัระบาดให้ควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการให้ความร่วมมือของ

ประชาชน 

 

คาํสําคญั: การมีส่วนร่วม, เทศบาล, การป้องกนั 

 

Abstract   

Current global crisis Infectious Diseases Rus Corona 2019 That had a severe impact 

around the world Which is a national problem Therefore, Thailand There are measures to prevent the 

spread of the coronavirus disease. With government or local agencies as the main agency in 

maintaining peace Help Follow the principles of hygienic requirements. By this study  Role of People 

Participation in Nong Suea Sub-District Municipality, Bueng Ba Sub-district, Nong Suea District, 

Pathum Thani Province Preventing the spread of COVID-19 by studying public participation in 

planning. To solve the problem of disease transmission with Nong Suea Sub-district Municipality and 

People devote their own time to take part in acting  solving problems that have spread to the 

coronavirus disease. Which will receive the results Yichn from solving the problem of the 

coronavirus outbreak 2019 in regard to receiving medication or rescue bags Therefore the people 

have Participate in reporting practice, expressing ideas and opinions on measures to tackle the 

problem of the Coronavirus 2019 For the Nong Suea Subdistrict MunicipalityIn order to be able to 

adjust the method of operation according to the situation Between municipal officials and the people 

to be safe from the epidemic coronavirus disease 2019, effective control In the cooperation of the 

people. 

 

Keywords:  participation, municipal, prevention 
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บทนํา 

โรคไวรัสโคโรนา ���� นับเป็นปัญหาใหญ่ของระบบสาธารณสุขระดับประเทศ เป็น

โรคติดต่อที� มีสัตวเ์ป็นแหล่งภาหะ วินิจฉัยว่าเป็นโรค โรคไวไรรัสโคโรนา ���� ซึ� งเป็นสายพนัธ์ุใหม่

ที�ไม่เคยพบมาก่อนในมนุษยก่์อให้เกิดอาการป่วยระบบทางเดินหายใจในคน และสามารถแพร่เชื�อจาก

คนสู่คนได้  ซึ� งพบว่า การระบาดในประเทศไทยครั� งเมื�อตน้เดือน มกราคม พ.ศ.���� ได้เริ� มมีการ

แพร่กระจายของโรคไวรัสโคโรนา ���� ไปทั�วประเทศ  ต่อมา จากขอ้มูล ณ วนัที� 25 มกราคม พ.ศ. 

2563 พบว่ามีผูป่้วยโรคปอดอกัเสบจากเชื�อไวรัสนี�  จาํนวน 1,354 ราย เสียชีวิต 41 ราย มีผูติ้ดเชื�อเพิ�มขึ�น

อยา่งรวดเร็ว ส่วนใหญ่แพร่กระจายผ่านการสัมผสักบัผูต้ิดเชื�อ ผ่านทางละอองเสมหะจากการไอ จาม 

นํ� ามูก นํ� าลาย จนเกิดการกระบาดําปทั�วทุกภาคของประเทสไทย จนถึงปัจจุบัน ( กรมควบคุมโรค 

กระทรวง สาธารณสุข 06 มีนาคม พ.ศ.���� )   

จากรายงานข่าว เมื�อวนัที� � มิถุนายน พ.ศ.���� ศูนยบ์ริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 ( ศูนยบ์ริหารสถานการณ์โควิด-2019) ไดมี้การประกาศ สถานการณ์

ฉุกเฉินการแพร่กระจายของโรค มีประชาชนที�ผูติ้ดเชื�อปัจจุบนั �,9�� ราย และมีติดเชื�อเพิ�มขึ�นอีก�ราย 

จากรายงานวนันี�  ทาํให้พบว่าผูที้�ติดเชื�อส่วนใหญ่ ไปในสถานที�แออดั เช่น ตลาดนดั สถานที�ท่องเที�ยว  

ที�หนาแน่นและเสี�ยงต่อการติดเชื�อโรค ดังนั�นประชาชนจึงตอ้งให้ความสําคญัต่อ การมีส่วนร่วมใน 

ปฏิบติัตามมาตรการ เช่น การสวมหนา้กากผา้หรือหนา้กากอนามยัทุกครั� ง เวน้ระยะห่างทางสังคม เลี�ยง

การอยู่ในที�แออดั เพื�อเป็นการป้องกนัการสัมผสัแพร่เชื�อ ที�อาจจะทาํให้เกิดโอกาสการแพร่กระจายได้

รวดเร็ว โดยทางศูนยบ์ริหารสถานการณ์โควิด-19 จึงย ํ�าให้หน่วยงานภาครัฐ หรือทอ้งถิ�น เพื�อง่ายต่อการ

ป้องกนั  โดยขอให้ประชาชนผูม้ีการเดินทางมาจากพื�นที�เสี�ยงให้มีการบนัทึกประวตัิการเดินทาง เพื�อ

ง่ายต่อการสอบสวนโรค ถ้ามีการติดเชื� อ ให้หน่วยงานท้องถิ�นได้ติดตามอย่างทันที และย ํ�าเตือน

ประชาชนอย่าประมาณ การ์ดอย่าตก ถึงไม่ว่าจะ มีการหายป่วยของประชาชนในประเทศ มีความ

คลี�คลายลง แต่ยงัขอให้เขม้มาตรการ เวน้ระยะห่าง( ศูนยป์ฎิบติัการฉุกเฉินโควิด2019 กรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ ) 

หนึ� งตวัแปรสาํคญัที�ทาํให้ประเทศไทยประสบความสําเร็จในการควบคุมสถานการณ์การแพร่

ร ะบ าด ขอ งโ ค โร น่ าไว รัส  (COVID-19) ใน ช่ ว งห ล ายเดื อ น ที� ผ่ าน ม า คือ  บ ท บ าท ข อ งภ าค

ประชาชน (non-state actors) ตั�งแต่การใหค้วามร่วมมือ (cooperation) อยา่งดีกบัมาตรการภาครัฐในการ

ควบคุมโรค และการจาํกดักิจกรรมทางเศรษฐกิจ ร่วมใส่หนา้กาก ปิดออฟฟิศ กินร้อน ชอ้นเรา อยู่บา้น 

ลา้งมือ ถือเจลแอลกฮอลล์ ไปจนถึงการเขา้มามีส่วนร่วม (participation) ในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ใน
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ช่วงเวลาสําคญัต่างๆ เช่น ร่วมจดัหาอุปกรณ์การแพทย ์ที�ขาดแคลนให้กบัโรงพยาบาล ระดมอาหาร 

อุปกรณ์ ป้องกันโรค และยาสามัญประจําบ้านเพื� อช่วยเหลือประชากรกลุ่ม เปราะบางรักษา

ระยะห่าง (social distancing) ในช่วงปิดเมือง เป็นตน้ จะเป็นหนึ�งในกาํลงัสาํคญัที�ทาํให้ประเทศไทยเอา

ตวัรอดจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ���� รวมถึงช่วยบรรเทาหลายปัญหาในอดีต  อีกช่อง

ทางการมีส่วนร่วมของประชาชนที�จะทาํให้มีการแกปั้ญหาเหล่านี� ในเชิงระบบไดอ้ย่างยั�งยืน คือการ

เรียกร้องใหมี้การเปลี�ยนแปลงกลไกการทาํงานของภาครัฐที�เป็นขอ้จาํกดัในการรับมือกบัปัญหาเร่งด่วน

แบบนี�  เช่น การกระจายอาํนาจและงบประมาณไปยงัทอ้งถิ�นแบบมีกรอบธรรมาภิบาล เป็นตน้ รวมทั�ง

การติดตาม ตรวจสอบ การใชจ่้ายงบประมาณและการทาํงานของภาครัฐเช่นเดียวกนั ( เอดา้ จิรไพศาล

กุล : 2563 ) 

 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื�อศึกษา บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพื�นที� เทศบาลตาํบลหนองเสือ อาํเภอ

หนองเสือ จงัหวดัปทุมธานี ในการป้องกนัการแพร่กระจายของโรคไวรัสโคโรนา 2019 

2. เพื�อศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพื�นที�เทศบาลตาํบลหนองเสือ     

อาํเภอหนองเสือ จงัหวดัปทุมธานี การป้องกันโรคไวรัสโคโรนา ���� ในการจาํแนกตาม ปัจจยัส่วน

บุคคล   

 

วรรณกรรมที�เกี�ยวข้อง 

ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน  

จิรวรรณ  อินทรียส์ังวร ( ����: �� ) กล่าวว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน เริ�มตน้จากการที�

ประชาชนรวมกนัเป็นกลุ่มเพื�อเขา้ร่วมกิจกรรมที�แต่ละคนมีความสนใจ และเป็นเรื� องที�ทาํให้ได้รับ

ผลประโยชน์ซึ� งอาจจะเป็นทางตรงหรือทางออ้มก็ได้และมีการกาํหนดเป้าหมายร่วมกนั แต่กิจกรรม

เหล่านั�นจะตอ้งสัมพนัธ์กบัปัญหาและความตอ้งการของประชาชนที� รวมกลุ่มกนัดงักล่าวมีจาํนวนของ

คนที�มีความคิดที�ตรงกนัมาก พอที�จะทาํให้เกิดเป็นโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที�สามารถตอบสนอง

ปัญหาและความตอ้งการได ้

อดิสรณ์  ขดัสีใส (����: � ) ได้ให้ความหมายของ การมีส่วนร่วมของประชาชน คือการเปิด

โอกาสให้ประชาชนได้พฒันาศกัยภาพของตนเอง โดยการสมคัรใจเขา้ร่วมในกิจกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบั

การพฒันาของชุมชนการมีส่วนร่วมตั�งแต่ การคน้หาปัญหาการตดัสินใจ วางแผน ในกิจกรรมการร่วม
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ดาํเนินการตามแผน การไดรั้บประโยชน์อยา่งเป็นธรรมจากกิจกรรม และการประเมินผลเพื�อนาํไปสู่

การแกไ้ขปัญหาจาก บทเรียนรู้ร่วมกนัของกิจกรรมการพฒันานั�น ๆ 

  โคเฮนและ อัฟฮอฟ  ( Cohen and Uphoff. อ้างใน) : อดิสรณ์   ขัดสีใส (����: 6 ) ได้ให้

ความหมาย  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาว่า  สมาชิกของชุมชนตอ้งเขา้มามีส่วนเกี�ยวขอ้ง

ใน การมีส่วนร่วมการตดัสินใจว่าควรทาํอะไร  และการมีส่วนร่วมเสียสละเวลาส่วนตวัในการพฒันา 

รวมทั�งการมีส่วนร่วมลงมือปฏิบติัตามที�ไดต้ดัสินใจวางแผนไว ้จนมีสิทธิการมีส่วนร่วมในการแบ่งปัน

ผลประโยชน์ที�เกิดขึ�นจากการดาํเนินงาน  ประชาชนในชุมชนสามารถมีส่วนร่วมในการประเมินผล

โครงการโดยสร้างโอกาสให้สมาชิกทุกคนของชุมชน ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมช่วยเหลือและเขา้มามีอิทธิพล

ต่อกระบวนการดาํเนินกิจกรรมในการพฒันา รวมถึงไดรั้บผลประโยชน์จากการพฒันาการมีส่วนร่วม

นั�นอยา่งเสมอภาค   

 สรุปได้ว่า ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนนั� น เป็นสิ�งสําคญัที�จะตอ้งมีในการ

วางแผน ปฏิบติังาน หรือการแกไ้ขปัญหา ของประชาชนในทอ้งถิ�นที� ในการมีส่วนร่วมจะตอ้งมีการ

วางแผนเพื�อการร่วมมือในการปฏิบติัตามที�เจา้หน้าที� เพื�อให้การปฏิบตัิงานไปตามประสิทธิภาพ และ

ประชาชนทุกตอ้งไดรั้บสิทธิเท่าเทียมกนัทุกคน เพื�อผลประโยน์ของแต่ล่ะคนที�จะไดรั้บการช่วยเหลือ 

การมีส่วนร่วมในการ ตรวจความโปร่งใส ของการปฏิบติังานของเจา้หนา้   

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ�น 

ความหมายองคป์ระกอบ และระดบัของการมีส่วนร่วมของประชาชน  

  ความหมาย ของการมีส่วนร่วมของประชาชนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมืองการ

ปกครองและการพฒันาประเทศ และชุมชนทอ้งถิ�นเป็นองคป์ระกอบรากฐานที�สําคญัของการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตย และการบริหารงานในทุกระดบัของการบริหารราชการแผ่นดินทั�งราชการ

บริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาคและ ส่วนทอ้งถิ�น 

ถวิลวดี  บุรีกุล (2552) ได้ให้ความหมายของ ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมคือการให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการเมืองและ การบริหารมีการกระจายอาํนาจในการตดัสินใจ และการจดัสรร

ทรัพยากรต่างๆในระหว่างประชาชนให้เท่าเทียมกนัอาํนาจในการตดัสินใจ และการจดัสรรทรัพยากร

ต่างๆนั�นจะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมีการเพิ�มการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ

ของประชาชนทั�งในระดบัทอ้งถิ�นและระดบัชาติศ  

บวรศกัดิ�  อุวรรณโณ และคณะ (2552) ไดใ้ห้ความสําคญัของการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การบริหารราชการแผ่นดินไวว้่าการมีส่วนร่วมของประชาชนอยา่งมีเหตุผล และสมดุลกบัอาํนาจในการ
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บริหารราชการแผน่ดินนั�นจะช่วยทาํให้การบริหารราชการแผ่นดินตอบสนองและ ตรงกบัความตอ้งการ

ของ ประชาชนโดยส่วนรวมอย่างแทจ้ริงเนื�องจากประชาชนเป็นผูไ้ด้รับผลกระทบโดยตรงจากการ

บริหารราชการแผน่ดินจึงควรเป็นผูท้ี�มีส่วนสะทอ้นความตอ้งการใหผู้ด้าํเนินการไดรั้บทราบ 

กล่าวโดยสรุป“ การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการซึ� งประชาชนหรือ ผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียไดม้ีโอกาสแสดงทศันะและ เขา้ร่วมในกิจกรรมต่างๆที�มีผลต่อชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชน

รวมทั�งมีการนาํความคิดเห็นดงักล่าวไปประกอบการพิจารณากาํหนดนโยบายและ การตดัสินใจของรัฐ

อนัจะนาํไปสู่กระบวนการดาํเนินงานและ การจดัสรรทรัพยากรที�เหมาะสมและยอมรับร่วมกนั 

ความสําคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน การปกครองท้องถิ�น 

   เป็นรูปแบบการจดัระเบียบบริหารราชการ แผ่นดินตามหลกัการกระจายอาํนาจการปกครอง ( 

Decentralization ) จากรัฐบาลไปสู่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นรูปแบบ ต่างๆซึ�งมีผูบ้ริหารและ สมาชิก

สภาเป็นตวัแทนจากประชาชนทาํหนา้ที�จดัทาํบริการสาธารณะใหแ้ก่ประชาชนภายใตข้อบเขตที�กาํหนด

ตามกฎหมายบนฐานความคิดว่าตัวแทนประชาชนดังกล่าวจะเป็นผูที้�มีความใกล้ชิดกับพื�นที�และ 

ประชาชนยอ่มรู้ปัญหาความตอ้งการของประชาชน และสามารถกาํหนดทิศทางกิจกรรมการพฒันาเพื�อ

ตอบสนองต่อความตอ้งการของ ประชาชนไดม้ากกว่าองคก์ร หรือหน่วยงานอื�น ๆ ในระดบัพื�นที�การมี

ส่วนร่วมของ ประชาชนในการปกครองทอ้งถิ�นเป็นกลไกลสําคญัในการบริหารงานการพฒันาแล ะ

แก้ไขปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นให้แก่ประชาชนโดยมีลกัษณะรูปแบบและกฎหมาย

ระเบียบแผนหรือแนวทางการพฒันาดงันี�   

 ลกัษณะของการมีส่วนร่วมของประชาชน  

การมีส่วนร่วมของประชาชนในลกัษณะที�เป็นสิทธิซึ� งเป็นอาํนาจอนั ชอบธรรม หรืออาํนาจ

ตามที�มีกฎหมายรองรับให้กระทาํใด ๆ ไดอ้ยา่งอิสระโดยไม่กระทบถึงสิทธิของคนอื�น 

  1. รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ�นแบ่งออกเป็นรูปแบบ ไดแ้ก่ 

รูปแบบที� เป็นทางการ (Formal Organization) เป็นการมีส่วนร่วมลักษณะที� เป็นองค์กรมีการจัด

โครงสร้างอย่าง    เป็นระเบียบแบบแผนเช่นคณะกรรมการหมู่บ้านคณะกรรมการหรือสภาองค์กร

ชุมชน)                                                                                                                                              

  2. รูปแบบที�ไม่เป็นทางการ ( Informal Organization) เป็นลักษณะของการรวมตัวกันโดยมี           

เป้าหมายจุดร่วมเดียวกนัและมีความสัมพนัธ์กันในรูปแบบพฤติกรรมการทาํงานร่วมกนัไม่มีการจัด

โครงสร้างภายในที�ตายตวั 

ปัญหาและ ขอ้เสนอ การแกปั้ญหาของ การมีส่วนร่วมของ ประชาชน 
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ปัญหาของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ�นถึงแม้ว่าการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ�นจะเป็นสิ�งสําคญัที�มีการพฒันากระบวนการส่งเสริมสนับสนุนและ

พัฒนามาอย่างต่อเนื� องทั� งการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นให้เห็นความสําคัญในการ

บริหารงานด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนรวมทั� งการส่งเสริมสนับสนุนบทบาทภาค

ประชาชน และการดาํเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นในระดบัพื�นที�ยงัพบว่ามีประเด็นปัญหา

ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ�นดังนี�  ( สํานักงานเลขาธิการสภา

ผูแ้ทนราษฎร 2559 )  

�. ปัญหาในส่วนของประชาชนประชาชนส่วนใหญ่ยงัไม่ให้ความสําคญัในการเขา้มีส่วนร่วม

โดยมีสาเหตุหลายประการดงันี� ด การไม่ไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารและไดรั้บขอ้มูลข่าวสารอยา่งไม่เพียงพอ

ไม่ทั�วถึงหรือเท่าเทียมกนัทุกกลุ่มองคก์รที�เกี�ยวขอ้งและรวมถึงการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารล่าชา้ไม่ทนัต่อ

สถานการณ์ของปัญหา   

  �. การที�ประชาชนไม่เขา้ใจเกี�ยวกบัความสําคญัของการมีส่วนร่วมของตนเองว่ามีบทบาทต่อ

การพฒันาทอ้งถิ�นมากนอ้ยแค่ไหนคิดเพียงว่ามีผูบ้ริหารและสมาชิกสภาทอ้งถิ�นที�มาจากการเลือกตั�งเขา้

ไปทาํหนา้ที�กเ็พยีงพอแลว้  

�. การไม่มีโอกาสเขา้ไปมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในหลาย ๆ กิจกรรมที�

จาํเป็นจะตอ้งร่วมมือกนัโดยอาจเป็นเพราะเงื�อนไขขอ้ จาํกดั ดา้นเวลาที�อาจไม่ตรงกนัหรือบางองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิ�นไม่ให้ความสาํคญักบัการมีส่วนร่วมของประชาชน  

� การที�ประชาชนปฏิเสธไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมดว้ยเหตุผลต่างๆเช่นไม่มีเวลาตอ้งทาํมาหากินหา

รายได้เลี� ยงตนเองและครอบครัว ( สํานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร 2559 : รายงานของสภา

ขบัเคลื�อนการปฏิรูปประเทศดา้นการปกครองทอ้งถิ�น )  

สรุปได้ว่า  การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการซึ� งประชาชน หรือผูมี้ส่วนไดส่้วน

เสียได้มีโอกาสแสดงทศันะ  และมีโอกาสเขา้ร่วมในกิจกรรมต่างๆ  ที�มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ

ประชาชนรวมทั� งมีการนําความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณากาํหนดนโยบายและการ

ตดัสินใจของรัฐอนัจะนาํไปสู่กระบวนการดาํเนินงานและการจดัสรรทรัพยากรที�เหมาะสมและการยอม

ถูกตอ้ง ตามการระเบียบที�กาํหนด 
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ข้อมูลโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา  ���� 

โรคติดเชื�อไวรัสโคโรนาคือเชื�อไวรัสที�มีรูปร่างคลา้ยมงกุฎพบครั� งแรกกลางทศวรรษที� 1960 

โดยมีเชื�อไวรัสโคโรนาอยู่ 4 สายพนัธุ์ใหญ่ ๆ ดว้ยกนั แต่ตวัที�ระบาดมากที�สุดคือ SARs CoV พบครั� ง

แรกที�ประเทศจีนปี ค.ศ. 2002 - 2003 ซึ� งไดร้ะบาดไปทั�วโลกและ โดยเฉพาะในประเทศไทย จนพบครั� ง

ล่าสุด ที�เมืองอู่ฮั�นเมืองหลวงของมณฑลหูเป่ยตอนกลางของประเทศจีนโดยบริเวณที�พบผูป่้วยมากที�สุด

และคาดว่าน่าจะเป็นรังของโรคคือตลาดอาหารทะเลและสัตวห์ายากในเมืองซึ� งไดแ้พร่กระจายไปใน

หลายเมืองในประเทศจีนและหลายประเทศเช่น ไทย เกาหลี ใตไ้ตห้วนั ฮ่องกง มาเก๊า ญี�ปุ่น มาเลเซีย

เวียดนาม สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา เป็นต้น( กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สืบคน้วนัที�  28 

มกราคม 2563 ) 

อาการและลักษณะการติดต่อ 

ประชาชนสามารถติดเชื�อไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 นี� ไดห้รือไม่ ประชาชนสามารถติด

เชื�อได ้จากขอ้มูล ณ วนัที� 25 มกราคม พ.ศ. 2563 พบว่ามีผูป่้วยโรคปอดอกัเสบจากเชื�อไวรัสนี�  จาํนวน 

1,354 ราย เสียชีวิต 41 ราย นอกจากนี� ไวรัสสามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ผ่านทางการไอ จาม 

สัมผสั นํ� ามูก นํ�าลาย ดงันั�น จึงตอ้งระมดัระวงัไม่ให้ผูป่้วยที�มีอาการทางเดินหายใจสงสัยจากเชื�อไวรัส

โคโรนา สายพนัธ์ุใหม่ 2019 ไปสัมผสัใกลชิ้ดหรือใชสิ้�งของร่วมกนักบัผูอื้�น เพื�อลดความเสี�ยงในการ

แพร่กระจายเชื�อ หรือ ผูมี้ประวติัเดินทางมาจากเมืองอู่ฮั�น มณฑลหูเป่ย ์ ประเทศจีน หรือเมือง ที�มีการ

ประกาศเป็นพื�นที�ระบาด ภายใน 14 วนัก่อนเริ�มมีอาการป่วย    

คาํแนะนําในการป้องกันตนเอง  

หากมีอาการป่วย หากมีอาการไข ้ไอ เจ็บคอ นํ� ามูกไหล หายใจเหนื�อย ภายใน 14 วนั หลัง

กลบัมาจากเมืองต่างประเทศ  โปรดไปพบแพทยแ์ละยื�นบัตรคาํแนะนํา ด้านสุขภาพ   สําหรับผูเ้ดิน

ทางเขา้มาในประเทศไทย กบัแพทย ์ผูท้าํการรักษาพร้อมแจง้ประวตัิการเดินทาง ท่านอาจไดรั้บเชื�อโรค

ก่อนเดินทางมายงัประเทศไทย กรุณาแจง้ รายละเอียด ต่างๆ กบัแพทยผู์ท้าํการรักษา เช่น อาการป่วย 

วนัที�เริ�มมีอาการป่วย วนัเดินทางมาถึงประเทศไทย สถานที�พกั เพื�อแพทยจ์ะไดว้ินิจฉัยไดถู้กตอ้งและ

รักษาได้ทันท่วงที แพทย์ผูท้าํการรักษาจะรายงานต่อหน่วยงานสาธารณสุขในพื�นที�หรือสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวดั และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื�อดาํเนินการ ป้องกนัควบคุมโรค

โดยเร็ว( กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สืบคน้วนัที� 28 มกราคม 2563 ) 

การลํ� างมือประจํา - Normal hand washing เพื�อเป็นการล้างมือเพื�อขจัดสิ� งสกปรกต่างๆ ที�

อาจจะติดเชื�อโรคอยูห่รือ การลํ�างมือดว้ยแอลกอฮอลเ์จล (Alcohol gel)  ไม่สะดวกในการลา้งมือดว้ยนํ� า
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และมือไม่ปนเปื� อนสิ� งสกปรก หรือสารคดัหลั�ง จากการสัมผสัเชื�อโรค ให้ทําความสะอาดมือด้วย

แอลกอฮอลเ์จล  

การสวมใส่หนํ� ากากอนามยั  ควรให้ด้านสีเขม้ออกด้านนอกเสมอ คลุมให้ปิดจมูก ปาก คาง 

คลอ้งหู ขยบัให้พอดีกับใบหน้า กดลวดขอบบนให้สนิท กับสันจมูก โดยเปลี�ยนทุกวนัและทิ�งลงใน

ภาชนะที�มีฝาปิด เพื�อป้องกนั การติดเชื�อ และสวมใส่หน้ากากอนามยัทุกครั� งเมื�อออกไปนอกสถานที� 

แออดั ถา้หากการไอ จาม ในที�สาธารณะ ควรหากระดาษชาํระ หรือ ทิชชู่ มาปิดปาก เพื�อป้องกนัไม่ให้

เชื�อโรคกระจาย แลว้นําไปทิ�งในถงัขยะปิดให้เรียบร้อยหลงัจากไอ จามเสร็จแล้ว ควรรีบล้างมือให้

สะอาดทุกครั� ง ดว้ยสบู่หรือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื�อ เพื�อกาํจัดเชื�อโรค ไม่ให้แพร่กระจาย                           ( 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาํธารณสุข สืบคน้เมื�อวนัที� 23 มีนาคม 2563 ) 

แนวทางปฏิบัติหลักการมีส่วนร่วมมาตรการในการป้องกนัโรคไวรัสโคโรนา���� 

�. การจําหน่ายอาหารหรือเครื� องดื�มในภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร 

ร้านอาหาร หรือเครื�องดื�มทั�วไป ซึ� งไม่รวมสถานบริการ ผบั บาร มีการตรวจคดักรองอาการไขไ้อ หอบ

เหนื�อยเป็นหวดัสําหรับพนกังานและผูใ้ชบ้ริการทุกคนก่อนเขา้ร้าน ควรมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5  

องศาเซลเซียส  และไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจ พร้อมติดสัญลกัษณ์ แสดงการคดักรอง “ผ่าน” โดย 

จาํกดัจาํนวนคนเขา้ใช้บริการโดยคิดเกณฑ์ พื�นที�สําหรับให้บริการนั�งรับประทานอาหารอย่างน้อย 2 

เมตร ต่อผูใ้ชบ้ริการ 1 คน( กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สืบคน้วนัที� 28 มกราคม 2563 ) 

2. พิจารณาให้มีนโยบายส่งเสริม Social Distancing เช่น “มาคนเดียวจ่ายในราคาถูกกว่ามาเป็น

กลุ่มใหญ่ จ่ายแพงมากขึ�น” เป็นตน้ 

  3. พนักงานบริการทุกคน ตอ้งสวมหน้ากากผา้หรือหน้ากากอนามยั ถุงมือ และ Face Shield 

ระหว่างปฏิบติังาน เช่น ระหว่างรับรายการอาหารแคชเชียร์และลา้งมือทุกครั� งก่อนออกไปเสิร์ฟอาหาร

รวมทั�งไม่ตะโกน ไม่พูดคุย เสียงดงั หัวเราะเสียงดงั เปิดหรือจบัหน้ากากอนามยัหรือหนา้กากผา้ และ

ไม่ควรสัมผสัผูใ้ช้บริการ โดยรักษา ระยะห่างระหว่างผูใ้ช้บริการ อย่างน้อย 1 เมตร และยืนห่างจาก

พนกังานคนอื�นอยา่งนอ้ย 1 เมตร  

4. ผูป้รุงอาหารทุกคน ให้สวมผา้กนัเปื� อน หมวกคลุมผมตลอดการทาํอาหาร รวมทั�งพิจารณา

สวมหน้ากากผา้หรือ หน้ากากอนามยั ถุงมือ และอุปกรณ์ป้องกนัละอองฝอยนํ� าลายใส่อาหาร และให้

ลา้งมือทุกครั� งก่อนปรุงอาหาร รวมทั�งทาํความสะอาดครัวอยูเ่สมอ 
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  5. ผูส้ัมผสัอาหารที�มีบาดแผลตอ้งปิดแผลให้มิดชิด หลีกเลี�ยงการปฏิบติังานที�ตอ้งสัมผสัอาหาร

โดยตรงถา้ไม่สามารถ หยุดปฏิบติังานไดค้วรเลี�ยงไปปฏิบตัิงานหนา้ที�อื�นแทนจนกว่าบาดแผลจะหาย

สนิท จึงกลบัมาปฏิบติังานตามปกติ 

  6. งดเวน้ การให้บริการจาํหน่ายอาหาร ในลกัษณะการตกัอาหารดว้ยตนเองแบบบุฟเฟ่ต ์โดย

ให้ปรับรูปแบบการ บริการ โดยงดเวน้การตกัอาหารส่วนกลางดว้ยตนเอง เพื�อลดความเสี�ยงต่อการติด

เชื�อจากอุปกรณ์ที�ใชร่้วมกนั เช่น อุปกรณ์คีบจบัอาหารเครื�องปรุงรวมทั�งการบริการแบบโต๊ะจีน ซึ� งมี

การตักอาหารในภาชนะหรือใช้อุปกรณ์  ร่วมกัน ทั� งนี� ควรให้บริการจัดเป็นชุดอาหารสําหรับ

รับประทานคนเดียวเป็นหลกั  

7. งดการบริโภคสุราหรือ เครื�องดื�มที�มีแอลกอฮอลใ์นสถานที�จาํหน่ายอาหาร  

8. การขนส่ง วตัถุดิบ (Supplier) ตอ้งมีการทาํความสะอาดบริเวณรับวตัถุดิบ และลดการสัมผสั

โดยตรงกบัผูข้นส่ง และสวมหนา้กากอนามยัหรือหนา้กากผา้ตลอดเวลา  

�. จดัให้มีระบบตรวจสอบการให้บริการ รวมทั�งตรวจตรา ดูแลความปลอดภยั ควบคุม กาํกบั

การใหบ้ริการและ การใชบ้ริการ ใหเ้ป็นไปตามมาตรการควบคุมหลกัอยา่งเคร่งครัด  

10. มีนโยบายเหลื�อมเวลาการทาํงานของพนกังานเพื�อลดการเดินทางดว้ยขนส่งสาธารณะใน

เวลาเดียวกนั  

11. พจิารณางดให้บริการ กรณีผูใ้ชบ้ริการที�ไม่สามารถปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัควบคุมโรค

ที�กาํหนดไดเ้ช่น ไม่สวมหนา้กากอนามยัหรือหนา้กากผา้ หรือมีอาการป่วยจากการคดักรองก่อนเขา้ใช้

บริการ 

 

สรุป   

โรคไวรัสโคโรนา ���� เป็นภยัครั� งใหญ่ ระดับประเทศ ซึ� งเป็นปัญหาในดาํรงชีวิตประจาํวนั

ของประชาชน เนื�องจากประชาชนเป็นผูไ้ด้รับผลกระทบ โดยตรงจากปัญหาดังกล่าว เพื�อบรรเทา

ปัญหาที�เกิดขึ�นและ ช่วยแบ่งเบาภาระจากภาครัฐ  ดงันั�นการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงมีความจาํเป็น 

และมีความสําคญัอยา่งยิ�ง ในการแกไ้ข ปัญหาเหล่านี�  โดยการการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั�งทางตรง

และทางอ้อม เช่น การมีส่วนร่วมในการวางแผน การมีส่วนร่วมในการปฏิบติั การมีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจ  หรือร่วมมือกบัเทศบาลตาํบลหนองเสือ ในการรับทราบขอ้มูล ข่าวสาร จากศูนยบ์ริหาร

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมให้ขอ้มูลที�มีประโยชน์ในการ

ป้องกนั และประชาชนในพื�นที�ได้ยอมเสียสละ เวลาส่วนตัวเพื�อให้ความสะดวกในการตรวจหาโรค
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หรือ ยินดีสนับสนุนดา้น เงิน วสัดุ และอุปกรณ์ ให้กบัเทศบาลตาํบลหนองเสือ เพื�อนําไปใช้ในการ

ดาํเนินการป้องกนั รับฟังความรู้ที�ได้ คาํแนะนาํ จากการประชาสัมพนัธ์ของเทศบาลตาํบลหนองเสือ   

ถึงแนวทางการป้องกันการแพร่กระจายของโรคไวรัสโคโรนา ����   เพื�อนํามาปรับการดําเนิน

ชีวิตประจาํวนั ถา้หากประชาชนท่านใดที�ไดรั้บผลกระทบจาก โรคระบาดไวรัสโคโรนา ����  สามารถ

ขอไดรั้บ  ประโยชน์จากการช่วยเหลือ แกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาด ประชาชน สามารถมีส่วนร่วมใน

การตรวจสอบความโปร่งใส การปฏิบติังานของเจา้หน้าที� เพื�อทาํหน้าที�อย่างถูกตอ้ง ตามกฎระเบียบ 

มาตรการที�รัฐบาลกาํหนด ดงันั�นการศึกษาเกี�ยวกบับทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนพื�นที�เทศบาล

ตาํบลหนองเสือ   ตาํบลบึงบา  อาํเภอหนองเสือ จงัหวดัปทุมธานี ในการป้องการแพร่กระจายโรคไวรัส

โคโรนา ���� จึงมีความสําคญัอย่างยิ�ง อนัจะก่อให้เกิดการเปลี�ยนแปลงในดา้นการป้องกนัการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา ���� เทศบาลตาํบลหนองเสือ ตาํบลบึงบา อาํเภอหนองเสือ 
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บทคดัย่อ 

เนื�องดว้ยการแพร่ระบาดของไวรัสสายพนัธ์ใหม่ที�สามารถแพร่กระจายไดอ้ยา่งรวดเร็ว คือ 

ไวรัสโคโรนา 2019 ที�ไดแ้พร่กระจายไดอ้ยา่งรวดเร็ว หลายประเทศไดอ้อกมาตราป้องกนัโรคนี�อยา่ง

รวดเร็วร่วมถึงประเทศไทยดว้ย โดยทางส่วนกลางก็ไดอ้อกนโยบายไปสู่ส่วนภูมิภาคและกระจายมาสู่

นกัปกครองทอ้งที� ซึ� งตวัของนกัปกครองทอ้งที�ในที�นี�  หมายถึง กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น ที�

จะช่วยนาํนโยบายจากส่วนกลางแปลงไปสู่การปฏิบติั เช่น การออกคาํสั�งจาํกดัเวลาเขา้ออกในพื�นที� การ

แจกหนา้กากอนามยัให้กบัสมาชิกในหมู่บา้น เป็นตน้ ซึ�งตวักาํนนั ผูใ้หญ่บา้น นั�นเป็นกลุ่มคนที�มีความ

ใกลชิ้ดกบัชาวบา้น และเขา้ใจสภาพพื�นที�ในการดูแลเป็นอยา่งดี จึงเป็นการดีที�มอบนโยบายให้กบันกั

ปกครองทอ้งที�เพราะสามารถแปลงนโยบายจากส่วนกลางไปสู่การปฏิบติั ในพื�นที�การดูแลไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

 

คาํสําคัญ: เชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19), บทบาท, นกัปกครองทอ้งที� 
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Abstract  

            The objectives of this study are 1) This study aims to 1) study the role of local governors in 

the prevention of the 2019 coronavirus (Covid-19) 2) to study the prevention of the spread of the 

2019 coronavirus (Covid-19). The spread of coronavirus 2019 (Covid-19) due to the rapid spread of 

the new virus, the 2019 coronavirus. Several countries have quickly introduced measures to prevent 

this disease, including Thailand. By the central part, the policy was issued to the region and 

distributed to the local governors. In which the character of the local ruler here refers to the village 

headman, the assistant village headman That will help bring the centralized policy into action, such as 

issuing orders to limit the time in and out of the area The distribution of masks to the members of the 

village, etc. The village headman was a group of people who were close to the villagers. And 

understand the condition of the area to take good care Therefore, it is good to give policies to local 

governors because they can convert centralized policies into practice in the area of care most 

effectively.   

 

Keywads: Coronavirus-2019 (COVID-19), role, local governor  

 

บทนํา 

       ในช่วงตน้ปี 2019 ที�ผ่านมาทั�วโลกไดป้ระสบกบัการระบาดครั� งใหญ่ที�สุดอีกครั� งหนึ�งนบัตั�งแต่การ

ระบาดไขห้วดัใหญ่ปี 2019 โดยไวรัสตัวใหม่มีชื�อว่า”โรคติดต่อเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

องคก์าร อนามยัโลกไดป้ระกาศให้การระบาดของโรคติดต่อเชื�อไวรัสโคโรนา 2019  (Covid-19) เป็น“ 

ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ” เนื�องจากเชื�อไวรัสดังกล่าวได้มีการแพร่ระบาดไปยงั

ประเทศต่างๆทั�วโลกอยา่งรวดเร็วและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไดป้ระกาศใหโ้รคติดต่อเชื�อ

ไวรัสโคโรนา 2019 โดยในส่วนของประเทศไทยนั�นก็ได้รับผลกระทบดว้ยเช่นกนั การออกมาตรการ

ปิดเมือง การประกาศเคอร์ฟิวควบคุมการเขา้ออกจากบา้นจาํกดัช่วงเวลา การจาํกดัการเขา้ออกระหว่าง

จงัหวดัและในส่วนทั�งจากส่วนกลางสู่การนาํนโยบายมาปฏิบติั  ในส่วนของทอ้งถิ�นโดยใหน้กัปกครอง

ทอ้งที�เป็นผูด้าํเนินงาน เพราะนักปกครองทอ้งที�มีการกระจายข่าวสารและเตรียมการป้องกนัการแพร่

ระบาดไดดี้กว่า การให้ส่วนกลางเป็นผูด้าํเนินงานทั�งหมดด้วยพื�นที�ของแต่ละทอ้งที�นั�นต่างกนัการให้
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นกัปกครองทอ้งที�นาํนโยบายจากส่วนกลางไปแปลงปฏิบติัจึงเป็นการนาํนโยบายต่าง ๆ ไปใชป้ฏิบตัิได้

อยา่งถูกตอ้งและทั�วถึง    

 

วัตถุประสงค์   

1. เพื�อศึกษาบทบาทของนกัปกครองทอ้งที�ในการป้องกนัการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 

 (Covid-19)  ในเขตทอ้งที�ตาํบลระแหง อาํเภอลาดหลุมแกว้ จงัหวดัปทุมธานี  

 2. เพื�อศึกษาแนวทางการป้องกนัการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของนกั

ปกครองทอ้งที�ตาํบลระแหง  อาํเภอลาดหลุมแกว้ จงัหวดัปทุมธานี    

3. เพื�อศึกษาการทาํงานของของนกัปกครองทอ้งที�ในการป้องกนัการระบาดของไวรัสโคโรนา 

2019 (Covid-19)  ในเขตทอ้งที�ตาํบลระแหง อาํเภอลาดหลุมแกว้ จงัหวดัปทุมธานี    

ขอบเขตการศึกษา  

 ประชากรที�ใชใ้นการวิจยัครั� งนี�  ประกอบดว้ย นักปกครองทอ้งที� หมายถึง ผูที้�ไดรั้บการแต่งตั�ง

จากหน่วยงานราชการ ไดแ้ก่ กาํนัน ผูใ้หญ่บา้น และผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น จาํนวน 37 คน โดยกลุ่มตวัอย่าง 

ที�จะใช้ศึกษานั� นประกอบด้วย นักปกครองท้องที�  ได้แก่ กาํนัน 1 คน ผูใ้หญ่บ้าน 4 คน และผูช่้วย

ผูใ้หญ่บา้น 8 คน  รวมทั�งหมด 13 ตน  ในส่วนของการเกบ็ขอ้มูลนั�นจะใชเ้ป็นแบบสัมภาษณ์ มี 2 หัวขอ้

ดงันี�  

ข้อคาํถามสัมภาษณ์ชุดที� 1 

1) ปัจจยัดา้นบทบาทของนกัปกครองทอ้งที�ในการป้องกนัการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 

(Covid-19)  ในเขตทอ้งที�ตาํบลระแหง อาํเภอลาดหลุมแกว้ จงัหวดัปทุมธานี      

   1.1) ในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ที�ผ่านมาท่านไดเ้ขา้มามีบทบาทในดา้นนี�

อยา่งไรบา้ง ในส่วนของการวางแผนหรือส่วนปฎิบติังาน 

       1.2) ในดา้นการดูแลความเรียบร้อยในเขตพื�นที�ของท่านมีการจดัแผนการทาํงานอยา่งไรบา้ง  

       1.3) ดา้นการจดัหาบุคลากรที�จะเขา้มาดูแลประชาชนในเขตพื�นที�หมู่บา้นของท่านมีวิธีการ

คดัเลือกอยา่งไร หรือมีการประสานขอคนจากหน่วยงานอื�นมาหรือไม่ 

       1.4) ช่วงระยะเวลาที�มีนโยบายกกัตวัหยดุเชื�อเพื�อชาติ ท่านไดใ้หก้ารสนบัสนุนแก่ประชาชนใน

พื�นที�ในดา้นใดบา้ง 

       1.5) ผลจากการดาํเนินงานในช่วงการระบาดของไวรัสโคนา 2019 ที�ผ่านมามีผลอยา่งไรบา้ง 

สามารถดาํเนินงานตามแผน และเป็นไปตามวตัถุประสงคที์�ตอ้งการหรือไม่ อยา่งไร 
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ข้อคาํถามสัมภาษณ์ชุดที� 2  

 2) แนวทางการป้องกนัการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  ในเขตตาํบลระแหง 

อาํเภอลาดหลุมแกว้ จงัหวดัปทุมธานี    

       2.1) ในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ที�ผ่านมาไดมี้ผูที้�มาจากเขตการแพร่ระบาดของเชื�อ

นี� เขา้มาในหมู่บา้นของท่านหรือไม่ ถา้มีท่านมีมาตรการรับมือกบัปัญหานี�อยา่งไรบา้ง 

       2.2) ท่านและกลุ่มของท่านมีมาตรการในการตรวจการพื�นที�ชุมชนของท่านอยา่งไรบา้ง 

       2.3) ในส่วนของอุปกรณ์เครื�องมือมีการจดัสรรหาหรือมีหน่วยงานที�เขา้มาสนบัสนุนหรือไม่ 

       2.4) ท่านมีการส่งเสริมความรู้เรื�องไวรัสโคโรนา 2019 ให้กบัประชาชนในหมู่บา้นของท่านอยา่งไร

บา้ง 

       2.5) จากผลการทาํงานที�ผา่นมาท่านมีความพงึพอใจต่อการดาํเนินงานมากนอ้ยเพียงใด 

 

วรรณกรรมที�เกี�ยวข้อง 

1. ความหมายของเชื�อไวรัสโคโรนา-2019 

               (กระทรวงสาธารณสุข, ฉบับที� 3: 2563) เรื� องชื�อและอาการสําคญัของโรคติดต่ออนัตราย 

พ.ศ.2559 “(14) โรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019  หรือโรคโควิด-19  (Coronavirus Disease 2019 (Covid-

19) มีอาการไข ้ไอ เจ็บคอ หอบเหนื�อย หรือมีอาการของโรคปอดอกัเสบ ในรายที�มีอาการรุนแรงจะมี

อาการระบบทางเดินหายใจลม้เหลวและอาจถึงขั�นเสียชีวิต” 

                  เชื�อไวรัสโคโรนา-2019 หรือ โควิด-19 หมายถึง ไวรัสอาร์เอน็สายเดียว ถูกตรวจพบครั� งแรก

ในปี ค.ศ.1965 สามารถติดต่อไดท้ั�งในคนและสัตว ์โดยติดต่อทางการหายใจ หากติดเชื�อเขา้สู่ร่างกาย

เชื�อไวร้สตวันี�จะเขา้ไปทาํลายการหายใจ เกิดอาการปอดอกัเสบ และอาจนาํไปสู่การเสียชีวติได ้

2. แนวคดิเกี�ยวกับบทบาท   

                 สุพตัรา สุภาพ (2546)  ได้ให้ความหมายของบทบาทว่า เป็นขอ้กาํหนดพฤติกรรมระหว่าง

บุคคล ซึ� งผูกพนักบับุคคลประเภทต่างๆที�มีลกัษณะเฉพาะตวับางประการ คือ สถานภาพหรือตาํแหน่ง 

ทฤษฎีบทบาทได้ใช้สถานภาพหรือตาํแหน่ง ซึ� งหมายถึงส่วนหรือองคป์ระกอบต่างๆ ของกลุ่มทาง

สังคมที�ไดรั้บการจดัระเบียบแลว้ จากแนวคิดทฤษฎีบทบาทนั�น นักทฤษฎีบทบาทมีสมมุติฐานร่วมกนั

อยู่ 2 ประการ คือ ประการแรก บทบาทเป็นสิ� งที�ต้องเรียนรู้ในกระบวนการปฏิสังสรรค์ทางสังคม 

ประการที�สอง ในการกระบวนการปฏิสังสรรคก์บัคนอื�นบุคคลตอ้งพิจารณาตนเอง และคนอื�นซึ� งเป็น

เจา้ของสถานภาพและได้ใช้สิ�งที�เขาเรียนรู้ว่าอะไรเป็นความคาดหวงั ซึ� งผูกพนักบัสถานภาพนั�นเป็น
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เครื�องมือแนะแนวทางการกระทาํของเขา แนวคิดทางบทบาทแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะกระบวนการปฏิสัง

สรรค ์ไดแ้ก่ ลกัษณะแนวโครงสร้างนิยม และลกัษณะแนวปฏิสังสรรคสั์ญลกัษณ์นิยม 

 แนวโครงสร้างนิยม มุ่งสนใจเนื�อหาโครงสร้างหนา้ที�ของสถานภาพทางสังคมการจดัระเบียบ

และผลของบทบาทต่างๆต่อระบบ กล่าวคือ บทบาทจะถูกมองว่าเป็นสิ�งที�ถูกกาํหนดกฎเกณฑ์ไวใ้น

สังคม ถูกคาดหวงัไวว้่าบุคคลในสถานภาพใด ควรมีสถานภาพและบทบาทอยา่งไรเมื�อบุคคลเขา้ดาํรง

สถานภาพต่าง ๆตามที�คิดวา่เป็นค่านิยม บรรทดัฐานที�กาํหนดให้มีบทบาทและพฤติกรรมนั�นๆ 

 แนวปฏิสังสรรค์สัญลักษณ์นิยม ให้ความสําคัญกบักระบวนการซึ� งบุคคลทาํความเขา้ใจว่า

บุคคลอื�นให้ความคาดหวงักบัตนเองอย่างไร ในการที�จะมีบทบาทในสังคมอนัจะเกิดขึ�นจากการที�

บุคคลมีปฏิสงัสรรคท์างสงัคมต่อกนั  

 บทบาท หมายถึง การทาํหนา้ที�หรือพฤติกรรมที�สังคมกาํหนด และความคาดหมายใหบุ้คคลนั�น

กระทาํ (พจนานุกรมศพัทส์งัคมวิทยา องักฤษ-ไทย ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน, 2525) 

 บทบาท หมายถึง หน้าที� (function) หรือ พฤติกรรมอนัพึงคาดหมาย (expected behavior) ของ

แต่ละคนในกลุ่ม หรือสังคมหนึ� ง หรือสังคมนั�นได้กาํหนดขึ�น ฉะนั�นจึงเป็นบทบาทแบบแห่งความ

ประพฤติของบุคคลในสถานะหนึ�งที�พึงมีต่อบุคลอื�น ในสถานะที�แตกต่างกนัในสังคม ( อุทยั หิรัญโต, 

2526)  

 ลินตัน (Linton, 1963 อา้งถึงใน โกวิท พวงงาม, 2549) ให้ความหมายว่า บทบาท (Role) คือ 

การแสดงให้เห็นถึงลักษณะไม่หยุดนิ�งของสถานภาพ แต่ละบุคคลได้กาํหนดสถานภาพและครอง

สถานภาพนั� น โดยมีความสัมพันธ์กบัสภาพอื�น เมื�อบุคคลใช้สิทธิและหน้าที�ตามสถานภาพนั�น คือ 

บุคคลกาํลงักระทาํบทบาท ดงันี�  

1. แต่ละคนจะมีชุดของบทบาทมาจากรูปแบบต่างๆที�เขาไดเ้ขา้ร่วม 

2. ในขณะเดียวกนัการแสดงบทบาทรวมทั�งหมดมาจากแบบแผนของสงัคมที�เขาไปเขา้ร่วม  

บทบาทกาํหนดสิ�งที�เขาทาํเพื�อสังคมและสิ�งที�คาดหวงัจากสังคม 

 คิมบอล ยงั (Kimball Young, 1963 อา้งถึงใน สุพตัรา สุภาพ, 2546) กล่าวว่า บทบาท คือ หนา้ที�

หรือการกระทาํของบุคคลในกลุ่ม เป็นสิ�งที�บอกกถึงเป้าหมายการยอมรับบุคคลอื�น ๆในกลุ่มการกระทาํ

บทบาทจะเกิดในตาํแหน่งต่าง ๆ ซึ� งถูกกาํหนดโดยบรรทัดฐานของสังคม โดยบทบาทเหล่านี� จะ

เกี�ยวขอ้งกบัตาํแหน่ง ซึ� งตรงกบัความเห็น Coser (1976) ที�กล่าวว่า บทบาทเกี�ยวขอ้งกบัตาํแหน่งทาง

สงัคมและบทบาทมีความหมายอยา่งนอ้ย 3 ประการ  
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 1. บทบาท คือ โครงสร้างที�สนองความตอ้งของสังคม ได้แก่ บรรทดัฐาน ความคาดหวงั ขอ้

หา้มต่างๆ การตอบสนองต่อสงัคม 

2. บทบาท คือ การเป็นสมาชิกและแนวคิดที�ไดแ้สดงไวใ้นองคก์าร 

3. บทบาท คือ การกระทาํของสมาชิก 

ความหมายโดยสรุปก็คือ เงื�อนไขของบทบาท แนวคิดเกี�ยวกบับทบาท และการกระทาํของ

บทบาท 

 บีเวอลี (Beverly, 1981 อ้างถึงใน จุฬาลักษณ์ พัฒนศักดิ� ภิญโญ และคนอื�นๆ, 2545) มอง

บทบาทในประเด็น คือ  

1. บทบาท เปรียบไดก้บัการแสดง 

2. บทบาท เกิดในโครงสร้างของสังคม 

3. บทบาท เกิดจากการคาดหวงัทั�งของคนอื�น ซึ� งบางครั� งอาจมีขอ้ขดัแยง้ได ้

4. บทบาท เกิดจากอตัตะ 

สรุปไดว้่า บทบาทเป็นการกระทาํหรือพฤติกรรมของบุคคลที�แสดงออกมาตามเงื�อนไขหนา้ที� 

ความรับผิดชอบของตาํแหน่งที�ดาํรงอยู่ ซึ� งการแสดงออกของบทบาทจะมีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัความคิด

ของผูด้าํรงตาํแหน่งนั� น ๆ การแสดงบทบาทของแต่ละบุคคลย่อมจะได้รับความคาดหวงัทั� งจากตัว

ตนเอง ชุมชน และจากสังคมรอบขา้ง เพราะบุคคลจะตอ้งมีบทบาทและหนา้ที�ตลอดจนความรับผดิชอบ 

ทั�งโดยการปฏิบติัตามคาํสั�งและความสมคัรใจ   

 

3. นักปกครองท้องที�  

กํานัน เป็นบุคลากรทางการปกครองของประเทศไทย ในตาํบลหนึ� งมีกาํนันหนึ� งคนทาํหน้าที�

ปกครองราษฎรในตาํบลนั�น โดยมาจากการการเลือกตั�งกนัเองของผูใ้หญ่บา้นในตาํบลนั�นขึ�นเป็นกาํนนั 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกกาํนัน พ.ศ. 2551 การประชุมคัดเลือกกาํนัน ให้

นายอาํเภอเป็นประธานในที�ประชุม ปลดัอาํเภอเป็นเลขานุการ การประชุมคดัเลือกกาํนันตอ้งเป็นไป

โดยเปิดเผยและตอ้งมีผูใ้หญ่บา้นมาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ�งหนึ� งของจาํนวนผูใ้หญ่บา้นทั�งหมดที�มีอยูใ่น

ตาํบลนั�น ผูใ้หญ่บา้นในตาํบลมีสิทธิเสนอชื�อผูใ้หญ่บา้นในตาํบลหรือเสนอชื�อตนเองเป็นกาํนันไดห้นึ� ง

คน ผูใ้หญ่บา้นที�ไดรั้บการเสนอชื�อตอ้งอยูใ่นที�ประชุมและตอ้งยนิยอมใหเ้สนอชื�อตนได ้ 
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ถา้มีการเสนอชื�อผูส้มควรได้รับการคดัเลือกเป็นกาํนันเพียงคนเดียว ให้นายอาํเภอคดัเลือกผูน้ั�นเป็น

กาํนนัมีการเสนอชื�อผูส้มควรไดรั้บการคดัเลือกเป็นกาํนนัมากกว่าหนึ�งคนให้นายอาํเภอจดัให้มีการออก

เสียงลงคะแนนโดยวิธีลบั  

อาํนาจหน้าที�กาํนัน 

1. อาํนาจหน้าที�เกี�ยวกบัการปกครองทอ้งที� ได้แก่ การตรวจตรา รักษาความสงบเรียบร้อยใน

ตาํบล ให้ราษฎรปฏิบติัตามกฎหมายการป้องกนัภยัอนัตราย ส่งเสริมความสุขของราษฎร รับเรื�องความ

เดือดร้อนของราษฎร แจง้ทางราชการและรับขอ้ราชการ ประกาศให้ราษฎรไดท้ราบและดาํเนิน การให้

เป็นไปตามกฎหมาย เช่น การตรวจและเก็บภาษีอากร รวมทั�งการปกครองผูใ้หญ่บา้น แพทยป์ระจาํ

ตาํบลและสารวตัรกาํนนั  

2. อาํนาจหนา้ที�ทุกอยา่งเช่นเดียวกบัผูใ้หญ่บา้น  

3. อาํนาจหนา้ที�เกี�ยวกบัความอาญา และรักษาความสงบเรียบร้อย  

             3.1 มีการกระทาํผิดอาญาหรือสงสัยจะเกิด ให้แจ้งนายอาํเภอ หรือถ้าเกิดในตาํบล

ขา้งเคียงใหแ้จง้กาํนนัตาํบลขา้งเคียงนั�นทราบ  

       3.2 พบคนกาํลงักระทาํผิดกฎหมาย หรือเหตุควรสงสัย หรือมีหมาย หรือคาํสั�งให้จับ

ผูใ้ดในตาํบลใหจ้บัผูน้ั�นส่งอาํเภอ  

3.3 คน้หรือยดึตามหมายที�ออกโดยกฎหมาย 

3.4 อายดัตวัคนหรือสิ�งของที�ไดม้าดว้ยการกระทาํผิดกฎหมายแลว้นาํส่งอาํเภอ  

3.5 เมื�อมีเหตุการณ์ร้ายหรือแปลกประหลาด รายงานต่อนายอาํเภอ  

3.6 เกิดจลาจล ปลน้ฆ่า ชิงทรัพย ์ไฟไหมห้รือเหตุร้าย ฯลฯ ใหแ้จง้ต่อเจา้หนา้ที�ที� 

เกี�ยวขอ้ง  

 3.7 เมื�อทราบว่ามีคนอาฆาตมาดร้าย คนจรจดั อาจเรียกประชุมผูใ้หญ่บา้นเพื�อปรึกษา

สืบสวนแลว้ถา้มีหลกัฐานให้เอาตวัส่งไปที�อาํเภอ  

 3.8 เมื�อมีคนจรแปลกหนา้นอกทะเบียนราษฎรเขา้มาในทอ้งที� ให้หารือกบัผูใ้หญ่บา้น 

เพื�อขบัไล่ออกจากทอ้งที  

 3.9 เมื�อมีผูใ้ดตั�งทบั กระท่อม หรือโรงเรือนโดดเดี�ยว ซึ� งจะเป็นอาจเป็นอนัตราย อาจ

สั�งใหเ้ขา้มาอยูเ่สียในหมู่บา้น และนาํความแจง้นายอาํเภอ  
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 3.10 เมื�อมีผูป้ล่อยละทิ�งบา้นให้ชาํรุดรุงรัง โสโครก อนัอาจเกิดอนัตรายแก่ผูอ้ื�น หรือ

อาจเกิดอคัคีภยั ให้ปรึกษากบัผูใ้หญ่บา้น แพทยป์ระจาํตาํบล บงัคบัให้ผูอ้ยูใ่นที�นั�นแกไ้ข ถา้ไม่ปฏิบติั

ตามใหน้าํความร้องเรียนต่อนายอาํเภอ 

 3.11 ในกรณีที� เกิดอนัตรายแก่การทาํมาหากินของราษฎร ให้ปรึกษากับผูใ้หญ่บ้าน 

แพทยป์ระจาํตาํบล หาทางป้องกนัแกไ้ข ถา้เกินความสามารถใหแ้จง้ต่อนายอาํเภอ  

4. อาํนาจหน้าที�ในการดูแลให้คนที�เดินทางเขา้มาในตาํบล ซึ� งไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น

ผูร้้าย ให้มีที�พกัตามสมควรและถา้เป็นผูเ้ดินทางมาในราชการก็ตอ้งช่วยเหลือหาคนนาํทาง หาเสบียง

อาหารให ้ 

5. อาํนาจหน้าที�ดูแลรักษาสิ�งซึ� งเป็นสาธารณประโยชน์ที�ราษฎรใชป้ระโยชน์ร่วมกนั เช่น สระ

นํ�า ศาลาอาศยั ที�เลี�ยงปศุสตัว ์หา้มมิให้ผูใ้ดรุกลํ�ายดึถือครอบครอง หรือทาํให้ทรัพยเ์สียหาย  

6. อาํนาจเกี�ยวกบัการทะเบียนต่าง ๆ ในตาํบล เช่น งานทะเบียนราษฎรเกี�ยวกบัการแจง้คนเกิด 

คนยา้ย คนตาย งานทะเบียนสัตวพ์าหนะ และมีหน้าที�รับคาํขอจดทะเบียนสมรส เพื�อนาํส่งนายอาํเภอ

ให้จดทะเบียนสมรสให้โดยคู่สมรสไม่ตอ้งไปที� ว่าการอาํเภอ ในทอ้งที�ที�ผูว้่าราชการจังหวดัไดอ้อก

ประกาศไว ้ตลอดจนทาํบญัชี ทะเบียนสิ�งสาธารณะประโยชน์ที�อยูใ่นตาํบลนั�น 

ผู้ใหญ่บ้าน ในหมู่บา้นหนึ�งมีผูใ้หญ่บา้น 1 คน ทาํหนา้ที�ปกครองราษฎรในเขตหมู่บา้น โดยมี

ที�มาจากการเลือกของราษฎรในหมู่บา้นนั�น 

อาํนาจหน้าที�ผู้ใหญ่บ้าน  

 1)  อาํนาจหนา้ที�หน้าที�ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย อาํนวยความเป็น

ธรรมและดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภยัใหแ้ก่ราษฎรในหมู่บา้น  

 2) สร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีให้เกิดขึ� นในหมู่บ้าน รวมทั� งส่งเสริม

วฒันธรรมและประเพณีในทอ้งที�  

3) ประสานหรืออาํนวยความสะดวกแก่ราษฎรในหมู่บา้นในการติดต่อหรือรับบริการ 

กบัส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น  

 4) รับฟังปัญหาและนาํความเดือดร้อน ทุกขสุ์ขและความตอ้งการที�จาํเป็นของราษฎร

ในหมู่บ้านแจ้งต่อส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น หรือองค์กรอื�นที�

เกี�ยวขอ้ง เพื�อใหก้ารแกไ้ขหรือช่วยเหลือ  

 5) ให้การสนับสนุน ส่งเสริม และอาํนวยความสะดวกในการปฏิบติัหน้าที�หรือการ

ใหบ้ริการของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น  
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 6) ควบคุมดูแลราษฎรในหมู่บา้นให้ปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบแบบ

แผนของทางราชการ โดยกระทาํตนใหเ้ป็นตวัอยา่งแก่ราษฎรตามที�ทางราชการไดแ้นะนาํ 

 7) อบรมหรือชี�แจงใหร้าษฎรมีความรู้ความเขา้ใจในขอ้ราชการ กฎหมาย หรือระเบียบ

แบบแผนของทางราชการ ในการนี�  สามารถเรียกราษฎรมาประชุมไดต้ามสมควร 

8) แจง้ให้ราษฎรใหค้วามช่วยเหลือในกิจการสาธารณประโยชน์เพื�อบาํบดัปัดป้อง 

ภยนัตรายสาธารณะอนัมีมาโดยฉุกเฉิน รวมตลอดทั�งการช่วยเหลือบรรเทาทุกขแ์ก่ผูป้ระสบภยั  

 9) จดัให้มีการประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บา้นเป็นประจาํอย่างนอ้ยเดือนละ

หนึ�งครั� ง  

10) ปฏิบติัตามคาํสั�งของกาํนนัหรือทางราชการและรายงานเหตุการณ์ที�ไม่ปกติซึ�ง 

เกิดขึ�นในหมู่บา้นให้กาํนนัทราบ พร้อมทั�งรายงานต่อนายอาํเภอดว้ย  

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในหมู่บา้นหนึ�งนอกจากจะมีผูใ้หญ่บา้นเป็นผูป้กครองหมู่บา้นแลว้ ยงัมีผูช่้วย

ผูใ้หญ่บา้นเป็นผูช่้วยเหลือผูใ้หญ่บา้น โดยผูใ้หญ่บา้นและกาํนนัร่วมกนัพิจารณาคดัเลือก อยูใ่นตาํแหน่ง

คราวละ 5 ปี แต่เมื�อผูใ้หญ่บา้นตอ้งออกจากตาํแหน่งไม่ว่าดว้ยเหตุใด ให้ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นตอ้งออกจาก

ตาํแหน่งดว้ย  

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ มอีาํนาจหน้าที�ดังต่อไปนี�  

(1)  ตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บา้น  

 (2)  ถา้รู้เห็นหรือทราบเหตุการณ์เกิดขึ�นหรือจะเกิดขึ�นในหมู่บา้นเกี�ยวกบัความสงบ 

เรียบร้อย ใหแ้จง้ต่อผูใ้หญ่บา้น  

(3)  ถา้มีคนจรเขา้มาในหมู่บา้นและสงสยัว่ามาโดยไม่สุจริตใหน้าํตวัส่งผูใ้หญ่บา้น  

(4)  ระงบัเหตุ ปราบปราม ติดตามจบัผูร้้าย  

(5)  ตรวจจบัสิ�งของที�ผดิกฎหมายส่งผูใ้หญ่บา้น 

(6)  ควบคุมตวัผูส้งสัยว่าไดก้ระทาํผดิและกาํลงัจะหลบหนีส่งผูใ้หญ่บา้น  

(7)  ปฏิบตัิตามคาํสั�งของผูใ้หญ่บา้นซึ�งสั�งการโดยชอบดว้ยกฎหมาย  

สรุป นักปกครองทอ้งที� หมายถึง ผูที้�ได้รับการแต่งตั�งจากหน่วยงานราชการ ไดแ้ก่ กาํนัน ผูใ้หญ่บา้น 

ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น   
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4. งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 

 จารุพงศ ์ พลเดช (2531) ไดศึ้กษาเรื�อง บทบาทของผูใ้หญ่บา้นกบัการรักษาความสงบเรียบร้อย

ในทอ้งที� พบว่า ความรู้สึกนึกคิดของราษฎรที�มีต่อผูใ้หญ่บา้นเป็นไปในทางที�ดีเป็นส่วนใหญ่ ราษฎร

ไดรั้บการบริการดว้ยดีจากผูใ้หญ่บา้นตลอดมา ผูใ้หญ่บา้นเป็นผูที้�ให้ทั�งคาํปรึกษาหารือและให้ความ

คุม้ครองแก่ราษฎร ราษฎรส่วนใหญ่คิดว่าผูใ้หญ่บา้นเป็นตวัแทนของราษฎรมากกว่าที�จะเป็นตวัแทน

ของทางราชการ ผูใ้หญ่บา้นยงัคงมีความสําคญัต่อชีวิตประจาํวนัของราษฎรในการที�จะปกครองดูแล

ราษฎรให้อยู่เยน็เป็นสุขได้ ถา้ขาดผูใ้หญ่บา้นแลว้คงได้รับความเดือดร้อน ราษฎรส่วนใหญ่ให้ความ

เคารพนับถือเชื�อฟังผูใ้หญ่บา้น นอกจากนี� ราษฎรส่วนใหญ่เห็นควรมีการกาํหนดระยะเวลาการดาํรง

ตาํแหน่งของผูใ้หญ่บา้น เพื�อจะไดเ้ลือกคนดีเขา้มาทาํงานและสามารถควบคุมการปฏิบตัิงานไดดี้ขึ�น 

 สว่าง  ฉวีวรรณ (2536) ได้ศึกษาเรื� อง ปัจจัยที�มีผลต่อสัมฤทธิผลในการปฏิบัติหน้าที�ของ

ผูใ้หญ่บ้าน ศึกษาเฉพาะกรณีจงัหวดันครราชสีมา พบว่า ผูใ้หญ่บา้นที�ได้รับรางวลัยอดเยี�ยม มีความ

สัมฤทธิผลในการปฏิบติัหน้าที�สูงกว่าผูใ้หญ่บา้นทั�ว ๆไป ทั� งดา้นปัจจยัส่วนตวั ในดา้นภาวะผูน้าํ คือ

เป็นผู้ที� มีความถนัดในการพูดในที�สาธารณะมาก แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี  มีความรู้และ

ประสบการณ์มากจึงไม่มีปัญหาในการปฏิบติังาน มีความเขา้ใจในกฎหมายระเบียบที�เกี�ยวขอ้งเป็นอยา่ง

ดี มีการเสนองานและความคิดเห็นในที�ประชุมบ่อยมาก มีความมั�นใจในการให้คาํปรึกษาต่าง ๆแก่

ลูกบา้นไดเ้ป็นอยา่งดี 

 สุจินต์  ดาววีระกุล (2537) ได้ศึกษาเรื� อง ปัจจัยที�มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

โครงการพฒันาหมู่บา้น ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บา้นชนะเลิศการประกวดดีเด่นระดับจงัหวดัของจงัหวดั

นครสวรรค์ ประจาํ 2537 พบว่า ตาํแหน่งทางสังคมในหมู่บ้าน การรู้สึกว่าตนเองมีความสําคญัต่อ

หมู่บา้น การมีความกระตือรือร้นที�จะเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาหมู่บา้นมีผลต่อระดบัการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในโครงการพฒันาหมู่บา้นตวัอยา่ง และปัจจยัทางสังคมไดแ้ก่ความตอ้งการเกียรติ การไดรั้บ

การชกัชวนจากกรรมการหมู่บา้น เพื�อนบา้น นายอาํเภอ พฒันาการอาํเภอ มีผลต่อระดบัการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในโครงการพฒันาหมู่บา้น 

 สุชีพ  แข่งขนั (2537) ไดศึ้กษาเรื�อง บทบาทของกาํนันผูใ้หญ่บา้นยคุโลกานุวฒัน์ พบว่า ปัจจยั

สําคญัที�ทาํให้กาํนันผูใ้หญ่บา้นยงัคงดาํรงอยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นยุคจารีตสมยัหรือยุคโลกานุวฒัน์ เพราะ

กาํนนัผูใ้หญ่บา้น มีลกัษณะเด่น ดงันี�  

 1.  กาํนนัผูใ้หญ่บา้นมาจากผูน้าํตามธรรมชาติ เพราะคนที�จะเป็นกาํนันผูใ้หญ่บา้นจะตอ้งเป็น 
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บุคคลที�มีบารมี มีลกัษณะเป็นผูน้าํ และเป็นที�เชื�อถือศรัทธาจากประชาชนในตาํบล หมู่บา้น ฉะนั�นฐานะ

ของกาํนนัผูใ้หญ่บา้นจึงไดรั้บการยอมรับทั�งทางนิตินยัและพฤตินยั 

 2.  การปรับปรุงกฎหมายลกัษณะปกครองทอ้งที� พ.ศ. 2457 เป็นปัจจยัสาํคญัในการปรับ 

บทบาทของกาํนันผูใ้หญ่บา้นใหท้นัสมยัสอดคลอ้งกบัความเปลี�ยนแปลงของสงัคม 

 3.  การเลือกตั�งกาํนนัผูใ้หญ่บา้นเป็นหลกัการที�เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัหลกัการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตย เพราะเปิดโอกาสให้ประชาชนในเขตตาํบล หมู่บา้น มีสิทธิเลือกผูป้กครอง

โดยตรง ถา้เกิดความไม่พอใจก็สามารถเปลี�ยนแปลงได ้

 4.  อาํนาจหน้าที�ของกาํนนัผูใ้หญ่บา้น มิไดข้ดัแยง้กบัองคก์รปกครองรูปแบบอื�น นอกจากนั�น

ยงัมีส่วนสนับสนุนการปกครองทุกรูปแบบด้วย ที�เห็นชัดเจนมากที�สุด คือ การปกครองท้องถิ�นใน

รูปแบบกรุงเทพมหานคร ซึ� งยงัคงมีกาํนันผูใ้หญ่บา้น และช่วยให้การปกครองกรุงเทพมหานครในเขต

ชั�นนอกมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น    

สรุปผลการสัมภาษณ์  

 ตอนที� 1 ปัจจยัดา้นบทบาทของนกัปกครองทอ้งที�ในการป้องกนัการระบาดของไวรัสโคโรนา 

2019 (Covid-19)  ในเขตทอ้งที�ตาํบลระแหง อาํเภอลาดหลุมแกว้ จงัหวดัปทุมธานี  

 1.1 ในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ที�ผ่านมาท่านไดเ้ขา้มามีบทบาทในดา้นนี�

อยา่งไรบา้ง ในส่วนของการวางแผนหรือส่วนปฎิบติังาน 

  - อาํเภอมีการประชุมวางแผน และประสานงานกบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เทศบาล 

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น และเจา้หนา้ที�สาธารณะสุข 

  - ในส่วนของการปฏิบติังานไดร่้วมมือกนัทุกฝ่าย ดงันี�  

  1) ทาํการออกตรวจในเขตพื�นที�เพื�อเฝ้าระวงัการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคไวรัส

โคโรนา 2019 สาํรวจบุคคลผูเ้ป็นกลุ่มเสี�ยง และบุคคลที�มาจากนอกเขตพื�นที� 

  2) ทาํการแจกหนา้กากอนามยั เจลลา้งมือ  การตรวจวดัไข ้และฉีดพ่นยาฆ่าเชื�อใน

บริเวณต่าง ๆของหมู่บา้น 

 1.2) ในดา้นการดูแลความเรียบร้อยในเขตพื�นที�ของท่านมีการจดัแผนการทาํงานอยา่งไรบา้ง 

  - มีการประชุมจดัแบ่งภาระหนา้ที�ใหมี้ความเหมาะสมกบัการปฏิบตัิงาน ดงันี�  

  1) ตั�งจุดตรวจ ออกตรวจพื�นที� และตรวจสอบบุคคลที�เขา้ออกในเขตพื�นที� 

  2) แนะนาํขอ้ปฏิบติัโดยการประกาศเสียงตามสาย วิธีป้องกนัตนเอง ไดแ้ก่ การใส่

หนา้กากอนามยั การลา้งมือบ่อยๆ การเวน้ระยะห่างทางสังคม การไม่ใชข้องใชส่้วนตวัร่วมกบัผูอ้ื�น  
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  3) ดูแลผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมที�มีคนจาํนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นงานศพ โดยการตรวจวดัไข ้

การให้ใส่หนา้กากอนามยั และจดัที�นั�งใหมี้ระยะห่าง  

 1.3) ดา้นการจดัหาบุคลากรที�จะเขา้มาดูแลประชาชนในเขตพื�นที�หมู่บา้นของท่านมีวิธีการ

คดัเลือกอยา่งไร หรือมีการประสานขอคนจากหน่วยงานอื�นมาหรือไม่ 

  การจดัหาบุคคลที�เขา้มาดูแลประชาชนในเขตพื�นที� โดยการทาํงานประสานกบัอาํเภอ 

เจา้หนา้ที�ตาํรวจ ผูน้าํทอ้งที� และอาสาสมคัรสาธารณะสุขประจาํหมู่บา้น 

 1.4) ช่วงระยะเวลาที�มีนโยบายกกัตวัหยดุเชื�อเพื�อชาติ ท่านไดใ้หก้ารสนบัสนุนแก่ประชาชนใน

พื�นที�ในดา้นใดบา้ง 

    - ทาํการแจกหนา้กากอนามยั เจลลา้งมือ ในช่วงระยะแรกนั�นมีไม่เพียงพอ 

                        - ทาํการแจกนํ�ายาฆ่าเชื�อและฉีดพ่นนํ�ายาฆ่าเชื�อตามบริเวณวดั โรงเรียน ตลาด และบริเวณที�มีคน

จาํนวนมาก  

        - ดูแลความเรียบร้อย ประสาน และสนบัสนุนการปฎิบติัหนา้ที�ของอาสาสมคัรประจาํหมู่บา้นคน

ในกรณีที�มีจากนอกพื�นที�ที�เขา้มาในระยะเวลาอนัสั�นจะไม่ทาํการกกัตวั แต่ถา้เขา้มาอยูเ่ป็นระยะเวลานาน

จะตอ้งแจง้โดยการทาํเอกสาร 2 ชุด ส่งผูใ้หญ่บา้นและทางอาํเภอ จากนั�นตอ้งกกัตวัเป็นระยะเวลา 14 วนั  

  1.5) ผลจากการดาํเนินงานในช่วงการระบาดของไวรัสโคนา 2019 ที�ผ่านมามีผลอยา่งไรบา้ง 

สามารถดาํเนินงานตามแผน และเป็นไปตามวตัถุประสงคที์�ตอ้งการหรือไม่ อยา่งไร  

                      - ผลการดาํเนินงานเป็นไปตามวตัถุประสงคท์ี�ตอ้งการ 

                      - ไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดีจากทุกฝ่ายในคณะทาํงาน และคนในหมู่บา้น 

                      - ไดรั้บการสนบัสนุนอุปกรณ์และเครื�องมือจากหน่วยงานเอกชนในช่วงแรกที�มีการ

ระบาดของโรค 

                      - ตรวจพบผูต้ิดเชื�อเพียงหนึ�งรายและส่งไปรักษาตวัที�โรงพยาบาล 

                      - ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่ไม่คอยใส่หนา้กากอนามยั เพราะไม่คุน้เคยและไม่ค่อยไดเ้ดินทางออก

นอกบา้น  

 ตอนที� � แนวทางการป้องกนัการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  ในเขตตาํบล

ระแหง อาํเภอลาดหลุมแกว้ จงัหวดัปทุมธานี    

       2.1) ในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ที�ผ่านมาได้มีผูที้�มาจากเขตการแพร่ระบาด

ของเชื�อนี� เขา้มาในหมู่บา้นของท่านหรือไม่ ถา้มีท่านมีมาตรการรับมือกบัปัญหานี�อยา่งไรบา้ง 
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  - เมื�อมีคนนอกพื�นที�ตอ้งการเขา้มาในเขตพื�นที� จะตอ้งทาํเรื�องจากพื�นที�ตน้ทางแจง้ผา่นมาที�

อาํเภอปลายทาง เพื�อใหก้าํนนัทราบและดาํเนินการตามขั�นตอนโดยมีการกกัตวัตามระยะเวลาที�กาํหนด 

               - ในทุกหมู่บา้นมีมาตรการตรวจสอบ ถา้มีคนจากนอกพื�นที�เขา้มาในหมู่บา้นใหแ้จง้ผูน้าํทอ้งที�

และทางอาสาสมคัรประจาํ เพื�อดาํเนินการควบคุมกกับริเวณและส่งตวัไปรักษาตวัต่อที�โรงพยาบาล 

               - มีมาจากจงัหวดับุรีรัมย ์1 คน ทาํการกกัตวั 14 วนั ไม่พบอาการจึงส่งตวักลบับา้น  

       2.2) ท่านและกลุ่มของท่านมีมาตรการในการตรวจการพื�นที�ชุมชนของท่านอยา่งไรบา้ง 

               - มีการประชุมวางแผนจดัเจา้หนา้ที�มาดูแลซึ�งประกอบดว้ย เจา้หนา้ที�อาํเภอ ตาํรวจ และนกั

ปกครองทอ้งที� ทาํหนา้ที�เป็นเวรควบคุมการตั�งด่านในช่วงเวลา 17.00 น. ถึง 21.00 น. หลกัจากการตั�ง

ด่านนกัปกครองทอ้งที�จะทาํการออกตรวจพื�นที�วนัละ 6 หมู่บา้น 

               - ในบริเวณตลาดจะมีจุดตรวจวดัไข ้บริการเจลลา้งมือและเขม้งวดให้ทุกคนตอ้งใส่หนา้กาก

อนามยัทุกครั� ง  

       2.3) ในส่วนของอุปกรณ์เครื�องมือมีการจดัสรรหาหรือมีหน่วยงานที�เขา้มาสนบัสนุนหรือไม่  

               - ได้รับการสนับสนุนจากองคก์ารบริหารส่วนจังหวดั อาํเภอ เทศบาล องค์การบริหารส่วน

ตาํบล และ อาสาสมคัรประจาํหมู่บา้น อยา่งเพยีงพอ  

       2.4) ท่านมีการส่งเสริมความรู้เรื�องไวรัสโคโรนา 2019 ให้กบัประชาชนในหมู่บา้นของท่านอยา่งไร

บา้ง 

               - เจ้าห น้ า ที� ส าธ ารณ ะสุ ข ได้จัดป ระชุ มให้ ความ รู้กับ นั ก ป ก ครองท้อ งที� เพื� อนํ าไป

ประชาสมัพนัธ์ใหก้บัคนในหมู่บา้น  

               - มีการส่งเสริมความรู้โดยการประกาศเสียงตามสาย ประชุมคนในหมู่บา้นแจง้ขอ้มูลในงานที�

มีการรวมของคนจาํนวนมาก เช่น งานศพ และให้คาํแนะนาํเป็นรายครอบครัวพร้อมแจกเอกสารแผ่น

พบั หนา้กากอนามยั และเจลลา้งมือ  

       2.5) จากผลการทาํงานที�ผา่นมาท่านมีความพงึพอใจต่อการดาํเนินงานมากนอ้ยเพียงใด 

               - มีความพงึพอใจในดา้น 

               1) มีบุคคลระดบัผูบ้ริหาร เช่น ปลดัจงัหวดั เขา้มาร่วมการปฏิบติังาน 

               2) ความร่วมมือของเจา้หนา้ที� หน่วยงานภายนอก และคนในหมู่บา้น 

               3) ในการปฎิบติังานมีการทาํงานร่วมกนัเป็นทีม ประสานงานกนัและช่วยเหลือซึ� งกนัและกนั

เป็นอยา่งดี  

               4) อุปกรณ์และเครื�องมือไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งเพียงพอ 
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สรุปผลการศึกษา 

     นกัปกครองทอ้งที�เป็นบุคลากรของกระทรวงมหาดไทยที�มีบทบาทอยา่งมาก ในการป้องกนั

การระบาดของไวรัสโคโรน่า-2019 เนื�องจากเป็นผูท้ี�มีความใกลชิ้ดกบัชุมชนทอ้งถิ�นและเขา้ใจถึงบริบท

ในพื�นที�เป็นอยา่งดีในทุกๆดา้น โดยเฉพาะอยา่งยิ�งมีลกัษณะการเป็นเครือญาติ ทาํใหเ้กิดความร่วมมือ

ในชุมชนทอ้งถิ�นไดเ้ป็นดีกว่าส่วนงานอื�นๆ เมื�อเกิดการระบาดของโรคชนิดนี� ขึ�นมา ก็ตอ้งทาํความ

เขา้ใจกบัชุมชนใหไ้ดท้ราบถึงผลกระทบดา้นต่างๆ ที�จะเกิดขึ�นจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า-

2019 มีการป้องกนั เช่น การจาํกดัการเขา้ออกในพื�นที� การขอความร่วมมือก่อนออกนอกบา้นให้

ประชาชนในพื�นที�ใส่หนา้กากอนามยั ตรวจวดัอุณหภูมิทุกครั� งก่อนเขา้พื�นที�อยา่งตลาด เป็นตน้ งด

กิจกรรมที�เป็นการรวมของคนหมู่มาก รวมทั�งการวางแผนกบัทางส่วนกลางตั�งด่านเพื�อเป็นการป้องกนั

คนฝ่าฝืนตอนกลางคืน จดัตั�งเวรยามตรวจในพื�นที�เพื�อป้องกนัคนที�อาจจะลอบเขา้มาตอนกลางคืน และ

มีการประกาศเสียงตามสายของชุมชนสร้างความเขา้ใจกบัชาวบา้นในการป้องกนัตนเอง คอยใหค้วาม

ช่วยเหลือกบัประชาชนในพื�นที� เพราะบทบาทที�สาํคญัประการหนึ�งของนกัปกครองทอ้งที�คือ สนอง

ความตอ้งการของสังคม ในกรณีนี�คือการป้องกนัการระบาดของไวรัสโคโรนา-2019 ในพื�นที� เพื�อความ

สงบสุขของสงัคมชุมชนทอ้งถิ�น       
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บทคดัย่อ 

บทความวิชาการเรื� องความเชื�อมั�นของประชาชนที�มีต่อการปฏิบัติหน้าที�ของสํานักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั�งดา้นการจดัการเลือกตั�งระดบัชาติมีวตัถุประสงค ์1)เพื�อเปรียบเทียบดา้นการ

จดัการของคณะกรรมการการเลือกตั�งที�ส่งผลต่อความเชื�อมั�นของประชาชน และ �) เพื�อศึกษาระดบัที�

ส่งผลต่อความเชื�อมั�นของประชาชนที�มีต่อการปฏิบติัหน้าที�ของสํานกังานคณะกรรมการการเลือกตั�ง

ดา้นการจดัการเลือกตั� งระดบัชาติ ซึ� งแนวคิดของความเชื�อมั�นอธิบายว่า ความเชื�อมั�นนั�นมาจากความ

ไวว้างใจที�เกิดขึ�นต่ออีกบุคคลและจะแสดงออกมาในลักษณะของพฤติกรรม ของความไวว้างใจที�

เกิดขึ�น เป็นตวับ่งชี�ความเชื�อมั�นของประชาชน ให้เกิดความเชื�อมั�นของการปฏิบติัหน้าที�ของสาํนกังาน

คณะกรรมการการเลือกตั�ง ในการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องดงักล่าว เมื�อศึกษางานวิจยั

ต่างๆที�ผ่านมาพบว่า ปัจจยัที�ศึกษา ระดบัที�ส่งผลต่อความเชื�อมั�นของประชาชนที�มีต่อการปฏิบติัหนา้ที�

ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั� งดา้นการจัดการเลือกตั�งระดับชาติ ประกอบดว้ย ความหมาย

ของความเชื�อมั�น องค์ประกอบ ปัจจัยที� ส่งผล แนวคิดของการเลือกตั� งพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั� งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร พ.ศ. 2561พระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญ ว่าดว้ยการไดม้าซึ� งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ย

คณะกรรมการการเลือกตั�ง พ.ศ. 2560 อาํนาจหน้าที�ที�มาจากการปฏิบติังานของสาํนกังานคณะกรรมการ
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การเลือกตั�ง การศึกษาความเชื�อมั�นของประชาชนที�มีต่อการปฏิบติัหนา้ที�ของสาํนกังานคณะกรรมการ

การเลือกตั�งดา้นการจดัการเลือกตั�งระดบัชาติ จะทาํให้ประชาชนเกิดความเชื�อมั�นต่อการปฏิบตัิหนา้ที�

นั�นได ้และยงัตอบสนองความตอ้งการของประชาชนให้ดียิ�งขึ�น 

 

คาํสําคัญ: ความเชื�อมั�น, คณะกรรมการการเลือกตั�ง, การเลือกตั�งระดบัชาติ 

 

Abstract 

 This academic article focuses on the public confident in the performance of the Office of the 

Electoral Commission on the national election management. This academic article is presented in two 

purposes: 1) To compare the management aspects of the Election Commission that affect the public 

confidence and 2) To study level that affects the public confident in the performance of the Office of 

the Electoral Commission on election management in national level. In which the concept of 

confident is described that confident comes from trust that happens to other people and can be 

expressed in terms of the behavior of the trust that arises as an indicator of the confidence of the 

public confidence in the functioning of the commission on elections. In the performance of work in 

accordance with the stated objectives. When studying various researches of the past, it was found that 

study factors the degree to which affects the public confidence in the performance of duties of the 

national election commission of election commission consists of the meaning of confidence, 

component, factors affecting the concept of election organic act on Election of Members of the House 

of Representatives B.E. 2561 (2018) organic act on Acquisition of Senators, B.E. 2561 (2018) 

organic act on the Election Commission, B.E. A study of public Confidence in the performance of the 

Election Commission of National Electoral Administration will give people confidence to perform 

that duty and also respond to the needs of the people even better. 

 

Keywords: confidence, election, national election 
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บทนํา  

 การปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทยนั�นนับไดว้่ามีมาอย่างยาวนาน เช่นเดียวกนักบั

การเลือกตั�งถือไดว้่าเป็นกระบวนการที�สําคญัของประชาธิปไตยที�เกิดขึ�นที�ประชาชนนั�นตอ้งทาํความ

เขา้ใจและมีส่วนร่วมกบัการเลือกตั�งของประเทศ เพราะประเทศจะพฒันาไปในทางไหนขึ�นอยูก่บัพรรค

ที�เราเลือกเขา้บริหารงานนั�นเอง 

ประเทศไทยมีการเลือกตั�งครั� งแรกเมื�อวนัที� 15 พฤศจิกายน พุทธศกัราช 2476 โดยมีกรมการ

ฝ่ายปกครองกระทรวงมหาดไทยคอยทาํหน้าที�จดัการเลือกตั� งและดูแลการเลือกตั� ง ณ ตอนนั�น การ

เลือกตั�ง คือ การที�ประชาชน เลือกสภาผูแ้ทนราษฎรเขา้ไปทาํหนา้ที� อาํนาจอธิปไตยลว้นเป็นของคนทุก

คนแต่ทุกคนไม่สามารถที�จะเขา้ไปบริหารเองได้ทั�งหมดเพราะฉะนั�นแลว้จึงตอ้งทาํการเลือกผูแ้ทน 1 

คน โดยการพิจารณาจากนโยบายหรือพรรคการเมือง โดยทาํหน้าที�แทนประชาชนที�เหลือ ด้วยความ

ยุติธรรมและเป็นกลาง ไม่บิดเบือนต่อประชาชน และจํานวนของคณะกรรมการการเลือกตั� งจะ

ประกอบด้วย 7 คน ซึ� งพระมหากษัตริยท์รงแต่งตั� งตามคาํแนะนําของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560 ในปัจจุบนั 

บทความนี� จึงไดข้อนาํเสนอความเชื�อมั�นของประชาชนที�มีต่อการปฏิบตัิหนา้ที�มีของสาํนกังาน

คณะกรรมการการเลือกตั� งดา้นการจดัการเลือกตั�งระดับชาติทั� งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิก

วุฒิสภา ว่าการเลือกตั�งในระดบัชาตินั�นจะทาํใหค้วามเชื�อมั�นของประชาชนลดลงมากนอ้ยหรือไม่ 

 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื�อศึกษาด้านการจัดการของคณะกรรมการการเลือกตั� งที�ส่งผลต่อความเชื�อมั�นของ

ประชาชน  

2. เพื�อศึกษาปัจจยัที�ส่งผลต่อความเชื�อมั�นของประชาชนที�มีต่อการปฏิบตัิหนา้ที�ของสาํนักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั�งดา้นการจดัการเลือกตั�งระดบัชาติ 
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ประโยชน์ของผลการวจิัย 

             �. เพื�อนาํไปใชเ้ป็นประโยชน์ทางการศึกษา ที�จะช่วยให้เกิดความเขา้ใจมากยิ�งขึ�น หรือเรื�องที�

เกี�ยวขอ้งในการพฒันาองคค์วามรู้ในเรื�องนี�ต่อไปในอนาคต 

�. ทราบถึงความคิดเห็นของประชาชนที�มีต่อการปฏิบัติหน้าที�ในการจัดการเลือกตั� งของ

สาํนกังานคณะกรรมการการเลือกตั�งระดบัชาติ 

 

ขอบเขตของการวจิัย 

การวิจัยครั� งนี�  เป็นการวิจัยเพื�อศึกษาความเชื�อมั�นของประชาชนที�มีต่อการปฏิบติัหน้าที�ของ

สาํนกังานคณะกรรมการการเลือกตั�งดา้นการจดัการเลือกตั�งระดบัชาติ มี 2 ขั�นตอน ดงันี�  

�. ด้านเนื�อหา 

ในการวิจัยครั� งนี� มุ่งศึกษาถึงความเชื�อมั�นของประชาชนในพื�นที�เทศบาลเมืองบึงยี�โถ อาํเภอ

ธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ที�มีต่อการปฏิบติัหนา้ที�ในดา้นการจดัการเลือกตั�งของสาํนกังานคณะกรรมการ

การเลือกตั�งระดบัชาติ 

2. กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายที�ใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ กลุ่มประชากรตวัอย่างที�อาศยัอยูใ่นทะเบียนบา้น (ทร.14) 

ในเขตเทศบาลเมืองบึงยี�โถ อาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี มีจาํนวนประชากร 14,234 คน 

3. ตัวแปรที�ศึกษา 

ความเชื�อมั�นของประชาชนในพื�นที�เทศบาลเมืองบึงยี�โถ อาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ที�มีต่อ

การปฏิบติัหนา้ที�ในดา้นการจดัการเลือกตั�งของสาํนกังานคณะกรรมการการเลือกตั�งระดบัชาติ ที�ส่งผล

ต่อการความเชื�อมั�นในการปฏิบติังาน 

1. ความตรงไปตรงมา 

2. ความสาํเร็จในผลงานหรือการทาํงานสาํเร็จ 

3. การแสดงดูแลเอาใจใส่ 

4. การยดึถือหลกัคุณธรรม 
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วิธีดาํเนินการวจิัย 

1. กลุ่มเป้าหมาย  

กลุ่มเป้าหมายที�ใชใ้นการศึกษาครั� งนี� ได้แก่ ประชากรกลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการศึกษาครั� งนี�  คือ 

กลุ่มประชากรตวัอย่างที�อาศัยอยู่ในทะเบียนบา้น (ทร.��) ในเขตเทศบาลเมืองบึงยี�โถ อาํเภอธัญบุรี 

จงัหวดัปทุมธานี มีจาํนวนประชากร ��,��� คน (ที�มา: สาํนกังานทะเบียนราษฎร เทศบาลบึงยี�โถ ขอ้มูล

เดือนธนัวาคม ����) ส่วนกลุ่มตวัอยา่งมี ��� คน ตามสูตรทาโร่มายาเน่ 

2. เครื�องมือที�ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ส่วนที� 1 ข้อมูลเบื�องต้นของผูใ้ห้สัมภาษณ์ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้ การศึกษา อาชีพ 

สถานภาพ 

ส่วนที� 2 แบบสัมภาษณ์เกี�ยวกบัการวดัความเชื�อมั�นของประชาชนที�มีต่อการปฏิบติัหนา้ที�ของ

สาํนกังานคณะกรรมการการเลือกตั�ง 

3. ขั�นตอนการสร้างเครื�องมือในการวจัิย 

1. ศึกษาคน้ควา้ ตาํรา วารสาร บทความ งานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัความเชื�อมั�นของประชาชน ที�มี

ต่อการ ปฏิบัติหน้าที�ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั� ง และรายละเอียดวตัถุประสงค์ของ

การศึกษาเพื�อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถาม จากเอกสารที�เกี�ยวขอ้งกบัการเลือกตั�ง เพื�อใชเ้ป็นแนวทาง

ในการสร้างแบบสอบถาม 

3. ศึกษาความหมาย ทฤษฏี หลกัการ แนวคิด องคป์ระกอบต่างๆ ในเอกสาร ตาํรา เพื�อนาํมา

จดัทาํนิยามปฏิบติัการตามเป็นแนวทางในการสร้างขอ้คาํถาม 

4. นาํร่างแบบสอบถามเสนอ อาจารย ์ดร. ปิยะ กลา้ประเสริฐ อาจารยที์�ปรึกษา เพื�อตรวจสอบ

เนื�อหาและภาษาที�ใชใ้นแบบสอบถามและนาํขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ขเพื�อความถูกตอ้งครบถว้น 

5. นําแบบสัมภาษณ์เสนอต่อผูเ้ชี�ยวชาญ จาํนวน 3 ท่านประเมิน เป็นการหาความตรงตาม

เนื�อหา (Contentvalidity) และตรวจสอบหาประสิทธิภาพ (IOC: Index of Item Objective Congruent) 

ในเครื�องมือที�สร้างขึ�นจาก ผูเ้ชี�ยวชาญ จาํนวน 3 ท่าน ดงันี�  

5.1 อาจารย ์วิไลลกัษณ์ เรืองสม อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลย

อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์ประธานสาขา 

5.2 ผูช่้วยศาตราจารย ์ดร. กมัลาศ เยาวะนิจ อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยั

ราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์เลขานุการสาขา 
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5.3 อาจารย ์ดร. จารุณี มุมบา้นเซ่า อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัว

ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์อาจารยป์ระจาํสาขา 

6. นาํแบบสอบถามที�ไดป้รับปรุงแกไ้ขเสร็จเรียบร้อยแลว้นาํไปเสนออาจารยที์�ปรึกษาเพื�อขอ

ความเห็นชอบแลว้นาํไปจัดพิมพเ์ป็นเครื�องมือที�ใช้แจกประชากรตวัอยา่งในการวิจยั เพื�อนาํไปสู่การ

เกบ็รวบรวมขอ้มูลต่อไป 

4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเป็นขั�นตอน ดงันี�   

4.1 ทาํหนงัสือขอความร่วมมือในการวิจยัจากสาํนกังานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลย

อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์เพื�อขออนุญาตในการเกบ็ขอ้มูล 

4.2 ส่งหนงัสือจากสาํนกังานกิจการนกัศึกษา และแบบสัมภาษณ์สภาพการจดักระบวนการเรียนรู้

เพื�อเพื�อศึกษาปัจจยัที�ส่งผลต่อความเชื�อมั�นของประชาชนที�มีต่อการปฏิบติัหนา้ที�ของ

สาํนกังานคณะกรรมการการเลือกตั�งดา้นการจดัการเลือกตั�งระดบัชาติไปยงักลุ่มเป้าหมาย 

4.3 เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองโดยการไปแจกแบบสอบถาม ซึ� งหวัขอ้แบบสอบถามมีอยู3่ส่วน 

คือ 1.  ขอ้มูลทั�วไปของแบบสอบถาม 2. การวดัความเชื�อมั�นของประชาชนที�มีต่อการปฏิบติั

หนา้ที�ของสาํนกังานคณะกรรมการการเลือกตั�ง 3. การปฏิบตัิงานหนา้ที�ของสาํนกังาน

คณะกรรมการการเลือกตั�ง 4. ขอ้เสนอแนะและนาํมาวิเคราะห์ขอ้มูล 

5. การวเิคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามเกี�ยวกบัความเชื�อมั�นของประชาชนที�มีต่อการปฏิบติัหนา้ที�ของ

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั� ง ด้วยการวิเคราะห์สาระ( Content Analysis) ในสภาพการปฎิบตัิ

การจดักระบวนการเรียนรู้ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 

 

ผลการวจิัย 

1. ศึกษาด้านการจัดการของคณะกรรมการการเลือกตั�งที�ส่งผลต่อความเชื�อมั�นของประชาชน 

พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ41 - 50 ปี ส่วนมากจะมีตาํแหน่งหนา้ที� 

เป็นเจา้ของกิจการ ผลการศึกษาพบว่า ความเชื�อมั�นของประชาชนที�มีต่อการปฏิบติัหนา้ที�ของสาํนกังาน

คณะกรรมการการเลือกตั�งดา้นการจดัการเลือกตั�งระดบัชาติ ในภาพรวม มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัปาน

กลางเมื�อพิจารณาแต่ละดา้น พบว่า ดา้นความสามารถ อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี�ยมากที�สุด รองลงมาคือ 

ดา้นการยึดถือหลกัคุณธรรม อยูใ่นระดบัมาก ความตรงไปตรงมา อยูใ่นระดบัมาก ดา้นแสดงความดูแล
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เอาใจใส่ อยู่ในระดบัปานกลาง และดา้นความสําเร็จในผลงานหรือการทาํงานสําเร็จ อยูใ่นระดบัปาน

กลาง เมื�อแยกเป็นรายดา้นไดผ้ล ดงันี�  

ดา้นความตรงไปตรงมา อยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจารณาแต่ละดา้น พบว่าความตรงไปตรงมาของ

การปฏิบติัที�แสดงออกของความจริงใจอยา่งสมํ�าเสมอ อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือ บุคคลที�แสดงออก

ให้เห็นถึงสิ�งที�เชื�อมั�นจากความคาดหวงัที�ไดรั้บลพัธ์จากอีกฝ่าย และนอ้ยที�สุดคือ บุคคลที�มีเจตนาแอบ

แฝงผลประโยชน์ต่ออีกฝ่าย  ตามลาํดบั 

ดา้นความสาํเร็จในผลงานหรือการทาํงานสาํเร็จ เมื�อพิจารณาแต่ละดา้น พบว่าสิ�งที�สาํคญัที�สุด

ของปฏิบติังานให้สาํเร็จลุล่วงกคื็อความเชื�อมั�นอยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือ ชดัเจนขององคก์รเป็นสิ�ง

สาํคญัที�ทาํให้ความสําเร็จในผลงานผ่านได้ดี และน้อยที�สุดคือ หากบุคคลนั�นไร้ความสามารถในการ

ดาํเนินงานกจ็ะขาดความเชื�อมั�นไปดว้ย 

ดา้นการแสดงความดูแลเอาใจใส่ เมื�อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่าการไม่กระทาํสิ�งที�ขดัแยง้ต่อ

บุคคลที�ตรงกันข้ามคือความเขา้ใจอย่างถ่องแท้ของการใส่ใจ อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ปัจจัย

เกี�ยวกบัการเอาใจใส่มาจากการความเชื�อมั�นของอีกฝ่าย และน้อยที�สุดคือ การเขา้ใจปัญหาต่างๆเป็น

ส่วนหนึ�งของการแสดงความใส่ใจ 

ด้านการยึดถือหลักคุณธรรม เมื�อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่าความสัมพันธ์ของการยึดหลัก

คุณธรรมและความเชื�อมั�นกบัความเขา้ใจของผูใ้ห้ความเชื�อมั�นนั�นเป็นเรื�องเดียวกัน อยู่ในระดับมาก  

รองลงมาคือ ไดรั้บความเชื�อมั�นย่อมมีความรับผิดชอบต่อสิ�งที�เผยแพร่ออกไป และน้อยที�สุดคือ ความ

ซื�อสัตยสุ์จริตเป็นพื�นฐานของหลกัคุณธรรมของบุคคล 

ดา้นความสามารถ เมื�อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่าการเชื�อมั�นในความสามารถเป็นอย่างหนึ� งที�

ส่งผลใหส้าํเร็จของการทาํงานในดา้นต่างๆ อยูใ่นระดบัมาก  รองลงมาคือ ความสามารถเป็นลกัษณะอีก

อยา่งที�บุคคลมีอิทธิพลในขอบเขต เฉพาะบางประการ และนอ้ยที�สุดคือ สมรรถนะของความสามารถแต่

ละบุคคลยอ่มเกิดจากการสัมผสัและการเรียนรู้สิ�งเหล่านั�น 

ดา้นความตรงไปตรงมา ผลการทดสอบสมมติฐานจาํแนกตามปัจจยัเฉพาะบุคคล (เพศ)ระดับ

เกี�ยวกบัความเชื�อมั�นของประชาชนที�มีต่อการปฏิบตัิหน้าที�ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั� ง

ดา้นการจดัการเลือกตั�งระดบัชาติ ดา้นความตรงไปตรงมา  แตกต่างกนัและเมื�อแยกแต่ละเรื�องพบว่า ไม่

แตกต่างกนัในทุกๆเรื�อง ที�ระดบันยัสาํคญั 0.05 

ดา้นความสําเร็จในผลงานหรือการทาํงานสําเร็จ ผลการทดสอบสมมติฐานจาํแนกตามปัจจัย

เฉพาะบุคคล (เพศ) เกี�ยวกับความเชื�อมั�นของประชาชนที� มีต่อการปฏิบัติหน้าที�ของสํานักงาน
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คณะกรรมการการเลือกตั�งดา้นการจดัการเลือกตั�งระดบัชาติ ดา้นความสาํเร็จในผลงานหรือการทาํงาน

สาํเร็จ แตกต่างกนัและเมื�อแยกแต่ละเรื�องพบว่า ไม่แตกต่างกนัในทุกๆเรื�อง ที�ระดบันยัสาํคญั 0.05 

ด้านการแสดงความดูแลเอาใจใส่ ผลการทดสอบสมมติฐานจาํแนกตามปัจจัยเฉพาะบุคคล 

(เพศ) เกี�ยวกบัความเชื�อมั�นของประชาชนที�มีต่อการปฏิบัติหน้าที�ของสํานักงานคณะกรรมการการ

เลือกตั�งดา้นการจดัการเลือกตั�งระดบัชาติ ดา้นการแสดงความดูแลเอาใจใส่ ไม่แตกต่างกนัในทุกๆเรื�อง 

ที�ระดบันยัสาํคญั 0.05 

ด้านการยึดถือหลกัคุณธรรม ผลการทดสอบสมมติฐานจาํแนกตามปัจจัยเฉพาะบุคคล (เพศ) 

เกี�ยวกบัความเชื�อมั�นของประชาชนที�มีต่อการปฏิบตัิหน้าที�ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั� ง

ด้านการจัดการเลือกตั� งระดับชาติ ด้านการยึดถือหลักคุณธรรม ไม่แตกต่างกนัในทุกๆเรื� อง ที�ระดับ

นยัสาํคญั 0.05 

ด้านความสามารถ ผลการทดสอบสมมติฐานจาํแนกตามปัจจัยเฉพาะบุคคล (เพศ) เกี�ยวกบั

ความเชื�อมั�นของประชาชนที�มีต่อการปฏิบติัหน้าที�ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั�งด้านการ

จดัการเลือกตั�งระดบัชาติ ดา้นความสามารถ ไม่แตกต่างกนัในทุกๆเรื�อง ที�ระดบันยัสาํคญั 0.05 

 

การอภิปรายผล 

การศึกษาผูต้อบแบบสอบความเชื�อมั�นของประชาชนที�มีต่อการปฏิบติัหน้าที�ของสํานักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั�งดา้นการจดัการเลือกตั�งระดบัชาติถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ41 - 50 ปี 

ส่วนมากจะมีตาํแหน่งหนา้ที� เป็นเจา้ของกิจการ 

ความเชื�อมั�นของประชาชนที�มีต่อการปฏิบติัหนา้ที�ของสาํนกังานคณะกรรมการการเลือกตั�งดา้นการ

จดัการเลือกตั�งระดบัชาติ ในภาพรวม มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจารณาแต่ละดา้น พบว่าดา้น

ความสามารถ อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลี�ยมากที�สุด รองลงมาคือ การยดึถือหลกัคุณธรรม ดา้นความ

ตรงไปตรงมา  ดา้นแสดงความดูแลเอาใจใส่ ดา้นความสาํเร็จในผลงานหรือการทาํงานสาํเร็จ พบว่า 5 

ดา้นที�อยูใ่นระดบัมากที�สุด 
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการทําวจิัยครั�งต่อไป 

ในการทาํวิจยัครั� งต่อไป ควรมีการศึกษาวิจยัเกี�ยวกบัเรื�องต่อไปนี�  

1. การศึกษาผลการวดัความเชื�อมั�นของประชาชนที�มีต่อการปฏิบติัหนา้ที�ของสาํนกังาน

คณะกรรมการการเลือกตั�ง  

2. การศึกษาปัจจยัที�ส่งเสริมทกัษะการกาํหนดจุดมุ่งหมายการดาํเนินชีวติดว้ยตนเองของ

นกัเรียนที�มีความ 

ข้อเสนอแนะทั�วไป 

1. การศึกษาความเชื�อมั�นผูที้�มีความเห็นต่างเกี�ยวกบัการปฏิบติัหนา้ที�ของสาํนกังาน

คณะกรรมการการเลือกตั�ง 

2. ควรมีการพฒันาศกัยภาพขงการทาํงานขอสาํนกังานคณะกรรมการการเลือกตั�งอยา่งเตม็ที�

เพื�อให้ประชาชนนั�นมีความเชื�อมั�นมากยิ�งขึ�น 

 

บทสรุป 

ความเชื�อมั�นเป็นสิ�งที�มาจากความไวว้งจากอีกบุคคลหนึ�งที�เขากระทาํใหน้ั�นรู้สึกไวว้างใจ จาก

ความใส่ใจ หรือจากการทาํงานสําเร็จไม่ว่าจะมาจากองค์กร หรือหน่วยงานและความเชื�อมั�นที�จาก

ความสัมพนัธ์ที�ดีระหว่างผูซื้�อและผูข้าย ซึ� งคาํนิยามดงักล่าวมุ่งเนน้ถึงความสําคญั หรือความรู้สึกที�มา

จากความเชื�อมั�น (Confidence) ความน่าเชื�อถือ (Reliability) และความซื�อสัตย ์(Integrity) กับบุคคล

อื�นๆที�เกี�ยวขอ้ง Morgan, R. M., and Hunt, S. D., (���� อา้งถึงใน จิรัญญา วุฑฒิพงษพ์ิพฒัน,์ 2559; 21) 

สมาชิกวุฒิสภานั�นไดถู้กตั�งขึ�นตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ� ง

สมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561 โดยการดาํเนินการจัดให้มีการเลือกตั� งสมาชิกวุฒิสภา 3 ระดับ คือ ระดับ

อาํเภอ ระดบัจงัหวดั และระดบัประเทศ เพื�อใหไ้ดร้ายชื�อบุคคลจาํนวน 200 คน แลว้เสนอให้คณะรักษา

ความสงบแห่งชาติพิจารณาคดัเลือกแต่งตั� งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภา โดยในวาระเริ�มแรกจะมีการดาํรง

ตาํแหน่ง 5 ปี ขอ้เสนอแนะของการเลือกตั�งเพื�อให้เกิดความเชื�อมั�นคือการให้ประชาชนไดเ้ขา้มีส่วนร่วม

โดยตรงและโดยอ้อมยังเป็นการแสดงถึงสิทธิเสรีภาพอิสระเพราะการเลือกตั� งที� มีความเป็น

ประชาธิปไตยนั�นจะตอ้งเป็นการเลือกตั� งโดยเสรีแต่การที�ประชาชนจะเลือกพรรคใดพรรคหนึ� ง ก็คง

ขึ�นอยูก่บัความน่าเชื�อถือหรือความไวว้างใจของการที�จะแสดงออกมาโดยอาศยัปัจจยัหลายอยา่ง เพราะ

การเลือกตั�งนั�นไม่ใช่แค่เพียงการเลือกเขา้มาแลว้เสร็จสิ�นกระบวนการ แต่ตอ้งเลือกเขา้มามีส่วนร่วมใน
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บทคดัย่อ  
 การวิจยันี� มีวตัถุประสงค ์ �. เพื�อการศึกษาความสัมพนัธ์ที�ดีระหว่างตาํรวจกบัแรงงานต่างดา้ว 

สถานีตาํรวจภูธรเมืองสมุทรสาคร �. เพื�อศึกษาถึงปัจจยัที�ส่งผลต่อการสร้างความสัมพนัธ์ที�ดีระหว่าง

ตาํรวจกบัแรงงานต่างดา้ว สถานีตาํรวจภูธรเมืองสมุทรสาคร โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง

เจา้หนา้ที�ตาํรวจตาํแหน่งธุรการ เจา้หนา้ที�ตาํรวจตาํแหน่งจราจร เจา้หนา้ที�ตาํรวจตาํแหน่งป้องกนัและ

ปราบปราม และพนักงานแรงงานต่างดา้วที�สื�อสารภาษาไทยได้จาํนวน �� คน เครื�องมือที�ใช้คือ การ

วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ แบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์โดยใชค้าํถามเหมือนกนั

ทุกคน เพื�อวิเคราะห์หาขอ้มูลทางขั�นตอนเชิงคุณภาพ  

 ผลการวิจยัปรากฏว่า มีดา้นที�ส่งผลต่อการสร้างความสัมพนัธ์ที�ดี �. ดา้นของการสื�อสารมีผล

ต่อความสัมพันธ์ที� ดีอย่างมาก �. ด้านของการให้บริการมีผลต่อความสัมพันธ์ที� ดีมาก 3. ด้านการ

ประชาสัมพนัธ์มีผลต่อความสัมพนัธ์ที�ดี ส่วนปัจจยัที�สาํคญัที�ส่งผลต่อการสร้างความสัมพนัธ์ที�ดีพบว่า

มี การสื�อสาร ความถี�ในการติดต่อระหว่างกนั การช่วยเหลือเกื�อกูลกนั และระยะเวลาที�อาศยัอยูใ่นพื�นที� 

ส่งผลต่อการสร้างความสัมพันธ์ที� ดีระหว่างตํารวจกับแรงงานต่างด้าว สถานีตํารวจภูธรเมือง

สมุทรสาคร  
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คาํสําคญั: แรงงานต่างดา้ว, ตาํรวจ, ความสัมพนัธ์ที�ดี 

 

Abstract 

 The purposes of this research were to study the good relationship between police and Migrant 

workers Muang Samut Sakhon Police Station. To study the factors affecting the building of good 

relations between police and Migrant workers. Samut Sakhon Police Station By collecting data from 

a sample group of police officers, administrative positions Traffic and police officer position  Prevent 

and suppress and 20 foreign workers Migrant workers who can communicate in Thai. The structured 

interview was a qualitative data analysis using all the same questions. To analyze and find data 

through a qualitative process. 

               The results of the analysis showed some aspects affect to build a good relationship. 

Communication has a great effect on the relationship, The aspect of service has a very good effect on 

relationships, Public relations affect. A good relationship as for the important factors affecting the 

formation of good relationships, it was found that the frequency of communication between each 

other was communicated. Help and support and length of living in the area Affecting the building of 

good relations between the police and Migrant workers Samut Sakhon Police Station. 

 

Keywords: migrant workers, police, good relationship  

 

บทนาํ  

 ปัจจุบนัในยคุที�สังคมมีการเปลี�ยนแปลงทางดา้นสังคมและเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ทาํให้มนุษย์

ต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางปัญหาต่างๆมากมายทั� งยงัสลบัซับซ้อนยิ�งขึ�นนั� นการคาํนึงแต่ความมั�นคง

ปลอดภยั(security) ของรัฐเป็นหลักโดยเฉพาะอย่างยิ�งในเรื� องการปกป้องอาํนาจอธิปไตยและความ

มั�นคงทางเศรษฐกิจของประเทศยอ่มไม่เพียงพอเนื�องจากมนุษยจ์ะเป็นสุขไดอ้ยา่งแทจ้ริงจะตอ้งมีความ

มั�นคงในชีวิตและศกัดิ� ศรี (dignity) เท่าเทียมกนั ดังนั�น ทั�วโลกจึงให้ความสนใจและเริ�มตระหนักใน

แนวคิดเกี�ยวกบัความมั�นคงของมนุษย ์(Human Security) คาํนิยามว่า “มนุษย”์ ไม่ไดห้มายถึง พลเมือง

(citizen) ในแต่ละประเทศ แต่จะเป็นในดา้นความมั�นคงของพลเมืองทั�วโลก (สุภางค ์จนัทวานิช, ����) 
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ในฐานะผูที้�ต้องตกอยู่ในสถานะที�ต้องเผชิญหน้ากับความขาดแคลนสิ�งต่างๆและความหวาดกลัว

ตวัอยา่ง เช่นแรงงานต่างดา้ว  

 ในประเทศไทยในเรื� องของแนวคิดที�ว่าความมั�นคงของมนุษยน์ั� นจะไม่ได้รับความสําคัญ

เท่าที�ควรไม่ไดจ้ัดให้อยู่ในนโยบายหลักๆของการพฒันาประเทศ แต่มีกลุ่มคนที�สนใจไดด้าํเนินการ

ส่งเสริมความมั�นคงของมนุษย์ เริ� มตั� งแต่การร่วมก่อตั� งเครือข่ายความมั�นคงของมนุษย์ (Human 

Security Network: HSN) จนกระทั�งได้มีการจัดระชุมสัมมนาวิชาการ เมื�อปี ���� ผลการประชุมกลุ่ม

ยอ่ยเรื�องแรงงานต่างดา้วสรุปว่า ความมั�นคงของมนุษย ์ไม่ควรจาํกดัขอบเขตอยูเ่พียงแค่เป็นความมั�นคง

ของคนไทยหากแต่จําเป็นต้องมองรวมไปถึงแรงงานต่างด้าวที� เข้ามาทาํงานในประเทศไทยด้วย

เนื�องจากแรงงานเหล่านี� ถือเป็นส่วนหนึ� งของกระบวนการเคลื�อนยา้ยถิ�นฐานของมนุษย ์และแทที้�จริง

แลว้แรงงานต่างดา้วเหล่านี� ก็คือผลพวงที�เกิดขึ�นจากความตอ้งการของระบบเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะ

ภาคอุตสาหกรรมที�ใชแ้รงงานเขม้ขน้ 

 สมุทรสาครเป็นจังหวัดศูนยก์ลางการผลิตอาหารทะเลของไทย จึงมีความจําเป็นต้องจ้าง

แรงงานต่างด้าวที�ส่วนใหญ่จะเขา้มาในประเทศไทยดว้ยปัจจยัที�ผลกัดนัจากสภาวะความยากจน การ

ขาดแคลนที�ทาํกิน สภาวะสงคราม การเกณฑ์แรงงาน การกดขี�ของรัฐบาล และประกอบกบัปัจจยัดึงดูด 

เช่น การมีชีวิตความเป็นอยู่ที�สุขสบายและดีขึ�นกว่าในถิ�นฐานเดิม แรงงานต่างดา้วเหล่านี� จึงตดัสินใจ

อพยพเขา้มาประกอบอาชีพในประเทศไทย แมว่้าชีวิตความเป็นอยูข่องแรงงานต่างดา้วจะดีกว่าที�เป็นอยู่

ในประเทศของตน ดว้ยอาศยัความขยนัขนัแข็ง ความอดทนสู้งาน แต่แรงงานต่างดา้วเหล่านี�  ยงัคงถูก

เอารัดเอาเปรียบจากทั�งนายจา้งคนไทย หรือแมแ้ต่เจา้หน้าที�บา้นเมืองที�มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ (กอง

วิจยัและพฒันา สํานักงานแผนงานและงบประมาณ, สํานักงานตาํรวจแห่งชาติ,����: ��) การละเมิด

สิทธิมนุษยชนขั�นพื�นฐาน และการกดขี� การกดดันต่างๆ ที�เกิดขึ�นนี�  นับได้ว่าเป็นสิ�งที�บั�นทอนความ

มั�นคงของมนุษยข์องเหล่าแรงงานต่างดา้วอย่างร้ายแรง ดงันั�น การที�จะสร้างความสัมพนัธ์ที�ดีนั�นตอ้ง

ครอบคลุมไปยงัแรงงานต่างดา้วเหล่านี�อยา่งทั�วถึง  

 สถานีตาํรวจ หรือ ที�รู้จกักนัในนาม โรงพกั เป็นหน่วยงานที�มีความสําคญัอย่างยิ�งหน่วยงาน

หนึ�งของสาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ เนื�องจากเป็นหน่วยงานที�ให้บริการเกี�ยวกบัการรักษาความปลอดภยั

ในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชนทุกคนตลอด �� ชั�วโมง โดยมีตาํรวจเป็นผูป้ฏิบัติภารกิจตาม

บทบาทและหนา้ที�ที�สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติกาํหนดไวใ้นแผนแม่บทสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ ฉบบั � 

พ.ศ. ����(สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ. ���� : 5)  
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 เจา้หน้าที�ตาํรวจจึงมีภารกิจที�ช่วยเหลือประชาชนในดา้นการดูแลรักษาความปลอดภยัในชีวิต

ละทรัพยสิ์นของประชาชน การป้องกนัปราบปรามการกระทาํผิด รวมถึงการสร้างความสัมพนัธ์อนัดี

กับประชาชน โดยต้องดําเนินการอย่างต่อเนื�องและมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว เสมอภาคและ

ยุติธรรม ให้มีความสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของแผนแม่บท พฒันาไปสู่การบริหารงานที�ได้มาตรฐาน

ระดบัสากล การให้บริการที�ประชาชนไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายค่าบริการ การให้บริการที�ดีของตาํรวจส่งผล

ไปถึงการสร้างความสัมพนัธ์ในทางที�ดี ทั�งในดา้นประสิทธิภาพและความเชื�อถือในการให้บริการ 

 ความสําคญัของปัญหา จากที�กล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจัยมีความสนใจที�จะศึกษาความสัมพนัธ์ที�ดี

ระหว่างตาํรวจกบัแรงงานต่างดา้ว สถานีตาํรวจภูธรเมืองสมุทรสาคร ว่าแรงงานต่างดา้วมีความสัมพนัธ์

ในด้านที� ดีกับตํารวจในด้านใดบ้าง การสื� อสาร การให้บริการของเจ้าหน้าที�ตาํรวจส่งผลให้เกิด

ความสัมพนัธ์ในทางที�ดีมากนอ้ยเพียงใด และมีปัจจยัอะไรบา้งที�เกี�ยวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ที�ดีระหว่าง

ตาํรวจกบัแรงงานต่างด้าว สถานีตาํรวจภูธรเมืองสมุทรสาคร ทั� งนี�  เพื�อนําผลการศึกษาวิจัยมาเป็น

แนวทางในการพฒันาในการสร้างความสมัพนัธ์ใหดี้ยิ�งขึ�นต่อไป 

 คาํถามเกี�ยวกบังานวิจยั ความสัมพนัธ์ที�ดีระหว่างตาํรวจกบัแรงงานต่างดา้ว สถานีตาํรวจภูธร

เมืองสมุทรสาครเป็นอยา่งไร 

 

วตัถุประสงค์ของการวิจัย 

 �. เพื�อการศึกษาความสัมพนัธ์ที�ดีระหว่างตาํรวจกบัแรงงานต่างด้าว สถานีตาํรวจภูธรเมือง

สมุทรสาคร 

 �. เพื�อศึกษาถึงปัจจยัที�ส่งผลต่อการสร้างความสัมพนัธ์ที�ดีระหว่างตาํรวจกบัแรงงานต่างดา้ว 

สถานีตาํรวจภูธรเมืองสมุทรสาคร 
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กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 

 ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วธีิการดาํเนินการวจิัย 

 การศึกษาครั� งนี� เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ถึงปัจจยัที�มีความสัมพนัธ์ที�ดี

ของตาํรวจภูธรอาํเภอเมืองระหว่างแรงงานต่างดา้ว ในพื�นที�มหาชยั จงัหวดัสมุทรสาคร  และส่งเสริมให้

มีความสัมพนัธ์ที�ดีมากยิ�งขึ�น ต่อการสร้างความสัมพนัธ์ซึ� งกนัและกนัในดา้นต่างๆ ดงัต่อไปนี�  ดา้นการ

ให้บริการ ด้านความยุติธรรม ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ด้านการสร้างความไวใ้จ และตัวแปรที�ใช้ใน

การศึกษาวิจัย ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ความช่วยเหลือเกื�อกูลกนั ภาษาและการสื�อสาร ความถี�ในการ

ติดต่อซึ� งกนัและกนั ระยะเวลาที�อาศยัอยูใ่นมหาชยั สัญชาติ ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  ดา้นการให้บริการ ดา้น

ความยติุธรรม ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ดา้นการสื�อสาร และดา้นของการสร้างความไวใ้จ 

 �.� ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการศึกษาครั� งนี� จาํนวน 20 คนประกอบด้วย เจ้าหน้าที�ตาํรวจตาํแหน่ง

ธุรการจาํนวน � คน เจา้หนา้ที�ตาํรวจตาํแหน่งจราจรจาํนวน � คน เจา้หนา้ที�ตาํรวจตาํแหน่งป้องกนัและ

ปราบปรามจาํนวน � คน และพนกังานแรงงานต่างดา้วที�สื�อสารภาษาไทยไดจ้าํนวน �� คน 

 

ปัจจัยที�ส่งผลต่อการสร้างความสัมพนัธ์ที�ด ี

�. เพศ 

�. อาย ุ 

3. อาชีพ 

�. ความช่วยเหลือเกื�อกูลกนั 

�. ภาษาและการสื�อสาร 

�. ความถี�ในการติดต่อซึ� งกนัและกนั 

�. ระยะเวลาในการอาศยัอยูใ่นมหาชยั 

8. สัญชาติ 

การศึกษาความสัมพนัธ์ที�ดรีะหว่างตาํรวจ

กับแรงงานต่างด้าว สถานีตํารวจภูธรเมือง

สมุทรสาคร 

 

�. ดา้นของการใหบ้ริการ 

�. ดา้นความยติุธรรม  

�. ดา้นการประชาสัมพนัธ์ 

�. ดา้นการสื�อสาร 

�. ดา้นของการสร้างความไวใ้จ 
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 �.� เครื�องมือวิจยั 

 เครื� องมือที�ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลครั� งนี�  ใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็นแบบ

สัมภาษณ์โดยใช้คาํถามเหมือนกันทุกคน และการศึกษาจากข้อมูลที� มีผู ้บันทึกไว้แล้วโดยผู้อื�น 

(Unobtrusive Research) โดยลกัษณะขอ้มูลที�ใชใ้นการศึกษาครั� งนี�  แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

      3.2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยวิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือการ

สั มภาษ ณ์ แบ บ เป็ น ท างการ (Structured Interview or Formal Interview) จาก ผู้ให้ ก ารสั มภาษ ณ์ 

ประกอบดว้ยเจา้หนา้ที�ตาํรวจผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งต่างๆและพนกังานแรงงานต่างดา้ว  

      3.2.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ เก็บรวบรวมขอ้มูลจากหนงัสือ วารสาร เอกสารทางวิชาการต่างๆ และ

สืบคน้ขอ้มูลจาก Internet ที�เกี�ยวขอ้งกบัแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งเพื�อศึกษาถึงแนวคิด

และทฤษฎี เกี�ยวกบัแนวทางการสร้างความสัมพนัธ์ที�ดี เพื�อเป็นแนวทางในการพฒันาความสัมพนัธ์ให้

ดีมากยิ�งขึ�น 

 �.� การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

 สําหรับกระบวนการหรือแนวทางในการเก็บรวบรวมขอ้มูลที�นาํมาใช้ในการศึกษาครั� งนี�  ได้

กาํหนดกระบวนการหรือแนวทางในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ กระบวนการหรือแนวทาง ในการ

เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสาร ทางวิชาการและ

ขอ้มูลจากสื�อเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการหรือแนวทางในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการ

เก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์ โดยกระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูลดังกล่าว เป็นกระบวนการ

เก็บรวบรวมข้อมูลตามแนวทางของกระบวนวิธีการวิจัย เชิงคุณภาพ อันมีสาระสําคัญโดยสรุป

ดงัต่อไปนี�   

      3.3.1 เมื�อผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบสัมภาษณ์ และทาํการทดสอบแบบสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแลว้ 

จะทาํการไปสัมภาษณ์เจา้หน้าที�ตาํรวจผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งต่างๆและพนกังานแรงงานต่างดา้ว แลว้ทาํ

การสัมภาษณ์จากสอบแบบสมัภาษณ์ดว้ยตนเอง  

      3.3.2 เมื�อไดแ้บบสัมภาษณ์สมบูรณ์แลว้ ผูว้ิจยัไดท้าํการตรวจสอบความเรียบร้อยของแบบ

สัมภาษณ์และทาํการศึกษาและนําขอ้มูลคาํตอบที�สมบูรณ์ในแบบสัมภาษณ์ดังกล่าวที�สมบูรณ์ไป

วิเคราะห์หาขอ้มูลทางขั�นตอนเชิงคุณภาพต่อไป 

 �.� การวิเคราะห์ขอ้มูล 

 เมื�อรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ครบถว้นแลว้ผูว้ิจยัได้ทาํการตรวจสอบความสมบูรณ์การวิเคราะห์

ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ผูว้จิยัไดมี้ลาํดบัขั�นตอนในการวิเคราะห์ ดงันี�   
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 ผูว้ิจยัจะนาํขอ้มูลที�ไดจ้ากการสัมภาษณ์โดยนาํคาํสัมภาษณ์จากผูถู้กสัมภาษณ์มาเปรียบเทียบ

ความเหมือนและความต่างของแต่ละบุคคล และจดัลาํดบัความสาํคญัและคุณลกัษณะของขอ้มูล  

 นาํขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ที�จดัลาํดับความสําคญัแลว้นาํมาเปรียบเทียบกบัขอ้มูลทางเอกสาร

ต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งเพื�อที�จะทราบถึงลกัษณะที�คลา้ยคลึง

กนัและความแตกต่างกนัของขอ้มูล นาํขอ้มูลที�ได้จากการสัมภาษณ์และจากการศึกษาต่างๆ มาทาํการ

วิเคราะห์ขอ้มูลร่วมกนัอยา่งเป็นระบบและนาํไปสู่การเชื�อมโยงขอ้มูลเขา้ดว้ยกนั แสดงความสาํคญัของ

ขอ้มูลได้ชดัเจนมากขึ�น เพื�อสะดวกในการวิเคราะห์และเขียนรายงานขอ้มูลที�ไดจ้ากการศึกษาจะไม่ใช้

ขอ้มูลตัวเลข แต่จะเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที�มี “รายละเอียด” และ “ลึก” และมีการอ้างถึงโดยตรง

เกี�ยวกบัที�มาของขอ้มูลไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลที�ไดจ้ากการคน้ควา้หรือขอ้มูลทางเอกสาร  

 ดงันั�น ขอ้มูลเชิงคุณภาพที�ได้จากการตอบประเด็นสัมภาษณ์ (Interview Research) และขอ้มูล

จาก เอก ส ารต่างๆ  (Document Research) จะถู ก นํามาวิ เคราะห์แ ละป ระมวลผล โดยเชื� อมโยง

ความสัมพนัธใ์นแง่ต่างๆ ตามขอ้เทจ็จริง ทั�งในเชิงเหตุและผลซึ� งการวิเคราะห์จะออกมาในลกัษณะของ

การพรรณนานาํไปสู่คาํตอบในการศึกษาความสัมพนัธ์ที�ดีระหว่างตาํรวจกบัแรงงานต่างด้าว สถานี

ตาํรวจภธูรเมืองสมุทรสาคร 

 

ผลการวจิัย 

 �.� ความสัมพนัธ์ที�ดีระหว่างตาํรวจกับแรงงานต่างด้าว สถานีตาํรวจภูธรเมืองสมุทรสาคร 

สามารถสรุปผลต่อประเด็นที�สาํคญัที�ส่งผลต่อความสัมพนัธ์ที�ดี ดงันี�  

      �.�.� ดา้นของการสื�อสารในการส่งเสริมความสัมพนัธ์ที�ดี 

 จากขอ้มูลการให้สัมภาษณ์ของตาํรวจภูธรเมืองสมุทรสาครและแรงงานต่างด้าว ผูว้ิจยัพบว่า 

การติดต่อสื�อสารการถือเป็นความสําคญัเป็นอย่างมากสามารถสร้างความเขา้ใจสร้างความรับรู้สร้าง

ทศันคติที�ดีระหว่างตาํรวจกบัแรงงานต่างด้าวการพูดจาที�ดีมีความไพเราะการปฏิบัติดีมีความสุภาพ 

แรงงานต่างด้าวกับเจ้าหน้าที�ตาํรวจใช้ภาษาที�ต่างกันจะเกิดความไม่เขา้ใจในการติดต่อสื�อสารการ

ปฏิบติัหรือความเขา้ใจในขอ้ระเบียบบงัคบัหรือกฎหมายต่างๆมีความจาํเป็นตอ้งมีล่าม การใชค้วามอคติ

การใชค้วามรู้สึกส่วนตวัในการสื�อสารพูดคุยกนัจะก่อให้เกิดปัญหาขึ�นอยา่งมากเกิดความไม่เขา้ใจเกิด

ความหวาดระแวงและมีทศันคติที�ไม่ดีต่อเจา้หนา้ที�ตาํรวจทาํใหแ้รงงานต่างดา้วเกิดความเกรงกลวั 
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      �.�.�  ดา้นของการใหบ้ริการในการส่งเสริมความสัมพนัธ์ที�ดี 

 จากขอ้มูลการให้สัมภาษณ์ของตาํรวจภูธรเมืองสมุทรสาครและแรงงานต่างด้าว ผูว้ิจยัพบว่า 

การให้บริการมีความสาํคญัเป็นอยา่งมากและการบริการอยา่งมีประสิทธิภาพยงัส่งผลต่อความสัมพนัธ์

ที�ดีการให้บริการทางราชการการดูแลความปลอดภยัทําให้มีความสัมพันธ์ที�ดีตามมา คุณภาพการ

ใหบ้ริการเป็นสิ�งที�สาํคญัเพราะเป็นการให้บริการที�วดัถึงระดบังานแสดงถึงความสมบูรณ์ความถูกตอ้ง

และรวดเร็วทาํให้แรงงานต่างดา้วมีความรู้สึกที�ดีต่อบุคลากรเจา้หนา้ที�เกิดความศรัทธาและความรู้สึกที�

ดีส่งผลต่อความสัมพนัธ์ที�ดีตามมาอีกดว้ย เป็นเรื�องของความรับผิดชอบการเอาใจใส่เจา้หนา้ที�สามารถ

ให้คาํแนะนาํต่างๆให้คาํปรึกษาต่างๆได้แนะนาํการรักษากฎระเบียบที�ถูกตอ้งตามกฎหมายต่างๆหรือ

การส่งเจา้หนา้ที�เขา้ไปในแหล่งที�พกัอาศยัและสถานที�ทาํงานเพื�อดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภยั 

      4.1.3 ดา้นการประชาสัมพนัธ์ในการส่งเสริมความสัมพนัธ์ที�ดี 

 จากขอ้มูลการให้สัมภาษณ์ของตาํรวจภูธรเมืองสมุทรสาครและแรงงานต่างด้าว ผูว้ิจยัพบว่า 

การประชาสัมพนัธ์สามารถทาํไดโ้ดยการเขา้ถึงแรงงานต่างดา้วเขา้ถึงสถานประกอบการการรับรู้การให้

ความยุติธรรมการไม่ข่มขู่การให้ขอ้มูลที�ถูกตอ้ง การให้บริการที�ดี เขา้ถึงสถานประกอบการที�แรงงาน

ทาํงานสถานที�พกัอาศยัเพื�อให้ขอ้มูลการให้บริการที�ดีการไม่รังแกการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนโดยการ

จดัชุดมวลชนสัมพนัธ์เขา้ไปทาํความเขา้ใจในการสร้างทศันคติที�ดีเพื�อปรับเปลี�ยนพฤติกรรมต่อตาํรวจ 

การประชาสัมพนัธ์มีความสําคญัต่อการส่งเสริมความสัมพนัธ์ที�ดีเนื�องจากจะเกิดการรับรู้ความเขา้ใจ

รวมถึงทศันคติที�ดีต่อเจา้หน้าที�ตาํรวจและต่อทั�งสองฝ่ายหากขาดการประชาสัมพนัธ์จะทาํให้ขาดการ

เชื�อมโยงขาดความรู้ความเขา้ใจมีความสําคญัเป็นอยา่งมากสามารถส่งเสริมความสัมพนัธ์ที�ดีระหว่าง

ตาํรวจกบัแรงงานต่างดา้วเป็นอยา่งดี  

 4.2 ปัจจยัที�ส่งผลต่อการสร้างความสัมพนัธ์ที�ดี  

 สามารถสรุปผลโดยมีประเด็นสําคัญที�ส่งผลต่อความสัมพันธ์ที� ดี ดังนี�  จากข้อมูลการให้

สัมภาษณ์ของตาํรวจภูธรเมืองสมุทรสาครและแรงงานต่างดา้ว ผูว้ิจยัพบว่า เพศและอายุจะไม่ส่งผลต่อ

การสร้างความสัมพนัธ์ที�ดีเพราะเจา้หนา้ที�ตาํรวจไม่เลือกปฏิบติัทาํตามกฎหมายอยา่งเท่าเทียมกนัทุกคน 

ตํารวจส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าหากแรงงานต่างด้าวมีเคารพกฎหมายและปฏิบัติตามกฎหมาย

ความสัมพนัธ์ที�ดีก็จะตามมา ภาษาและการสื�อสารมีผลต่อการสร้างความสัมพนัธ์ที�ดีเพราะถา้ต่างฝ่าย

ต่างไม่เข้าใจภาษาซึ� งกันและกันอาจทําให้เกิดความไม่เข้าใจกัน ในส่วนของความถี�ในการติดต่อ

ระหว่างกนัและความช่วยเหลือเกื�อกูลกนัมีผลต่อการสร้างความสัมพนัธ์ที�ดีไดเ้พราะจะเป็นการสร้าง

ความเขา้ใจและลดความหวาดระแวงซึ�งกนัและกนัได ้และระยะเวลาที�อาศยัอยูใ่นพื�นที�มีผลต่อการสร้าง
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ความสัมพันธ์ที�ดีเนื�องจากจะเกิดการยอมรับการมีความรู้จักมักคุน้สนิทเกิดความไวเ้นื�อเชื�อใจและ

ความรู้สึกที�ดีที�ตามมา 

 

อภปิรายผล 

 จากการศึกษาในครั� งนี� ไดพ้บประเด็นต่าง ๆ ที�น่าสนใจหลายประเด็นดว้ยกนั โดยแต่ละ

ประเด็นจะมีส่วนที�เหมือน และส่วนที�เสริมเนื�อหา จากงานวจิยัที�ใกลเ้คียงกนั  

 5.1 ด้านของการสื�อสารในการส่งเสริมความสัมพนัธ์ที�ดีระหว่างตาํรวจกบัแรงงานต่างด้าว 

สถานีตาํรวจภูธรเมืองสมุทรสาคร 

 การติดต่อสื�อสารการถือเป็นความสาํคญัเป็นอยา่งมากสามารถสร้างความเขา้ใจสร้างความรับรู้

สร้างทัศนคติที�ดีระหว่างตาํรวจกับแรงงานต่างด้าวการพูดจาที�ดีมีความไพเราะการปฏิบติัดีมีความ

สุภาพ แรงงานต่างดา้วกบัเจา้หน้าที�ตาํรวจใชภ้าษาที�ต่างกนัจะเกิดความไม่เขา้ใจในการติดต่อสื�อสาร

การปฏิบัติหรือความเข้าใจในข้อระเบียบบังคับหรือกฎหมายต่างๆมีความจําเป็นต้องมีล่าม ซึ� ง

สอ ดคล้องกับ  (พ จนานุกรม ฉบับ ราชบัณ ฑิ ตยส ถาน 2525 : 402 ) ม นุษ ยสัมพัน ธ์  หมายถึง 

ความสัมพนัธ์ในทางสังคม ระหว่างมนุษย ์ซึ� งจะก่อให้เกิดความเขา้ใจอนัดีต่อกนั (อาํนวย แสงสว่าง  

2544: 99) มนุษยสัมพนัธ์ หมายถึง การทาํความเขา้ใจ โดยการใชล้กัษณะรูปแบบการ ติดต่อสัมพนัธ์กนั 

ระหว่างบุคคลเป็นผล ก่อใหเ้กิดความเชื�อมโยง เพื�อให้ไดผ้ลสาํเร็จ ตามเป้าหมายขององคก์าร ของแต่ละ

บุคคลที�ไดก้าํหนดไว ้ 

 5.2 ดา้นของการสร้างความไวใ้จในการส่งเสริมความสัมพนัธ์ที�ดีระหว่างตาํรวจกบัแรงงานต่าง

ด้าว สถานีตํารวจภูธรเมืองสมุทรสาครให้บริการด้วยความเต็มใจทํางานตามอาํนาจหน้าที�อย่าง

ตรงไปตรงมาไม่มีการยื�อเวลาตอ้งไม่มีใตโ้ต๊ะยดึระเบียบอยา่งเคร่งครัดการใหบ้ริการที�ดีไม่แบ่งแยง่และ

มีความเท่าเทียมกนั ยึดระเบียบเป็นหลกัตรงไปตรงมาทาํงานในกรอบของหนา้ที�ความรับผิดชอบและ

ตามกรอบของเวลาไม่ไดแ้บ่งแยกและสร้างความรับรู้ความเขา้ใจที�ตรงกนั หากทั�งสองฝ่ายมีความไวใ้จ

กนัแลว้จะเกิดผลที�ดีตามมาอยา่งมากเพราะจะทาํใหท้ั�งสองฝ่ายอยูก่นัอยา่งมีความสุขไม่หวาดระแวงซึ� ง

กนัและกนัไม่กลวัว่าจะถูกจบักุมหรือถูกกลั�นแกลง้รังแกจะมีความรู้สึกที�ดีมีทศันคติที�ดีต่อกนัการอยู่

ร่วมกนัในสังคมจะเกิดความสงบสุขทั�งนี�ทั�งสองฝ่ายตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบคาํสั�งขอ้กฎหมายอยา่ง

เคร่งครัด ซึ� งสอดคลอ้งกบั ( Joseph S Nye Jr 1990) Soft Powerหมายถึงอาํนาจที�ทาํให้ผูอื้�นปฏิบติัตาม

ความตอ้งการได ้โดยไม่ตอ้งใชก้าํลงัคุกคามหรือมีขอ้แลกเปลี�ยน ซึ� ง Nye ระบุว่าแหล่งทรัพยากรสาํคญั

ที�เป็นที�มา ของ Soft Power นั�น Soft Power คือความสามารถในการ ดึงดูดใจและโน้มน้าวให้เชื�อมั�น 
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มากกว่าการออกคาํสั�งหรือบีบบังคับ  ซึ� งก็คือการทําให้ผู ้อื�นเห็นถึงค่านิยม ผลประโยชน์ และ 

ความชอบหรือไม่ชอบของตน โดยไม่ตอ้งพึ�งพาการให้รางวลัหรือการลงโทษ  

 �.� ดา้นของการให้บริการในการส่งเสริมความสัมพนัธ์ที�ดีระหว่างตาํรวจกบัแรงงานต่างดา้ว 

สถานีตาํรวจภูธรเมืองสมุทรสาคร การให้บริการมีความสําคญัเป็นอย่างมากและการบริการอย่างมี

ประสิทธิภาพยงัส่งผลต่อความสัมพนัธ์ที�ดีการให้บริการทางราชการการดูแลความปลอดภยัทาํให้มี

ความสัมพนัธ์ที�ดีตามมา คุณภาพการใหบ้ริการเป็นสิ�งที�สาํคญัเพราะเป็นการให้บริการที�วดัถึงระดบังาน

แสดงถึงความสมบูรณ์ความถูกต้องและรวดเร็วทาํให้แรงงานต่างด้าวมีความรู้สึกที�ดีต่อบุคลากร

เจา้หนา้ที�เกิดความศรัทธาและความรู้สึกที�ดีส่งผลต่อความสัมพนัธ์ที�ดีตามมาอีกดว้ย  ซึ� งสอดคลอ้งกบั 

(ชยัอนันต์ สมุทรวาณิช. ���� :���) ความหมายของการบริการ การรับใชป้ระชาชน การอาํนวยความ

สะดวกให้แก่ประชาชน และช่วยเหลือเกื�อกูลประชาชนซึ� งถือว่าเป็นหนา้ที�ของขา้ราชการทุกคนจะตอ้ง

บริการประชาชนให้ไดรั้บความพึงพอใจมากที�สุด (จิราภรณ์ กนิษฐรัต 2535 : 9) การบริการคือ สิ�งที�มี

จาํหน่ายลกัษณะของกิจกรรมต่างๆ อาทิการอาํนวยความสะดวกการให้ความช่วยเหลือ โดยมกัจะไม

เห็นเป็นตวัตน หากแต่อาจจะมีสิ�งของมาประกอบบริการดงักล่าว เพื�อใหเ้ห็นเป็นรูปธรรมยิ�งขึ�น  

  

สรุปผลการวจิัย 

 สําหรับการศึกษาในครั� งนี� ตาํรวจและแรงงานต่างด้าวทั� งสองฝ่ายต่างมีแนวคิดเหมือนกนัคือ 

การเคารพในกฎหมายบา้นเมือง การไม่ทาํผิดกฎหมาย จะทาํให้เกิดผลของความสัมพนัธ์ที�ดีตามมาเอง

โดยธรรมชาติของสังคมมนุษย ์ตาํรวจเห็นว่าแรงงานต่างด้าวมีความสําคญัในดา้นอุตสาหกรรมของ

สมุทรสาคร และปฏิบตัิต่อแรงงานต่างดา้วอยา่งเท่าเทียมเหมือนประชาชนทั�วไปถา้เขา้มาอย่างถูกตอ้ง

ตามกฎหมาย แรงงานต่างดา้วเห็นว่า การที�เขา้มาอยู่ในราชอาณาจักรอื�นไม่ว่าประเทศใดก็ตามตอ้งมี

การศึกษากฎหมายบ้านเมือง และต้องทาํให้ตนได้สิทธิของแรงงานต่างด้าวอย่างถูกตามกฎหมาย

เพื�อที�จะได้เข้ามาทํางานอย่างไม่ต้องหลบๆซ่อนๆแสดงความบริสุทธิ� ใจและให้ความร่วมมือกับ

เจา้หนา้ที�ตาํรวจดว้ยความเต็มใจเห็นตาํรวจเป็นที�พึ�งของประชาชนและเป็นที�ปรึกษาเหมือนประชาชน

ทั�วไป 
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ข้อเสนอแนะ  

 �.� ตาํรวจควรมีการศึกษาภาษาเมียนมาหรือภาษาอื�นๆใหม้ากกว่าและแรงงานต่างดา้วควรที�จะ

ศึกษาภาษาไทยเพื�อที�จะใช้ในการสื�อสารกบัคนไทยการสื�อสารถือเป็นสิ�งที�สําคญัมากในการที�สร้าง

เขา้ใจซึ�งกนัและกนัไม่ว่ากบัใครกต็าม 

 �.� ตาํรวจควรมีการลงพื�นที�ในชุมชนที�มีชาวเมียนมาอาศัยอยู่เป็นจาํนวนมากให้มากกว่านี�

เนื�องจากเวลาที�ชุมชนที�มีชาวเมียนมาจาํนวนมากมีปัญหาหรือทะเลาะวิวาทกนัชาวเมียนมาส่วนใหญ่ไม่

กลา้ที�จะไปแจง้ความเพราะมีความลาํบากในการเดินทาง 

 �.� ควรมีการวิจยัและศึกษาเพิ�มเติมเรื�องการศึกษาความสัมพนัธ์ที�ดีระหว่างตาํรวจกบัแรงงาน

ต่างดา้ว รวมทั�งศึกษาจากตาํรวจชุมชนและแรงงานต่างดา้วที�สื�อสารภาษาไทยไม่ได ้
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการปล้นร้านทอง:  

กรณศึีกษา สถานีตาํรวจภูธรพระอนิทร์ราชา อําเภอบางปะอิน จังหวดัพระนครศรีอยธุยา 

Public Participation in the Prevention and Solutions of Gold Shop Robbery: 

Case Study of Phra Indracha Police Station Bang Pa-in District  

Phra Nakhon Si Ayutthaya Province 
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บทคดัย่อ 

 การวิจยัเชิงปริมาณครั� งนี� มีวตัถุประสงค์เพื�อ 1) ศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ป้องกันและแกไ้ขปัญหาการปลน้ร้านทอง 2) ศึกษาปัจจัยที�มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ป้องกันและแกไ้ขปัญหาการปล้นร้านทอง กลุ่มตวัอย่างที�ใชใ้นการวิจัย คือ ประชาชนที�อาศัยอยู่ในเขต

สถานีตํารวจภูธรพระอินทร์ราชา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั� งแต่อายุ 18 ปีขึ� นไป จํานวน 400 คน 

เครื�องมือที�ใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสอบถามที�ผูวิ้จยัสร้างขึ�น มีค่าความเชื�อมั�นเท่ากบั 0.95 วิเคราะห์

ขอ้มูลโดยการแจกแจงความถี� ร้อยละ ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา และหาปัจจยั

ที�มีผลต่อการมีส่วนร่วมดว้ยสถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ t-Test และ One-Way ANOVA 

 ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความรู้ความเขา้ใจดา้นป้องกนัการปลน้ร้านทอง ด้านการแกไ้ข

ปัญหาการปลน้ร้านทองในระดบัมากที�สุด และดา้นการมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาการปลน้ร้านทอง 

ด้านความรักและผูกพนักบัชุมชนในระดับมาก พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีส่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหาการปลน้ร้านทอง ด้านคณะกรรมการชุมชน ดา้นการคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ดา้นการ

วางแผนแก้ไขปัญหา ด้านการดาํเนินกิจกรรม ด้านการติดตามและประเมินผลในระดับมาก และพบว่า 

ขอ้มูลทั�วไปของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ  การมีประสบการณ์เกี�ยวกบัอาชญากรรม ที�



   

 342 

แตกต่างกนั มีระดบัการมีส่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการปลน้ร้านทองแตกต่างกัน อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ (p < 0.00 1) 

 

คาํสําคญั: การมีส่วนร่วม, การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการปลน้ร้านทอง, ประชาชนอาย ุ�� ปีขึ�นไป 

 

Abstract 

 This quantitative research aims to 1) to study the level of public participation in the 

prevention and solution of the robbery of gold shops. 2) Study the factors affecting the participation 

of people in preventing and solving the problem of gold shop robbery. The sample group in this 

research was people living in Phra Indracha Police Station area. Phra Nakhon Si Ayutthaya Province 

from the age of 18 years old 400 people Tools used to collect information it was a questionnaire that 

the researcher created with a confidence factor of 0.95 the data were analyzed by distributing 

frequency, percentage, mean, and standard deviation. With descriptive statistics and to find factors 

affecting participation with inferential statistics, including t-Test and One-Way ANOVA. 

 The research results were found that the sample group had knowledge and understanding on 

prevention of gold shop robbery. Solving the problem of the most level gold shop robbery and 

participation in solving the problem of robbing gold shops in love and bond with the community at a 

high level it was found that the sample group was involved in preventing and solving the problem of 

gold shop robbery. Community Committee Searching for problems and their causes planning and 

problem solving Activities In the monitoring and evaluation at a high level it was found that the 

general data of the sample were gender, age, education, occupation, experience with crime. Different 

There are different levels of participation in preventing and tackling the robbery of gold shops. 

Statistically significant (p <0.00 1). 

 

Keywords: participation, preventing and solving gold shop robbery problems, people with 18 years old and over 
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บทนาํ 

 สังคมไทยในปัจจุบนัประสบกบัปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจเป็นอย่างมากเนื�องจากยงัเกิดความ

เหลื�อมลํ�าทางสังคม สถานภาพทางการเงินของบุคคลยงัไม่เพียงพอต่อการใชจ่้าย ยิ�งในปัจจุบนัสถานะ

หนี� ครัวเรือนในประเทศไทย สูงติดอนัดบั 3 ของเอเชีย-แปซิฟิก และอนัดบัตน้ของโลก เฉลี�ยหนี� ต่อหัว 

1.47 แสนบาท เป็นหนี� ตั�งแต่เริ�มทาํงานจนเกษียณ (ไทยรัฐออนไลน์, 2563) ปัจจยัเหล่านี�ทาํใหเ้กิดความ

ตอ้งการแสวงหารายได ้จากรายจ่ายที�มากขึ�น จึงเป็นปัจจยัที�ส่งเสริมทาํให้เกิดอาชญากรรมในสังคมไทย

มากขึ� น โดยสามารถพิจารณาได้จากแนวโน้มและความรุนแรงที� เพิ�มสูงขึ� นของอาชญากรรมใน

สังคมไทย ดังปรากฏในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที� 10 พ.ศ.2550-2554 ซึ� งระบุว่า 

ความกา้วหนา้ของสังคมและเศรษฐกิจ ทาํให้สังคมไทยปรับตวัเขา้สู่ยคุของการเปลี�ยนแปลงจากชนบท

สู่เมืองอยา่งต่อเนื�อง ขณะเดียวกนัตอ้งเผชิญความเสี�ยงจากปัญหาคดีอาชญากรรมการประทุษร้ายต่อ

ทรัพยสิ์นที�มีแนวโน้มเพิ�มสูงขึ� น ส่งผลให้แต่ละปี  รัฐต้องจัดสรรงบประมาณเพื�อการป้องกนัเป็น

จาํนวนมาก เห็นไดจ้ากปีงบประมาณ 2562 งบประมาณรายจ่ายแผนควบคุมและป้องกนัอาชญากรรมมี

จาํนวนสูงถึง 21,381.7770 ลา้นบาท (สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ, 2562) 
 โดยสถิติอาชญากรรมที�เกิดขึ�นกบัผูป้ระกอบการร้านขายทองรูปพรรณ ตั�งแต่ปี 2557 จนถึง ปี 

2558 ในแต่ละจังหวดั รวมถึงการจับกุมและดาํเนินคดีกับผูก้ระทาํผิดเพิ�มสูงขึ�นต่อเนื�อง สํานักงาน

ตาํรวจแห่งชาติไดเ้ปิดเผยสถิติการก่ออาชญากรรมปลน้ร้านทองตั�งแต่ปี 2557 ถึง ปี 2558 มีดงันี�  จงัหวดั

ที�มีจาํนวนสถิติการก่อคดีที�สูงใน บช.น.1 จงัหวดัปทุมธานี จาํนวนคดี 46 คดี จบักุมได ้43 รายอยุธยา 

จาํนวน 21 คดี จบักุมได ้15 คน สมุทรปราการ 15 คดี จบักุมได ้12 คน ลพบุรี จาํนวน 13 คดี จบักุมได ้

10 คน จงัหวดันนทบุรี จาํนวน 7 คดี จบักุมได ้5 คน สระบุรี 4 คดี จบักุมได ้5 คน และสิงห์บุรี จาํนวน 4 

คดี จบักุมได ้3 คน 
 การมีส่วนร่วมเป็นหลักการพื�นฐานและองค์ประกอบสําคญั ในการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตย เพราะทาํให้ประชาชนในท้องถิ�นต่างๆ ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจแกปั้ญหา 

รวมไปถึงทาํให้ประชาชนได้เขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน นาํมาซึ� งสภาพความเป็นอยู่ของ

ประชาชนที�ดีขึ�น ผูว้ิจัยจึงเล็งเห็นว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการ

ปล้นร้านทองเป็นสิ�งสําคญั จึงทาํให้ผูวิ้จยัสนใจที�จะศึกษาเรื�องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการปลน้ร้านทอง : กรณีศึกษา สถานีตาํรวจภูธรพระอินทร์ราชา อาํเภอบางปะ

อิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื�อนําเอาผลที�ได้จากการศึกษามาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการ
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ดาํเนินงานป้องกันการปลน้ร้านทองในเขตพื�นที�สถานีตาํรวจภูธรพระอินทร์ราชา อาํเภอบางปะอิน 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื�อศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการปลน้ร้าน

ทอง ในเขตสถานีตาํรวจภูธรพระอินทร์ราชา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 2. เพื�อศึกษาปัจจยัที�มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการ

ปลน้ร้านทองในเขตสถานีตาํรวจภูธรพระอินทร์ราชา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 ผูว้จิยัไดท้บทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้ง และสรุปตวัแปรหลกัไดด้งันี�  

 1. ทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งกบัการมีส่วนร่วม หมายถึง บุคคล 4 ฝ่ายมีส่วนสาํคญัในการมีส่วนร่วมใน

โครงการพฒันาสิ�งแวดลอ้มชนบทประกอบด้วย ประชาชนในทอ้งถิ�น ผูน้าํทอ้งถิ�น เจา้หน้าที�ของรัฐ

และบุคคลภายนอก สาํหรับการมีส่วนร่วมของประชาชนนั�นยงัมีปัจจยัหลายปัจจยัที�มีส่วนร่วม ไดแ้ก่ 1) 

อายแุละเพศ 2) สถานภาพในครอบครัว 3) ระดบัการศึกษา 4) สถานภาพทางสังคม เช่น ชั�นทางสังคม 

ศาสนา 5) อาชีพ 6) รายได้และทรัพยสิ์น 7) ระยะเวลาในท้องถิ�นและระยะเวลาที�อยู่ในโครงการ 8) 

ที�ดินถือครองและสถานภาพแรงงานขั�นตอนของการมีส่วนร่วมของประชาชน มีดงันี�  1) การมีส่วนร่วม

ในการเลือกวิธีการแกไ้ขปัญหา 2) การมีส่วนร่วมในการดาํเนินการแกไ้ขปัญหา 3) การมีส่วนร่วมรับ

ผลประโยชน์จากโครงการ 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล    (Cohen, J.M. , & Uphooff, N.T., 

1977) 

 2. การกระทําผิดหรือพฤติกรรมอาชญากรรม สํานักงานตํารวจแห่งชาติได้เปิดเผยสถิติ

อาชญากรรมที�เกิดขึ�นกบัผูป้ระกอบการร้านขายทองรูปพรรณ ตั� งแต่ปี 2557 จนถึงปี 2558 ในแต่ละ

จังหวัดเพิ�มสูงขึ�นอย่างต่อเนื�อง จังหวัดที�มีจาํนวนสถิติการก่อคดีที� สูงใน บช.น.1 ได้แก่ ปทุมธานี 

จาํนวนคดี 46 คดี อยุธยา จาํนวน 21 คดี สมุทรปราการ 15 คดี ลพบุรี จาํนวน 13 คดี นนทบุรี จาํนวน 7 

คดี สระบุรี 4 คดี และสิงห์บุรี จาํนวน 4 คดี 

 จากการทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้ง ผูศึ้กษาจึงกาํหนดกรอบแนวความคิดในการศึกษาโดย

อาศยัตวัแปรที�มีผลต่อการมีส่วนร่วม ดงันี�  1) ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อาย ุระดบั

การศึกษา อาชีพ ประสบการณ์เกี�ยวกบัอาชญากรรม และความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัการป้องกนัและ
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แกไ้ขปัญหาการปลน้ร้านทอง ไดแ้ก่ ความรู้เกี�ยวกบัการป้องกนัการปลน้ร้านทอง ความรู้เกี�ยวกบัการ

แกไ้ขปัญหาการปลน้ร้านทอง ความรู้เกี�ยวกบัการมีส่วนร่วม ความรักและผูกพนักบัชุมชน 2) ตวัแปร

ตาม คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการปลน้ร้านทอง  ไดแ้ก่ 

เป็นคณะกรรมการของชุมชน คน้หาปัญหา/สาเหตุของปัญหา การวางแผนดาํเนินกิจกรรม การดาํเนิน

กิจกรรม  การติดตามผลและประเมินผล 

กรอบแนวคิดการวจิัย 

        ตวัแปรอิสระ         ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

ภาพที� � กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน 

และแก้ไขปัญหาการปล้นร้านทอง 

- คณะกรรมการชุมชน 

- การคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 

 - การวางแผนในการแกไ้ขปัญหา 

 - การดาํเนินกิจกรรม 

 - การติดตามและประเมินผล 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดบัการศึกษา 

- อาชีพ 

- ประสบการณ์เกี�ยวกบัอาชญากรรม 

ความรู้ความเข้าใจเกี�ยวกบัการป้องกัน 

และแก้ไขปัญหาการปล้นร้านทอง 

- ความรู้เกี�ยวกบัการป้องกนัปัญหา 

  การปลน้ร้านทอง 

- ความรู้เกี�ยวกบัการแกไ้ขปัญหา 

  การปลน้ร้านทอง 

- ความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัการมีส่วน

ร่วม 
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วิธีดาํเนินการวจิัย 

 รูปแบบการการวจิยั 

 การวิจยัเรื�อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการปลน้ร้านทอง : 

กรณีศึกษา สถานีตาํรวจภูธรพระอินทร์ราชา อาํเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา การศึกษาครั� ง

นี� เป็นวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  

ประชากร 

ประชากรที�ใช้ในการศึกษาวิจัยครั� งนี�  คือ ประชาชนที�อาศัยอยู่ในเขตสถานีตาํรวจภูธรพระ

อินทร์ราชา อาํเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ตั�งแต่อาย ุ�� ปีขึ�นไป จาํนวน ���,��� คน 

กลุ่มตวัอยา่ง 

กลุ่มตวัอย่างที�ใชใ้นการศึกษาวิจยัครั� งนี�  คือ ประชาชนที�อาศยัอยู่ในเขตสถานีตาํรวจภูธรพระ

อินทร์ราชา อาํเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ตั�งแต่อายุ �� ปีขึ�นไป จาํนวน ��� คน คาํนวณ

ขนาดตวัอยา่งโดยใชสู้ตรกรณีทราบจาํนวนประชากร เพื�อประมาณค่าสัดส่วนของกลุ่มตวัอยา่งโดยใช้

วิธีการคาํนวณของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane, ����) ไดข้นาดตวัอย่างจาํนวน 400 คน และทาํการ

สุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Selection) เป็นการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยบงัเอิญพบ ซึ� งมีเกณฑ์

คดัเขา้ (inclusion criteria) คือ เป็นประชาชนที�อาศยัอยูใ่นเขตสถานีตาํรวจภูธรพระอินทร์ราชา จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา ตั�งแต่อาย ุ18 ปีขึ�นไป ยนิยอมในการใหข้อ้มูล อ่านและเขียนภาษาไทยได ้และเกณฑ์

คดัออก (exclusion criteria) คือ ไม่สะดวกในการใหข้อ้มูล มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างการให้ขอ้มูล และ

ไม่อยูใ่นช่วงเวลาที�ผูว้ิจยัเกบ็ขอ้มูล 

 เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยั 

 เครื�องมือที�ใชใ้นวิจยัครั� งนี� เป็นแบบสอบถามที�ผูว้ิจยัสร้างขึ�นจากการทบทวนวรรณกรรม ซึ� ง

แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี�  ส่วนที� � ขอ้มูลทั�วไป ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

ประสบการณ์เกี�ยวกบัอาชญากรรม ส่วนที� 2 ความรู้ ความเขา้ใจเกี�ยวกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา

การปล้นร้านทอง คาํตอบ มี � ตัวเลือก คือ มากที� สุด (5 คะแนน) มาก (4 คะแนน) ปานกลาง (3 

คะแนน) นอ้ย (2 คะแนน)  และน้อยที�สุด (1 คะแนน) คะแนนเฉลี�ยจะแบ่งเป็น � ระดบัตามเกณฑ์ของ

เบสท์ (Best, 1977) ดงันี�  ระดบัมากที�สุดคะแนนรวมระหว่าง �.�� – �.�� คะแนน ระดบัมากคะแนน

รวมระหว่าง �.�� – �.�� คะแนน ระดบัปานกลางคะแนนรวมระหว่าง �.�� – �.�� คะแนน ระดบัน้อย

คะแนนรวมระหว่าง �.�� – �.�� คะแนน และระดบันอ้ยที�สุดคะแนนรวมระหว่าง �.�� – �.�� คะแนน 

ส่วนที� 3 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการปลน้ร้านทอง คาํตอบ มี � 
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ตวัเลือก คือ มากที�สุด (5 คะแนน) มาก (4 คะแนน) ปานกลาง (3 คะแนน) น้อย (2 คะแนน) และน้อย

ที�สุด (1 คะแนน) คะแนนเฉลี�ยจะแบ่งเป็น � ระดบัตามเกณฑ์ของเบสท์ (Best, ����) ดังนี�  ระดบัมาก

ที�สุดคะแนนรวมระหว่าง �.�� – �.�� คะแนน ระดับมากคะแนนรวมระหว่าง �.�� – �.�� คะแนน 

ระดบัปานกลางคะแนนรวมระหว่าง �.�� – �.�� คะแนน ระดับน้อยคะแนนรวมระหว่าง �.�� – �.�� 

คะแนน และระดบันอ้ยที�สุดคะแนนรวมระหว่าง �.�� – �.�� คะแนน 

 แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบความตรงของเนื�อหาโดยผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่าน แล้วนําไป

ทดลองใช ้(try out) ประชาชนที�อาศยัอยูใ่นเขตสถานีตาํรวจภูธรคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ตั�งแต่อาย ุ

�� ปีขึ�นไป จาํนวน 30 คน หาความเชื�อมั�น (reliability) ของแบบสอบถาม ดว้ยการหาค่าสัมประสิทธิ�

แอลฟาของครอนบาคไดค่้าความเชื�อมั�นเท่ากบั 0.95 

 การพิทกัษสิ์ทธิของกลุ่มตวัอยา่ง 

ในการศึกษาครั� งนี� เป็นการศึกษาในมนุษย ์ผูศึ้กษาจึงไดย้ดึหลกัจรรยาบรรณ และเคารพในสิทธิของผูใ้ห้

ขอ้มูล โดยผูเ้ขา้ร่วมวิจยัตอ้งไดรั้บการอธิบายให้ทราบถึงวตัถุประสงคข์องการวิจยัอยา่งละเอียดก่อนทาํ

แบบสอบถาม ผูว้ิจัยทาํการรักษาความลบัของขอ้มูล ไม่เผยแพร่ขอ้มูลไปในทางที�เสียหายแก่ผูต้อบ

แบบสอบถาม การนาํเสนอขอ้มูลจะใช้ในทางวิชาการ และใช้ประโยชน์เฉพาะงานวิจยัเท่านั�น หลงั

ดาํเนินการวิจยัเสร็จสิ�นผูว้ิจยัจะทาํลายขอ้มูลต่างๆ ในแบบสอบถาม 

การวิเคราะห์ขอ้มูล 

 ผูว้ิจยัดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งแลว้ทาํการตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์

ของ แบบสอบถาม นาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ การแจกแจงความถี� 

ร้อยละ ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ สถิติ t-Test 

และ One-Way ANOVA ในการหาปัจจัยที�มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ

แกไ้ขปัญหาการปลน้ร้านทองโดยกาํหนดระดบันยัสาํคญัที� �.�� 
 

ผลการวจิัย 

 ขอ้มูลส่วนบุคคล กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ ��.�) มีอายุอยู่ในช่วง ��-�� ปี 

(ร้อยละ ��.�) จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. (ร้อยละ ��.�) ประกอบอาชีพคา้ขาย (ร้อยละ 

��.�)และไม่เคยอยูใ่นเหตุการณ์หรือมีประสบการณ์ที�เกี�ยวขอ้งกบัอาชญากรรม (ร้อยละ ��.�) ดงัตาราง

ที� 1  
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ตารางที� �  

ข้อมลูทั�วไปของประชากร อาย ุ�� ปี ขึ�นไป (n = 400) 

ข้อมูลทั�วไป จํานวน 

(คน) 

ร้อยละ 

เพศ 

     ชาย 

     หญิง 

 

153 

247 

 

38.3 

61.7 

อายุ (ปี) 

     18-25 ปี 

     26-33 ปี 

     34-41 ปี 

     42-49 ปี 

     50 ปี ขึ�นไป 

 

35 

76 

103 

100 

86 

 

8.7 

19.0 

25.8 

25.0 

21.5 

การศึกษา 

     ไม่เกินมธัยมศึกษาตอนตน้ 

     มธัยมศึกษาตอนตน้ 

     มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

     อนุปริญญา/ปวส. 

     ปริญญาตรีขึ�นไป 

 

55 

65 

139 

63 

78 

 

13.7 

16.3 

34.7 

15.8 

19.5 

อาชีพ 

     พนกังานบริษทัเอกชน 

     รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ 

     คา้ขาย 

     รับจา้งทั�วไป 

     ประกอบธุรกิจส่วนตวั  

 

86 

52 

115 

100 

47 

 

21.5 

13.0 

28.7 

25.0 

11.8 

อยู่ในเหตุการณ์หรือมีประสบการณ์ที�เกี�ยวข้องกบัอาชญากรรม  

     เคย 

     ไม่เคย 

 

23 

377 

 

5.8 

94.2 
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 ความรู้ ความเขา้ใจเกี�ยวกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการปลน้ร้านทอง กลุ่มตวัอยา่งมีความรู้ 

ความเขา้ใจ ดา้นการป้องกนัการปลน้ร้านทองในระดับมากที�สุด (ค่าเฉลี�ย 4.38) ดา้นการแกไ้ขปัญหา

การปลน้ร้านทองในระดบัมากที�สุด (ค่าเฉลี�ย �.44) ดา้นการมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาการปลน้ร้าน

ทองในระดบัมาก (ค่าเฉลี�ย 4.01) และดา้นความรักและผูกพนักบัชุมชนในระดบัมาก (ค่าเฉลี�ย 4.14)  ดงั

ตารางที� 2 

 

ตารางที� 2 

ระดับความรู้ความเข้าใจ ของประชากร อาย ุ18 ปีขึ �นไป ที�มีความรู้ ความเข้าใจเกี�ยวกับการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการปล้นร้านทอง (n = 400) 

ความรู้ ความเข้าใจเกี�ยวกับการป้องกนัและแก้ไขปัญหา 

การปล้นร้านทอง 

Mean S.D. ระดบัความรู้ 

ความเข้าใจ 

ดา้นการป้องกนัการปลน้ร้านทอง 4.38 0.471 มากที�สุด 

ดา้นการแกไ้ขปัญหาการปลน้ร้านทอง 4.44 0.524 มากที�สุด 

ดา้นการมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาการปลน้ร้านทอง 4.01 0.761 มาก 

ดา้นความรักและผูกพนักบัชุมชน 4.14 0.615 มาก 

 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการปลน้ร้านทอง กลุ่มตวัอย่างมี

ส่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการปลน้ร้านทอง ด้านคณะกรรมการชุมชน ดา้นการคน้หา

ปัญหาและสาเหตุของปัญหาการปลน้ร้านทอง ด้านการวางแผนในการแกไ้ขปัญหาการปลน้ร้านทอง 

ดา้นการดาํเนินกิจกรรม และดา้นการติดตามและประเมินผลในระดบัมาก (ค่าเฉลี�ย 3.68) (ค่าเฉลี�ย 3.85) 

(ค่าเฉลี�ย 3.73) (ค่าเฉลี�ย 3.66) และ(ค่าเฉลี�ย 3.51) ตามลาํดบั ดงัตารางที� 3 
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ตารางที� 3 

ระดับการมส่ีวนร่วมของประชากร อาย ุ18 ปีขึ �นไป ที�มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

ปล้นร้านทอง (n = 400) 

การมีส่วนร่วมในการป้องกนัและแก้ไขปัญหา 

การปล้นร้านทอง 

Mean S.D. ระดบัการ 

มีส่วนร่วม 

ดา้นคณะกรรมการชุมชน 3.68 1.04 มาก 

ดา้นการคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 3.85 1.42 มาก 

ดา้นการวางแผนในการแกไ้ขปัญหา 3.73 1.34 มาก 

ดา้นการดาํเนินกิจกรรม 

ดา้นการติดตามและประเมินผล 

3.66 

3.51 

1.24 

1.26 

มาก 

มาก 

 

 ปัจจยัที�มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการปลน้ร้านทอง 

กลุ่มตวัอย่างที�มีขอ้มูลทั�วไปแตกต่างกนัมีระดบัการมีส่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการปลน้

ร้านทองที�แตกต่างกนั ไดแ้ก่ 1) เพศ กบัการมีส่วนร่วมดา้นคณะกรรมการชุมชน ด้านการคน้หาปัญหา

และสาเหตุของปัญหา ด้านการวางแผนในการแกไ้ขปัญหาและด้านการดาํเนินกิจกรรม มีค่า (Sig. = 

0.000) 2) การมีประสบการณ์เกี�ยวกบัอาชญากรรม กบัการมีส่วนร่วมดา้นการคน้หาปัญหาและสาเหตุ

ของปัญหา มีค่า (Sig. = 0.025) 3) อาย ุกบัการมีส่วนร่วมดา้นคณะกรรมการชุมชน 

ด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ด้านการวางแผนในการแก้ไขปัญหา ด้านการดําเนิน

กิจกรรม และดา้นการติดตามและประเมินผล มีค่า (Sig. = 0.000) 4) การศึกษา กบัการมีส่วนร่วมดา้น

คณะกรรมการชุมชน ดา้นการคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ดา้นการวางแผนในการแกไ้ขปัญหา 

ดา้นการดาํเนินกิจกรรม และดา้นการติดตามและประเมินผล มีค่า (Sig. = 0.000) 5) อาชีพ กบัการมีส่วน

ร่วมดา้นคณะกรรมการชุมชน ดา้นการคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ดา้นการวางแผนในการแกไ้ข

ปัญหา ดา้นการดาํเนินกิจกรรม และดา้นการติดตามและประเมินผล มีค่า (Sig. = �.���) ดงัตารางที� 4 
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ตารางที� � 

ปัจจัยที�มีผลต่อการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการปล้นร้านทอง 

 

การมีส่วนร่วมในการป้องกนัและแก้ไข 

ปัญหาการปล้นร้านทอง 

t-Test f-Test 

 

เพศ 

มีประสบการณ์ 

เกี�ยวกบั

อาชญากรรม 

 

อายุ 

 

การศึกษา 

 

อาชีพ 

ดา้นคณะกรรมการชุมชน 0.000* 0.067 0.000* 0.000* 0.000* 

ดา้นการคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 0.000* 0.025* 0.000* 0.000* 0.000* 

ดา้นการวางแผนในการแกไ้ขปัญหา 0.000* 0.931 0.000* 0.000* 0.000* 

ดา้นการดาํเนินกิจกรรม 0.000* 0.939 0.000* 0.000* 0.000* 

ดา้นการติดตามและประเมินผล 0.070 0.494 0.000* 0.000* 0.000* 

 

อภปิรายผล 

 จากผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการปลน้

ร้านทอง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก เนื�องจากกลุ่มตวัอย่างมีความรู้ ความเข้าใจ

เกี�ยวกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการปลน้ร้านทองและเห็นความสาํคญัของการมีส่วนร่วมว่ามีผลต่อ

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการปล้นร้านทอง ซึ� งสอดคล้องกับการศึกษาของ ชยพัทธ์ วงศ์ธนวีร์ 

(����) ศึกษาเรื� อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม โดย

กรณีศึกษาคือสถานีตํารวจนครบาลคลองตันมีวัตถุประสงค์เพื�อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมสถานีตาํรวจนครบาลคลองตนั พบว่า ระดบัการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมอยูใ่นระดบัมาก และไม่สอดคลอ้ง

กบัการศึกษาของ ธนภทัร เกิดกอบเกียรติ (����) ศึกษาเรื�องความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อการ

มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ 

อาํเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี เพื�อศึกษาระดบัความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อการมีส่วนร่วมในการ

เสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน พบว่า คณะกรรมการชุมชนมีความเห็นต่อการมี

ส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในภาพรวมในระดับปานกลาง โดยศึกษา

ครอบคลุมถึงดา้นการมีส่วนร่วมในการคน้ปัญหาและสาเหตุของปัญหาดา้นการวางแผนดาํเนินกิจกรรม ดา้นการ
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มีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติงานดา้นการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลซึ� งทุกด้านมีผลการ

วิเคราะห์อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 จากผลการศึกษาปัจจยัที�มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา

การปลน้ร้านทอง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที�มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และการมีประสบการณ์

เกี�ยวกบัอาชญากรรม ที�แตกต่างกนัส่งผลให้มีส่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการปลน้ร้านทอง

ที�แตกต่างกนั ซึ� งสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ แอ๊ด ฤทธิตา, (����) ศึกษาเรื�องการมีส่วนร่วมของภาค

ประชาชนในการป้องกนัอาชญากรรม กรณีศึกษา สถานีตาํรวจภูธรเขาฉกรรจ์ จงัหวดัสระแกว้ เพื�อ

ศึกษาการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการป้องกันอาชญากรรมที�พกัอาศยัอยู่ในเขตพื�นที�สถานี

ตํารวจภูธรเขาฉกรรจ์ และ เพื�อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกัน

อาชญากรรม จาํแนกตามตวัแปรเพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพการสมรส อาชีพ รายได ้ระยะเวลา

ที�อยู่อาศัยในเขตพื�นที�สถานีตาํรวจภูธรเขาฉกรรจ์ พบว่า การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ

ป้องกันอาชญากรรมในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง และอายุ สถานภาพการสมรส อาชีพ รายได ้

ระยะเวลาที�อยูใ่นพื�นที�ต่างกนั มีส่วนร่วมในการป้องกนัอาชญากรรม แตกต่างกนั อยา่งมีนัยสําคญัทาง

สถิติที�ระดบั 0.05 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครั� งนี�  

 1. เนื�องจากคนในชุมชนส่วนใหญ่มีความรู้ด้านการป้องกนัการปลน้ร้านทอง และด้านการ

แกไ้ขปัญหาการปลน้ร้านทองในระดับมากที�สุด จึงควรจัดเครือข่ายผูน้ําด้านการป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหาการปลน้ร้านทองร่วมกนัระหว่างประชาชนกบัเจา้หนา้ที�เทศกิจเพื�อใหป้ระชาชนไดมี้ส่วนร่วมใน

การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการปลน้ร้านทองมากขึ�น 

 2. สถานีตาํรวจภูธรพระอินทร์ราชา จังหวดัพระนครศรีอยุธยา ควรนําผลการศึกษาวิจัยไป

ประยุกต์ใชใ้นดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการปลน้ร้านทอง เช่นการคดัเลือกผูน้าํชุมชนด้านการ

รักษาความปลอดภยั การจดักิจกรรมหรืออบรมเกี�ยวกบัเรื�องทาํอย่างไรให้ร้านทองปลอดภยัห่างไกล

จากการจี�ปลน้ 

 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการวิจยัครั� งต่อไป 

 1. ควรมีการศึกษารูปแบบวิจัย และพัฒนารูปแบบการวิจัยให้เป็นเชิงเปรียบเทียบข้อมูล 

ระหว่างกลุ่มที�เคยอยูใ่นเหตุการณ์หรือมีประสบการณ์ที�เกี�ยวขอ้งกบัอาชญากรรม กบักลุ่มที�ไม่เคยอยูใ่น
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เหตุการณ์หรือมีประสบการณ์ที�เกี�ยวขอ้งกบัอาชญากรรม เพื�อให้เห็นขอ้แตกต่างและทราบถึงสาเหตุ

ของการมีส่วนร่วมที�แทจ้ริง 

 2. เพื�อใหไ้ดข้อ้มูลที�ละเอียดมากขึ�น ควรเกบ็ขอ้มูลดว้ยวิธีอื�น เช่น การใชแ้บบสมัภาษณ์ เป็นตน้ 
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บทคดัย่อ 

 เนื�อหาในบทความนี� มีวตัถุประสงคเ์พื�อใหท้ราบถึงบ่อเกิดของปัญหาที�ทาํใหเ้กิดการ  

คา้ประเวณีของเด็กในสื�อสงัคมออนไลน์ พร้อมทั�งอธิบายสภาพปัญหาการคา้ประเวณีของเด็กในสื�อ

สงัคมออนไลน์ รวมถึงการรักษาฟื� นฟูสภาพร่างกาย และจิตใจให้กบัเด็กที�ตกเป็นเหยื�อ โดยเนื�อหา

เหล่านี�  จะนาํไปใชใ้นการหาทางออกของปัญหาที�ถูกตอ้ง เพื�อใหเ้กิดแนวทางการคุม้ครองเด็กจาก

การคา้ประเวณีผ่านช่องทางออนไลน์ โดยอาจเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างองคก์รภาครัฐ และ

ภาคเอกชนส่งเสริมอาํนาจและหนา้ที�ขององคก์รในการป้องกนัและการเขา้ไปดูแลใหค้วามช่วยเหลือ

เด็ก ปราบปรามการกระทาํความผิด และการเสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนใน

การวางขอ้ตกลงร่วมกนักาํหนดกฎเกณฑ ์และบทลงโทษตามความเหมาะสม นอกเหนือจากกฎหมาย

อื�น ๆ ที�มีอยู ่ เพื�อให้เด็กเกิดความตระหนกัรู้ในคุณค่าของความเป็นมนุษย ์สิทธิ เสรีภาพ และคา่นิยม

ทางเพศที�ถูกตอ้ง 

 

คาํสําคญั: เด็ก, การคา้ประเวณี, การคุม้ครองและพฒันาอาชีพ, สื�อลามกอนาจารเด็ก, สื�อสังคมออนไลน ์

 

บทนํา 

 ยุคปัจจุบันมีการพฒันาทางเทคโนโลยีที�กา้วหน้าไปไกลมาก เมื�อเปรียบเทียบกบัในอดีต        

ที�ผ่านมา การเขา้ถึงสื�อสังคมออนไลน์จึงไม่จาํกดัแค่ในวงสังคมผูใ้หญ่ และเด็กสามารถเขา้ถึงสื�อผูใ้หญ่     

ไดง่้ายจนเกิดปัญหาค่านิยมทางเพศ ซึ� งเด็กมองว่าการการคา้ประเวณีผ่านสื�อสังคมออนไลน์ จะทาํให้

เด็ก มีคุณภาพชีวิตที�ดีขึ�นและสามารถทาํให้สังคมรอบขา้งยอมรับในตวัเด็ก ทาํให้เด็กมองว่าสื�อสังคม
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ออนไลน์เป็นช่องทางที�เด็กหาเงินไดม้าก สะดวกรวดเร็ว ทาํให้ปัญหาดงักล่าวส่งผลกระทบทั�งในระดบั

ทอ้งถิ�น ระดับภาค รวมถึงในระดับประเทศ โดยปัญหาการคา้ประเวณีของเด็กในสื�อสังคมออนไลน์ 

อาจเกิดขึ�นไดจ้ากสภาพปัญหาเศรษฐกิจตกตํ�า ปัญหาครอบครัว ปัญหาสภาพแวดลอ้มทางสังคมวตัถุ

นิยม ปัญหาการ หารายได้เลี� ยงชีพ ปัญหาความเขา้ใจเกี�ยวกบัค่านิยมทางเพศ ปัญหาการศึกษา ฯลฯ 

รูปแบบการ คา้ประเวณีเด็กมีการเปลี�ยนแปลงไป จากการกระทาํอยา่งโจ่งแจง้ไปเป็นรูปแบบที�ซบัซอ้น

และมีการหลบซ่อนมากขึ�น ในอดีตอาจมีบุคคลนาํพาเด็กไปคา้ประเวณีโดยตรงต่อผูซื้�อบริการ แต่ใน

ปัจจุบนัมีช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เกิดขึ�นมากมาย ทาํให้เกิดช่องทางการคา้ประเวณีโดยการใชช่้องทาง

ออนไลน์ ซึ� งช่องทางออนไลน์ที�ได้รับความนิยมในการซื� อขายบริการทางเพศ ได้แก่ เฟซบุ๊ค 

(Facebook) ทวิต เตอร์ (Twitter) และไลน์  (Line) รวมไปถึงแอปพลิเคชัน (Application) ต่าง ๆ มี

ขั�นตอนที�เริ�มจากการโพสตภ์าพเด็ก ที�เป็นเหยื�อในการคา้ประเวณี โดยลงรายละเอียดต่าง ๆ เช่น รูปร่าง

ราคา อาจรวมถึงรสนิยมทางเพศด้วย เมื�อผูซื้� อสนใจสามารถติดต่อผ่านบัญชี (Account) ของผูข้าย

บริการ และจะมีการส่งสถานที�นัดพบอีกครั� ง หลังจากที�ได้ตกลงราคา และจ่ายค่ามัดจาํ แมว่้าจะมี

กฎหมายคุม้ครองหรือหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งเขา้มาดูแลเรื� องนี�  เช่น กองบังคบัการปราบปรามการคา้

มนุษย ์และกระทรวงพฒันาสังคมและความมั�นคงของมนุษย ์ซึ� งมีบทบาทในการพิจารณาให้ความ

ช่วยเหลือแก่บุคคลซึ�งเป็นผูเ้สียหายจากการกระทาํความผิดฐานคา้มนุษยอ์ยา่งเหมาะสม ในเรื�องอาหาร 

ที�พัก การรักษาพยาบาล การบําบัดฟื� นฟูทางร่างกายและจิตใจ การให้การศึกษา การฝึกอบรม การ

ส่งกลบัไปยงัประเทศเดิม หรือ ภูมิลาํเนาของผูน้ั�น และตอ้งรับฟังความคิดเห็นของผูเ้สียหายก่อนดว้ย 

รวมทั�งกาํหนดให้พนกังานสอบสวน หรือ พนกังานอยัการแจง้ใหผู้เ้สียหายทราบในโอกาสแรก ถึงสิทธิ

ที�จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอนัเนื�องมาจากการกระทาํผิดฐานคา้มนุษยแ์ละสิทธิที�จะได้รับความ

ช่วยเหลือทางกฎหมาย โดยห้ามมิให้พนักงานสอบสวนดาํเนินคดีกบัผูเ้สียหายในความผิดฐานเขา้มา

ออกไป หรือ อยู่ในราชอาณาจกัร โดยไม่ไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย   ว่าดว้ยคนเขา้เมือง ความผิดฐาน

แจง้ความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ฐานปลอม หรือ ใช้หนังสือเดินทางปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา 

ความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการคา้ประเวณี พ.ศ. ���� และการเขา้ไปมั�วสุม

ในสถานการคา้ประเวณีเพื�อคา้ประเวณี หรือ ความผิดฐานเป็นคนต่างดา้วทาํงานโดยไม่ไดรั้บอนุญาต

ตามกฎหมายว่าดว้ยการทาํงานของคนต่างดา้ว เป็นตน้ ยงัพบว่ามีขอ้มูลจากการวิจยัเป็นเอกสารยนืยนัว่า

มีเด็กจาํนวนมากเขา้สู่การคา้ประเวณี แต่กลบัไม่ทราบจาํนวนที�แทจ้ริงเอกสารยนืยนัดงักล่าวเป็นที�แน่

ชดัว่าการคา้ประเวณีเด็กผ่านช่องทางออนไลน์นั�นเป็นที�นิยม และมีจาํนวนการขายบริการเพิ�มมากขึ�น
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เรื� อย ๆ ซึ� งเด็กที�ใช้สื�อสังคมออนไลน์อาจตกเป็นเหยื�อของผู้ใช้บริการ โดยการอาศัยช่องว่างทาง

กฎหมายในการกระทาํความผิด 

รูปการณ์ค้าประเวณีเด็กผ่านช่องทางออนไลน์ 

 รูปแบบของการคา้ประเวณีของประเทศไทยในปัจจุบนันั�น มีหลายรูปแบบอาจพบได้ง่าย 

เช่น บริการอาบอบนวด ซึ� งเป็นรูปแบบสถานบริการทางเพศทางตรงโดยผูข้ายบริการจะนั�งรอภายใน       

สถานบริการ และรอลูกคา้เขา้มาเลือกโดยในสถานบริการจะมีการจดัห้องไวรั้บรอง สถานบริการนี�        

ตั� งกระจายกันอยู่ตามกรุงเทพมหานครและจังหวัดท่องเที�ยวอื�น เช่น ในกรุงเทพพบมากบริเวณ         

พระราม� ถนนเพชรบุรี ถนนรัชดาภิเษก เป็นตน้ นอกจากนี�ยงัสามารถพบการโฆษณาของอาบอบนวด

บางแห่งได้ในอินเทอร์เน็ต หรือ ในหนังสือพิมพ์กีฬาบางฉบบัอีกด้วย ซ่องคลา้ยคลึงกบัอาบอบนวด       

แต่มักไม่เปิดตัวโจ่งแจ้ง และเป็นธุรกิจผิดกฎหมายซ่องบางแห่งอาจลักลอบเปิดโดยใช้ธุรกิจนวด          

แผนโบราณ หรือ สปาขึ�นบงัหน้าเท่านั�น และมีการบริการนวดกระปู๋  สถานบนัเทิง คาเฟ่ ร้านคาราโอ

เกะ หรือ ร้านตดัผมบางแห่งมีบริการทางเพศแอบแฝงเพิ�มเติมสาํหรับลูกคา้รอลูกคา้ที�โรงแรมม่านรูด         

หรือ บริเวณริมถนนบางแห่งที�เป็นแหล่งคา้ประเวณี การโทรเรียกโดยลูกคา้ติดต่อทางนายหนา้ (แมงดา 

หรือ มาม่าซัง) เพื�อเรียกมาใชบ้ริการทางที�พกัของลูกคา้ หรือ ทางโรงแรมที�เตรียมไวร้าคาการให้บริการ

จะแตกต่างกันขึ�นอยู่กับสถานที�และชนิด โดยปกติผูช้ายที�ให้บริการจะได้รายได้น้อยกว่าผูห้ญิงที�

ให้บริการบางครั� งนายหน้าอาจใชค้าํเรียกอาชีพอื�นเพื�อปิดบงัการคา้ประเวณี เช่น จดัหาพริตตี�  จัดหา

นางแบบ  เป็นต้น การซื� อขายบริการทางเพศผ่านอินเทอร์เน็ตโดยอาจซื� อขายผ่านทางการแชต 

(Messenger)    แคมฟรอก (Camfrog) หรือ เฟซบุ๊ก (Facebook) หรือ แอปพลิเคชัน อื�นๆ (Application) 

รวมถึงเว็บไซต์ใตดิ้นบางแห่ง อาจมีโฆษณาการขายบริการทางเพศ การซื�อขายบริการทางเพศแบบซื�อ

เหมาในระยะยาว  เช่น หนึ� งสัปดาห์หรือหนึ�งเดือนขึ�นไป โดยในช่วงระยะเวลาที�ตกลงกนันั�น ผูซื้�อจะ

ผูกขาดการเป็นลูกคา้ แต่เพียงผูเ้ดียวไม่ยนิยอมให้ผูข้ายไปขายบริการ หรือ ไปมีกิจกรรมทางเพศกบั

บุคคลอื�นอีก ซึ� งอาจถือว่าเป็นการเหมาซื�อทั�งบริการทางเพศและความสัมพนัธ์ชั�วคราวในรูปแบบอื�น 

เช่น แฟน หรือ คนรักด้วย บางครั� งเรียกการซื�อแบบนี�ว่า "ผกูปิ� นโต" การล่อลวงเหยื�อให้มาคา้ประเวณีผู ้

ล่อลวงอาจแอบอา้งตวัว่า  เป็นธุรกิจอื�น เช่น โมเดลลิ�ง แมวมองดารา เป็นตน้ บางครั� งผูค้า้ประเวณีหญิง

ที�มีรูปร่างหนา้ตาดีอาจ  แอบอา้งตวัว่าประกอบอาชีพอื�นบางอาชีพเพื�อเพิ�มค่าตวั เช่น เป็นนิสิตนกัศึกษา 

หรือ พริตตี�  หรือ นางแบบ เป็นตน้ ในการซื�อขายบริการทางเพศผูข้าย หรือ ผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้งอาจใชค้าํ

อื�น หรือ ชื�ออาชีพอื�นแทน เพื�อเลี�ยงการกล่าวถึงโดยตรง เช่น "ไซด์ไลน์" "ขายนํ� า" "เด็กออฟ" "หมอ

นวด" "นวดโดยนางแบบ" "นวดโดยพริตตี� " เป็นตน้ ในบางกรณีอาจพบว่ามีชาวต่างชาติ หรือ คนต่าง
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ดา้ว ทั�งที�มาจากประเทศ  เพื�อนบา้น เมียร์มา ลาว กมัพูชา และจากประเทศอื�น เช่น รัสเซีย อุซเบกิสถาน 

เขา้มาคา้ประเวณีในประเทศไทยโดยมีทั�งที�เต็มใจกระทาํและที�ถูกแก๊งคา้มนุษยข์า้มชาติล่อลวงหรือ

บงัคบัมา 

 

กฎหมายและการบังคบัใช้กฎหมายในการคุ้มครองเด็กผ่านช่องทางออนไลน์ 

1. กฎหมายที�เกี�ยวข้องกบัการคุ้มครองเดก็จากการค้าประเวณใีนสื�อสังคมออนไลน์ 

 �.� ประมวลกฎหมายอาญา 

  มาตรา � (17) “สื�อลามกอนาจารเด็ก” หมายความว่า วตัถุหรือสิ�งที�แสดงให้รู้หรือเห็น

ถึงการกระทาํทางเพศของเด็กหรือกบัเด็กซึ� งมีอายไุม่เกินสิบแปดปี โดยรูป เรื�อง หรือลกัษณะสามารถ

สื�อไปในทางลามกอนาจาร ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของเอกสาร ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี 

สิ�งพิมพ์ รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื� องหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์ แถบบนัทึกเสียง แถบบันทึกภาพ หรือ

รูปแบบอื�นใดในลกัษณะทาํนองเดียวกนั และให้หมายความรวมถึงวตัถุหรือสิ�งต่าง ๆ ขา้งตน้ที�จดัเก็บ

ในระบบคอมพิวเตอร์หรือในอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์อื�นที�สามารถแสดงผลใหเ้ขา้ใจความหมายได ้

 มาตรา ���/� ผูใ้ดครอบครองสื�อลามกอนาจารเด็กเพื�อแสวงหาประโยชน์ในทางเพศ

สาํหรับตนเองหรือผูอื้�น ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ� งแสนบาท หรือทั�งจาํทั� ง

ปรับ 

 ถา้ผูก้ระทาํความผิดตามวรรคหนึ� งส่งต่อซึ� งสื�อลามกอนาจารเด็กแก่ผูอื้�น ตอ้งระวาง

โทษจาํคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ�งแสนสี�หมื�นบาท หรือทั�งจาํทั�งปรับ 

 มาตรา ���/� ผูใ้ด 

 (�) เพื�อความประสงคแ์ห่งการคา้ หรือโดยการคา้ เพื�อการแจกจ่ายหรือเพื�อการแสดง

อวดแก่ประชาชน ทาํ ผลิต มีไว ้นาํเขา้หรือยงัให้นาํเขา้ในราชอาณาจักร ส่งออกหรือยงัให้ส่งออกไป   

นอกราชอาณาจกัร พาไปหรือยงัให้พาไปหรือทาํให้แพร่หลายโดยประการใด ๆ ซึ� งสื�อลามกอนาจาร

เด็ก 

 (�) ประกอบการคา้ หรือมีส่วนหรือเขา้เกี�ยวขอ้งในการคา้เกี�ยวกบัสื�อลามกอนาจารเด็ก 

จ่ายแจกหรือแสดงอวดแก่ประชาชนหรือให้เช่าสื�อลามกอนาจารเด็ก 

 (�) เพื�อจะช่วยการทาํให้แพร่หลาย หรือการคา้สื�อลามกอนาจารเด็กแลว้ โฆษณา หรือ   

ไขข่าวโดยประการใด ๆ ว่ามีบุคคลกระทาํการอนัเป็นความผิดตามมาตรานี�  หรือโฆษณาหรือไขข่าวว่า   

สื�อลามกอนาจารเด็กดงักล่าวแลว้จะหาไดจ้ากบุคคลใด หรือโดยวิธีใด 
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 ตอ้งระวางโทษจาํคุกตั�งแต่สามปีถึงสิบปี และปรับตั�งแต่หกหมื�นบาทถึงสองแสนบาท 

 �.� พระราชบัญญตัิคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ���� 

 มาตรา � “เด็ก” หมายความว่า บุคคลซึ� งมีอายุตํ�ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึง    

ผูที้�บรรลุนิติภาวะดว้ยการสมรส 

 มาตรา �� (�) บงัคบั ขู่เขญ็ ใช ้ชกัจูง ยยุง ส่งเสริม หรือยนิยอมให้เด็กแสดงหรือกระทาํ

การอนัมีลกัษณะลามกอนาจาร ไม่วา่จะเป็นไปเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งค่าตอบแทนหรือเพื�อการใด 

�.� พระราชบัญญตัิป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณ ีพ.ศ.���� 

  มาตรา � “การค้าประเวณี” หมายความว่า การยอมรับการกระทาํชาํเรา หรือ  การ

ยอมรับการกระทาํอื�นใด หรือการกระทาํอื�นใดเพื�อสําเร็จความใคร่ในทางกามารมณ์ของผูอื้�น อนัเป็น

การสําส่อนเพื�อสินจา้งหรือประโยชน์อื�นใด ทั�งนี�  ไม่ว่าผูย้อมรับการกระทาํและผูก้ระทาํจะเป็นบุคคล

เพศเดียวกนัหรือคนละเพศ 

 มาตรา 7  ผูใ้ดโฆษณาหรือรับโฆษณา ชกัชวน หรือแนะนาํดว้ยเอกสาร สิ�งพิมพ ์หรือ

กระทาํให้แพร่หลายดว้ยวิธีใดไปยงัสาธารณะ ในลกัษณะที�เห็นไดว้่าเป็นการเรียกร้อง หรือการติดต่อ    

เพื�อการคา้ประเวณีของตนเองหรือผูอื้�น ตอ้งระวางโทษจาํคุกตั� งแต่หกเดือนถึงสองปี หรือปรับตั�งแต่

หนึ�งหมื�นบาทถึงสี�หมื�นบาท หรือทั�งจาํทั�งปรับ 

 1.4 พะราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2539 

 มาตรา � (�) เป็นธุระจดัหา ซื�อ ขาย จาํหน่าย พามาจากหรือส่งไปยงัที�ใด หน่วงเหนี�ยว

กกัขงัจดัใหอ้ยูอ่าศยั หรือรับไวซึ้�งเด็ก 

 ถา้การกระทาํนั�นไดก้ระทาํโดยมีความมุ่งหมายเพื�อเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิ

ชอบ ผูน้ั�นกระทาํความผิดฐานคา้มนุษย ์

 การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบตามวรรคหนึ�ง หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์

จากการคา้ประเวณี การผลิตหรือเผยแพร่วตัถุหรือสื�อลามก การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบ

อื�นการเอาคนลงเป็นทาสหรือให้มีฐานะคลา้ยทาส การนาํคนมาขอทาน การตดัอวยัวะเพื�อการคา้การ

บงัคบัใช้แรงงานหรือบริการตามมาตรา หรือการอื�นใดที�คลา้ยคลึงกนัอนัเป็นการขูดรีดบุคคลไม่ว่า

บุคคลนั�น  จะยนิยอมหรือไม่กต็าม 
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 1.5 พระราชบัญญตัิว่าด้วยการกระทาํความผิดเกี�ยวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ.����  

 มาตรา 14 (4) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ� งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที� มีลักษณะ       

อนัลามกและขอ้มูลคอมพิวเตอร์นั� นประชาชนทั�วไปอาจเขา้ถึงได้ คุม้ครองเพียงขอ้มูลอนัมีลักษณะ

ลามกเท่านั�นมิไดคุ้ม้ครองถึงการคา้ประเวณีผ่านช่องออนไลน์ 

2. องค์กรบงัคบัใช้กฎหมายที�เกี�ยวข้องกับการคุ้มครองเด็กจากการค้าประเวณใีนสื�อสังคมออนไลน์ 

 2.1 กระทรวงพฒันาสังคมและความมั�นคงของมนุษย์ 

 ช่วยเหลือแก่บุคคลซึ� งเป็นผู ้เสียหายจากการกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์อย่าง

เหมาะสมในเรื�องอาหาร ที�พกั การรักษาพยาบาล การบาํบดัฟื� นฟูทางร่างกายและจิตใจ การให้การศึกษา          

การฝึกอบรม การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย การส่งกลับไปยงัประเทศเดิมหรือภูมิลําเนา             

ของผูน้ั�น การดาํเนินคดีตามพระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ. ���� หมวด �                    

การช่วยเหลือและคุม้ครองสวสัดิภาพผูเ้สียหายจากการคา้มนุษย ์เพื�อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน         

ให้ผูเ้สียหายตามระเบียบที�รัฐมนตรีกาํหนด โดยให้คาํนึงถึงศกัดิ� ศรีความเป็นมนุษยแ์ละความแตกต่าง   

ทางเพศ อายุ สัญชาติ เชื�อชาติ ประเพณี วฒันธรรมของผูเ้สียหาย การแจง้สิทธิของผูเ้สียหายที�พึงไดรั้บ

ในการคุม้ครองแต่ละขั�นตอน ทั�งก่อน ระหว่าง และหลงัการช่วยเหลือ ตลอดจนขอบเขตระยะเวลาใน

การดาํเนินการช่วยเหลือในแต่ละขั�นตอน และตอ้งรับฟังความคิดเห็นของผูเ้สียหายก่อนดว้ย ในกรณีที�

บุคคล ผูมี้สัญชาติไทยตกเป็นผูเ้สียหายจากการกระทาํความผิดฐานคา้มนุษยใ์นต่างประเทศ หากผูน้ั� น

ประสงค์ จะกลับเขา้มาในราชอาณาจักรหรือถิ�นที�อยู่ให้พนักงานเจา้หน้าที�ดาํเนินการตรวจสอบว่า

บุคคลนั�น เป็นผู ้ มีสัญชาติไทยจริงหรือไม่ และถา้บุคคลนั�นเป็นผูมี้สัญชาติไทยให้พนักงานเจา้หน้าที�

ดาํเนินการตามที�จาํเป็นเพื�อให้เดินทางกลบัเขา้มาในราชอาณาจกัร หรือถิ�นที�อยู่โดยไม่ชักช้า โดยให้

คาํนึงถึงความปลอดภยัและสวสัดิภาพของผูน้ั�น ในกรณีที�ผูเ้สียหายในต่างประเทศเป็นคนต่างดา้วที�

ไดรั้บอนุญาตให้มีถิ�นที�อยูใ่นราชอาณาจกัรตามกฎหมายว่าดว้ยคนเขา้เมือง หรือเป็นผูไ้ดรั้บการผ่อนผนั

ให้อยู่ในราชอาณาจักร   เป็นกรณีพิเศษจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและก่อนออกนอก

ราชอาณาจักร สถานะของการได้รับอนุญาตให้มีถิ�นที�อยู่เป็นการชั�วคราวยงัไม่สิ�นสุด เมื�อได้ตรวจ

พสูิจน์ขอ้เทจ็จริงเกี�ยวกบัความถูกตอ้งของผูเ้สียหายที�ถือเอกสารแลว้หากผูน้ั�นประสงคจ์ะกลบัเขา้มาใน

ราชอาณาจกัรให้พนักงานเจา้หน้าที�ดาํเนินการตามที�จาํเป็นเพื�อให้ผูเ้สียหายนั�นเดินทางกลบัเขา้มาใน

ราชอาณาจกัรโดยไม่ชกัช้า ทั�งนี� ให้คาํนึงถึงความปลอดภยัและสวสัดิภาพของผูน้ั�นและให้ไดรั้บการ

พิจารณาให้อยู่ในราชอาณาจักรต่อไปได้ตามสถานะและระยะเวลาที� เป็นอยู่เดิมก่อนออกไปนอก

ราชอาณาจกัร ในกรณีที�ผูเ้สียหายในต่างประเทศเป็นคนต่างดา้วและไม่มีเอกสารประจาํตวัแต่มีเหตุอนั
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ควรเชื�อไดว้่าเป็นผูท้ี�มี หรือ เคยมีภูมิลาํเนาหรือถิ�นที�อยู่ในราชอาณาจกัรโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย เมื�อ

ไดต้รวจพิสูจน์สถานะของการมีภูมิลาํเนาหรือถิ�นที�อยูใ่นราชอาณาจกัรของผูน้ั�นแลว้หากผูน้ั�นประสงค์

จะกลบัเขา้มาในราชอาณาจกัรให้พนกังานเจา้หนา้ที�ดาํเนินการตามที�จาํเป็นเพื�อให้ผูเ้สียหายนั�นเดินทาง

กลบัเขา้มาในราชอาณาจกัรโดยไม่ชกัชา้ ทั�งนี�  ให้คาํนึงถึงความปลอดภยัและสวสัดิภาพของผูน้ั�นและ

ให้ได้รับการพิจารณาให้อยู่ในราชอาณาจักรต่อไปได้ตามสถานะและระยะเวลาที�เป็นอยู่เดิมก่อน

ออกไปนอกราชอาณาจกัร 

 2.2 สํานกัป้องกนัและแก้ไขปัญหาการค้าหญงิและเดก็ 

 มีอาํนาจหนา้ที� ดงัต่อไปนี�  

  1) ปฏิบัติการเป็นศูนยก์ลางประสานเครือข่ายในการดาํเนินงาน ให้ความช่วยเหลือ 

และคุม้ครองสวสัดิภาพหญิงและเด็กที�ตกเป็นเหยื�อการคา้มนุษย ์รวมทั� งเป็นแกนหลกัในการแกไ้ข

ปัญหาที�เกิดขึ�นกบัหญิงและเด็กในกรณีที�ยงัไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบ 

  2) ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบักรณีการคา้หญิงและเด็ก        

ที�ตกเป็นเหยื�อการค้ามนุษย ์เพื�อหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมนําไปสู่        

การผลกัดันให้เป็นประเด็นสาธารณะและบรรจุในวาระแห่งชาติของนโยบายรัฐบาลเพื�อมุ่งไปสู่การ

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา นาํไปสู่การพฒันาสังคม ต่อไป 

  3) ให้ความช่วยเหลือคุม้ครองและพฒันาอาชีพรวมทั� งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ        

ผูค้า้ประเวณีและประสานงานกบัส่วนราชการและภาคเอกชนที�เกี�ยวขอ้งในการป้องกนัและปราบปราม

การคา้ประเวณี 

  4) ดาํเนินงานตามกฎหมายคุม้ครองสวสัดิภาพเด็กและกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

  5) ดาํเนินการตามแผนปฏิบัติการต่างๆซึ� งเป็นผลที�เกิดขึ� นจากอนุสัญญา ปฏิญญา    

พนัธสัญญา พิธีสาร และขอ้ตกลงต่างๆที�เกี�ยวขอ้งกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความรุนแรงต่อหญิง 

และเด็กและปัญหาการคา้มนุษย ์

  6) งานบริการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม 

  7) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้ง หรือ     

ที�ไดรั้บมอบหมาย 

 2.3 กองบังคบัการปราบปรามการกระทาํผิดเกี�ยวกับการค้ามนุษย์ 

  �) รักษาความสงบเรียบร้อยป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมที�เกี�ยวกับการคา้

มนุษยท์ั�วราชอาณาจกัร 
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  �) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื�น             

อนัเกี�ยวกบัความผดิทางอาญาเกี�ยวกบัการคา้มนุษย ์รวมทั�งความผิดเกี�ยวกบัแรงงาน และการจดัระเบียบ

สงัคมและความผดิอื�นที�เกี�ยวเนื�อง 

  �) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนับสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้ง หรือ      

ที�ไดรั้บมอบหมาย 

 2.4 มูลนิธิศูนย์พทิักษ์สิทธิเด็ก  

  ให้ความช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก ตั� งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 18 ปี ที�ถูกกระทําทารุณ       

ถูกทอดทิ�ง และเด็กที�ถูกแสวงประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ โดยให้ความช่วยเหลือเด็กและครอบครัว          

ที�ประสบปัญหาทั� งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในลุ่มแม่นํ� าโขง โดยร่วมกับทีม           

สหวิชาชีพอาศยัมาตรการทางสังคมสงเคราะห์ จิตเวช และกฎหมาย เริ�มตั�งแต่ขั�นตอนการตรวจสอบ

ติดตาม การสืบคน้ขอ้เท็จจริง การคุม้ครองสวสัดิภาพ การฟื� นฟูเยียวยา ตลอดจนการคืนเด็กสู่สังคม 

รวมถึงการผลกัดนัใหเ้กิดการพฒันากลไกดา้นการคุม้ครอง 

การคุ้มครองเดก็จากการค้าประเวณีผ่านช่องทางออนไลน์ 

 ปัจจุบนัมีมาตรการป้องกนัและปราบปรามตามกฎหมาย ได้แก่ พระราชบญัญัติป้องกนัและ

ปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ. ���� พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการคา้ประเวณี พ.ศ. ���� 

พระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. ���� พระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระทาํความผิดเกี�ยวกบัคอมพิวเตอร์ 

พ.ศ. ���� กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์โดยการมีกฎหมายควบคุมนี� ยงัมีปัญหาในภาคการ

ปฏิบติัอยู ่เช่น มียุทธการปราบปรามคา้มนุษยอ์อนไลน์ครั� งที� 1 แถลงข่าว ณ วนัที� 11 พฤษภาคม 2561 

ตามนโยบายรัฐบาล นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และสํานักงานตาํรวจแห่งชาติ ให้ดาํเนินการ

ป้องกนัปราบปรามการคา้มนุษยท์างกองบญัชาการตาํรวจท่องเที�ยว และกองบญัชาการปราบปรามการ  

คา้มนุษย ์เมื�อวนัที� 10 พฤษภาคม 2561 ระดมกวาดลา้งจบักุมเครือข่ายผูจ้ดัทาํเว็บไซตล์ามกอนาจารเด็ก 

เผยแพร่หนงัโป๊ คลิปหลุด คลิปโป๊เด็กออนไลน์จาํนวนมากเป็นภยัต่อสังคมภาพลกัษณ์ของประเทศชาติ 

โดยกล่าวหาว่าเพื�อความประสงคแ์ห่งการคา้ หรือ เพื�อการแสดงอวดแก่ประชาชน ทาํผลิต มีไว ้หรือ     

ทาํให้แพร่หลาย ซึ� งสื�อลามกอนาจารเด็ก หรือ การคา้สื�อลามกอนาจารเด็กแล้วโฆษณา หรือไขข่าว    

นาํเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ลกัษณะอนัลามก และประชาชนทั�วไปอาจเขา้ถึงได ้โดยไดท้าํการตรวจคน้

จบักุมผูต้อ้งหา จาํนวน 5 ราย และขยายผลจบักุม อีก 1 ราย ในพื�นที�จงัหวดัสมุทรปราการ สุราษฎร์ธานี

และอุบลราชธานี แต่การขยายผลดังกล่าวยงัไม่สามารถแก้ปัญหาการค้าบริการทางเพศ ผ่านสื�อ

ออนไลน์ได้จริง เพราะไม่มีการรายงานผลการจับการจับกุมผูค้า้หรือผูที้�มีส่วนร่วมในกระบวนการ
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คา้ประเวณีบนสื�อออนไลน์ว่ามีจาํนวนเท่าใดเพิ�มขึ�นหรือไม่ ดงันั�นจึงตอ้งจดัให้มีมาตรการที�ให้ความ

คุ้มครองด้านความปลอดภัย เพื�อปกป้องมิให้ผูก้ระทาํผิดใช้อิทธิพลทั� งทางตรงและทางอ้อมข่มขู่

ผูเ้สียหาย หรือชกัจูง หรือ บังคบั เพื�อให้กลบัเขา้สู่กระบวนการคา้มนุษยซึ์� งมาตรการของการป้องกนั

และปราบปรามทั� งทางด้านกฎหมายและด้านการปฏิบัติให้เป็นระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ� น 

รวมทั� งการกาํหนด  อัตราโทษที�ยงัไม่เหมาะสมในการตรวจสอบ การปราบปรามยงัไม่ครอบคลุม

ปฏิบติัการจริงจงั โดยเฉพาะในสื�อสังคมออนไลน์ที�ตรวจสอบติดตามผูก้ระทาํความผิดไดย้าก ซึ� งเกิด

เป็นปัญหาช่องว่างทางกฎหมาย ที�ตอ้งหาทางแกไ้ขแบบเร่งด่วน เมื�อแกไ้ขไดแ้ลว้กต็อ้งมีการจดัองคก์ร

ภาคเอกชน หรือ หน่วยงานรัฐเขา้ช่วยเหลือเด็กเพื�อให้เด็กกลบัเขา้สู่สังคมโดยปกติสุข อาจให้มีการ

เรียกร้อง หรือชดเชยความ เสียหาย  ที�ไดรั้บจากการกระทาํของผูค้า้มนุษยใ์ห้แก่ผูเ้สียหาย ทั� งนี� เพราะ

เด็กเหล่านี�ไม่ว่าจะเป็นคนไทย หรือคนต่างประเทศที�อาศยัอยูใ่นประเทศ ส่วนใหญ่จะไม่มีความรู้ความ

เขา้ใจในการดาํเนินการเรียกร้องสิทธิของตนที�สูญเสียไปได ้เพราะไม่มีความรู้ทางกฎหมายและไม่มีทุน

ทรัพยเ์พียงพอที�จะเรียกร้องสิทธิทางศาลหรือ ต่อเจ้าพนักงานเพื�อให้ได้ค่าเสียหายตามที�กฎหมาย

กาํหนด ดว้ยเหตุนี�การให้ความช่วยเหลือแก่ผูเ้สียหายเพื�อใหไ้ดช้ดเชยสิทธิดงักล่าวจึงเป็นมาตรการที�ทาํ

ให้ผูเ้สียหายไดรั้บการชดเชยตามที�กฎหมายไทยกาํหนดซึ� งโดยทั�วไปเป็นกรณีที�หน่วยงานของรัฐ และ

องค์กรเอกชนได้ให้ความช่วยเหลือทั� งในการฟ้องคดีต่อศาล และการเรียกร้องค่าแรงงาน หรือ

ค่าเสียหายจากเจ้าพนักงานตามหลักเกณฑ์ที�กฎหมายกาํหนด รวมถึงการฟื� นฟูและการส่งกลบัคืนสู่

สังคมเป็นมาตรการที�หน่วยงานของรัฐตอ้งดาํเนินการตามกฎหมายที�กาํหนดไวมี้ขึ�นเพื�อฟื� นฟูสภาพ

ร่างกายและจิตใจของผูเ้สียหายตลอดจนป้องกนัมิใหก้ลบัเขา้สู่กระบวนการคา้มนุษยอี์ก 

 สถานการณ์การแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็กออนไลน์มีความรุนแรงมากขึ�นเรื�อยๆ และ

พบการล่วงละเมิดในหลายรูปแบบ เช่น การผลิตภาพลามกเด็ก และ อปัโหลดขึ�นสู่โซเชียลมีเดีย การ

ไลฟ์สด การส่งภาพโป๊ระหว่างเด็กด้วยกันเอง การใช้ภาพโป๊เพื�อแบล็คเมล์เด็ก และ การละเมิดซํ� า

ออนไลน์ เป็นตน้  

 จากสัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตของผูใ้ช้งานทั�วโลกในปี ���� โดยสหภาพโทรคมนาคม

ระหว่างประเทศ พบว่า ประชากรโลกส่วนใหญ่ที�เป็นผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตมีช่วงอายุประมาณ ��-�� ปี       

ซึ� งสะท้อนว่ากลุ่มเด็กและเยาวชนมีแนวโน้มที�จะตกเป็นเป้าหมายของภยัคุกคาม ความรุนแรง และ      

การแสวงหาประโยชน์ทางเพศบนโลกออนไลน์ไดม้ากที�สุด โดยตวัเลขสถิติจาก www.thaihotline.org 

ในช่วง � ปีที�ผ่านมาชี� ให้เห็นว่ามีการรายงานรับแจ้งสื�อลามกอนาจารเด็กเพิ�มมากขึ�นอย่างต่อเนื�อง      

จาก ��� รายการในปี ���� เพิ�มขึ�นมากกว่า � เท่าตวัเป็น �,��� รายการในปีที�ผ่านมา และมีแนวโนม้ ที�
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จะรุนแรงเพิ�มมากขึ�น ซึ� งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผลงานวิจัยที� ECPAT จัดทาํร่วมกบัองค์การ

ตาํรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ (INTERPOL) ที�พบว่ายิ�งผูต้กเป็นเหยื�อมีอายนุอ้ย อตัราการถูกล่วง

ละเมิดยิ�งมีแนวโน้มรุนแรงและเพิ�มสูงขึ�น โดยผูเ้สียหายส่วนใหญ่เป็นเด็กช่วงก่อนเขา้สู่วยัรุ่นสูงถึง 

��.�% และ เป็นแค่เด็กทารก �.�% ซึ� งเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย และยงัไม่สามารถระบุตวัตนได ้

ปัจจุบนัมีการ ส่งต่อและเผยแพร่สื�อลามกอนาจารและการทารุณกรรมทางเพศต่อเด็กในรูปแบบต่าง ๆ 

จาํนวนมาก เช่น ไฟลภ์าพ คลิปวิดีโอ ขอ้ความลามก และการถ่ายทอดสด (Live Streaming) โดยใชก้าร

ขู่กรรโชก หรือ แบล็คเมล์เพื�อแสวงหาประโยชน์หรือเป็นไปเพื�อวตัถุประสงค์ทางเพศ ซึ� งขอ้มูลจาก

บริษัทไมโครซอฟท์ (����) เปิดเผยว่าในทุกๆ �� วินาทีมีการซื�อขายและส่งต่อภาพลามกอนาจารเด็ก

ประมาณ ��� ภาพทั�วโลก โดยในแต่ละวนัมีไฟลภ์าพทั�งที�ลามกและไม่ลามกไดรั้บการอปัโหลดและส่ง

ต่อกนัทั�งหมดกวา่  �.� พนัลา้นภาพ ซึ� งเจา้หนา้ที�ตาํรวจไทยสามารถจบักุมผูต้อ้งหาชาวสวิตเซอร์แลนด์

ผูเ้ป็นนักสะสมสื� อลามกอนาจารเด็กติด �� อันดับแรกของโลกได้ภายในประเทศไทย พร้อมพบ

หลกัฐานเป็นคลิปวิดีโอกว่า ��� ไฟล์ ซึ� งผูเ้สียหายอายนุ้อยที�สุดเป็นเด็กวยัเพียง � ขวบ อีกทั�งรายงาน

ของ UNODC ยงัระบุถึงแนวโนม้วา่ไทยกาํลงัจะกลายเป็นศูนยก์ลางการล่วงละเมิดทางเพศเด็กผ่านทาง

เวบ็แคมแห่งใหม่ในภูมิภาคนี�แทนที�ฟิลิปปินส์อีกดว้ย 

 ความกา้วหน้าของเทคโนโลยีทาํให้มาตรการป้องกันแบบเดิมไร้ผล แมต้ลอดระยะเวลา

หลายปีที�ผ่านมา ประเทศไทยอาจจะยงัมีขอ้ทา้ทายทั� งในเรื� องนโยบายและแนวทางในเชิงกฎหมายที� 

บางขอ้อาจมีความลา้สมยั มีบทลงโทษที�ไม่เหมาะสมกบัสภาพการณ์ปัจจุบนั การขาดกลไกสนบัสนุนที�

เหมาะสมในการดําเนินคดีในกรณีข้ามชาติ รวมถึงขาดการเก็บรวบรวมและแชร์ข้อมูล Big Data 

ระหว่างประเทศ ในการติดตามตวัผูก้ระทาํความผิด ทาํให้ยงัไม่สามารถแกไ้ขปัญหาเรื�องภยัคุกคาม 

ความรุนแรงและการแสวงหาประโยชน์ทางเพศกบัเด็กบนสังคมออนไลน์ได้อยา่งเด็ดขาดอีกทั� งการ

ระบุตัวผู ้กระทําผิดสามารถทําได้ยาก คดีที� เกี�ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศเด็กออนไลน์ มี

องคป์ระกอบของหลายคดีร่วมอยูด่ว้ย อาทิ ชาวต่างชาติใชอ้ินเตอร์เน็ตติดต่อเด็ก และเดินทางเขา้มาใน

ประเทศ เพื�อมาล่วงละเมิดเด็ก 

อยา่งไรก็ดีหน่วยงานและองคก์รที�เกี�ยวขอ้งในประเทศไทยยงัคงเดินหนา้และผลกัดนัการแกไ้ข

ปัญหานี�อยา่งต่อเนื�อง พร้อมทั�งยงัมุ่งหวงัและคน้หามาตรการที�ดีที�สุดในการเตรียมรับมือ ส่งเสริมความ

ตระหนักรู้ และสร้างความร่วมมือให้ครอบคลุมมิติต่างๆ เพื�อให้เด็กทุกคนได้รับความคุม้ครองสูงสุด

และไดรั้บการปกป้องจากภยัคุกคามบนโลกออนไลน์ตามหลกัปฏิบติัมาตราฐานสากล 
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สรุป 

 จากที�มาและสภาพของปัญหาการค้าประเวณีของเด็กในสื� อสังคมออนไลน์ จึงต้องมีการ      

หาทางออกอย่างเร่งด่วน โดยการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการเสนอร่าง      

ขอ้กฎหมายและกาํหนดอตัราโทษให้เหมาะสม เช่น ในประมวลกฎหมายอาญา ควรกาํหนดอตัราโทษ

ของผูผ้ลิตสื�อให้สูงกว่า ผูที้�ครอบครองสื�อ เป็นตน้ พร้อมทั�งประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ

ภาคเอกชนในการป้องกนัและปราบปรามการแสวงหาประโยชน์กบัเด็ก เช่น การจัดค่าย หรือ การจัด

อบรมให้กบัเด็ก เป็นการลงไปให้ความรู้เกี�ยวกับค่านิยมทางเพศและการแสดงออกเพศ เพื�อให้เกิด

ค่านิยมที�ถูกตอ้ง เป็นตน้ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือ ทั� งส่งเสริมสวสัดิการในการรักษาฟื� นฟูสภาพ

ร่างกาย จิตใจ  และเสริมสร้างอาชีพที�เด็กสามารถทาํได ้ให้เด็กที�ตกเป็นเหยื�อมีรายไดเ้ลี� ยงตนเองและ

ครอบครัวเพื�อใหเ้ด็กกลบัเขา้สู่สังคมไดอ้ยา่งปกติสุข โดยมิใหก้ลบัเขา้สู่การคา้ประเวณีอีก 
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บทคดัย่อ 

 บทความวิชาการเรื�องภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนท้องถิ�นของประเทศไทยมี

วตัถุประสงค ์1) เพื�อศึกษาแนวคิดเกี�ยวกบัภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารองคก์ร และ 2) เพื�อศึกษาปัจจยัที�ส่งผล

ต่อภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นของประเทศไทย ซึ� งแนวคิดทฤษฎีภาวะผูน้ํา

อธิบายว่า ภาวะผูน้าํเป็นกระบวนการที�ผูน้าํใชอิ้ทธิพลและอาํนาจที�มีของตนกระตุน้ชี�นาํ ให้บุคคลอื�น

เกิดความเต็มใจแลว้กระตือรือร้น ในการปฏิบติังานให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์ององคก์าร หรือของ

กลุ่ม เมื�อศึกษางานวิจัยต่างๆที�ผ่านมาพบว่า ปัจจัยที�ส่งผลต่อภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิ�นของไทย ประกอบดว้ย คุณลกัษณะการเป็นผูน้าํ ที�มีมาแต่เดิมตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็น

การนึกคิด การตัดสินใจ มีความเพียรพยายามใฝ่รู้ ซึ� งรวมทั� งการมีวิสัยทัศน์ การกระตุน้ทางปัญญา 

ความฉลาดทางอารมณ์ การสร้างแรงบลัดาลใจให้กบับุคลากร การคาํนึงถึงศกัยภาพและความแตกต่าง

ของบุคลากรแต่ละคน การศึกษาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นของประเทศไทย 

จะช่วยนําพาองค์การ ให้สามารถทาํงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  บุคลากรในหน่วยงานสามารถ

ให้บริการ  และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดีมากขึ� น  โดยผ่านการสนับสนุนจาก

ผูบ้ริหาร ที�ช่วยสร้างบรรยากาศในการทาํงาน เพื�อเป็นแรงจูงใจ ให้บุคลากรในองคก์ารดาํเนินงานอยา่ง

มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเป้าหมายที�วางไว ้

 

คาํสําคัญ: ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร, องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 
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Abstract 

              This article aims to study the concept of leadership of organizational administrators and to 

study the factors affecting on the leadership of Thai local executive. The leadership theory explains 

that leadership is the process by which leaders use their influence to motivate their personnel in 

organization to perform and work efficiently to achieve the organization’s goals. When studying 

various researches of the past, it was found that the affecting factors on an executive leadership of the 

Thai local administrative organizations consist of leadership characteristics such as thinking, 

decision-making, perseverance and inquisitiveness. Moreover, it is a vision cognitive stimulation, 

emotional intelligence, inspiring people, and the potential and differences of each person considering. 

A study of leadership of local administrative organization administrators of Thailand is very 

important because executive leadership will create a working atmosphere and allow personnel in the 

organization to perform efficiently and achieve the goals that have been set. 

 

Keywords: executive leadership, local administrative organization 

 

บทนํา  

 ในยุคแห่งการเริ�มตน้ของศตวรรษที� 21 เทคโนโลยีและโลกาภิวตัน์ มีอิทธิพลอย่างมากต่อ

องคก์ารและรูปแบบการทาํงานขององคก์าร ซึ� งมีการเปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็วดงักล่าว ทาํให้องคก์ารมี

ลกัษณะยืดหยุ่นไร้ขอบเขตและโครงสร้างที�ไม่แน่นอน ทาํให้วิธีการทาํงานเปลี�ยนแปลงจากเดิมมาก 

และจากกระแสการเปลี�ยนแปลงในดา้นต่าง ๆ นี�  ไม่ว่าจะเป็นสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง การ

แข่งขนัทางการคา้อย่างเสรีการพฒันาทางด้านเทคโนโลยีอยา่งรวดเร็วและต่อเนื�อง สิ� งต่าง ๆ เหล่านี�

ยอ่มส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานในการการบริหารงาน ที�จะตอ้งมีการปรับตวัเพื�อความอยูร่อด และ

ความเจริญกา้วหนา้ขององคก์ร การวางแผนบริหารการจดัการทรัพยากรมนุษยข์ององคก์ร ตลอดจนการ

รักษาบุคลากรใหค้งอยูก่บัองคก์รอยา่งมีความสุข ซึ�งหาก องคก์ารยงับริหารจดัการบุคลากรตามแบบยคุ

อุตสาหกรรม ที�เนน้การควบคุมเขม้งวดและบดบงัศกัยภาพการทาํงานของบุคลากรในองคก์รไว ้สิ�งนี� ถือ

เป็นความล้มเหลวโดยสิ�นเชิง ดังนั� น (ชัยทวี เสนะวงศ์ ,255�) ผูน้ําองค์กร จึงจัดเป็นปัจจัยหนึ� งที� มี

ความสําคัญต่อความสําเร็จขององค์กร ในสภาวะการแข่งขันที� สูง หากองค์กรมีผู ้นําที� มีความรู้ 
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ความสามารถ มีประสบการณ์และมีความเชี�ยวชาญในดา้นต่าง ๆ องค์กร ก็สามารถที�จะแข่งขนัและ

ประสบผลสาํเร็จขององคก์ร (แซ่เฮง้, 2557) 

ในองคก์รปัจจุบนั ไม่ว่าผูน้าํนั�นจะจาํกดัอยู่ในระดบัครอบครัว องคก์รหรือประเทศชาติ ผูน้าํ

เปรียบเสมือนเขม็ทิศที�ชี� บ่งบอกทางของความเจริญ หรือความเสื�อม ความเป็นผูน้าํหรือภาวะผูน้าํยงัเป็น

ปัจจัยที�สําคญัในการส่งเสริมสร้างให้ผูบ้ริหารในระดับต่างๆในฐานะหัวหน้างานสามารถควบคุมให้

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังานเป็นไปตามเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน หรือความตอ้งการของหัวหน้างาน 

(กวี วงศพุ์ฒ, 2542 : 7) ดงันั�น ทุกองคก์รจึงจาํเป็นที�ตอ้งให้ความสาํคญักบัการศึกษาเกี�ยวกบัภาวะผูน้าํ 

เพื�อที�จะนําองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ และนําไปสู่ความสําเร็จตามนโยบายขององค์กรซึ� งใน

การศึกษาภาวะผูน้าํในแวดวงวิชาการ มีผลงานวิจยั บทความ ตาํรา แนวคิดและทฤษฎีเกี�ยวกบัภาวะผูน้าํ

มากมาย ซึ� งสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎี ของ บาส และ อะโวลิโก ้(Bass & Avolio) (1994, pp. 2-6) ที�

ไดศึ้กษาเกี�ยวกบัภาวะผูน้าํแบบเตม็รูปแบบ (The Full Range of Leadership) ซึ� งประกอบดว้ย ภาวะผูน้าํ 

3 รูปแบบ คือ 1.ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง (Transformational Leadership) 2.ภาวะผูน้าํการแลกเปลี�ยน 

(Transactional Leadership) 3. ภาวะผูน้าํปล่อยตามสบาย (Laissez– faire Leadership) (แซ่เฮง้, 2557) ซึ� ง

แนวคิดต่างๆ ให้ความสําคญัที�ตัวผูน้ําว่าควรทาํตัวอย่างไร ควรแสดงพฤติกรรมแบบใด  ควรใช้วิธี

บริหารจัดการในลักษณะใด โดยแนวคิดต่างๆ ข้างต้น มีเป้าหมายให้การบริหารองค์กรประสบ

ความสําเร็จ  ผู ้นําสามารถนําพาองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์องค์การได้ ในแต่บทความนี� ผูเ้ขียน

นาํเสนอแนวคิดภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ที�ผูน้าํไม่เพียงแต่จะตอ้งนาํองคก์าร

ให้ประสบความสําเร็จได้ด้วยตัวของผูน้าํเองแล้ว  ผูน้ ํายงัต้องรู้จัก ทาํให้ผูต้ามเกิดภาวะผูน้ําในการ

ปฏิบติัในตนเอง เพื�อให้สามารถนาํบุคลากรคนอื�นต่อไปได ้ ซึ� งถือเป็นการพฒันาบุคลากรในองคก์าร

ให ้มีทุนมนุษยที์�มากยิ�งขึ�นไปดว้ย (แซ่เฮง้, 2557) 

ผูน้ํา หรือ ภาวะผูน้ํา (Leader) เป็นแนวคิดในเรื� องภาวะผู ้นํา ในช่วงหลังที�มีการศึกษาใน

องค์การทั�งภาครัฐ และภาคเอกชนมากขึ�น หัวหน้าหรือบุคคลที�เป็นกลไกสําคญั ในการนาํพาองค์กร

ไปสู่ความสําเร็จ หรือความล้มเหลว เป็นบุคคลที�ไดรั้บมอบหมายซึ� งอาจจะมาจากการเลือกตั� งหรือ

แต่งตั� ง และเป็นที�ยอมรับของสมาชิกให้มีอิทธิพล และบทบาทที�สําคญั และให้ความช่วยเหลือแก่

บุคลากรเพื�อปฏิบัติ ภารกิจต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมาย ซึ� งภาวะผูน้ํา จะเป็นองค์ประกอบสําคัญต่อ

ความสาํเร็จของงานต่าง ๆ ความเป็นผูน้าํหรือภาวะผูน้าํ (Leadership) ไดแ้ก่ คุณลกัษณะของผูน้าํ หรือ

พฤติกรรมของผูน้ํา รวมถึงทักษะในกระบวนการบริหารจัดการเพื�อนําพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จ 

(พยอม วงศส์ารศรี, 2534 : 196)  
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ดงันั�นจากที�กล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว่้า ภาวะผูน้าํเป็นส่วนสาํคญัที�จะนาํพาองคก์รให้บรรลุ

วตัถุประสงคข์ององคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงค์  

           1) เพื�อศึกษาแนวคิดของภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นของไทย   

           2) เพื�อศึกษาปัจจยัที�ส่งผลต่อภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นของไทย 

    

แนวคดิและทฤษฎเีกี�ยวกบัภาวะผู้นํา 

 ความหมายของภาวะผู้นํา 

ผูน้าํ (Leader) คือ หัวหน้าหรือบุคคลที�เป็นกลไกสําคญั ในการนําพาองคก์รไปสู่ความสําเร็จ 

หรือความลม้เหลว เป็นบุคคลที�ได้รับมอบหมายซึ� งอาจจะมาจากการเลือกตั�งหรือแต่งตั� ง และเป็นที�

ยอมรับของสมาชิกให้มีอิทธิพล และบทบาทที�สําคญั และให้ความช่วยเหลือแก่บุคลากรเพื�อปฏิบัติ 

ภารกิจต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมาย ซึ� งภาวะผูน้าํ จะเป็นองคป์ระกอบสาํคญัต่อความสําเร็จของงานต่าง ๆ 

ความเป็นผูน้าํหรือภาวะผูน้าํ (Leadership) ไดแ้ก่ คุณลกัษณะของผูน้าํ หรือพฤติกรรมของผูน้าํ รวมถึง

ทักษะในกระบวนการบริหารจัดการเพื�อนําพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จ  จากการศึกษาคน้คว้าถึง

ความหมายของภาวะผูน้าํ นักวิชาการและนักทฤษฎีหลายท่าน ไดนิ้ยามเกี�ยวกบัความหมายของภาวะ

ผูน้าํไวห้ลากหลาย โดยผูว้ิจยัขอยกตวัอยา่งของความหมาย ดงัต่อไปนี�  

พยอม วงศ์สารศรี (2534 : 196) ภาวะผูน้าํเป็นกระบวนการที�บุคคลหนึ�ง(ผูน้าํ)ใชอิ้ทธิพลและ

อาํนาจของตนกระตุน้ชี�นาํให้บุคคลอื�น (ผูต้าม) มีความกระตือรือร้น เตม็ใจทาํในสิ�งที�เขาตอ้งการ โดยมี

เป้าหมายขององคก์ารเป็นจุดหมายปลายทาง  

สมยศ นาวีการ (2538 : 400) ภาวะผูน้าํ หมายถึง กระบวนการของการสั�งการและใชอิ้ทธิพลต่อ

กิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มสมาชิกภายในองคก์าร  

 ประสาน  หอมพูล และทิพวรรณ  หอมพูล (2540 : 83) ภาวะผูน้าํ หมายถึง กระบวนการที�ผูน้าํ

ใชอ้ิทธิพลหรืออาํนาจที�ตนมีอยู ่ในการซักนาํหรือโน้มน้าวให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาภายในองคก์ารหรือใน

กลุ่มคนในสถานต่าง ๆ เพื�อให้สมาชิกของกลุ่มได้ปฏิบติัหน้าที�ของตนอย่างมีประสิทธิภาพที�สุดให้

บรรลุเป้าหมายขององคก์าร  
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พสมพงษ ์ เกษมสิน (2519, ไม่ปรากฎเลขหนา้) ผูน้ ํา หมายถึง การที�ผูน้ําใชอ้ิทธิพลและ

อาํนาจหน้าที �ในความสัมพนัธ์ซึ� งมีอยู ่ต ่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในสถานการณ์ต่างๆเพื�อปฏิบตั ิและ

อาํนวยการ 

ฟาริดา อิบราฮิม (2537) ผูน้ํา หมายถึง การใชอ้าํนาจกบัผูอื้�นให้เกิดการปฏิบตัิเพื �อความ

ริเริ�มของกลุ่ม เกิดผลงานตามเป้าหมาย 

วุฒิ คนฉลาด (2540 : 11) ผูน้าํ หมายถึง การแสดงความสาํคญัของคาํว่า ผูบ้ริหาร และผูน้าํ

ขององคก์ารว่า การที�องคก์ารหรือหน่วยงานจะอยู่รอดหรือนั�น ขึ�นอยูก่บับุคคล 2 ประเภท คือผูท้ี�ทาํ

หน้าที �เป็นหัวหนา้ ซึ� งเรียกว่า ผูบ้ริหาร ทาํหนา้ที�บริหารองคก์าร อีกประเภทหนึ�ง คือ ผูน้าํ ความ

แตกต่างของผูบ้ริหารกบัผูน้าํ คือ ผูบ้ริหารเป็นผูม้ีตาํแหน่งและมีอาํนาจตามกฎหมาย ส่วนผูน้าํ คือ ผู ้

ที�มีพลงัอาํนาจสามารถโน้มน้าวจิตใจคนอื�นให้ทาํตามโดยอาศยัคุณความดี  

เบนนิส (BENNIS, 1984 , PP.15-16) ผูน้าํ หมายถึง บุคคลที�มีความสําคญัต่อองคก์ารในดา้น 

เป็นผูรั้บผิดชอบต่อประสิทธิผลขององคก์าร ความสาํเร็จขององคก์ารขึ�นอยูก่บัความตระหนกัรู้ใน

ความสาํคญัของคุณภาพขององคก์าร เป็นผูเ้ปลี�ยนแปลงองคก์ารให้เหมาะสมกบัสิ�งแวดลอ้ม และ

เป็นผูส้นองความตอ้งการทางการศึกษาของชุมชน 

จากความหมายของภาวะผูน้าํขา้งตน้ เมื�อเปรียบเทียบความหมาย ของคาํว่าผูน้าํกบัภาวะผูน้าํ 

พบว่า มีความแตกต่างและคล้ายคลึงกันที�  ผูน้ํา หมายถึง บุคคล ส่วนภาวะผู ้นํา หมายถึง การใช้

กระบวนการของความสามารถของบุคคลที�ใชอ้ิทธิพลของตนในการ ชกัชวน ชี�นาํ หรือชกัจูงผูอ้ื�น ให้

ร่วมมือร่วมใจกับตนในการ ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ� ง ผู ้วิจัยได้สรุปว่า ภาวะผู ้นํา หมายถึง 

กระบวนการที�ผูน้ําใช้อิทธิพลและอาํนาจที�มีของตนกระตุ ้นชี� นํา ให้บุคคลอื�นเกิดความเต็มใจแล้ว

กระตือรือร้น ในการปฏิบติังานให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์ององคก์าร หรือของกลุ่ม 

ทฤษฎเีกี�ยวกับภาวะผู้นํา 

ทฤษฎีภาวะผูน้าํ มีวิวฒันาการจากการศึกษามาตั�งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั และมีการศึกษาต่อไป

อย่างไม่สิ� นสุด โดยศึกษาตามแนวความเชื� อของทฤษฎีภาวะผู ้นํา ในแต่ละช่วงเป็นผลให้ เกิด

แนวความคิดมาพฒันาทฤษฎีภาวะผูน้าํ และนาํมาใชพ้ฒันาผูน้าํกลุ่มและองคก์ร ทฤษฎีภาวะผูน้าํ แบ่ง

ออกเป็น 6 แนวคิด ได้แก่ 1) ทฤษฎีภาวะผูน้ําเชิงคุณลักษณะ 2) ทฤษฎีภาวะผูน้ําเชิงพฤติกรรม 3) 

ทฤษฎีการให้รางวลัและการลงโทษ 4) ทฤษฎีตามสถานการณ์ 5) ทฤษฎีภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง 6) 

ทฤษฎีโมเดลภาวะผูน้าํแบบเต็มรูปแบบ 
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(1) ทฤษฎีภาวะผู้นําเชิงคุณลักษณะ (Trait Leadership Theory)  

          ทฤษฎีภาวะผูน้าํเชิงคุณลกัษณะ เป็นกลุ่มทฤษฎีที�มีความเชื�อว่าผูน้าํเป็นมา แต่กาํเนิดไม่สามารถ

สร้างได ้ผูท้ี�จะเป็นผูน้าํจะมีลกัษณะที�แตกต่างจากผูต้าม ในระหว่างสงครามโลกครั� งที� 1 ไดมี้การศึกษา

คุณลกัษณะของการเป็นผูน้าํ และแบ่งคุณลกัษณะของการเป็นผูน้ําได้ 6 ด้าน คือ  1) ลกัษณะทางกาย   

2) ลกัษณะภูมิหลงัทางการศึกษา 3) สติปัญญา 4) บุคลิกภาพ 5) คุณลกัษณะทางงานและ 6) คุณลกัษณะ

ทางสังคม  

 (2) ทฤษฎีภาวะผู้นําเชิงพฤติกรรม (Behavioral Leadership Theory) 

ภายใต้ขอ้บกพร่องบางอย่างของการศึกษาทฤษฎีภาวะผูน้ําเชิงคุณลกัษณะ นักวิจัยได้หันไป

ศึกษาพฤติกรรมผูน้ําที�ท ําให้ผู ้ตาม เกิดความพึงพอใจและมีผลต่อการทํางานสูงขึ� นการศึกษาเชิง

พฤติกรรมนี�  จะประกอบด้วย การศึกษาภาวะผูน้าํของมหาวิทยาลัยไอโอวา การศึกษาภาวะผูน้ําของ

มหาวิทยาลยัโอไฮโอสเตท การศึกษาภาวะผูน้าํของมหาวิทยาลยัมิชิแกน การศึกษาพฤติกรรมผูน้าํตาม

แน ว คิด ข อ ง  Reddin (1970) ท ฤ ษ ฎี ต าข่ ายภ าว ะผู ้นํ าข อ ง  Blake & Mouton (1964) แ ล ะท ฤ ษ ฎี                    

11 การใหร้างวลัและการลงโทษมีแนวคิดทฤษฎีที�สาํคญั ดงันี�   

1) การศึกษาทฤษฎีภาวะผูน้าํของมหาวิทยาลยัไอโอวาศึกษาครั� งแรกในปี 1938 ไดศึ้กษา

กระบวนการปฏิสัมพนัธ์ ภายในกลุ่มระหว่างผูน้าํผูต้าม และประสิทธิภาพของงานซึ�งไดแ้บ่งผูน้าํ

ออกเป็น 3 แบบ คือ 1 แบบเผดจ็การ 2.แบบประชาธิปไตย 3.แบบเสรีนิยม ผลการวิจยัพบว่าภาวะผูน้าํ

แบบประชาธิปไตย ไดผ้ลในกระบวนการปฏิสัมพนัธ์ภายในกลุ่มดีกว่าแบบอื�น  

2) การศึกษาภาวะผู ้นําของมหาวิทยาลัยโอไฮโอ สเตท เริ� มศึกษาในปี 1949 พัฒนาโดย 

Hermphil & Coons (1957) และปรับป รุงต่อมาโดย Halpin & Winer (1957) ผลการศึกษาได้แบ่ง

พฤติกรรมผู ้นํา ออกเป็น 2 มิติ คือผู ้นําที� มุ่งโครงสร้างงานหรือกิจสัมพันธ์ (Initiating Structure) 

หมายถึง พฤติกรรมของผูน้าํ ที�แสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างผูน้าํและผูต้าม ให้ความสําคญัต่อองคก์ร 

เนน้การวางระเบียบแบบแผนขององคก์รพฤติกรรมมิตินี�  มุ่งทาํงานให้บรรลุเป้าหมายขององคก์ร ผูน้าํที�

มุ่งมิตรสัมพนัธ์ (Consideration) พฤติกรรมของผูน้ํา ที�แสดงถึงความสัมพนัธ์ของผูน้ําและผูต้าม ใน

ลกัษณะที�เคารพนับถือเชื�อถือซึ� งกนัและกนัเป็นพฤติกรรมผูน้าํแบบมิตรภาพ ความไวว้างใจระหว่างกนั

และมีสมัพนัธภาพระหว่างผูน้าํ และหน่วยงานหรือสมาชิกเพื�อนร่วมงาน  

3) การศึกษาภาวะผูน้าํของมหาวิทยาลยัมิชิแกน นักวิชาการของมหาวิทยาลยัมิชิแกน ไดศึ้กษา

พฤติกรรมของผูน้าํ โดยสามารถแบ่งพฤติกรรมของผูน้าํออกเป็น 2 ประเภทคือ (1) พฤติกรรมแบบมุ่ง

งาน คือผูน้าํให้ความสําคญักบัการทาํงานและวิธีการนาํมาซึ� งความสําเร็จ ผูน้าํจะเขม้งวดกบัมาตรฐาน
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ของการทาํงานการบริหารจัดการและ (2) พฤติกรรมแบบมุ่งคน คือ ผูน้ําที�ให้ความสําคญักับความ

ตอ้งการเฉพาะส่วนบุคคลของผูร่้วมงานและพฒันาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลพยายามรักษานํ�าใจของ

ผูร่้วมงาน และใหก้ารสนบัสนุนแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

 4) การศึกษาภาวะผูน้าํตามแนวคิดของ Reddin (1970) พฤติกรรมผูน้าํของ 2 มิติ คือ มิติมุ่งกิจ

สัมพนัธ์และมิติมิตรสัมพนัธ์ซึ� งไดก้าํหนดแบ่งเป็น 4 ดา้น คือ (1) แบบบูรณาการ (Integrated) เนน้ความ

สนใจทั�งดา้นกิจสัมพนัธ์และมิตรสัมพนัธ์ (2) แบบแบ่งแยก (Superated) ไม่เนน้ทั�งดา้นกิจสัมพนัธ์และ

มิตรสัมพนัธ์ (3) แบบอุทิศตน (Dedicated) เน้นความสนใจเฉพาะกิจสัมพนัธ์โดยไม่คาํนึงถึงด้านมิตร

สัมพนัธ์และ (4) แบบสัมพนัธภาพ (Related) เน้นความสนใจเฉพาะมิตรสัมพนัธ์โดยไม่คาํนึงถึงกิจ

สัมพนัธ์ Reddin (1970) เนน้ว่าพฤติกรรมของผูน้าํจะมีประสิทธิผลหรือไม่นั�น ขึ�นอยูก่บัสถานการณ์ใน

แต่ละสถานการณ์มีองคป์ระกอบที�สําคญัอยู่ 5 ประการคือ (1) เทคโนโลยี (2) ปรัชญาขององคก์ร (3) 

ผูบ้งัคบับญัชา (ผูน้าํ) (4) เพื�อนร่วมงานและ (5) ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (พนกังาน) 

 (3) ทฤษฎกีารให้รางวลัและการลงโทษ 

การให้รางวลัและการลงโทษเป็นแนวคิดที�ผูน้าํให้รางวลั (Reward) และลงโทษ (Punishment) 

เป็นการจูงใจให้ผูต้ามแสดงพฤติกรรมในสิ�งที�ผูน้าํตอ้งการ โดยที�ผูน้าํจะเลือกใชพ้ฤติกรรม 4 ประเภท

คือ 1) ให้รางวลัเมื�อผูต้ามทาํงานดีผูน้ํารับรู้และชื�นชมในผลงาน 2) การลงโทษเมื�อผูต้ามทาํผิด เพื�อ

แสดงว่าผูน้าํรับทราบและไม่พอใจที�ผูต้ามไม่ตั�งใจทาํงาน และไม่ตอ้งการให้ทาํเช่นนั�นอีก 3) การให้

รางวลัโดยไม่คาํนึงถึงผลเนื�องจากเขาเป็นพรรคพวกเดียวกนัและ 4) การลงโทษโดยไม่คาํนึงถึงผลงาน

ของผูต้าม 

(4) ทฤษฎีตามสถานการณ์ (Contingency Leadership Theory)  

ทฤษฎีภาวะผูน้าํตามสถานการณ์ เป็นทฤษฎีที�ศึกษาเกี�ยวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะของ

ผูน้ําสมาชิก และปัจจัยต่าง ๆ ในสถานการณ์ซึ� งอาจกล่าวได้ว่าผูน้ําที�มีประสิทธิภาพจะขึ� นอยู่ก ับ

ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมของเขาและตวัแปรสภาพแวดล้อม ทฤษฎีต่าง ๆ ที�สําคญัในกลุ่มนี�  

ไดแ้ก่ ทฤษฎีตามสถานการณ์ของ Fiedler (1967) ทฤษฎีวิถีทาง-เป้าหมายของ Hcuse & Evans (1970) 

ทฤษฎีภาวะผูน้าํตามสถานการณ์ของ Hersey & Blanchard (1974) 

 1) ทฤษฎีตามสถานการณ์ของ Fiedler (1967) ไดศึ้กษาเกี�ยวกบัปัจจยัทางสถานการณ์กบัภาวะ

ผูน้าํและไดเ้สนอรูปแบบผูน้าํตามสถานการณ์ ซึ� ง Fiedler (1967) ได้กาํหนดหลกัการขั�นพื�นฐานของ

ทฤษฎีไว ้ดงันี�  1) แบบภาวะผูน้าํถูกกาํหนดจากระบบแรงจูงใจของผูน้าํ 2) ประสิทธิผลของผูน้าํขึ�นอยู่

กบัภาวะผูน้าํและสถานการณ์ที�เอื�ออาํนวยต่อผูน้าํ 
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 2) ทฤษฎีวิถีทาง-เป้าหมาย (Path-Goal Theory) House & Evans (1970) ได้พัฒนาขึ� นเพื�อ

อธิบายถึงผลกระทบของพฤติกรรมผูน้ําที�มีต่อแรงจูงใจ และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ซึ� งจะเชื�อมโยงกบัปัจจยัของสถานการณ์และสภาพแวดลอ้ม ดงันั�นทฤษฎีวิถีทางและ

เป้าหมายจะมีส่วนประกอบที�สําคัญ 2 ส่วนคือ (1) พฤติกรรมผู ้นําและสถานการณ์ที� เอื� อต่อผูน้ํา

พฤติกรรมผูน้าํจาํแนกออกเป็น 4 แบบ (House & Evans, 1970 อา้งในพิศสุภาปัจฉิมสวสัดิ� , 2556) (1.1) 

ภาวะผูน้าํแบบสนับสนุนผูน้าํแสดงความห่วงใยต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผูป้ฏิบติังาน (1.2) ภาวะผูน้าํ

แบบชี� นําผูน้ําจะกาํหนดถึงสิ� งที�ต้องการให้ผูใ้ต้บังคบับัญชาปฏิบัติ (1.3) ภาวะผูน้ําแบบมีส่วนร่วม

พฤติกรรมภาวะผู ้นําที� จะสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะและ (1.4) ภาวะผู้นําแบบมุ่ง

ความสาํเร็จของงานพฤติกรรมผูน้าํเน้นการปฏิบติังานที�มีคุณภาพสูงปรับปรุงการปฏิบติังานในปัจจุบนั

แล ะ (2) ส ถานก ารณ์ ป ระกอ บ ด้วยตัวแป ร 2 ป ระเภท คือ  (2.1) คุณ ลักษ ณ ะส่ วนบุ คคล ของ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ไดแ้ก่ ความสามารถความตอ้งการและแรงจูงใจและ (2.2) สภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ การ

จดัโครงสร้างของงาน ระบบอาํนาจหนา้ที�ที�เป็นทางการและกลุ่มทาํงาน 

3) ทฤษฎีภาวะผูน้าํตามสถานการณ์ของ Hersey & Blanchard (1974) เป็นทฤษฎีที�พฒันาขึ�น

โดย Hersey & Blanchard (1969) จากแนวคิดของทฤษฎีสามมิติของ Reddin (1970) ทฤษฎีนี� เรียกอีก

อยา่งหนึ� งว่าทฤษฎีวงจรชีวิต (Life Cycle Theory) ทฤษฎีนี� มีแนวคิดพื�นฐานที�สําคญั คือ สถานการณ์ที�

แตกต่างกนัยอ่มตอ้งการแบบของผูน้าํที�ต่างกนั การเป็นผูน้าํที�มีประสิทธิผลไดน้ั�น ผูน้าํจาํเป็นที�จะตอ้ง

ปรับแบบภาวะผูน้าํของตนให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ต่าง ๆ เหล่านั�นทฤษฎีนี�กาํหนดพฤติกรรมของ

ผูน้าํเป็น 2 ประการ คือพฤติกรรมที�เนน้งานและพฤติกรรมที�เนน้ความสัมพนัธ ์

(5) ทฤษฎีภาวะผู้นําการเปลี�ยนแปลง (Transformational Leadership)  

ทฤษฎีผูน้ําการเปลี�ยนแปลงเป็นความพยายามที�รวบรวมทฤษฎีเชิงคุณลักษณะ ทฤษฎีเชิง

พฤติกรรมและทฤษฎีตามสถานการณ์ ในตอนแรกเริ�มของทฤษฎีภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของ Bass 

(1985) ใน ปี  1985 Bass ไ ด้ เส น อ ภ าว ะผู ้นํ า  2 รู ป แ บ บ คื อ ภ าว ะ ผู้นํ าแ บ บ ก าร เป ลี� ยน แ ป ล ง 

(Transformational Leadership) uanzjumu vunusuantuanu (Transactional Leadership) ซึ� งมีลกัษณะเป็น

พลวตัร (Dynamic) ที�มีความต่อเนื�องกนั 

(6) ทฤษฎีโมเดลภาวะผู้นําแบบเต็มรูปแบบ (Models of the Full Range of Leadership)  

บาส และ อะโวลิโก ้(Bass & Avolio) (1994, pp. 2-6) ไดเ้สนอโมเดลภาวะผูน้าํแบบเต็ม

รูปแบบประกอบดว้ยภาวะผูน้าํ 3 รูปแบบ คือ  
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1) ภาวะผู้นําการเปลี�ยนแปลง (Transformational Leadership) คือกระบวนการที�ผูน้ําการ

เปลี�ยนแปลงมีอิทธิพลต่อเพื�อนร่วมงานและผูต้าม ให้ใช้ความสามารถในการทาํงานในระดบัที�สูงขึ�น

และมีศกัยภาพที�เพิ�มมากขึ�น Bass & Avolio (1994, p. 3), Bass (1996, p. 5), รัตติกรณ์ จงวิศาล (2556) 

และพิศสุภา ปัจฉิมสวสัดิ�  (2556) ซึ�งกระบวนการที�ผูน้าํมีอิทธิพลต่อผูร่้วมงานหรือผูต้ามจะกระทาํโดย

ผา่นองคป์ระกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการหรือที�เรียกว่า “ 4I” (Four l's) คือ  

1.1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (dealized nfluence of Charismatic Leadership) ผู ้นํา

ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที� ดีกับผู้ตาม ผู ้นําจะเป็นผูที้� น่าเคารพยกย่องน่านับถือเป็นที�

ไวว้างใจสิ�งที�ผูน้าํตอ้งปฏิบติัเพื�อให้บรรลุถึงคุณลกัษณะนี�  คือผูน้าํจะตอ้งเป็นผูมี้วิสัยทศัน์ที�กวา้งไกล

และสามารถถ่ายทอดไปสู่ผูต้ามได ้ผูน้าํสามารถควบคุมอารมณ์ไดเ้มื�อเกิดเหตุการณ์วิกฤต ผูน้าํจะตอ้ง

เป็นผูมี้ศีลธรรมจริยธรรมสูงจะตอ้งไม่ใชอ้าํนาจเพื�อประโยชน์ส่วนตน แต่จะประพฤติปฏิบตัิเพื�อใหเ้กิด

ประโยชน์แก่ส่วนรวมสูงสุด ผูน้าํจะตอ้งมีความเฉลียวฉลาด มีไหวพริบในการตดัสินใจมีความแน่วแน่

ในอุดมการณ์ความเชื�อและค่านิยม (ฐิตวดี เนียมสุวรรณ์, 2554:23 และพศิสุภา ปัจฉิมสวสัดิ� , 2556:37) 

 1.2) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) ผูน้าํจะประพฤติปฏิบติัในทางที�จูงใจ

ทาํให้เกิดแรงบนัดาลใจกบัผูต้าม โดยการสร้างแรงจูงใจภายใน มีการแสดงออกถึงความกระตือรือร้นมี

ชีวิตชีวาการสร้างทศันคติที�ดี ผูน้าํจะทาํใหผู้ต้ามสัมผสัถึงภาพที�ดีในอนาคต ผูน้าํจะส่งเสริมให้มองเห็น

เป้าหมายในการพฒันาให้ความสาํคญัต่อความคิดเห็นของผูต้าม และเสริมสร้างกาํลงัใจให้กบัผูต้าม เมื�อ

ตอ้งเผชิญกบัอุปสรรคและปัญหา ผูน้าํจะช่วยให้ผูต้ามมองขา้มถึงผลประโยชน์ส่วนตน เพื�อวิสัยทศัน์

และภารกิจขององคก์ร (ฐิตวดี เนียมสุวรรณ์, 2554:24 และพศิสุภา ปัจฉิมสวสัดิ� , 2556:38) 

 1.3) การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation) การที�ผู ้นําทําให้ผู ้ตามตื�นตัวและ

ตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ ที�เกิดขึ�นภายในองค์กร โดยผูน้ํามีแนวคิดและวิธีการแกไ้ขปัญหาอย่างเป็น

ระบบผูน้าํจะกระตุน้ให้ผูต้ามแสดงความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล และยอมรับฟังความคิดเห็นจากผูต้าม 

ผูน้าํจะทาํให้ผูต้ามรู้สึกว่าปัญหาที�เกิดขึ�นเป็นสิ�งที�ทา้ทายและเป็นโอกาสที�ดีในการที�จะร่วมมือกนัใน

การแก้ปัญหา โดยผูน้ําจะสร้างความเชื�อมั�นให้กบัผูต้ามว่าปัญหาทุกอย่างต้องมีวิธีแก้ไข แม้ว่าบาง

ปัญหาจะมีอุปสรรคมากมายผูน้ําจะทาํให้เห็นว่าการร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาสามารถเอาชนะ

อุปสรรคทุกอยา่งได ้(ฐิตวดี เนียมสุวรรณ์, 2554:24 และพศิสุภา ปัจฉิมสวสัดิ� , 2556:38) 

 1.4) การคํานึงถึงปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration) การที�ผู ้นําคาํนึงถึงความ

แตกต่างและความสามารถเฉพาะของแต่ละบุคคล ผูน้าํจะหาแนวทางในการสนับสนุนส่งเสริมในการ

พฒันาศกัยภาพของผูต้ามให้สูงขึ�น นอกจากนี�ผูน้าํจะมอบหมายงานในแต่ละด้านเพื�อเป็นแนวทางใน
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การพฒันาศกัยภาพของแต่ละบุคคล ผูน้าํจะเปิดโอกาสใหผู้ต้ามไดใ้ชค้วามสามารถพิเศษอยา่งเต็มที�และ

เรียนรู้สิ�งใหม่ ๆ ที�ทา้ทายความสามารถและการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจที�มีผลต่อการทาํงาน (ฐิตวดี 

เนียมสุวรรณ์, 2554:25 และพศิสุภา ปัจฉิมสวสัดิ� , 2556:38-39)  

กล่าวโดยสรุปคือ ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงคือกระบวนการที�ผูน้าํการเปลี�ยนแปลงมีอิทธิพล

ต่อเพื�อนร่วมงานและผูต้าม ให้ใชค้วามสามารถในการทาํงานในระดบัที�สูงขึ�น และมีศกัยภาพที�เพิ�มมาก

ขึ�น 

2) ภาวะผู้นําแบบแลกเปลี�ยน (Transactional Leadership) เป็นกระบวนการที�ผูน้ําใช้การ

แลกเปลี�ยนโดยใชร้างวลัต่าง ๆ เช่น เงินเดือน ค่าตอบแทน หรือการเลื�อนตาํแหน่ง เป็นแนวทางในการ

จูงใจให้ผูต้ามปฏิบตัิงานไดต้ามเป้าหมาย ที�ตอ้งการโดยต่างจะยืนอยูบ่นผลประโยชน์ที�แลกเปลี�ยนกนั

และสมาชิกจะทาํงานเพื�อให้ไดร้างวลัที�ตนเองพอใจเป็นหลกั Bass & Avolio (1994) p. 4), Bass (1996, 

p. 7), ฐิตวดี เนียมสุวรรณ์ (2554:23) และมัลลิกา ต้นสอน (2544:65-66) ภาวะผูน้ําแบบแลกเปลี�ยน 

ประกอบดว้ย  

2.1) การให้รางวัลตามสถานการณ์ (Contingent Reward: CR) ผูน้าํจะให้รางวลัแก่ผูต้ามเมื�อ

ปฏิบติังานไดบ้รรลุเป้าหมาย ให้ความช่วยเหลือแก่ผูต้ามเพื�อแลกเปลี�ยนกบัความพยายามในการทาํงาน

การให้รางวลัเป็นการตอบแทน อาจเป็นรูปแบบของคาํยกย่อง ชมเชย ประกาศความชอบความดี การ

จ่ายเงินเพิ�มขึ�นโบนัส และจะลงโทษผูต้ามเมื�อปฏิบติังานผิดพลาดอย่างร้ายแรง (ฐิตวดี เนียมสุวรรณ์, 

2554:25 และพิศสุภา ปัจฉิมสวสัดิ� , 2556:39) 

2.2) การบริหารแบบวางเฉย (Management by Exception: MBE) การบริหารงานแบบอยูค่งที�

ในสภาพเดิมผูน้ําจะไม่เขา้ไปยุ่งเกี�ยวกับการทาํงาน แต่ผูน้ําจะเข้าไปเกี�ยวขอ้งก็ต่อเมื�อเห็นถึงสิ� งที�

ผิดปกติเกิดขึ�นหรืองานเกิดขอ้ผิดพลาดไม่ได้มาตรฐาน การบริหารงานแบบวางเฉยแบ่งออกไดเ้ป็น 2 

แบบ คือ 

 2.2.1) การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก (Management by Exception (Active) MBE-A) ผูน้าํจะใช้

วิธีการทาํงานแบบกนัไวดี้กว่าแก ้ผูน้าํจะคอยสังเกตผลการปฏิบตัิงานของผูต้ามอยูต่ลอดเวลา และช่วย

แกไ้ขใหถู้กตอ้งเพื�อป้องกนัไม่ใหเ้กิดขอ้ผิดพลาด หรือความลม้เหลวที�อาจจะเกิดขึ�น  

2.2.2) การบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ (Management by Exception (Passive) MBE-P) ผูน้าํจะใช้

วิธีการทาํงานแบบเดิมและพยายามรักษาสภาพเดิม ผูน้าํจะเขา้ไปเกี�ยวขอ้งก็ต่อเมื�อผลการปฏิบติังาน

ไม่ไดม้าตรฐานหรือมีบางอยา่งเกิดขอ้ผดิพลาด (ฐิตวดี เนียมสุวรรณ์, 2554:25-26) 
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กล่าวโดยสรุปคือ ภาวะผูน้าํการแลกเปลี�ยนเป็นกระบวนการที�ผูน้าํใชก้ารแลกเปลี�ยนโดยใช้

รางวลัต่าง ๆ เช่น เงินเดือน ค่าตอบแทน หรือการเลื�อนตาํแหน่ง เป็นแนวทางในการจูงใจใหผู้ต้าม

ปฏิบติังานไดต้ามเป้าหมาย ที�ตอ้งการโดยต่างจะยนือยูบ่นผลประโยชน์ที�แลกเปลี�ยนกนัและสมาชิกจะ

ทาํงานเพื�อใหไ้ดร้างวลัที�ตนเองพอใจเป็นหลกั 

 3) ภาวะผู้นําแบบปล่อยตามสบาย (Laissez-faire Leadership) คือ พฤติกรรมความไม่มีภาวะ

ผูน้าํ (Nonleadership Behavior) เป็นภาวะผูน้าํที�ไม่มีความพยายาม ขาดความรับผิดชอบในหน้าที�ไม่มี

การตดัสินใจ ขาดการมีส่วนร่วมไม่เลือกที�จะยืนอยูฝ่่ายไหน เมื�อผูต้ามตอ้งการผูน้าํ ผูน้าํจะไม่อยู ่ไม่มี

วิสยัทศัน์เกี�ยวกบัภารกิจขององคก์ร ไม่มีความชดัเจนในเป้าหมาย  

ความสัมพนัธ์ระหว่างผูน้าํกบัผูต้ามหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะเกิดสมดุล ดา้นอาํนาจระหว่างกนั

ค่อนขา้งดี ซึ� งจะแตกต่างจากผูน้าํแบบอื�นที�ยดึผูน้าํเป็นหลกั ในขณะที�ผูน้าํนี�กลบัยดึผูต้ามเป็นหลกัผลที�

คาดหวงัจากการใชแ้บบภาวะผูน้าํ คือ การเป็นผูน้าํของผูต้ามต่องาน หรือต่อหน่อยงานที�จะเพิ�มมากขึ�น

ผลเชิงจิตวิทยา คือ ความรู้สึกเป็นเจา้ของในองคก์ารของผูต้ามจะเกิดขึ�นตามมา และสิ�งสาํคญัของผูน้าํก็

คือจะตอ้งมี “ภาวะผูน้าํในตนเอง (Self-Leadership)” หรือเรียกอีกอย่างว่า “การฝึกลูกน้องให้เก่ง” ด้วย

การพัฒนาทักษะด้านความเป็นผู ้นําในตนเองให้กับผู ้ใต้บังคับบัญชา เพื�อมีหลักในการทําให้

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา สามารถพฒันาตนเองสู่ผูบ้ริหารมืออาชีพได้ คุณลกัษณะที�จาํเป็นอย่างยิ�ง ของผูน้ํา

เช่นนี�  คือ ศกัยภาพ ความรู้ความเขา้ใจในงานและหนา้ที�ที�รับผิดชอบ จนสามารถนาํไปพฒันาภาวะผูน้าํ

ในตนเองได ้และเมื�อพฒันาตวัเองไดแ้ลว้ก็จะสามารถพฒันาผูอื้�นให้สามารถนาํตนเองได ้เช่นกนั โดย

ส่งเสริมบทบาทในการพฒันาความรู้ความสามารถ และทกัษะของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้สามารถตดัสินใจ

ตามภารกิจที�ไดรั้บมอบหมายในบทบาทหนา้ที�ของตน สิ�งสําคญัที�จะทาํใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดการเป็น

ผู ้นําได้ในตนเองได้ คือการสร้างแรงบันดาลใจให้สามารถจูงใจตนเอง โดยยึดเอาจุดแข็งของ

ผูใ้ตบ้ังคบับัญชาเป็นสําคญั พยายามกระตุ้นให้ผูใ้ต้บังคบับัญชารู้จักจุดแข็งและความสามารถของ

ตนเอง ส่งเสริมให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชารู้จกันาํตวัเองโดยให้กาํลงัใจช่วยเสริมแรงให้คิดริเริ�มสิ�งใหม่ๆให้

รู้จกัผดิชอบในงานของตนเองมั�นใจในตนเอง รู้จกักาํหนดเป้าหมายดว้ยตนเอง  

 ทั�งนี�  ภาวะผูน้าํที�เหมาะสมในการนาํองคก์ารให้ประสบความสําเร็จ ตอ้งมีองคป์ระกอบสาํคญั 

คือ ผูน้าํตอ้งมีพฤติกรรมสนบัสนุน และกระตุน้ให้บุคลากรสามารถบรรลุจุดหมายปลายทางทางไดโ้ดย

ผ่านกระบวนการของภาวะผูน้าํ ที�จะทาํให้บุคลากรเป็นผูน้าํตนเอง (พิชญาภา ยืนยาว, ����) โดยเริ�ม

จากการให้ผูต้ามสามารถเป็นผูน้าํตนเองได ้ซึ� งเป็นการยึดยทุธศาสตร์ � ลกัษณะ คือ ลกัษณะแรก เน้น

การปฏิบตัิทางพฤติกรรม เช่น ให้รู้จกัสังเกตดว้ยตนเองในการเก็บขอ้มูลเกี�ยวกบัพฤติกรรมที�จะทาํให้
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เกิดการเปลี�ยนแปลง การตั�งเป้าหมายดว้ยตนเอง การฝึกฝนร่างกายให้เขม้แขง็ ทาสการใหร้างวลัตนเอง 

และสามารถลงโทษหรือวิพากษ์วิจารณ์ตนเอง กรณีที�ไม่สามารถจะประพฤติปฏิบติัตามที�ตอ้งการได ้

ลกัษณะที�สองจะเนน้ทางดา้นความรู้ความเขา้ใจในการทาํงาน เช่น ให้รู้จกัการทาํงานให้เกิดคุณค่า การ

ใชค้วามรู้ความสามารถและควบคุมตนเอง สร้างความคดิเป็นระบบ และฝึกใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค ์

กล่าวโดยสรุปคือ ภาวะผูน้าํแบบปล่อยตามสบายคือพฤติกรรมความไม่มีภาวะผูน้าํ เป็นภาวะ

ผูน้าํที�ไม่มีความพยายาม ขาดความรับผดิชอบในหนา้ที�ไม่มีการตดัสินใจ ขาดการมีส่วนร่วมไม่เลือกที�

จะยนือยูฝ่่ายไหน เมื�อผูต้ามตอ้งการผูน้าํ ผูน้าํจะไม่อยู ่ไม่มีวิสัยทศัน์เกี�ยวกบัภารกิจขององคก์ร ไม่มี

ความชดัเจนในเป้าหมาย 

 

ปัจจัยที�ส่งผลต่อการพฒันาภาวะผู้นําของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นของประเทศไทย 

 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น เป็นองค์กรที� เกิดขึ�นตามหลกัการกระจายอาํนาจการปกครอง

กล่าวคือ เป็นองคก์รที�รับมอบภารกิจบางอย่างจาก รัฐมาดาํเนินการจดัทาํเองโดยภารกิจที�จดัทาํนั�นเป็น

เรื� องที� มีความเกี�ยวข้องโดยตรงกับท้องถิ�น และ เป็นกิจการที�ท้องถิ�นสามารถจัดทําได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากกว่ารัฐ เนื�องจากเป็นกิจการที�มี ลักษณะเฉพาะ ขึ�นอยู่กับสภาพความเป็นอยู่ของ

ท้องถิ�นแต่ละแห่ง ดังนั� นองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ�นจะเขา้ใจปัญหาและจัดทําภารกิจได้ดีกว่า

ส่วนกลาง มีอิสระในการบริหารจดัการโดยอยู ่ภายใตก้ารกาํกบัดูแลจากส่วนกลางและมีขอบเขตขึ�นอยู่

กบัรัฐเป็นผูก้าํหนด อาํนาจหน้าที�ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น โดยใชว้ตัถุประสงค์ของการใช้

อาํนาจหน้าที�เป็นเกณฑ์สามารถแบ่งได ้เป็น 2 ประเภท คือ อาํนาจหนา้ที�ในการจดัทาํบริการสาธารณะ 

(Service Public) และอาํนาจหน้าที� ในการควบคุมตรวจสอบ (Police) การบริหารราชการส่วนทอ้งถิ�น 

คือการใชห้ลกัการกระจาย อาํนาจ (Decentralization) ให้กับประชาชนโดยตรง การกระจายอาํนาจสู่

ทอ้งถิ�น เพื�อให้ประชาชน มีอาํนาจในการตดัสินใจเกี�ยวกบักิจการต่าง ๆ ที�เป็นสาธารณะของทอ้งถิ�น

ด้วยตนเอง ตามภารกิจ หน้าที�ที�ระบุให้ดาํเนินการอยา่งชัดเจน มีพื�นที�รับผิดชอบชัดเจน มีผูบ้ริหารที�

ไดรั้บการเลือกตั� ง โดยตรงจากประชาชน หรืออาจจะได้รับความเห็นชอบจากสภาทอ้งถิ�น (กิตติศกัดิ�  

แพรวพรายรัตน์, 2553) 

 การพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นภายใตก้ฎหมายต่าง ๆ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อให้การ

บริหารจัดการตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ความเป็นอยู่ที�ดีขึ�น การพฒันาเป็นไปตาม 

นโยบายที�สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ�น การบริหารท้องถิ�นควรคาํนึงถึง 

หลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองที�ดี ซึ� งถือไดว้่าเป็นนโยบายของรัฐบาลที�กาํหนด ให้หน่วยงาน ราชการ
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ทอ้งถิ�น บริหารราชการและการปฏิบติัหนา้ที�ของส่วนราชการ ตอ้งใชห้ลกัการบริหารกิจการ บา้นเมือง

ที�ดีเพื�อประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ� ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพ เกิดความคุม้ค่าใน

เชิงภารกิจของรัฐ ลดขั�นตอนการปฏิบติังานที�เกินความจาํเป็น และประชาชนไดรั้บ การอาํนวยความ

สะดวก และได้รับการตอบสนองความตอ้งการรวมทั�งกาํหนดให้มีการประเมินผล การปฏิบตัิราชการ

อย่างสมํ�าเสมอ เพื�อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน ทอ้งถิ�นให้เกิดการ

อาํนวยความสะดวกและเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนในแต่ละ พื�นที�การบริหาร

ราชการมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุม้คา่เพื�อประโยชน์สุขของประชาชน 

 ดงันั� น ปัจจัยที�ส่งผลต่อการพฒันาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนท้องถิ�นของ

ประเทศไทย ซึ� งเป็นกลไกสําคญัในการนาํพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จ หรือความลม้เหลวเป็นบุคคลที��

ไดรั้บมอบหมาย ซึ� งอาจจะมาจากการเลือกตั�งหรือแต่งตั� ง และเป็นที� ยอมรับของสมาชิกให้มีอิทธิพล 

และบทบาทที�สําคญัและให้ความช่วยเหลือแก่บุคลากรเพื�อปฏิบติั ภารกิจต่างๆให้บรรลุเป้าหมาย ซึ� ง

ภาวะผูน้ําจะเป็นองค์ประกอบสําคญัต่อความสําเสร็จของงานต่าง ๆ ความเป็นผูน้ําหรือภาวะผูน้ํา 

(Leadership) ไดแ้ก่ คุณลกัษณะของผูน้าํหรือพฤติกรรมของผูน้าํ รวมถึงทกัษะในกระบวนการบริหาร

จดัการ เพื�อนาํพาองคก์รไปสู่ความสาํเร็จตามแนวคดิทฤษฎีเกี�ยวภาวะผูน้าํ ดงัต่อไปนี�  

 1. ทฤษฎีภาวะผู้นําเชิงคุณลักษณะ หมายถึง กลุ่มทฤษฎีที�มีความเชื�อว่าผูน้าํเป็นมา แต่กาํเนิดไม่

สามารถสร้างได้ ผูท้ี�จะเป็นผูน้าํจะมีลกัษณะที�แตกต่างจากผูต้าม ในระหว่างสงครามโลกครั� งที� 1 ไดมี้

การศึกษาคุณลกัษณะของการเป็นผูน้าํ และแบ่งคุณลกัษณะของการเป็นผูน้าํได ้6 ด้าน คือ 1) ลกัษณะ

ทางกาย 2) ลกัษณะภูมิหลังทางการศึกษา 3) สติปัญญา 4) บุคลิกภาพ 5) คุณลกัษณะทางงานและ 6) 

คุณลกัษณะทางสงัคม  

จากการศึกษางานวิจัยต่างๆ พบว่าคุณลักษณะของการเป็นผูน้ํา ไม่ว่าจะเป็นลักษณะทาง

กายภาพ ภูมิหลงัการศึกษา สติปัญญา บุคลิกภาพ คุณลกัษณะทางสังคม ส่งผลต่อการเกิดภาวะผูน้าํของ

ผูบ้ริหารในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ดงัจะเห็นไดจ้ากงานวิจยัของ อุทยั ปริญญาสุทธินันท ์(2560 ) 

ที�ไดศึ้กษาวิจัยเรื�องภาวะผูน้าํของผูน้าํชุมชนในชุมชนทุ่งตาํเสา ผลการศึกษาพบว่าภาวะผูน้าํของผูน้าํ

ชุมชนทุ่งตาํเสา ทั� งรูปแบบผูน้าํที�เป็นทางการและผูน้าํที�ไม่เป็นทางการ ทั�งผูน้าํที�เป็นผูช้ายและผูน้าํที�

เป็นผูห้ญิง เหล่านี�ลว้นสอดคลอ้งกบัทฤษฎีคุณลกัษณะ ที�เชื�อว่าผูน้าํจะมีภาวะผูน้าํอยูแ่ลว้ตามธรรมชาติ 

ทั�งกลา้คิดกลา้ตดัสินใจ มีความเพียรพยายามที�จะบรรลุเป้าหมาย และมีความสนใจใฝ่รู้ รวมถึงลองผิด

ลองถูกจนประสบผลสําเร็จ อีกทั�งยงัสะทอ้นให้เห็นถึงภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง ที�ตอ้งมีบารมีมาก

พอที�จะทาํให้ผูอื้�นคลอ้ยตามอนัจกัช่วยทาํใหชุ้มชน มีความเขม้แขง็และคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที�ดี   
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 2. ทฤษฎีภาวะผู้นําเชิงพฤติกรรม หมายถึง การศึกษาทฤษฎีภาวะผูน้าํเชิงพฤติกรรม นกัวิจยัได้

หนัไปศึกษาพฤติกรรมผูน้าํที�ทาํใหผู้ต้าม เกิดความพึงพอใจและมีผลต่อการทาํงานสูงขึ�น เช่น การศึกษา

กระบวนการปฏิสัมพนัธ์ ภายในกลุ่มระหว่างผูน้ําผู ้ตาม และประสิทธิภาพของงานซึ� งได้แบ่งผูน้ํา

ออกเป็น 3 แบบ คือ 1) แบบเผด็จการ 2) แบบประชาธิปไตย 3) แบบเสรีนิยม  

จากการศึกษางานวิจยัต่างๆ พบว่าผูน้าํขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นมีหลากหลายรูปแบบ  

ซึ� งพฤติกรรมของผูน้าํไม่ว่าจะเป็นแบบเผด็จการ แบบประชาธิปไตย หรือแบบเสรีนิยม ย่อมส่งผลต่อ

การทาํงานในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นอย่างมาก  ดงัจะเห็นไดจ้ากงานวิจยัของ เพ็ญนภา วาดเขียน 

(2549) ที�ได้ศึกษาวิจยัเรื�อง ภาวะผูน้าํของนายกองค์การบริหารส่วนตาํบล :ศึกษาเฉพาะกรณี องค์การ

บริหารส่วนตาํบลยางหวาย อาํเภอดอนสวรรคจ์งัหวดัชยัภูมิ  ซึ� งผลการศึกษาพบว่าผูน้าํมีลกัษณะแบบ

เผด็จการ เห็นได้จากในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล ประชาชนยงัได้รับข้อมูลข่าวสารไม่ทั�วถึง 

ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าตวัเองมีสิทธิ หน้าที�ในการตรวจสอบการทาํงานขององค์การบริหาร

ส่วนตาํบล จึงทาํให้การตรวจสอบการทาํงานขององค์การบริหารส่วนตาํบลของภาคประชาชนมีน้อย 

ดา้นการใชง้บประมาณของนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลและผูบ้ริหารยงัไม่ชดัเจน ในการบริหารงาน

งบประมาณจากการปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยงบประมาณดา้นการจดัซื�อจดัจา้งใน

บางครั� งไม่มีคุณภาพเท่าที�ควร เนื�องจากในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ยงัคงมีระบบอุปถมัภ ์มีการอนุมติั

งานให้กบัผูรั้บเหมาที�นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลและผูบ้ริหารรู้จักคุน้เคย หรือบางครั� งมีการฝาก

งานมากบัผูห้ลกัผูใ้หญ่ หรือ นักการเมือง จึงทาํให้การจดัซื�อจดัจา้งในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลยงัไม่

โปร่งใสเท่าที�ควร 

 3. ทฤษฎโีมเดลภาวะผู้นําแบบเต็มรูปแบบ (Models of the Full Range of Leadership) บาส และ 

อะโวลิโก้ (Bass & Avolio) (1994, pp. 2-6) ได้เสนอโมเดลภาวะผูน้ําแบบเต็มรูปแบบประกอบด้วย

ภาวะผูน้าํ 3 รูปแบบ คือ 1) ภาวะผูน้ําการเปลี�ยนแปลง 2) ภาวะผูน้ําแบบแลกเปลี�ยน     3) ภาวะผูน้ํา

แบบปล่อยตามสบาย 

 3.1 ภาวะผู้นําการเปลี�ยนแปลง หมายถึง กระบวนการที�ผูน้าํการเปลี�ยนแปลงมีอิทธิพลต่อเพื�อน

ร่วมงานและผูต้าม ให้ใชค้วามสามารถในการทาํงานในระดบัที�สูงขึ�นและมีศกัยภาพที�เพิ�มมากขึ�น Bass 

& Avolio (1994, p. 3), Bass (1996, p. 5), รัตติกรณ์ จงวิศาล (2556) และพิศสุภา ปัจฉิมสวสัดิ�  (2556) 

ซึ� งกระบวนการที�ผูน้าํมีอิทธิพลต่อผูร่้วมงานหรือผูต้ามจะกระทาํโดยผ่านองค์ประกอบพฤติกรรม
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เฉพาะ 4 ประการหรือที�เรียกว่า “ 4I” (Four l's) คือ 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 2) การสร้างแรง

บนัดาลใจ 3) การกระตุน้ทางปัญญา 4) การคาํนึงถึงปัจเจกบุคคล 

 3.1.1 การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (dealized nfluence of Charismatic Leadership) ผูน้ํา

ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที� ดีกับผู้ตาม ผู ้นําจะเป็นผูที้� น่าเคารพยกย่องน่านับถือเป็นที�

ไวว้างใจสิ�งที�ผูน้าํตอ้งปฏิบติัเพื�อให้บรรลุถึงคุณลกัษณะนี�  คือผูน้าํจะตอ้งเป็นผูมี้วิสัยทศัน์ที�กวา้งไกล

และสามารถถ่ายทอดไปสู่ผูต้ามได ้ผูน้าํสามารถควบคุมอารมณ์ไดเ้มื�อเกิดเหตุการณ์วิกฤต ผูน้าํจะตอ้ง

เป็นผูมี้ศีลธรรมจริยธรรมสูงจะตอ้งไม่ใชอ้าํนาจเพื�อประโยชน์ส่วนตน แต่จะประพฤติปฏิบตัิเพื�อใหเ้กิด

ประโยชน์แก่ส่วนรวมสูงสุด ผูน้าํจะตอ้งมีความเฉลียวฉลาด มีไหวพริบในการตดัสินใจมีความแน่วแน่

ในอุดมการณ์ความเชื�อและค่านิยม (ฐิตวดี เนียมสุวรรณ์, 2554, หน้า 23 และพิศสุภา ปัจฉิมสวสัดิ� , 

2556, หนา้ 37) 

จากการศึกษางานวิจัยต่างๆ พบว่าการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ไม่ว่าจะเป็นวิสัยทัศน์ที�

กวา้งไกล ศิลธรรม จริยธรรม การควบคุมอารมณ์ การแกไ้ขปัญหาในภาวะวิกฤต ความเฉลียวฉลาด 

ความมีไหวพริบในการตดัสินใจ ส่งผลต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 

ดงัจะเห็นไดจ้ากงานวิจยัของ สุขอุษา นุ่นทอง (2558)  ไดศึ้กษาเรื�องการพฒันาคุณลกัษณะภาวะผูน้าํมุ่ง

ให้บริการของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น โดยผลการศึกษาพบว่าถา้หากผูบ้ริหารองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ�นปฏิบติังานและปฏิบติัตนขาดศีลธรรม ขาดคุณธรรมจริยธรรม และยงักระทาํผิด

วินยัอยา่งต่อเนื�อง ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งที�ไม่ดี ขาดคุณธรรมและจริยธรรม จะส่งผลใหก้ารบริหาร

องคก์รไม่มีประสิทธิภาพ 

 3.1.2 การกระตุ้นทางปัญญา หมายถึง การที�ผูน้าํทาํให้ผูต้ามตื�นตวัและตระหนกัถึงปัญหาต่าง ๆ 

ที�เกิดขึ�นภายในองคก์ร โดยผูน้าํมีแนวคิดและวิธีการแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นระบบผูน้าํจะกระตุน้ให้ผูต้าม

แสดงความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล และยอมรับฟังความคิดเห็นจากผูต้าม ผูน้าํจะทาํใหผู้ต้ามรู้สึกว่าปัญหา

ที�เกิดขึ�นเป็นสิ� งที�ทา้ทายและเป็นโอกาสที�ดีในการที�จะร่วมมือกนัในการแกปั้ญหา โดยผูน้าํจะสร้าง

ความเชื�อมั�นให้กบัผูต้าม ว่าปัญหาทุกอยา่งตอ้งมีวิธีแกไ้ข แมว้่าบางปัญหาจะมีอุปสรรคมากมายผูน้าํจะ

ทาํใหเ้ห็นว่าการร่วมมือกนั ในการแกไ้ขปัญหาสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอยา่งได ้

จากการศึกษางานวิจยัต่างๆ พบว่าการกระตุน้ทางปัญญา การแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นระบบ การ

ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูต้าม ส่งผลต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น

อยา่งสําคญั ดงัจะเห็นไดจ้ากงานวิจยัของไชยา ภาวะบุตร (2556) ไดศึ้กษาวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วน

ร่วมเพื�อพัฒนาภาวะผูน้ําของสํานักการศึกษา สังกัดเทศบาลนครสกลนคร ซึ� งผลการศึกษาพบว่า
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ผูบ้ริหารองค์กรยงัขาดการกระตุ้นทักษะทางปัญญาให้แก่บุคลากรในองค์กรโดยบุคลากรสํานัก

การศึกษา สังกดัเทศบาลสกลนคร ยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจ เทคนิค วิธีการต่างๆ ในการนาํมาพฒันา

องค์กร รวมทั�งบุคลากรยงัไม่ได้เขา้รับการฝึกอบรมเกี�ยวกบัการพฒันาภาวะผูน้าํเพื�อให้เกิดการพฒันา

ภาวะผูน้ําในการทาํงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลทาํให้บุคลากรสํานักการศึกษาขาดความรู้ ความ

เขา้ใจและเทคนิควิธีการพฒันาภาวะผูน้าํที�ถูกตอ้ง  

หรือดงัเช่นงานวิจยัของประสิน วีระกุล (2550) ไดศึ้กษาวิจัยเรื�องภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง

ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอเมือง จังหวัด

ปทุมธานี พบว่าการบริหารงานของนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล มีการบริหารงานที�มีประสิทธิภาพ

และมีระดับภาวะผูน้าํครบถว้นทั�ง 4 มิติ คือ ดา้นการมีวิสัยทศัน์ ดา้นการมีผูน้าํที�ใช้อาํนาจหนา้ที�อย่าง

ฉลาด ด้านการกระตุน้เชิงปัญญา และดา้นความฉลาดทางอารมณ์ โดยในด้านการกระตุ้นทางปัญญา 

นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลภายใน อาํเภอเมือง จังหวดัปทุมธานี มีการกระตุน้ให้บุคลากรตื�นตวั

และตระหนกัถึงปัญหาที�เกิดขึ�นในองคก์รอยูเ่สมอๆ 

 

บทสรุป  

              องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น เป็นหน่วยงานหนึ�งที�มีภารกิจ ในการบริหารงานราชการซึ� งมีผูน้าํ

องคก์รที�มีประสิทธิภาพคอยขบัเคลื�อนองคก์ร และมีการปฏิบตัิงานตามอาํนาจหน้าที�ในการตดัสินใจ 

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล และตอ้งเป็นไปเพื�อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใชว้ิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที�ดี และให้คาํนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาํแผนพฒันาองค์การ

บริหารส่วนตาํบล การจัดทาํงบประมาณ การจัดซื� อจัดจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ

เปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร ทั�งนี� ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัว่าดว้ยการนั�น และหลกัเกณฑ์และ

วิธีการที�กระทรวงมหาดไทยกาํหนด  ดงันั�น การให้ความสาํคญักบัผูน้าํองคก์ร จึงเป็นสิ�งที�สําคญัและ

ส่งผลต่อความสําเร็จขององค์กร อันจะส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นปฏิบัติภารกิจได้ตาม

เป้าหมายที�มุ่งหวงัไว ้(มารูปหมอก, 2560) 

 ภาวะผูน้าํ จะทาํให้บุคลากรไดรู้้จกัตวัเองดีขึ�น ทาํให้ผูน้าํเห็นความสามารถพิเศษในตวัของ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและดึงความสามารถนั�นออกมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ� งจะทาํให้การทาํงานเกิด

ประสิทธิภาพ  บุคลากรมีความเขา้ใจซึ� งกนัและกนั ยอมรับในการเป็นผูน้ําของแต่ละคน   ทั� งนี� ผูน้ ํา

องคก์ารภาครัฐตอ้งสร้างวฒันธรรมองคก์ารในการทาํงานร่วมกนั การสร้างบรรยากาศในการทาํงานที�

ส่งเสริมให้บุคลากรไดใ้กลชิ้ดกนั การปรับเปลี�ยนนโยบายให้มีความยดืหยุน่มากขึ�น   ตลอดจนตวัผูน้าํ
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องคก์ารเองที�จะตอ้งปรับเปลี�ยนทศันคติในการทาํงาน ปรับเปลี�ยนวิธีการบริหารให้เหมาะสม  เพื�อให้

ตนเองเป็นผูน้าํและเป็นแบบอยา่งให้กบัผูต้าม เพื�อให้ผูต้ามกลายมาเป็นผูน้าํที�ดีในรุ่นต่อไป ที�จะนาํพา

องคก์ารภาครัฐใหเ้จริญกา้วหนา้ต่อไป  

 จากการศึกษางาน วิจัยที�เกี�ยวกบัภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารองค์การปกครองสวนทอ้งถิ�นต่างๆ 

พบว่าภาวะผูน้าํแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ 

 1. ภาวะผูน้าํเชิงคุณลกัษณะ โดยคุณลกัษณะของการเป็นผูน้าํ ไม่ว่าจะเป็นลกัษณะทาง

กายภาพ ภูมิหลงัการศึกษา สติปัญญา บุคลิกภาพ คุณลกัษณะทางสังคม ส่งผลต่อการเกิดภาวะผูน้าํของ

ผูบ้ริหารในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น โดยผูน้าํจะมีภาวะผูน้าํอยู่แลว้ตามธรรมชาติ ทั� งกลา้คิดกลา้

ตัดสินใจ มีความเพียรพยายามที�จะบรรลุเป้าหมาย และมีความสนใจใฝ่รู้ รวมถึงลองผิดลองถูกจน

ประสบผลสาํเร็จ อีกทั�งยงัสะทอ้นให้เห็นถึงภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง ที�ตอ้งมีบารมีมากพอที�จะทาํให้

ผูอื้�นคลอ้ยตามอนัจกัช่วยทาํให้ชุมชน มีความเขม้แขง็และคนในชุมชนมีคุณภาพชีวติที�ดี   

 2. ภาวะผูน้าํเชิงพฤติกรรม ผูน้าํขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น มีลกัษณะแบบเผด็จ

การ เห็นไดจ้ากในการจัดทาํแผนพฒันาตาํบล ประชาชนยงัได้รับขอ้มูลข่าวสารไม่ทั�วถึง ประชาชน

ส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าตวัเองมีสิทธิ หนา้ที�ในการตรวจสอบการทาํงาน ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล จึง

ทาํให้การตรวจสอบการทาํงาน ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลของภาคประชาชนมีน้อย ดา้นการใช้

งบประมาณของนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลและผูบ้ริหารยงัไม่ชัดเจนเนื�องจากในองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบล ยงัคงมีระบบอุปถมัภ ์มีการอนุมติังานให้กบัผูรั้บเหมาที�นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลและ

ผูบ้ริหารรู้จกัคุน้เคย หรือบางครั� งมีการฝากงานมากบัผูห้ลกัผูใ้หญ่ หรือ นกัการเมือง จึงทาํให้การจดัซื�อ

จดัจา้งในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลยงัไม่โปร่งใสเท่าที�ควร 

 3. ภาวะผูน้าํแบบเต็มรูปแบบ จากการศึกษาพบว่าผูน้าํมีอิทธิพลต่อผูใ้ตบ้งัคบับัญชา 

โดยผูน้าํจะตอ้งมีวิสัยทศัน์ที�กวา้งไกล กลา้ตดัสินใจและสามารถนาํพาองคก์รไปสู่ความสําเร็จได้ตาม

เป้าหมายที�มุ่งหวงัไว ้
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ข้อเสนอแนะ 

 1. หน่วยงานภาครัฐ ควรอบรมและพฒันาภาวะผูน้าํให้กบัผูบ้ริหารของหน่วยงานภาครัฐทั�ง

ในระดบัส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถิ�น เพื�อสร้างความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะการทางการ

บริหาร ที�สอดคลอ้งกบัภาวะผูน้าํที�ควรจะเป็น 

 2.  ผูบ้ริหารของหน่วยงานภาครัฐในทุกระดบัทั�งในระดบัส่วนกลาง   ส่วนภูมิภาค และส่วน

ทอ้งถิ�น ควรปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างของผูน้าํที�ดี เป็นตน้แบบให้กบัผูน้าํรุ่นต่อไปที�จะขึ�นมาสืบทอด

ตาํแหน่งในอนาคต  

 3. ผูบ้ริหารในหน่วยงานภาครัฐ ควรส่งเสริมการสร้างภาวะผูน้าํ ให้เกิดขึ�นกบัตวับุคลากร 

โดยการสร้างแนวทางการปฏิบัติงานแบบทีมงาน (Team work) และให้บุคลากรผลดัเปลี�ยนกนัขึ�นมา

เป็นผูน้าํในการปฏิบติัในแต่ละครั� ง เพื�อฝึกทกัษะการเป็นผูน้าํใหก้บับุคลากรในองคก์าร โดยผูบ้ริหารจะ

ทาํหนา้ที�เป็นผูค้อยสนบัสนุน และใหค้าํปรึกษากบับุคลากรที�ขึ�นมาเป็นผูน้าํในนั�นๆ  

 4.  หน่วยงานควรกาํหนดตวับ่งชี�  ในการเขา้สู่ตาํแหน่งผูบ้ริหาร หรือในการประเมินผลการ

ปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะการทาํงาน ที�ส่งเสริมการสร้างภาวะผูน้าํ ในองคก์าร เช่น มีรูปแบบการ

บริหารที�เน้นการทาํงานเป็นทีม มีการส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสในการนําตนเอง และนาํผูอื้�นใน

องคก์าร เป็นตน้ 
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บทคดัย่อ 

 บทความวิชาการเรื� องบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในการบริหารจัดการ

สวัสดิการผูสู้งอายุของไทย มีวตัถุประสงค์ (1) เพื�อศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี�ยวกับการจัดสวสัดิการ

ผูสู้งอาย ุ(2) เพื�อศึกษาบทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นในการบริหารจดัการสวสัดิการผูสู้งอายุ

ของไทยตามมาตรฐานการสงเคราะห์ผูสู้งอายุจาํนวน 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสุขภาพและการรักษาพยาบาล 

ด้านรายได้ ด้านที�พ ักอาศัย ด้านนันทนาการ ด้านความมั�นคงทางสังคม ครอบครัว ผูดู้แล และการ

คุม้ครอง ดา้นการสร้างบริการและเครือข่ายการเกื�อหนุน มาตรฐานการสงเคราะห์ผูสู้งอายุทั�ง 6 ดา้นที�

กล่าวมาเป็นตวัชี� วดัที�มีความสําคญัและเป็นภารกิจที�ตอบสนองความจาํเป็นพื�นฐานในการดาํรงชีวิต

ของผูสู้งอาย ุเพื�อกาํหนดให้องคก์รส่วนทอ้งถิ�นตอ้งจดับริการหรือสวสัดิการให้แก่ผูสู้งอาย ุและยงัเป็น

ตวัชี� วดัที�มีความสําคญัและเป็นภารกิจที�มีการพฒันายกระดบั การให้บริการหรือสวสัดิการสูงขึ�นและ

กาํหนดให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น อาจจะกระทาํ หรือเลือกทาํตามศกัยภาพขององคก์รนั�น ๆ ซึ� ง

จากการศึกษา พบวา่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นของไทยมีบทบาทในการจดัสวสัดิการผูสู้งอายใุนพื�นที� 

ทั�ง 6 ดา้น ไดแ้ก่ 1.มาตรฐานดา้นสุขภาพและการรักษาพยาบาล องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะเอะ อาํเภอ

กรงปินัง จังหวดัยะลา มีการแยกห้องสําหรับตรวจผูสู้งอายุโดยเฉพาะ แยกต่างหากจากห้องทั�วไป 2.

มาตรฐานด้านรายได้ ผูสู้งอายุของเทศบาลตาํบลโนนไทย ไดรั้บสวสัดิการการสงเคราะห์เบี� ยยงัชีพ

ให้กับผูสู้งอายุอย่างทั�วถึง 3.มาตรฐานด้านที�พักอาศัย องค์การบริหารส่วนตาํบลสุไหงปาดี มีการ

ดาํเนินงานตามมาตรฐานด้านที�พกัอาศยั มีการจดัที�พกัอาศยัให้กับผูสู้งอายทีุ�ไร้ที�พึ�ง 4.มาตรฐานดา้น
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นันทนาการ องค์การบริหารส่วนตาํบลแม่หอพระ อาํเภอแม่แตง จังหวดัเชียงใหม่ มีการจัดตั�งชมรม

ผูสู้งอายรุะดบัหมู่บา้นและระดบัตาํบล 5.มาตรฐานดา้นความมั�นคงทางสังคม ครอบครัว ผูดู้แล และการ

คุม้ครอง ในชุมชนสามตาํบล จงัหวดันครปฐม มีหน่วยบริการ สาธารณสุขเคลื�อนที�ในการตรวจเยี�ยม

ผูสู้งอายุตามบ้าน 6. มาตรฐานด้านการสร้างบริการและเครือข่ายการเกื�อหนุน เทศบาลตาํบลสตึก 

อาํเภอสตึก จังหวดับุรีรัมย ์มีการจัดตั� งชมรมเครือข่ายผูสู้งอายุเป็นแนวทางหนึ� งที�จะก่อให้เกิดการ

ช่วยเหลือเกื�อกูลซึ�งกนัและกนั          
 

คาํสําคญั: สวสัดิการผูสู้งอาย,ุ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น, มาตรฐานการสงเคราะห์ผูสู้งอาย ุ

 

Abstract 

 The objective is to study the theoretical concept of elder welfare and to study the role of local 

government organizations in the management of Thai elder welfare according to the standard of elder 

relief in 6  areas :health and medical care, revenue residential, recreation social security, family and 

protection, service building and support network. The six aspects of elder relief are important and 

related measures that meet the basic needs of the elderly. The local organizations have to provide 

services or welfare to the elderly. It is also an important indicator and a mission to improve the level 

of development. According to many studies research showed that Thai local government 

organizations play a role in elderly welfare in six areas. 1. Health and Medical standards. Sae Sub 

District Administration Organization, Kampinaung District, Yala Province provided a separate room 

for elderly. 2. Income standard. The elders of Non Thai Municipality receive a comprehensive 

subsidy for the elderly thoroughly. 3. Housing standards. Sungai Padi Sub District Administration 

Organization provided house for the elderly who are homeless. 4.Recreational standards. Mae Ho 

Phra Sub District Administration Organization, Mae Taeng District, Chiang Mai Province provided 

an elders' club. 5. Social Security Standards, Family, Care and Protection. In sam sub-district 

community, Nakhon Pathom province provided a mobile health service to visit the elderly at home. 6. 

Service building standards and support networks. Satua Sub-district Municipality, Satang District, 

Buriram Province provided an elderly network as a way to help each other. 

 



   

 387 

Keywords: elderly welfare, local government organizations, the standard of elder relief 

 

บทนาํ 

ความก้าวหน้าและความสําเร็จด้านการแพทยแ์ละสาธารณสุขของประเทศไทย ส่งผลให้

ประชากรไทยมีอายยุืนยาวขึ�น สัดส่วนจาํนวนผูสู้งอายใุนประเทศไทย จึงมีจาํนวนมากขึ�นจึงทาํให้เกิด

แนวโน้มสังคมผูสู้งอายใุนประเทศที�พฒันาแลว้เพิ�มขึ�นเรื� อย ๆ ในประเทศที�พฒันาแลว้มี แนวโน้มที�

ผูสู้งอายุมีจาํนวนมากขึ� น เช่นเดียวกันประเทศที�กาํลังพัฒนามีผลกระทบต่อแรงงานการผลิตของ

ประเทศลดลงค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล และการจดัสวสัดิการเพื�อการช่วยเหลือขององคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลและรายไดข้องประเทศที�ลดลงอีกด้วย การเปลี�ยนแปลงโครงสร้างประชากรดงักล่าวนี� เอง

เป็น สิ�งที�นานาประเทศจะตอ้งเตรียมความพร้อมเพื�อลดความเสี�ยงต่อผลกระทบด้านความมั�นคงทาง

เศรษฐกิจและทางสังคม ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่มีความเสี�ยงที�จะตอ้งประสบปัญหาเกี�ยวกบัชีวิตความเป็นอยู ่

ซึ� งเกิดจากการที�ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่ของประเทศไทยไม่มีการเตรียมความพร้อมสาํหรับวยัเกษียณ ทาํให้

ไม่มีความมั�นคงทางการเงินเพียงพอที�จะเลี�ยงตวัเองไดอ้ยา่งมีคุณภาพ ซึ� งพบว่าปัญหาใหญ่ของผูสู้งอายุ

ไทยคือ การไม่มีเงินเก็บออม (ศุภเจตน์ จนัทร์สาส์น, 2557) 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ถือเป็นการบริหารราชการรูปแบบหนึ�งที�เป็นพื�นฐานการพฒันา

ประเทศ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยที�มีความใกลชิ้ดกบัประชาชนมาก

ที� สุด โดยเฉพาะอย่างยิ�งในชุมชนท้องถิ�นที�มีสภาพปัญหาสังคม ว ัฒนธรรม ความเป็นอยู่และ

ทรัพยากรธรรมชาติที�แตกต่างกนั หากมีการหวงัพึ�งรัฐบาลกลางในฐานะที�ตอ้งดูแลประชาชนโดยรวม

ทั�วประเทศ ยอ่มไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการ หรือแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งทั�วถึง และตรงตามความ

ตอ้งการของประชาชนในแต่ละพื�นที�องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น จึงมีความสําคญัอย่างมากต่อการ

พฒันาและเขา้ไปแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ�นนั�นได้อย่างทันท่วงที โดยให้สิทธิแก่ชุมชนในการตัดสินใจ

ดาํเนินการกิจต่าง ๆ ของทอ้งถิ�น การให้ความสาํคญัต่อการเรียนรู้และฝึกปฏิบติัการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมโดยทอ้งถิ�น (โกวิทย ์พวงงาม, 2550) 

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น ซึ� งเป็นองคก์รของรัฐที�อยู่ใกลชิ้ดกับประชาชน ได้รับทราบถึง

ปัญหาและความตอ้งการด้านต่าง ๆ ของประชาชนมากที�สุด ไดใ้ห้การสงเคราะห์และดูแลผูสู้งอายุ

เป็นไปตามอาํนาจหนา้ที�ที�ระบุไวใ้นกฎหมายแต่ละประเภทตามรัฐธรรมนูญ ซึ� งถือว่าเป็นกฎหมายหลกั

ในการบริหารประเทศ พระราชบญัญติัที�เกี�ยวขอ้งต่าง ๆ และนโยบายของรัฐบาลในแต่ละยุค รวมทั� ง

นโยบายของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นตอ้งมีการเตรียมความพร้อมรับมือสังคมผูสู้งอายซึุ� ง
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ส่วนใหญ่ยงัปฏิบติัตามที�กฎหมายกาํหนดหรือตามนโยบายของผูบ้ริหารในระดับต่าง ๆ ซึ� งถือว่าเป็น

งานที�ทุกองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด เนื�องจากเป็นส่วนหนึ� งในการส่งเสริม

สวสัดิการหรือการสงเคราะห์ใหก้บัผูสู้งอาย ุนอกจากนี� มีแนวคิดว่า องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นจะตอ้ง

เป็นหน่วยงานหลกัในการส่งเสริมและสนับสนุนการใหก้ารสงเคราะห์และดูแลผูสู้งอาย ุโดยบูรณาการ

การทาํงานร่วมกบัทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั� งภาครัฐและภาคเอกชน 

เพื�อเตรียมความพร้อมให้กบัประชาชนก่อนเขา้สู่วยัสูงอายุ ซึ� งหมายความว่าจะตอ้งเตรียมความพร้อม

ให้กบัวยัแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นดา้นการออม ดา้นการดูแลรักษาสุขภาพ และดา้นสังคม รวมทั�งส่งเสริม

และสนับสนุนให้ครอบครัวและชุมชน ตระหนักถึงความสําคญั คุณค่าของผูสู้งอายุ เพราะผูสู้งอายุ

เปรียบเสมือนผูท้รงคุณค่าของสังคม ดงันั�นผูศึ้กษาจึงมีความสนใจที�จะศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี�ยวกบัการ

จัดสวสัดิการผูสู้งอายุและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในการบริหารจัดการสวสัดิการ

ผูสู้งอายขุองไทย 

 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื�อศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี�ยวกบัการจดัสวสัดิการผูสู้งอาย ุ

2. เพื�อศึกษาบทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นในการบริหารจดัการสวสัดิการผูสู้งอายุ

ของไทย 

 

แนวคดิทฤษฎ ี

ความหมายของผู้สูงอายุ 

ผูสู้งอายุ (พระราชบัญญัติผูสู้งอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 3) หมายถึง บุคคลซึ� งมีอายุเกิน 60 ปี

บริบูรณ์ขึ�นไป และมีสญัชาติไทย 

องคก์ารอนามยัโลก(World Health Organization, 1995) ใหค้วามหมายของผูสู้งอายวุ่า หมายถึง 

ประชาชนผูมี้อายตุั�งแต่60 ปีขึ�นไป 

กรมกิจการผูสู้งอายุ (2561) วยัสูงอายุ หรือ วยัชรา หมายถึง มนุษยที์�มีอายุอยู่ในช่วงปลายของ

ชีวิต นิยามของผูสู้งอายุ แตกต่างกันออกไป ขึ�นอยู่กับว่ามองผ่านความรู้สาขาใด เช่น ทางชีววิทยา 

ประชากรศาสตร์ การจา้งงาน และทางสังคมวิทยา เป็นตน้ สาํหรับประเทศไทย ตามกฎหมายกาํหนดไว้

ว่าผูสู้งอายุ คือ บุคคลที�มีอายุตั� งแต่ �� ปีขึ�นไป ในขณะที�ประเทศพฒันาแลว้ ส่วนใหญ่จะมีสัดส่วน

ผูสู้งอายตุ่อประชากรทั�งประเทศสูงกว่าประเทศกาํลงัพฒันา  
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 จากการศึกษาความหมายของค าว่า “ผูสู้งอาย”ุ สรุปไดว้่าผูสู้งอายุคือ บุคคลที�มีอายตุั�งแต่ 60 ปี

ขึ�นไป และเป็นวยัในระยะสุดทา้ยของช่วงอายุมนุษยแ์ละเป็นวยัที�อยู่ในช่วงมีการเปลี�ยนแปลง ในทาง

เสื�อมถอยทั�งด้านร่างกายจิตใจและสังคม ผูสู้งอายุจึงสมควรได้รับการอุปการะช่วยเหลือ จากสังคม

โดยเฉพาะภาครัฐ 

สวสัดกิารสังคม 

พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (2550) สวัสดิการสังคม (Social Welfare) 

หมายถึง ระบบการจัดบริการทางสังคมซึ� งเกี�ยวกบัการป้องกนั การแกไ้ขปัญหา การพฒันา และการ

ส่งเสริมความมั�นคงทางสังคม เพื�อตอบสนองความจาํเป็นขั�นพื�นฐานของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที�

ดีและพึ�งตนเองไดอ้ย่างทั�วถึง เหมาะสม เป็นธรรมและให้เป็นไปตามมาตรฐาน ทั� งทางดา้นการศึกษา 

สุขภาพอนามยั ที�อยู่อาศยั การทาํงานและการมีรายได ้นันทนาการ กระบวนการยุติธรรม และบริการ

สังคมทั�วไป โดยคาํนึงถึงศกัดิ� ศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิที�ประชาชนจะตอ้งไดรั้บ และการมีส่วนร่วมใน

การจดัสวสัดิการสังคมทุกระดบั  

สํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ,กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั�นคง ของ

มนุษย ์(2549) ไดใ้ห้ความหมายของสวสัดิการทางสังคม หมายถึง การจดัสวสัดิการต่างๆของ ภาครัฐ

และเอกชน ในลกัษณะของการช่วยเหลือและส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนไดรั้บการตอบสนอง ความ

ตอ้งการขั�นพื�นฐานในการดาํรงชีวิต เพื�อใหป้ระชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดี (Quality of Life) และ สามารถ

ดาํรงชีวิตอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งปกติ 

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนางานสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ  (2535 – 2539) นิยาม 

“สวสัดิการสังคม” ว่าหมายถึง ระบบการจดับริการสังคม เพื�อแกไ้ขปัญหาทางสังคม อนั เนืองมาจาก

การทีประชาชนไม่สามารถดาํรงชีวิตในสังคมได ้หรือไม่สามารถปรับตวัเขา้กบัระบบของ สังคม และ

ไม่สามารถปฏิบติัหน้าทีทางสังคมของตนเองได้ทั� งนี�  โดยที�บริการดังกล่าวจะตอ้งตอบสนอง ความ

ตอ้งการพื�นฐานของประชาชน และความมนัคงทางสังคมในระดับมาตรฐานเป็นการพฒันา คุณภาพ

ชีวติของประชาชน 

จากความหมายดงักล่าว สามารถสรุปไดว้่า สวสัดิการสังคม หมายถึง ระบบการ จดับริการทาง

สังคมซึ� งเกี�ยวกบัการป้องกนั การแกไ้ขปัญหา การพฒันา และการส่งเสริมความมั�นคงทางสังคม เพื�อ

ตอบสนองความจาํเป็นขั�นพื�นฐานของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที�ดีและพึ� งตนเองได้ อย่างทั�วถึง 

เหมาะสมเป็นธรรมและให้เป็นไปตามมาตรฐานโดยคาํนึงถึงศกัดิ� ศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิที�ประชาชน

จะตอ้งไดรั้บ และการมีส่วนร่วมในการจดัสวสัดิการสงัคมทุกระดบั 
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สถานการณ์สวสัดกิารสังคมของผู้สูงอายุไทย 

 สถานการณ์ผูสู้งอายไุทย พ.ศ. ���� (����) การจดัสวสัดิการสาํหรับดูแลผูสู้งอายใุนอดีตที�ผ่าน

มา หน่วยงานของภาครัฐได้ดาํเนินการจัดสวสัดิการต่าง ๆ เพิ�มมากขึ� นเพื�อให้เพียงพอ ทั�วถึงและ

สอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคม แต่สภาพปัญหาที�แท้จริงปรากฏว่าการให้บริการต่าง ๆ ยงัไม่

เพียงพอและครอบคลุมในหลายพื�นที� เนื�องจากการเปลี�ยนแปลงโครงสร้างประชากรและผลกระทบของ

วิกฤตทางเศรษฐกิจที�ผา่นมา ทาํให้ผูสู้งอายถูุกทอดทิ�งมากขึ�นและไม่ไดรั้บการดูแลจากชุมชน ผูสู้งอายุ

จาํนวนมากที�เขา้ไม่ถึงการให้บริการ รวมทั�งมีผูสู้งอายุขาดโอกาสในการส่งเสริมให้สามารถพึ�งตนเอง

เพราะเกิดความเคยชินกบัการเป็นผูข้อรับบริการจากรัฐ โดยถูกทาํให้คิดว่าเป็นหน้าที�ของรัฐที�ตอ้งให้

การช่วยเหลือเกื�อกูลและรู้สึกว่าตนเป็นผูด้อ้ยโอกาส ดงันั�น หากชุมชนไดเ้ขา้มาจดัสวสัดิการในรูปแบบ

ที�เหมาะสมยอ่มทาํใหผู้สู้งอายสุามารถดาํเนินชีวิตไดอ้ยา่งปกติสุขและลดการพึ�งพาจากภาครัฐ  

พระราชบัญญตัิผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที� 9) มีพระบรมราชโองการโปรด

เกล้าฯ สมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยผูสู้งอายุ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติ

ผูสู้งอายขึุ�นไว ้ณ วนัที� 22 ธนัวาคม 2546 โดยมาตรา 11 ไดก้าํหนดใหผู้สู้งอายมีุสิทธิไดรั้บการคุม้ครอง 

การส่งเสริม และการสนบัสนุนในดา้นต่าง ๆ ดงันี�  

 (1) การบริการทางการแพทยแ์ละการสาธารณสุขที�จดัไวโ้ดยใหค้วามสะดวกและรวดเร็วแก่

ผูสู้งอายเุป็นกรณีพิเศษ 

 (2) การศึกษา การศาสนา และขอ้มูลข่าวสารที�เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินชีวติ 

 (3) การประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที�เหมาะสม 

 (4) การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุ่มในลักษณะ

เครือข่ายหรือชุมชน 

 (5) การอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอายุในอาคาร สถานที�

ยานพาหนะหรือการบริการสาธารณะอื�น 

 (6) การช่วยเหลือดา้นค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม 

 (7) การยกเวน้ค่าเขา้ชมสถานที�ของรัฐ 

 (8) การช่วยเหลือผูสู้งอายซึุ� งไดรั้บอนัตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชน์

โดยมิชอบดว้ยกฎหมาย หรือถูกทอดทิ�ง 
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 (9) การใหค้าํแนะนาํ ปรึกษา ดาํเนินการอื�นที�เกี�ยวขอ้งในทางคดีหรือในทางการแกไ้ขปัญหา

ครอบครัว 

 (10) การจดัที�พกัอาศยั อาหารและเครื�องนุ่งห่มใหต้ามความจาํเป็นอยา่งทั�วถึง 

 (11) การจ่ายเงินเบี�ยยงัชีพเป็นรายเดือนอยา่งทั�วถึงและเป็นธรรม 

 (12) การสงเคราะห์ในการจดัการศพตามประเพณี 

 (13) การอื�นตามที�คณะกรรมการประกาศกาํหนด 

 พระราชบญัญติัผูสู้งอายพุ.ศ. 2546 เป็นกฎหมายที�มีเจตนารมณ์เพื�อพิทกัษสิ์ทธิคุม้ครอง ดูแล 

สนับสนุนให้เกิดการจัดสวสัดิการให้กับผูสู้งอายุครอบคลุมในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการ ตอบสนอง

ความตอ้งการขั�นพื�นฐาน และยงัรวมถึงการจัดสวสัดิการด้านการศึกษา การมีงานทาํ และมีอาชีพที�

เหมาะสม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื�อให้ผูสู้งอายมีุคุณภาพชีวิตที�ดีและสามารถอยู่ในสังคมอยา่งมีคุณค่าและ

มีศกัดิ�ศรี 

 

ปฏิญญาผู้สูงอายุไทย 

 การจัดทําปฏิญญาผู้สูงอายุไทย เกิดขึ� นในปีพ.ศ. 2542 สมัยที�นายชวน หลีกภัยเป็น

นายกรัฐมนตรี เนื�องในวโรกาสที�พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที� 9) ทรงมี

พระชนมายคุรบ 72 พรรษา ประกอบกบัองคก์ารสหประชาชาติไดก้าํหนดใหเ้ป็นปีสากลว่าดว้ยผูสู้งอาย ุ 

 องค์การภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และสถาบันสังคมต่าง ๆ ของไทยได้ตระหนักถึง

ความสําคญัและคุณค่าของผูสู้งอายุ ซึ� งไดท้าํประโยชน์ในฐานะ “ผูใ้ห้” แก่สังคมมาโดยตลอด จึงเห็น

ควรไดรั้บผลในฐานะ “ผูรั้บ” จากสังคมดว้ย 

 ปฏิญญาผูสู้งอายุเป็นพนัธกรณี เพื�อให้ผูสู้งอายุมีคุณภาพชีวิตที�ดี ได้รับการคุม้ครองและ

พิทักษ์สิทธิให้มีแนวทางปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกนัเพื�อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูสู้งอายุไทย โดย

ปฏิญญาผู ้สูงอายุฉบับนี� ได้รับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื�อว ันที�  23 มีนาคม 2542 และมี

สาระสาํคญัดงันี�  

 ขอ้ 1 ผูสู้งอายุตอ้งไดรั้บปัจจยัพื�นฐานในการดาํรงชีวิตอย่างมีคุณค่าและศกัดิ� ศรี ไดรั้บการ

พิทักษ์และคุ้มครองให้พ้นจากการถูกทอดทิ�ง และละเมิดลิขสิทธิ� โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ

โดยเฉพาะผูสู้งอายุที�ไม่สามารถพึ�งตนเองได ้และผูพิ้การที�สูงอาย ุ
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 ขอ้ 2 ผูสู้งอายุควรอยูก่บัครอบครัวโดยไดรั้บความเคารพรัก ความเขา้ใจ ความเอื�ออาทรการ

ดูแลเอาใจใส่ การยอมรับบทบาทของกนัและกนัระหว่างสมาชิกในครอบครัว เพื�อให้เกิดความสัมพนัธ์

อนัดีในการอยูร่่วมกนัอยา่งเป็นสุข 

 ขอ้ 3 ผูสู้งอายคุวรไดรั้บโอกาสในการศึกษา เรียนรู้ และพฒันาศกัยภาพของตนอยา่งต่อเนื�อง 

เขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารและบริการทางสังคมอนัเป็นประโยชน์ในการดาํรงชีวิต เขา้ใจถึงความเปลี�ยนแปลง

ของสังคมรอบดา้น เพื�อสามารถปรับบทบาทของตนใหส้มวยั 

 ข้อ 4 ผู ้สูงอายุควรได้ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้สังคม มีโอกาสได้ทาํงานที�

เหมาะสมกบัวยัตามความสมคัรใจ โดยได้รับค่าตอบแทนที�เป็นธรรม เพื�อให้เกิดความภาคภูมิใจและ

เห็นชีวิตมีคุณค่า 

 ขอ้ 5 ผูสู้งอายุควรไดเ้รียนรู้ในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ต้องมีหลักประกันและ

สามารถเขา้ถึงบริการดา้นสุขภาพอนามยัอย่างครบวงจรโดยเท่าเทียมกนั รวมทั�งได้รับการดูแลจนถึง

วาระสุดทา้ยของชีวิตอยา่งสงบตามคตินิยม 

 ขอ้ 6 ผูสู้งอายุควรไดมี้บทบาท และส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัว ชุมชน และสังคม

โดยเฉพาะการรวมกลุ่มเพื�อแลกเปลี�ยน เรียนรู้ และความเขา้ใจอนัดีระหว่างผูสู้งอายุดว้ยกนั และกับ

บุคคลทุกวยั 

 ขอ้ 7 รัฐโดยการมีส่วนร่วมขององค์การภาคเอกชน ประชาชน สถาบนัสังคม ต้องกาํหนด

นโยบายและแผนหลักด้านผูสู้งอายุ ส่งเสริมและประสานให้หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งดาํเนินการอย่าง

ต่อเนื�องให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 

 ข้อ 8 รัฐโดยการมีส่วนร่วมขององค์การภาคเอกชน ประชาชน สถาบันสังคม ต้องตรา

กฎหมายว่าดว้ยผูสู้งอายุ เพื�อเป็นหลกัประกนัและการบงัคบัใชใ้นการพิทกัษ์สิทธิ คุม้ครองสวสัดิภาพ

และจดัสวสัดิการแก่ผูสู้งอาย ุ

 ขอ้ 9 รัฐโดยการมีส่วนร่วมขององค์การภาคเอกชน ประชาชน สถาบันสังคม ตอ้งรณรงค์

ปลูกฝังค่านิยมให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าของผูสู้งอายุตามวฒันธรรมไทยที�เน้นความกตญั�ูกตเวที

และความเอื�ออาทรต่อกนั 

 สาระสาํคญัของปฏิญญาผูสู้งอายไุทย คือ ผูสู้งอายุจะตอ้งไดรั้บการตอบสนองความ ตอ้งการ

ขั�นพื�นฐาน รวมทั�งตอ้งไดรั้บการพิทกัษ์สิทธิคุม้ครองและรอดพน้จากการถูกละเมิดสิทธิ ที�เกิดจากการ

เลือกปฏิบตัิโดยรัฐจะตอ้งเป็นกลไกหลกัในการกาํหนดและขบัเคลื�อนนโยบายไปสู่ การปฏิบตัิเพื�อเป็น

หลกัประกนัใหก้บัผูสู้งอายดุว้ยการตรากฎหมาย 
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แนวทางการจดัทาํมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 

 แนวทางการจดัทาํมาตรฐานการจดับริการเพื�อสงเคราะห์ผูสู้งอายุ มาจากการประมวลและ

สังเคราะห์กรอบแนวคิดในการจดัสวสัดิการสังคมและการบริการสาธารณะแก่ผูสู้งอาย ุและขอ้กาํหนด 

ตลอดจนกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง โดยเฉพาะอาํนาจหน้าที�ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นเพื�อสรุปเป็น

พื�นฐานแนวทางการจดัทาํมาตรฐานการจดับริการสงเคราะห์ผูสู้งอาย ุโดยไดแ้บ่งเป็นประเภทมาตรฐาน

ดา้นต่าง ๆ รวม 6 ดา้น (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิ�น กระทรวงมหาดไทย, 2548) ดงันี�  

 (1) มาตรฐานด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล หมายถึง เกณฑ์การจดัการบริการและ การ

สงเคราะห์แก่ผูสู้งอายุขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ในดา้นสุขภาพ อนามยัและการ รักษาพยาบาล 

ดงันี�  

  1. จดัตั�งศูนยบ์ริการสาธารณสุขสาํหรับผูสู้งอาย ุ

  2. บริการตรวจสุขภาพที�บา้น 

  3. บริการให้ความรู้แนะนาํดูแลสุขภาพที�ถูกวิธีใหก้บัผูท้ี�ดูแลผูสู้งอายเุช่นการจดัโครงการ

ฝึกอบรมใหผู้ท้ี�ตอ้งดูแลผูสู้งอายใุนครัวเรือน 

  4. บริการตรวจสุขภาพประจาํปี 

  5. บริการให้คาํแนะนาํเกี�ยวกบัสุขภาพและโรคภยัไขเ้จ็บเป็นรายบุคคล 

  6. ออกบตัรประจาํตัวให้กบัผูสู้งอายุเพื�อรักษาฟรีในโรงพยาบาลผูสู้งอายุมีสิทธิรับการ

รักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลแห่งนั�น โดยไม่ต้องเสียค่ารักษาพยาบาล ค่ารักษาพยาบาลในที�นี�

หมายถึง เงินที�สถานพยาบาลเรียกเก็บในการรักษาพยาบาล ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข       ว่า

ดว้ยการสงเคราะห์ผูสู้งอายดุา้นการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2535 

  7. การบริการทางการแพทยแ์ละการบริการสาธารณสุขที�จัดไวโ้ดยให้ความสะดวกและ

รวดเร็วแก่ผูสู้งอายเุป็นกรณีพเิศษ 

  8. บริการช่วยเหลือคา่รักษาพยาบาล 

  9. การประกนัสุขภาพ 

  10. บริการดา้นกายภาพบาํบดั 

 (2) มาตรฐานด้านรายได้ หมายถึง เกณฑ์การจดับริการและการสงเคราะห์แก่ผูสู้งอายุของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นในดา้นรายไดค่้าครองชีพรวมไปถึงการส่งเสริมดา้นอาชีพ ดงันี�  

  1. จดัสวสัดิการดา้นรายไดแ้ก่ผูสู้งอายทีุ�ยากจนและไม่มีแหล่งพึ�งพงิที�เพียงพอ 

  2. ส่งเสริมการจดัตั�งกองทุนส่งเสริมสวสัดิการผูสู้งอายใุนชุมชน               
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  3. การช่วยเหลือค่าครองชีพประจาํวนั 

  4. จ่ายเบี�ยยงัชีพแก่ผูสู้งอาย ุ

  5. การช่วยเหลือดา้นค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม 

  6. กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ 

  7. ให้ส่วนลดในรายการต่าง ๆ เช่น ค่าซื� อยา ค่าโดยสารรถสาธารณะ ค่าโรงแรม 

ภตัตาคาร กิจการดา้นบนัเทิง และสถานที�ราชการ ไดแ้ก่ พิพิธภณัฑ์ โบราณสถาน อุทยานแห่งชาติ ฯลฯ 

ตลอดจน ค่าบริการดา้นทนัตกรรม 

  8. ใหทุ้นประกอบอาชีพที�เหมาะสม 

 (3) มาตรฐานด้านที�พักอาศัย  หมายถึง เกณฑ์การจัดบริการและการสงเคราะห์แก่ผูสู้งอาย ุ

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ในดา้นบริการที�พกัอาศยัและเครื�องนุ่งห่ม ดงันี�  

  1. บา้นพกัคนชรา เป็นบริการที�พกัอาศัยที�จัดให้แก่ผูสู้งอายุที�มีปัญหาทางด้านสุขภาพ

ร่างกายและอารมณ์ ผูสู้งอายุที�ประสบปัญหาทางดา้นการเงินหรือปัญหาอื�น ๆ อนัเป็นเหตุจาํเป็นที�ตอ้ง

แยกออกจาก ครอบครัว หรือผูมี้รายไดน้อ้ย 

  2. สถานพยาบาล เป็นบริการที�พักอาศัยสําหรับผูสู้งอายุที�ต้องการรักษาพยาบาลเป็น

ประจาํและต่อเนื�อง หรือตอ้งการการดูแลรักษาอยา่งใกลชิ้ด 

  3. บา้นพกัคนชราที�ตอ้งเสียค่าบริการส่วนหนึ�ง 

  4. บริการครอบครัวอุปการะเป็นบริการที�จดัใหแ้ก่ผูสู้งอายทุี�อยูค่นเดียว/ไร้ที�พึ�ง 

  5. การจดัที�พกัอาศยัและเครื�องนุ่งห่มใหต้ามความจาํเป็นอยา่งทั�วถึง 

 (4) มาตรฐานด้านนันทนาการ หมายถึง เกณฑ์การจดับริการและการสงเคราะห์แก่ผูสู้งอายุ

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ในดา้นกิจกรรมนนัทนาการเพื�อสร้างความผ่อนคลายทั�งร่างกายและ

จิตใจ ดงันี�  

  1. การจดัตั�งชมรมผูสู้งอายุ เพื�อเป็นศูนยก์ลางข่าวสาร แหล่งพบปะสังสรรคข์องผูสู้งอาย ุ

รวมทั�งเพื�อเป็นการแลกเปลี�ยนประสบการณ์ เป็นศูนยก์ลางในการจดักิจกรรมในวนัสาํคญัทางศาสนา 

จดัทศันศึกษาดา้นศาสนา ดา้นศิลปวฒันธรรม และธรรมชาติ 

  2. ศูนย์บริการผูสู้งอายุ เพื�อให้การปรึกษาแก่ผูสู้งอายุและสมาชิกในครอบครัว เป็น

สถานที�ออกกาํลงักาย เล่นกีฬา พกัผอ่นหยอ่นใจ ทาํงานอดิเรก เป็นตน้ 

  3. สโมสรผูสู้งอายุ เพื�อเป็นศูนยร์วมของผูสู้งอายุในการพกัผ่อน ออกกาํลังกายพบปะ

สังสรรค ์การรับบริการตรวจสุขภาพ การเรียนอาชีพ การเรียนภาษา การรับปรึกษาปัญหาการบาํเพ็ญ
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ประโยชน์ให้สังคม เช่น สอนหนังสือ เล่านิทาน สอนดนตรี สอนลีลาศ ตลอดจนการเยี�ยมเยยีนผูสู้งอายุ

ที�เจ็บป่วยและพิการ 

  4. บริการนนัทนาการ งานรื�นเริงในวนันกัขตัฤกษ ์

  5. การจดักิจกรรมนนัทนาการร่วมกบัเยาวชน คนในชุมชน กลุ่มเครือข่าย 

  6. การทศันศึกษาแหล่งธรรมชาติ ศาสนสถาน แหล่งท่องเที�ยวนอกสถานที� 

 (5) มาตรฐานด้านความมั�นคงทางสังคม ครอบครัว ผู้ดูแล และการคุ้มครอง หมายถึง เกณฑ์

การจดับริการและการสงเคราะห์แก่ผูสู้งอายุขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ด้านบริการทางสังคมที�

เกี�ยวกบัศูนยบ์ริการสังคม การอาํนวยความสะดวกและความปลอดภยั ตลอดจนการคุม้ครองผูสู้งอายุ

ดา้นกฎหมาย สิทธิและสวสัดิการเพื�อใหผู้สู้งอายอุยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีศกัดิ� ศรีและคุณค่า ดงันี�  

  1. โอกาสในการศึกษาเรียนรู้ และพฒันาศกัยภาพของตนเองอย่างต่อเนื�อง เขา้ถึงขอ้มูล

ข่าวสารและบริการทางสงัคม 

  2. การอาํนวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก่ผูสู้งอายุในอาคาร สถานที�

ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอื�น 

  3. การสงเคราะห์การจดัการศพตามประเพณี 

  4. จัดตั� งศูนย์บริการทางสังคมผูสู้งอายุ ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจําหมู่บ้าน โดยมี

ลกัษณะการให้บริการดงันี�  

   (1) การบริการภายในศูนย ์ได้แก่ บริการด้านสุขภาพอนามัย กายภาพบาํบัด สังคม

สงเคราะห์ กิจกรรมเสริมรายได ้กิจกรรมเสริมความรู้ นนัทนาการ และกิจกรรมดา้นศาสนา เป็นตน้ 

   (2) บริการหน่วยเคลื�อนที� เป็นบริการที�จดัใหแ้ก่ผูสู้งอายใุนชุมชน โดยการออก 

หน่วยเคลื�อนที�เยี�ยมเยียน ให้คาํแนะนาํปรึกษาแกไ้ขปัญหา บริการดา้นสุขภาพอนามยั และบริการ ดา้น

ขอ้มูลข่าวสาร เป็นตน้ 

   (3) บริการบ้านพักฉุกเฉิน เป็นการบริการช่วยเหลือผูสู้งอายุที�ประสบปัญหาความ

เดือดร้อนเฉพาะหนา้โดยการรับเขา้บา้นพกัในบา้นพกัฉุกเฉินเป็นการชั�วคราว 

  5. บริการดา้นศาสนกิจ และบริการฌาปนกิจใหค้นชราที�ไม่มีญาติ 

  6. จดัฌาปนกิจสงเคราะห ์

  7. ลดหย่อนภาษีเงินไดใ้ห้แก่บุตร ซึ� งเป็นผูอุ้ปการะเลี� ยงดูผูสู้งอายุที�เป็นบุพการีและไม่มี

รายได ้หรือมีรายไดน้อ้ยกว่า 30,000 บาท (ซึ�งขณะนี�กรมสรรพากรไดด้าํเนินการในส่วนดงักล่าวแลว้) 

  8. จดัให้มีกฎหมายและแนวปฏิบติัในการคุม้ครองและพิทกัษสิ์ทธิของผูสู้งอาย ุ
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  9. ส่งเสริมให้ผูสู้งอายไุดอ้ยูก่บัครอบครัวอยา่งมีคุณภาพและต่อเนื�องจนวาระสุดทา้ยของ

ชีวติ 

  10. รณรงคใ์หค้นในครอบครัว และชุมชนเห็นคุณค่าของผูสู้งอาย ุ

  11. ส่งเสริมค่านิยมในการอยูร่่วมกนักบัผูสู้งอาย ุ

  12. ส่งเสริมสมาชิกในครอบครัวให้มีศกัยภาพในการดูแลผูสู้งอาย ุโดยการให้ความรู้และ

ขอ้มูลแก่ผูดู้แลผูสู้งอายเุกี�ยวกบับริการต่าง ๆ ที�เป็นประโยชน์ 

  13. บริการดา้นกฎหมาย เพื�อป้องกนัรักษาความปลอดภยั สิทธิ และสวสัดิการ 

  14. การช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ� งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหา

ประโยชน์โดยมิชอบดว้ยกฎหมายหรือถูกทอดทิ�ง 

  15. การให้คาํแนะนาํ ปรึกษา หรือดาํเนินการอื�นที�เกี�ยวขอ้งในทางคดี หรือนาํทางการ

แกไ้ขปัญหาครอบครัว 

 (6) มาตรฐานด้านการสร้างบริการและเครือข่ายการเกื�อหนุน หมายถึง เกณฑ์การ จดับริการ

และการสงเคราะห์แก่ผูสู้งอายขุององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นในการสร้างอาสาสมคัร ดูแลผูสู้งอายุ

การสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มผูสู้งอายุและการจัดให้มีศูนยบ์ริการชุมชนอเนกประสงคแ์ก่ผูสู้งอาย ุ

จัดตั� งและพัฒนาบริการทางด้านสังคมในชุมชนที�สามารถเข้าถึงผู ้สูงอายุมากที�สุด โดยเน้นการ

ให้บริการถึงบา้นและมีการสอดประสานกนัระหว่างบริการทางสุขภาพและทางสังคม โดยครอบคลุม

บริการ ดงัต่อไปนี�  

  1. ศูนยเ์อนกประสงคส์าํหรับผูสู้งอาย ุ

  2. ศูนยดู์แลผูสู้งอายใุนเวลากลางวนั 

  3. บริการเยี�ยมบา้น 

  4. ระบบดูแลผูสู้งอายใุนชุมชน 

  5. บริการชุมชนเคลื�อนที�ไปในพื�นที�ต่าง ๆ โดยเฉพาะพื�นที�ห่างไกล 

  6. จดัตั�งระบบเฝ้าระวงั เกื�อกูล และดูแลผูสู้งอายโุดยชุมชน 

  7. จดัให้มีอาสาสมคัรดูแลผูสู้งอายใุนชุมชน 

  8. ใหค้วามรู้ความสามารถใหก้บัผูดู้แลผูสู้งอายแุละอาสาสมคัรผูดู้แล 

  9. สนบัสนุนให้ผูสู้งอายมีุเครือข่ายช่วยเหลือซึ�งกนัและกนัในชุมชน 
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  10. บริการแม่บ้าน โดยการจัดส่งแม่บ้านไปช่วยเหลือผู ้สูงอายุในการทํางานบ้าน                  

ต่าง ๆ เช่น การจ่ายของ ทาํความสะอาดบ้าน ประกอบอาหาร และการช่วยเหลืออื�น ๆ ที�จะช่วยให้

ผูสู้งอายสุบายขึ�น 

 มาตรฐานการสงเคราะห์ผูสู้งอาย ุเป็นตวัชี�วดัที�มีความสาํคญัละเป็นภารกิจที�ตอบสนองความ

จาํเป็นพื�นฐานในการดาํรงชีวิตของผูสู้งอายุ เพื�อกาํหนดให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นตอ้งจดับริการ

หรือสวสัดิการให้แก่ผูสู้งอาย ุ

บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในการบริหารจัดการสวสัดกิารผู้สูงอายุของไทย 

 การจัดสวัสดิการสังคมเกี�ยวกับผู ้สูงอายุ นอกจากจะกําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทยและ พระราชบญัญตัิผูสู้งอายุ พ.ศ. 2546 แลว้ ยงัมีการกาํหนดไวใ้นแผนต่าง ๆ เพื�อ

เป็นแนวทางในการดาํเนินงานของ หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง เช่น แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบบัที� 8 (พ.ศ. 2540-2544) ไดก้าํหนดแนวทาง หลกัในการพฒันากลุ่มผูสู้งอายยุากจนที�ไม่มีญาติ หรือ

ผูเ้ลี� ยงดูไวห้ลายแนวทาง เช่น การจัดสวสัดิการสงเคราะห์ การส่งเสริมให้ครอบครัวเห็นความสําคญั

และเอาใจใส่ดูแลผูสู้งอาย ุการสนับสนุนให้สถานพยาบาลเอกชน องคก์ร เอกชน องค์กรศาสนา และ

ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมช่วยเหลือผูสู้งอายุ ส่วนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที� 9 

(พ.ศ. 2545-2549) ได้ระบุถึงการสร้างหลกัประกนัให้กบัคนทุกช่วงวยั ซึ� งครอบคลุมถึงกลุ่มผูสู้งอายุ

ด้วย ขณะเดียวกนัแผนดังกล่าวยงัให้ความสําคญักับการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิ�นในการจดั สวสัดิการเกี�ยวกบัผูสู้งอายดุว้ย  

 ในส่วนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น มีภารกิจอาํนาจหนา้ที�ในการสงเคราะห์และส่งเสริม

การพัฒนา คุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ ซึ� งตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญติัสภา

ตาํบลและองค์การบริหาร ส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 กาํหนดให้เทศบาลตาํบลและองค์การบริหารส่วน

ตาํบลมีอาํนาจหน้าที�ตอ้งทาํในประการหนึ� ง คือ ส่งเสริมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอายุ และผู ้

พิการ และนอกจากนี�  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นยงัมี อาํนาจหน้าที�ตามภารกิจที�ไดรั้บการถ่ายโอน

ตามพระราชบญัญติักาํหนดแผน และขั�นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่ องคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น 

พ.ศ. 2542 ซึ� งได้กาํหนดกรอบทิศทางและแนวทางการดําเนินงานของแผนปฏิบัติการ ซึ� งกาํหนด

หลักการทั�วไปในการถ่ายโอนภารกิจ รูปแบบการถ่ายโอนและหน้าที�การจัดระบบบริการสาธารณะ 

ระหว่างรัฐกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นไวใ้นมาตรา 16 (10) ซึ� งกาํหนดให้เทศบาลเมืองพทัยา และ

องค์การบริหาร ส่วนตาํบล มีอาํนาจหน้าที�ในการจัดบริการสาธารณะด้านการสงเคราะห์และพฒันา

คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูด้้อยโอกาส ซึ� งเป็นการกล่าวถึงการสงเคราะห์และพฒันาคุณภาพ
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ชีวิตของผูสู้งอายโุดยรวมไวก้บักลุ่ม ผูด้อ้ยโอกาสอื�น ๆ ซึ� งเป็นภารกิจเกี�ยวกบัการสงเคราะห์ผูสู้งอาย ุ

อนัไดแ้ก่ สถานสงเคราะห์คนชรา เบี� ยยงัชีพ ผูสู้งอาย ุศูนยบ์ริการทางสังคมผูสู้งอายุในชุมชน โดยถ่าย

โอนจากกรมประชาสงเคราะห์ (เดิม) ไปให้กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น (กรมส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิ�น กระทรวงมหาดไทย, 2548)  

 ดว้ยภารกิจดงักล่าวแลว้ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิ�นจึงไดก้าํหนดมาตรฐานในการ

สงเคราะห์ ผูสู้งอาย ุจาํนวน 6 มาตรฐานให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นเพื�อไดใ้ชเ้ป็นกรอบในการท 

างานด้านการจัด สวสัดิการทางสังคมเกี�ยวกับผูสู้งอายุ ซึ� งได้แก่ 1) มาตรฐานด้านสุขภาพและการ

รักษาพยาบาล 2) มาตรฐานดา้นรายได้ 3) มาตรฐานดา้นที�พกัอาศยั 4) มาตรฐานดา้นนันทนาการ   5) 

มาตรฐานด้านความมั�นคงทางสังคมครอบครัว ผูดู้แล และการคุม้ครอง 6) มาตรฐานด้านการสร้าง

บริการทางสังคมและเครือข่ายการเกื�อหนุน (กรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ. 2552) ซึ� งจากการศึกษา

งานวิจยัต่าง ๆ เกี�ยวกบัการจดัสวสัดิการให้กบัผูสู้งอายใุนพื�นที�พบว่าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นมีการ

จดัสวสัดิการให้กบัผูสู้งอายุตามมาตรฐานการสงเคราะห์ผูสู้งอายุของกรมส่งเสริมการปกครองส่วน

ทอ้งถิ�น จาํนวน 6 ดา้น ดงันี�  

 (1) มาตรฐานด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล หมายถึง เกณฑ์การจดัการบริการและ กา

สงเคราะห์แก่ผูสู้งอายุขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ในดา้นสุขภาพ อนามยัและการ รักษาพยาบาล 

ซึ� งจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยต่าง ๆ พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นมีการจดัการ

บริการดา้นสุขภาพให้กบัผูสู้งอายใุนพื�นที� ดงัจะเห็นไดจ้ากงานศึกษาของ มะกรี ยูโซ๊ะ ศึกษาเรื�องการ

จดัสวสัดิการผูสู้งอายขุององคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะเอะ อาํเภอกรงปินัง จงัหวดัยะลา ผลการศึกษา

พบว่าการจดัสวสัดิการผูสู้งอายขุององคก์ารบริหารส่วนตาํบล สะเอะ อาํเภอกรงปินัง จงัหวดัยะลา เป็น

การบริหารจดัการที�ตรงกบัความตอ้งการของผูสู้งอายุ มีการแยกห้องสําหรับตรวจผูสู้งอายุโดยเฉพาะ 

แยกต่างหากจากหอ้งทั�วไป (มะกรี ยโูซ๊ะ, 2553) 

 (2) มาตรฐานด้านรายได้ หมายถึง เกณฑ์การจดับริการและการสงเคราะห์แก่ผูสู้งอายุของ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นในด้านรายได้ค่าครองชีพรวมไปถึงการส่งเสริมด้านอาชีพ ซึ� งจากการ

ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยต่าง ๆ พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นมีการจัดการบริการด้าน

รายได้ ดังจะเห็นได้จากงานศึกษาของ พรพรม ไขชยัภูมิ และ ภรณี ศิริโชต ศึกษาเรื�องความตอ้งการ

สวสัดิการสาํหรับผูสู้งอายขุองเทศบาลตาํบลโนนไทย อาํเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสีมา              ผล

การศึกษาพบว่าผูสู้งอายุของเทศบาลตาํบลโนนไทย ได้รับสวสัดิการการสงเคราะห์เบี� ยยงัชีพ อย่าง

ทั�วถึง (พรพรม ไขชยัภูมิ และ ภรณี ศิริโชต, 2553) 
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 (3) มาตรฐานด้านที�พักอาศัย  หมายถึง เกณฑ์การจัดบริการและการสงเคราะห์แก่ผูสู้งอาย ุ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น ในด้านบริการที�พักอาศัยและเครื� องนุ่งห่ม ซึ� งจากการทบทวน

วรรณกรรมและงานวิจยัต่าง ๆ พบว่าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นมีการจดัการบริการดา้นที�พกัอาศยั ดงั

จะเห็นได้จากงานศึกษาของ ดุษดี ช่วยเสน ศึกษาเรื�องการดาํเนินงานสวสัดิการผูสู้งอายุขององค์การ

บริหารส่วนตาํบลสุไหงปาดี อาํเภอสุไหงปาดี จงัหวดันราธิวาส ผลการศึกษาพบว่าตามมาตรฐานการ

สงเคราะห์ผูสู้งอายุองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสุไหงปาดี มีการดาํเนินงานตามมาตรฐานดา้นที�พกัอาศยั 

มีการจดัที�พกัอาศยัใหก้บัผูสู้งอายทีุ�ไร้ที�พึ�ง  (ดุษดี ช่วยเสน, 2553)   

 (4) มาตรฐานด้านนันทนาการ หมายถึง เกณฑ์การจดับริการและการสงเคราะห์แก่ผูสู้งอายุ

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ในดา้นกิจกรรมนนัทนาการเพื�อสร้างความผ่อนคลายทั�งร่างกายและ

จิตใจ ซึ� งจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัต่าง ๆ พบว่าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นมีการจดัการ

บริการดา้นนนัทนาการ ดงัจะเห็นไดจ้ากงานศึกษาของนงนุช อินเต๊ะแกว้ ศึกษาเรื�องการบริหารจดัการ

ดา้นผูสู้งอายตุามมาตรฐานการสงเคราะห์ผูสู้งอายขุององคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่หอพระ อาํเภอแม่

แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า มีความเป็นไปไดข้องการบริหารจดัการสวสัการดา้นผูสู้งอาย ุ

ในดา้นที� 4 มาตรฐานดา้นนนัทนาการ เพราะมีการจดัตั�งชมรมระดบัหมู่บา้นและระดบัตาํบล ตั�งแต่เมื�อ

ปี พ.ศ.2540 โดยมีประธานชมรมผูสู้งอายตุาํบลเป็นผูริ้เริ�ม และมีการดาํเนินกิจการที�เกี�ยวขอ้งเชื�อมโยง

กนัไดดี้ที�สุด (นงนุช อินเต๊ะแกว้, 2554) 

 (5) มาตรฐานด้านความมั�นคงทางสังคม ครอบครัว ผู้ดูแล และการคุ้มครอง หมายถึง เกณฑ์

การจดับริการและการสงเคราะห์แก่ผูสู้งอายุขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ด้านบริการทางสังคมที�

เกี�ยวกบัศูนยบ์ริการสังคม การอาํนวยความสะดวกและความปลอดภยั ตลอดจนการคุม้ครองผูสู้งอายุ

ด้านกฎหมาย สิทธิและสวสัดิการเพื�อให้ผูสู้งอายุอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีศกัดิ� ศรีและคุณค่า ซึ� งจากการ

ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัต่าง ๆ พบว่าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นมีการจดัการบริการดา้นดา้น

ความมั�นคงทางสังคม ครอบครัว ผูดู้แล และการคุม้ครอง ดังจะเห็นได้จากงานศึกษาของ ณัฏฐ์ชยธร 

เดชสิทธิ� บุลพร ศึกษาเรื�องคุณภาพชีวิตและความตอ้งการสนบัสนุนสวสัดิการดา้นสุขภาพของผูสู้งอาย ุ

ในชุมชนสามตาํบล จงัหวดันครปฐม ผลการศึกษาพบว่า มีหน่วยบริการ สาธารณสุขเคลื�อนที�ในการ

ตรวจเยี�ยมผูสู้งอายุตามบา้น และมีการประชาสัมพนัธ์สิทธิต่าง ๆ ทางเสียงตามสาย (ณัฏฐ์ชยธร เดช

สิทธิ� บุลพร, 2557) 

 (6) มาตรฐานด้านการสร้างบริการและเครือข่ายการเกื�อหนุน หมายถึง เกณฑ์การ จดับริการ

และการสงเคราะห์แก่ผูสู้งอายขุององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นในการสร้างอาสาสมคัร ดูแลผูสู้งอายุ
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การสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มผูสู้งอายุและการจัดให้มีศูนยบ์ริการชุมชนอเนกประสงคแ์ก่ผูสู้งอาย ุ

จัดตั� งและพัฒนาบริการทางด้านสังคมในชุมชนที�สามารถเข้าถึงผู ้สูงอายุมากที�สุด โดยเน้นการ

ให้บริการถึงบา้นและมีการสอดประสานกนัระหว่างบริการทางสุขภาพและทางสังคม โดยครอบคลุม

บริการ ซึ� งจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยต่าง ๆ พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นมีการ

จดัการบริการด้านการสร้างบริการและเครือข่ายการเกื�อหนุน ดังจะเห็นได้จากงานศึกษาของ จารุชา 

พานนนท์ ได้ศึกษาเรื� องการพฒันาการจัดสวสัดิการผูสู้งอายุในเขต เทศบาลตาํบลสตึก อาํเภอสตึก 

จงัหวดับุรีรัมย ์ผลการศึกษาพบว่า มีการประสานกบัหน่วยงานภาคีเครือข่ายการพฒันาที�เกี�ยวขอ้ง กลุ่ม

อาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มประชาสังคมในชุมชนให้มีส่วนร่วมในความต้องการและจัด

สวสัดิการผูสู้งอายุ นอกจากนั�น การจดัตั�งชมรมเครือข่ายผูสู้งอายุเป็นแนวทางหนึ�งที�จะก่อให้เกิดการ

ช่วยเหลือเกื�อกูลซึ�งกนัและกนัได ้(จารุชา พานนนท,์ 2554)   

 

บทสรุป 

  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นของไทยมีบทบาทในการจดัสวสัดิการผูสู้งอายุในพื�นที�ทั� ง 6 

ด้าน ได้แก่ 1.มาตรฐานด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล องค์การบริหารส่วนตาํบลสะเอะ อาํเภอ

กรงปินัง จังหวดัยะลามีการแยกห้องสําหรับตรวจผูสู้งอายุโดยเฉพาะ แยกต่างหากจากห้องทั�วไป 2.

มาตรฐานด้านรายได้ ผูสู้งอายุของเทศบาลตาํบลโนนไทย ไดรั้บสวสัดิการการสงเคราะห์เบี� ยยงัชีพ

ให้กับผูสู้งอายุอย่างทั�วถึง 3.มาตรฐานด้านที�พักอาศัย องค์การบริหารส่วนตาํบลสุไหงปาดี มีการ

ดาํเนินงานตามมาตรฐานด้านที�พกัอาศยั มีการจดัที�พกัอาศยัให้กับผูสู้งอายทีุ�ไร้ที�พึ�ง 4.มาตรฐานดา้น

นันทนาการ องค์การบริหารส่วนตาํบลแม่หอพระ อาํเภอแม่แตง จังหวดัเชียงใหม่ มีการจัดตั�งชมรม

ระดบัหมู่บา้นและระดบัตาํบล ตั�งแต่เมื�อปี พ.ศ.2540 โดยมีประธานชมรมผูสู้งอายตุาํบลเป็นผูริ้เริ�ม และ

มีการดาํเนินกิจการที�เกี�ยวขอ้งเชื�อมโยงกนัไดดี้ที�สุด 5.มาตรฐานดา้นความมั�นคงทางสังคม ครอบครัว 

ผูดู้แล และการคุม้ครอง ในชุมชนสามตาํบล จงัหวดันครปฐม มีหน่วยบริการ สาธารณสุขเคลื�อนที�ใน

การตรวจเยี�ยมผูสู้งอายุตามบ้าน 6. มาตรฐานดา้นการสร้างบริการและเครือข่ายการเกื�อหนุน เทศบาล

ตาํบลสตึก อาํเภอสตึก จงัหวดับุรีรัมย ์มีการประสานกบัหน่วยงานภาคีเครือข่ายการพฒันาที�เกี�ยวขอ้ง 

กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มประชาสังคมในชุมชนให้มีส่วนร่วมในความตอ้งการและจัด

สวสัดิการผูสู้งอายุ นอกจากนั�น การจดัตั�งชมรมเครือข่ายผูสู้งอายุเป็นแนวทางหนึ�งที�จะก่อให้เกิดการ

ช่วยเหลือเกื�อกูลซึ�งกนัและกนัได ้                             
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 จะเห็นไดว่้า หากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น มีการนาํมาตรฐานการสงเคราะห์ผูสู้งอายุมา

ปรับใช้ให้ประสบผลสําเร็จนั� น สิ� งสําคัญที�สุด คือ นโยบายของผูบ้ริหารที�ให้ความสําคญักับการ

ดาํเนินงานดา้นผูสู้งอายมุากนอ้ยเพียงใด อีกประการหนึ�งคือ การประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานที�มี

หน้าที� เกี�ยวขอ้ง การสนับสนุนเครือข่ายการดูแลผูสู้งอายุในชุมชน ทั� งนี� เพราะการดําเนินงานด้าน

ผูสู้งอายใุห้ประสบผลสาํเร็จนั�น องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นคงไม่สามารถดาํเนินการแต่โดยลาํพงัได ้

และประการสุดทา้ยที�มีความสําคญัเป็นอยา่งยิ�งคือ ศกัยภาพและความเขม้แขง็ของผู้สู้งอายุเอง เพราะ

หากขาดสิ�งนี� แลว้ กค็งเป็นการยากที�การดาํเนินงานดา้นผูสู้งอายจุะประสบผลสาํเร็จ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นควรส่งเสริมนโยบาย สร้างงาน สร้างอาชีพให้กบัผูสู้งอาย ุ

เพื�อเพิ�มทักษะการประกอบอาชีพให้แก่ผูสู้งอายุ โดยแลกเปลี�ยนความรู้ที�มีอยู่และถ่ายทอดให้แก่

ผูสู้งอายุหรือประชาชนทั�วไปที�สนใจ นอกจากจะเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ผูสู้งอายุแลว้ ยงัจะทาํให้

ผูสู้งอายเุกิดความภูมิใจในตนเอง เห็นคุณค่าและศกัยภาพของตนเองมากขึ�น  

 2. องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นควรมีนโยบาย สนับสนุนการจดัตั�งโรงเรียนผูสู้งอายุ เพื�อ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการจดัการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผูสู้งอายสุร้างสรรคป์ระโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 

เสริมสร้างศักยภาพ คุณค่าภูมิปัญญาผูสู้งอายุให้เป็นที�ประจักษ์และยอมรับ ส่งเสริมภูมิปัญญาและ

วฒันธรรมทอ้งถิ�นใหด้าํรงสืบต่อไป 

 3. องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นควรมีนโยบายสนบัสนุนผลกัดนัให้มีการพฒันาโครงสร้าง

พื�นฐานที�เป็นมิตรแก่ผูสู้งอายุ เช่น การจดัทาํห้องนํ� าสาธารณะสาํหรับผูสู้งอายุโดยเฉพาะ ตามบริเวณ

สถานที�ราชการและสวนสาธารณะต่างๆ เพื�ออาํนวยความสะดวกให้กบัผูสู้งอายทีุ�มีปัญหาดา้นสุขภาพ 
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บทคดัย่อ 

          บทความวิชาการนี� เป็นการนําเสนอแนวทางการดูแลพนักงานภาครัฐ ในการพฒันาที�ส่งเสริม

คุณภาพชีวิตของบุคลากรในด้านการทาํงานและด้านอื�น ๆ ขององค์กร เพื�อให้พนักงานภาครัฐนั� น

สามารถปฏิบตัิงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยนาํแนวคิด ทฤษฎี/งานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อเป็นแนวทาง

ในการอธิบาย ผลกระทบภาระทางการเงินของพนักงานภาครัฐนั�น ประกอบดว้ย ผลกระทบภาระทาง

การเงิน แนวคิดและความสาํคญัภาระทางการเงิน และพฤติกรรมการบริโภค ส่วนพฤติกรรมการบริโภค

นั�น ประกอบไปดว้ยกระบวนการของผูบ้ริโภคและปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื�อของผูบ้ริโภค 

ซึ�งพฤติกรรมของผูบ้ริโภคดงักล่าวเป็นการบ่งบอกถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคหรือพนกังานภาครัฐที�

มีในอยูส่ังคม 
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Abstract 

             This paper presents guidelines for taking care of government employees. In the development 

that promotes the quality of life of personnel in work and other areas of the organization so that 

government employees can work effectively by applying the concepts, theories, and related research. 

as well as the opinions of the author accompanying as a guide to explain .The impact on the financial 

burden of government employees consists of the impact on the financial burden. Concept and 

importance of financial burden and consumption behavior As for the consumption behavior it consists 

of consumer processes and factors that influence consumers' purchasing behavior. The behavior of 

such consumers indicates the needs of consumers or government employees in society. 

 

Keywords: government employees, financial burden, behavior 

 

บทนํา 

          ความปรารถนาสูงสุดของมนุษย ์ ก็คือการแสวงหาความสุข มนุษยท์ั�งโลกลว้นอยากมีความสุข

ดว้ยการแสวงหาสิ�งที�ตนเองตอ้งการเงินเป็นตวัแทนแห่งความสุข นาํความสุขมาใหม้นุษยที์�คลา้ย ๆ กนั 

เช่น การมีสถานะทางสังคมหรืออาํนาจ เสพติดกับวัตถุนิยมแบบไม่มีมีที�สิ�นสุด สิ� งอาํนวยความ

สะดวกสบายแก่ชีวิตมนุษย ์เกิดความโลภจากการเห็นบุคคลอื�นที� มีมากกว่า อยากที�จะได้มีฐานะ

เทียบเท่า ซึ� งเงินเป็นปัจจยัที�สาํคญัที�นาํความสุขมาให้มนุษย ์ อยา่งนอ้ยความสุข ทาํให้จิตใจมนุษยรู้์สึกดี

ใชชี้วิตในสังคมไดอ้ยา่งสงบสุข มีคุณภาพชีวิตที�ดี ส่งผลดีในดา้นการทาํงาน ทาํงานไดอ้ยา่งเตม็ที�และมี

ประสิทธิภาพในการทาํงาน มนุษยล์ว้นมีอาชีพการทาํงานที�แตกต่างกนัออกไป แต่สิ�งที�มนุษยอ์ยากได ้

คือการได้รับความมั�นคงจากการทาํงานและความมั�นคงของชีวิต อยู่ในองค์กรอย่างยาวนาน ได้รับ

ความกา้วหน้าในตาํแหน่งหน้าที�การงาน ซึ� งชีวิตในอนาคตไม่มีใครสามารถรู้ล่วงหน้าได้ จึงทาํให้

บุคคลส่วนใหญ่อยากเขา้มาทาํงานในองคก์รภาครัฐ มากกว่าภาคเอกชน ซึ� งภาคเอกชนมีสวสัดิการและ

ไดรั้บค่าตอบแทนที�สูงกว่าภาครัฐ แต่บุคลากรในองคก์รไม่สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้าไดว้่าต่อไปใน

อนาคตองคก์รจะสามารถดาํเนินธุรกิจไปในทิศทางใดบุคลากรที�ทาํงานในองคก์รภาครัฐ หมายรวมถึง

ไม่ว่าจะเป็น ข้าราชการลูกจ้างประจําลูกจ้างชั�วคราวเจ้าหน้าที�และพนักงานในระดับอื�น ๆ ของ

กระทรวงต่าง ๆ กลุ่มบุคลากรส่วนใหญ่ช่วงอายมุกัจะอยูใ่นช่วงวยักลางคน มีครอบครัวแลว้ มีหนา้ที�ที�

ตอ้งรับผิดชอบในครอบครัวฐานเงินเดือนที�มั�นคง แต่ค่าใช้จ่ายไม่คงทน มีการปรับเปลี�ยนไปเรื� อย ๆ 
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ตามกาลเวลาที�เวียนหมุนไป ภาระทางการเงินก็เพิ�มมากขึ�น ส่งผลต่อการทาํงาน มีความเครียดสะสม 

ความสัมพนัธ์ทางสังคมลดน้อยลง ซึ� งพนกังานภาครัฐก็เช่นเดียวกนั ถึงแมว้่าบุคลากรที�ทาํงานในส่วน

ถิ�นจะลดค่าเดินทาง เพราะส่วนใหญ่จะเลือกลงที�ทาํงานใกลบ้า้น ใกลชิ้ดกบับุคคลในครอบครัวมากขึ�น 

แต่การที�ค่าตอบแทนของแต่ละเดือนก็มีน้อย ค่าใชจ่้ายก็มีเช่นกนั ซึ� งมนุษยล์ว้นมีความโลภ เขา้มาเป็น

ส่วนหนึ� งในชีวิต เพื�อให้ได้ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที�การงาน ความมั�นคง และความปลอดภัย

ความสุขสบายในชีวติ 

          องค์กรภาครัฐในประเทศไทยมีจํานวนทั� งสิ�น �,��� องค์กร(สํานักงานคณะกรรมการข้อมูล

ข่าวสารของราชการหรือ สขร.) แยกออกเป็นกระทรวง ทบวง กรม และรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ จากที�กล่าว

มาถือว่าเป็นองค์กรที� มีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ มีโครงสร้างการบริหารประเทศและมี

แผนปฏิบติัอย่างชัดเจน ทั� งนี� ขา้ราชการดาํเนินงานภายใตอ้งค์กรของรัฐ มีหน้าที�บริการอาํนวยความ

สะดวกให้แก่ประชาชนและรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ ดาํเนินงานอย่างซื�อสัตยส์มกบั

เป็นขา้ของแผ่นดิน ซึ� งในการทาํงานขององคก์รภาครัฐบุคลากร มกัจะทาํงานผูกผนักบัองคก์รเดิมเป็น

เวลายาวนานในขณะที�องค์กรตอ้งนําบุคคลรุ่นใหม่จากภายนอกเข้ามาเสริมเป็นระยะ เพื�อทดแทน

บุคลากรเดิมที�เกษียณหรือให้องคไ์ดมี้การผสมของ บุคคลรุ่นใหม่บุคลากรเดิม ดงันั�นเมื�อบุคลากรุ่นใหม่

ไดเ้ขา้มาทาํงานระยะแรก ก็จะพบกบัปัญหาค่าใชจ่้ายไม่เพียงพอประกอบกบัปัจจุบนัค่าครองชีพ  สูงขึ�น 

สภาพเศรษฐกิจถดถอย ส่งผลกระทบทั�งดา้นคุณภาพชีวิต ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นความสัมพนัธ์ทาง

สงัคม ดา้นการทาํงานและการให้บริการประชาชน 

          ดงันั�น การดูแลพนกังานภาครัฐ จึงมีความสําคญัเป็นอย่างมาก เพื�อให้มีคุณภาพชีวิตที�ดีสามารถ

ทาํงานไดอ้ยา่งมีความสุขอีกทั�ง สามารถใช้เป็นแนวทางในการกาํหนดนโยบายในการพฒันาคุณภาพ

ชีวิตของพนักงานภาครัฐให้มีความเหมาะสม สามารถปฏิบัติงานในตาํแหน่งและหน้าที�ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายขององค์กรที�กาํหนดไวต่อไป โดยผูเ้ขียนจาํนําเสนอแนวคิด ทฤษฎี 

งานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง รวมถึงคดิเห็นของผูเ้ขียนมาโดยนาํเสนอผา่นการวิเคราะห์และการสงัเคราะห์ ดงันี�  

1. ด้านผลกระทบภาระทางการเงิน 

          สังคมไทยเป็นสังคมที�มีค่านิยมในการประกอบอาชีพรับราชการ ทั� งนี� เนื�องมาจากอาชีพรับ

ราชการเป็นอาชีพที�ไดรั้บการยอมรับว่ามีเกียรติ เป็นอาชีพที�มั�นคง มีหลกัประกนัและสวสัดิการตลอด

ชีวิตการทาํงาน ไดรั้บผลประโยชน์จากบาํเหน็จบาํนาญจนเมื�อครบอายรุาชการหรือเกษียณอายรุาชการ

ทาํให้คนจาํนวนมากพยายามที�จะเขา้มาทาํงานในระบบขา้ราชการ ทั�งนี� เมื�อมีการวิเคราะห์ประเด็นดา้น

ดา้นผลกระทบภาระทางการเงินสามารถอธิบายไดด้งันี�  
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          �.� ประเด็นรายได้และสวสัดกิารภาครัฐ 

                      พนักงานภาครัฐมีรายได้หรือเงินเดือนตามประเภทตําแหน่งและระดับต ําแหน่ง

พระราชบญัญติั ระเบียบขา้ราชการพลเรือน (ฉบบัที� ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ แบ่งออกเป็น � บญัชีตามประเภท

ตาํแหน่ง ได้แก่ ประเภทบริหาร ประเภทอาํนวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั�วไป ซึ� งแต่ละ

ประเภทได้มีการกาํหนดเงินเดือนขั�นตํ�าขั�นสูงของแต่ละระดบัไว ้ประเภทบริหาร มีเงินเดือนระหว่าง 

��,���-��,���บาท ประเภทอาํนวยการ มีเงินเดือนระหว่าง ��,���-��,��� บาท ประเภทวิชาการ มี

เงินเดือนระหว่าง�,���-��,��� บาท และประเภททั�วไป มีเงินเดือนระหว่าง �,���-��,��� บาท 

ครอบครัวขา้ราชการทุกประเภทและระดบัตาํแหน่งทั�วประเทศ มีรายไดเ้ฉลี�ยเดือนละ ��,��� บาท ส่วน

ใหญ่เป็นค่าตอบแทนที�ได้รับเป็นประจาํจากการทาํงาน เช่น เงินเดือน/เงินประจาํตาํแหน่ง และเงิน

เพิ�มเติมพิเศษ (ร้อยละ ��.�) รองลงมาคือรายได้จากการประกอบธุรกิจส่วนตวั (ร้อยละ �.�) รายไดที้�

ไดรั้บเป็นครั� งคราว เช่น ค่าเบี�ยประชุม/ค่าล่วงเวลา/โบนัส (ร้อยละ �.�) รายไดจ้ากการให้เช่าทรัพยสิ์น 

(ร้อยละ �.�) และรายไดอื้�น ๆ เช่น ดอกเบี�ยเงินปันผล และเงินช่วยเหลือจากบุคคลอื�น/รัฐ เป็นตน้ (ร้อย

ละ �.�) (สาํนกังาน ก.พ) 

         สวสัดิการหรือค่าตอบแทนที�ขา้ราชการไดรั้บจากทางราชการ ค่าตอบแทนที�ทางราชการจดัให้แก่

ราชการในฐานะที�เป็นสมาชิกขององคก์ร เพื�อช่วยให้มีความมั�นคงในชีวิต ตลอดจนเป็นเครื�องมือสาํคญั

ในการเสริมสร้างขวญักาํลงัใจให้ขา้ราชการปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและบงัเกิดประสิทธิผล 

โดยสวัสดิการของข้าราชการพลเรือนสามัญ มีทั� งที� กําหนดให้ เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน 

นอกเหนือจากเงินเดือนซึ� งเป็นการตอบแทนให้ตามค่าของงานในแต่ละตาํแหน่งแลว้ ยงัมีสวสัดิการ

และประโยชน์เกื�อกูลต่างๆ อีกด้วย โดยสวสัดิการเป็นการให้ค่าตอบแทน เพื�อช่วยให้ข้าราชการมี

ความรู้สึกสะดวกสบายและมีความมั�นคงในการดํารงชีวิต ส่วนประโยชน์เกื�อกูลนั� น เป็นการให้

ค่าตอบแทนเพื�อช่วยอาํนวยความสะดวกในการปฏิบติังาน โดยทั�งสวสัดิการและประโยชน์เกื�อกูลลว้น

เป็นเครื�องมือสาํคญัในการเสริมสร้างขวญักาํลงัใจให้ขา้ราชการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ

บังเกิดประสิทธิผล ตลอดจนจูงใจให้ผูที้�มีความรู้ ความสามารถเขา้มารับราชการและรักษาบุคคล

เหล่านั�นใหอ้ยู่ในระบบราชการ เช่น ค่าเล่าเรียนบุตร โดยที�บุตรจะไดสิ้ทธิ� นี� ถึง � คน สิทธิ� การลางานค่า

รักษาพยาบาล ( ครอบคลุมไปถึง พ่อแม่ คู่สมรส และบุตร ) สิทธิ� ในการลาเครื�องราชอิสริยาภรณ์

บาํเหน็จบาํนาญ สามารถเลือกไดว้่าจะรับบาํเหน็จเป็นเงินกอ้น หรือจะเป็นบาํนาญที�ไดรั้บรายเดือนไป

จนตลอดชีวิต หากเลือกรับเป็นเงินบาํนาญสวสัดิการในการรักษาพยาบาลกย็งัคงอยูไ่ปตลอดชีวิต  
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           �.� การใช้จ่ายของพนักงานภาครัฐ     

           การใช้จ่ายเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินชีวิตประจาํวนัของ บุคคลทุกคน

การที�กิจกรรมนี� จะเกิดขึ�นมากน้อยเพียงใดขึ�นอยู่กบัระดับรายไดเ้ป็นสําคญัพฤติกรรมการบริโภคจะ

เกิดขึ�นไดต้อ้งมีค่าใชจ่้าย ดงัที� จีรพรรณ ชีรานนท์ (���� : ���-���) ไดอ้า้งถึงสาํนกังานสถิติแห่งชาติที�

ทาํการสาํรวจค่าใชจ่้ายของครัวเรือนว่า ไดแ้บ่งประเภทค่าใชจ่้ายเพื�อการบริโภค ออกเป็น � หมวดใหญ่ 

ๆ ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายเพื�อการอุปโภคบริโภค และค่าใชจ่้ายที�ไม่เกี�ยวกบั การอุปโภคบริโภคโดยในแต่ละ

ส่วนมีรายละเอียด ดงัต่อไปนี�  

          �.�.� ค่าใช้จ่ายเพื�อการอุปโภคบริโภค                                                                

     ค่าใชจ่้ายเพื�อการอุปโภคบริโภค หมายถึง รายจ่ายของครอบครัวในดา้นต่าง ๆ โดยแยกเป็น �� 

รายการยอ่ย ดงัต่อไปนี�                                                                                                                                                 

           �) หมวดอาหารและเครื�องดื�ม ไดแ้ก่ อาหารที�ปรุงที�บา้น เครื�องดื�มที�ไม่มีแอลกอฮอล ์รวมถึง

อาหารสาํเร็จรูป และการรับประทานอาหารนอกบา้น                                                                                        

          �) หมวดเครื�องดื�มที�มีแอลกอฮอลท์ั�งที�ดื�มที�บา้นและนอกบา้น                                                          

          �) หมวดยาสูบ เป็นค่าใชจ่้ายในการซื�อบุหรี�  ซิการ์ยานตัถุ ์                                                                     

          �) หมวดค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัที�อยูอ่าศยั เครื�องแต่งบา้นและเครื�องใชต่้าง ๆ ไดแ้ก่ ค่าบาํรุงรักษาและ

ซ่อมแซมบา้น เครื�องแต่งบา้นและบริภณัฑอื์�น ๆ สิ�งทอสาํหรับใชใ้นบา้นเครื�องใชเ้บด็เตลด็ในบา้น 

ค่าใชจ่้ายในการทาํความสะอาด ตลอดจนค่าเชื�อเพลิงและแสงสว่าง                                                                         

          �) หมวดเครื�องนุ่งห่มและรองเทา้ ไดแ้ก่ เสื�อผา้และเครื�องแต่งกายรองเทา้                                                      

          �) หมวดค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายสาํหรับซื�อของใชส่้วนบุคคล เช่น แปรงสีฟัน ยาสี

ฟัน เครื�องสาํอางฯลฯ บริการส่วนบุคคลไดแ้ก่ ค่าตดัผม ฯลฯ                                                                                

          �) หมวดเวชภณัฑแ์ละคา่ตรวจรักษาพยาบาล ไดแ้ก่ ยาเวชภณัฑ ์ค่ารักษาพยาบาล 

         �) หมวดการเดินทางและการสื�อสาร ไดแ้ก่ ค่าซื�อยานพาหนะ ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบั ยานพาหนะ ค่า

ซ่อมแซมบาํรุงรักษา ค่าใชจ่้ายการเดินทางตามปกติ ค่าใชจ่้ายการเดินทางในโอกาสพิเศษและท่องเที�ยว

และค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัการติดต่อสื�อสารต่าง ๆ 

          9) หมวดการศึกษา ไดแ้ก่ ค่าเล่าเรียน ค่าบาํรุงการศึกษา ค่าหนงัสือและอุปกรณ์ในการเรียน และ 

ค่าใชจ่้ายอื�น ๆ ที�เกี�ยวกบัการศึกษา 

          10) หมวดการบนัเทงิการอ่านและกิจกรรมทางศาสนา ไดแ้ก่ ค่าอุปกรณ์ การบนัเทิงและกีฬาค่า 

เครื�องเล่น สตัวเ์ลี�ยง ไมป้ระดบั เพื�อการบนัเทิงค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัการอ่านการศาสนาและลทัธิความเชื�อ             
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          11) หมวดการจดังานพิธีในโอกาสพิเศษ เช่น ค่าใชจ่้ายในการจดังานบุญในวาระต่าง ๆ ฯลฯ 

          �.�.� ค่าใช้จ่ายที�ไม่เกี�ยวกับการอุปโภคบริโภค 

                    ค่าใชจ่้ายที�ไม่เกี�ยวกบัการอุปโภคบริโภคเป็นค่าใชจ่้ายอื�น ๆ ที�นอกเหนือจากการซื�อสินคา้

และบริการประเภทอุปโภคบริโภค ไดแ้ก่ ภาษี ของขวญัและเงินบริจาค ฯลฯสาํนกังานสถิติแห่งชาติได้

จดัทาํการสาํรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน พ.ศ.���� พบว่า ครัวเรือนทั�วประเทศมีรายไดเ้ฉลี�ย

เดือนละ ��,��� บาท ส่วนใหญ่เป็นรายไดจ้ากการทาํงานร้อยละ��.� ซึ� งไดแ้ก่ ค่าจา้งและเงินเดือนร้อย

ละ ��.� กาํไรสุทธิจากการทาํธุรกิจร้อยละ ��.� และกาํไรสุทธิจากการทาํการเกษตรร้อยละ �.� และมี

รายไดที้�ไม่ไดเ้กิดจากการทาํงาน เช่น เงินที�ไดรั้บความช่วยเหลือจากบุคคลอื�นนอกครัวเรือน/รัฐร้อยละ 

��.� รายได้จากทรัพยสิ์นเชื�อชนิดดอกเบี� ยร้อยละ �.� นอกจากนั�นยงัมีรายได้ที�ไม่เป็นตัวเงินในรูป

สวสัดิการ/สินคา้ และบริการต่าง ๆ ที�ไดรั้บมาโดยไม่ตอ้งซื�อร้อยละ ��.� ( รวมค่าประเมินค่าเช่าบา้น/

บา้นของตนเอง) เมื�อพิจารณาจาํแนกเป็นรายภาค พบว่ากรุงเทพฯและเขตปริมณฑล � จงัหวดั(นนทบุรี 

ปทุมธานี และสมุทรปราการ) มีรายได้ต่อเดือนมากที�สุด คือ ��,���.�� ต่อครัวเรือนรองลงมา คือ 

ภาคใต้มี รายได้ต่ อ เดื อน  ��,���.��  บ าท  ภาคกลางมีรายได้ ต่อ เดือ น ��,���.��  บ าท  ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือมีรายไดต่้อเดือน ��,���.�� บาท และภาคเหนือมีรายไดต่้อเดือนตํ�าที�สุด ��,��� 

บาท ส่วนค่าใช้จ่ายของครัวเรือน พ.ศ.���� ทั�วประเทศมีค่าใช้จ่ายเฉลี�ยเดือนละ ��,��� บาท ต่อ

ครัวเรือน โดยที�ค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่ของครัวเรือนทั�วประเทศ ร้อยละ ��.� เป็นค่าอาหารเครื�องดื�มและ

ยาสูบ(ซึ� งในจาํนวนนี� เป็นค่าเครื�องดื�มที�มีแอลกอฮอลร้์อยละ �.�) รองลงมาเป็นค่าที�อยูอ่าศยัเครื�องแต่ง

บา้นและเครื�องใช้ภายในบ้านร้อยละ ��.� ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกบัยานพาหนะและการเดินทางร้อยละ ��.� 

ของใช้ส่วนบุคคลเครื�องนุ่งห่ม รองเท้าร้อยละ �.� ใช้ในการสื�อสารร้อยละ �.� ใช้เพื�อการศึกษา ค่า

เวชภณัฑ์ ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับกิจกรรมทางศาสนา คือร้อยละ �.� �.� และ�.� 

ตามลาํดบั สําหรับค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัการบนัเทิง/การจดังานพิธีมีเพียงร้อยละ �.� ในส่วนของค่าใชจ่้ายที�

ไม่เกี�ยวกบัการอุปโภคบริโภค เช่นค่าภาษี เงินบริจาค ของขวญั เบี� ยประกนัภยั ซื�อสลากกินแบ่ง/หวย 

ดอกเบี�ยสูงถึงร้อยละ ��.� 

          เมื�อจําแนกเป็นรายภาค พบว่า กรุงเทพฯ และปริมณฑล 3 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี และ

สมุทรปราการ) มีค่าใช้จ่ายเฉลี�ยต่อเดือนมากที�สุด คือ 21,168 บาทต่อครัวเรือน รองลงมาคือภาคใตมี้

ค่าใช้จ่ายเฉลี�ยต่อเดือน 20,660 บาท ภาคกลางมีค่าใช้จ่ายเฉลี�ยต่อเดือน 20,321 บาท                    ภา

ตะวนัออกเฉียงเหนือมีค่าใช้จ่ายเฉลี�ยต่อเดือน 16,343 บาท และภาคเหนือมีค่าใช้จ่ายเฉลี�ยต่อเดือน 

15,240 บาท 
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          ครอบครัวขา้ราชการทุกประเภทและระดบัตาํแหน่งทั�วประเทศ มีค่าใช้จ่ายเฉลี�ยเดือนละ 41,081 

บาท ค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารและเครื�องดื�ม (ร้อยละ 20.6) รองลงมาคือค่าใช้จ่ายเกี�ยวกบัการ

เดินทางการสื�อสาร (ร้อยละ 15.1) ค่ายานพาหนะ , อุปกรณ์ (ร้อยละ 13.5) ค่าเครื�องแต่งบา้น ,เครื�องใช้

เบ็ดเตล็ดฯ(ร้อยละ 9.2) ค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล , เครื�องนุ่งห่มและรองเทา้ (ร้อยละ 8.4) การศึกษา (ร้อยละ 

7.0) การบนัเทิง , การอ่าน (ร้อยละ 5.4) ยาเวชภณัฑแ์ละค่ารักษาพยาบาล 

 (ร้อยละ 3.5) ค่าที�อยู่อาศยั (ร้อยละ 2.6) ค่าจ้างส่วนบุคคลและค่าใช้จ่ายสมทบ (ร้อยละ 1.3) สําหรับ

ค่าใชจ่้ายที�ไม่เกี�ยวกบัการอุปโภคบริโภค เช่น ค่าภาษี ค่าเบี�ยประกนัภยั ค่าซื�อสลากกินแบ่ง ฯลฯ มีร้อย

ละ 13.4 

          ถา้ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองตอ้งมีค่าใช้จ่ายสูงสุด 33,408 บาท องค์การปกครองส่วนทอ้งถิ�น ซึ� งเป็น

หน่วยงานหนึ� ง ที�มีพนักงานภาครัฐส่วนใหญ่เป็นคนในพื�นที� ทอ้งถิ�นนั�นๆ ซึ� งแต่ละสายเงินมีระดับ

เงินเดือนที�แตกต่างกัน เฉลี�ยรายรับขั�นตํ�าคนละ 9,500 บาทต่อเดือน พบว่ามีภาระทางการเงิน ซึ� ง

ขา้ราชการ เจา้หนา้ที�ค่าใชจ่้ายหลกัที�ตอ้งจ่ายในแต่ละเดือน คือ ค่าผอ่นรถ 7,000 - 12,000 บาท, ค่าผอ่น

บา้น 10,000 บาทขึ�นไป ค่านํ� า ค่าไฟ ค่าเน็ต 2,500 บาท รวมทั� งสิ�นถ้าใช้ชีวิตอยู่ท้องถิ�น มีค่าใช้จ่าย 

27,581.83 บาท (แหล่งที�มา : สาํนกังานสถิติแห่งชาติ) 

 

2. แนวคดิและความสําคญัภาระทางการเงิน 

          จากสภาวะการณ์ของประเทศในช่วงหลายปีที�ผ่านมาจนถึงปัจจุบนั สภาวะทางเศรษฐกิจ ของ

ประเทศไทยอยู่สภาพฝืดเคือง อนัเป็นผลมากระทบมาจากสภาพปัจจยัจากต่างประเทศทั�งความผนัผวน

ของระบบเศรษฐกิจความไม่แน่นอนของราคานํ�ามนัในตลาดโลก และปัจจยัภายในประเทศ อนัเป็นผล

สืบเนื�องมาจากความมั�นคงภายใน สถานการณ์ทางการเมือง ซึ� งมีความไม่แน่นอน ทาํให้การลงทุนทั� ง

ภายในและภายนอกประเทศอยู่ในสภาวะชะงักงนั ตลอดจนรัฐบาลได้เล็งเห็นความสําคญัในพฒันา

โครงสร้างพื�นฐานของประเทศ จึงทาํใหรั้ฐบาลตอ้งกูย้มืเงิน เพื�อนาํมาพฒันาโครงสร้างพื�นฐาน 

          นโยบายการกระตุ้น เศรษฐกิจของภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็นการเปิดการคา้เสรี เน้นการ

ลงทุนทางการคา้ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ภาคธุรกิจบริการตลอดจนการกระตุ้นเศรษฐกิจภาค

ครัวเรือน โดยกระตุน้ให้ประชาชนออกมาใชจ่้ายการปล่อยสินเชื�อให้แก่ครัวเรือน และการเพิ�มโอกาส

ในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนส่งผลให้ภาคครัวเรือนประสบกบัปัญหาหนี� สินที�สูงขึ�นอยา่งต่อเนื�อง อีกทั� ง

จากกระแสพฒันาดา้นเศรษฐกิจดงักล่าวก่อให้เกิดการพฒันาอย่างรวดเร็วเกิดแหล่งการคา้ศูนยก์ารคา้ 

สถานบริการสิ�งอาํนวยความสะดวกแก่ประชาชนอยา่งหลากหลาย ซึ�งเป็นปัญหาที�สาํคญัมากในปัจจุบนั 
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จากปัญหาหนี� สินในครัวเรือนที�เกิดขึ�นรัฐบาลทุกรัฐบาลที�ผ่านมาได้เล็งเห็นความสําคญัของปัญหา

หนี� สินมาโดยตลอด ในแต่ละรัฐบาลจึงได้ออกนโยบายต่างๆ เพื�อแก้ไขปัญหาหนี� สินครัวเรือนของ

ประชาชน เช่น นโยบายแกปั้ญหาหนี� นอกระบบ นโยบายการผ่อนชาํระหนี�  ตลอดจนนโยบายเพิ�ม

ค่าแรงขั�นตํ�า นโยบายเพิ�มอตัราเงินเดือน และคา่ครองชีพแก่ขา้ราชการ 

          พนกังานภาครัฐหรือขา้ราชการเป็นกลไกที�มีความสาํคญัต่อการพฒันาประเทศชาติอยา่งมาก โดย

มีภาระหน้าที�ในการขบัเคลื�อนนโยบายของรัฐบาล การที�ขา้ราชการจะสามารถปฏิบติัหน้าที�ไดอ้ย่างมี

ศกัยภาพ มีคุณธรรม ขา้ราชการก็ตอ้งมีคุณภาพชีวิตที�ดี มีความพร้อมทั�งทางดา้นร่างกาย และจิตใจแต่

จากการเปลี�ยนแปลงสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนั ขา้ราชการก็เป็นอีกกลุ่มหนึ� งที�ได้รับ

ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงดงักล่าวและเกิดภาวะหนี� สินเป็นจาํนวนมาก ซึ� งไดมี้แนวคิดและทฤษฎี

ตลอดจนงานวิจัยที� เกี�ยวข้องกับแนวคิดและความสําคญัภาระทางการเงินที�สอดคล้องกบัพนักงาน

ภาครัฐ 

             �.� หนี�สินข้าราชการ 

                      ขา้ราชการหรือพนักงานภาครัฐทุกประเภทและระดบัตาํแหน่ง มีหนี� สินร้อยละ ��.� มี 

จาํนวนหนี� เฉลี�ย �,���,��� บาทต่อครอบครัวที�มีหนี�  และพบว่าขา้ราชการประเภททั�วไปมีสัดส่วนของ

ครอบครัวที�เป็นหนี� สูงสุด (ร้อยละ ��.�) รองลงมาคือขา้ราชการประเภทวิชาการและ   อาํนวยการ (ร้อย

ละ��.� และ ��.�) ส่วนข้าราชการประเภทบริหารมีสัดส่วนที�เป็นหนี� ต ํ�าสุด       (ร้อยละ ��.�) แต่

จาํนวนเงินที�เป็นหนี� กลบัพบว่ามีแนวโน้มเพิ�มขึ�นตามประเภทและระดับตาํแหน่งที�สูงขึ�น กล่าวคือ

ประเภทบริหารมีจาํนวนหนี� สินเฉลี�ยสูงสุด (�,511,��� บาท) และขา้ราชการประเภททั�วไปมีจาํนวน

หนี� สินเฉลี�ยตํ�าสุด (���,��� บาท) 

          �.� ผลกระทบภาระทางการเงินของพนักงานภาครัฐ 

                          ปัจจุบนัพบว่าพนักงานภาครัฐมีภาวะหนี� สิน หากพิจารณาแลว้จะพบปัญหาที�สาํคญั คือ 

รายได้และรายจ่ายของพนักงานภาครัฐไม่สมดุลกนั โดยจะมีรายจ่ายสูงกว่ารายได ้มีความเครียดจาก

ภาวะหนี� สินจนตัดสินใจกระทําในสิ� งที�ผิด ทาํให้เกิดปัญหาอื�นๆ ตามมาอีกเป็นจาํนวนมากอีกทั� ง

หน่วยงานภาครัฐ กระจายอยูท่ ั�วประเทศและหลายพื�นที� ทาํให้การติดตามดูแลคุณภาพชีวิตของบุคลากร

ไม่ทั�วถึง พนักงานภาครัฐบางส่วนเกิดภาวะความเครียด ปัญหาการติดการพนัน ปัญหายาเสพติด การ

หนีราชการ เป็นตน้ 

 

 



   

 411 

3. ด้านพฤตกิรรมการบริโภค 

          เมื�อประเทศไทยพฒันาไปสู่ความทนัสมยั ภายใตก้รอบของทุนนิยม มีผลทาํให้สังคมไทยเป็น

สังคมแห่งการเรียนรู้ มีการเปิดรับวฒันธรรมอย่างเสรี และที�สาํคญัสังคมไดใ้ห้การยอมรับวฒันธรรม

บริโภคนิยม เกิดการบริโภคที�ฟุ้งเฟ้อผลของการที�ผูค้นในสังคมตกอยูภ่ายใตล้ทัธิบริโภคนิยมเช่นนี�  ทาํ

ให้สังคมไทยและคนในสังคมพบกบัปัญหาต่าง ๆ ตามมาหลายประการ คือ ทาํให้ประเทศตอ้งนาํเขา้

สินคา้ประเภทฟุ่ มเฟือยมากขึ�นผูค้นในสังคมถูกกระแสวตัถุนิยมครอบงาํ เมื�อความตอ้งการมีมากขึ�น แต่

ไม่มีเงินทองมากพอที�จะหาซื�อสิ�งที�ตอ้งการได้ ก็จะตอ้งตกเป็นหนี� โดยการกูย้มืเงินที�ตนเองจะตอ้งใช้

คืนในอนาคตมาใชใ้นปัจจุบนั และหากเมื�อระยะเวลาที�ใชคื้นมาถึงแต่ไม่มีเงินมาใชห้นี� ก็ตอ้งเดือดร้อน

ก่อหนี� เพิ�มขึ� นเพื�อใช้หนี� ที�มีอยู่ก่อนแล้วอันเป็นการแก้ปัญหาด้วยการสร้างปัญหา (สามารถ มังสัง, 

����) และในขณะเดียวกนัประเทศไทยกาํลงัเผชิญกบัภาวะทางเศรษฐกิจที�มีความผนัผวนอยูต่ลอดเวลา 

ไม่ว่าจะเป็นราคานํ� ามนัที�มีแนวโน้มปรับตัวสูง ขึ�นเรื� อย ๆรวมถึงราคาสินคา้อุปโภคและบริโภคที�

ปรับตวัตามไปดว้ย ส่งผลให้ค่าครองชีพ และค่าใชจ่้ายสูงขึ�นแต่ในทางกลบักนัเงินตอบแทนที�ไดรั้บจาก

การทาํงานก็มิไดป้รับตามไปดว้ย ทาํให้คนจาํนวนมากตอ้งหาทางออกให้กบัตนเองและครอบครัวโดย

การไปกู้หนี� ยืมสินจะเห็นได้ว่าปัญหาหนี� สินกาํลังเป็นปัญหาใหญ่ที�คนไทยกาํลังเผชิญหน้าอยู่

ขา้ราชการในฐานะประชาชนกลุ่มหนึ� งของประเทศและเป็นทรัพยากรบุคคลผูเ้ป็นกลไลการขบัเคลื�อน

ประเทศไปสู่การพฒันา เพื�อให้เป็นบุคคลที�ตอ้งการของสังคมกป็ระสบกบัปัญหาหนี� สินอนัเนื�องมาจาก

สาเหตุใด ๆก็ตามเช่นเดียวกบัคนทั�วไป เพราะพนกังานภาครัฐหรือขา้ราชการส่วนใหญ่จะมีรายได้หลกั 

คือ เงินเดือน แต่รายจ่ายมีหลายรายการเช่น ค่าอาหาร ค่าที�พกั ค่าพาหนะ ค่าใชจ่้ายในการเลี� ยงดูบุตรค่า

ผ่อนส่งบา้น ค่าผอ่นส่งรถ เครื�องแต่งกาย นนัทนาการภาษีสังคม และอื�น ๆ ประกอบกบัราคาสินคา้ที�มี

ราคาสูงขึ�นส่งผลให้รายจ่ายสูงขึ�น แต่รายไดค้งเดิม (โสภณ นุ่มทอง , ����) ทาํให้พนกังานภาครัฐตอ้ง

เอาชีวติเขา้ไปเกี�ยวพนักบัการมีหนี� สินอยา่งหลีกเลี�ยงไม่ได ้

           3.1 กระบวนการของผู้บริโภค 

                    พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นกระบวนการหรือกิจกรรมที�ประชาชนเขา้ไปมีส่วนร่วม เพื�อการ

แสวงหาการคดัเลือกการซื�อการใชแ้ละการประเมินสินคา้หรือบริการทั� งหลาย เพื�อตอบสนองความ

ตอ้งการและความปรารถนาของตน ซึ� งจะตอ้งมีการตดัสินใจและกระทาํที�เกี�ยวกบัการซื�อและใชสิ้นคา้

ด้วยผู้บริโภค (Consumer) ว่าเป็นผู ้ที� มีความต้องการซื� อ (Need) อ ํานาจซื� อ (Purchasing Power) ซึ� ง

พนักงานภาครัฐก็ถือว่าเป็นคนในสังคม มีความต้องการใช้จ่าย ความต้องการมีหน้าตาทางสังคม 

ความชอบส่วนตัว รสนิยมส่วนบุคคล สิ� งต่างๆ เหล่านี� ลว้นทาํให้เกิดพฤติกรรมการซื�อ (Purchasing 
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Behavior) และพฤติกรรมการใช้ (Using Behavior) เสรี วงษ์มณฑา (2542 : 30-32) ดังนี�  ประการแรก

ผูบ้ริโภคเป็นบุคคลที�มีความต้องการ(Needs) การที�จะถือว่าใครเป็นผูบ้ริโภคนั�นบุคคลนั� นจะต้องมี

ความตอ้งการผลิตภณัฑ์แต่ถา้บุคคลนั�นไม่มีความตอ้งการก็จะไม่ใชผู้บ้ริโภค ประการที�สองผูบ้ริโภค

เป็นผูท้ี� มีอาํนาจซื�อ (Purchasing Power) ผูบ้ริโภคจะมีแค่เพียงความต้องการอย่างเดียวไม่ได้แต่เขา

จะต้องมีอาํนาจซื�อด้วย ถ้ามีเพียงแต่ความตอ้งการแลว้ไม่มีอาํนาจซื�อก็ยงัไม่ใช้ผูบ้ริโภคสินคา้นั� น 

เพราะฉะนั�นการวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภคจึงตอ้งวิเคราะห์ไปที�ตวัเงินของผูบ้ริโภคแต่ละรายนั�น

ด้วย ประการที�สามการเกิดพฤติกรรมในการซื�อ (Purchasing Behavior) เมื�อผูบ้ริโภคมีความตอ้งการ

และมีอาํนาจซื�อแลว้ก็จะมีพฤติกรรมการซื�อ เป็นตน้ ว่า ผูบ้ริโภคจะซื�อของอะไร ซื�อที�ไหน ซื�อเมื�อใด 

และใชห้ลกัการอะไรในการตดัสินใจซื�อ ซื�อมากนอ้ยแค่ไหน เช่น ครอบครัวส่วนใหญ่แม่บา้นจะเป็นผู ้

ซื�อของใชภ้ายในบา้น หรือบางครอบครัวแม่บา้นอาจจะแยกซื�อสินคา้เป็นของส่วนตวับางคนซื�อสินคา้

เอง บางคนพ่อแม่ซื� อให้ทั� งนี� ปริมาณและระยะเวลาการซื�ออาจจะต่างกันในแต่ละคน และประการ

สุดทา้ยพฤติกรรมการใช(้UsingBehavior) ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมใชสิ้นคา้อย่างไร เช่น ใช้สินคา้ที�ไหน 

กบั ใครเมื�อใด มากนอ้ยแค่ไหน และอยา่งไร เป็นตน้ 

           3.2 ปัจจยัที�มีอทิธิพลต่อพฤติกรรมการซื�อของผู้บริโภค 

                  การศึกษารูปแบบพฤติกรรมผู ้ซื� อหรือผูบ้ริโภคทําให้ทราบว่า นอกจากสิ� งกระตุ้น จาก

ภายนอกแลว้ความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคยงัเป็นปัจจยัสําคญัที�มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคดว้ย 

โดยลกัษณะของผูซื้�อมกัจะขึ�นอยูก่บั ปัจจยัต่าง ๆ ดงันี�  คือ ปัจจยัดา้นวฒันธรรม(Cultural Factor) จาํกดั

ความโดยทั�ว ไปแลว้จัดว่าเป็นส่วนที�เกิดจากการเรียนรู้ค่านิยม ธรรมเนียมปฏิบัติ ศิลปะ กฎหมาย

อุปนิสัยความเชื�อค่านิยม ซึ� งกาํหนดพฤติกรรมของคนในสังคมใดสังคมหนึ�ง ทั�งนี� พฤติกรรมที�มาจาก

การเรียนรู้และผลลัพธ์ของพฤติกรรมมีที�มาจากส่วนประกอบย่อย ซึ� งคนในสังคมแต่ละสังคมมกัจะ

ยอมรับและเผยแพร่ต่อกนัไป หรือเป็นผลรวมของการเรียนรู้ความเชื�อค่านิยม และธรรมเนียมปฏิบติัซึ� ง

กาํหนดพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในสังคมหนึ� ง(สุภาภรณ์ พลนิกร, 2548 : 2) หรือเป็นสัญลกัษณ์และสิ�งที�

มนุษยส์ร้างขึ�น ซึ� งเป็นที�ยอมรับจากรุ่นหนึ�งไปยงัอีกถึงรุ่นหนึ� งอย่างต่อเนื�อง โดยเป็นตวักาํหนดและ

ควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมหนึ� ง โดยประกอบด้วยค่านิยมที�กาํหนดลักษณะของสังคมและ

กําหนดความแตกต่างของสังคมหนึ� งจากสังคมอื�น ว ัฒนธรรมเป็นสิ� งกําหนดความต้องการและ

พฤติกรรมของ บุคคล ซึ�งอาจจะแบ่งออกเป็นวฒันธรรมพื�นฐาน  

        ปัจจัยต่อไป คือ ปัจจัยทางสังคม(Social Factor) เป็นปัจจัยที� เกี�ยวข้องในชีวิตประจําวันและมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื�อการใชจ่้าย โดยกลุ่มอา้งอิงจะมีอิทธิพลตอบุคคลในกลุ่มเดี�ยวกนั และกลุ่ม
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อื�น ๆ เกี�ยวกบัค่านิยมในการเลือกซื�อสินคา้ พฤติกรรมการบริโภคและการดาํรงชีวิต รวมทั�งทัศนคติ

และแนวความคิดของบุคคล เนื�องจากบุคคลมกัจะตอ้งการใหเ้ป็นที�ยอมรับของกลุ่ม 

         ปัจจัยต่อมา คือ ปัจจัยส่วนบุคคล(Personal factor) การตัดสินใจของผู ้ซื� อได้รับอิทธิพลจาก

ลกัษณะส่วนบุคคลของแต่ละคนด้านต่าง ๆ เช่น คนที�อายุแตกต่างกนั จะมีความตอ้งการผลิตภณัฑ์ที�

ต่างกนัการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคมกัจะแบ่งตามช่วงอาย ุซึ� งบ่งบอกถึงความแตกต่างในทศันคติและค่านิยม

ระหว่างช่วงอายุเหล่านี� ที�มีพฒันาการในทางจิตวิทยา คือ ตํ�ากว่า 6 ปี 6-11 ปี, 12-19 ปี, 20-34 ปี, 35-49 

ปี, 50-64 ปี และ 65 ปีขึ�นไป เช่น กลุ่มวยัรุ่นชอบทดลองสิ�งแปลกใหม่และชอบสินคา้แฟชั�น 

         ปัจจัยสุดท้าย ปัจจัยด้านจิตวิทยา (Psychological Factors) ถือเป็นปัจจัยภายในตัวผูบ้ริโภคที�มี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื�อและการใชสิ้นคา้ เช่น ดา้นการจูงใจ (Motivation) หมายถึง พลงัสิ�งกระตุน้ 

ที�อยู่ภายในตวับุคคล ซึ� งกระตุ้นให้บุคคลปฏิบติัไปในทางใดทางหนึ� ง โดยการจูงใจนี� มกัจะเกิดเกิด

ภายในตวับุคคล แต่อาจจะถูกกระทบหรือควบคุมจากปัจจยัภายนอกเช่น วฒันธรรม ชั�นทางสังคมหรือ

สิ�งกระตุน้อื�น ๆเพื�อให้เกิดความตอ้งการตามแนวคิดการจูงใจเชื�อว่า พฤติกรรมของมนุษยจ์ะเกิดขึ�นได้

ตอ้งมีแรงจูงใจ ซึ� งหมายถึง ความตอ้งการที�ได้รับการกระตุน้จากภายในตวับุคคล ที�ตอ้งการแสวงหา

ความพอใจดว้ยพฤติกรรมที�มีเป้าหมาย ซึ� งประกอบดว้ยความตอ้งการทางร่างกายและความตอ้งการดา้น

จิตใจต่าง ๆ ความตอ้งการเหล่านี�ทาํให้เกิดแรงจูงใจที�จะหาสินคา้มาบาํบดัความตอ้งการของตนหรืออีก

นัยหนึ� ง แรงจูงใจ คือการรวมพลังของความต้องการความเครียด และผลประโยชน์ที�คาดหวงั ซึ� ง

ผลกัดนัใหเ้กิดพฤติกรรม 

         ดว้ยเหตุผลเช่นนี�นกัการตลาด จึงสามารถใชก้ารจูงใจดา้นบวกที�ก่อใหเ้กิดความปรารถนา และการ

จูงใจดา้นลบที�ก่อใหเ้กิดความกลวัหรือการจูงใจดา้นเหตุผลที�ใชเ้หตุผลรวมตามทฤษฎีทางเศรษฐกิจและ

การจูงใจด้านอารมณ์ที�ใช้ความรู้สึกและความพึงพอใจ เพื�อสร้างให้เกิดการซื�อและการใช้ สินคา้ที�

ตนเองเสนอขาย สอดคล้องกับ ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว์(Maslow’ s Theory of Motivation) ซึ� ง

อธิบายถึงการตอบสนองความตอ้งการ ให้เกิดความพึงพอใจนี�ตามประเภทความตอ้งการต่าง ๆ ของบุ

คลที�เป็นแรงจูงใจให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ ดังแสดงในภาพที� 1 (ฉัตยาพร เสมอใจ และมัทนียา สมมิ, 

2546: 98-101) 
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ลาํดบัขั�นความต้องการทฤษฎขีองมาสโลว์ 

 

                             

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 1 ลาํดบัขั�นของความตอ้งการตามทฤษฎีมาสโลว(์Moslow’ s Hierarchy of Human Needs) 

ที�มา : ฉตัยาพร เสมอใจ และมทันียา สมมิ, 2546: 98-101 

          ขั�นแรกความตอ้งการของร่างกาย (Physiological Needs) เป็นระดบัของความตอ้งการขั�นแรก ซึ� ง

เป็นความตอ้งการพื�นฐานที�จาํเป็นต่อการดาํเนินชีวิต ที�มนุษยทุ์กคนจาํเป็นตอ้งไดม้าเพื�อความ 

อยูร่อด เช่น ความตอ้งการทางเพศ ความตอ้งการที�เป็นปัจจยัที�ใชใ้นการดาํรงชีพ เป็นตน้ 

          ขั�นที�สองความตอ้งการความปลอดภยัและความมั�นคง (Safety and Security Needs) เป็นความ

ต้องการที� เหนือกว่าความต้องการเพื�อความอยู่รอด เช่น ต้องการความปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ 

ตอ้งการได้รับการปกป้องคุม้ครอง ต้องการความมั�นคงของชีวตัตอ้งการสุขภาพที�แข็งแรง ตอ้งการ

อนามยัที�ดีความตอ้งการความมั�นคงในการทาํงาน เป็นตน้ 

          ขั�นที�สามความตอ้งการทางสังคม (Social Needs) หรือความต้องการความรักและการยอมรับ 

(Sense of Belonging and Love Needs) เป็นความต้องการทั� งในแง่ของการให้และการได้รับความรัก 

ความตอ้งการประเภทนี� เกี�ยวขอ้งกบัการเป็นส่วนหนึ�งของหมู่คณะ ซึ� งบุคคลตอ้งการไดรั้บการยอมรับ 

จากคนอื�น ๆ ในกลุ่มที�ตนไปสังกดัหรือเกี�ยวขอ้ง 

          ขั�นที�สี�ความต้องการการยกย่อง (Esteem Needs) เป็นความต้องการได้รับการยกย่องในเรื� อง

คุณลกัษณะส่วนตวัร่วมถึงการได้ความนับถือในความสามารถ และสถานะจากสังคม เช่น ต้องการ

ไดรั้บการเคารพนับถือ ตอ้งการมีชื�อเสียง ตอ้งการมีศกัดิ� ศรีมีฐานะดีในสังคม เป็นตน้ 

          และขั�นสุดท้ายความตอ้งการประสบความสําเร็จสูงสุดในชีวิต (Self-actualization Needs) เป็น

ความตอ้งการสูงสุดของแต่ละบุคคล ซึ� งถา้บุคคลใดสามารถบรรลุความตอ้งการในขั�นนี�  จะไดรั้บการยก
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ยอ่งเป็นบุคคลพิเศษ เช่น ความตอ้งการที�เกิดจากความสามารถทา ทุกสิ�งทุกอยา่งไดส้าํเร็จ นกัร้องหรือ

นกัแสดงที�มีชื�อเสียง เป็นตน้ 

 

บทสรุป 

          จากที�กล่าวมาขา้งนั�นเป็นการอธิบายถึง พฤติกกรมของพนกังานภาครัฐ พฤติกรรมการใชจ่้ายที�ไม่

จาํเป็น จากปัจจัยดึงดูดจากสังคม โดยเฉพาะการบริโภคนิยม ที�ประชาชนส่วนใหญ่นิยม ชื�นชอบและ

หลงใหลกบัการจบัจ่ายชื�อของ สิ�งอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น รถยนต ์บา้น เครื�องใชไ้ฟฟ้า เป็นตน้ 

ให้แก่ตนเอง โดยมิไดค้าํนึงถึงผลประโยชน์หรือผกระทบที�จะเกิดขึ�นตามมาอีกทั�งความตอ้งการส่วน

บุคคล ที�ตอ้งการทั�งความสุขความสบายความอยากไดอ้ยากมีเหมือนบุคคลอื�นเป็นตวับีบบงัคบั ให้ตอ้ง

แสวงหาสิ� งของ สิ�งอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ อย่างสมํ�าเสมอและไม่หยุดนิ�ง นอกจากนี� ปัญหาเรื�อง

หนี� สินยงัส่งผลให้พนักงานภาครัฐเกิดสภาพปัญหาทางดา้นจิตใจที�ตอ้งมากงัวลกบัหนี� สินที�ก่อขึ�นมา 

เกิดความทุกข์ และความเครียด ขาดการสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน ประกอบกบัสภาพการณ์ทาง

เศรษฐกิจปัจจุบนัของประเทศค่าครองชีพ เพิ�มสูงขึ�น สินคา้อุปโภคบริโภคการให้บริการต่าง ๆ มีราคา

เพิ�มสูงขึ�น อีกทั� งจากการพฒันาในดา้นหน้าที�การทาํงาน บุคลากรภาครัฐหรือขา้ราชการจาํเป็นตอ้งมี

การพฒันาตนเองโดยวิธีการศึกษาต่อการเขา้รับการฝึกอบรม การพฒันาทกัษะ ประสบการณ์ในการ

ทาํงานดา้นต่าง ๆ ซึ� งการพฒันาตนเอง เพื�อความกา้วหนา้ในอาชีพ หนา้ที�ตาํแหน่งการทาํงานนี�บุคลากร

ภาครัฐหรือขา้ราชการบางคน จาํเป็นตอ้งมีการกูย้ืมเงิน เพื�อนาํมาใชจ่้ายในการศึกษาต่อและการพฒันา

ตนเองประกอบกบั ปัจจยัผลกัดนัทางสังคม ทาํให้พนกังานภาครัฐจะตอ้งสร้างภาระหนี� สินให้แก่ตนเอง 

เพื�อความอยูเ่ป็นอยูที่�ดีขึ�นของตนเองและครอบครัวตลอดจน เพื�อความกา้วหนา้ในหนา้ที�ตาํแหน่งการ

ทาํงานในปัจจุบนัจึงจาํเป็นที�จะตอ้งมีภาระหนี� สิน 

          ดงันั�น กลุ่มบุคลากรภาครัฐหรือขา้ราชการ เป็นกลุ่มที�รัฐบาลควรให้ความสําคญั เพื�อให้บุคลากร

ภาครัฐหรือข้าราชการมีคุณภาพชีวิตที�ดีขึ� น ถึงแม้จะเป็นบุคลากรกลุ่มเล็กๆ แต่ก็เป็นบุคลากรที�มี

บทบาทสาํคญัที�ทาํให้กลไกภาครัฐของประเทศสามารถขบัเคลื�อนไปได้ ฉะนั�นการดูแลพฒันาคุณภาพ

ชีวิตของขา้ราชการ น่าจะเป็นแรงจูงใจที�ทาํให้ขา้ราชการทั�งหลายปฏิบตัิงานอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลมากขึ�น 
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ภาพ มโนทัศน์ ปัจจยัที�ก่อให้เกิดภาระทางการเงินของพนกังานภาครัฐ 
 

อภปิรายผล 

           สภาวะหนี� สินและปัจจัยของการเกิดภาระทางการเงินของพนักงานภาครัฐ เริ�มตน้ตั� งแต่เขา้มา

บรรจุใหม่ ไม่สามารถวางแผนชีวิตของตนเองไดต้ั� งแต่ต้น การใชข้องฟุ่ มเฟือย การซื�อเครื�องอาํนวย

ความสะดวกต่างๆ ค่านิยมความเชื�อโชคลาง การเขา้สังคม กระแสวตัถุนิยมทั�งหลายเหล่านี� ที�ไดก้ล่าว 

หากไม่มีการวางแผนตั�งแต่ตน้ก็ทาํให้เกิดปัญหา รายจ่ายมากกว่ารายรับ เกิดปัญหาหนี� สินตั� งแต่แรก

บรรจุ และจะเป็นปัญหาเรื� อรังยาวนานไปไม่จบสิ�น รวมถึงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 

ในดา้นเศรษฐกิจที�มีความผนัผวนอยู่ตลอดเวลาและปัญหาทางการเมืองที�มีความวุ่นวาย ส่งผลทาํให้ค่า

ครองชีพสูงขึ�น สินคา้มีราคาสูง ทาํให้เหลือเงินลดลงและอาจมีเงินที�ไม่พอใช้จ่าย จึงต้องกู ้เงิน เพื�อ

นาํมาใชจ่้ายในการดาํเนินชีวิต ก่อให้เกิดรายจ่ายที�เพิ�มมากขึ�นและภาระทางการเงินตามมา รวมทั�งการ

 ผลกระทบหนี� สิน 
 

 ความสาํคญัภาระทาง

การเงิน 

พฤติกรรมการบริโภค 

รายไดแ้ละสวสัดิการภาครัฐ 

การใชจ่้ายของพนกังาน

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ 

สงัคม และการเมือง 

การบริหารจดัการหนี� สิน

ปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการซื�อของ

ผูบ้ริโภค 

กระบวนการของผูบ้ริโภค 

 

 

ก่อให้เกิดหนี� สินของ

พนกังานภาครัฐ 
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ทาํงานที�มั�นคงมีสวสัดิการในการกูย้ืมเงิน และมีเงินเดือนที�แน่นอนทาํให้ง่ายต่อการกูย้ืมเงินทั� งจาก

สวสัดิการของหน่วยงาน หรือสถาบนัการเงินอื�น ๆ กท็าํไดง่้ายขึ�น ทาํใหเ้กิดพฤติกรรมต่าง ๆ ที�ลว้นเป็น

เหตุให้เกิดภาระหนี� สินไดท้ั�งสิ�น สาเหตุของการเกิดหนี�  คือ มีสิ�งย ั�วยวนใจ มีแหล่งการกูที้�เอื�อต่อการกู ้

สามารถมีเงินจบัจ่ายใช้สอยได้อยา่งสะดวก ประกอบกบัปัจจุบนัมีบตัรเครดิตระบบ E-Banking ที�เอื�อ

ต่อการจบัจ่าย การตดัสินใจขาดความยั�งคิด โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ที�มีความทนัสมยัทางดา้นเทคโนโลย ี

สมัยก่อนการเดินทางไปเพื�อซื� อของ มีเวลาเลือกซื� อ ระยะทางมีเวลาให้ตัดสินใจไม่เลือกซื� อ การ

พิจารณาความคุม้ค่า การเกิดระบบการคา้ขายออนไลน์  มีผลทาํให้การพิจารณาไตร่ตรองไดน้อ้ยลง เมื�อ

ขาดความยั�งคิด ผลที�ตามมาคือใชจ่้ายไม่จาํเป็น ภาระค่าใชจ่้ายสูงเงินขาดสภาพคล่อง จึงทาํให้เกิดทาง

การเงินตามมาในที�สุด    

 

ข้อเสนอแนะ 

           ผูเ้ขียนไดจ้ดัทาํขอ้เสนอแนะออกเป็น 2 แนวทาง ไดแ้ก่ 1) ขอ้เสนอแนะในทางปฏิบติั 

เป็นขอ้เสนอแนะใหก้บัพนกังานภาครัฐหน่วยงานของรัฐที�เป็นหนี� สินและ 2) ขอ้เสนอแนะทางนโยบาย   

เป็นขอ้เสนอแนะให้กบัรัฐบาลหรือผูบ้ริหารระดบัสูง เพื�อหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาหนี� สินให้กบั

พนกังานภาครัฐต่อไป 

1. ข้อเสนอแนะในทางปฏิบัติ 

1.2 ควรจดัทาํบญัชีครัวเรือน ทาํให้ทราบรายไดแ้ละรายจ่ายในแต่ละเดือน เพื�อลดรายจ่ายที�ไม่

จาํเป็นลง เพื�อคุณภาพชีวิตที�ย ั�งยนืและพึ�งพาตนเองไดใ้นที�สุด 

1.2 ควรปรับทศันคติและวิถีการใชจ่้าย ตั�งเป้าหมายเพิ�มรายรับ ลดรายจ่าย เป็นการใชจ่้าย เพื�อ

การลงทุน เพื�อใหเ้กิดรายไดเ้พิ�มเติม เช่น การซื�อประกนัชีวิต, การซื�อสลากออมสิน,สลากธกส.  

2. ข้อเสนอแนะทางนโยบาย 

           จากการศึกษาคน้ควา้ทาํให้รู้ถึงสาเหตุและปัจจัยที�ก่อให้เกิดหนี� ของขา้ราชการในหน่วยงาน

ภาครัฐ ซึ� งหน่วยงานที�เกี�ยวข้องสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับ

พนกังานภาครัฐ ดงันี�     

         2.1 ควรจดัใหมี้ผูเ้ชี�ยวชาญใหค้าํแนะนาํ ชี�แนะแนวทางการวางแผนเกี�ยวกบัการใชเ้งินหรือการ

บริหารจัดการหนี� สินดังกล่าว การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง การจัดทําบัญชีครัวเรือน เพื�อให้

สามารถวางแผนการใชจ่้ายเงิน และการบริหารจดัการหนี� สินของตนเองได ้เป็นการลดภาระและควบคุ

ระดบัหนี� สินป้องกนัการเพิ�มหนี� สินให้กบัขา้ราชการหรือพนกังานภาครัฐ 
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          2.2 ควรกาํหนดนโยบายเกี�ยวกบักูเ้งินสหกรณ์ออมทรัพยโ์ดยตอ้งให้มีเงินที�หักแลว้ ขา้ราชการ

จะสามารถดาํรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องกูห้นี� ยืมสินรวมทั� งนโยบายที�จะปลูกฝังให้กับขา้ราชการหรือ

พนักงานภาครัฐมีการประหยดัอยา่งจริงจงั ซึ� งจะทาํให้สามารถดาํรงชีวิตอยูไ่ดด้ว้ยตนเองอยา่งไม่เป็น

หนี� สิน 

         2.3 ควรจดัตั�งคณะกรรมการในการตรวจสอบหนี� สินรวมทั�งคณะกรรมการ เพื�อทาํการศึกษาถึง

ภาวะหนี� สินของขา้ราชการหรือพนกังานภาครัฐโดยละเอียด เพื�อให้ไดแ้นวทางการแกไ้ขปัญหาหนี� สิน

ของพนกังานภาครัฐ 

         2.4 ควรจดัตั�งชมรมส่งเสริมอาชีพให้กบัขา้ราชการเพื�อนาํไปสู่การสร้างอาชีพหารายไดพ้เิศษ 
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บทความวิชาการนี�มีวตัถุประสงคเ์พื�อนาํเสนอเกี�ยวกบัหลกัธรรมาภิบาลกบัการปกครองส่วน

ทอ้งถิ�น เนื�องจาก หลกัธรรมาภิบาลถือเป็นกุญแจสําคญัที�นาํมาใชใ้นการบริหารปกครองทอ้งถิ�น และ

เป็นหลกัการที�ครอบคลุมกวา้งขวาง ทั�งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ในทศันะของผูเ้ขียนคิดว่า 

ธรรมาภิบาลนั�นมีความคลา้ยคลึงกนัแต่แตกต่างกนัในเรื�องขององคป์ระกอบ เป้าหมาย รวมทั�งบทบาท

ที�แตกต่างกนัและไม่เหมือนกนั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นจึงมีความจาํเป็นตอ้งบริหารจดัการองคก์ร

บนพื�นฐานของหลกัธรรมาภิบาล เพื�อใหส้ามารถพฒันาไปสู่ความมั�นคง อยา่งเป็นรูปธรรม โดยเน้นไป

ในทางบริหารจดัการ การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายและรวมถึง ให้การสนับสนุนปัจจยัทรัพยากรทางการ

บริหารที�เพียงพอ สร้างความรู้ความเขา้ใจแก่ผูที้�เกี�ยวขอ้งทุกฝ่าย และมีการติดตามประเมินผลในการ

นาํไปใช ้ดงันั�น หลกัธรรมาภิบาลจะเชื�อมโยงภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอยู่ดว้ยหลกัการ

เดียวกนั ถา้ปราศจากธรรมาภิบาล กจ็ะขาดประสิทธิภาพ และปราศจากการพฒันาที�ย ั�งยนื 
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Abstract 

 This academic paper aims to present the principles of good governance and local 

government as the principle of good governance is a key element in local administration and is a 

comprehensive principle in both  political , economic and social aspects. The author's  view  that 

Good governance is similar but different in terms of target elements as well as different and dissimilar 

roles. Local government organizations are therefore necessary to manage the organization on the 

basis of good governance. In order to be able to develop towards stability concrete with emphasis on 

management the involvement of all parties and includes providing adequate support for 

administrative resources to create knowledge and understanding for all concerned parties and 

monitoring and evaluating results for use. Therefore, the principle of good governance links the 

public, private and public sectors by the same principles without good governance will be inefficient 

and without sustainable development. 

 
Keywords: principles of good governance, local government 

 

บทนํา 

ประเทศไทยได้ให้ความสนใจเรื� องหลกัธรรมาภิบาลอย่างมาก ภายหลังประเทศเกิดวิกฤต

เศรษฐกิจ ใน พ.ศ. ���� เมื�อมีการบงัคบัใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ���� ก็ยงั

มุ่งเน้นการพฒันาให้ สัมพนัธ์กบัหลกัธรรมาภิบาล โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาค

ประชาชน ตลอดถึง เรื� องการ ตรวจสอบอา้นาจรัฐโดยภาคประชาชนและองค์กรที�เกี�ยวขอ้ง โดยใน 

พ.ศ. ���� คณะรัฐมนตรีได้ออก ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการ

บา้นเมืองและสังคมที�ดีพ.ศ. ���� เพื�อนา้ หลกัธรรมาภิบาลไปปรับใชใ้นองคก์รภาครัฐและภาคเอกชน 

(อริยธ์ัช แกว้เกาะสะบา้, ����) ประเทศไทยมีการบริหารราชการแผ่นดินโดยใช้หลกัการรวมอาํนาจ

แบ่งอาํนาจและกระจายอาํนาจ โดยเฉพาะหลกัการกระจายอาํนาจไปยงัทอ้งถิ�น ซึ� งก็คือการปกครองที�

รัฐบาลมอบอาํนาจหรือกระจายอาํนาจให้ประชาชนในท้องถิ�นจัดการปกครองและดาํเนินกิจการ

บางอยา่งเพื�อผลประโยชน์ของรัฐและผลประโยชน์ของทอ้งถิ�น โดยวตัถุประสงคใ์นการกระจายอาํนาจ

คือ เพื�อเปิดโอกาสให้ประชาชนในทอ้งถิ�นมีส่วนร่วมในการปกครองทอ้งที�และชุมชนโดยมีองคก์ร
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ผูรั้บผิดชอบ มีอิสระในการใช้ดุลยพินิจ มีเจ้าหน้าที�และงบประมาณในการดาํเนินงานแยกออกจาก

ราชการส่วนภูมิภาค แต่ทั�งนี�องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นก็ยงัตอ้งอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของรัฐบาลกลาง 

เพื�อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพตอบสนองความตอ้งการของประชาชน ในปัจจุบนัสถานการณ์

ดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การบริหารงานของภาครัฐทั�งภายในและต่างประเทศมีความเปลี�ยนแปลง

ไปมากและเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทั� งนี� เนื�องมาจากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี อีกทั� งปัจจุบัน

สังคมไทยมีความขดัแยง้และมีความแตกแยกจากการมีความเห็นที�แตกต่างกนัในเรื�องการเมืองและการ

บริหารประเทศ ความขดัแยง้ระหว่างกลุ่มประชาชนได้ทวีความรุนแรงขึ�นและมีการทุจริตคอร์รัปชั�น

เกิดขึ�นเป็นจาํนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการบริหารระดบัทอ้งถิ�นหรือระดบัประเทศ ปัญหาดงักล่าวถือไดว้่า

เป็นจุดอ่อนของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ�งในช่วงปัจจุบนัที�เศรษฐกิจโลกจะเขา้สู่ภาวะวิกฤตและมี

ความรุนแรงมากขึ�น (สวสัดิ�  จันธิมา, 2554) และรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ได้ให้ความสําคัญกับการ

ปกครองส่วนท้องถิ�น โดยวางหลักการ อย่างชัดเจนไว้ในหมวดที�  14 ในมาตรา 249 - 254 ของ

รัฐธรรมนูญ แสดงเจตนารมณ์ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นมีอิสระในการบริหาร การจดัทาํบริการ

สาธารณะ การส่งเสริมและสนับสนุนการจดัการศึกษา การเงินและการคลงั โดยเน้นให้ทอ้งถิ�นมีสิทธิ

ในการปกครองตนเอง มีอิสระในการกาํหนดทิศทางในการบริหารทอ้งถิ�นของตนเอง แต่ทั�งนี� เน้นให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองทอ้งถิ�น (บุญร่วม เทียมจนัทร์ และ ศรัญญา วิชชาธรรม, 2560) 

 หลักธรรมาภิบาลได้กลายเป็นแนวคิดที�ได้รับการยอมรับว่าเป็นหลกัการที� เกื�อหนุนสังคม 

ประชาธิปไตยและไดมี้การเสนอและกล่าวถึงแนวคิดนี�อยา่งกวา้งขวาง ตวัอยา่งที�เห็นอยา่งเป็นรูปธรรม 

คือ กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบบัปี พ.ศ. 2540 ไดบ้ญัญติัมาตราต่าง ๆ ที�สัมพนัธ์กบัหลกัธรรมาภิบาล ถา้

หากมีการนําแนวคิดธรรมาภิบาลไปสู่การปฏิบติัอย่างจริงจัง จะทาํให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการ

ตดัสินใจ มีการตรวจสอบการทาํงานของรัฐโดยประชาชนและองคก์รที�เกี�ยวขอ้งและระบบบริหารของ

รัฐ มีความยุติธรมและเป็นที�น่าเชื�อถือทั� งในและต่างประเทศ อีกทั�งนําไปสู่การลดการทุจริต ซึ� งเป็น

ปัญหาเรื�อรังของบา้นเมือง (บุษบง ชยัเจริญวฒันะ และบุญมี ลี� , 2554)  

การปกครองทอ้งถิ�นเป็นการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตามหลักการกระจายอาํนาจ

ปกครอง ซึ� งมีลกัษณะที�สาํคญัคือ มีการจดัตั�งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น เป็นนิติบุคคล แยกอิสระออก

จากการบริหารราชการส่วนกลาง ทาํให้มีสิทธิและอาํนาจในการทาํนิติกรรมและสัญญาต่างๆ ตลอดจน

เป็นเจ้าของหรือถือครองกรรมสิทธิ� ในทรัพยสิ์นต่างๆ เพื�อประโยชน์ต่อการดาํเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ�น และประชาชนในทอ้งถิ�น โดยมีเจา้หน้าที� ทรัพยสิ์น งบประมาณและรายไดเ้ป็น

ของทอ้งถิ�นเอง มีการเลือกตั�งสภาทอ้งถิ�นทั�งหมดหรือบางส่วน และเป็นการให้โอกาสแก่ประชาชนได้
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เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองของท้องถิ�นหรือชุมชนที�อาศัยอยู่ เนื�องจากใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของ

ประชาชนในทอ้งถิ�น (บูฆอรี ยหีมะ, 2550) 

 จากที�กล่าวมานั� นบทความวิชาการนี� ผูเ้ขียนมีความเห็นว่าหลักธรรมาภิบาลเป็นการบริหาร

กิจการบ้านเมืองและสังคมที�ดี เป็นการจัดระเบียบให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้อยู่

ร่วมกันอย่างสงบสุข หลักธรรมาภิบาลจึงมีความจาํเป็นที�จะนํามาใช้ในการบริหารงานขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ�น เพื�อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้และทาํให้เกิดการมีส่วนร่วม 

โดยมีเนื�อหาดงันี�  

 

หลกัธรรมาภิบาล 

ธรรมาภิบาลได้รับความสนใจและมีการใช้ในวงวิชาการอย่างจริงจังเป็นทางการและมี

นกัวิชาการใหค้วามหมายของธรรมาภิบาลในแง่มุมที�แตกต่างกนั  

ความหมายของธรรมาภิบาล 

ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการสร้างระบบบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมที�ดี พ.ศ. 

2542 ไดใ้ห้ความหมาย ธรรมาภิบาล ไวด้ังนี�  “การบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมที�ดีเป็นแนวทาง

สาํคญัในการจดัระเบียบสังคมทั�งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชน ซึ� งครอบคลุมฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายราชการและฝ่ายธุรกิจสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความรู้สึกสามคัคีและร่วมกันเป็นพลัง

ก่อให้เกิดการพฒันาอย่างย ั�งยืน และเป็นส่วนเสริมความเขม้แข็งหรือสร้างภูมิคุน้กนัแก่ประเทศเพื�อ

บรรเทาป้องกนั หรือแกไ้ขเยยีวยาภาวะวิกฤตภยัอนัตรายที�หากจะมีมาในอนาคตเพราะสังคมจะรู้สึกถึง

ความยุติธรรม ความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมอนัเป็นคุณลกัษณะสําคญัของศกัดิ� ศรีความเป็นมนุษย์

และการปกครองแบบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข สอดคลอ้งกบัความเป็นไทย 

รัฐธรรมนูญและกระแสโลกยคุปัจจุบนั”  (สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2542) 

ธรรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจดัการ การควบคุมดูแล กิจการต่างๆ ให้

เป็นธรรม และยงัหมายถึงการบริหารจัดการที�ดี ที�นําไปใช้ในภาครัฐและเอกชน ธรรมที�ใช้ในการ

บริหารนี�  คือ หมายถึงเพียงหลกัธรรมทางศาสนาเท่านั�น และยงัรวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 

และความถูกตอ้งชอบธรรมทุกประการ ซึ� งประชาชนควรประพฤติปฏิบติัตาม ไดแ้ก่    ความโปร่งใส

ตรวจสอบได ้การไม่แทรกแซงจากองคก์ารภายนอก เป็นตน้ ธรรมาภิบาล ไดถู้กนาํมาใชใ้นปัจจุบนักนั

อยา่งแพร่หลาย เพราะว่า เป็นหลกัการส่งเสริมและสร้างสรรคอ์งคก์ารให้มีประสิทธิภาพและศกัยภาพ 

อาทิ เจา้หน้าที�หรือพนกังานที�ทาํงานดว้ยความซื�อสัตยสุ์จริตและมีความขยนัหมั�นเพียร ทาํให้องคก์าร
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ธุรกิจมีการขยายตวัขึ�น และยงัทาํใหบุ้คลากรที�อยูภ่ายนอกแลว้เกี�ยวขอ้งดว้ยเกิดความศรัทธาและเชื�อมั�น

ในองคก์าร จึงทาํให้มีการพฒันาอยา่งต่อเนื�อง ตวัอยา่งเช่น องคก์ารที�มีความโปร่งใสในการทาํงาน จะ

สร้างความไวว้างใจให้กบัการร่วมทาํธุรกิจ ส่วนรัฐบาลที�มีความโปร่งใสและตรวจสอบได ้จะสร้าง

ความเชื�อมั�นให้กบันกัลงทุนและประชาชนได ้ยงัจะช่วยส่งผลดีในเรื�องเสถียรภาพกบัรัฐบาลและความ

เจริญกา้วหนา้ของประเทศได ้(ทวศีกัดิ�  ศรีสุธญัญาวงศ,์ 2553) 

 ธนาคารโลก หรือ World Bank (1989, อ้างใน สุรเชษฐ ลิ�มเฉลิม, 2558) ได้ให้ความหมายว่า 

ธรรมาภิบาลเป็นลักษณะและแนวทางของการใช้อํานาจทางการเมืองเพื�อบริหารจัดการงานของ

บา้นเมืองโดยเฉพาะการจดัการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื�อการพฒันา เพื�อช่วย

ในการฟื� นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ทั� งนี�  โดยเพิ�มศักยภาพของรัฐบาลให้สามารถให้บริการที� มี

ประสิทธิภาพมีระบบที�ยุติธรรม มีกระบวนการทางกฎหมายที�อิสระ รวมทั�งมีระบบราชการฝ่ายนิติ

บญัญติัและสื�อที�มีความโปร่งใส รับผิดชอบ และตรวจสอบได ้

ธรรมาภิบาล นั� นมีความหมายที�หลากหลายกันไป แล้วแต่การใช้ถ้อยคาํของ   ผูนิ้ยามหรือ

องคก์ร แต่ความสําคญัที�ตรงกนั คือ ธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารจดัการบา้นเมืองและสังคมที�ดี ที�

อยูภ่ายใตก้ฎหมาย กฎระเบียบ หรือขอ้บงัคบัต่างๆขององคก์รโดยเน้นการบริหารการจัดการที�มุ่งเน้น

ผลสาํเร็จอยา่งประสิทธิภาพ เป็นธรรม มีความโปร่งใส มีส่วนร่วม และตรวจสอบได ้ 

องค์ประกอบของธรรมาภิบาล 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีได้ระบุถึงองค์ประกอบสําคญัของธรรมาภิบาลในการบริหาร

กิจการบา้นเมืองที�ดีไว ้6 หลกัคือ (สํานักนายกรัฐมนตรี, ����) หลกันิติธรรม ไดแ้ก่ การตรากฎหมาย 

กฎ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ใหท้นัสมยัและเป็นธรรม เป็นที�ยอมรับของสังคม และสังคมยนิยอมพร้อมใจปฏิบติั

ตามกฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบัเหล่านั�น โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใตก้ฎหมาย มิใช่ตามอาํเภอใจหรือ

อาํนาจของตวับุคคล  หลกัคุณธรรม ไดแ้ก่ การยดึมั�นในความถูกตอ้งดีงามโดยรณรงคใ์หเ้จา้หนา้ที�ของ

รัฐยึดถือหลกันี� ในการปฏิบติัหนา้ที�ให้เป็นตวัอยา่งแก่สังคมและส่งเสริมสนบัสนุนให้ประชาชนพฒันา

ตนเองไปพร้อมกนั เพื�อให้คนไทยมีความซื�อสัตย ์จริงใจ ขยนั อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพ

สุจริตจนเป็นนิสัยประจาํชาติ หลกัความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไวใ้จซึ� งกนัและกนัของคนใน

ชาติ โดยปรับปรุงกลไกการทาํงานขององคก์รทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร

ที�เป็นประโยชน์อยา่งตรงไปตรงมาดว้ยภาษาที�เขา้ใจง่าย ประชาชนเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดส้ะดวก และ

มีกระบวนการใหป้ระชาชนตรวจสอบความถูกตอ้งชดัเจนได ้หลกัการมีส่วนร่วม ไดแ้ก่ การเปิดโอกาส

ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และเสนอความคิดในการตดัสินใจปัญหาสาํคญัของประเทศ ไม่ว่าดว้ยการ
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แจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติหรืออื�น ๆหลักความ

รับผิดชอบ ไดแ้ก่ การตระหนกัในสิทธิหนา้ที� ความสาํนึกในความรับผดิชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหา

สาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที�

แตกต่างและความกลา้ที�จะยอมรับผลจากการกระทาํของตน หลกัความคุม้ค่า ไดแ้ก่ การบริหารจดัการ

และใช้ทรัพยากรที�มีจ ํากัดเพื�อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนร่วม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความ

ประหยดัใชข้องอยา่งคุม้ค่า สร้างสรรคสิ์นคา้และบริการที�มีคุณภาพสามารถแข่งขนัไดใ้นเวทีโลกและ

รักษาพฒันาทรัพยากรธรรมชาติใหส้มบูรณ์ยั�งยนื  

องค์ประกอบธรรมาภิบาล เป็นขั�นตอนหรือกระบวนการในการทาํงานที�ทําให้องค์กรมี

ประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้ และตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน ซึ� งเป็นหลักการบริหารจัดการที�ดี ทั� งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยนําหลกัการ

เหล่านี�มาใชก้บัการบริหารงานในหน่วยงาน 

 

การปกครองส่วนท้องถิ�น 

การปกครองส่วนทอ้งถิ�นได้รับความสนใจอย่างจริงจังเป็นทางการและมีนักวิชาการได้ให้

ความหมายของการปกครองส่วนทอ้งถิ�นในแง่มุมที�แตกต่างกนั 

ความหมายของการปกครองส่วนท้องถิ�น 

การปกครองท้องถิ�น หมายถึง การปกครองที�รัฐกลางหรือส่วนกลางได้กระจายอาํนาจไปให้

หน่วยการปกครองทอ้งถิ�นซึ� งเป็นองคก์รที�มีสิทธิตามกฎหมาย มีพื�นที� และประชากรเป็นของตนเอง

ประการสาํคญัองคก์รดงักล่าวจะตอ้งมีอาํนาจอิสระ (Autonomy) ในการปฏิบติัอย่างเหมาะสมการมอบ

อาํนาจจากส่วนกลางมีวตัถุประสงค์เพื�อให้ประชาชนในทอ้งถิ�นได้เขา้มามีส่วนร่วมในการปกครอง

ตนเองตามเจตนารมณ์ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมในการ

เสนอปัญหา ตดัสินใจ การตรวจสอบการทาํงานและร่วมรับบริการสาธารณะต่างๆ (โกวิทย ์พวงงาม, 

2554)  นอกจากนี�  (เดเนียล วิท Daniel Wit, 1967 อา้งถึงใน บูฆอรี ยหีมะ, 2555) กล่าวว่า การปกครอง

ทอ้งถิ�น หมายถึง การปกครองที�รัฐบาลกลาง ให้อาํนาจหรือกระจายอาํนาจไปให้หน่วย การปกครอง

ท้องถิ�น เปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ�นได้มีอาํนาจในการปกครองร่วมกันทั� งหมด หรือเป็น

บางส่วนในการบริหารทอ้งถิ�น ตามหลกัการที�ว่า ถา้อาํนาจการปกครองมาจากประชาชนในทอ้งถิ�นแลว้ 

รัฐบาลของทอ้งถิ�นกย็อ่มเป็นรัฐบาลของประชาชน โดยประชาชนและเพื�อประชาชน  
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การปกครองทอ้งถิ�น คือการที�องคก์รหนึ�งมีอาณาเขตของตนเอง มีประชากรตามที�หลกัเกณฑ์

กาํหนดมีอาํนาจและมีอิสระในการปกครองตนเองมีการบริหารการคลงัของตน โดยมีหน้าที�ให้บริการ

ในด้านต่างๆ แก่ประชาชนซึ� งประชาชนในพื�นที�ดังกล่าวจะมีส่วนร่วมในการบริหารและปกครอง

ตนเองด้วยตนเอง อาทิ การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจแกไ้ขปัญหาชุมชนหรือการมีส่วนร่วมในการ

บริหารและปกครองตนเองโดยผ่านตวัแทนที�มาจากการเลือกตั�ง เช่น การมีสภาทอ้งถิ�น เป็นตน้ 

ลกัษณะสําคัญของการปกครองส่วนท้องถิ�น 

ลกัษณะสาํคญัของการปกครองทอ้งถิ�น คือ "เป็นองคก์ารที�มีการปฏิบติังานต่อเนื�องกนัโดยไม่

ขาดตอน มีอาํนาจที�จะกระทาํกิจกรรมสาธารณะ มีความสามารถที�จะทาํสัญญากบับุคคลหรือนิติบุคคล

ได ้มีสิทธิที�จะฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องและสามารถที�จะเก็บภาษีอากร และกาํหนดงบประมาณของ

ตนเอง" และไดก้ล่าวถึง ลกัษณะสาํคญัของการปกครองทอ้งถิ�น ดงันี�  (โกวิทย ์พวงงาม, 2554) 

ประการที�หนึ� ง เป็นนิติบุคคล นิติบุคคลเป็นสิ�งที�เกิดขึ�นโดยอาํนาจของกฎหมาย การเป็นนิติ

บุคคลจึงเป็นการแสดงถึงฐานะทางกฎหมาย สาํหรับการปกครองทอ้งถิ�นถือเป็นนิติบุคคลในกฎหมาย

มหาชนโดยมีกฎหมายจัดตั�งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นขึ�นมาเพื�อทาํหน้าที�ตามที�ระบุไวใ้นกฎหมาย

นั�นๆ และสามารถก่อพนัธะทางกฎหมาย เช่น ทาํสัญญา การก่อหนี�  เป็นตน้  

ประการที�สอง มีอาํนาจหน้าที�เฉพาะ จะมีการดาํเนินกิจการตามที�มีกฎหมายบญัญติัไวเ้ป็นการ

เฉพาะให้เป็นหนา้ที�ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นรูปแบบนั�นๆ ซึ� งอาจจะเป็นการระบุหนา้ที�ไวโ้ดย

ชดัเจน หรืออาจเป็นการระบุให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นสามารถริเริ�มทาํกิจการใดๆที�ไม่มีกฎหมาย

บญัญติัหา้มไว ้ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บักฎหมายของแต่ละประเทศ 

ประการที�สาม ผูบ้ริหารมาจากการเลือกตั�ง โดยทั�วไปสมาชิกสภาทอ้งถิ�น และผูบ้ริหารหรือ 

คณะผูบ้ริหารทอ้งถิ�นจะมาจากการเลือกตั�งจากประชาชน โดยสมาชิกสภาทอ้งถิ�นจะมาจากการเลือกตั�ง

โดยตรงจากประชาชน ส่วนผูบ้ริหารหรือคณะผูบ้ริหารทอ้งถิ�นอาจมาจากการเลือกตั� งโดยตรงจาก

ประชาชน หรือเอามาจากการเลือกตั�งทางออ้มโดยสภาเป็นผูเ้ลือกผูบ้ริหารหรือคณะบริหารทอ้งถิ�นกไ็ด้

ตามที�กฎหมายกาํหนด 

 ประการที�สี�  ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในทอ้งถิ�นเป็นเรื�องที�สําคญั ทั�งนี� ประชาชนสามารถมี

ส่วนร่วมทางการเมืองทั�งโดยตรงและโดยออ้ม เช่น การไปใชสิ้ทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั�งการสมคัรรับ

เลือกตั� ง การริเริ� มกฎหมาย การถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ�นหรือผู้บริหารท้องถิ�นที�ประพฤติไม่

เหมาะสมที�จะดาํรงตาํแหน่งต่อไป การให้ขอ้คิดเห็นขอ้เสนอแนะต่อผูบ้ริหารหรือคณะผูบ้ริหาร หรือ
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สมาชิกสภาทอ้งถิ�นในทอ้งถิ�นใดที�ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างเขม้แขง็ จะทาํให้การบริหาร

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นนั�นเป็นไปเพื�อประโยชน์ของส่วนรวมมากและมีความโปร่งใสในการ

ทาํงาน ตลอดจนไดรั้บการสนบัสนุนจากประชาชนอยา่งเขม้แขง็ 

ประการที�ห้า มีความเป็นอิสระในการบริหารงานอย่างเพียงพอ สาระสําคญัประการหนึ� งของ

การปกครองท้องถิ�นคือ ต้องมีความเป็นอิสระในการบริหารงานอย่างเพียงพอ เพื�อให้สามารถ

ดําเนินงานในขอบเขตหน้าที�  ที�กาํหนดไวใ้นกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามนโยบายและ

เป้าหมายที�กาํหนด ความเป็นอิสระในการบริหารงานในที�นี�หมายถึง อาํนาจในการตดัสินใจดาํเนินการ

ในหน้าที�ที�ไดรั้บมอบหมายตามกฎหมาย โดยที�รัฐบาลกลางควรมีหน้าที�เพียงสนับสนุน ส่งเสริมและ

กาํกบัดูแลองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นมากกว่าการควบคุมอยา่งใกลชิ้ด 

 ประการที�หก มีอํานาจในการจัดหารายได้และใช้จ่ายรายได้อย่างอิสระตามสมควร การ

ปกครองทอ้งถิ�นที�จะบงัเกิดผลดีต่อทอ้งถิ�นโดยส่วนรวม ตอ้งมีอาํนาจในการจดัหารายไดภ้ายในทอ้งถิ�น

ของตนอย่างเพียงพอต่อการบริหารงาน กล่าวคือ มีแหล่งรายได้ที�ท้องถิ�นสามารถจัดเก็บเองได้

นอกเหนือจากรายไดข้องทอ้งถิ�น เพื�อแกไ้ขปัญหาและสนองความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถิ�น  

ประการสุดทา้ย มีการกาํกบัดูแลจากรัฐ การปกครองทอ้งถิ�นถือเป็นส่วนยอ่ยส่วนหนึ� งของรัฐ

และจดัตั�งโดยรัฐ มีกฎหมายรองรับ มิใช่องคก์รที�เป็นอิสระเด็ดขาดจากรัฐ ดงันั�น การกาํกบัดูแลจึงเป็น

รูปแบบความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นที�จาํเป็น เพื�อให้การใชอ้าํนาจของคณะ

ผูบ้ริหารทอ้งถิ�นหรือผูบ้ริหารทอ้งถิ�น เป็นไปเพื�อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถิ�นและประเทศชาติ

โดยรวมอยา่งแทจ้ริง ทั�งนี�  การกาํกบัดูแลของรัฐตอ้งกระทาํเท่าที�จาํเป็นและตอ้งไม่ขดักบัหลกัความเป็น

อิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน   

ลกัษณะสาํคญัของการปกครองทอ้งถิ�น ประกอบดว้ย การเป็นองคก์รในชุมชนที�จดัตั�งขึ�นโดย

กฎหมายส่วนกลางมีขอบเขตพื�นที�ปกครองที�กาํหนดไวแ้น่นอน มีสถานภาพเป็นนิติบุคคล จดัตั�งขึ�น

โดยกฎหมาย มีอิสระในการดาํเนินกิจกรรมทั� งในด้านการคลงั การจัดเก็บภาษี การหารายได้ตามที�

กฎหมาย 

 

หลกัธรรมาภิบาลกับการปกครองส่วนท้องถิ�น 

ในปัจจุบันแนวคิดเรื� องการบริหารจัดการที� ดีหรือธรรมาภิบาลได้มีบทบาทต่อหลาย ๆ 

หน่วยงาน ทั�งภาครัฐและเอกชน รวมทั�งองคก์ารบริหารส่วนตาํบลดว้ย แมว้่า อบต. ไม่ไดเ้ป็นองคก์รที�

เป็นหน่วยงาน ที� ขึ�นตรงกับรัฐบาลกลาง แต่การนําหลักธรรมาภิบาล ดังที�ปรากฎในระเบียบมา 
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ประยุกต์ใชก้บัรัฐบาล ในระดบัทอ้งถิ�น ก็นับว่าเป็นหลกัการที�จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ และสังคม 

ซึ�งแนวคิดและหลกัการ การสร้างองคก์ารบริหารในส่วนทอ้งถิ�นให้มีหลกัธรรมาภิบาล ก็เป็นที�ยอมรับ

และมีการศึกษากนั อย่างแพร่หลายในระดบัสากล ในทางปฏิบติัหากสามารถรณรงค ์ส่งเสริมให้ อบต. 

เป็นองค์การที�มี ธรรมาภิบาลก็จะเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นประเด็นการพัฒนาชุมชน การพัฒนา

การเมืองทอ้งถิ�นและ ที�สาํคญั ปัญหาการทุจริตเบาบางลง สิ�งที�ทา้ทายองคก์ารบริหารส่วนตาํบลอยู่ใน

ขณะนี�  คือ การปรับ กลยุทธ์ ทศันคติ วิธีคิด วิธีการทาํงานของบุคลากร องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ให้

ไปสู่การเป็นราชการ ยคุใหม่ โดยยดึถือหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารปกครองทอ้งถิ�น (อรพินท ์สพ

โชคชัย, 2553) นอกจากนี�  แนวคิดเรื� องการบริหารจดัการที�ดีหรือธรรมาภิบาลไดมี้บทบาทต่อหลาย ๆ 

หน่วยงานทั�งภาครัฐและเอกชน รวมทั�งองคก์ารบริหารส่วนตาํบลดว้ย แมว้่าองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

ไม่ไดเ้ป็นองคกรที�เป็นหน่วยงานที�ขึ�นตรงกบัรัฐบาลกลาง แต่การนาํหลกัการธรรมาภิบาลดงัที�ปรากฏ

ในระเบียบมาประยกุตใ์ชก้บัรัฐบาลในระดบัทอ้งถิ�น กน็บัว่าเป็นหลกัการที�จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ

และสังคม ซึ� งแนวคิดและหลกัการการสร้างองคก์ารบริหารในส่วนทอ้งถิ�นใหม้ีหลกัธรรมาภิบาลก็เป็น

ที�ยอมรับ และมีการศึกษากนัอย่างแพร่หลายในระดบัสากลในทางปฏิบติัหากสามารถรณรงคส่์งเสริม

ให้องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นองค์การที�มีธรรมาภิบาลก็จะเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นประเด็นการ

พฒันาชุมชน การพฒันาการเมืองทอ้งถิ�น และสิ�งที�สาํคญัปัญหาการทุจริตเบาบางลง (เอกราช รังสรรค, 

2553) 

ธรรมาภิบาลกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นรูปแบบต่าง ๆ ที�มีอยู่

ในขณะนี� ถือว่าเป็นราชการส่วนทอ้งถิ�นที�มีความ ใกลชิ้ดประชาชนมากที�สุด เนื�องจากมีศกัยภาพในการ

บริการสาธารณะ แกไ้ขปัญหาความเดือดร้อน และตอบสนองความตอ้งการของประชาชนได้อย่าง

แทจ้ริง แต่ในช่วงระยะเวลาที�ผ่านมาปรากฏข่าว ทางสื�อสารมวลชนทั�งหนงัสือพิมพว์ิทย ุโทรทศัน์และ

สื�ออื�น ๆ ว่ามีการทุจริตคอรัปชั�นหลายรูปแบบ เกิดขึ�นในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น เป็นสาเหตุของ

ความหย่อนประสิทธิภาพในการพฒันาทอ้งถิ�น ให้เจริญกา้วหน้า จึงไม่สอดคลอ้งตามเจตนารมณ์ของ

การกระจายอาํนาจ (พทิยา สุนทรวภิาต, 2546 อา้งถึงใน  พนัธรั์ตน ์ศรีกรวดโคกสูง, 2560) 

ประการแรก หลกันิติธรรม เป็นการปฏิบติัเกี�ยวกบัตรากฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบั ให้ทนัสมยั และ

เป็นธรรม กฎหมาย ซึ� งการปฏิบตัิของ องคก์รส่วนทอ้งถิ�น สามารถดาํเนินการใหส้อดคลอ้งไดโ้ดย การ

ออกกฎขอ้บงัคบั ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ตอ้งเป็นไปตามที� กฎหมายให้อาํนาจไวแ้ละตอ้งมุ่ง

ให้เกิดความเป็นธรรม เพื�อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลกั และเพื�อให้เป็นที�ยอมรับของ

ชุมชน ควรเปิดเวทีใหป้ระชาชนไดแ้สดงความคิดเห็นอยา่งกวา้งขวาง องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นตอ้ง
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เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ กฎ ขอ้บงัคบัและกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัสิทธิและหน้าที�ของประชาชน ให้

ประชาชนไดรั้บทราบอยา่งถึง  

ประการที�สอง หลกัคุณธรรม เป็นการปฏิบติังานที�ยึดมั�นในความถูกตอ้งดีงามเป็นตวัอยา่ง แก่

ประชาชน เพื�อเสริมสร้างความซื�อสัตยสุ์จริต จริงใจ อดทน มีระเบียบวินัย ให้บริการประชาชนด้วย

ความเสมอภาค  

ประการที�สาม หลกัความโปร่งใส เนน้การปรับกลไกและวิธีการทาํงานให้มีความโปร่งใส ให้

มีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารอยา่งตรงไปตรงมา ให้ประชาชนเขา้ถึงขอ้มูลไดส้ะดวกและมีกระบวนการ

ให้ประชาชนตรวจสอบได ้โดยเอกสารที�จะตอ้งปิดประกาศให้ประชาชน ทราบ ไดแ้ก่ กฎ ขอ้บงัคบัที�

เกี�ยวขอ้งกบังบประมาณรายจ่ายประจาํปีและ งบประมาณรายจ่ายเพิ�มเติม มติการประชุมของผูบ้ริหาร

ทอ้งถิ�นที�มีผลกระทบต่อผลไดผ้ลเสียของประชาชน มติของสภาที�ผ่านการรับรองแลว้ โดยเฉพาะมติที�

กระทบต่อสิทธิ หนา้ที�รวมทั�งผลไดผ้ลเสียแก่ประชาชน และมติอื�น ๆ  

ประการที� สี�  หลักการมีส่วนร่วม ถือเป็นหลักการที�มีความสําคัญขอองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิ�นที�ตอ้งให้ประชาชนมีส่วนร่วมทุกขั�นตอนตั�งแต่การเลือกตั�งสมาชิกสภา หรือผูบ้ริหารทอ้งถิ�น

และมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร แสดงความความคิดเห็นในการตดัสินใจทาํ

อะไร อย่างไร รวมทั�งการตรวจสอบและการประเมินผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น และ 

สุดทา้ยประชาชนย่อมมีสิทธิเหนือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น โดยมีอาํนาจในการถอดถอนผูบ้ริหาร 

หรือสมาชิกสภาทอ้งถิ�นที�ประชาชนเห็นว่าปฏิบติังานเสียหาย ลม้เหลวหรือมีพฤติกรรมเสื�อมเสีย  

ประการที�ห้า หลักความรับผิดชอบ หลักข้อนี� มุ่งเน้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นได้

ตระหนัก ในอาํนาจหน้าที�ที�จะตอ้งปฏิบติัต่อประชาชน มีความใส่ใจต่อปัญหาของชุมชนและมีความ

กระตือ รื� อร้นในการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้บรรลุผล โดยไม่เลือกปฏิบติัและมี

ความกลา้หาญที�จะยอมรับผลการกระทาํ  การจดับริการสาธารณะอยา่งมีคุณภาพ เป็นธรรมและทั�วถึง

ทั�งนอกสถานที� ให้ประชาชนเป็นที�พึ�งไดเ้มื�อเกิดความเดือดร้อน เอาใจใส่ต่อปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชนเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ ร้องทุกข ์และแจง้ความเดือดร้อนไดส้ะดวก รวมทั�งควรมีผูรั้บ

เรื� องราวร้องทุกข์ประจาํหมู่บ้านและ ชุมชน มีความจริงใจในการนําโครงการกิจกรรมที�เสนอโดย

ประชาชน/ประชาคม นาํไปสู่การปฏิบตัิอยา่งเป็นรูปธรรมโดยคาํนึงถึงความจาํเป็นเร่งด่วน  

ประการสุดทา้ย หลกัความคุม้ค่า เป็นการเนน้ประสิทธิภาพในการบริหารงานโดยใชท้รัพยากร 

ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน รวมทั�งการรักษาทรัพยากรธรรมชาติของทอ้งถิ�นให้ สมบูรณ์และ
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ยั�งยนื การดาํเนินผลงานหรือโครงการจะตอ้งมีการจดัลาํดบัความจาํเป็นเร่งด่วนเพื�อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดแก่ประชาชน  

ธรรมาภิบาลได้มีบทบาทต่อหลาย ๆ หน่วยงานทั�งภาครัฐและเอกชน รวมทั�งองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลด้วย แมว้่าองค์การบริหารส่วนตาํบลไม่ได้เป็นองค์กรที�เป็นหน่วยงานที�ขึ�นตรงกบัรัฐบาล

กลาง แต่การนาํหลกัการธรรมาภิบาลมาประยุกตใ์ชก้บัรัฐบาลในระดบัทอ้งถิ�น ก็นับว่าเป็นหลกัการที�

จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศและสงัคม  

 

บทสรุป  

ธรรมาภิบาล เป็นแนวคิดสําคัญที�นํามาใช้ในการบริหารจัดการทั� งภาครัฐและภาคเอกชน

เนื�องจากเป็นหลกัการที�ครอบคลุมกวา้งขวาง ทั�งดา้นการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม แต่ธรรมาภิบาล 

นั�นมึความคลา้ยคลึงกนัแต่แตกต่างกนัในเรื�องขององคป์ระกอบ เป้าหมาย รวมทั�งบทบาทที�แตกต่างกนั

และไม่เหมือนกนั แต่มีความสัมพนัธ์กัน ดังนั� น การนาํหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในการปกครองส่วน

ทอ้งถิ�นนั�นสามารถเพิ�มประสิทธิภาพการบริหารงานได ้อีกทั�งยงัเป็น กลไกในการควบคุมติดตามและ

ตรวจสอบ โดยมีประชาชนหรือองคก์รภายนอกมีส่วนร่วม ทั�งนี�  เพื�อป้องกนัไม่ให้เกิดความเสียหายแก่

การบริหาร และเป็นการสร้างสาํนึกที�ดีในการบริหารงาน ไม่ว่าจะเป็นในเรื�องของการบริหารงานอยา่ง

มีประสิทธิภาพ ไม่สิ�นเปลือง การติดตามการทุจริต ความโปร่งใส โดยคาํนึงถึงผูท้ี�เกี�ยวขอ้งที�จะไดรั้บ

ผลกระทบ แมก้ารสร้างหลกัธรรมาภิบาลในประเทศไทยจะมีลกัษณะเป็นรูปธรรมและค่อนขา้งจะเป็น

สิ�งที�เขา้ใจยากต่อการนาํไปปฏิบติัและใช ้แต่อยา่งไรก็ดีการจะนาํไปใชใ้ห้ไดอ้ยา่งมีสัมฤทธิ� ในระยะยาว

จึงตอ้งอาศยัเวลาในการปรับเปลี�ยนและเรียรู้ 

การนาํหลกัธรรมาภิบาล มาใชใ้นการปกครองส่วนทอ้งถิ�น ทั�ง 6 หลกั ในทศันะคติของผูเ้ขียน

คิดว่า ควรนาํองคป์ระกอบของหลกัธรรมาภิบาลมาใช ้โดยเนน้ไปในทางบริหารจดัการ การมีส่วนร่วม

ของทุกฝ่ายและรวมถึง ให้การสนับสนุนปัจจยัทรัพยากรทางการบริหารที�เพียงพอ สร้างความรู้ความ

เขา้ใจแก่ผูท้ี�เกี�ยวขอ้งทุกฝ่าย และมีการติดตามประเมินผลในการนาํไปใชเ้ป็นระยะๆ หลกัธรรมาภิบาล

จะเชื�อมโยงภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอยูด่ว้ยหลกัการเดียวกนั ดงันั�น องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิ�นมีความจาํเป็นตอ้งบริหารจดัการองคก์รบนพื�นฐานของหลกัธรรมาภิบาล เพื�อใหส้ามารถพฒันา

ไปสู่ความมั�นคง อยา่งเป็นรูปธรรม ถา้ปราศจากธรรมาภิบาล ก็จะขาดประสิทธิภาพ และปราศจากการ

พฒันาที�ย ั�งยนื 
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บทคดัย่อ 

ศตวรรษที� �� เป็นช่วงเวลาที�มีการเติบโตทางเทคโนโลยคี่อนขา้งมาก ซึ� งเอื�อให้เกิดการสรรหา

และคดัเลือกทรัพยากรมนุษยใ์นรูปแบบยคุดิจิทลัขึ�น ช่องทางในการสรรหาและคดัเลือกเป็นสิ�งสําคญั

อยา่งยิ�งต่อผลสาํเร็จในการสรรหาและคดัเลือกทรัพยากรมนุษยข์ององคก์าร เพราะการเลือกช่องทางใน

การสรรหาและคดัเลือกที�เหมาะสมจะทาํให้ตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการสรรหาและคดัเลือกทรัพยากรมนุษย์

ไม่บานปลาย และยงัช่วยให้องค์การเพิ�มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการสรรหา และการคดัเลือก

ทรัพยากรมนุษย์ องค์การสามารถสรรหาและคดัเลือกพนักงานได้ตามจํานวนที�ต้องการในระดับ

คุณภาพที�เหมาะสม และยงัช่วยให้องค์การมีโอกาสได้รับพนักงานที�มีความหลากหลายในคุณสมบติั

ต่างๆ ซึ� งการที�องค์การนาํเครื� องมือหรือช่องทางต่างๆ ที�ทนัสมยัและเหมาะสมกบัยุคดิจิทลัมาใชเ้พื�อ

เสริมสร้างชื�อเสียงในดา้นบวกใหก้บัองคก์ารหรือบริษทัในแง่มุมต่างๆ 

 

คาํสําคัญ:  การสรรหา, การคดัเลือก, ยคุดิจิทลั 
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Abstract 

The 2 1 st century was a period of relatively high technological growth. This has led to the 

recruitment and selection of human resources in the digital age. Recruitment and selection channels 

are critical to the organization's recruitment and selection of human resources, as selecting the 

appropriate recruitment and selection channels will not increase the cost of recruiting and recruiting 

human resources and also allowing the organization to increase efficiency and effectiveness in 

recruiting and selecting human resources. The organization can recruit and select the number of 

employees at the appropriate quality level and also provide the opportunity to acquire diverse 

employees in various qualifications. 

 

Keywords: recruitment, selection, digital era 
 

บทนํา 

 โลกกา้วหนา้ไปไกลมากขึ�นตามเทคโนโลย ีและพฤติกรรมการใชง้าน ส่งผลให้ในแต่ละช่วงปี

ที�ผ่านมามีการพฒันาและเดินหนา้ไปอยา่งสมํ�าเสมอ รูปแบบการใชชี้วิตของคนในสังคมก็เปลี�ยนแปลง

ยอมรับไดใ้นยคุสมยัที�เปลี�ยนไปและความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีที�เขา้มามีอิทธิพลกบัการใชชี้วิตแทบ

จะทุกช่องทาง ดงัที�ปัจจุบนัเราเรียกมนัว่า ยคุดิจิทลั ในช่วงตน้ของศตวรรษที� �� ถือเป็นช่วงเวลาที�มีการ

เติบโตทางเทคโนโลยีค่อนขา้งมากซึ� งเอื�อให้เกิดการสรรหาและคดัเลือกทรัพยากรมนุษยใ์นรูปแบบ

ดิจิทัล โดยคาํว่า การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ในรูปแบบดิจิทัลหรือที� เรียกว่า Digital 

Recruiting นั�นหมายถึง องค์การหรือบริษทัใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการช่วยเพิ�มประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของการสรรหาและคดัเลือกทรัพยากรมนุษย ์รวมถึงช่วยลดตน้ทุนและเพิ�มศกัยภาพของ

องค์การหรือบริษทัในกระบวนการสรรหาและคดัเลือกทรัพยากรมนุษยซึ์� งหมายความว่าการสรรหา

และคดัเลือกทรัพยากรมนุษยใ์นรูปแบบดิจิทลัจะช่วยเอื�ออาํนวยให้บริษทัหรือองค์การสามารถเขา้ถึง

ผู ้สมัครที�มีคุณสมบัติเหมาะสมได้จํานวนมากขึ� นและยงัทําให้กระบวนการสรรหาและคัดเลือก

ทรัพยากรมนุษยข์ององคก์ารหรือบริษทัใชเ้วลานอ้ยลงอีกดว้ย (จตุรงค ์นภาธร, 2561) 

ในการสรรหาและคดัเลือกทรัพยากรมนุษยใ์นรูปแบบดิจิทลัมีความสาํคญัในแง่ของการช่วยให้

องค์การหรือบริษัทเพิ�มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการวางแผน การสรรหาและการคดัเลือก

ทรัพยากรมนุษยน์อกจากนี�การสรรหาและคดัเลือกทรัพยากรมนุษยน์อกจากนี�การสรรหาและคดัเลือก
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ทรัพยากรมนุษยใ์นรูปแบบดิจิทลัยงัมีส่วนช่วยให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยข์ององคก์ารหรือบริษทั

สามารถให้บริการการลูกคา้ทั�งฝ่ายงานอื�นๆและผูที้�มาสมัครงานได้ดียิ�งขึ�นและยงัมีส่วนช่วยให้การ

ดาํเนินงานสรรหาและคดัเลือกทรัพยากรมนุษยมี์รูปแบบที�ทนัสมยัมากยิ�งขึ�นเมื�อเทียบกบัการสรรหา

และคดัเลือกทรัพยากรมนุษยใ์นรูปแบบเดิมอีกดว้ย (จตุรงค ์นภาธร, 2561) 

บทความวิชาการนี� เป็นการวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่างๆเพื�อนําเสนอการสรรหาทรัพยากร

มนุษยใ์นยคุดิจิทลัและเครื�องมือที�ใชใ้นการสรรหาทรัพยากรมนุษยท์รัพยากรมนุษยเ์ป็นสิ�งที�สาํคญัที�จะ

นาํองคก์ารหรือบริษทัไปสู่ความสําเร็จอีกทั�งในการสรรหาทรัพยากรมนุษยใ์นยุคดิจิทลันั�นก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อองคก์ารหรือบริษทัช่วยให้เกิดการประหยดัตน้ทุนเอื�ออาํนวยให้บริษทัหรือองคก์ารในการ

เขา้ถึงผูส้มคัรซึ�งน่าจะเป็นประโยชน์แก่ผูอ่้านหรือผูท้ี�สนใจเรื�องนี�อยู ่

 

การทบทวนวรรณกรรม 

การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ 

การสรรหาเป็นกระบวนการที�ถูกกาํหนดขึ�นเพื�อทาํให้บุคคลสนใจสมัครเขา้มาร่วมงานกับ

องคก์ารโดยจะประกาศตาํแหน่งงานผ่านสื�อสารมวลชนประเภทต่างๆ จึงอาจกล่าวไดว่้าการสรรหาคือ

กระบวนการจูงใจบุคคลให้เขา้มาร่วมงานกับองค์การในตาํแหน่งต่างๆ ที�องค์การต้องการได้เป็น

ผลสาํเร็จการสรรหาบุคคลเพื�อเขา้มาร่วมงานกบัองคก์ารส่วนการคดัเลือกคือกิจกรรมที�ดาํเนินการอยา่ง

เป็นกระบวนการเพื�อพิจารณา วินิจฉัยและกลั�นกรองผูส้มัครแต่ละรายที�มีคุณสมบัติเหมาะสมกับ

ตาํแหน่งงานว่างในองคก์าร (อนิวชั แกว้จาํนงค,์ 2554) 

ความหมายการสรรหาและคดัเลือกทรัพยากรมนุษย์ 

นักวิชาการได้ให้ความหมายของการสรรหา(Recruitment) ไวจ้าํนวนมากซึ� งผูเ้ขียนได้นาํมา

เป็นตวัอยา่งเพื�อทาํความเขา้ใจในเบื�องตน้ดงันี�  

ประเวศ มหารัตน์สกุล (2543) การสรรหาและการคดัเลือกเป็นการหาคนที�มีคุณสมบติัตามที�

คาดหวงัมาสมัครงานกับองค์กร การประเมินเพื�อคดัเลือกผูส้มัครที�มีคุณสมบัติที�เหมาะสมกับงาน 

องคก์รซึ�งการสรรหานั�นอาจจะมาจากทั�งแหล่งภายในหรือภายนอกองคก์รก็ได ้

นราธิป ศรีราม (2550) การสรรหาเป็นกิจกรรมในการจูงใจผูที้� มีคุณสมบัติตรงตามความ

ตอ้งการใหเ้ขา้มาสมคัรงานกบัองคก์าร 

ประคลัภ ์ปัณฑพลงักรู (2550) การสรรหา คือการเขา้ถึงผูส้มคัรที�มีคุณสมบติัตรงตามที�ตอ้งการ

ซึ�งเป็นปัจจยัสาํคญัอยา่งยิ�งต่อความสาํเร็จในการจา้งพนกังาน 
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ในความคิดของผูเ้ขียนการสรรหาคือ กระบวนการที�จะได้ผูส้มัครที�มีคุณสมบัติตรงตามที�

บริษทัหรือองคก์รตอ้งการ กล่าวไดว้า่การสรรหาคือกระบวนการที�จูงใจให้คนสนใจเขา้มาสมคัรงาน 

ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ (2545) การคดัเลือกบุคลากร หมายถึง กระบวนการต่อเนื�องจากการสรร

หาบุคลากรที�ใช้ในการตรวจสอบ พิจารณาและการตัดสินใจรับบุคคลที�มีคุณสมบัติเหมาะสมเขา้

ร่วมงานกบัองคก์าร 

ประเวศน์ มหารัตน์สกุล (2550) การคดัเลือกเป็นกระบวนการตดัสินใจที�จะคดัเลือกผูส้มคัรที�มี

คุณสมบติัตรงกบังานและคาดวา่ผูส้มคัรน่าจะทาํงานไดดี้ 

วิลาวรรณ รพีพิศาล (2550) การคดัเลือกเป็นกิจกรรมที�ตอ้งอาศยัความพยายามในการพิจารณา

คดัเลือกบุคคลากรที�มีความรู้ ความสามารถและมีคุณสมบติัเหมาะสมที�สุดเขา้มาปฏิบติังานในตาํแหน่ง 

ต่างๆโดยใช้เครื� องมือที�คาดว่าจะพยากรณ์หรือคาดการณ์คุณสมบัติของบุคลากรได้ใกล้เคียงกับ

วตัถุประสงคม์ากที�สุด 

ในความคิดของผูเ้ขียนการคดัเลือก คอืกระบวนการตดัสินใจและพิจารณาผูส้มคัรที�มีคุณสมบติั

เหมาะกบัตาํแหน่งงานที�เปิดรับสมคัรในองคก์รหรือบริษทันั�นๆ 

กระบวนการในการสรรหาและคดัเลือกทรัพยากรมนุษย์ 

ประกอบไปดว้ย (จตุรงค ์นภาธรม,2561) 

1. การวางแผน ประกอบดว้ย 

- การรวบรวมและกาํหนดหนา้ที�ความรับผดิชอบของตวังานที�ตอ้งการจะสรรหา

พนกังาน 

- การวางแผนจาํนวนพนกังานที�ตอ้งการในแต่ละปีล่วงหนา้ 

- การขออนุมติัจากผูบ้ริหารระดบัสูงในการที�จะตอ้งสรรหาพนกังานใหม่ 

2. การสรรหาพนกังานประกอบดว้ย 

- การสรรหาพนกังานจากกลุ่มผูส้มคัรที�กาํลงัอยูร่ะหว่างงานทาํ 

- การสรรหาพนกังานจากกลุ่มผูส้มคัรที�เป็นผูท้ี�มีงานทาํอยูแ่ลว้และยงัไม่ไดป้ระสงคที์�

จะหางานใหม่ แต่มีคุณสมบติัเป็นที�น่าสนใจสาํหรับตวัองคก์ารหรือบริษทัของเรา 

3. การคดักรองเบื�องตน้ ประกอบดว้ย 

- การนดัหมายผูส้มคัรเพื�อเขา้รับการคดักรองเบื�องตน้ 

- การดาํเนินการคดักรองผูส้มคัรเบื�องตน้ 

- การพิจารณาและประเมินว่าผูส้มคัรรายใดควรผา่นการคดักรองเบื�องตน้ 
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4. การคดัเลือกผูส้มคัร ประกอบดว้ย 

- การนดัหมายผูส้มคัรที�ผา่นการคดักรองเบื�องตน้เพื�อเขา้รับการสัมภาษณ์ 

- การดาํเนินการสัมภาษณ์ผูส้มคัรรายใดควรผ่านการคดัเลือก 

5. การแจง้ผลคดัเลือกแก่ผูส้มคัรที�ไดรั้บการคดัเลือกและการบรรจุพนกังาน ประกอบดว้ย 

- การเจรจาต่อรองกบัผูส้มคัรที�ไดรั้บการคดัเลือกวา่จะมาเริ�มตน้ปฏิบติังานเมื�อใด และ

ตอ้งการค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในรูปแบบใด จาํนวนเท่าใด 

- การตรวจสอบประวตัิของผูส้มคัรที�ไดรั้บการคดัเลือก 

 

การนําเทคโนโลยีใหม่มาประยุกต์ใช้ในงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที�เป็นไปอย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 

1. เทคโนโลยกีารเกบ็ขอ้มูลแบบออนไลน์หรือการเกบ็ขอ้มูลแบบคลาวด ์(Cloud Storage) 

ปัจจุบนัมีเทคโนโลยีแหล่งเก็บขอ้มูลแบบออนไลน์หรือเรียกว่าแบบคลาวด์ ซึ� งสมยัก่อนที�เรียกกนัว่า

เว็บฝากไฟล์ เป็นการเก็บขอ้มูลโดยใชพื้�นที�แบบออนไลน์ เนื�องจากมีขอ้ดีหลายประการ ไดแ้ก่ ขอ้มูล

ไม่เกิดการสูญหายหรือถูกโจรกรรม สามารถกาํหนดให้เป็นแบบส่วนตวัหรือสาธารณะได้ สามารถ

เขา้ถึงขอ้มูลไดทุ้กที� ทุกเวลาและทุกอุปกรณ์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยผูใ้หบ้ริการมีเครือข่ายขนาด

ใหญ่รองรับใหก้บัผูใ้ชบ้ริการสามารถเก็บขมู้ลประเภทต่างๆ ผ่านบญัชีที�ลงทะเบียนไวไ้ดอ้ยา่งง่าย 

2.  การใช้ประโยชน์จากสื�อสังคม (Social Media) ปัจจุบันช่องทางสื� อสารออนไลน์ด้วย

โปรแกรมประยกุต์แบบสื�อสังคมสามารถเลือกใช้ไดห้ลายช่องทาง เช่น เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ ไลน์(Line) 

หรือโปรแกรมประยุกตอื์�น ๆ โดยไม่เสียค่าใชจ่้ายนอกจากค่าบริการอินเตอร์เน็ต ดงันั�นฝ่ายทรัพยากร

มนุษยจึ์งควรรณรงคใ์ห้บุคลากรใชเ้ทคโนโลยีเหล่านี� ให้เกิดประโยชน์ในการสื�อสาร หรือแจง้ข่าวสาร

ใด ๆ ในองคก์ารเทคโนโลยเีหล่านี�ทาํให้สามารถสื�อสารกนัไดแ้บบทนัที(Real-Time) ช่วยใหสื้�อสารได้

รวดเร็วและเขา้ถึงบุคลากรทุกคนไดง่้ายขึ�น บุคลากรที�ทาํงานดา้นทรัพยากรมนุษยย์ุคนี� จึงตอ้งมีความ

พร้อมในการเรียนรู้สิ�งใหม่ๆ ตลอดเวลา 

�. การใช้การประชุมทางวีดิทัศน์หรือการประชุมทางไกล(Video Conference) ระบบการ

ประชุมทางวีดิทัศน์ เป็นการนําเทคโนโลยีสาขาต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์กล้องโทรทัศน์และ

ระบบสื�อสารโทรคมนาคมมาผสมผสานกัน เพื�ออาํนวยความสะดวกให้บุคลากรที�อยู่ต่างสถานที�

สามารถประชุมร่วมกนัได้ทุกเวลาทาํให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถเห็นภาพและขอ้ความต่าง ๆ เพื�อ

อภิปรายร่วมกนัไดเ้สมือนอยูใ่นห้องเดียวกนัสามารถแบ่งปันงานต่าง ๆ ในแต่ละจุดใหเ้ห็น แสดงความ
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คิดเห็นได้ เช่น การใช้โปรแกรมประยกุต์ Whiteboard, PowerPoint และ Worksheet เป็นตน้ ทาํให้การ

ประชุมมีประสิทธิภาพ 

  �. ที�ทาํงานแบบดิจิทลั(Digital Workplace) เป้าหมายสาํคญัขององคก์ารที�ตอ้งการให้มีสถานที�

ทาํงานยคุใหม่หรือที�เรียกว่าที�ทาํงานแบบดิจิทลั คือ ตอ้งการปรับปรุงรูปแบบการทาํงานภายในองคก์าร

ให้เป็นดิจิทลัเต็มรูปแบบเพื�อช่วยให้เกิดการทาํงานที�มีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ�นขณะเดียวกนัก็

ทนัต่อการแข่งขนัที�รวดเร็วในโลกดิจิทลัปัจจยัของการทาํงานยุคดิจิทลัประกอบด้วย 3 อย่างไดแ้ก่ 1) 

บุคลากรในโลกยุคดิจิทลัตอ้งสามารถทาํงานได้ไม่ว่าจะอยู่ที�ไหนตอ้งทาํงาน ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

และตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร 2) สถานที�ตอ้งสามารถทาํงานไดไ้ม่ว่าอยู่ที�ไหน เมื�อไรเป็น

การทาํงานแบบยดืหยุน่และ3) เทคโนโลยซึี� งเขา้มาช่วยแบ่งเบาการทาํงานและทาํให้งานมีประสิทธิภาพ

มากขึ�น 

5. เทคโนโลยโีทรศพัทเ์คลื�อนที� (Mobile Technology) ในปัจจุบนัเทคโนโลยโีทรศพัทเ์คลื�อนที�

หรือที�คนทั�วไปรู้จักกันว่ามือถือได้พัฒนาอย่างก้าวกระโดดด้วยคุณประโยชน์นานัปการ ทําให้

เทคโนโลยีนี� กา้วขึ�นมามีบทบาทสําคญัในการทาํให้การดําเนินชีวิตของผูใ้ชส้ะดวกสบายมากยิ�งขึ�น

ผูบ้ริโภคยอมรับเขา้มาเป็นส่วนหนึ�งของชีวิต ทุกวนันี�ความฉลาดของมือถือหรือที�เรียกว่า สมาร์ตโฟน 

ไม่เพียงแต่ช่วยใหผูบ้ริโภคสะดวกสบายมากยิ�งขึ�นเท่านั�นแต่ยงัช่วยให้ธุรกิจต่าง ๆ สามารถดาํเนินงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ�นกว่าเดิมเมื�อนํามาประยุกต์ใช้กบัธุรกิจสามารถทาํให้เกิดมูลค่าเพิ�มทั� ง

ทางด้านการลงทุนและด้านความพึงพอ ใจของลู กค้า เช่น นโยบายระบบการชําระเงินแบ บ

อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ(National e-Payment) หรือ พร้อมเพย ์(Promtpay) ของรัฐบาลเรื�องของการทาํ

ธุรกรรมหรือการทาํงานอื�น ๆ สามารถดาํเนินการผ่านเทคโนโลยีนี� นักทรัพยากรมนุษยจึ์งต้องเตรียม

เปลี�ยนวิธีการทาํงาน ทั�งในเรื�องของการบริหารจดัการการฝึกอบรม พนักงาน (ประคอง สุคนธจิตต์, 

2562) 

เครื�องมือที�ใช้ในการสรรหาและคดัเลือกทรัพยากรมนุษย์ในยุคดจิิทัล 

เครื�องมือที�ใชใ้นการสรรหาและคดัเลือกทรัพยากรมนุษยใ์นรูปแบบดิจิทลัมีดว้ยกนัหลากหลาย

เครื�องมือ ดงันี�  (จตุรงค ์นภาธร, 2561) 

1) เฟซบุ๊ก (Facebook) 

ในโลกของการเปลี�ยนแปลงทางเทคโนโลยีเช่นปัจจุบนันี�  องค์การหรือบริษทัสามารถนาํเฟ

ซบุ๊กมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในแง่ของการแสดงให้ผู ้อ่านเห็นว่าองค์การหรือบริษัทมีขั�นตอนหรือ

กระบวนการในการสรรหาและคดัเลือกทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งไร มีตาํแหน่งว่างอะไรในแต่ละช่วงเวลา 
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ตาํแหน่งงานที�ว่างนั�นตอ้งการบุคคลที�มีความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์เช่นไร และแต่ละตาํแหน่งงาน

ที�ว่างมีเงินเดือนเริ�มตน้และสวสัดิการในรูปแบบใด รวมถึงยงัอาจมีขอ้ความหรือคลิปวีดีโอที�แสดงให้

ผูอ่้านเห็นว่า สภาพการทาํงานจริงในองคก์ารหรือบริษทันั�นๆ เป็นอยา่งไรดว้ย 

นอกจากนี�  เครื� องมือเช่นเฟซบุ๊กย ังมี ส่วนสําคัญในการช่วยสร้างกลุ่มของผู ้อ่านหรือ

ผูใ้ชบ้ริการฟซบุ๊กที�มีความสนใจในตวัองคก์ารหรือบริษทั(โดยวดัจากจาํนวนคนที�เขา้มากดไลค ์หนา้เฟ

ซบุ๊กขององคก์ารหรือบริษทั) ซึ� งกลุ่มคนเหล่านี� ถือว่ามีความสําคญัเป็นอย่างยิ�งในการที�จะเป็นตวัแทน

ในการกระจายข่าวการรับสมัครงานขององค์การหรือบริษัทให้บุคคลอื�นๆได้ทราบอีกด้วย ทั� งนี�  

เครื�องมือเช่นเฟซบุ๊กจะเป็นประโยชน์อยา่งมากในการสรรหาและคดัเลือกพนกังานใหม่ในระดบัของผู ้

ที�กาํลงัจบการศึกษาจากมหาวิทยาลยัหรือผูท้ี�พึ�งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลยัดว้ย 

2) ทวิตเตอร์ (Twitter) 

ทวิตเตอร์มีความสาํคญัในฐานะของเครื�องมือหนึ�งที�จะช่วยในการสรรหาและคดัเลือก

ทรัพยากรมนุษยใ์นรูปแบบดิจิทลัไม่ต่างจากเฟซบุ๊ก กล่าวคือทวิตเตอร์ มีส่วนช่วยให้องคก์ารหรือ

บริษทัใดๆ เป็นที�รู้จกัในกลุ่มของผูที้�ประสงคจ์ะสมคัรงานใหม่มากยิ�งขึ�น และยงัเป็นการทาํใหชื้�อของ

องคก์ารหรือบริษทัเสิร์ซ หาไดง่้ายขึ�นผ่านทางกเูกิ�ล 

3) ยทููบ (YouTube)  

ยูทูบก็ถือเป็นอีกเครื�องมือหนึ� งที�จะช่วยในการสรรหาและคดัเลือกทรัพยากรมนุษให้กับตัว

องคก์ารหรือบริษทั โดยเฉพาะอยา่งยิ�งเมื�อองคเ์มื�อองคก์ารหรือบริษทับนัทึกขอ้มูลเกี�ยวกบัตวัองคก์าร

ผ่านยูทูบวิดีโอในแง่ของประวติัความเป็นมานโยบาย และสภาพการทาํงานจริงขององคก์ารหรือบริษทั

แลว้นาํไปโพสต์ลงเฟซบุ๊กเพราะการดาํเนินการดงักล่าวจะช่วยให้องค์การหรือบริษทัเป็นที�รู้จกัของ

ผูใ้ชบ้ริการทั�งเฟซบุ๊กและยทููบมากยิ�งขึ�น หรือกล่าวง่ายๆ กคื็อ สื�อสังคมในรูปแบบของทั�งเฟซบุ๊กและยู

ทูบจะช่วยถ่ายทอกขอ้มูลขององคก์ารหรือบริษทัแบบปากต่อปากเกี�ยวกบัสภาพการทาํงานจริงของตวั

องคก์ารหรือบริษทั และตาํแหน่งงานที�ว่างหรือตาํแหน่งงานที�กาํลงัรับสมคัรงานอยู ่อยา่งไรก็ดี ในการ

สื�อสารข้อมูลผ่านทั� งเฟซบุ๊กและยูทูบนั� น ข้อความที�ตั� งใจจะสื�อสารจาํเป็นต้องสั� น กะทัดรัด ตรง

ประเด็น และเป็นขอ้มูลที�จะทาํให้ผูรั้บสารเขา้ถึงสภาพความเป็นจริงในการทาํงานในองค์การหรือ

บริษทันั�นๆ ไดท้นัที ทั�งนี�  วิดีโอที�ให้ขอ้มูลเกี�ยวกบัสภาพการทาํงานจริงของตวัองค์การหรือบริษทัใน

เวลาเพียงแค่ �� วินาทีมีแนวโนม้ที�จะไดรั้บความนิยมจากผูช้มมากกว่าวิดีโอที�แสดงขอ้มูลเกี�ยวกบัตวั

องคก์ารหรือบริษทัในเวลา �� นาที 
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4) ลิงคอิ์น (LinkkedIn) 

ลิงคอิ์นถือเป็นเครื�องมือที�จะช่วยใหอ้งคก์ารหรือบริษทัที�ตอ้งการจะรับสมคัรงานสามารถเสิร์ช

หรือคน้หาขอ้มูลของผูส้มคัรงงานไดโ้ดยง่าย รวมถึงยงัเป็นแหล่งรวบรวมประวติัย่อ (Resume) ของผูที้�

สนใจจะสมคัรงานเอาไวม้ากมาย ทาํให้องคก์ารหรือบริษทัสามารถที�จะรวบรวมประวติัและขอ้มูลการ

ติดต่อของผูส้มคัรรายต่างๆไวโ้ดยง่ายไม่ว่าผูส้มคัรรายนั�นจะอยู ่ณ ที�ใด ไม่ว่าจะอยูใ่นประเทศไทยหรือ

ประเทศต่างๆทั�วโลก 

5) เวบ็ไซตข์องตวัองคก์ารหรือบริษทัเอง 

กล่าวว่า เว็บไซต์ของตัวองค์การหรือบริษัทเองถือเป็นองค์ประกอบที�สําคัญที�จะช่วยให้

องคก์ารหรือบริษทัใดๆ มีโอกาสสรรหาและคดัเลือกบุคลากรเขา้มาในองคก์ารไดง่้ายขึ�น เพราะเวบ็ไซต์

ของตวัองคก์ารหรือบริษทักคื็อด่านหน้าที�จะช่วยให้ผูส้มคัรงานหาขอ้มูลต่างๆ เกี�ยวกบัตวัองคก์ารหรือ

บริษัทนั�นๆไดว้่า มีแบรนด์นายจา้งเป็นอย่างไร มีตาํแหน่งงานใดว่าง หรือมีตาํแหน่งงานใดที�กาํลงัอยู่

ระหว่างเปิดรับสมคัร และยงัเป็นจุดที�จะทาํให้ผูที้�สนใจจะสมคัรงานยื�นใบสมคัรและประวติัย่อของ

ตนเองเขา้มาให้องค์องค์การหรือบริษทัพิจารณาหามาตรวดัจาํนวนผูเ้ขา้มาอ่านเว็บไซต์ขององค์การ

หรือบริษทัดว้ย เพื�อให้องคก์ารหรือบริษทัจะไดท้ราบว่า เวบ็ไซต์ขององคก์ารมีผูเ้ขา้มาอ่านมากน้อย

เพียงใด อยา่งไร และหากมีจาํนวนผูอ่้านนอ้ย จะไดด้าํเนินการแกไ้ขปรับปรุงตวัเวบ็ไซตต่์อไป 

6) การตรวจสอบและประเมินผูส้มคัรงานทางออนไลน ์

การตรวจสอบและประเมินผูส้มคัรงานทางออนไลน์ถือเป็นส่วนหนึ�งของเครื�องมือที�ใชใ้นการ

สรรหาและคดัเลือกทรัพยากรมนุษยใ์นรูปแบบดิจิทลัโดยจะเน้นไปที�การประเมินทกัษะและสมรรถนะ

ของผูส้มคัรงานในแต่ละตาํแหน่งว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ ดงัรายละเอียดต่อไปนี�  

- การประเมินบุคลิกภาพของผูส้มคัรงาน 

- การประเมินทศันคติของผูส้มคัรงาน 

- การประเมินความรู้ความสามารถเชิงเทคนิคของผูส้มคัรงาน 

- การประเมินความรู้ในตวังาน 

7) การคดัเลือกผูส้มคัรงานเบื�องตน้ก่อนเขา้รับการสัมภาษณ์ 

สําหรับในยุคนี�  การคัดเลือกผูส้มัครงานเบื�องต้นอาจดําเนินการผ่านทางออนไลน์ โดยให้

ผูส้มคัรงานแต่ละรายเลือกวนัและเวลาที�เหมาะสมกบัตนเอง เพื�อเขา้รับการสัมภาษณ์จากเจา้หนา้ที�ฝ่าย

บริหารทรัพยากรมนุษยท์างออนไลน์ ซึ�งการสัมภาษณ์วิธีนี� จะไดรั้บการบนัทึกเสียงและวีดีโอไว ้เพื�อใช้
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ในการอา้งอิงต่อไป ทั�งนี�  ในการคดัเลือกผูส้มคัรงานเบื�องตน้ทางออนไลน์นั�น ฝ่ายบริหารทรัพยากร

มนุษยจ์ะดาํเนินการสัมภาษณ์ผ่านทางคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊กโดยไม่ตอ้งเชิญผูส้มคัรเขา้มาสาํนกังาน 

 

อภปิรายผล 

การสรรหาและคดัเลือกในยุคดิจิทัลมีความสําคญัอย่างยิ�งที�จะพาองคก์ารหรือบริษทัประสบ

ความสาํเร็จในการสรรหาและคดัเลือกบุคลากรที�มีคุณสมบติัตรงตามที�ตอ้งการทั�งนี� เทคโนโลยสีามารถ

ทาํให้องคก์ารหรือบริษทัช่วยประหยดังบประมาณ ทรัพยากร มีความสะดวกและรวดเร็วในการสรรหา

และคดัเลือก 

การวางแผน  คือ กระบวนการกาํหนดวตัถุประสงค ์สาํหรับช่วงเวลาขา้งหนา้ และกาํหนดสิ�งที�

จะกระทาํต่างๆ เพื�อให้บรรลุตามวตัถุประสงค์จะตอ้งเริ�มด้วยการสํารวจและวางแผนทุกขั�นตอนเพื�อ

กาํหนดเป็นแผนการทาํงาน ตลอดจนเช็คกาํหนดการที�ตอ้งเริ�มงานให้ชดัเจนเพื�อกาํหนดระยะเวลาใน

การสรรหาและวางแผนให้ทันเวลาอีกด้วย หลายองค์การต้องหาวิธีและเครื�องมือเพื�อมาตอบโจทย์

รูปแบบการทาํงานที�เปลี�ยนไปไม่ว่าเราจะทาํงานที�ไหนสิ�งที�สําคญัที�สุดคงหนีไม่พน้การประชุม เพราะ

จะต้องมีการวางแผนงาน ระดมความคิดและสรุปผลต่างๆการประชุมทางไกล (Videoconferencing) 

เป็นเทคโนโลยีรูปแบบหนึ� งของความร่วมมือองคก์รในการใชเ้ป็นเครื�องมือในการสื�อสารระยะไกล ที�

ลดเวลา ลดตน้ทุนงบประมาณ การสื�อสารในปัจจุบนั ช่วยใหก้ารดาํเนินชีวิตคนเรามีความสะดวก สบาย

มากขึ�น ปัจจุบนัผูบ้ริหารหน่วยงานต่างๆ ที�มีเครือข่ายอยู่ทั�วประเทศสามารถประชุมกนัได ้โดยไม่ตอ้ง

มาเขา้ห้องประชุมที�เดียวกนัการประชุมทางไกล (Videoconference) คือ การนาํเทคโนโลยสีาขาต่างๆ 

เช่น คอมพิวเตอร์ กลอ้งโทรทศัน์และระบบสื�อสารโทรคมนาคมผสมผสาน เป็นการประชุมที�ผูเ้ขา้ร่วม

ประชุมอยู่กนัคนละสถานที� ไม่จาํกดัระยะทาง สามารถประชุมร่วมกนัและมีปฏิสัมพนัธ์โตต้อบกนัได ้

การส่งขอ้ความและภาพสามารถส่งได้ทั�งทางสายโทรศพัท์คลื�นไมโครเวฟ สายไฟเบอร์ออฟติกของ

ระบบเครือข่าย และการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม โดยการบีบอดัภาพเสียงและขอ้ความ กราฟิกต่างๆ 

ไปยงัสถานที�ประชุมต่างๆ ทาํให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถเห็นภาพและขอ้ความต่างๆ เพื�ออภิปราย

ร่วมกนัไดเ้พื�อสนบัสนุนในการประชุมให้มีประสิทธิภาพ 

การส รรหา(Recruitment) คือ  กระบ วนการในก ารแส วงหาและจูงใจผู ้ส มัครงานที� มี

ความสามารถเขา้มาทาํงานในองค์การ เริ�มต้นตั� งแต่การแสวงหาคนเขา้ทาํงานและสิ�นสุดเมื�อบุคคล

ได้มาสมัครงานในองค์การการสรรหาผ่านกระบวนการเทคโนโลยีนั�นช่วยทาํให้องค์กรหรือบริษัท

ประหยดัค่าใชจ่้าย เขา้ถึงผูค้นจาํนวนมาก สะดวกรวดเร็ว โดยผา่นสื�อต่างๆดงันี�  
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เฟซบุ๊ก (Facebook) การประกาศรับสมัครงานที�สามารถเช็คการตอบรับจากผูที้�สนใจได้

โดยตรงรวดเร็วและประหยดังบประมาณ 

ทวิตเตอร์ (Twitter) ทวิตเตอร์กลไกลทาํงานไม่ต่างจากเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์เป็นการทาํให้ชื�อ

องคก์ารหรือบริษทัเสิร์ซ หาไดง่้ายขึ�นโดยผา่นทางกูเกิ�ล 

ยทููบ (YouTube)  เป็นอีกเครื�องมือหนึ�งที�ช่วยในการสรรหาโดยการที�องคก์ารหรือบริษทั

บนัทึกขอ้มูลเกี�ยวกบัองคผ่์านวีดีโอในยทููปเช่นประวตัิความเป็นมานโยบายรวมไปถึงสภาพการทาํงาน

จริงขององคก์ารหรือบริษทันั�นๆนาํไปโพสตล์ง ทั�งนี� ยทููบจะช่วยถ่ายทอดขอ้มูลขององคก์ารหรือบริษทั

เกี�ยวกบัตาํแหน่งงานที�ว่างหรือตาํแหน่งงานที�กาํลงัรับสมคัรงานอยูเ่ป็นขอ้มูลที�จะทาํให้ผูรั้บขอ้มูล

เขา้ถึงสภาพความเป็นจริงในการทาํงานขององคก์ารนั�น 

ลิงคอิ์น (LinkkedIn) เป็นอนัดบัหนึ� งของโลกในการหางาน สร้างขึ�นมาเพื�อสร้างเครือข่ายใน

เรื�องนี�โดยเฉพาะ มีแหล่งงานคุณภาพดีๆ จากทั�วโลก ฝ่าย HR ไปจนถึงหวัหนา้งานต่างๆ สามารถติดต่อ

กบัผูส้มคัรไดโ้ดยตรง บริษทัสามารถใช ้Social Media นี�ประกาศรับสมคัรงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

และจดัการดว้ยตวัเองไดห้มดโดยไม่ตอ้งผา่นบริษทัจดัหางานที�เป็นตวักลาง 

เว็บไซตข์องตวัองคก์ารหรือบริษทัเอง บริหารจดัการไดด้ว้ยตนเอง สร้างสรรคสื์�อไดไ้ม่จาํกดั 

รวดเร็วคดักรองผูส้มคัรที�อยากร่วมงานกบัองคก์รไดดี้ มกัเป็นผูที้�มีความสนใจและรู้จกัองคก์รเป็นอยา่ง

ดี มีฐานขอ้มูลเป็นของตนเอง ประหยดังบประมาณองคก์ร 

Jod Website ต่างๆ การสรรหาผ่าน Jod Website จะไดม้าคนที�สนใจอยากจะไดง้านจริงๆเพราะ 

Jod Website เป็นแหล่งที�มีชื�อเสียงจะมีคนที�สนใจหลากหลายและเป็นจาํนวนมาก เขา้ถึงผูส้มคัรไดต้รง

กลุ่มเป้าหมาย และผูส้มคัรสามารถคดักรองงานไดต้ามความสนใจดว้ย 

 การคดักรองเบื�องตน้มีเครื�องมือมากมายที�ช่วยในการประเมินคุณสมบติัของผูส้มคัรที�เหมาะสม

กบัตาํแหน่งงาน เช่น แบบทดสอบเพื�อคดักรองผูส้มคัร แบบประเมินบุคลิกภาพ แบบประเมินทกัษะ

ต่างๆแต่ตาํแหน่งงานของแต่ละบริษทัก็มีลกัษณะงานและรายละเอียดของงานที�ไม่ตรงกนั ดงันั�น แต่ละ

บริษทัจึงตอ้งมีการผสมผสานแบบประเมินต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั เพื�อนาํมาใชเ้ป็นเครื�องมือในการคดัเลือก

ผูส้มคัรที�ตรงกบัความตอ้งการมากที�สุดการนาํเทคโนโลยมีาประยุกต์ใชเ้พื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการ

ทาํงาน เช่น Social Media มาปรับใชใ้นงาน ตวัอยา่ง บริษทัยูนิลีเวอร์ ประเทศองักฤษ มีการนาํ DigitaI 

Tech เข้ามาเพื�อพิจารณาคัดกรองประวัติ (Resume) ของผูส้มัครงาน หรือการใช้ OnIine Game เพื�อ

ประเมินทกัษะและสมาธิที�มีต่องาน ช่วยประหยดัเวลาและทรัพยากรในทีม  
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การคัดเลือก คือ กระบวนการที�องค์การใช้เครื� องมือต่างๆ มาดําเนินการพิจารณาคัดเลือก

ผูส้มคัรจาํนวนมากให้เหลือตามจาํนวนที�องค์การตอ้งการฉะนั�นการคดัเลือกจาํเป็นที�จะตอ้งมีเกณฑ์

กาํหนดขึ�นเพื�อเป็นกรอบในการ พิจารณาให้ได้คนที�มีคุณสมบัติตรงกับงานที�เปิดรับ การคัดเลือก

ผูส้มคัรเบื�องตน้โดยการสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์งานออนไลน์ช่วยคดักรองผูส้มคัรงานได้ในหลายๆ

ส่วน ไม่ว่าจะเป็นเรื�องการสื�อสารอยา่งมีประสิทธิภาพและการตรงต่อเวลา ยงัรวมถึงทกัษะอื�นๆเฉพาะ

ทางที�เกี�ยวขอ้งกบังาน ผูส้มคัรงานที�สามารถเล่าถึงความรู้และทกัษะไดต้ามที�ตอ้งการ จะช่วยให้ฝ่าย

บุคคลคดัคนเก่งเหล่านี� ไวพ้ิจารณาต่อไป Interviwo แอปพลิเคชั�นสมัคร-สัมภาษณ์งานออนไลน์ โดย

ผูป้ระกอบการยงัสามารถคน้หาผูส้มคัรและเลือกดูวีดีโอโปรไฟล์เพื�อดูไหวพริบ และบุคลิกท่าทางของ

ผูส้มคัรไดท้นัที รวมถึงสามารถเชิญชวนผูส้มคัรที�สนใจ และระบบยงัจะทาํการแจง้เตือนเมื�อมีผูเ้ขา้มา

สมคัรงาน ซึ� งสามารถตั�งคาํถามใหผู้ส้มคัรตอบ และทาํการสัมภาษณ์ผ่านวีดีโอไดท้นัที ซึ� งเป็นการช่วย

คดักรองบุคลากรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและชดัเจนยิ�งขึ�น 

 บางองคก์ารอาจะประกาศผลการคดัเลือกผ่านทางเว็บไซด์ขององคก์ารหรือใชว้ิธีการโทรศพัท์

แจ้งการบรรจุ นั� นคือการรับบุคคลหนึ� งเขา้มาทาํงาน โดยต้องผ่านขั�นตอนของการสรรหาและการ

คดัเลือกตามกระบวนการขั�นตอนที�กาํหนดไว ้และมีตาํแหน่งว่างที�จะบรรจุได ้ซึ� งเมื�อมีการบรรจุแลว้ก็

จะมีการแต่งตั� งบุคคลนั� นมีอาํนาจหน้าที�และรับผิดชอบปฏิบัติงานในตาํแหน่งนั�นด้วย ระบบ cloud 

storage คือการจดัเก็บขอ้มูลผา่นระบบคลาวด์บนเซิร์ฟเวอร์ที�อยูใ่นระยะไกล เพื�อให้สามารถเรียกดูและ

เรียกใช้ขอ้มูลได้ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ระบบ cloud storage คือระบบการจัดเก็บขอ้มูลระยะไกลที�ใน

ปัจจุบนักาํลงัไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมากจากองคก์รขนาดเล็กไปจนถึงองคก์รขนาดใหญ่ เนื�องจาก

ประโยชน์หลายประการ อีกทั�งยงัช่วยให้ประหยดัค่าใชจ่้ายไดเ้ป็นอย่างดี เรามาดูเหตุผลกนัว่าสาเหตุที�

แทจ้ริงที�ทาํให้บริษทัใหญ่ ๆ นิยมใชร้ะบบ cloud storage ระบบ cloud storage คือการจดัเก็บขอ้มูลบน

คลาวด์ ซึ�งเป็นรูปแบบของการจดัเก็บขอ้มูลคอมพิวเตอร์แบบดิจิตอลที�เรียกว่า logical pool หมายความ

ว่าการจดัเก็บขอ้มูลในลกัษณะนี� จะเป็นการเก็บขอ้มูลไวใ้นเซิร์ฟเวอร์หลาย ๆ ตวั ซึ� งในบางครั� งอาจจะ

อยูใ่นหลาย ๆ สถานที� ซึ� งโดยส่วนใหญ่แลว้การให้บริการระบบ cloud storage คือการให้บริการโดยผู ้

ให้บริการที�เรียกว่า Host (โฮสต์) ซึ� งผูใ้ห้บริการเหล่านี� จะทาํหน้าที�เป็นผูรั้บผิดชอบในการรักษาขอ้มูล

ทั�งหมดของผูใ้ช้บริการ รวมถึงยงัดูแลรักษาการจดัเก็บขอ้มูลและระบบการประมวลผลเพื�อให้ผูใ้ช้

สามารถเขา้ถึงขอ้มูลรวมถึงเรียกใชโ้ปรแกรมและแอปพลิเคชนัต่าง ๆ ไดไ้ม่เพียงเท่านั�น ยงัรวมถึงเรื�อง

ความปลอดภยั โดยการป้องกนัไม่ใหผู้ท้ี�ไม่มีสิทธิเรียกใชห้รือเขา้ถึงขอ้มูลสามารถเขา้ถึงเซิร์ฟเวอร์ที�ทาํ
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หน้าที�จดัเก็บขอ้มูลได ้ทาํให้ระบบ cloud storage คือระบบที�ช่วยอาํนวยความสะดวกให้กบัองคก์รทั�ง

ขนาดเลก็และขนาดใหญ่ไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจทัิล 

คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน หรือ ก.พ. มีหน้าที�และความรับผิดชอบโดยตรงในการสรร

หาและเลือกบุคลากรเขา้รับราชการในกระทรวง ทบวง กรม ฝ่าย ทั�งในฐานะผูก้าํหนดหลกัเกณฑ์และ

วิธีดาํเนินการเกี�ยวกับการสอบ จึงต้องมีการพฒันาให้เป็นระบบที�สอดคลอ้งกบัการปรับเปลี�ยนการ

บริหารงานภาครัฐ เทคโนโลยีสารสนเทศ และความกา้วหน้าทางอีเล็กทรอนิกส์ จึงได้ถูกนาํมาใช้ใน

การสรรหาและเลือกบุคลากรหรือที�เรียกว่า E-Recruitment ไดพ้ฒันาเพื�อรองรับวิธีการสรรหาและเลือก

บุคลากรเขา้รับราชการให้มีความหลากหลาย เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัสภาพการเปลี�ยนแปลงของ

บริบทสังคม และการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ทั�งยงัสามารถบริการประชาชนไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

E-Recruitment ที�สมบูรณ์ ประกอบดว้ย 

- การเผยแพร่ข่าวและรับสมคัร ทาง Internet (e-Registration) 

- การบริหารจัดการเครื�องมือประเมินบุคคล โดยการพัฒนาระบบคลังข้อสอบและ

เครื�องมือประเมินบุคคล(e-Item Bank)  

- วิธีการสอบ โดยการพฒันาการสอบและการประเมินสมรรถนะด้วยคอมพิวเตอร์(e-

Exam) 

- การประมวลผลการสอบ โดยการปรับปรุงโปรแกรมประมวลผลให้หลากหลายและ

ดว้ยประสิทธิภาพสูงขึ�น(e-Data Processing) 

- การรับรองคุณวุฒิ โดยการพฒันาระบบที�ส่วนราชการสามารถดาํเนินการไดเ้อง โดย

เชื�อมโยงฐานขอ้มูลคุณวุฒิจากแหล่งขอ้มูลทาง Internet (e-Accreditation) 

- การบรรจุบุคคลเขา้รับราชการ โดยการพฒันาระบบฐานขอ้มูลบุคคล และจดัทาํระบบ

คดัเลือกคนที�เหมาะสมใหก้บังาน 

กล่าวไดว้่า การนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาช่วยในการสรรหาและคดัเลือกบุคคลเขา้รับราชการ

จาํเป็นต้องพัฒนาให้เป็นระบบสรรหาและคัดเลือกด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-Recruitment)เพื�อให้การ

ปฏิบติังานมีความโปร่งใส ยุติธรรม เสมอภาค สะดวก รวดเร็ว และคุม้ค่า นอกจากนั�นการสรรหาและ

คดัเลือกบุคคลเขา้รับราชการไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ�งขึ�น 
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บริษทัในกลุ่มเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ�งกรุ๊ป (CMG) ดาํเนินธุรกิจดา้นการผลิต และคา้ปลีก โดยเป็นผู ้

นาํเขา้ และตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ประเภท เครื�องแต่งกาย เครื�องใช้ไฟฟ้า เครื� องสําอาง เครื� องดนตรี 

สินคา้เดก็ ภายใตลิ้ขสิทธิ� และเครื�องหมายการคา้ของผลิตภณัฑท์ี�ไดรั้บความเชื�อถือจากผูบ้ริโภคทั�ว 

 การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขา้มาทาํงานบริษทัในกลุ่มเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ�ง 

การประกาศตาํแหน่งงานว่าง โดยผ่าน Jod Website ต่างๆ 

- Web Job TH. 

- Web Job Bkk. 

- Web Job THAI. 

- Web Job pub. 

- Line 

- Face book 

 

นอกจากนี�  ยงัมีระบบบนัทึกขอ้มูลพนกังานเขา้ระบบ People Plus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที� � การรับรองคุณวุฒิโดยเชื�อมโยงฐานข้อมูลคุณวุฒิจากแหล่งข้อมูลทาง Internet  

(e-Accreditation) ที�มา: คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
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ภาพที� 2 การสรรหาผา่นทางเฟสบุ๊ก 

 

สรุป 

การสรรหาและคดัเลือกทรัพยากรมนุษยย์ุคดิจิทลั คือการดาํเนินการขององค์การหรือบริษัท

โดยมีเป้าหมายที�จะดึงผูส้มคัรที�มีความรู้  ความสามารถ ทกัษะ ตามที�องคก์ารหรือบริษทัตอ้งการ โดย

การใช้เครื� องมือที�มีความทันสมัยเหมาะกับยุคดิจิทัล ซึ� งยุคดิจิทัลเป็นยุคที� เป็นการเรียกรวมของ

เทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ๆที�เกิดขึ�นมาเพื�อช่วยใหชี้วิตของผูค้นสะดวกสบายยิ�งขึ�นและตอบสนอง

ต่อความตอ้งการของมนุษยใ์นแบบใหม่ๆอีกดว้ย โดยสิ�งที�คนส่วนมากเขา้ถึงและใช้กนัเป็นประจาํใน

ชีวิตประจําวนัก็คือโซเชียลมีเดีย(Social Media) โซเชียลมีเดียนั� นมีลักษณะเป็นกลุ่มสังคมบนโลก

ออนไลน์ที�มีหน้าที�เป็นแหล่งสื�อสมยัใหม่และเป็นแหล่งพบปะคุยกนัของผูค้น เช่น Facebook Twitter 

YouTube LinkkedIn Jod Website ต่างๆ กระบวนการสรรหาและคัดเลือกยุคดิจิทัลผ่านสื� อสังคม

ออนไลน์จะช่วยองคก์ารหรือบริษทัมีความสะดวกรวดเร็ว ประหยดัค่าใชจ่้าย เขา้ถึงผูค้นไดจ้าํนวนมาก 

และยงัช่วยใหอ้งคก์ารหรือบริษทัมีโอกาสรับพนกังานที�มีความหลากหลายในคุณสมบติัต่างๆ 
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บทคดัย่อ 

ธรรมาภิบาล คือ การปกครองการบริหารการจดัการการควบคุมดูแลกิจการต่าง ๆ นอกจากนี�ยงั

หมายถึงการบริหารจดัการที�ดี ซึ� งสามารถนาํไปใชไ้ดท้ั�งภาครัฐ และเอกชนธรรมที�ใชใ้นการบริการ  ใน

ปัจจุบันธรรมาภิบาล เป็นหลักการที�นํามาใช้บริหารงานอย่างแพร่หลาย เพราะช่วยสร้างสรรค์ และ

ส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพ และประสิทธิภาพ อาทิ พนักงานทํางานอย่างซื�อสัตย์สุจริต และ

ขยนัหมั�นเพียร ทาํให้ผลประกอบการขององค์กรภาคเอกชนเพิ�มขึ�น ทาํให้บุคคลภายนอกเกิดความ

ศรัทธา และเชื�อมั�นในองค์กร เพราะ องค์กรที�โปร่งใส ย่อมได้รับความไวว้างใจในการร่วมทาํธุรกิจที�

โปร่งใสตรวจสอบได้ บทความนี� ผูเ้ขียนขึ� นจากการทบทวนวรรณกรรมแหล่งต่าง ๆ อาทิ ต ํารา 

บทความ รายงานการวิจัย เว็บไซต์ เพื�อนาํเสนอแนวคิดที�สําคญัเกี�ยวกบัหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ

ธรรมาภิบาลในองค์การภาคเอกชนซึ� งในบทความผูเ้ขียนได้ยกตวัอย่างกรณีงานบริการขององค์การ

ภาคเอกชน เพื�อประโยชน์ทางดา้นวิชาการ และการนาํไปประยกุตใ์ชใ้นองคก์ารต่อไป 

 

คาํสําคญั: ธรรมาภิบาล,  งานบริการ 
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Abstract 

Good governance is the administrative governance of the management of various businesses. 

It also means good management, which can be used in both public and private sectors, which are used 

in good governance services. At present, good governance is the principle of widespread management 

because it helps to create and promote the organization to its potential and efficiency, such as 

employees working honestly and diligently, increasing the performance of private sector 

organizations. This enables outsiders to believe in the organization because transparent organizations 

are trusted to participate in transparent business. This article is based on a review of various sources 

of literature, such as textbooks, articles, research reports, websites, to present important concepts of 

governance, especially governance in private organizations for academic benefits and further 

application in the organization. 

 

Keywords: good governance,  service  

 

บทนํา 

ธรรมาภิบาลจัดเป็นแนวคิดสําคญัในการบริหารงาน และการปกครองในปัจจุบนั เพราะโลก

ปัจจุบนัไดห้ันไปใหค้วามสนใจกบัเรื�องของโลกาภิวตัน์ และธรรมาภิบาลหรือการบริหารจดัการที�ดีมาก

ขึ� น แทนการสนใจเรื� องการพัฒนาอุตสาหกรรมดังแต่ก่อน เพราะกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจมี

ความสาํคญักระทบถึงกนั การติดต่อสื�อสารการดาํเนินกิจกรรมในที�หนึ� งมีผลกระทบต่ออีกที�หนึ�ง การ

พฒันาเรื�องของการเมืองการปกครองไดมุ่้งให้ประชาชนเป็นศูนยก์ลางมากขึ�น หากจะให้ประเทศมีการ

เจริญเติบโตอยา่งย ั�งยืน การมุ่งดาํเนินธุรกิจ หรือปฏิบตัิราชการต่าง ๆ โดยไม่ให้ความสนใจถึงเรื�องของ

สงัคม ประชาชน และสิ�งแวดลอ้มจึงเป็นไปไม่ไดอ้ีกต่อไป การมีการบริหารจดัการที�ดีจึงเขา้มาเป็นเรื�อง

ที�ทุกภาคส่วนให้ความสาํคญั และเริ�มมีการนาํไปปฏิบตัิกนัมากขึ�น(ถวิลวดี บุรีกลุ, 2545)  

ธรรมาภิบาล หรือการบริหารจัดการที� ดี  เป็นประเด็นที�อยู่ในความสนใจของประชาชน 

โดยเฉพาะข้าราชการ และพนักงานบริษัทเอกชนเพราะธรรมาภิบาลเป็นการบริหารงานให้มี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตั�งมั�นอยูบ่นหลกัการบริหารงานที�เที�ยงธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบ

ได ้มีจิตสาํนึกในการทาํงาน มีความรับผดิชอบในสิ�งที�ไดก้ระทาํ พร้อมตอบคาํถามหรือตอบสนองต่อผู ้

มีส่วนไดส่้วนเสีย และพร้อมรับผิด มีศีลธรรม จริยธรรมในการทาํงาน การคาํนึงถึงการมีส่วนร่วมใน
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การรับรู้ ตัดสินใจ ดําเนินการและประเมินผล ตลอดจนร่วมรับผลจากการตัดสินใจร่วมนั� น มีการ

ส่งเสริมสถานภาพหญิงชาย และการให้ความสาํคญักบักลุ่มต่าง ๆ รวมทั�งคนดอ้ยโอกาส ตลอดจนการ

สร้างความเท่าเทียมกนัทางสังคมในการรับโอกาสต่าง ๆ ที�ประชาชนพึงจะไดรั้บจากรัฐอีกดว้ย ธรรมาภิ

บาลเป็นทั� งหลักการกระบวนการ และเป็นเป้าหมายไปในตัว การมีธรรมาภิบาลอาจนํามาสู่การมี

ประชาธิปไตยที�สมบูรณ์ได้ในที�สุด และการมีประชาธิปไตยก็นาํมาสู่การมีผลทางสังคมคือการมีการ

พฒันาประเทศไปในทางที�สร้างความสงบสุขอย่างต่อเนื�อง และตลอดจนนํามาสู่การแกปั้ญหาความ

ขดัแยง้ต่าง ๆ ที�จะเกิดขึ�นไดโ้ดยสันติวิธี (จุฑารัตน์ สีสูงเนิน, 2554) 

บทความนี� เกี�ยวกับหลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะการนําหลักการดังกล่าวประยุต์ใช้ในการ

บริหารจดัการในภาคเอกชน จะช่วยกระตุน้อย่างมากต่อการพฒันา และขยายตวัของจริยธรรมในทาง

ธุรกิจ ทั�งนี� เพราะความสัมพนัธ์ระหว่างภาครัฐกบัภาคเอกชนมีอยู่อย่างใกลชิ้ด ภาครัฐในฐานะที�เป็นผู ้

ควบคุมกติกาการดาํเนินงานของเอกชนยอ่มมีผลต่อการเสริมสร้างการบริหารจดัการที�ดีในวงการธุรกิจ

และการยืดมั�นในหลกัคุณธรรมและจริยธรรมรวมทั�งความรับผิดชอบที�ธุรกิจมีต่อสังคม หลกัธรรมาภิ

บาลจึงถือเป็นหลักพื�นฐานในการปกครองผูใ้ต้บังคบับัญชาในการบริหารจัดการ เพราะจะช่วยให้

สามารถบริหารงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อีกทั�งยงัทาํใหพ้นกังานทุกคนมีความสุขในการทาํงาน (ผศ.

ดร.พลอย สืบวิเศษ ����) ตอ้งการที�จะนาํเสนอแนวคิดสาํคญัเกี�ยวกบัหลกัธรรมาภิบาล โดยเฉพาะการ

นําหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในองค์การภาคเอกชนหรือการกาํกับดูแลกิจการที�ดี โดยมีการ

ยกตวัอยา่งกรณีธุรกิจภาคบริการเนื�องจากเป็นธุรกิจที�มีความสาํคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 

และมีการเติบโตอย่างต่อเนื�องในปัจจุบนั  เพื�อเป็นการนาํเสนอความรู้ทางดา้นวิชาการ และสามารถ

นาํไปประยกุตใ์ชใ้นการบริหารองคก์ารให้เกิดธรรมาภิบาลได ้และยงัช่วยสร้างขวญักาํลงัใจที�ดี พร้อม

ปฏิบติัหน้าที�ตามที�ตนไดรั้บมอบหมายอยา่งเต็มความสามารถ ซึ� งจะส่งผลดีโดยรวมกบัการดาํเนินงาน

ใหเ้จริญกา้วหนา้ต่อไปไดอี้กในอนาคต (สานิตย ์หนูนิล, 2559) 

 

ธรรมาภบิาล  

 ธรรมาภิบาล คือ การปกครอง การบริหาร การจดัการ การควบคุมดูแล กิจการต่าง ๆ ให้เป็นไป

ในครรลองธรรม นอกจากนี� ยงัหมายถึงการบริหารจัดการที�ดี ซึ� งสามารถนาํไปใช้ได้ทั� งภาครัฐ และ

เอกชน ธรรมที�ใช้ในการบริหารงานนี�  มีความหมายอย่างกว้าง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียง

หลกัธรรมทางศาสนาเท่านั�น แต่รวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกตอ้งชอบธรรมทั�ง

ปวง ซึ� งวิญ�ูชนพึงมี และพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการ



   

 451 

แทรกแซงจากองคก์รภายนอก เป็นตน้ ธรรมาภิบาล เป็นหลกัการที�นาํมาใชบ้ริหารงานในปัจจุบนัอย่าง

แพร่หลาย ด้วยเหตุเพราะ ช่วยสร้างสรรค์และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ อาทิ 

พนักงานต่างทาํงานอย่างซื�อสัตยสุ์จริต และขยนัหมั�นเพียร ทาํให้ผลประกอบการขององคก์รธุรกิจนั�น

ขยายตวั นอกจากนี�แลว้ยงัทาํให้บุคคลภายนอกที�เกี�ยวขอ้ง ศรัทธาและเชื�อมั�นในองคก์รนั�น ๆ อนัจะทาํ

ให้เกิดการพฒันาอย่างต่อเนื�อง เช่น องค์กรที�โปร่งใส ย่อมไดรั้บความไวว้างใจในการร่วมทาํธุรกิจ 

รัฐบาลที�โปร่งใสตรวจสอบได ้ย่อมสร้างความเชื�อมั�นให้แก่นักลงทุนและประชาชน ตลอดจนส่งผลดี

ต่อเสถียรภาพของรัฐบาล และความเจริญกา้วหนา้ของประเทศ ธรรมาภิบาล เป็นเรื�องเกี�ยวกบัลกัษณะ

ของการใชอ้าํนาจในการจดัทรัพยากรทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศเพื�อการพฒันาซึ� งครอบคลุม

ประเด็นในเรื�องของการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ การบริหารจดัการภาครัฐ ภาระการรับผิดชอบ 

บทกฎหมายที� เกี�ยวกับการพัฒนา ความโปร่งใส และข้อมูลข่าวสาร นอกจากนั� นยงัมีผู ้ก ําหนด

ความหมายสาํคญั อาทิ Suwanmala (2003: �-�) ไดอ้ธิบายความหมายของ ธรรมาภิบาล ว่า หมายถึง การ

ปกครองที�ดี (ธรรม = ดี ความถูกตอ้ง อภิบาล = คุม้ครอง ปกป้อง ดูแล บาํรุง อภิ = สูง เหนือ ยิ�ง บาล = 

รักษา ปกครอง) ซึ� งคาํว่า Governance แต่เดิมในภาษาอังกฤษคาํนี� เป็นคาํนามหมายถึง รัฐบาลในเชิง

นามธรรม ซึ� งกคื้อการปกครองในระดบัประเทศ แต่ใยระยะหลงัเมื�อวงการธุรกิจขยายตวั และเห็นความ

จาํเป็นตอ้งมีการกาํกบัดุแล รักษาเช่นเดียวกบัประเทศ จึงนาํคาํนี� มาใชส้าํหรับบริษทั หรือบริษทัในภาค

ธุรกิจเอกชนตลอดไปจนถึงองคก์ารภาคมหาชนดว้ยโดยหมายถึงการบริหารจดัการในระดบัสูง 

  

ความสําคัญของธรรมาภิบาล 

 ธรรมาภิบาล เป็นหลกัเกณฑ์การปกครองบ้านเมือง การบริหาร การจดัการการควบคุมดูแล 

กิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี� ยงัหมายถึงการบริหารจดัการที�ดี สามารถนาํไปใช้

ไดท้ั�งภาครัฐและเอกชน ธรรมที�ใชใ้นการบริหารงานธรรมาภิบาล เป็นหลกัการที�นาํมาใชบ้ริหารงานใน

ปัจจุบนัอยา่งแพร่หลาย เพราะช่วยสร้างสรรค ์และส่งเสริมองคก์รใหมี้ศกัยภาพ และประสิทธิภาพ อาทิ 

พนักงานต่างทาํงานอย่างซื�อสัตยสุ์จริต และขยนัหมั�นเพียร ทาํให้ผลประกอบการขององคก์รธุรกิจนั�น

ขยายตวั นอกจากนี�แลว้ยงัทาํให้บุคคลภายนอกที�เกี�ยวขอ้ง ศรัทธา และเชื�อมั�นในองคก์รนั�น ๆ อนัจะทาํ

ให้เกิดการพฒันาอย่างต่อเนื�อง เช่น องค์กรที�โปร่งใส ย่อมไดรั้บความไวว้างใจในการร่วมทาํธุรกิจ 

รัฐบาลที�โปร่งใสตรวจสอบได ้ย่อมสร้างความเชื�อมั�นให้แก่นักลงทุนและประชาชน ตลอดจนส่งผลดี

ต่อเสถียรภาพของรัฐบาล และความเจริญกา้วหนา้ของประเทศ  (จุฑารัตน ์สีสูงเนิน, 2554)  
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องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล 

 ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยการสร้างระบบบริหารกิจการบา้นเมืองและ สังคมที�ดี พ.ศ.

���� ระบุวา่ธรรมาภิบาล (ปิยะนาถ สิงห์ชู, 2556) 

มีองคป์ระกอบ � ประกอบ คือ 

1. หลกันิติธรรม (The Rule of Law) หลกันิติธรรม หมายถึง การปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ  

ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใตก้ฎหมายมิใช่ตามอาํเภอใจ หรืออาํนาจของ 

ตวับุคคล จะตอ้งคาํนึงถึงความเป็นธรรม และความยติุธรรม รวมทั�งมีความรัดกุมและ รวดเร็วดว้ย 

2. หลกัคุณธรรม (Morality) หลกัคุณธรรม หมายถึง การยดึมั�นในความถูกตอ้ง ดีงาม การ 

ส่งเสริม ให้บุคลากรพฒันาตนเอง ไปพร้อมกนั เพื�อให้บุคลากรมีความซื�อสัตย ์จริงใจ ขยนั อดทน มี

ระเบียบ วินยั ประกอบอาชีพสุจริต เป็นนิสัย ประจาํชาติ 

3. หลกัความโปร่งใส (Accountability) หลกัความโปร่งใส หมายถึง ความโปร่งใส พอเทียบได ้

ว่ามีความหมาย ตรงขา้ม หรือเกือบตรงขา้ม กบัการทุจริต คอร์รัปชั�น โดยที�เรื�องทุจริต คอร์รัปชั�น ให้มี 

ความหมายในเชิงลบ และความน่าสะพรึงกลวัแฝงอยู ่ความโปร่งใสเป็นคาํศพัทที์�ให้แง่มุมในเชิงบวก 

และให้ความสนใจในเชิงสงบสุข ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ได้สะดวกและเข้าใจง่าย และมี

กระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกตอ้งอย่างชดัเจนในการนี�  เพื�อเป็น สิริมงคลแก่บุคลากรที�

ปฏิบติังานให้มีความโปร่งใส ขออญัเชิญพระราชกระแสรับสั�งในองคพ์ระบาทสมเด็จ พระเจา้อยูห่วั ภูมิ

พลอดุลยเดชมหาราช ที�ไดท้รงมีพระราชกระแสรับสั�ง ไดแ้ก่ ผูท้ี�มีความสุจริต และบริสุทธิ� ใจ แมจ้ะมี

ความรู้นอ้ยก็ยอ่มทาํประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมไดม้ากกว่าผูที้�มีความรู้มาก แต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความ

บริสุทธิ� ใจ 

4. หลกัการมีส่วนร่วม (Participation) หลกัการมีส่วนร่วม หมายถึง การใหโ้อกาสให้บุคลากร 

หรือผูมี้ ส่วนเกี�ยวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมทางการ บริหารจดัการเกี�ยวกบัการตดัสินใจในเรื�องต่าง ๆ เช่น 

เป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และหรือ คณะทาํงานโดยให้ขอ้มูล ความคิดเห็น แนะนาํ ปรึกษา 

ร่วมวางแผนและร่วมปฏิบติั 

5. หลกัความรับผดิชอบ (Responsibility) หลกัความรับผดิชอบ หมายถึง การตระหนกัในสิทธิ 

และหน้าที�  ความสํานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาการบริหารจัดการ การ

กระตือรือร้นในการแกปั้ญหา และเคารพในความคิดเห็นที�แตกต่าง รวมทั�งความกลา้ที�จะยอมรับผลดี

และผลเสียจากกระทาํของตนเอง 
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6. หลกัความคุม้ค่า (Cost – effectiveness or Economy) หลกัความคุม้ค่า หมายถึง การบริหาร 

จัดการและใช้ทรัพยากรที�มีจาํกดั เพื�อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้บุคลากรมี

ความประหยดั ใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า และรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหส้มบูรณ์ย ั�งยนื 

 

แนวทางปฏิบัติตามหลัก “ธรรมาภบิาล” 

ธรรมาภิบาลมีความเกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจอยา่งชดัเจน เพราะหลกัทั�ง � ประการ สามารถนาํมาแปร

เป็นวิธีปฏิบติัสาํหรับองคก์ร เพราะเมื�อองคก์รมีการปฏิบติัที�ดีต่อพนักงาน พนกังานก็มีความสุขมีขวญั 

และกาํลงัใจในการทาํงาน ส่งผลให้พนกังานทุกคนรัก และทุ่มเทในการทาํงาน และพร้อมมีส่วนร่วมใน

ความก้าวหน้าของบริษัท ดังนั� น การนําธรรมภิบาลมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน จึงมี

ความสาํคญั และจาํเป็นต่อความสาํเร็จขององคก์รทุกประเภททุกระดบั (ปิยะนาถ สิงห์ชู, 2556) 

1. การสร้างธรรมาภิบาลใหเ้กิดขึ�นทุกระดบัจะทาํใหเ้กิดการพฒันาที�ย ั�งยนืโดยมีคนเป็น 

ศูนยก์ลางอยา่งแทจ้ริง ทาํให้สังคมไทยเป็นสังคมเสถียรภาพ พฒันา และอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข สร้าง

ความเขม้แขง็ใหป้ระชาคมและเพิ�มการมีส่วนร่วม 

2. เป็นหลกัการพื�นฐานในการสร้างความเป็นธรรมในสังคมเอผลประดยชน์ใหก้บัคนทุก 

ระดับไม่ว่าคนรวยหรือคนจนในเรื� องการมีงานทาํ การมีรายได้ การพฒันาที�เท่าเทียมกัน และการมี

คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น 

3. ธรรมาภบิาลช่วยลดบรรเทาหรือแกปั้ญหาถึงแมปั้ญหาที�เกิดขึ�นจะมีความรุนแรงกย็งัช่วย 

ลดหรือบรรเทาความรุนแรงลงไป และปัญหาที�ไม่รุนแรงก็อาจจะไม่เกิดขึ�นอีก อีกทั� งทาํให้สังคมมี

ความเขม้แขง็ทุกดา้น ทั�งทางคุณค่าและจิตสาํนึกทางสังคม การเมือง 

�. ธรรมาภิบาลจะช่วยลดปัญหาการฉ้อราษฎร์บงัหลวงและส่งเสริมให้คนมีความซื�อสัตยสุ์จิต 

�. ธรรมาภิบาลเป็นแนวคิดที�เกื�อหนุนสงัคมประชาธิปไตยจะทาํใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการ 

ตดัสินใจ และมีการตรวจสอบการทาํงานของรัฐโดยประชาชนและองคก์รที�เกี�ยวขอ้ง 

6. ธรรมาภบิาลจะช่วยใหร้ะบบบริหารของรัฐมีความยตุิธรรม เป็นที�น่าเชื�อถือทั�งใน และ 

ต่างประเทศ 

7. ธรรมาภิบาลเป็นแนวทางสาํคญัในการจดัระเบียบให้สังคมทั�งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และ

ภาคประชาชน สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมีความรู้รักสามัคคีและร่วมกันเป็นพลัง 

ก่อให้เกิดการพฒันาอย่างยั�งยืน และเป็นส่วนเสริมสร้างความเขม้แข็งหรือสร้างภูมิคุม้กันแก่

ประเทศ 



   

 454 

งานบริการ 

งานบริการ หมายถึง งานที�ปฏิบติัรับใช้ หรือ ให้ความสะดวกต่าง ๆ ดังนั�น การให้บริการจึง

หมายถึง งานที�มีผูค้อยช่วยอาํนวยความสะดวกซึ� งเรียกว่า “ผูใ้หบ้ริการ” และ “ผูม้ารับบริการ” ก็คือผูม้า

รับความสะดวก การบริการ ไม่ใช่สิ�งที�มีตวัตน แต่เป็นกระบวนการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที�เกิดขึ�นจาก

การปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูที้�ตอ้งการใชบ้ริการ (ผูบ้ริโภค/ลูกคา้/ผูรั้บบริการ) กบั ผูใ้ห้บริการ (เจ้าของ

กิจการ/พนกังานงานบริการ/ระบบการจดัการบริการ) ในการที�จะตอบสนองความตอ้งการอยา่งใดอยา่ง

หนึ� ง ให้บรรลุผลสําเร็จ ความแตกต่างระหว่างสินคา้ และการบริการ ต่างก็ก่อให้เกิดประโยชน์ และ

ความพึงพอใจแก่ลูกคา้ที�มาซื�อ โดยที�ธุรกิจบริการจะมุ่งเนน้การกระทาํที�ตอบสนองความตอ้งการของ

ลูกคา้ อนันาํไปสู่ความพึงพอใจที�ไดรั้บบริการนั�น ในขณะนี� ธุรกิจทั�วไป มุ่งขายสินคา้ที�ลูกคา้ชอบ และ

ทาํใหเ้กิดความพึงพอใจที�ไดเ้ป็นเจา้ของสินคา้นั�น (จิตตินนัท ์เดชะคุปต,์ 2549)  

 

ความสําคัญของงานบริการ 

การบริการที�ดีจะช่วยใหกิ้จการประสบความสาํเร็จในที�สุด ดงันั�นความสาํคญัของการบริการ 

สามารถแบ่งเป็น � ประเดน็ (มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2543)  

�. ความสาํคญัต่อผูใ้หบ้ริการ แบ่งเป็น � ลกัษณะ คือ 

1.1 งานบริหารบุคลากรที�ปฏิบตัิงานบริการโดยเฉพาะผูที้�ให้บริการส่วนหน้าเนื�องจากเป็น

บุคคลที�ปฏิสัมพนัธ์กบัผูม้ารับบริการโดยตรงเริ�มตั�งแต่การต้อนรับผูที้�เขา้มาติดต่อจนกระทั�ง

บริการต่าง ๆ สิ�นสุดลง การทาํความเขา้ใจเกี�ยวกับการบริการจะช่วยให้ผูป้ฏิบติังานบริการ

ตระหนกัถึงการปฏิบตัิตนต่อผูรั้บบริการดว้ยจิตสาํนึกของงานที�ให้บริการ และพฒันาศกัยภาพ

มีดงันี�  

- รับรู้เป้าหมายของงานที�ให้บริการที�ถูกตอ้งโดยมุ่งเน้นที�ตวัลูกคา้ หรือผูบ้ริโภคเป็น

ศูนยก์ลางของการบริการดว้ยการกระทาํเพื�อการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ และทาํให้

ลูกคา้มาใชบ้ริการพึงพอใจเป็นสาํคญั 

- เขา้ใจ และยอมรับพฤติกรรมของลูกคา้หรือผูที้�ใชบ้ริการ 

- ตระหนักถึงบทบาท และพฤติกรรมของการบริการที�ผู ้บริการพึงปฏิบัติ ซึ� งเป็น

ภาพลกัษณ์เบื�องตน้ ที�สามารถทาํใหผู้รั้บบริการประทบัใจใชบ้ริการจนเป็นลูกคา้ประจาํ 

- วิเคราะห์ความตอ้งการของผูรั้บบริการ และคุณลกัษณะของการบริการที�สร้างความ

ประทบัใจแก่ผูรั้บบริการรวมทั�งการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ซึ� งเกิดขึ�นตลอดเวลาและจาํเป็นตอ้ง
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อาศยัการฝึกฝนทกัษะในการแกปั้ญหาเพื�อมิให้ผูรั้บบริการเกิดความไม่พอใจในการบริการที�

ไดรั้บ 

1.� ผูป้ระกอบการ ปัจจุบนัผูป้ระกอบการที�ผลิตสินคา้ และบริการต่างตระหนกัถึง 

ความสําคญัของการบริการมากขึ�น และหันมาให้บริการเป็นกลยุทธ์การแข่งขนัทาง

การตลาดที�นบัวนั จะมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น การทาํความเขา้ใจเกี�ยวกบัการบริการจะช่วยให้

ผูบ้ริหารการบริการ สามารถสร้างความเป็นเลิศในการดาํเนินการบริการดว้ยคุณภาพของการ

บริการที�ยอดเยี�ยมได ้ดงันี�  

- ตระหนักถึงความสําคญัของลูกคา้เป็นอนัดบัแรก และรู้จกัสํารวจความตอ้งการของ

ลูกคา้ในการเลือกซื�อสินคา้ และบริการต่าง ๆ เพื�อนาํขอ้มูลมาใชว้างแผน และการปรับปรุงการ

ดาํเนินงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

- เห็นความสําคัญของบุคลากรซึ� งมีบทบาทสําคญัที�จะดึงผูบ้ริโภคให้มาเป็นลูกค้า

ประจาํขององคก์รดว้ยการสนับสนุน และเพิ�มขีดความสามารถในการพฒันาศกัยภาพในการ

บริการอยา่งทั�วถึงทั�งในดา้นความรู้ และทกัษะการบริการที�มีคุณภาพ 

 - เข้าใจกลยุทธ์การบ ริการต่ าง ๆ  ที� สามารถใช้ เป็น กลยุทธ์ทางการตลาดที� มี

ประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นการพฒันาบุคลากรที�มีคุณภาพ การสร้างเอกลกัษณ์ในการบริการที�

ประทบัใจ การบริหารองคก์ารที�มีประสิทธิภาพ และการใชเ้ทคโนโลยกีารบริการที�ทนัสมยั 

- วิเคราะห์ปัญหาขอ้บกพร่อง และแนวโนม้ของการบริการเพื�อการปรับปรุงแกไ้ข และ

กาํหนดทิศทางของการบริการที�ตลาดตอ้งการได ้

�. ความสําคญัต่อผูรั้บบริการ ถึงแมธุ้รกิจบริการจะให้ความสาํคญัอยา่งมากกบัลูกคา้ หรือผูที้�มีอาํนาจ

ในการตดัสินใจเลือกซื�อ หรือใชบ้ริการต่าง ๆ และพยายามทุกวิถีทางที�จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่

ลูกคา้ ดังนั�น ลูกค้าจาํเป็นที�จะต้องเรียนรู้บทบาท และขอบเขตความเป็นไปได้ของการใช้บริการที�

เหมาะสมดว้ยความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัการบริการจะช่วยใหผู้ใ้ชบ้ริการเขา้ใจกระบวนการบริการ และ

สามารถคาดหวงัการบริการที�จะไดรั้บอยา่งมีเหตุผลตามขอ้จาํกดัของสถานการณ์ที�เกิดขึ�น 

- รับรู้ และเขา้ใจลกัษณะของงานบริการว่าเป็นงานหนกัที�จะตอ้งพบกบัคนจาํนวนมาก

และตอบสนองความตอ้งการที�หลากหลายของผูม้ารับบริการอยู่ตลอดเวลาอนัส่งผลให้การ

บริการบางครั� งอาจไม่รวดเร็วทนักบัความตอ้งการของผูรั้บบริการทุกคนในเวลาเดียวกนัไดซึ้� ง

ผูใ้ช้บริการจาํเป็นตอ้งคาดหวงัการบริการในระดับที�มีความเป็นไปได้ตามลกัษณะของงาน

บริการต่าง ๆ  
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- ตระหนกัถึงพฤติกรรมที�พึงประสงคข์องผูใ้ชบ้ริการผูที้�แสดงเจตนาในการรับบริการ

ควรมีมารยาทที�ดี และใช้คาํพูดที�ชัดเจนเขา้ใจง่ายในการระบุความตอ้งการการบริการเมื�อผู ้

ใหบ้ริการเขา้ใจ และเสนอการบริการที�ถูกใจผูรั้บบริการก็จะทาํให้เกิดความรู้สึก และทศันคติที�

มีต่อการบริการ 

 

กระบวนการบริการ 

 กระบวนการบริการตอ้งมีผูรั้บบริการเขา้มามีส่วนร่วมดว้ยนั�น ทาํให้เป็นเรื�องยากที�จะควบคุม

การบริการให้ไดม้าตรฐาน เนื�องจากการบริการเกิดขึ�นในช่วงเวลาเดียวกนักบัที�ผูรั้บบริการใช้บริการ 

ดังนั�นหากเกิดขอ้ผิดพลาดในการบริการขึ�นก็จะทาํให้ผูรั้บบริการเกิดความไม่พอใจทนัที นอกจากนี�

ผูรั้บบริการ และบุคคลอื�น ๆ ที�อยูด่ว้ยในเวลา และสถานที�ของการก็มีบทบาทสําคญัต่อความพึงพอใจ

ของผูรั้บบริการดว้ยเช่นเดียวกนั ตวัอย่างเช่น ในระหว่างที�มคัคุเทศก์กาํลงัอธิบายสถานที�ท่องเที�ยวอยู่

นั� น หากนักท่องเที�ยวคนอื�น ๆ ส่งเสียงดังรบกวน ย่อมทาํให้นักท่องเที�ยวหลายคนไม่ได้ยินสิ� งที�

มคัคุเทศก์กาํลงัอธิบาย ทาํให้ความพึงพอใจในการใช้บริการนาํเที�ยวลดน้อยลง จะเห็นไดว้่า ลกัษณะ

ของการบริการมีตวามแตกต่างจากสินคา้โดยทั�วไปอยา่งเห็นไดช้ดั ซึ� งลกัษณะเหล่านี�ทาํใหเ้กิดขอ้จาํกดั

บางประการในการดึงดูดใหผู้รั้บบริการตดัสินใจใชบ้ริการ และไดรั้บความพึงพอใจอยา่งสูงสุดจากการ

บริการ (สมิต สัชฌุกร, 2554) 

 

อภปิราย  

สรุปได้ว่าบทความนี�  การใชห้ลกัธรรมาภิบาลในงานบริการบริษทัเอกชน ผูศึ้กษาไดก้าํหนด

วิธีการดาํเนินการ และขั�นตอนเพื�อตอ้งการทราบความแตกต่างของการปฏิบติัตามเกณฑธ์รรมาภิบาลใน

บุคคลากรในบริษทัเอกชน งานบริการเป็นงานดา้นการสร้างความพึงพอใจ และความประทบัใจให้กบั

ลูกคา้ผูม้าติดต่อ การบริการที�ดีย่อมมีผลดีต่อการปฏิบติังาน ความลม้เหลวในการบริการถือเป็นผลเสีย

อยา่งร้ายแรงหากไม่ไดรั้บการปรับปรุงให้ดีขึ�น ดงันั�น ผูรั้บผิดชอบในการให้บริการตอ้งระลึกอยูเ่สมอ

ว่า การบริการที�ดีต้องมีความรับผิดชอบการให้บริการที�ดี และมีคุณภาพ ต้องอาศัยเทคนิค กลยุทธ ์

ทกัษะ โดยการเอาชนะใจลูกคา้ และบุคคลผูม้าติดต่อขอใชบ้ริการ จึงถือได้ว่างานดา้นการบริการ ถือ

เป็นงานที�มีความสําคญัยิ�งในปัจจุบนั ความรู้ความเขา้ใจในหลกัธรรมาภิบาลตามหลกันิติธรรม หลกั

คุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัความมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ และหลกัความคุม้ค่ากบัการ

ปฏิบติัตามเกณฑธ์รรมาภิบาลของบุคคลากรในบริษทัเอกชน สามารถกล่าวไดด้งันี�  
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ดา้นหลกันิติธรรมการนาํหลกัธรรมภิบาลมาใชใ้นการบริการบริษทัเอกชน ดา้นหลกันิติธรรม 

ในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ�ง โดยมีการพิจารณาในแต่ละประเด็นพบว่า บุคลากรในบริษทัเอกชนยอมรับ 

และปฏิบติัตามกฎระเบียบ และขอ้บงัคบั ที�บริษทัเอกชนไดก้าํหนดขึ�น บุคคลากรในบริษทัเอกชนจะติ

องตระหนักถึงสิทธิหน้าที�ของตนเอง เช้าใจกฎเกณฑ์ต่าง ๆ มีส่วนร่วมพิจารณา กฎ ระเบียบ และ

ขอ้บงัคบั ที�นาํมาใชใ้นบริษทัเอกชน 

หลกัคุณธรรมการนาํหลกัธรรมภิบาลมาใชใ้นการบริการบริษทัเอกชน ดา้นหลกัคุณธรรม ใน

ระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ�ง โดยมีการพิจารณาในแต่ละประเด็นพบว่า มีการส่งเสริมให้บุคลากรขยนัขนัแข็ง 

ในการปฏิบัติงานด้วยวิธีหลากหลาย มีการเสริมสร้างระเบียบวินัยในบริษทัเอกชนแก่บุคลากร เมื�อมี

ปัญหา หรืออุปสรรคในการทาํงาน ผูบ้ริหารเป็นแบบอย่างที�ดีในการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และ

ขอ้บงัคบัของบริษทัเอกชน บุคลากรในบริษทัเอกชน ปฏิบติัหน้าที�โดยยึดหมั�นในความถูกตอ้งดีงาม 

และบุคคลากรในบริษทัเอกชนไดรั้บความเป็นธรรมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

หลกัความโปร่งใสการนาํหลกัธรรมภิบาลมาใชใ้นการบริการบริษทัเอกชน หลกัความโปร่งใส 

คือหลกัการ และแนวทางการบริการงานแบบโปร่งใส ซึ� งเชื�อว่าสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ทั� งใน

หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ทั�งนี� เพื�อผลกัดนัใหอ้งคก์รเป็นหน่วยงานที�มีการปฏิบติังานดว้ยความ

จริงใจ ตรงไปตรงมา ผูน้ํามีความซื�อสัตย์สุจริต มีจิตสํานึกของความโปร่งใส อันจะมีผลจูงใจให้

บุคลากรทาํงานดว้ยความสบายใจ มีความสุขในการทาํงาน และมีจิตสํานึกที�ดีทั� งต่อองค์กร ต่อเพื�อน

ร่วมงาน และต่อผูใ้ชบ้ริการหรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกภาคส่วน เป็นหน่วยงานที�ใสสะอาด ปลอดจาก

การทุจริตคอรัปชั�น และเป็นที�ยอมรับศรัทธาของประชาชน หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งแทจ้ริง 

หลกัความมีส่วนร่วมการบริการแบบมีส่วนร่วม คือ การที�บุคคลในองค์กรหรือต่างองคก์รได้

ร่วมกนัเพื�อจดัการงานให้บรรลุเป้าหมายที�ตอ้งการร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ และสาํเร็จ ทั�งนี�  การมี

ส่วนร่วมนั�น ๆ จะอยูใ่นขั�นตอนใด ๆ กต็าม โดยขึ�นอยูก่บัความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ขอ้จาํกดั

ขององคก์รในแต่ละกระบวนการของการดาํเนินการบริการเป็นเกณฑ์ เป็นเหตุผลที�จาํเป็นต่อการบริการ 

หรือการจดัการองค์กร  คือ  1.ก่อให้เกิดความเขา้ใจร่วมกนัในการปฏิบติังานที�มุ่งหวงั 2.กระบวนการ

ตดัสินใจสามารถรองรับพฤติกรรมของบุคคลในองค์กรได้กวา้งขวางและเกิดการยอมรับได้ 3.เป็น

หลกัการของการบริหารที�เป็นผลต่อการดาํเนินการเชิงวิเคราะห์ดว้ยเหตุผลวิวฒันาการเพื�อความคดิ การ

ระดมความคิด ซึ� งนาํไปสู่ การตัดสินใจ 4.ลดช่องว่างของระบบการสื�อสารในองคก์รและขจดัปัญหา

ความขดัแยง้ได ้ 
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หลกัความรับผดิชอบความพร้อมรับผิดชอบเป็นคุณสมบติั หรือทกัษะพึงอนัแสดงออกเพื�อเป็น

ตวัชี�การได้รับมอบหมายภารกิจ ที�จะนาํไปปฏิรูปดว้ยความรับผิดชอบ เป็นองคป์ระกอบที�สาํคญัในการ

เพิ�มประสิทธิผลของการจดัการหลกัการรับผดิรับชอบ เป็นองคป์ระกอบของหลกัธรรมาภิบาล และเป็น

หลักการที�จะช่วยเพิ�มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในระบบราชการ หลักการดังกล่าวเป็น

หลกัการที�นกัวิชาการใหค้วามหมายที�แตกต่างกนั แต่เป็นหลกัการที�จาํเป็น และตอ้งพฒันาการปฏิบติัใช้

ใหเ้ป็นรูปธรรมในสงัคมไทย 

หลกัความคุม้ค่าความคุม้ค่าในการบริการ คือ การดาํเนินการที�เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มี

การกาํหนดเป้าหมาย แผนการทาํงาน ระยะเวลาแลว้เสร็จของงาน และงบประมาณที�ตอ้งใช้ และการ

ดาํเนินการนั�นมีการปฏิบติัที�บรรลุเป้าหมาย ภายในระยะเวลาที�กาํหนด ใชง้บประมาณตํ�า การดาํเนินนั�น

เปิดเผย และเที�ยงธรรม สะดวกรวดเร็ว มีความรับผดิชอบ เพื�อให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององคก์าร และ

บรรลุเป้า 

 

สรุป 

ธรรมาภิบาลในภาคเอกชน มาปรับใชใ้นการบริการขององคก์ารถือเป็นเรื�องที�มีประโยชน์ และ

มีความจาํเป็นอย่างยิ�ง โดยเฉพาะในองคก์ารภาคเอกชนปัจจุบนั ที�มีการแข่งขนักนัสูง มีการเปิดเสรีใน

ด้านต่าง ๆ การที�องค์การภาคเอกชนจะทาํการคา้ต่าง ๆ ให้ประสบความสําเร็จได้นั�นสิ� งสําคญัหลาย

ประการก็คือก็องคก์ารเหล่านั�นจะตอ้งมีระบบการบริหารจดัการที�ดีตอ้งมี หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม 

หลกัความโปร่งใส หลกัมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ และหลกัความคุม้ค่า อยา่งไรก็ตามจะเห็นได้

ว่าองคก์ารของภาคเอกชนที�มีความตื�นตวั และให้ความสําคญัในการนาํหลกัการดงักล่าวมาปรับใชใ้น

การบริการองคก์ารอย่างจริงจงั ซึ� งแทท้ี�จริงองคก์ารภาคเอกชนที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนก็สามารถนาํ

หลกัการของธรรมาภิบาล ไปประยุกต์ใช้ได้เช่นเดียวกนั อาทิในดา้นความโปร่งใสในการบริการงาน 

องค์การจะตอ้งมีระบบการตรวจสอบที�เขม้แข็งโดยการเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ เขา้มี

ส่วนในการร่วมในการตรวจสอบผลการดาํเนินงานขององคก์าร การเปิดเผยขอ้มูลที�จาํเป็นให้กบัผูม้ี

ส่วนเกี�ยวขอ้งไดรั้บทราบดา้นการมีส่วนร่วมองคก์ารจะตอ้งเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ เขา้

มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการมีการรับฟังความคิดเห็น ร่วมกนัปรึกษาหารือในการบริการองคก์าร

รวมทั�งการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ขององคก์าร ดา้นความรับผิดชอบ องคก์ารจะตอ้งรับผิดชอบต่อมีส่วนได้

เสียกลุ่มต่าง ๆ อาทิ ลูกคา้ พนักงาน หรือปัจจุบนัองคก์ารหันมาให้ความสาํคญักบัหลกัความรับผดิชอบ
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ต่อสังคม ซึ�งหากองคก์ารภาคเอกชนนาํหลกัการดงักล่าวมาปรับใชก้็จะส่งผลดีต่อองคก์ารรวมทั�งต่อผูมี้

ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย และที�สาํคญัก็คือองคก์ารจะมีการเติบโตอยา่งมั�นคง และยั�งยนื 
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บทคดัย่อ 

ปัจจุบนัเทคโนโลยีมีความกา้วหนา้อย่างมาก รอบตวัมีการเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็ว องคก์าร

ต่างต้องปรับตัวให้เท่าทนัต่อการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�น ซึ� งประเทศไทยได้ประกาศยุทธศาสตร์ไทย

แลนด์ 4.0 เพื�อใชใ้นการพฒันาประเทศ และเพื�อปรับตวัให้เขา้สู่โลกยคุดิจิตอลทนักบัการเปลี�ยนแปลง

ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีแบบกา้วกระโดด เป็นโอกาสในการพฒันานวตักรรมใหม่ ๆ แต่ในทาง

กลบักนัก็ปิดโอกาสสาํหรับงานบางอยา่งที�อาจจะไม่มีความจาํเป็นหรือลดบทบาททรัพยากรมนุษยแ์ละ

เปิดโอกาสให้กับเทคโนโลยีใหม่ๆเขา้มาทาํงานแทนมนุษย ์ซึ� งเทคโนโลยีเป็นหัวใจสําคญัของฝ่าย

ทรัพยากรมนุษยใ์นยคุไทยแลนด์ �.� ที�ฝ่ายทรัพยากรมนุษยต์อ้งปรับตวัตาม โดยการอพัเดทความรู้ใหม่ 

ๆ สมํ�าเสมอ ไปจนถึงการนาํนวตักรรมใหม่ ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์กบัการทาํงานของฝ่ายทรัพยากร

มนุษย ์ทาํให้เกิดการเปลี�ยนแปลงสําหรับฝ่ายทรัพยากรมนุษยห์ลายต่อหลายอย่างนั�นนํามาซึ� งการ

ปรับตวัใหเ้ขา้สู่ยคุทรัพยากรมนุษยใ์นยคุไทยแลนด ์�.� ดว้ยเช่นกนั  

 

คาํสําคัญ: บทบาทของเจา้หนา้ที�, ทรัพยากรมนุษย,์ ไทยแลนดย์คุ �.�  
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Abstract 

           Today technology has made great progress. The surroundings changed rapidly. Organizations 

must adapt to the changes that occur. Thailand has announced the strategy of Thailand 4.0 for use in 

the development of the country. And to adapt to the digital world to keep up with the leapfrog 

technological advancement It is an opportunity for innovation, but on the other hand, it closes 

opportunities for jobs that may not be necessary or reduces the role of human resources and allows 

new technologies to replace human beings. Which technology is the heart of the human resource 

department in the era of Thailand 4.0 that the human resource department has to adapt to By regularly 

updating new knowledge to bring new innovations to benefit the work of the human resource 

department. It made many changes for the human resources department, which also brought about the 

adaptation to the human resource era in Thailand 4.0. 

 

Keywords: staff role, human resources, Thailand 4.0 

 

บทนาํ 

ปัจจุบนัเทคโนโลยมีีความกา้วหน้าอยา่งมาก รอบตวัมีการเปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็วจากการนาํ

เทคโนโลยมีาใชใ้นการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยม์ากขึ�น เพราะนี�คือพลงัสาํคญัที�จะทาํให้องคก์ร

ประสบความสําเร็จและก้าวไปขา้งหน้าได้อย่างไร้ขีดจาํกัด เมื�อโลกกา้วสู่ยุคดิจิตอลมากขึ�นเรื� อย ๆ 

องค์การต่างต้องปรับตวัให้เท่าทันต่อการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�น ตามมาก็คือเรื� องของการปฏิวตัิทาง

อาชีพ อย่างที�เรารู้กนัดีแลว้ว่าหนึ� งในฝ่ายที�ตอ้งปรับตวัมากที�สุดหรือเปลี�ยนโฉมหน้าแผนกตลอดจน

ปรับกลยุทธ์แบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือ ก็คือฝ่ายทรัพยากรมนุษยห์รือที�เข้าใจกันว่า HR นั�นเอง 

ทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารถือเป็นสิ�งสาํคญัสู่ความสาํเร็จในการนาํเทคโนโลยีใหม่ ๆ เขา้มาใช ้ถา้หาก

ทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารไม่สามารถใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยี เหล่านั�นได้จะกลายเป็นความสูญ

เปล่าจากการลงทุนที�ไม่คุม้ค่า แต่หากใช้เทคโนโลยีได้อย่างคุม้ค่าก็จะกลับกลายเป็นข้อดีของการ

เปลี�ยนแปลงครั� งนี�  ทั� งต่อการทาํงานของฝ่าย HR เอง ไปจนถึงตัวพนักงานในองค์กร ตลอดจนตัว

องคก์รเองที�มีประสิทธิภาพมากขึ�น ซึ� งการกา้วเขา้สู่ยคุดิจิตอลนั�นทาํใหฝ่้ายทรัพยากรบุคคล มีบทบาทที�

ปรับเปลี�ยนไปอยา่งมากในยคุไทยแลนด ์�.� (ธาดา ราชกิจ, 2019) 
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บทบาทฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ในยุคดิจิทลันั�นจะตอ้งทาํงานเป็นฝ่ายรุก ตั�งแต่การสร้างกลยุทธ์

ในการสรรหาและบริหารทรัพยากรมนุษย ์ไปจนถึงควบคุมดูแลค่าตอบแทนและการเขา้-ออกงาน 

องค์กรสมัยใหม่ได้ให้ความสําคญัแก่งานทรัพยากรมนุษยใ์นลาํดับต้น ๆ เนื�องจากทรัพยากรมนุษย์

เปรียบเสมือนวตัถุดิบที�ช่วยให้ทุกกิจกรรมและทุกหนา้ที�ในองคก์ารสามารถดาํเนินไปไดอ้ยา่งต่อเนื�อง 

ฝ่ายทรัพยากรมนุษยจ์าํเป็นจะตอ้งอพัเดทและนาํเทคโนโลยสีมยัใหม่เขา้มาใชใ้นบาทบาทของตนเองใน

การทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ�น (อนิวชั แกว้จาํนงค,์ 2554) 

การเปลี�ยนแปลงประเทศไปสู่ �.� ตอ้งการเปลี�ยนการทาํธุรกิจ คือเนน้การสร้างสรรคสิ์�งใหม่

มากกว่าการแข่งขนัในอุตสาหกรรมเดิม ๆ หรืออีกอยา่งหนึ�งคือธุรกิจไทยตอ้งมีแบรนด์ในระดับโลก 

เพื�อสร้างมูลค่าเพิ�มหรือรายไดเ้ขา้สู่ประเทศที�จะขยายขอบเขตกวา้งขึ�นจากห่วงโซ่อุปทานที�เคยเป็นผู ้

รับจา้งผลิตมาเป็นเจา้ของนวตักรรม (ฉลิมชยั โฆษิตพพิฒัน์, 2018) 

บทความวิชาการนี� เป็นการรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื�อนาํเสนอเกี�ยวกบับทบาทของ

เจา้หน้าที�ทรัพยากรมนุษยข์องในยุคไทยแลนด์ �.� โดยนาํทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยมีาอธิบายใน

เนื�อหาในบทความวิชาการนี�   

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management: HRM ) เดิมเรียกกันว่าการ

บริหารงานบุคคล (Personnel Management) แต่เมื�อโลกธุรกิจปัจจุบนัมีความเจริญเติบโตขยายตวัมาก

ขึ�น กรอบแนวคิดด้านงานบุคคลจึงจาํเป็นต้องขยายและพัฒนาให้สอดคลอ้งกับความเปลี�ยนแปลง

ดงักล่าว ซึ� งนักวิชาการส่วนใหญ่ไม่ไดม้องว่าบุคลากรในองค์การเป็นเพียงผูรั้บคาํสั�งตามที�มองหมาย

เท่านั�น ในบทบาทใหม่บุคลากรมีฐานะเป็นทรัพยากรขององคก์าร หรือในปัจจุบนัเรียกว่า “ทุนมนุษย”์ 

ที�มีส่วนร่วมส่งเสริมและสนบัสนุนให้ภาระงานต่าง ๆ ขององคก์ารดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล สร้างความสําเร็จ ความเจริญเติบโตก้าวหน้าให้แก่องค์การ ด้วยเหตุนี� เองจึงทาํให้การ

บริหารทรัพยากรมนุษยเ์ป็นที�ยอมรับและมีความสําคญัยิ�งต่อองค์การ ในส่วนของความหมายตามที�

นกัวิชาการใหไ้ว ้มีดงันี�  

พยอม วงศ์สารศรี (���� )กล่าวว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการที�

ผูบ้ริหารใชศ้ิลปะและกลยทุธ์ดาํเนินการสรรหา คดัเลือก และบรรจุบุคลากรที�มีคุณสมบติัดหมาะสมเขา้

ปฏิบัติงานในองค์การพร้อมทั� งใส่ใจพัฒนา บาํรุงรักษาให้บุคลากรที�ปฏิบัติงานได้เพิ�มพูนความรู้ 

ความสามารถ มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที�ดีในการปฏิบติังาน และยงัรวมถึงการแสวงหาวธีิการที�ทาํให้
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บุคลากรในองคก์ารที�ตอ้งพน้จากการปฏิบติังานดว้ยเหตุทุพพลภาพ เกษียณอายุ หรือเหตุอื�นใดในงาน

ใหส้ามารถดาํรงชีวิตอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข  

เสนาะ ดิเยาว์ (����) กล่าวว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การจัดระเบียบดูแล

บุคลากรให้ปฏิบตัิงานเพื�อให้บุคลากรไดใ้ชป้ระโยชน์จากความรู้ ความสามารถของแต่ละบุคลากรให้

ไดม้ากที�สุด อนัเป็นผลทาํให้องคก์ารอยู่ในฐานะไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั และความสัมพนัธ์ระหว่าง

ผูบ้ริหารกบับุคลากร ตั�งแต่ระดบัสูงสุดและตํ�าสุด รวมตลอดถึงการดาํเนินการต่าง ๆ อนัเกี�ยวขอ้งกบั

บุคลากรทุกคนในองคก์าร  

ดนัย เทียนพุฒ (2546) กล่าวว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ หมายถึง การจัดการในเรื� อง

ทรัพยากรมนุษยข์ององคก์าร เช่น เรื�องการสรรหา การพฒันา การรักษา และการใชป้ระโยชน์ทรัพยากร

บุคคล ให้สามารถพัฒนาทันกับการเปลี�ยนแปลงของโลกธุรกิจและเทคโนโลยียุคใหม่ รวมถึงการ

ตอบสนองความตอ้งการเฉพาะบุคลากรให้มากที�สุดดว้ยเทคโนโลยแีละวิทยาการดา้นต่าง ๆ 

จากความคิดผูเ้ขียนสรุปไดว้่าการบริหารทรัพยากรมนุษยเ์ป็นกระบวนการอยา่งหนึ�งที�มีกลยทุธ์

ในการดาํเนินการสรรหา คดัเลือก บุคลากรที�จะทาํให้องคก์ารไดรั้บพนกังานที�มีความรู้ ความสามารถ 

ในด้านงานของแต่ละบุคคลในการเขา้มาปฏิบัติงานในองค์การ เพื�อสร้างความเจริญเติบโตให้กับ

องคก์าร และพร้อมรับมือกบัการเปลี�ยนแปลงของเทคโนโลยใีนยคุปัจจุบนัอยูเ่สมอ 

กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

การบริหารทรัพยากรมนุษยมี์ขั�นตอนที�สาํคญั � ขั�นตอน คือ 

�. การไดม้าซึ�งทรัพยากรมนุษย ์(Acquisition) 

�. การรักษาและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(Retention & Development) 

   �. การพน้จากองคก์ารหรือการทาํงาน (Separation or retirement) 

การได้มาซึ�งทรัพยากรมนุษย์ 

มีกิจกรรมในกระบวนการใหไ้ดม้าซึ�งทรัพยากรมนุษยอ์ยู ่� กิจกรรมสาํคญั คือ                                              
�. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (HR. Planning) โดยมีกระบวนการที�สาํคญัอยู ่� ขั�นตอนคือ 

          �.� กาํหนดกรอบอัตรากาํลัง (Profiling) เป็นการประเมินว่าในรอง �-� ปีขา้งหน้าขนาดของ

องค์การหรือโครงสร้างขององค์การจะเล็กลงหรือขยายขึ�น หากขยายขึ� นจะต้องรับคนเพิ�มกี�อัตรา 

ความรู้ ความสามารถ หรือคุณสมบัติของคนที�จะรับนั�นเป็นอย่างไร มีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบั

สถานการณ์ทางดา้นเทคโนโลย ีตลาดและการแข่งขนัในรูปต่าง ๆ อยา่งไรบา้ง 
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          �.� ประมาณการจาํนวน (Estimating) เป็นการคาํนวณจาํนวนบุคลากรที�จะรับเพิ�มตามกรอบ

อตัรากาํลงัของโครงสร้างที�จะขยายหรือเปลี�ยนแปลง เช่น องคก์ารตอ้งมีการออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ 

เพื�อแข่งขนักบัคู่แข่ง แต่นักออกแบบขององค์การมีเพียง � คน จาํเป็นตอ้งขยายโครงสร้างของหน่วย

ออกแบบให้สามารถรองรับสถานการณ์การแข่งขนัให้ได้ใน � ปีขา้งหน้า จึงกาํหนดกรอบอตัรานัก

ออกแบบเพิ�มขึ�น และเมื�อพิจารณาระยะเวลา � ปีแลว้จึงประมาณการว่าควรเพิ�มอตัรานกัออกแบบปีละ 

� คน 

          �.� การจัดทาํประวตัิ (Inventorying) หลังจากกาํหนดกรอบแล้วอาจจะพบว่าบางฝ่ายหรือบาง

หน่วยงานอาจตอ้งลดอตัราลง ส่วนที�ลดลงนี�อาจมีคุณสมบติัเหมาะสมกบัตาํแหน่งที�จะเพิ�มก็ได ้ดงันั�น

การจัดทาํประวัติบุคลากรจึงเป็นสิ� งจาํเป็นต่อการเปลี�ยนตาํแหน่งงาน หรือส่งเสริมให้คนภายใน 

(Internal Source) ไดรั้บตาํแหน่งงานสูงขึ�นโดยเฉพาะอย่างยิ�งจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพฒันา 

ฝึกอบรมหรือเพิ�มพนูความรู้ความสามารถใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

          �.� การคาดการณ์ (Forecasting) บุคลากรมีการเปลี�ยนแปลงอย่างไรเป็นสิ� งที�ผู ้บริหารต้อง

เตรียมการรองรับให้ได้ เช่น จะลาออก จะเกษียณอายุ คลอดบุตร หรือโอนยา้ย จาํนวนเท่าใด การ

เปลี�ยนแปลงนี�จะมีผลกระทบต่อภาระงานขององคก์ารอยา่งไร ตอ้งเตรียมการรองรับอยา่งไร เป็นสิ�งที�มี

ความจาํเป็นอยา่งยิ�ง 

          �.� การวางแผน (Planning) นําข้อมูลทั� ง � ข้างต้น และนโยบายขององค์การมาประเมิน

สถานการณ์ กาํหนดหัวขอ้ปัญหา หรือหัวขอ้ที�จะพฒันา กาํหนดวตัถุประสงคที์�จะแกปั้ญหานั�น ๆ หรือ

ที�จะพฒันา แลว้จึงกาํหนดวิธีการที�จะบรรลุวตัถุประสงค ์และนาํแผนที�วางไวนี้� ไปปฏิบติัหรือไปสรรหา

บุคลากรต่อไป 

          �. การสรรหาทรัพยากรมนุษย์ (HR Recruitment) เป็นการนาํแผนมาสู่การปฏิบติัโดยการประกาศ

เชิญชวนผูส้นใจให้มาสมคัร ซึ� งอาจสรรหาจากทรัพยากรภายในองคก์ารหรือภายนอกองคก์ารก็ได ้แต่

ต้องให้เหมาะสมกับหน้าที�งาน สําหรับบุคลที�จะสมัครเขา้ทํางานก็จาํเป็นต้องเตรียมตัวเขา้รับการ

คดัเลือก การสอบแข่งขนั การสมัภาษณ์ หรือวิธีการอื�น ๆ ตามแต่ที�จะกาํหนดไวใ้นแผน 

          �. การคัดเลือก (HR Selection) เมื�อผูส้นใจสมัครเขา้รับการคดัเลือกก็อาจเป็นไปได้ว่า ไม่มีผู ้

เหมาะสมต่อตาํแหน่ง หรือมีผูเ้หมาะสมหลายคนแต่มีตาํแหน่งรองรับจาํกดั ก็ตอ้งทาํการคดัเลือก โดย

อาจใชวิ้ธีการทดสอบหรือการวดัหลาย ๆ แบบรวมกนั ซึ� งมกัจะเป็นการวดัความรู้ความสามารถในการ

ปฏิบติังานในตาํแหน่งนั� น ๆ และทศันคติที�มีต่องานที�จะทาํ หรืออาจกล่าวได้ว่าอาจจาํเป็นตอ้งวดัทั� ง
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สติปัญญา เชาวน์ไวไหวพริบ และอารมณ์ของผูส้มคัรประกอบกนัวิธีการคดัเลือกบุคคลเขา้ทาํงานมกั

คาํนึงถึงบุคลิกภาพและความสามารถที�สาํคญั 3 ประการ คือ  

          �) การตรวจสอบประวติัจากเอกสารหรือบุคคลอา้งอิงหรือแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิอื�น ๆของผูส้มคัร 

เพื�อประเมินประวติัเบื�องตน้ต่าง ๆ เช่น เพศ อาย ุการศึกษา ประสบการณ์ การทาํงาน ผลงานดีเด่น หรือ

ขอ้มูลดา้นลบที�อาจเป็นผลเสียต่อการทาํงาน 

          �) การสัมภาษณ์เพื�อดูบุคลิกภาพและประเมินทกัษะการติดต่อสื�อสารหรือการอยูร่่วมกบัผูอ้ื�น 

          �) การทดสอบความรู้ เพื�อประเมินว่าคุณวุฒิที� มีอยู่ตามประวติัการศึกษานั� น ทําให้บุคคลมี

ความสามารถในการคิดหรือไม่ ตามปกติภาคราชการมักกาํหนดให้สอบขอ้เขียนในสองหมวด คือ 

หมวดความรู้ทั�วไป และหมวดความรู้เฉพาะตาํแหน่ง แต่ในภาคเอกชนอาจมีวิธีการทดสอบความรู้ที�

แตกต่างออกไป 

          �) การทดสอบภาคปฏิบติั เพื�อประเมินว่าบุคคลจะมีความสามารถปฏิบติังานในระดับที�กาํหนด

หรือในระดบัมาตรฐาน หรือเพียงพอต่อการทาํงานในตาํแหน่งที�จะรับเขา้มาเป็นพนักงานหรือไม่ เช่น 

การใช้ภาษา การใชเ้ครื� องมือ การใชเ้ทคนิควิชาชีพที�จบการศึกษามาอยู่ในระดับที�เหมาะสมหรือไม่ 

ตามปกติภาคราชการให้ทดลองปฏิบัติงานไม่ต ํ�ากว่า � เดือน ส่วนภาคเอกชนจะต้องเป็นไปตาม

กฎหมาย 

          �) การทดสอบทางจิตวิทยา เพื�อประเมินว่าบุคคลมีเชาวไ์หวพริบในการแกปั้ญหาหรือไม่ มีความ

ถนดัเหมาะสมกบับุคลิกภาพอยา่งไรหรือถนัดงานแบบใด มีแรงจูงใจที�จะทาํงานแบบใด มีทศันคติต่อ

งานที�จะทาํอยา่งไร 

          �. การปฐมนิเทศ (Orientation) การแนะนาํให้เขา้ใจวฒันธรรมขององคก์รระบบการทาํงาน และ

ธรรมเนียมปฏิบัติเป็นสิ� งจําเป็นสําหรับบุคลากรที� รับเข้ามาใหม่หรือที� เปลี�ยนงานใหม่ หากการ

ปฐมนิเทศไม่ชดัเจนหรือไม่ครอบคลุมเนื�อหาสาระในส่วนที�บุคคลตอ้งเขา้ไปเกี�ยวขอ้งหรือทาํงานตั�งแต่

ตน้ จะก่อให้เกิดปัญหาในภายหลงัได ้เพราะสิ�งที�เขาคาดหวงัต่องานที�จะทาํอาจจะไม่ตรงกบัสภาพงาน

ที�แทจ้ริงจนปรับตวัเองเขา้กบังานไม่ได ้

การไดม้าซึ� งทรัพยากรมนุษยป์ระกอบไปดว้ยกิจกรรมที�สําคญั � ประการ คือ �) การวางแผน

ทรัพยากรมนุษย ์คือ การกาํหนดกรอบอตัรากาํลงั,การคาํนวนบุคคลากรที�จะรับเพิ�ม,การคาดการณ์ �) 

การสรรหาทรัพยากรมนุษย ์คือ การประกาศเชิญชวนผูที้�สนใจในตาํแหน่งงานนั�นๆ 3) การคดัเลือก คือ 

การคดัเลือกคนที�เหมาะสมกบัตาํแหน่งงานที�เปิดรับสมคัร 4) การปฐมนิเทศ คือ การแนะนาํใหเ้ขา้ใจกบั

กระบวนการทาํงานหรือวฒันธรรมในองคก์าร 
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การรักษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   

มีกิจกรรม � อยา่ง คือ 

          1. การวัดเพื�อประเมินผลงาน (Performance Measurement) การตรวจวดัควบคุมคนให้ทาํงาน

ตามเป้าหมายที�กาํหนดอยา่งมีประสิทธิภาพในระยะเวลาที�กาํหนด ว่าเหมาะสมกบัมาตรฐานที�กาํหนด

และเหมาะสมกับรายได้ที�คนได้รับจากองค์กรหรือไม่ ตลอดจนใช้พิจารณาศกัยภาพของคนในการ

ทาํงานในตาํแหน่งที�สูงขึ�นไป เพื�อเป็นแนวทางปรับปรุงเป้าหมายของบริษทั หรือการทาํงานของคนให้

เหมาะสมในอนาคต 

          2. การอมรมและการพัฒนา (Training & Development) การที�องค์การมีความประสงค์ให้

พนักงานมีความรู้และทักษะเพิ�มนั� น เพื�อใช้ในการปฏิบัติงานในอนาคตซึ� งอาจมีการเปลี�ยนแปลง

ขั�นตอนและวิธีการใหม่ มีการนาํเทคโนโลยสีมยัใหม่เขา้มาใชใ้นการปฏิบตัิงาน ทาํให้รายละเอียดและ

ลกัษณะของงานเปลี�ยนแปลงไป ดงันั�น ขอ้มูลเกี�ยวกบัการวิเคราะห์งานนอกจากบอกรายละเอียดของ

งานแลว้ ยงัมีเรื�องคุณสมบตัิของบุคคลที�เหมาะสมกบัตาํแหน่งงาน และเมื�อใดก็ตามที�องคก์ารไม่สามรถ

สรรหาบุคคลที�มีคุณสมบัติตามตาํแหน่งงานได้ครบถว้ยร้อยเปอร์เซ็นต์ การฝึกอบรมและหรือการ

พฒันาจะเขา้มามีบทบาททันที เพื�อเพิ�มเติมในความรู้และทกัษะที�จาํเป็นหรือขาดหายไปขอ้มูลเหล่านี�

ฝ่ายบุคคลจะนาํมาจดัทาํแผนหรือโครงการฝึกอบรมและพฒันาต่อไป 

          3. การบริหารค่าตอบแทน (Compensation Administration) 

          �. เงินเดือน (Salary) หมายถึง จาํนวนเงินที�บุคคลไดรั้บเป็นการตอบแทนการทาํงานถือเป็นเกณฑ ์

การจ่ายเหมาเป็นรายเดือนและถือเป็นรายได้ประจํา เราเรียกกันว่า White - collar or Professional

ส่วนประกอบของค่าจ้างตามแนวความคิดใหม่ การบริหารค่าจ้างสมัยใหม่ก็จะเขียนได้เป็นสมการ

ดงัต่อไปนี�  

          การบริหารค่าจา้ง = เงินเดือน + ผลประโยชน์และบริการ + ค่าตอบแทนทางสังคม 

          �. ส่วนประกอบของการบริการค่าจา้งสมยัใหม่ประกอบไปดว้ยค่าจา้งดงัต่อไปนี�  

          �.� ค่าจา้งที�เป็นรูปเงิน (Money pay) นกับริหารจึงถือเอาเงินหรือสวสัดิการที�ตอ้งจ่ายให้พนกังาน

เป็นเครื�องมือสาํหรับใชใ้นการบริหารค่าจา้งและเงินเดือน 

          �.� ค่าจา้งที�เป็นรูปความสาํคญัของงาน (Power pay) ค่าจา้งที�มิได้จ่ายเป็นรูปเงินทั�งทางตรงและ

ทางออ้ม คือ สินจา้งรางวลัที�จ่ายตอบแทนพนกังานในรูปความสาํคญัของงานที�เขาปฏิบติัอยู ่

          �.� ค่าจา้งที�เป็นรูปตาํแหน่งงานที�ไดรั้บเลื�อนให้สูงขึ�น (Authority pay) 

          �.� ค่าจา้งในรูปสถานภาพที�ฝ่ายบริหารยกยอ่ง (Status pay) 
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          �. ค่าจา้งในรูปองคก์ารที�มีหลกัการที�ดี (Meta-goals pay) 

          �.� หลักความพอเพียง (Adequacy) คือ การจ่ายค่าจ้างขั�นตํ�าให้เป็นไปตามกฎหมายกําหนด 

จะตอ้งพอเพียงที�ลูกจา้งจะยงัชีพอยูไ่ดโ้ดยเฉลี�ยทั�ว ๆ ไป 

          �.� หลกัความยติุธรรม (Equity) 

           �.� หลักดุลยภาพ (Balance) หมายถึง ความเหมาะสมระหว่างค่าจ้างและผลประโยชน์อื�น ๆ 

ระหว่างค่าจา้งที�เป็นเงินและที�เป็นค่าทางสงัคม 

          3.� หลักควบคุม (Control) การควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายเป็นสิ� งจาํเป็น เพราะการลดค่าใช้จ่าย

ฟุ่ มเฟือยและการประกอบการอยา่งมีประสิทธิภาพเป็นหวัใจของการบริหาร การควบคุมจึงเป็นหลกัการ

ของการวางแผนและบริหารเงินเดือน 

          �.� หลกัความมั�นคง (Security) ความมั�นคงของพนกังานทั�วไป หมายถึง การจดัให้มีการประกนั

ชราภาพ เกษียณอายุ ทุพพลภาพ เจ็บป่วยหรือตายเนื�องจากอุบัติเหตุในงาน การว่างงาน ส่วนความ

มั�นคงของพนกังานระดบัสูงและฝ่ายจดัการก็อยูที่�การทีหลกัทรัพยที์�ดินและบา้น 

          �.� หลกัล่อใจในการทาํงาน (Incentives) 

          �.� หลกัการต่อรองค่าจา้งแลกค่าเหนื�อย (Pay-and-Effort Bargain) 

          �.� หลกัการยอมรับ (Acceptability) 

การพ้นจากองค์การหรือการทาํงาน  

มีกิจกรรม 3 อยา่ง คือ       

          1. การสัมภาษณ์เมื�อพ้นจากองค์การ (Exit Interviews) จะทาํให้ไดข้อ้มูลจากกาํลงัผูท้ี�จะพน้จาก

องค์กรเพื�อนําไปปรับปรุงระบบการทํางานขององค์กรได้เป็นอย่างดี ข้อมูลเหล่านี� บางประเทศ

กาํหนดใหเ้ป็นความลบั หา้มมิใหเ้ปิดเผยถึงแหล่งขอ้มูล หรือตวัผูใ้ห้สัมภาษณ์ 

          2. การช่วยหางานใหม่ (Outplacement) ในกรณีที�ออกจากงานในขณะที�ยงัมีความสามารถที�จะ

ทาํงานต่อไปได ้ผูบ้ริหารอาจจะหางานให้ทาํหรือใหค้าํปรึกษาการหางานหรือการลงทุนได ้

          3. การวางแผนเกษียณอายุ (Pre-retirement Planning) เป็นการวางแผน หรือ ร่วมวางแผนกับ

บุคคลที�จะเกษียณอายุเพื�อเตรียมความพร้อมหรือจดัหาหลกัประกนัในการดาํรงชีวิตในบั�นปลายของ

บุคคล ถือว่าเป็นมาตรการที�สามารถสร้างขวญัและกาํลงัใจให้กบับุคคลไดเ้ป็นอยา่งดียิ�ง 
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เจ้าหน้าที�ทรัพยากรมนุษย์ (HR) 

ทรัพยากรมนุษย-์ฝ่ายบุคคล ถา้ในกรณีที�พูดถึงในบริบทของตาํแหน่งงานทรัพยากรมนุษยเ์ป็น

แผนกที�จดัการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ร หนา้ที�ของแผนกทรัพยากรมนุษยก์คื็อการสรรหาและ

พฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์รเพื�อสนบัสนุนการทาํงานของ แผนกอื�น ๆ และทาํให้องคก์รสามารถ

ดาํเนินการไดเ้ร็วและดีมากขึ�น 

ความสําคัญของเจ้าหน้าที�ทรัพยากรมนุษย์ (HR) 

ทรัพยากรมนุษย์เป็นการเฝ้าดูการเติบโตของคนในองค์กรฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์มักมีส่วน

เกี�ยวขอ้งกบัพนักงานตั� งแต่ตน้จนจบ ตั�งแต่การสรรหาบุคลากร, การเฝ้าดูการเติบโตของการทาํงาน, 

การขึ�นเงินเดือน, ไปจนถึงเรื� องราวต่าง ๆ ที�เกิดขึ�นกบัองคก์ร สิ�งเหล่านี�ล้วนเป็นความสุขอนัยิ�งใหญ่

ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์

บทบาทหน้าที�ของทรัพยากรมนุษย์ (HR) 

สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น � ส่วน ไดแ้ก่  

          �. การวางแผนดา้นทรัพยากรบุคคล  

          �. การสรรหาและคดัเลือกทรัพยากรบุคคล  

          �. การศึกษาเพิ�มเติมและการฝึกอบรม  

          �. การประเมินผล  

          �. แรงงานสมัพนัธ์  

          �. การบริหารจดัการศกัยภาพของบุคคล 

ยุคไทยแลนด์ �.�   

 Thailand 1.0 – �.� เป็นโมเดลในการพฒันาเศรษฐกิจของรัฐบาลไทย ซึ� งแตกต่างกนัที�กลุ่มการ

ลงทุนหลกัของประเทศในขณะนั� น โดยในแต่ละยุคสมัยรัฐก็จะให้ความสนใจและส่งเสริมพฒันา

เศรษฐกิจในอุตสาหกรรมที�แตกต่างกนั ดงันี�  (กระทรวงอุตสาหกรรม,   2560) 

 Thailand �.� เป็นยคุของเกษตรกรรม ซึ� งช่วงนั�นรัฐก็จะเนน้การลงทุนทางภาคเกษตรกรรม คน

ไทยปลูกขา้ว พืชสวน พืชไร่ เลี�ยงหมู เป็ด ไก่ นาํผลผลิตไปขาย สร้างรายไดแ้ละยงัชีพ 

Thailand �.� ซึ� งก็คือยุคอุตสาหกรรมเบา มีการใช้แรงงานจํานวนมากแทน ในยุคนี� เรามี

เครื�องมือเขา้มาช่วย เราผลิตเสื�อผา้ กระเป๋า เครื�องดื�ม เครื�องเขียน เครื�องประดบั เป็นตน้ ประเทศเริ�มมี

ศกัยภาพมากขึ�น 
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Thailand �.� ซึ� งเป็นยุคปัจจุบนั ถือเป็นยุคอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก มีการลงทุนจาก

ต่างประเทศมากขึ�น ใช้เทคโนโลยีสูงขึ�น เน้นเรื�องชิ�นส่วนยานยนต์ แผงวงจรไฟฟ้าที�ซับซ้อนยิ�งขึ�น 

และเรื�องของการลงทุน มีการขยบัไปลงทุนในต่างประเทศอีกดว้ย 

Thailand �.� เป็นวิสัยทศัน์เชิงนโยบายที�เปลี�ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที�ขบัเคลื�อน

ดว้ยนวตักรรม นบัเป็นโมเดลการขบัเคลื�อนเศรษฐกิจในยคุนี�  

เมื�อประเทศไทยเขา้สู่ยคุ “ไทยแลนด์�.�” มีวิสัยทศัน์มุ่งเน้นในเรื� องการพฒันาให้ขบัเคลื�อน

ดว้ยนวตักรรมความคิดสร้างสรรคแ์ละเทคโนโลย ีโดยเฉพาะภาคเศรษฐกิจและการดาํเนินธุรกิจที�กาํลงั

เปลี�ยนแปลงไปในทิศทางดงักล่าวมากขึ�น การบริหารจดัการดา้นต่าง ๆ มีการนาํเทคโนโลยมีาใชค้วบคู่

กนั ส่งผลให้ผูป้ระกอบการเปลี�ยนแปลงจาก SMEs รูปแบบเดิม ไปสู่ผูป้ระกอบการที�มีศักยภาพสูง 

(Smart Enterprise) และแรงงานทั�วไปกาํลงัพฒันาไปสู่แรงงานที�มีความรู้ความเชี�ยวชาญและทกัษะที�

สูงขึ�นตามลาํดบั 

 

อภิปรายผล 

บทบาทเจา้หน้าที�ทรัพยากรมนุษย ์คือ การวางแผนในการสรรหาคดัเลือกบุคลากรและจดัสรร

บุคคลให้เหมาะสมตามตาํแหน่งงานเพื�อให้องค์การทาํงานอย่างราบรื�น หน้าที�สําคญัของเจ้าหน้าที�

ทรัพยากรมนุษย์คือการสรรหาบุคลากรเข้ามาทาํงานในองค์การ โดยฝ่ายทรัพยากรมนุษยจ์ะต้อง

สามารถประเมินผลพนักงานไดแ้ละจดัจา้งพนักงานให้ตรงตามตาํแหน่งที�เหมาะสมของความสามารถ

ของพนกังาน เพื�อนาํไปสู่ของความกา้วหนา้ขององคก์ารการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลย ี(Theory of acceptance Model) เป็นแบบจาํลองที�ประยกุตม์าจาก

ทฤษฎีการกระทําด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned Action : TRA) เป็นทฤษฎีทางสังคมวิทยาที� ถูก

นาํมาใชอ้ยา่งแพร่หลายโดยไอเช่นและฟิชบายน์ (1980) ซึ� งทฤษฎีดงักล่าวไดน้าํเสนอว่าการตดัสินใจที�

จะยอมรับเทคโนโลยีและนาํเทคโนโลยีมาใช้ถึงจะทาํให้เกิดการรับรู้ถึงประโยชน์ความง่ายในการใช้

งานการรับรู้ถึงความเสี�ยงที�จะเกิดมีนอ้ยลงและนาํไปใชง้านไดจ้ริง การนาํเทคโนโลยมีาประยุกต์ใชใ้น

บริหารทรัพยากรมนุษยจ์ะทาํให้องค์การปรับตวัเท่าทนัต่อการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�น ซึ� งสามารถนํา

เทคโนโลยมีาปรับใชใ้นบริหารทรัพยากรมนุษยไ์ดด้งันี�  

1. การได้มาซึ�งทรัพยากรมนุษย์ ในกระบวนการให้ได้มาซึ� งทรัพยากรมนุษยอ์ยู่ � กิจกรรม

สําคญั คือ กิจกรรมที��.การวางแผน คือ กระบวนการกาํหนดวตัถุประสงค์ สําหรับช่วงเวลาขา้งหน้า 

และกาํหนดสิ�งที�จะกระทาํต่าง ๆ เพื�อให้บรรลุตามวตัถุประสงค ์ซึ� งการวางแผนทรัพยากรมนุษยโ์ดยใช้
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เทคโนโลยีผ่านแอปพลิเคชนั ZOOM เป็นหนึ� งในตวัช่วยในการติดต่อสื�อสารวางแผนได้แมจ้ะทาํงาน

ต่างสถานที�กันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์ที�เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค 

สมาร์ทโฟน สามารถรับสารไดท้ั� งในรูปแบบของภาพ และเสียง กิจกรรมที��. การสรรหายุค �.� โดย

ผ่านทางสื�อสังคมออนไลน์ เป็นช่องทางที�ดีอีกช่องทางหนึ� งในการสรรหาและคดัเลือกพนักงานใยยุค 

�.� เพราะเป็นช่องทางที�ไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายมากนกั อีกทั�งองคก์ารสามารถมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูส้มคัรงาน

ไดเ้ลยผ่านสื�อนั�น ๆ การเขา้ถึงกลุ่มบุคคลที�ตอ้งการจะสรรหา และความนิยมของแต่ละช่องทางการสรร

หา กิจกรรมที� �. การคดัเลือกทรัพยากรมนุษยใ์นยุค �.� โดยการเชิญผูส้มคัรงานมาสัมภาษณ์เบื�องตน้

หรือในบางครั� งกด็าํเนินการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศพัท ์เพื�อคดัเลือกว่าผูส้มคัรนั�นเหมาะสมที�จะเขา้รับ

การสัมภาษณ์ ซึ� งการคดัเลือกผูส้มคัรเบื�องตน้อาจดาํเนินการผ่านออนไลน์ โดยใหผู้ส้มคัรงานแต่ละราย

เลือกวนัและเวลาที�เหมาะสมกบัตนเอง เพื�อเขา้รับการสัมภาษณ์จากเจา้หนา้ที�ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ทางออนไลน์ ซึ� งการสัมภาษณ์ดว้ยวิธีนี� จะได้รับการบนัทึกทั� งเสียงและวิดีโอไว ้เพื�อใชใ้นการอา้งอิง

ต่อไป กิจกรรมที� �. การปฐมนิเทศศยุค �.� ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ การปฐมนิเทศถือเป็น

กระบวนการเริ�มตน้ที�สําคญัสําหรับการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร การปฐมนิเทศด้วยตนเอง

ผ่านระบบออนไลน์ เพื�อให้พนักงานทาํความรู้จกัตลอดจนเรียนรู้องคก์ารและการทาํงานเบื�องตน้ดว้ย

ตวัเอง เพื�อลดการเสียเวลา โดยพนกังานใหม่สามารถที�จะเรียนรู้ที�ไหนหรือเมื�อไรกไ็ด ้ทาํให้องคก์ารไม่

ตอ้งเสียเวลามากในเรื�องการปฐมนิเทศเบื�องตน้ เช่น ศูนยก์ารฝึกอบรมดว้ยตนเองผา่นระบบออนไลน ์

2. การรักษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

มีกิจกรรม � อย่าง คือ กิจกรรมที�� การวดัเพื�อประเมินผลงาน การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

(performance appraisal) เป็นเครื� องมือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที�สําคัญเพราะการประเมินผลการ

ปฏิบติังานเป็นเครื�องมือที�ใชป้ระเมินความรู้ความสามารถในการทาํงานของพนกังานในหน่วยงานทุก

ประเภท และเป็นเครื�องชี� วดัความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ความสามารถของพนกังานและความคาดหวงั

ของหน่วยงานการประเมินผลปฏิบติังานจะทาํไดก็้ต่อเมื�อมีการเก็บขอ้มูลของพนักงานโดยใช้ระบบ 

Cloud Storage คือการจัดเก็บข้อมูลบน Cloud ผ่านทางโลกออนไลน์ ซึ� งเป็นการให้บริการโดยผู ้

ให้บริการของระบบ Cloud Storage จะทําหน้าที� เป็นผู ้รับผิดชอบในการรักษาข้อมูลทั� งหมดของ

ผูใ้ชบ้ริการ ดูแลเรื�องการจดัเก็บขอ้มูล รวมถึงระบบการประมวลผล เพื�อให้ผูใ้ช้สามารถเขา้ถึงขอ้มูล 

เรียกใชง้านผ่านทางโปรแกรมหรือแอปพลิเคชั�นได ้ไม่เพียงเท่านั�น ยงัรวมถึงเรื�องความปลอดภยั โดย

การป้องกนัไม่ให้ผูที้�ไม่มีสิทธิ� ในการเขา้ถึงขอ้มูล เขา้ถึงเซิร์ฟเวอร์ที�เป็นที�จดัเก็บขอ้มูลของบริษทัได ้

ทาํให้ระบบ Cloud Storage เป็นระบบที�อาํนวยความสะดวกเรื�องการจดัเก็บขอ้มูลใหก้บัองคก์รทั�งขนาด
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เล็กและขนาดใหญ่ไดเ้ป็นอย่างดี กิจกรรมที�� การอมรมและการพฒันา การพฒันาบุคคลากรด้วยการ

การฝึกอบรม จะส่งผลและเอื�ออาํนวยประโยชน์ให้กบัองคก์รหรือหน่วยงานไดแ้ค่ไหน ย่อมขึ�นอยูก่บั

ความรู้ ความสามารถ และทศันคติที�มีต่อบุคลากรผูรั้บผิดชอบจดัการฝึกอบรม ถา้สามารถจดัฝึกอบรม

ได้ดีมีประสิทธิภาพ มีความรู้ ความเข้าใจเกี�ยวกับกระบวนการฝึกอบรมและหลักการบริหารงาน

ฝึกอบรมแลว้ ผูท้ี�รับผิดชอบงานฝึกอบรมจะตอ้งมีความสามารถในการสื�อสารการใชเ้ทคโนโลย ีเพื�อ

เป็นสื�อในการส่งสารในงานฝึกอบรมไดเ้ป็นอยา่งดี จะตอ้งมีความเขา้ใจหรือความชดัเจนค่อนขา้งมาก

ซึ� งการนาํเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการฝึกอบรม จะตอ้งมีการเลือกเอาเทคนิคการฝึกอบรมอย่างถูกตอ้ง

เหมาะสม เพราะเทคโนโลยีแต่ละประเภทไม่ไดเ้หมาะกบัทุก ๆ เรื�องผูส้อน วิทยากร หรืออาจารย ์ตอ้ง

เลือกให้เหมาะสมกบัหวัขอ้ในการอบรมหลกัสูตรนั�น ๆ เพื�อใชใ้นการฝึกอบรมใหมี้ประสิทธิภาพ ซึ� งจะ

เกิดผลลัพธ์อย่างที�องค์กรคาดหวัง ก็คือ เมื�อผู ้รับการอบรมผ่านไปแล้วจะเกิดการเปลี�ยนแปลงมี

พฤติกรรม มีการพัฒนาการทํางานใหม่ ๆ เกิดขึ� น เช่น ระบบ Computer ประกอบด้วย Hardware 

Software ระบบเครือข่าย ฐานขอ้มูล กิจกรรมที�� การบริหารค่าตอบแทน ให้มีประสิทธิภาพเป็นสิ�งที�

จาํเป็นมากสําหรับองคก์าร เพื�อความกา้วหนา้ เพื�อความอยูร่อด และเพื�อความสุขในการปฏิบตัิงานของ

ลูกจา้ง จึงตอ้งสอดคลอ้งและสัมพนัธ์กบันโยบายขององคก์ารนั�น ๆ และเป็นไปตามวตัถุประสงคก์าร

กาํหนดค่าตอบแทน ที�ไดก้าํหนดไวด้ว้ยความยุติธรรม จะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทาํงานดียิ�งขึ�น 

การจ่ายค่าตอบแทนตามเวลาที�ใชใ้นการทาํงานเป็นการจ่ายค่าตอบแทนโดยกาํหนดอตัราค่าตอบแทน

ตามเวลาที�ใช้ในการทาํงาน อาจเป็นต่อชั�วโมง ต่อวนั ต่อสัปดาห์ เช่น คิดจากอัตราต่อเวลาคูณด้วย

ชั�วโมงจริงในการทาํงาน หรือจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน ทั�งนี�แลว้แต่ความเหมาะสมตามสภาพและ

ประเภทของงานที�ปฏิบตัิ 

3. การพ้นจากองค์การหรือการทํางาน 

มีกิจกรรม � อย่าง คือ กิจกรรมที�� การสัมภาษณ์เมื�อพน้จากองคก์าร จะทาํให้ไดข้อ้มูลจากผูที้�

กาํลงัจะพน้จากองคก์ารเพื�อนาํไปปรับปรุงระบบการทาํงานขององคก์ารไดอ้ยา่งดี ขอ้มูลเหล่านี� ในบาง

ประเทศกาํหนดให้เป็นความลบั ห้ามมิใหเ้ปิดเผยถึงแหล่งขอ้มูล หรือตวัผูใ้หสั้มภาษณ์ กิจกรรมที�� การ

ช่วยหางานใหม่ สําหรับยุคไทยแลนด์ 4.0 คนหางานที�ตั� งหน้าตั� งตาร่อนใบสมคัร และเรซูเม่ไปตาม

บริษทัต่าง ๆ อยู ่เขยบิเขา้ทางนี� ค่ะ เพราะ jobsDB มีเคล็ดลบัการหางานทั�งสําหรับกลุ่มผูห้างานมีความ

ตอ้งการสมคัรงานทนัที และกลุ่มผูห้างานที�ไม่ไดต้ั�งใจหางาน แต่พร้อมสมคัรงานเมื�อโอกาสมาถึงดว้ย

การสร้างโปรไฟล์ที�โดดเด่น และแตกต่าง กบัเว็บไซต์หางานอบัดับ � เพื�อเพิ�มโอกาสที� HR ผูส้รรหา
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บุคลากร แลtผูป้ระกอบการไดเ้ห็น และพิจารณาโปรไฟลข์องคุณ ซึ� งเป็น � ใน � เทรนด์สาํคญัของการ

คน้หาบุคลากร 

กิจกรรมที� �. การวางแผนเกษียณอายุยุคไทยแลนด์ �.� การใช้ระบบการวางแผนทรัพยากร

มนุษยแ์บบยุคไทยแลนด์ �.� เขา้มาช่วยในการคาดการณ์ความตอ้งการพนักงานใหม่ขององค์การได้

อย่างทันท่วงที โดยการวิเคราะห์และพยากรณ์อัตราการลาออกของพนักงานในองค์การในอนาคต

รวมถึงวิเคราะห์ไดว้่า หากองคก์ารขยายธุรกิจในอนาคต องคก์ารจาํเป็นตอ้งใชพ้นกังานเพิ�มขึ�น ระบบ

การวางแผนทรัพยากรมนุษยแ์บบยุคไทยแลนด์ �.� ยงัช่วยให้องคก์ารวางแผนจาํนวนพนักงานใหม่ที�

องคก์ารตอ้งการเพื�อรองรับการเกษียณอายขุองพนกังานเดิมที�มีอยูอ่ีกดว้ย 

 

สรุป 

บทบาทเจ้าหน้าที�ท รัพยากรมนุษย์ คือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้องค์การบรรลุ

วตัถุประสงคข์ององคก์ารโดยใชด้าํเนินงานดา้นบุคลากร ตั�งแต่การสรรหา  คดัเลือก  และบรรจุบุคคลที�

มีคุณสมบตัิเหมาะสมให้ปฏิบติังานในองคก์าร  พร้อมทั�งการพฒันา  ธาํรงรักษาให้สมาชิกที�ปฏิบตัิงาน

ในองคก์ารไดเ้พิ�มพูนความรู้   ความสามารถ  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที�ดีในการทาํงาน  และยงัรวม

ไปถึงการนาํเทคโนโลยีเขา้มาเกี�ยวขอ้งกบัทุกส่วนในองคก์าร ไม่เวน้แมแ้ต่สายงานบริหารทรัพยากร

มนุษย์เองที� ปัจจุบันนี� มี เทคโนโลยีเกิดขึ� นมากมายเพื�อมาช่วยเหลืองานด้านนี� โดยเฉพาะ ให้ฝ่าย

ทรัพยากรมนุษยท์าํงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ�นด้วย ฝ่ายทรัพยากรมนุษยย์ุคใหม่จึงควรต้อง

อพัเดทเทคโนโลยีอยู่อย่างสมํ�าเสมอ โดยเฉพาะเทคโนโลยทีี�เกี�ยวกบัสายงานของตวัเอง และตอ้งรู้จกั

นาํเอาเทคโนโลยีนั� นมาใช้ให้เกิดประโยชน์กบัองค์กรและมีประสิทธิภาพกับการบริหารทรัพยากร

มนุษยใ์หม้ากที�สุด 
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บทคดัย่อ 

 บทความวิชาการเรื�องนโยบายศกัดินาสยามกบัสถานภาพต่อชาวญวนในช่วงตน้กรุง

รัตนโกสินทร์รัชกาลที�1-รัชกาลที�3 มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาการอพยพเขา้มาของชาวญวนในช่วงกรุง

รัตนโกสินทร์ตอนตน้และนโยบายของศกัดินาสยามที�มีต่อชาวญวนอพยพ สถานภาพของชาวญวน

ภายหลงัที�ไดอ้พยพเขา้สู่สยาม โดยใชว้ธีิการศึกษาเอกสาร (Documentary research) นาํเสนอแบบ

พรรณนาวิเคราะห์ 

ผลการศึกษาพบว่า การเข้ามาของชาวญวนในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์นั� น มีการเดิน

ทางเขา้มาหลายระลอกทั�งการลี�ภยัจากความวุ่นวายทางการเมือง การถูกกดขี�ทางศาสนาและถูกกวาด

ตอ้นในฐานะเชลยศึก ศกัดินาสยามในแต่รัชกาลไดมี้การดาํเนินนโยบายต่างๆในจดัการกบัชาวญวนที�

เขา้มาในแผน่ดินสยาม แตกต่างไปตามความบริบทแห่งความสัมพนัธ์สยาม-ญวน  

 

คาํสําคัญ:  ศกัดินาสยาม, ญวน, รัตนโกสินทร์ 
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Abstract  

This academic article examines the feudal Siamese policy towards the Vietnamese people in 

the early Rattanakosin period, Rama 1 – Rama 3. This article aims at studying the immigration of 

Vietnamese during the early Rattanakosin period, the policy of feudal Siam towards these 

immigrants, and the social status of Vietnamese immigrating to Siam by using documentary research 

methods to analyzing data. 

The study found that Vietnamese (Yuan) entered Siam numerous times during the early 

Rattanakosin period due to several main reasons, including escape from political crisis, religious 

persecution and sanctions as prisoners of war. Siam has also implemented various appropriate 

policies to tackle the entry of Vietnamese into the Siam. They gave Vietnamese people opportunities 

to serve in various military regiments, as well as handicraft work according to their abilities to replace 

Siam people who were lost during the war. As a result, the dependence of the feudal Siam and the 

Vietnamese immigrants was built. 

 

Keywords: Feudalism Siam, Vietnamese (Yuan), Rattanakosin 

 

บทนํา 

การเดินทางเขา้มยงัสยามของคนญวนนั�น ปรากฏตามหลกัฐานว่าไดเ้ดินทางเขา้มาตั� งแต่

สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงช่วงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น จากบันทึกในพงศาวดาร จดหมายเหตุและ

บนัทึกของชาวต่างชาติที�เขา้มาในแผ่นดินสยามในขณะนั�น พบว่า การเขา้มาในแผ่นดินสยามของชาว

ญวนนั�นเขา้มาในสถานะผูลี้�ภยัทางการเมืองและศาสนา อีกทั� งยงัถูกกวาดตอ้นเขา้มาในฐานะเชลยศึก 

(Phutsadee. 1998: 22)  

การอพยพเขา้มาของชาวญวนในช่วงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนตน้ ตั�งแต่รัชกาลที��-รัชกาลที�� 

มีการอพยพเขา้มาของชาวญวนหลายระลอก หลงัจากชาวญวนอพยพเขา้มาในสยามแลว้ ชาวญวน  ตอ้ง

ตกอยู่ภายใตพ้ระราชอาํนาจของพระมหากษตัริยแ์ห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ� งมีพระราชอาํนาจในการ

จัดการกบัผูค้นที�เขา้มา โดยพระมหากษตัริยมี์การดาํเนินนโยบายต่างๆต่อชาวญวนที�อพยพเขา้มา ที�

สมัพนัธก์บันโยบายของสยามกบัรัฐต่างๆในขณะนั�น (Chantharakhami. 2020: 48) 
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 ในฐานะที�ผูศ้ึกษาเป็นนิสิตวิชาเอกภาษาและวฒันธรรมเวียดนาม ซึ� งได้ศึกษาในรายวิชา

ความสัมพนัธ์ไทยเวียดนาม พบว่า ประเด็นนโยบายสยามในช่วงตน้รัตนโกสินทร์มีความน่าสนใจและ

เกี�ยวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ญวนสยามในสมยัรัฐศกัดินา แต่การศึกษาในประเด็นดังกล่าวยงัมีน้อยมาก 

ทั�งนี� การศึกษาเกี�ยวกบัญวนส่วนใหญ่มุ่งให้ความสนใจกลุ่มคนญวนใหม่ที�เขา้มาช่วงหลงัสงครามโลก

ครั� งที�สองมากกว่าญวนเก่า  

บทความนี�  จึงตอ้งการศึกษานโยบายของสยาม ที�มีต่อชาวญวนในสยามและผลกระทบของ

นโยบายดงักล่าวที�ส่งผลต่อชาวญวน ทั�งในดา้นสังคม เศรษฐกิจ  รวมถึงความสัมพนัธ์ของชาวญวนกบั

ชาวสยามในช่วงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนตน้ ในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนตน้ ระหว่างรัชกาลที� � ถึงรัชกาล

ที� � 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

�. เพื�อศึกษาการอพยพเขา้มาของชาวญวนในสยามช่วงรัชกาลที� �-รัชกาลที� � 

�. เพื�อศึกษานโยบายของศกัดินาสยามรัชกาลที� �-รัชกาลที� � ที�มีต่อชาวญวนในสยาม  

�. เพื�อศึกษาสถานภาพของชาวญวนที�อพยพเขา้มาในช่วงรัชกาลที� �-รัชกาลที� � 

 

วิธีดาํเนินการวจิัย 

การศึกษานี� ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการศึกษาเอกสาร 

(Documentary research) ผูว้ิจยัมีการนาํเสนอผลการวิจยัแบบพรรณนาวิเคราะห์ 

 

ผลการวจิัย 

1. การอพยพเขา้มาของชาวญวนในสยามช่วงรัชกาลที�1-รัชกาลที�3 

                จากหลกัฐานบนัทึกทางประวตัิศาสตร์ พบว่า ชาวญวนได้อพยพเอามายงัสยามหลาย

ระลอกในช่วงตน้กรุงรัตนโกสินทร์ สาเหตุสําคญั คือ ประการแรก เป็นการลี�ภยัความขดัขดัแยง้ทาง

การเมืองระหว่างกลุ่มศักดินาสองตระกูลกับกลุ่มไตเซิน (Tây Sơn) ประการที�สอง คือ การลี� ภยัการ

ปราบปรามคริสตงัญวนโดยกษตัริยม์ิงหม่าง (Minh Mạng ) ราชวงศ์เหงวียน (Nguyễn) ประการสุดทา้ย คือ 

การถูกกวาดตอ้นเขา้มาในสถานะเชลยศึกในช่วงสงครามอานามสยามยทุธ (Chanthawimon. 1998: 22) 

ทั�งนี�  สาเหตุการเขา้มาในสยามแต่ละช่วงมีความสัมพนัธ์กบับริบทที�แตกต่างกนั ซึ� งเอื�อต่อการตดัสินใจ

ในการเดินทางอพยพเขา้มาในสยาม ทั�งในดา้นความมีเสถียรภาพทางการเมือง และประการสาํคญัการมี
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ชุมชนชาวญวนกระจายอยู่ตามพื�นที�ต่างๆ ในสยามเป็นเสมือนแม่เหล็กที�ดึงดูดให้ชาวญวนเลือกที�จะ

เดินทางลี�ภยัเขา้มาสยามในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนตน้ 

การอพยพลี�ภยัทางการเมืองจากกไตเซิน (Tây Sơn) ของชาวญวนเขา้มาในสยามช่วงตน้กรุง

รัตนโกสินทร์นั�น ตรงกบัรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช      รัชกาลที� 1 พ.ศ. 

2325 -2352 (ค.ศ.1782-1809) กล่าวคือ เกิดการแย่งชิงอาํนาจกันระหว่างกลุ่ม    ศักดินาที�มีอาํนาจใน

เวียดนามเวลานั�น คือ ขุนนางตระกูลจริ�ง (Trịnh) ซึ� งมีอาํนาจปกครองอยู่ในพื�นที�ทางตอนเหนือ และอีก

กลุ่ม คือ ขนุนางตระกูลเหงวียน (Nguyễn) มีอาํนาจการปกครองตั�งแต่ภาคกลางลงมาถึงบางส่วนภาคใต้

ของเวียดนาม ซึ� งทั�งสองตระกูลมีอาํนาจเตม็ทั�งในดา้นการปกครองและดา้นเศรษฐกิจ (Kanparit. 2019: 

8-9) และต่อมาในปี ค.ศ.1776 (พ.ศ.2319) ได้เกิดกลุ่มอาํนาจใหม่ นั� นคือกลุ่มไตเซิน (Tây Sơn) ขึ�นใน

เวียดนามใตจ้ากการลุกฮือของชาวนาโดยการนาํของสามพี�นอ้งตระกูลเหงวียน กลายเป็นตวัแปรสําคญั

ที�ส่งผลให้ฐานอาํนาจเก่าอย่างขุนนางตระกูลจิ�ง (Trịnh) และตระกูลเหงวียน (Nguyễn) หมดอาํนาจลง 

(Sangsom and Wimon. 1972: 83) จากสถานการณ์ดงักล่าวไดส่้งผลกระทบให้ฐานอาํนาจของกลุ่มศกัดิ

นาที�เคยปกครองอยู่ทางตอนกลางและทางตอนใต ้นั�นคือ ตระกูลเหงวียนต้องสูญเสียอาํนาจและตอ้ง

อพยพลี�ภยัทางการเมืองหนีไปยงัเมืองสาํคญัต่างๆที�มีความมั�นคงและมีเสถียรภาพในช่วงเวลานั�น นั�นก็

คือแผน่ดินสยาม 

โดยในปี พ.ศ.2326 (ค.ศ.1783) องเชียงสือ หรือ เหงวียนฟุกแอ๋งห์ (Nguyễn Phúc Ánh) พ่ายแพ้

ต่อกลุ่มไตเซิน (Tây Sơn) จึงได้อพยพครอบครัวและไพร่พลหนี โดยมาพกัที�เกาะกระบือและมีขุนนาง

สยามมาพบคือพระยาชลบุรีและพระยาระยองทราบเรื� องจึงให้ความช่วยเหลือและต่อมาได้พาอง

เชียงสือเขา้เฝ้ารัชกาลที�1 (Chantharakhami. 2020: 52) เมื�อทรงทราบ จึงไดใ้ห้การช่วยเหลือต่างๆ แก่อง

เชียงสือ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯให้องเชียงสือและไพร่พลตั�งบา้นเรือนที�อยูอ่าศยับริเวณตน้สําโรง 

ตาํบลคอกกระบือ การไดรั้บความช่วยเหลือในครั� งนั�นส่งผลใหมี้ชาวญวนที�นบัถือในองเชียงสือเดินทาง

อพยพเขา้มาในสยามอีกจาํนวนมาก โดยอาศยัอยู่ทั�งในพื�นที�เขตพระนครและเขตปริมณฑล (Burutpat. 

1987: 3) 
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ภาพที� 1 จกัรพรรดิซาลอ็ง (Gia Long) ปฐมกษตัริยแ์ห่งราชวงศเ์หงวียน หรือ เหงวียน ฟุก แอ๋ง (Nguyễn Phúc 

Ánh) หรือ องเชียงสือ ที�เขา้มาพึ�งพระบรมโพธิสมภารรัชกาลที� 1  

ที�มา: Sujenkan. 2019: รุกตะวนัออก ความสัมพนัธ์ “สยาม-เวียดนาม” ก่อนอานามสยามยุทธ. 

กลุ่มที�สอง เป็นกลุ่มที�ลี�ภยัทางศาสนา จากหลกัฐานพบว่ามีการลี�ภยัเรื�อยมาตั�งแต่ช่วงกรุง

ศรีอยุธยามาจนถึงในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้น การลี� ภัยทางศาสนาของชาวญวนในช่วงกรุง

รัตนโกสินทร์ตอนตน้ในช่วงปี พ.ศ.���� เวียดนามในช่วงการปกครองของกษตัริยร์าชวงศ์เหงวียน 

(Nguyễn) รัชกาลพระจกัรพรรดิมิงห์หม่าง (Minh Mạng) และพระจักรพรรดิตือดึ�ก (Tự Đức) เกิดความไม่

ไวใ้จในบาทหลวงชาวตะวนัตก (Sumit. 1979: 54-55) จึงมีนโยบายต่างๆในการกดขี�ชาวญวนที�นับถือ

ศาสนาคริสต์อยา่งหนัก ทาํให้ชาวญวนตอ้งลี�ภยัเขา้มาในสยามโดยมีการเดินทางดว้ยเรือเรียบชายฝั�ง

เขมรเขา้มาทางทะเลตะวนัออกเฉียงใต้ของสยาม โดยกระจายกันอยู่ทั� งในพื�นที�ของจันทบุรี ระยอง 

ชลบุรี สมุทรสงครามและบางส่วนก็มาอาศยัอยู่ในพื�นที�ของเขตพระนครบริเวณสามเสนหรือเรียกว่า

บา้นญวนสามเสน ซึ�งมีชาวญวนที�นบัถือศาสนาคริสตอ์าศยัอยูก่่อนแลว้ (Chanthawimon. 1998: 32-34)   

ทั�งนี�  การกวาดตอ้นชาวญวนเขา้มาในฐานะเชลยศึกในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนตน้นั�น มีทั�ง

ที�สมคัรใจมาและถูกบงัคบัในฐานะเฉลยศึกจากสงครามระหว่างสยามและญวน ในช่วงพระบาทสมเด็จ

พระนั�งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที�� ทั� งนี� สงครามดังกล่าวมีมูลเหตุมากจากการแย่งชิงอาํนาจและขยาย

อาํนาจเขา้ไปในลาวและเขมรทั�งโดยฝ่ายสยามและญวนจนเกิดความพอใจจนนาํไปสู่สงคราม (Prasit. 

����: ���-���) สงครามครั� งนี� กินเวลายืดเยื�อถึง�� ปี ชาวญวนที�ถูกกวาดตอ้นเขา้มานั�น เริ�มมีตั� งแต่

ในช่วงปี พ.ศ.���� เรื�อยมาจนถึงประมาณราวปี พ.ศ.���� มีทั�งชาวญวนที�นับถือพุทธศาสนาและชาว

ญวนที�นบัถือคริสตศ์าสนา หลกัจากที�กวาดตอ้นเขา้มาแลว้ สยามจึงไดแ้ยกชาวญวนตามความเชื�อทาง

ศาสนา ชาวญวนที�นับถือพุทธศาสนา จะกระจ่ายกนัอยู่ในพื�นที�กาญจนบุรี และในพื�นที�ตาํบลบางโพ 
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ชาวญวนที�นบัถือคริสตศ์าสนากระจ่ายกนัอยูท่ั�งในพื�นที�ของจนัทบุรีและตาํบลสามเสนในพื�นที�เขตพระ

นคร (Burutpat. 1987: 2-7)  

กล่าวไดว้่า การอพยพเขา้มาของชาวญวนในสยามช่วงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนตน้ ในช่วง

รัชกาลที� � ถึงรัชกาลที� � นั�นมีสาเหตุที�สาํคญั � ประการ ประการแรก คือ เกิดการแยง่ชิงอาํนาจกนัของ

ชนชั�นศกัดินาในเวียดนาม ประการที�สอง คือ การถูกกดขี�ในเรื�องการนับถือศาสนาคริสต ์ส่งผลให้เกิด

การลี�ภยัทางการเมืองและลี�ภยัทางศาสนาเขา้มาในสยามและประการที�สาม คือ การทาํสงครามระหว่าง

สยามและญวนเพื�อแยง่ชิงขยายอาํนาจเขา้ไปในเขมรและลาว ส่งผลใหมี้ชาวญวนถูกกวาดตอ้นเขา้มาใน

ฐานะเชลยศึก หลงัจากอพยพและถูกกวาดตอ้นเขา้มาในสยามแลว้ รัชกาลที��-รัชกาลที�� ไดม้ีนโยบายที�

สาํคญัต่อชาวญวนกลุ่มนี� โดยการจดัการพื�นที�อยูอ่าศยัและการมีดาํเนินนโยบายที�เกี�ยวขอ้งกบัอาชีพและ

การเกณฑช์าวญวนเขา้ประจาํการตามกรมกองต่าง ๆ 

�. นโยบายของศกัดินาสยามรัชกาลที��-รัชกาลที��ที�มีต่อชาวญวนในสยาม 

ในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ กษัต ริย ์สยามมีอ ํานาจแบบสมบูรณ าญาสิทธิราชย์ ซึ� ง

พระมหากษตัริยเ์ป็นผูมี้อาํนาจเด็ดขาดทั�งทางดา้นการเมือง การบริหารประเทศทั�งยงัมีอาํนาจในการ

จดัการกบัผูค้นที�เดินทางเขา้มายงัสยามในเวลานั�นตามความเห็นชอบของพระมหากษตัริย(์Srisutpan. 

����: ��-��) เห็นได้จากนโยบายที�มีต่อญวนที�เขา้มาอาศยัในราชอาณาจักรซึ� งแตกต่างกนัในแต่ละ

รัชกาล ส่งผลต่อสถานภาพคนญวนรวมถึงต่อชนชั�นศกัดินาสยาม กล่าวคอื 

นโยบายเรื�องคนญวนในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาล

ที��  มีความสําคญัในด้านการจัดการคนให้อยู่ในขอบเขตพื�นที�ที�เหมาะสม มีการจดัสรรพื�นที�ให้ชาว

ญวนที�เขา้มาในสยามอยู่อาศยัเป็นหมวดหมู่รวมทั�งชาวญวนที�หลงเหลืออยู่ในสยามตั�งแต่ครั� งสมยักรุง

ศรีอยุธยาและกรุงธนบุรีให้อยูอ่าศยัทั�งเขตพระนครและเขตปริมณฑล บริเวณหนองระโหน ตาํบลบา้น

หมอ้ ถนนพาหุรัดในปัจจุบนั และบริเวณตาํบลบางโพ (Sripara. 2005: 14-15) เห็นไดจ้ากการช่วยเหลือ

ลี�ภยัทางการเมืองขององเชียงสือเขา้มาในสยามในช่วงรัชการที�� ซึ� งไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหอ้งเชียงสือและขา้

ราชบริพารไปตั�งถิ�นฐานในพื�นที�บริเวณตน้สาํโรงตาํบลโคกระบือปากคลองผดุงกรุงเกษมและทรงชุบ

เลี� ยงเทียบเท่ากบัเจา้เขมรคือทรงพระราชทาน เบี� ยหวดัเงินปี เครื�องยศอนัมี พานขนัหมาก คนโฑ กรด

คนัสั�น และมีการให้ขา้ราชบริพารที�ติดตามมาเขา้รับราชการในกรมกองต่างๆ ทั�งให้อิสระในการเขา้

ออกทาํมาหากินในท้องทะเลได้อย่างสะดวก (Chanthawimon. 1998: 25-27)  นอกจากนี�  ยงัมีการให้

ความช่วยเหลือทั�งทางดา้นการทหารให้การสู้รบกบัปราบปรามกบฏไตเซิน ถึงสองครั� งในปี พ.ศ.���� 

และปี ���� (ค.ศ.����-����) แต่ก็ไม่เป็นผลสาํเร็จ แต่หลงัจากนั�นกย็งัมีชาวญวนเดินทางเขา้มาลี�ภยัทาง
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การเมืองอีกหลายครั� ง เช่น พวกญวนที�สวามิภกัดิ� ต่อตระกูลเหงวียน นอกจากนี�  ยงัมีกลุ่มแม่ทพัญวนที�

เคยควบคุมทพัทางใตพ่้ายแพใ้ห้กบักลุ่มไตเซิน  

เมื�อเขา้มายงัสยามรัชกาลที� � ทรงโปรดให้องเชียงสือยา้ยไปพาํนกัอยู่ ณ ตาํบลโคกหลวง 

บางส่วนอยูใ่นตาํบลบางโพและชาวญวนที�นบัถือคริสตศ์าสนาใหไ้ปอยูท่ี�บริเวณสามเสน และชาวญวน

กลุ่มนี�ยงัไดเ้ขา้รับราชการในกองทพัสยาม ไดรั้บเลือกเป็นหวัหนา้หมู่บา้นและผูบ้งัคบักองทหารขึ�นตรง

ต่อสมุหพระกลาโหม (Sukpanit. ����: ��-��) การที�รัชกาลที�� ทรงให้การชุบเลี�ยงองเชียงสือนั�นเป็น

เพราะต้องการสร้างบุญคุณกับญวนและเกิดสภาวะการพึ� งพิงอาจจะเป็นผลดีต่อสยามในอนาคต 

(Chantharakhami. ����: ��)  เนื�องจากสยามตอ้งการกาํลงัคนในการทาํนุบาํรุงบา้นเมืองที�พึ�งสร้างขึ�น

ใหม่ให้เจริญขึ�น เพราะชาวญวนที�ลี� ภยัเขา้มานั�นลว้นแลว้แต่มีความสามารถในงานช่างฝีมือในหลาย

ดา้น อีกทั�งยงัมีความเชี�ยวชาญในดา้นการทหาร ศกัดินาสยามจึงไม่รังเกียจที�จะเปิดรับชาวญวนมาอาศยั

เป็นพลเมืองในสยาม (Chanthawimon. 1998: 50)      

ต่อมาในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยัรัชกาลที��  การดาํเนินนโยบาย

ต่อชาวญวนในสยามนั�นยงัคงไม่แตกต่างกบัรัชกาลที�� กล่าวคือ การให้อิสระแก่ชาวญวนที�เดินทางเขา้

มาในสยาม ทั�งกลุ่มที�เขา้มาเพื�อคา้ขายและกลุ่มที�เขา้มาเพื�ออาศยัทาํกิน ทั�งยงัลี�ภยัทางศาสนาเขา้มาใน

สยามเนื�องจากการถูกกดขี�ทางศาสนาจากนโยบายของศกัดินาเวียดนาม รัชสมยัของจกัรพรรดิ มิงหม่าง 

(Minh Mạng) รัชกาลที�  � แห่งราชวงศ์เหงวียน (Sumit. ����: ��-��) ซึ� งตรงกับในรัชสมัยรัชกาลที�� 

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั ทั�งนี�นอกจากการเปิดรับชาวญวนใหเ้ขา้มาในสยามอยา่งอิสระ

แลว้ ยงัเป็นการรักษาความสัมพนัธ์ระหว่างสยามและญวนให้คงไวเ้หมือนเมื�อครั� งรัชกาลที�� กบัอง

เชียงสือ ภายหลงัองเชียงสือกลบัไปกอบกูญ้วนจากการปกครองของพวกไตเซินไดส้าํเร็จและสถาปนา

ตนเองขึ�นเป็นปฐมกษตัริยพ์ระนามว่าพระเจา้ซาล็อง (Gia Long) ในปีพ.ศ. ���� และก่อตั�งราชวงศเ์หง

วียน (Sukpanit. ����: ��-��) หลงัจากขึ�นเป็นกษตัริยแ์ลว้ มีการส่งเครื�องราชบรรณาการให้กบัสยาม

ในช่วงรัชกาลที�� อยูห่ลายครั� ง ส่งผลให้มีชาวญวนเขา้มาอาศยัอยูใ่นสยามเป็นอนัมากจนเกิดชุมชนชาว

ญวนขนาดใหญ่กระจายอยู่ในพื�นที�ต่างๆในเขตพระนครและในเขตปริมณฑล (Sujenkan. 2019: 185-

192, Sripana. ����: ��) แต่หลงัจากรัชกาลที�� สวรรคต ความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐของสยามและญวนก็

เริ�มแปลเปลี�ยนไป เนื�องจากการพยายามขยายอาํนาจเหนือเขมรและลาว ดงันั�นศกัดินาเวียดนามในช่วง

หลงัจากสยามมีการผลดัเปลี�ยนแผ่นดินชาวญวนก็ไม่ได้ยอมเสียเปรียบสยาม จนเป็นเหตุเกิดการทาํ

สงครามระหว่างสยามและญวนหลายครั� งในช่วงรัชกาลที�� (Kaseamsri and Phongpipat. 1980: 95-96) 
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ต่อมา ในช่วงรัชกาลที� � รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระนั�งเกลา้เจา้อยูห่ัวนั�น นโยบายต่อชาว

ญวนที�สาํคญั คือ การจดัการผูค้นที�เป็นเชลยศึก เนื�องจากมีการทาํสงครามเพื�อพยายามขยายอาํนาจเหนือ

เขมรและลาวระหว่างสยามและญวนอยูห่ลายครั� ง ความขดัแยง่เริ�มขึ�นตั�งแต่ปี พ.ศ.���� จนถึงกระทั�งปี 

พ.ศ.���� (ค.ศ.����-1834) (Chantharakhami. ����: ��) ซึ� งตรงกบัรัชกาลพระจกัรพรรดิมิงหม่าง (Minh 

Mạng) จักรพรรดิเถี�ยวจิ (Thiệu Trị) และจกัรพรรดิตือดึ�ก (Tự Đức) การกวาดตอ้นเชลยศึกชาวญวนเขา้มา

นั�น มี� กลุ่มหลกัๆคือชาวญวนที�นบัถือพุทธศาสนาอีกกลุ่มคือชาวญวนที�นบัถือคริสต์ศาสนา ซึ� งรัชกาล

ที�� มีนโยบายในการแยกชาวญวนออกไปอยูใ่นพื�นที�ต่างๆตามความเชื�อทางศาสนา ชาวญวนที�นับถือ

ศาสนาคริสตใ์หไ้ปอยูบ่ริเวณสามเสนในเขตพระนครและชาวญวนที�นบัถือพุทธศาสนาถูกแยกออกตาม

วยัและอายุ ชายฉกรรจ์ให้เกณฑ์ทหารดว้ยการสักขอ้มือ โปรดเกลา้ฯให้ไปอยู่ที�กาญจนบุรี พิษณุโลก

และตาก และยงัมีกลุ่มชาวญวนที�เรียกว่า “ญวนสวามิภกัดิ� ” ชาวญวนกลุ่มนี� เขา้มาในสยามโดยการเกลี�ย

กล่อมแลว้กวาดตอ้นเขา้มา ญวนกลุ่มนี� ส่วนมากเป็นชาวญวนที�เขา้รีต เมื�อญวนเขา้มาถึงเขตพระนคร

แลว้ รัชกาลที�� จึงโปรดเกลา้ให้เหนือบา้นเขมรบริเวณริมวดัส้มเกลี�ยงเพื�อให้อยู่อาศยั (Chanthawimon. 

����: ��-��) หลงัจากมีการจดัพื�นที�ใหอ้าศยัทาํกินแลว้รัชกาลที�� ยงัมีนโยบายจดัสรรอาชีพให้ชาวญวน

ที�เขา้มาตามความเหมาะสม ดงัเช่นชาวญวนที�มีความชาํนาญทางดา้นการต่อเรือ รัชกาลที�� ทรงให้ญวน

กลุ่มนี� ช่วยในการต่อเรือโดยมีขนุนางสยามคอยกาํกบัดูแลและให้เบี�ยหวดัเป็นการตอบแทน 

กล่าวโดยสรุปไดว้่า นโยบายต่างๆที�ศกัดินาสยามมีต่อชาวญวนที�เขา้มานั�น ในช่วงรัชกาลที�

�-รัชกาลที�� มีนโยบายที�แตกต่างกนั คือ ในช่วงแรกนั� นสยามต้องการให้เกิดสภาวพึ� งพิงและเอื�อย

ประโยชน์ให้แก่สยามในการใชแ้รงงานช่างเพื�อทดแทนกาํลงัคนที�สูญเสียไปในช่วงทาํสงคราม จึงมีการ

ดาํเนินนโยบายการจดัสรรที�ดินให้อยูอ่าศยัตามความเหมาะสมและจดัการคนเหล่านี� เขา้ประจาํการตาม

กรมกองต่างๆตามความถนดั ต่อมาในรัชกาลที�2 ก็มีนโยบายการจดัการชาวญวนที�ลี�ภยัทางศาสนา ให้

อยูร่วมกบัชาวญวนที�เขา้มาคา้ขายอาศยัทาํกินในสยามแต่เดิม ส่งผลให้เกิดชุมชนชาวญวนขนาดใหญ่

ขึ�นทั�งในเขตพระนครและเขตปริมณฑล ในรัชกาลที�3 นโยบายที�มีต่อชาวญวนนั�นคือ เชลยศึกชาวญวน

ที�กวาดตอ้นเขา้มานั�นมีการนบัถือศาสนาที�แตกต่างกนัจึงมีการแยกชาวญวนใหอ้ยู่ในชุมชนตามที�ตนนบั

ถือศาสนากระจายไปตามพื�นที�ต่างๆและมีนโยบายในการจดัสรรอาชีพให้ตามความเหมาะสม จากการ

ดาํเนินนโยบายต่างๆของศกัดินาสยามต่อชาวญวนดังกล่าว ส่งผลให้ ชาวญวนในสยามมีสถานภาพที�

เปลี�ยนแปลงไป  

 
 



   

 483 

3. สถานภาพของชาวญวนที�อพยพเขา้มาในช่วงรัชกาลที� 1-รัชกาลที� 3 

 สถานภาพของชาวญวนที�เขา้มาในแผน่ดินสยามในช่วงตน้กรุงรัตนโกสินทร์ คือ ผูลี้�ภยั

ทางการเมืองศาสนาและในสถานะเชลยศึกจากการทาํสงคราม หลงัจากเขา้มาในแผ่นดินสยามแลว้

สถานภาพกแ็ปลเปลี�ยนไปตามนโยบายต่างๆที�ศกัดินาสยามมีต่อชาวญวน จากการเป็นผูลี้�ภยักลายเป็น

นายช่าง และเป็นทหารตามกรมกองต่างๆ  

ในช่วงรัชกาลที� 1 ชาวญวนที�เขา้มาในตอนแรกนั�นมีสถานภาพ คือ ผูล้ี�ภยัทางการเมือง จาก

กบฏไตเซิน ชาวญวนกลุ่มนี� ล้วนแล้วแต่มีความชาํนาญทั� งด้านช่างฝีมือ ความเชี�ยวชาญทางด้าน

การทหารและความชาํนาญในดา้นการประมง ซึ� งชาวญวนมีการอาศยัอยูท่ั�งในเขตพระนครและจนัทบุรี

เป็นส่วนใหญ่ รัชกาลที�1 สิ�งที�พระองคต์อ้งการคือการใชป้ระโยชน์จากชาวญวนกลุ่มนี� เนื�องจากสยาม

เริ�มสร้างบา้นเมืองจึงตอ้งการกาํลงัคนเป็นจาํนวนมาก สถานภาพของญวนกลุ่มนี� จึงกลายเป็นนายช่าง

ตามกรมกองต่างๆ คนญวนในจนัทบุรีส่วนใหญ่มีความชาํนาญดา้นการประมง จึงมีการถ่ายทอดความรู้

ให้แก่ชาวสยาม (Chanthawimon. 1998: 86-91) นอกจากนั�นยงัเป็นกาํลงัสําคญัในการทาํสงครามกับ

พม่า และการรักษาอาํนาจในแหลมมาลายู เห็นไดว้่าชาวญวนในช่วงนี� มีความสาํคญัต่อสยามในฐานะ

ทหาร ช่างฝีมือและแรงงานในการพฒันาพระนคร 

ในแผ่นดินรัชกาลที� 2 สถานภาพของชาวญวนยงัคงไม่แตกต่างจากรัชกาลที� 1 มากนกั คือ

คนญวนถูกจดัสรรเป็นแรงงานตามกรมกองต่าง ๆ โดยในช่วงเวลานี�มีชาวญวนที�เดินทางเขา้มาอาศยัทาํ

กิน และตั�งถิ�นฐานถาวรในสยามเป็นจาํนวนมาก ทาํให้เกิดชุมชนชาวญวนกระจายอยูใ่นพื�นที�ต่างๆ ใน

เขตพระนคร เช่น ชุมชนญวนพาหุรัด ชุมชนญวนสามเสน บางโพ (Sripana. 2005: 15-18) แต่ครั� นเมื�อ

ถึงรัชกาลที� 3 สถานภาพของชาวญวนที� เข้ามาสู่สยามในช่วงเวลานี� ก็เปลี�ยนไปในสถานะเชลยศึก 

เนื�องจากการพยายามขยายอาํนาจเขา้ไปในเขมรและลาวของสยามและญวน ชาวญวนที�ถูกกวาดตอ้นจะ

ถูกแบ่งไปอยู่ในพื�นที�ต่างๆในเขตพระนครและปริมณฑล มีการให้ชาวญวนเขา้ประจาํในกองทพัเพื�อ

ทดแทนกาํลงัที�สยามสูญเสียไปในระหว่างการทาํสงคราม เช่น ชาวญวนคริสต์ที�อยู่ในเขตพระนครใน

บริเวณบา้นญวนสามเสน ให้อยู่ในการดูแลของสมเด็จเจา้ฟ้ากรมขุนอิศเรศรังสรรค ์เขา้ประจาํการใน

กองทหารปืนใหญ่ ส่วนญวนที�นับถือศาสนาพุทธให้ไปตั� งบา้นเรือนอยู่ในพื�นที�ของกาญจนบุรีเพื�อ

รักษาป้อมเมืองใหม่ใหม่ในปากแพรก (Chantharakhami. 2020: 53) และชาวญวนที�อยูใ่นจนัทบุรีโปรด

เกลา้ฯใหเ้ขา้ประจาํในกองทพัเรือเนื�องจากมีความชาํนาญในการเดินเรือ 

จึงกล่าวโดยสรุปไดว้่า สถานภาพของชาวญวนที�เขา้มาในสยามช่วงรัชกาลที� 1 จนถึงช่วง

รัชกาลที� 3 นั�น มีความสําคญัต่อสยาม ดว้ยเป็นกาํลงัคนเพื�อทดแทนทหารที�สยามสูญเสียไปในช่วงการ
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ทาํสงครามกบัพม่า ในช่วงรัชกาลที� 1 ขาดแขลนกาํลงัคนในการพฒันาบา้นเมือง สถานภาพของญวนจึง

อยู่ในสถานะนายช่างและทหารตามกรมกองต่าง ๆ ต่อมาในรัชกาลที� 2 สถานภาพของชาวญวนนั� น 

ส่งผลให้ชาวญวนเขา้มาอาศยัทาํกินเป็นอนัมากและเกิดการขยายตวัของชุมชนชาวญวนในสยามจาก

การให้อิสระแก่การเขา้ออกสยาม และช่วงรัชกาลที� 3 สยามไดม้ีการกวาดตอ้นชาวญวนเขา้มาในสถานะ

เชลยศึก มีการแบ่งชาวญวนใหก้ระจายอยูใ่นพื�นที�ต่างๆเพื�อให้ง่ายต่อการควบคุมและใชป้ระโยชน์ตาม

ความเหมาะสม ทั� งยงัให้เขา้ฝึกเป็นทหารตามกรมกองต่างเพื�อทดแทนกาํลงัคนที�สยามสูญเสียไปใน

ระหว่างการทาํสงคราม 

 

อภิปรายผล 

การเขา้มาในสยามช่วงตน้รัตนโกสินทร์ของชาวญวนนั�นมีสาเหตุหลกัอยู ่3 ประการ คือ 

ประการแรก เป็นการลี�ภยัทางการเมืองจากการเกิดการแยง่ชิงอาํนาจระหว่างชนชั�นศกัดินาในญวนและ

การลี� ภยัจากกลุ่มไตเซิน (Tây Sơn) ประการที�สอง คือ การลี� ภยัทางศาสนาจากการที�ศักดินาเวียดนาม 

ในช่วงจกัรพรรดิมิงหม่าง (Minh Mạng) และจักรพรรดิตือดึ�ก (Tự Đức) มีนโยบายกดขี�ชาวญวนที�นับถือ

ศาสนาคริสต ์จากการไม่ไวว้างในบาทหลวงชาวฝรั�งเศสและประการสุดทา้ย คือ  การกวาดตอ้นเชลยศึก 

ในการทาํสงครามระหว่างสยามและญวนในการพยายามขยายอิทธิพลเหนือเขมรและลาว ทาํให้มีชาว

ญวนถูกกวาดต้อนข้ามาในสยามเป็นจาํนวนมาก จากสาเหตุดังกล่าว การที�ชาวญวนเลือกที�จะเดิน

ทางเขา้มาในสยามนั�นเนื�องจาก ในสยามมีชาวญวนอยูอ่าศยัก่อนแลว้ตั�งแต่สมยักรุงศรีอยุธยาและสมยั

กรุงธนบุรีมีการช่วยเหลือศกัดินาชาวญวน ในสมยัตน้รัตนโกสินทร์สยามบา้นเมืองมีเสถียรภาพ จึงเป็น

ปัจจยัใหช้าวญวนเลือกเขา้มาพึ�งพงิสยาม 

นอกจากนี�  นโยบายที�ศกัดินาสยามมีต่อชาวญวนมีผลอย่างยิ�งต่อสถานภาพของคนญวน 

กล่าวคือ การจดัการกบัผูค้นที�เขา้มาในสยาม นโยบายที�ศกัดินาสยามที�เอื�อต่อชาวญวน ทาํให้ชาวญวน

เดินทางเขา้มาอาศยัในสยามเป็นจาํนวนมาก เกิดการก่อร่างสร้างชุมชนชาวญวนกระจายอยู่ในพื�นที�

ต่างๆ ในปริมณฑลกรุงสยาม ในรัชกาลที�1 นั�น นโยบาย คือ การจัดชาวญวนเขา้ประจาํตามกรมกอง

ต่างๆและจดัสรรพื�นที�ต่างๆ ให้แก่ชาวญวนที�อยูแ่ต่เมื�อครั� งกรุงศรีอยธุยาและกรุงธนบุรีอีกทั�งชาวญวน

ที�อพยพเขา้มาพร้อมกบัองเชียงสือ ใหอ้ยูต่ามความเหมาะสม และนโยบายที�มีต่อองเชียงสือ คือ การชุบ

เลี�ยงองเชียงสือและการช่วยเหลือสนบัสนุนทหารในการกอบกูบ้า้นเมืองจากกลุ่มไตเซิน การที�รัชกาลที�

1 ทรงให้การช่วยเหลือนั�น ทรงเห็นว่าจะเป็นผลดีต่อสยามในอนาคต พระองคจึ์งไม่ไดป้ฏิเสธการเขา้มา

ขององเชียงสือ ต่อมาในรัชการที� 2 นโยบายนั�นยงัคงไม่แตกต่างจากรัชกาลที� 1 มากนัก จึงมีชาวญวน
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เดินทางเขา้มาอาศยัทาํกินในแผ่นดินสยามเป็นจาํนวนมาก จนเกิดมีชุมชนชาวญวนกระจายอยู่ในพื�นที�

ต่างๆ และการรักษาความสัมพนัธ์กบัญวนให้ไดเ้หมือนเมื�อครั� งรัชกาลที�1 หลงัจากญวนสามารถกอบกู ้

บา้นเมืองจากกลุ่มไตเซินไดส้ําเร็จ ญวนกไ็ม่ยอมเสียเปรียบสยาม ในการเขา้ไปมีอาํนาจเหนือเขมรและ

ลาว ส่งผลให้เกิดสงครามระหว่างสยามและญวนขึ�นหลายครั� งในแผ่นดินรัชกาลที� 3 นโยบายที�มีต่อชาว

ญวนนั�นคือ การจดัการกบัเชลยศึก เพราะชาวญวนที�เขา้มานั�นมีทั�งสมคัรใจมาและถูกกวาดตอ้นเขา้มา

เมื�อสยามชนะในการทาํสงคราม ชาวญวนกลุ่มนี�มีทั�งญวนที�นับถือศาสนา คริสต์และชาวญวนที�นบัถือ

พทุธ รัชกาลที� 3 จึงโปรดเกลา้ฯให้ชาวญวนแยกกนัอยูต่ามศาสนาที�ตนนบัถือและใหช้าวญวนเขา้ประจาํ

ตามกรมกองต่างๆตามความถนัดของตน นโยบายที�ศกัดินาสยามมีต่อชาวญวนนั�น แสดงให้เห็นการ

จัดการกาํลังคนพลเมืองในช่วงตน้รัตนโกสินทร์ โดยการใช้ “คนอื�น” ให้เป็นประโยชน์ทั� งเพื�อการ

พฒันาบา้นเมืองและกาํลงัทหารในการทาํศึกสงคราม 

หลงัจากสยามมีการดาํเนินนโยบายต่าง ๆ แก่ชาวญวนแลว้ ส่งผลให้ชาวญวนมีสถานภาพ

ในสังคมสยาม ในรัชกาลที� 1 ชาวญวนที�เขา้มาพร้อมกบัองเชียงสือ นั�นส่วนให้เขา้ประจาํตามกรมกอง

ด้านงานช่างฝีมือและบางส่วนเข้าประจาํในกองทหาร ในรัชกาลที� 2 ชาวญวนมีอิสระในการเดิน

ทางเขา้ออกสยามจึงทาํใหมี้ชาวญวนเขา้มาคา้ขายและอาศยัทาํกินในสยามเป็นจาํนวนมาก ส่งผลให้เกิด

ชุมชนชาวญวนกระจายอยู่ในพื�นที�ต่างๆทั�งในเขตพระนครและเขตปริมณฑล ในรัชกาลที�3 ชาวญวน

เขา้มาโดยการกวาดตอ้นในสถานะเฉลยศึก  รัชกาลที�3 แยกชาวญวนตามความเชื�อทางศาสนา ทั� งใน

ชุมชนสามเสนและบางส่วนอยูใ่นกาญจนบุรี พิษณุโลกและตาก หลงัจากจดัสรรพื�นที�แลว้ รัชกาลที�3 จึง

ใช้ประโยชน์จากชาวญวนด้วยการให้เข้าประจาํการในกองทัพสยาม เพื�อทดแทนกาํลังคนที�สยาม

สูญเสียไปในการทาํสงคราม ดังนั� นจึงกล่าวได้ว่า สถานภาพของชาวญวนที�เขา้มาในสยามช่วงแรก 

ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงผูลี้� ภยัหรือเชลยศึกแต่ชาวญวนก็ล้วนแต่มีความสามารถทั�งงานช่าง การทหาร 

นโยบายที�ศกัดินาสยามที�มีต่อชาวญวนนั� น คือการใช้ “คนอื�น” ให้เป็นประโยชน์ทั� งเพื�อการพฒันา

บา้นเมืองและกาํลงัทหารในการทาํศึกสงคราม สถานภาพของชาวญวนก็เปลี�ยนไปจากผูล้ี�ภยัและเชลย

ศึกกลายเป็นทั�งนายช่างและทหารประจาํการตามกรมกองต่างๆ 
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บทคดัย่อ 

 บทความนี� มีวตัถุประสงคว์ิเคราะห์ปัญหาของ มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3เดือน)           จะ

กล่าวถึงกระบวนการทั�งหมดผ่านการเรียบเรียงเวลาและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที�เกิดขึ�น โดยในบทความนี� จะ

ชี� ให้เห็นถึงปัญหาของมาตรการฯไม่ว่าจะเป็นความล่าช้าในการเยียวยาถึง 6 เดือน ซํ� าซ้อนใน

กระบวนการทบทวนสิทธิ� ที�กรอกขอ้มูลซํ� าเดิม และกลุ่มเปราะบางจาํนวน 6 ลา้นคนที�ไม่สามารถเขา้ไม่

ถึงมาตรการฯนี� ได ้จนวิเคราะห์ได้ว่ารัฐบาลขาดฐานขอ้มูลที�ดีและไร้ประสิทธิภาพในการบูรณาการ 

จากการศึกษาของขา้พเจ้าพบว่าปัญหาที�เกิดขึ�นในมาตรการฯนี� เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างพื�นฐาน คือ 

โครงการที�กระจัดกระจายต่างหน่วยงานต่างของบประมาณเพื�อจัดทาํโครงการแยกกนั (Fragmented 

project) หมายถึงหน่วยงานต่าง ๆ มีขอ้มูลของประชาชนแต่ไม่สามารถรวบรวมขอ้มูลของประชาชนไว้

ได ้ประชาชนจะตอ้งกรอกแบบฟอร์มซํ� าเดิมไม่ว่าจะเป็นเอกสารราชการหรือเอกชน เพราะหากคิดเป็น

มูลค่าทางเศรษฐกิจประชาชนทั�งหมด 70 ลา้นคนจะตอ้งเสียไป ���,035,��� บาทต่อปี ขา้พเจ้าจึงขอ

เสนอแนะแนวทางการแกไ้ขโดยการสร้างแพตฟอร์มกลาง (Platformization) ไวร้วบรวมขอ้มูลของ

ประชาชนและยืนยนัตัวตนผ่านการสแกนลายนิ�วมือ หรือเรียกว่า Digital ID โดยอา้งอิงจากประเทศ

สิงคโปร์เป็นตน้แบบที�ประสบความสาํเร็จ 

 

คาํสําคญั: เราไม่ทิ�งกนั, มาตรการเยยีวยา 5,000, ดิจิทลัไอดี 
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Abstract 

This article aims to analyze the problem of the 5,000 baht (3 month) remedial measure 

addresses the entire process through time and incidents that occurred in this article, highlighting the 

issues of the measure, whether it was a redundant 6-month remedial delay.  In the process of 

reviewing the permissions that have been re-entered  And vulnerable groups of 6 million people who 

could not have access to this measure  Until analyzing that the government lacks a good database and 

is inefficient  From my study, it was found that the problems that arose in this measure were 

infrastructure problems, namely, fragmented projects, different budget projects (Fragmented 

projects), meaning that various departments had public information but were unable to collect public 

information.  Can hold People will have to fill out the same form, whether it is official or private 

documents.  Because if it is the economic value of 70 million people, 170,035,250 baht per year will 

cost 170,035,250 baht per year.  (Platformization) to collect information of citizens and verify their 

identity through fingerprint scanning or called Digital ID, referring to Singapore as a successful 

model. 

 

Keywords: we don’t leave each other, remedial measures 5,000, digital ID 
 

บทนาํ 

มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3เดือน) มาตรการชดเชยรายไดแ้ก่ลูกจา้งของสถานประกอบการ

ที�ได้รับผลกระทบหรือผูไ้ด้รับผลกระทบอื�น ๆ ของการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็น

หนึ� งในโครงการเราไม่ทิ�งกนัซึ� งเป็นมาตรการภายใตชุ้ดมาตรการการดูแลและเยียวยาผลกระทบจาก

ไวรัสโรนา (COVID-19) ต่อเศรษฐกิจไทยทั�งทางตรงทางออ้ม ระยะที� 2 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเห็นชอบ

แล้วเมื�อวนัที�  24 มีนาคม 2563 โดยระบุว่า แรงงาน ลูกจ้างชั�วคราว และอาชีพอิสระที�ไม่ได้อยู่ใน

ประกันสังคม ได้รับผลกระทบจาการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ลงทะเบียน

มาตรการตั�งแต่วนัเสาร์ที� 28 มีนาคม 2563 ผ่านเวบ็ไซต ์www.เราไม่ทิ�งกนั.com  โดยขอใหผู้ล้งทะเบียน 

ควรจะใชโ้ทรศพัทม์ือถือที�สามารถติดต่อสื�อสารได ้เพื�อระบบจะไดแ้จง้ผลการลงทะเบียนและสิทธิตาม

มาตรการผ่านทางขอ้ความ (SMS) ในส่วนของการรับเงินเยียวยา จะสามารถได ้2 ช่องทาง ไดแ้ก่ บญัชี

ธนาคารที� ชื�อและนามสกุลเจ้าของบัญชีตรงกับชื�อและนาสกุลที�นํามาลงทะเบียนหรือพร้อมเพย ์



   

 489 

(PromptPay) ที�ผูกกบัเลขบตัรประจาํตวัประชาชน ผูท้ี�ลงทะเบียนและผ่านการตรวจสอบคุณสมบติัตาม

หลกัเกณฑ์ที�กระทรวงการคลงัและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกาํหนดจะไดรั้บเงินช่วยเหลือรายละ 5,000 

บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยไดป้ระเมินผูไ้ดรั้บผลกระทบ 3 ลา้นคน งบประมาณ 4.5 หมื�น

ลา้น (Ministry of Finance, 2020) แต่ในระหว่างกระบวนการนี�ผูเ้ขียนไดเ้รียบเรียงขอ้มูล เวลา และเหตุ

การ์ที�เกิดขึ�นจะเห็นไดว้่า มาตรการนี� มีปัญหา ล่าชา้ ซํ� าซ้อน และกลุ่มคนที�ไม่สามารถเขา้ถึงมาตรการฯ

นี�  จากการวิเคราะห์พบว่าปัจจยัสาํคญัที�ทาํให้เกิดปัญหาเพราะไม่มีฐานขอ้มูลที�เป็นปัจจุบนัรวบรวมไว้

ส่วนกลาง ซึ� งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที�รัฐบาลจะต้องแก้ไข  คือ โครงการที�กระจัดกระจายต่าง

หน่วยงานต่างของบประมาณเพื�อจดัทาํโครงการแยกกัน (Fragmented project) และบทความนี� ยงัให้

ขอ้เสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหาโดยการสร้างแพตฟอร์มกลาง (Platformization) ที�รวบรวมขอ้มูล

ขอ้มูลของประชาชนและยืนยนัตวัตนผ่านการสแกนลายนิ�วมือ หรือเรียกว่า Digital ID เพราะหากเกิด

มาตราการเยยีวยาประชาชนจะไดรั้บช่วยเหลือที�รวดเร็วและต่อยอดเป็น Digital Economy หรือเรียกอีก

อยา่งหนึ�งว่าเศรษฐกิจดิจิทลัในโลกอนาคต 

เรา(ไม่)ทิ�งกันกับกระบวนการพสูิจน์ความจน 

เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ�งกนั.com ในครั� งแรกที�เปิดเว็บไซต์จะมีเพียงรายการ ลงทะเบียนมาตรการฯ 

ตรวจสอบสถานะ ยกเลิกการลงทะเบียน ก่อนจะเพิ�มรายการมาเพื�อแกปั้ญหาภายหลัง เปลี�ยนแปลง

ขอ้มูลการรับเงิน ใหข้อ้มูลเพิ�มเติม และยื�นทบทวนสิทธิ�  รวมทั�งหมด 6 รายการดงันี�  

1. ลงทะเบยีนมาตรการฯ จะต้องมขีั�นตอนดงันี�  

1.1 รับทราบและยอมรับเงื�อนไขตามรัฐได้กาํหนด  

(1) เป็นผูมี้สัญชาติไทย 

(2) คุณสมบติัจะตอ้งอาย ุ18 ปี บริบูรณ์ขึ�นไป ณ วนัที�ลงทะเบียน 

(3) เป็นแรงงาน ลูกจา้งชั�วคราว หรือผูป้ระกอบอาชีพอิสระ ที�ไม่ไดอ้ยูใ่นระบบประกนัสงัคม 

(4) ไม่เป็นขา้ราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ หรือผูบ้าํนาญปกติ 

หรือเบี�ย   หวดัจากส่วนราชการ 

(5) เป็นผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

(6) มีบญัชีเงินฝากในสถาบนัการเงินใดก็ได ้หรือมีบัญชีพร้อมเพยที์�ลงทะเบียนด้วยเลขบตัร

ประจาํตวัประชาชน 13 หลกั  

(7) ลงทะเบียนเขา้ร่วมมาตรการฯ ผ่านเวบ็ไซต์ www.เราไม่ทิ�งกนั.com ตั�งแต่ วนัที� 28 มีนาคม 

2563 เป้นตน้ไป 
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(8) ขา้พเจ้าตกลงยินยอมให้หน่วยงานของรัฐที�เกี�ยวขอ้งร้องขอ สอบถาม และใชข้อ้มูลส่วน

บุคคลของขา้พเจา้เพื�อประโยชน์ในการดาํเนินการตาทมาตรการฯ 

(9) ขา้พเจ้าได้รับทราบว่าการนาํเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ� งขอ้มูลเป็นเท็จเป็นการกระทาํผิด

ตามกฎหมาย 

(10) ข้าพเจ้าได้อ่าน รับทราบ และตกลงยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื�อนไขของ

มาตรการฯ หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื�อนไขของมาตรการฯ ข้าพเจ้ายินยอมให้

กระทรวงคลังหรือผูจ้ัดทาํระบบให้กระทรวงการคลังสั�งระงับจ่ายเงินชดเชยตามมาตรการฯ และ

ตรวจสอบการกระทาํดังกล่าว หากตรวจสอบแล้วพบว่าขา้พเจา้กระทาํความผิดตามหลักเกณฑ์และ

เงื�อนไขของมาตรการฯจริง ให้กระทรวงการคลงัหรือผูจ้ดัทาํระบบให้กระทรวงการคลงัระงบัสิทธิใน

การชดเชยตามาตรการฯ และขา้พเจา้จะเป็นผูรั้บผิดชอบจ่ายชดเชยที�ไดรั้บไปแลว้คืนใหแ้ก่รัฐภายใน 90 

วนันับแต่วนัที�ได้รับแจ้งการระงับสิทธิดงักล่าว ตามวิธีการที�กระทรวงการคลงัหรือผูจ้ดัทาํระบบให้

กระทรวงการคลงักาํหนด ทั�งนี�  ใหก้ารตดัสินของกระทรวงการคลงัถือเป็นที�สุด 

(11) ในกรณีที�รัฐไดด้าํเนินการตามขอ้ (10) แลว้ รัฐอาจใช้สิทธิในการที�จะดาํเนินคดีทางแพ่ง

หรืออาญาต่อไปได้ ผูล้งทะเบียนตอ้งรับรองว่าขอ้มูลของตนที�ได้ให้ไวใ้นการลงทะเบียนเพื�อเขา้ร่วม

มาตรการฯ ถูกตอ้งตามความเป็นจริงทุกประการ หากขอ้มูลไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจริง ผูล้งทะเบียน

ยนิยอมให้หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งดาํเนินการระงบัการจ่ายเงินตามมาตรการฯ หรือยนิยอมใหค้ืนเงินไดรั้บ

พร้อมดอกเบี�ยแลว้แต่กรณี หลงัจากจะยนืยนัโดยการกดเครื�องหมาย  เพื�อตกลงและยอมรับตามเงื�อน

ที�กล่าวทั�งหมดและกดยนืยนั (Kruachieve, 2020) 

1.2 กรอกข้อมูลส่วนบุคคล 

ชื�อ นามสกุล วนัเดือนปีเกิด หมายเลขบตัรประจาํตวัประชาชน รหัสหลงับตัรประจาํประชาชน 

รายไดต่้อเดือน หมายเลขโทรศพัทมื์อถือที�ติดต่อได้ หมายเลขโทรศพัทมื์อถือของคนใกลชิ้ด อีเมล์ (ถา้

มี) ID Line (ถ้ามี) ช่องทางการรับเงินสามารถได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ บัญชีธนาคารที�ชื�อและนามสกุล

เจ้าของบัญชีตรงกับชื�อและนาสกุลที�นํามาลงทะเบียนหรือพร้อมเพย์ที� ผูกกับเลขบัตรประจําตัว

ประชาชน ต่อมาจะต้องกรอกที�อยู่ที�สามารถติดต่อได้  ได้แก่ บ้านเลขที�  ตําบล อําเภอ จังหวัด 

รหัสไปรษณีย ์ที�อยู่ตามทะเบียนบ้าน ข้อมูลอาชีพ/ตาํแหน่ง ระยะเวลาประกอบอาชีพ/ตาํแหน่ง(ปี

,เดือน)  เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากเชื�อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในเรื� องใด ได้แก่ ธุรกิจถูกปิด

ชั�วคราว ถูกสั�งพกังาน รายไดล้ดลง และจะตอ้งกรอกประเภทการทาํงาน คือ มีนายจา้งหรือไม่มีนายจา้ง

(ประกอบอาชีพอิสระ) กรณีถา้มีนายจา้งจะตอ้งกรอกขอ้มูลส่วนบุคคลของนายจา้ง ส่วนกรณีถา้ไม่มี
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นายจา้ง(ประกอบอาชีพอิสระ) จะตอ้งเลือกอาชีพของผูล้งทะเบียน จากนั�นกด ลงทะเบียน เพื�อเป็นการ

ยนืยนัสมบูรณ์ (Kruachieve, 2020) 

การแถลงข่าวมาตรการแกไ้ขปัญหา COVID-19  ในวนัที� 24 มีนาคม 2563 นายลวรณ แสงสนิท 

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั โฆษกกระทรวงการคลงักล่าวว่า “ถา้ตรงตามคุณสมบติัตามที�

รัฐกาํหนดประชาชนจะได้รับเงินภายใน 5 วนัทาํการ” ต่อมาในวนัที� 26 มีนาคม 2563 นายอุตม สาว

นายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัในเวลานั�นกลบัเปลี�ยนมาเป็น “ภายใน 7 วนัทาํการแทน ระบบ

จะแจ้งผลการลงทะเบียนและสิทธิตามมาตรการให้แก่ท่านผ่านทางข้อความ SMS หรือสามารถ

ตรวจเช็คได้ที�  www.เราไม่ทิ�งกัน.com รายการที�  2 คือตรวจสอบสถานะ แต่ถ้าหากไม่สามารถ

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ด้วยตนเอง ขอความร่วมมือให้ขอความช่วยเหลือจากบุลคลใกล้ชิดในการ

ช่วยเหลือลงทะเบียนออนไลน์” (Ministry of Finance, 2020) โดยรายการตรวจสอบสอบสถานะมี

กระบวนการดงันี�  

2. ตรวจสอบสถานะ จะตอ้งกรอกเลขบตัรประจาํประชาชน หมายเลขโทรศพัท ์วนัเดือนปีเกิด 

ที�ใชล้งทะเบียน ซึ�งในสถานะต่าง ๆ จะบอกความหมายมีทั�งหมด 4 สถานะดงันี�   

2.1 ท่านได้รับสิทธิมาตรการเยียวยา 5,000 บาท หมายความว่า ไดรั้บเงินเยียวยาและเงินได้ถูกโอนเขา้

บญัชีเรียบร้อยแลว้ 

2.2 อยูร่ะหว่างการปรับปรุงการลงทะเบียนของท่าน หมายความว่า ผา่นเกณฑแ์ลว้ใหร้อเงินเขา้บญัชี 

2.3 อยูร่ะหว่างการตรวจสอบ หมายความวา่ อยูร่ะหว่างการตรวจสอบอยูซึ่� งมีโอกาสไดรั้บเงิน 

2.4 ไม่สามารถทาํรายการต่อไดห้รือไม่ไดรั้บสิทธิ�  หมายความว่า ไม่ไดรั้บสิทธิ�  (Kapook, 2020) 

3. ยกเลิกการลงทะเบียน รายการที� 3 นี�  สามารถยกเลิกลงทะเบียนได้ทุกเมื�อ โดยการกรอก

หมายเลขบตัรประชาชน 13 หลกั หมายเลขโทรศพัท์ วนัเดือนปีเกิด ที�ใชล้งทะเบียน จากกนั�นยนืยนัว่า 

ขา้พเจ้าขอรับรองว่าการยกเลิกการลงทะเบียนเป็นการกระทาํของขา้พเจ้าในขณะที�สติสัมปชัญญะ

ครบถว้นสมบูรณ์ไม่ตกอยู่ภายใตอ้าํนาจของผูใ้ดและไม่ได้เกิดจากการสําคญัผิดแต่ประการใด ทั� งนี�

ขา้พเจา้ไม่ประสงคจ์ะลงทะเบียนลงทะเบียนอีกในอนาคตรวมถึงเรื�องอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัมาตรการนี�  

ยนืยนัโดยการกดเครื�องหมาย  และกดยกเลิก (Bangkokbiznews, 2020) 

4. เปลี�ยนแปลงข้อมูลการรับเงิน รายการนี�สําหรับผูมี้สิทธิ� ไดรั้บเงินผ่านการตรวจสอบสถานะ

หรือได้รับSMSยืนยนัแล้วเท่านั� น แต่เนื� องจากผู ้ลงทะเบียนกรอกข้อมูลชื�อบัญชีไม่ตรงกับชื�อผู ้

ลงทะเบียนหรือบัญชีไม่มีความเคลื�อนไหวมากว่า 1 ปี จาํเป็นจะต้องเปลี�ยนบัญชีใหม่โดยลาํดับแรก

จะตอ้งกรอกเลขบตัรประจาํประชาชน หมายเลขโทรศพัท์ วนัเดือนปีเกิด ที�ใชล้งทะเบียน จากนั�นทาํ
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การเลือกระหว่างรับเงินผ่านบญัชีพร้อมเพยที์�ลงทะเบียนด้วยหมายเลขบตัรประจาํประชาชน 13 หลกั 

หรือแกไ้ขเลขบญัชีธนาคารใหม่ (Prachachat.net, 2020) 

5. ให้ข้อมูลเพิ�มเติม รายการนี� สําหรับผูมี้สิทธิ� ได้รับเงินผ่านการตรวจสอบสถานะหรือได้รับ

SMSยืนยนัแล้วเท่านั� น โดยลาํดับแรกจะตอ้งกรอกเลขบัตรประจาํประชาชน หมายเลขโทรศพัท์ วนั

เดือนปีเกิด ที�ใช้ลงทะเบียน จากนั� นให้ข้อมูลเพิ�มเติม เช่น เป็นเจ้าของกิจการจะกรอกข้อมูลดังนี�  

ประเภทสินคา้ ท่านประกอบอาชีพอยู่จงัหวดัใด ประเภทสินคา้ที�ขาย ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์

โควิดอยา่งไร มีการจดทะเบียนการคา้หรือไม่ รายไดก่้อนเกิดคาํสั�งปิดสถานที�จากรัฐบาล ลกัษณะการ

รับเงินของกิจการก่อนเกิดสถานการณ์โควิด ก่อนเกิดคาํสั�งปิดสถานที�เปิดร้านกี�โมง ก่อนเกิดคาํสั�งปิด

สถานที�ปิดร้านกี�โมง ลกัษณะการให้บริการก่อนเกิดโควิด จาํนวนโต๊ะนั�งในร้านก่อนเกิดสถานการณ์โค

วิด เป็นตน้ (Khaosod, 2020) 

จากวนัที� 28 มีนาคม 2563 ที�เปิดลงทะเบียนผ่าน www.เราไม่ทิ�งกนั.com พบว่ามีผูล้งทะเบียน

มากกว่า 28.8 ลา้นคน (Thairath, 2020) ขณะเดียวกนัพบว่ามีปัญหาจากระบบคดักรองของเว็บไซต์ คือ 

ผูมี้สิทธิ� ไดรั้บเงินเยียวยาตามคุณสมบติัที�กาํหนดถูกระบบคดักรองปฏิเสธ อาทิเช่น อายุ 54 ปีแต่ระบบ

แจง้ว่าเป็นนักศึกษา (Naewna, 2020) พ่อคา้ไม่ได้รับสิทธิ� ระบบแจง้ว่าเป็นเกษตรกร (Khaosod, 2020) 

ทาํให้ประชาชนจาํนวนมากเกิดความสับสน ในวนัที� 14 เมษายน 2563 ประชานชนเดินทางไปร้องเรียน 

“ทาํไมไม่ได5้,000” (News Channel One, 2020) ที�กระทรวงการคลัง โดยต่อมา นาย สมคิด จิรานันต

รัตน์ ที�ปรึกษากรรมการผูจ้ดัการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจาํกดั(มหาชน) ผูดู้แลระบบลงทะเบียนกล่าวว่า 

“ระบบคดักรองไม่ใช่ AI ตามความหมายในปัจจุบนั แต่เป็นการให้ระบบไปตรวจสอบตามเงื�อนไขต่าง 

ๆ ตามที�กระทรวงการคลงัเป็นผูก้าํหนดโดยอาจไปตรวจสอบกบัขอ้มูลภาครัฐอื�น ๆ เงื�อนไข ซึ� งขอ้มูล

ภาครัฐอื�น ๆ ที�ไปตรวจสอบอาจไม่ไดส้มบูรณ์ 100%” (Amarintv, 2020) จึงทาํให้มีรายการใหม่เพิ�มขึ�น

ในเว็บไซต์เพื�อแกไ้ขปัญหาคือ ยื�นทบทวนสิทธิ�  โดยนายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลงั

กล่าวว่า “จะเปิดอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิ� ในวนัที� 20 เมษายน 2563 ยืนยนัว่าการยื�นทบทวนสิทธิ� ไม่ได้

กรอกขอ้มูลเดิม และระยะเวลาพิจารณาขอ้มูลหลงัจากที�อุทธรณ์ไปแลว้จะเสร็จภายใน 7 วนั” (News 

Channel One, 2020) รายการยื�นทบทวนสิทธิ� มีกระบวนการดงันี�   

 

6. ยื�นทบทวนสิทธิ� 

6.1 ลงทะเบียนขอทบทวนสิทธิ�  เพื�อขออุธรณ์รับเงิน 5,000 โดยกรอกขอ้มูลเดิมเหมือนกบัครั� ง

แรกที�เริ�ม ลงทะเบียน 
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 6.2 จากนั�นจะมีเจา้หนา้ที�ติดต่อไปภายใน 2 วนั เพื�อลงพื�นที�จริงตรวจสอบอาชีพ 

6.3 เจ้าหน้าที�จะขอถ่ายรูปและถ่ายบัตรประชาชน ร้านที�ทาํการ (สําหรับผูท้ี�สถานทาํงานปิด 

สามารถใชรู้ปถ่ายหรือสัญญาเช่าร้าน ใบอนุญาตประกอบอาชีพ) 

6.4 จากนั�นจะมีเจา้หนา้จะส่งขอ้มูลเขา้ระบบส่วนกลาง เพื�อประมวลผลว่าจะไดรั้บเงินเยียวยา 

5,000 หรือไม่ ซึ�งสามารถรู้ผลไดท้นัที 

 ในวันที�  20 เมษายน 2563 นายลวรณ ผู้อ ํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง โฆษก

กระทรวงการคลงักล่าวว่า “กระทรวงการคลงัตั�งเป้าไวว้่าจะตรวจสอบแลว้เสร็จภายใน 2 สัปดาห์ ซึ� ง

ขึ�นอยู่กับจาํนวนผูข้อทบทวนสิทธิ� ” (Prachachat, 2020) ต่อมาในวนัที� 30 เมษายน 2563 กล่าวว่า “จะ

พยายามให้จบในตน้เดือนพฤษภาคม” (Matichon, 2020) จากเป้าหมาย 2 สัปดาห์คลุมเครือเป็นตน้เดือน

นพฤษภาคมโดยกลุ่มทบทวนสิทธิ� ที�ผ่านเกณฑไ์ดรั้บสิทธิ� แต่ไดรั้บเงินชา้ในเดือนแรกกระทรวงการคลงั

จะโอนเงินใหใ้นเดือนถดัไป มีผูล้งทะเบียนขอยื�นทบทวนสิทธิ� จาํนวนทั�งหมด 3.8 ลา้นคน 

 สรุปผลมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3เดือน) มีผูล้งทะเบียนทั� งหมด 28.8 ล้านคน มีการ

ลงทะเบียนซํ� า 4.8 ลา้นคน และลงทะเบียนไม่สาํเร็จ 1.7 ลา้นคน ทาํใหมี้ผูล้งทะเบียนที�เขา้สู่ขั�นตอนการ

คัดกรองตามหลักเกณฑ์จํานวน 22.3 ล้านคน ได้รับสิทธิ� ทั� งหมดจํานวน 15.1 ล้านคน เริ� มเปิด

ลงทะเบียนในวนัที� 28 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2563 โอนเงินสาํเร็จ 14.83 ลา้นคน โดยจาํนวนที�เหลือใช้

เวลาตั�งแต่วนัที� 1 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน 2563 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มดังนี�  กลุ่มแบ่งจ่ายจาํนวน 2.4 

แส นคน ก ลุ่มท บ ท วนสิท ธิ�  1.1 แส นคน แต่ยังคงเหลือผู ้มี สิท ธิ� ได้ รับ เงิน เยียวยาบ างส่ วนที�

กระทรวงการคลงัไม่สามารถโอนเงินให้ไดเ้นื�องจากเกิดปัญหาเกี�ยวกบับญัชีรับเงิน เช่น ยงัไม่มีพร้อม

เพยที์�ผูกกบัเลขบตัรประชาชน หรือบญัชี เป็นตน้ โดยคงเหลือผูที้�ยงัโอนเงินไม่สําเร็จจาํนวนประมาณ 

��,��� คน ซึ� งกระทรวงการคลงัจะดาํเนินการโอนเงินซํ� าต่อเนื�อง จนถึงวนัที� �� กนัยายน ����  ใช้

งบประมาณทั�งหมด 2.2 แสนลา้นบาท (Thairath, 2020) 

 

สรุป: บทเรียนจากมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3เดือน)  

มาตรการเยยีวยา 5,000 บาท (3เดือน) คือการสนบัสนุนเงินให้กบักลุ่ม แรงงาน ลูกจา้งชั�วคราว 

และอาชีพอิสระที�ไม่ไดอ้ยูใ่นระบบประกนัสังคม ไดป้ระเมินผูไ้ดรั้บผลกระทบไวจ้าํนวน 3 ลา้นคน ซึ� ง

เป็นจาํนวนที�น้อยมาก ๆ ไม่สอดคลอ้งกับความเป็นจริง เพราะความเป็นจริงชี� ชัดว่าประชาชนร่วม

ลงทะเบียนจาํนวนมากถึง 22.3 ลา้นคน รัฐบาลคิดมาตรการช่วยเหลือแบบ “สงเคราะห์” โดยเนน้ไปที�

กลุ่มผูไ้ดรั้บผลกระทบหนกั ๆ บางกลุ่มเท่านั�น โดยไม่ตระหนักว่าวิกฤตที�เกิดขึ�นไดส่้งผลต่อประชาชน
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เป็นวงกวา้งแต่ใช้วิธีคดัคนเขา้ และงบประมาณที�ตั� งไวข้ั�นแรกเพียง 4.5 หมื�นลา้น ภายหลังถูกขยาย

เพิ�มขึ�น 2.2 แสนลา้นบาท เพราะประชาชนได้ผลกระทบมากกว่าที�ประเมินไว ้อีกทั�งมาตรการนี� ยงัใช้

เวลาเยียวยามากถึง 6 เดือน นอกจากความล่าชา้ในการดาํเนินงานแลว้นั� น พบว่ายงัมีความซํ� าซ้อนใน

กระบวนการเพราะเมื�อเกิดปัญหาระบบประมวลผล AI ไม่ใช่ AI แต่เป็นการใหร้ะบบไปตรวจสอบตาม

เงื�อนไขต่าง ๆ ตามที�กระทรวงการคลงัเป็นผูก้าํหนด ทาํให้ขอ้มูลของประชาชนผดิพลาดและถูกปฏิเสธ

สิทธิ�  อาทิเช่น อายุ 54 ปี แต่ระบบแจง้ว่าเป็นนักศึกษาไม่ไดรั้บสิทธิ�  พ่อคา้ไม่ไดรั้บสิทธิ� ระบบแจ้งว่า

เป็นเกษตรกร เป็นตน้ จึงมีขอ้สังเกตุว่ารัฐบาลไม่มีฐานขอ้มูลของประชาชนที�เป็นปัจจุบนัรวบรวมไวที้�

ส่วนกลาง แต่ยงัใชข้อ้มูลนี� เป็นตวักาํหนดคุณสมบติั ต่อมาในวนัที� 14 เมษายน 2563 ประชาชนเดินทาง

ไปร้องเรียน “ทาํไมไม่ได้ 5,000” ที�กระทรวงการคลัง มีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยเพิ�มรายการ

ทบทวนสิทธิ�  โดยนายประสงค์ พูนธเนศ ปลดักระทรวงการคลงักล่าวว่า “จะเปิดอุทธรณ์ขอทบทวน

สิทธิ� ในวันที�  20 เมษายน 2563 ยืนยนัว่าการยื�นทบทวนสิทธิ� ไม่ได้กรอกขอ้มูลเดิม และระยะเวลา

พิจารณาขอ้มูลหลงัจากที�อุทธรณ์ไปแลว้จะเสร็จภายใน 7 วนั” ถา้การขอทบทวนสิทธิ� ไม่ไดก้รอกขอ้มูล

เดิมแต่ใหป้ระชาชนรอยื�นอุธรณ์ถึง  6 วนั  จากวนัที� 14 เป็นวนัที� 20 เมษายน ยิ�งทาํใหเ้กิดความล่าชา้ แต่

ผลปรากฏว่าในรายการทบทวนสิทธิ�  ประชาชนจะต้องกรอกข้อมูลส่วนบุลคลซํ� าเดิมเหมือน

กระบวนการแรกในรายการลงทะเบียนมาตรการฯ ทาํให้เกิดขอ้สังเกตุถัดมาคือรัฐบาลไม่มีการเก็บ

ขอ้มูลเดิมที�ประชาชนเคยกรอกในกระบวนการการแรก จึงทาํให้รายการทบทวนสิทธิ� ที�สร้างขึ�นมาเพื�อ

แกปั้ญหาไร้ประสิทธิภาพเพราะเป็นกระบวนการที�ซํ� าซอ้น จากเดิมจะพิจารณาใหแ้ลว้เสร็จภายใน 7 วนั         

นายลวรณ แสงสนิท ผูอ้าํนวยการสํานกังานเศรษฐกิจการคลงั โฆษกกระทรวงการคลงัประกาศเลื�อน

เป็น 2 สัปดาห์ และเลื�อนอีกภายในต้นพฤษภาคม 2563 ทาํให้การพิจารณาล่าช้ามากกว่า 1 เดือน ซึ� ง

มาตรการนี� ไม่ครอบคลุมถึงกลุ่มเปราะบางทางสังคมไม่ว่าจะเป็นทั� งเด็กแรกเกิด ผูสู้งอายุ ผูพิ้การ 

จาํนวน 6 ลา้นคน ไม่สามารถเขา้ถึงการลงทะเบียนไดพ้ร้อมกบักลุ่มอื�น ๆ เพราะกระบวนการที�ถูกสร้าง

ขึ�นมีความซับซ้อนอยา่งยิ�ง ซึ� งภายหลงัรัฐบาลไดอ้อกนโยบายเยยีวยาให้กลุ่มเปราะบางแต่ถูกจดัอนัดบั

ไวเ้ป็นมาตรการสุดทา้ยทาํใหก้ลุ่มนี� ไดรั้บการเยยีวยาที�ล่าชา้ 

จากการศึกษาพบว่าปัญหาทั� งหมดที�เกิดขึ� นในมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3เดือน) ล้วน

แลว้แต่เป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างพื�นฐานทั�งสิ�นโดยสมาชิกผูแ้ทนราษฎร คุณณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ 

อธิปายงบประมาณปี2563 วารระที�  2 ได้พูดถึงปัญหาโครงการที�กระจัดกระจายต่างหน่วยต่างขอ

งบประมาณ  (Fragmented project) ยกตัวอย่างเช่น การของบประมาณที�ซํ� าซ้อน กระทรวงการ

ต่างประเทศ Virtual Machine 25 ลา้นบาท กระทรวงการคลงั Data center + Application Programming 
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Interface + Backup 386 ล้านบาท กระทรวงอุตสาหกรรม Data center + Cloud  45 ล้านบาท จาก

ขอ้สังเกตจะพบว่ากระทรวงที�ยกตวัอย่างมานั�นลว้นขอตั�ง Server ที�เป็นโครงสร้างพื�นฐานเหมือนกนั

หมด หากโครงสร้างพื�นฐานมีความมั�นคงในโลกดิจิทลัของภาครัฐ ไม่มีความจาํเป็นว่าทุกกระทรวงตอ้ง

ของบประมาณเพื�อทาํโครงการเดียวกนั อีกทั�งขอ้มูลยงัถูกกระจดักระจายเพราะไม่มีแพลตฟอร์มกลาง

ไวร้วบรวมขอ้มูล 

ผู ้เขียนจึงขอกล่าวสรุปได้ว่ามาตรการเยียวยา 5,000 บาท นี� ขาดฐานข้อมูลที� ดีและไร้

ประสิทธิภาพในการบูรณาการ ซึ� งเป็นปัจจัยสําคญัทาํให้เกิดปัญหาล่าชา้ ซํ� าซ้อน และเขา้ไม่ถึง โดย

ศาสตราจารย ์ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา ไดเ้ปรียบเทียบและให้ความเห็นไวว้่า “คนกาํลงัจะจมนํ� า รัฐบาล

เอากระชอนผ ุๆ ที�ไม่สามารถใชก้ารได ้ไปชอ้นคนที�จะจมนํ� าก่อน ควรที�จะใชต้ีอวนคือเอาทุกคนขึ�นมา

จากนํ� าก่อน เพราะทุกคนเดือดร้อนกนัหมด แลว้มาคดัออกเช่น ขา้ราชการประจาํ พนักงานประจาํ กลุ่ม

ประกนัสังคม จะง่ายกว่า เพราะภาครัฐมีฐานขอ้มูลมาแลว้” (BBCthai, 2020) ผูเ้ขียนเห็นดว้ยเป็นอย่าง

ยิ�ง 

ข้อเสนอแนะเพื�อนําไปสู่ดจิิทัลไอด ี(Digital ID) 

การสร้างแพตฟอร์มกลาง (Platformization) จะต้องเปลี�ยนวิธีการดําเนินงานแบบเดิม Fragmented 

project โครงการที�กระจัดกระจายต่างหน่วยต่างของบประมาณ เปลี�ยนให้เป็น Common-USE project 

หมายถึงการคิดโครงการที�สามารถนําไปใช้ร่วมกันหลาย ๆ ยกตัวอย่างเช่น ประเทศสิงคโปร์ 

www.singpass.gov.sg/myinfo/intro มี Digital ID เป็นการเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของประชาชน อาทิเช่น 

ชื�อ-นามสกุล ที�อยู่ ครอบครัว ประวติัการศึกษา ประวติัการรักษาโรคมีเจา้ของทรัพยสิ์นอะไรบา้ง เป็น

ตน้ ทุกอยา่งนี� ถูกเกบ็รวบรวมไวที้�แพตฟอร์มกลางของภาครัฐ ประชาชนมีสิทธิ� เขา้ถึง ตรวจสอบ แกไ้ข

ไดโ้ดยผา่นการยนืยนัตวับุลคลผ่านลายนิ�วมือที�ปลอดภยั การทาํงานเช่นนี� ถือเป็นการทาํงานแบบบูรณา

การระหว่างหน่วยอื�น ๆ ในการรวมรวบขอ้มูลของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ� งในประเทศไทย

หน่วยงานภาครัฐนั�นมีขอ้มูลส่วนบุคลคลของประชาชนไวอ้ยู่แลว้แต่ไม่เคยถูกรวบรวมไวที้�ระบบ

ส่วนกลาง ในปัจจุบนัประชาชนในประเทศไทย 70 ลา้นคน เสียเวลากรอกแบบฟอร์มคนละ �� นาทีต่อ

ปี × /365 วนั        คิดเป็นค่าเสียเวลา �,331 ต่อปี หากคิดเป็นตน้ทุนเศรษฐกิจ

จะต้องเสียในทุก ๆ ปีกับการกรอกแบบฟอร์มนั� น นํา 350 บาทรายได้ขั�นต ํ�าของประชาชนต่อวนั × 

1,331 ปี × 365 วัน คิดเป็นจํานวนเงิน ���,035,��� บาทต่อปี แนวคิดนี� เป็นหลักการสําคัญของ

พระราชบัญญติัการบริหารงานและการให้บริหารภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล 2562 ให้หน่วยงานของรัฐ
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เปิดเผยขอ้มูลเปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทลั (Open Government Data)  เพราะหากเกิด Digital ID จะเป็น

ประโยชน์ต่อประชาชนอยา่งมาก ประชาชนไม่จาํเป็นตอ้งกรอกเอกสารแบบฟอร์มอีกต่อไปและภาครัฐ

ยงัสามารถมีฐานขอ้มูลของประชาชนที�ถูกตอ้งและปัจจุบนั จากการศึกษายงัพบว่ารัฐบาลมีแผนงานที�

จะทาํ Digital ID ตั�งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบนัแผนงานนี� ถูกเลื�อนเป้าหมายออกไปจะสําเร็จในปี 2565 

จากรายงานติดตามผลการปฏิบตัิงานและขอ้เสนอแนะตามแผนพฒันารัฐบาลดิจิทลัพฤศจิกายน 2562 

หน้าที� 60 เสร็จสมบูรณ์เพียง 12% หากรัฐบาลลงทุนเพียงหนึ� งครั� งในการสร้าง Digital ID หรือ แพต

ฟอร์มกลาง สามารถให้ประโยชน์กบัประชานชนมากมาย เช่น เงินเยยีวยาจะไดรั้บรายวนัแทนรายเดือน 

และสามารถเกิด Digital Economy เช่น การซื�อขายประกนั สามารถขอเขา้ถึงขอ้มูลประวติัการรักษาโรค

เพื�อใชใ้นการประเมินและยื�นขอ้เสนอเบี�ยประกนัสุขภาพให้กบัลูกคา้แบบฉพาะเจาะจงรายบุคคล ต่อ

ยอดไดอี้กในอนาคตแน่นอน 
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บทคดัย่อ 

 บทความวิชาการเรื�องการประยุกต์ใช้สมรรถนะ เพื�อพัฒนาทรัพยากรมนุษยใ์นองค์กร มี

วตัถุประสงค์ (�) เพื�อศึกษาแนวคิดเกี�ยวกบัสมรรถนะ (�) เพื�อศึกษาการประยุกต์ใช้สมรรถนะ เพื�อ

พฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองค์กร โดยมีทฤษฎีฐานทรัพยากรที�สามารถสร้างความได้เปรียบเชิงการ

แข่งขัน ซึ� งแสดงลักษณะที�สําคัญของทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ที�จาํเป็นต้องมี ได้แก่ (1) ทรัพยากรนั� น

จะตอ้งก่อให้เกิดคุณค่าขึ�นภายในองค์กร (2) ทรัพยากรนั� นจะตอ้งหายาก (3) ทรัพยากรนั�นจะต้องไม่

สามารถลอกเลียนแบบได้หรือมีต้นทุนลอกเลียนแบบสูง และ(4) ความสามารถที�ทดแทนไม่ได ้

เนื�องจาก “ มนุษย ์” เป็นสินทรัพยท์างการบริหารที�มีคุณค่ามากที�สุดในองค์กร และทรัพยากรมนุษย์

สามารถสร้างมูลค่าเพิ�มให้กับองค์กรได้โดยผ่านระบบการสรรหาคัดเลือก และพัฒนามนุษย์ที�มี

ประสิทธิภาพ จึงก่อให้เกิดการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นรูปแบบต่างๆ โดยมีการพฒันาที�หลากหลาย

มากขึ�น เช่น รูปแบบการพฒันาทรัพยากรมนุษยบ์นพื�นฐานแนวคิดสมรรถนะที�สามารถดาํเนินการผา่น

กิจกรรมดังต่อไปนี�  (�) การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์(�) การตีค่างานและการบริหารค่าจ้างและ

เงินเดือน (�) การสรรหาและการคดัเลือก (�) การบรรจุตาํแหน่งก็ควรคาํนึงสมรรถนะ (�) การฝึกอบรม

และพฒันา (�) การวางแผนสายอาชีพและการสืบทอดตาํแหน่ง (�) การโยกยา้ย การเลิกจา้ง การเลื�อน

ตาํแหน่ง (�) การจดัการผลการปฏิบติังาน ดงันั�นการทราบสมรรถนะของแต่ละคน แต่ละตาํแหน่งจะทาํ

ให้องคก์รสามารถพฒันาบุคคลได้ง่ายและเหมาะสม รูปแบบการพฒันาทรัพยากรมนุษยด์้วยแนวคิด

สมรรถนะเป็นฐานจึงสามารถประยุกต์ใช ้โดยนาํหลกัการจัดการทางคุณภาพที�เรียกว่า วงจรคุณภาพ 
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PDCA มาใช้ในการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ตั� งแต่ขั�นตอนแรกจนสิ�นสุดการทาํงานภายใน

องคก์ร ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

คาํสําคญั: สมรรถนะ, การพฒันาทรัพยากรมนุษย,์ องคก์ร 

 

Abstract 

The objectives of this academic article on “Competency Applications to Develop Human 

Resources in the Organization” were (1) To study the concepts of competency, (2) To study the 

applications of competency in order to develop human resources in the organization Based on 

"Resource based View Theory ", that can create an advantage of competition. Major characteristics of 

the strategic resource including (1) The resource should be create valued within the organization. (2) 

The rare resource (3) resource, that cannot copy or high cost of copy and (4)  irreplaceable. That is 

because “humans” are the most valuable administrative assets in an organization and could create 

added value for an organization through an effective recruiting system and human development. 

Therefore, many forms of human resource development were created and developed such as the 

development of human resources on the basis of competency, which could be operated through 

activities as followed: (1) Human resources planning, (2) Valuation and wage and salary 

management, (3) Recruitment and selection, (4) Positioning should take competencies into the 

account, (5) Training and development, (6) Career planning and succession, (7) Transfer, termination, 

and promotion, and (8) Performance management. Therefore, knowing the competencies of each 

employee in each position will allow the organization to develop personnel easily and appropriately. 

The development of human resources was therefore could be applied effectively using the concept of 

competencies as the base by applying PDCA quality cycle in the human resources development from 

the first step until the end of the operations within the organization. 

 

Keywords: competency, human resources development, organization  
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บทนํา 

การเปลี�ยนแปลงในโลกยคุปัจจุบนัรวมถึงสภาพการแข่งขนัอย่างรุนแรง ทาํให้องคก์รทุกแห่ง

ตอ้งเผชิญความเสี�ยงที�สูงขึ�น ประเทศมีการเปลี�ยนแปลงดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลย ีและ

ระบบสารสนเทศ อย่างรวดเร็ว ซึ� งเป็นผลจากกระแสโลกาภิวตัน์ (Globalization) เทคโนโลยทีี�เกี�ยวขอ้ง

และแนวโน้มทางสังคมองค์กรยุคคลาสสิก (Classical Organization) ในศตวรรษที�  �� ไม่สามารถ

ดาํเนินการไดดี้ภายใตส้ภาพแวดลอ้มที�เปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั�งนี� เนื�องจากโครงสร้าง (Structure) 

ระบบ (Systems) การปฏิบติั (Practices) และวฒันธรรม (Culture) เป็นเหตุที�ทาํให้เกิดความล่าช้าและ

เป็นอุปสรรคทาํให้ยากต่อการเปลี�ยนแปลง (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, ���� : ��) การมีทรัพยากร

มนุษยที์�อุดมไปดว้ยความรู้ ทกัษะ ความสามารถ ที�พร้อมจะต่อสู้กบัการเปลี�ยนแปลงเหล่านี� จึงเป็นสิ�งที�

องคก์รทุกแห่งตอ้งการ อีกทั�งในระดบัประเทศ และระดบัโลก ไดมี้การกล่าวว่าการมีทรัพยากรมนุษยม์ี

มากเท่าใดไม่สาํคญัเท่ากบัมีความสามารถในการบริหารการจดัการทรัพยากรแรงงาน และคุณภาพของ

คน (วรากรณ์ สามโกเศศ, ���� : �)  

จุดเริ�มตน้ของแนวคิดสมรรถนะมีพื�นฐานมาจากการมุ่งเสริมสร้างความสามารถให้ทรัพยากร

บุคคล โดยมีความเชื�อว่าเมื�อพฒันาคนใหมี้ความรู้ ความสามารถ แลว้คนจะใชค้วามรู้ ความสามารถที�มี

ไปผลกัดันให้องคก์รบรรลุผลและเป้าหมาย ดงันั�นการนาํเรื�องสมรรถนะมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

จึงควรมุ่งพฒันาทรัพยากรบุคคลขององคก์รเป็นสําคญัที�สุดและตอ้งมีการพิจารณาว่าบุคคลในองคก์รมี

ความสามารถอยา่งไร จึงจะทาํใหอ้งคก์รชนะคู่แข่งและบรรลุเป้าหมายที�ตั�งไว ้ 

แนวความคิดเกี�ยวกบัสมรรถนะ (Competency) หรือเริ�มจากการนาํเสนอบทความทางวิชาการ

ของเดวิด แมคเคิลแลนด์ (David C. McClelland) นกัจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลยัฮาววาร์ด เมื�อปี ค.ศ.���� 

ซึ�งกล่าวถึง ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะที�ดีของบุคคล (excellent performer) ในองคก์ารกบัระดบั

ทกัษะความรู้  ความสามารถ โดยกล่าวว่า การวดั IQ และการทดสอบบุคลิกภาพ  ยงัไม่เหมาะสมในการ

ทาํนายความสามารถ หรือสมรรถนะของบุคคลได ้เพราะไม่ไดส้ะทอ้นความสามารถที�แทจ้ริงออกมาได ้

แต่ควรใช้บุคคลที� มีความสามารถมากกว่าคะแนนทดสอบ (Test Scores) จุดเชื� อมที� สําคัญ คือ 

McClelland ไดรั้บการติดต่อให้ช่วยคดัเลือกเจา้หนา้ที� ที�ทาํหนา้ที�เป็นตวัแทนของประเทศสหรัฐอเมริกา 

(Foreign Service Information Officer : FSIOs) ในประเทศต่างๆ ทั�วโลก ซึ� งก่อนหน้านั�นการคดัเลือก

เจ้าหน้าที�  FSIOs ใช้แบบทดสอบที�มุ่งทดสอบด้านทักษะที� คิดว่าจําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานใน

ตําแหน่งดังกล่าว แต่พบว่าผูที้�ท ําคะแนนสอบได้ดี ไม่ได้มีผลการปฏิบัติงานที�องค์การต้องการ 

McClelland ไดพ้ฒันาเครื�องมือชนิดใหม่ในการคดัเลือกคนที�สามารถทาํนายผลการปฏิบตัิงานไดดี้แทน
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ข้อทดสอบแบบเก่า โดยใช้วิธีการประเมินที� เรียกว่า Behavioral Event Interview (BEI) เพื�อค้นหา

ลกัษณะพฤติกรรมของผูที้�ปฏิบติังานดี แลว้เปรียบเทียบกบัผูที้�มีผลการปฏิบติังานตามเกณฑ์เฉลี�ย เพื�อ

หาพฤติกรรมที�แตกต่างกนั แลว้เรียกพฤติกรรมที�ก่อให้เกิดผลการปฏิบติังานที�ดีว่า สมรรถนะ (สุกญัญา 

รัศมีธรรมโชติ, ���� :ก)  

จนกระทั�งในปี ���� McClelland ไดแ้สดงแนวคิดเรื� องสมรรถนะ ไวใ้นบทความชื�อ Testing 

for Competence Rather Than Intelligence ว่า IQ ซึ� งประกอบด้วยความถนัดหรือความเชี�ยวชาญทาง

วิชาการ ความรู้ และความมุ่งมั�นสู่ความสาํเร็จ ไม่ใช่ตวัชี�วดัที�ดีของผลงานและความสาํเร็จโดยรวม แต่

สมรรถนะบุคคลกลบัเป็นสิ�งที�สามารถคาดหมายความสําเร็จในงานไดดี้กว่าซึ� งสะทอ้นให้เห็นไดอ้ยา่ง

ชดัเจนว่า ผูท้ี�ทาํงานเก่งมิไดห้มายถึงผูที้�เรียนเก่งเสมอไป แต่ผูท้ี�ประสบผลสาํเร็จในการทาํงานตอ้งเป็น

ผูที้�มีความสามารถในการประยกุตใ์ชห้ลกัการ หรือวิชาการที�มีอยูใ่นตวัเอง เพื�อก่อให้เกิดประโยชน์ใน

งานที�ตนทําจึงจะกล่าวได้ว่าบุคคลนั� นมีสมรรถนะ (Stone,����) แนวคิดเรื� องสมรรถนะ ของ 

McClelland ที�แสดงให้เห็นอย่างชดัเจนว่า สมรรถนะ หรือความสามารถของบุคคล ส่งผลดีต่อผลการ

ปฏิบติังานมากกว่า IQ ทาํให้ไดรั้บความสนใจจากนักวิชาการทั�วไปอย่างมากและมีพฒันาการขึ�นเป็น

ลําดับในปี ค.ศ.���� ริชาร์ด โบยาตซิส (Richard Boyatzis) ได้เขียนหนังสือชื�อ  The Competen 

Manager : A Model of Effective Performance และได้นิยามคาํว่า competencies เป็นความสามารถใน

งานหรือเป็นคุณลกัษณะที�อยูภ่ายในบุคคลที�นาํไปสู่การปฏิบตัิงานให้เกิดประสิทธิภาพ ปี ค.ศ.���� แก

รีแฮเมลและซีเค.พราฮาราด (Gary Hamel และ C.K.Prahalad) ไดเ้ขียนหนังสือชื�อ Competing for The 

Future ซึ� งไดน้าํเสนอแนวคิดที�สําคญั คือ Core Competencies เป็นความสามารถหลกัของธุรกิจ ซึ� งถือ

ว่าในการประกอบธุรกิจนั�นจะตอ้งมีเนื�อหาสาระหลกั เช่น พื�นฐานความรู้ ทกัษะ และความสามารถใน

การทาํงานอะไรไดบ้า้ง และอยูใ่นระดบัใด จึงทาํงานไดมี้ประสิทธิภาพสูงสุดตรงตามความตอ้งการของ

องคก์ร 

แนวคิดการนําสมรรถนะมาใช้กับการพฒันาทรัพยากรมนุษยน์ั� น ได้เริ� มต้นในงานบริหาร

บุคคลในหน่วยงานราชการของสหรัฐอเมริกา โดยกาํหนดว่าในแต่ละตาํแหน่งงานจะต้องมีพื�นฐาน

ทกัษะ ความรู้ และความสามารถหรือพฤตินิสัยใดบา้ง และอยู่ในระดับใดจึงจะทาํให้บุคลากรนั�นมี

คุณลักษณะที� ดีมีผลต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงและได้ผลการปฏิบัติงานตรงตาม

วตัถุประสงคข์ององคก์าร หลงัจากนั�นแนวความคิดเรื�องสมรรถนะไดข้ยายผลมายงัภาคธุรกิจเอกชน

ของสหรัฐอเมริกามากยิ�งขึ�น และในปัจจุบนัองคก์ารของเอกชนชั�นนาํ ไดน้าํแนวคิดสมรรถนะไปใช้

เป็นเครื�องมือในการบริหารงานมากขึ�น และยอมรับว่าเป็นเครื�องมือสมยัใหม่ที�องคก์ารตอ้งไดรั้บความ
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พึงพอใจอยู่ในระดับตน้ๆ มีการสํารวจพบว่ามี ��� บริษทัทั�วโลกนาํ Core Competency เป็น � ใน ��

เครื�องมือที�ไดรั้บความนิยมเป็นอนัดบั � รองจาก Coporate Code of Ethics และ Strategic Planning (พสุ

เดชะรินทร์, ���� : ��) แสดงว่า Core competency จะมีบทบาทสําคญัที�จะเขา้ไปช่วยให้งานบริหาร

ประสบความสาํเร็จ จึงมีผูส้นใจศึกษาแนวคิดเกี�ยวกบัการนาํหลกัการของสมรรถนะมาปรับใหเ้พิ�มมาก

ขึ�น 

สาํหรับประเทศไทย หน่วยงานของรัฐและเอกชนของไทยหลายหน่วยงานไดใ้หค้วามสนใจนาํ

แนวคิดสมรรถนะมาใช ้เช่น บริษทัปูนซีเมนต์ไทย ปตท. และสาํนักงานขา้ราชการพลเรือน เป็นตน้ ทาํ

ให้เกิดผลสําเร็จอย่างเห็นได้ชัดเจน มีผลให้เกิดการตื�นตวัในวงราชการ และได้มีการนาํแนวคิดนี� ไป

ทดลองใชใ้นหน่วยราชการ  

ดงันั�น การศึกษาการประยุกต์ใช้สมรรถนะ เพื�อพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ร จะช่วยเพิ�ม

องค์ความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และคุณลกัษณะอื�นๆ ที�มีอยู่ในตวับุคคล ถือว่าเป็นสิ�งสําคญัต่อการ

สนับสนุนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ซึ� งจะสะทอ้นออกมาในรูปของผลการปฏิบตัิงาน ซึ� งแต่ละคน

จะมีระดบัสมรรถนะที�แตกต่างกนั และมีความเกี�ยวขอ้งสัมพนัธ์และเป็นปัจจัยพื�นฐานในการพฒันา

ทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ร ใหป้ระสบความสาํเร็จไดใ้นโลกยคุการแข่งขนั 

 

วตัถุประสงค์ 

�) เพื�อศึกษาแนวคิดเกี�ยวกบัสมรรถนะ  

�) เพื�อศึกษาการประยกุตใ์ชส้มรรถนะ เพื�อพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

ความหมายและความสําคญัของสมรรถนะ  

คาํว่า “Competency” มีคาํแปลที�เป็นภาษาไทยค่อนขา้งหลากหลาย และแตกต่างกนัซึ� งขึ�นอยู่

กบัว่านักวิชาการที�ศึกษาจะแปลหรือให้คาํจากความไวต้ามความเขา้ใจ และความเชื�อของแต่ละบุคคล

หรือแต่ละสถาบนั ซึ� งบางท่านอาจแปลว่า “ศกัยภาพ” หรือ “ความสามารถ” หรือ “ ขีดความสามารถ” 

หรือ “ความสามารถเชิงสมรรถนะ” หรือ “สมรรถนะ” โดยทางราชการส่วนใหญ่ จะใช้ค ําว่า 

“สมรรถนะ” แต่ในการทาํบทความวิชาการครั� งนี� จะเลือกใช ้คาํว่า  “สมรรถนะ”  นกัวิชาการที�ศึกษาได้

ใหค้วามหมายต่างๆ ไวแ้ตกต่างกนั ดงัต่อไปนี�   
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สมรรถนะ คือความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษะส่วนบุคคล ที�ส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมที�จาํเป็น 

และมีผลใหบุ้คคลนั�นปฏิบตัิงานในความรับผิดชอบของตนไดดี้กว่าบุคคลอื�น ซึ� งสมรรถนะของคนเกิด

ไดจ้าก � ทาง คือ �) เป็นพรสวรรคที์�ติดตวัมาแต่กาํเนิด �) เกิดจากประสบการณ์การทาํงาน �) เกิดจาก

การฝึกอบรมและพฒันา (ประจกัษ ์ทรัพยอุ์ดม, 2550, หนา้�)  

สก็อต บี พารี (Scott B. Parry) นิยามคาํว่าสมรรถนะว่าคือ กลุ่มของความรู้ (knowledge) ทกัษะ 

(skills) และคุณลกัษณะ (attributes) ที�เกี�ยวขอ้งกนั ซึ� งมีผลกระทบต่องานหลกัของตาํแหน่งงานหนึ� งๆ 

โดยกลุ่มความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะดงักล่าว สัมพนัธ์กบัผลงานของตาํแหน่งงานนั�นๆ และสามารถ

วดัผลเทียบกบัมาตรฐานที�เป็นที�ยอมรับ และเป็นสิ�งที�สามารถเสริมสร้างขึ�นได ้โดยผ่านการฝึกอบรม

และการพฒันา (สุกญัญา รัศมีธรรมโชติ, ���� : ��) 

อานนท์ ศกัดิ� วรวิชญ์ (����) ได้กล่าวว่า นิยามของสมรรถนะ คือ คุณลกัษณะของบุคคลซึ� ง

ได้แก่ ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณสมบัติต่างๆ อันได้แก่ ค่านิยม จริยธรรม บุคลิกภาพ 

คุณลกัษณะทางกายภาพและอื�นๆ ซึ� งจาํเป็นและสอดคลอ้งกบัความเหมาะสมองคก์าร โดยเฉพาะอยา่ง

ยิ�งต้องสามารถจําแนกได้ว่า ผู ้ที�จะประสบความสําเร็จในการทํางานได้ต้องมีคุณลักษณะเด่นๆ 

อะไรบา้ง หรือคุณลกัษณะสาํคญัๆ อะไรบา้ง  

Parry (���� อา้งถึงใน สุกญัญา รัศมีธรรมโชติ, ����) สรุปคาํนิยามของสมรรถนะ ไวว้่ากลุ่ม

ของความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะที�เกี�ยวขอ้งกนั ซึ� งมีผลกระทบต่องานหลกัของตาํแหน่งงานหนึ� งๆ 

โดยกลุ่มความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะดังกล่าวสัมพันธ์กับผลงานของตาํแหน่งนั�นๆ และสามารถ

วดัผลเทียบกบัมาตรฐานที�เป็นที�ยอมรับ และเป็นสิ�งที�สามารถเสริมสร้างขึ�นไดโ้ดยผ่านการฝึกอบรม

และการพฒันา 

สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที�เป็นผลมาจากความรู้ ทกัษะ ความสามารถ 

และคุณลกัษณะอื�นๆ ที�ทาํให้บุคคลสามารถสร้างผลงานไดโ้ดดเด่นกว่าเพื�อนร่วมงานอื�นๆ ในองคก์าร 

กล่าวคือ การที�บุคคลจะแสดงสมรรถนะใดสมรรถนะหนึ� งไดม้กัจะตอ้งมีองคป์ระกอบของทั�ง ความรู้ 

ทกัษะ ความสามารถ และคุณลกัษณะอื�นๆ ตวัอยา่งเช่น สมรรถนะ การบริหารที�ดี ซึ� งอธิบายว่า สามารถ

ให้บริการที�ผูรั้บบริการต้องการได้ หากขาดองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ ความรู้ในงาน หรือทักษะที�

เกี�ยวขอ้ง เช่น อาจตอ้งหาขอ้มูลจากคอมพิวเตอร์ และคุณลักษณะของบุคคลที�เป็นคนใจเยน็ อดทน 

ชอบช่วยเหลือผูอื้�นแล้ว บุคคลก็ไม่อาจจะแสดงสมรรถนะของการบริหารที�ดีด้วยการให้บริการที�

ผู ้รับบริการต้องการได้ (สํานักงานคณะกรรม การข้าราชการพลเรือน, ����) ความสามารถเชิง
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สมรรถนะ หมายถึง ความรู้ ทกัษะ และความสามารถของมนุษยที์�แสดง ผ่านพฤติกรรม (เกริกเกียรติ ศรี

เสริมโภค, 2546) 

โดยสรุป สมรรถนะ หมายถึง ความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และคุณลกัษณะอื�นๆ ที�มีอยู่ในตวั

บุคคล ซึ� งจะสะทอ้นออกมาในรูปของผลการปฏิบติังาน ซึ� งแต่ละคนจะมีระดบัสมรรถนะที�แตกต่างกนั 

และมีความเกี�ยวขอ้งสัมพนัธ์และเป็นปัจจยัพื�นฐานในการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารใหป้ระสบ

ความสาํเร็จ 

ความสําคัญของสมรรถนะ 

สมรรถนะ (Competency) เป็นเครื� องมือชนิดหนึ� งที�นํามาเป็นพื�นฐานจัดทาํระบบหรือวาง

แนวทางในการพฒันาทรัพยากรบุคคลขององค์กรให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์และเป้าหมายในการดาํเนิน

ขององค์กรและนํามาใช้กับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื�อให้มีประสิทธิภาพ สมรรถนะจึงมี

ความสาํคญัต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคก์ร และสามารถใชท้รัพยากรไดอ้ยา่งถูกทิศทาง และ

คุม้ค่ากบัการลงทุน นอกจากนี� ยงัเป็นการสร้างมูลค่าเพิ�มให้แก่บุคลากรในองคก์รอีกแนวทางหนึ�งดว้ย 

ดงันั�นสมรรถนะจึงมีความสาํคญัต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคก์รดงันี�  

1. เป็นเครื� องมือช่วยในการแปลงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ว ัฒนธรรมองค์กร และ

ยทุธศาสตร์ต่างๆ ขององคก์ร มาสู่กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

2. เป็นเครื�องมือในการพฒันาความสามารถของบุคลากรในองคก์ร อย่างมีระบบต่อเนื�อง และ

สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์วฒันธรรมองคก์ร และยทุธศาสตร์ขององคก์ร 

3. เป็นมาตรฐานการแสดงพฤติกรรมที�ดี ในการทาํงานของบุคลากร ซึ� งสามารถนาํไปใชใ้นการ

วดัและประเมินผลการปฏิบตัิงานของบุคลากร ไดอ้ยา่งชดัเจนและมีประสิทธิภาพ 

4. เป็นพื�นฐานสําคญัของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในดา้นต่างๆ ขององคก์ร เช่น การ

สรรหาและคัดเลือกบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนา

ความกา้วหนา้ทางอาชีพ การวางแผนการสืบทอดตาํแหน่ง และการจ่ายผลตอบแทน เป็นตน้ 

และมีนักวิชาการ นักบริหารและนักการศึกษาหลายท่าน ได้สรุปความสําคญัของสมรรถนะ

เอาไว้ เช่น David C. McClelland (อ้างถึงใน เจริญวิชญ์  สมพงษ์ธรรม, ����) สมรรถนะนั� น มี

ความสาํคญัต่อการสรรหาคดัเลือก ประเมิน และพฒันาบุคลากรให้ตรงตามวตัถุประสงคข์องตาํแหน่ง

งานและองคก์ารไดม้ากที�สุด ซึ� งสอดคลอ้งกบัสํานักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (����) ที�

ระบุว่า สมรรถนะ มีความสําคญัต่อการปฏิบติังานของบุคคลและองค์การโดยรวม โดยช่วยให้การคดั

สรรบุคคลที�มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และพฤติกรรมที�เหมาะสมกบังานตามที�องค์การตอ้งการ
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อย่างแทจ้ริง นอกจากนี� ยงัช่วยให้ผูป้ฏิบติังานทราบถึงระดับความรู้ความสามารถของตนเองว่าอยูใ่น

ระดบัใดและจะตอ้งพฒันาเรื�องใดดว้ยวิธีใดจึงจะทาํให้ตนเองพฒันาไดม้ากขึ�น และเป็นประโยชน์ใน

การพฒันาบุคลากรในองค์การให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคลากรและองค์การ ซึ� งเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกบั สีมา สีมานันท ์(����) ยงักล่าวถึงความสาํคญัของสมรรถนะว่า ช่วยใหบุ้คลากรมีความ

มุ่งมั�น และเข้มแข็งเอาจริงเอาจังในงานมีความกระตือรือร้นไม่ย่อท้อต่องานอย่างง่ายๆ บุคลากรมี

จิตสํานึกในความรับผิดชอบอย่างสูงที�จะทาํงานให้ถูกตอ้งสมบูรณ์ที�สุด บุคลากรได้รับการพัฒนา

ความรู้ และทกัษะตามงานในหน้าที�ของตน และขององค์การ บุคลากรมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ� งของ

องคก์าร มีส่วนร่วมในความสาํเร็จและมีความรู้สึกรู้ร้อนรู้หนาวไปดว้ยเมื�อองคก์ารมีปัญหา 

จากหลากหลายความคิดเห็นเกี�ยวกบัความสําคญัของสมรรถนะ ซึ� งมีลกัษณะใกลเ้คียงกนัจึง

สรุปไดว้่า สมรรถนะ มีความสําคญัเกี�ยวกบัการคดัเลือกบุคคลเขา้ทาํงานหรือการพฒันาบุคคลให้ตรง

กบัความตอ้งการขององคก์าร ช่วยตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรในองคก์ารได้

ชดัเจนขึ�น บุคลากรและองคก์ารไดรั้บการพฒันาไปในทิศทางเดียวกนั บุคลากรในองคก์รมีขวญักาํลงัใจ

ในการปฏิบติังานช่วยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการทาํงานมากขึ�น จนทุกคนในองคก์ารมีความผูกพนักนั

ร่วมกนัสร้างงาน ผลิตงานเพื�อไปสู่เป้าหมายอนัเดียวกนัอยา่งมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพจนกลายเป็น

วฒันธรรมขององคก์าร 

องค์ประกอบของสมรรถนะ  

ตามหลกัแนวคดิของ McClelland (197�) องคป์ระกอบของสมรรถนะ มี � ส่วน ดงันี�   

1. ความรู้ คือ ความรู้เฉพาะในเรื� องที�ต้องรู้เป็นความรู้ที� เป็นสาระสําคัญ เช่น ความรู้ด้าน

เครื�องยนต ์เป็นตน้  

 �. ทักษะ คือ สิ� งที�ตอ้งการให้ทาํไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ทกัษะทางคอมพิวเตอร์ ทักษะ

ทางการถ่ายทอดความรู้ เป็นตน้ ทกัษะที�เกิดไดน้ั�นมาจากพื�นฐานทางความรู้ และสามารถ ปฏิบติัได้

อยา่งคล่องแคล่ววอ่งไว 

 �. ความคิดเห็นเกี�ยวกับตนเอง คือ เจตคติ ค่านิยม และความคิดเห็นเกี�ยวกบัภาพลักษณ์ของ

ตนเอง หรือสิ�งที�บุคคลเชื�อว่าตนเองเป็น เช่น ความมั�นใจในตนเอง เป็นตน้  

 �. บุคลิกลักษณะประจําตัวของบุคคลเป็นสิ� งที�อธิบายถึงบุคคลนั� น  เช่น คนที� น่าเชื�อถือ 

ไวว้างใจได ้หรือมีลกัษณะเป็นผูน้าํ เป็นตน้  

 �. แรงจูงใจ/ เจตคติ เป็นแรงจูงใจหรือแรงขบัภายใน ซึ� งทาํให้บุคคลแสดงพฤติกรรม ที�มุ่งไปสู่

เป้าหมาย หรือมุ่งสู่ความสําเร็จ เป็นตน้ สรุปความหมายคาํว่า สมรรถนะ ว่า คือ ความรู้ ทกัษะ และ
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คุณลกัษณะส่วนบุคคล ที�ส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมที�จาํเป็น และมีผลทาํให้บุคคลนั�นปฏิบติังานใน

ความรับผิดชอบของตนไดดี้กวาผูอื้�น สมรรถนะ ของคนซึ� งเกิดได้จาก � ทางด้วยกนั อาจกล่าวไดว้่า 

สมรรถนะเป็นพรสวรรคที์�ติดตวัมาตั�งแต่เกิด เกิดจากประสบการณ์การทาํงาน และเกิดจากการฝึกอบรม

และพฒันาทั�ง � ส่วนดงักล่าวขา้งตน้แสดงความสัมพนัธ์ในเชิงอธิบายดงัภาพที� � 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� � Iceberg Model ของสมรรถนะ 

จากภาพจะพบว่า skill และ knowledge อยู่ส่วนบน หมายถึงว่าทั� ง  skill และ knowledge 

สามารถพฒันาขึ�นไดไ้ม่ยากจะโดยวิธีการศึกษาคน้ควา้ หรือประสบการณ์ตรง และมีการฝึกฝนจนเกิด

ความชาํนาญ 

 จากแนวคิดของแมคเคิลแลนดน์ั�นสกอตด์ บี พารี เห็นควรจะรวมส่วนประกอบที�เป็นความคิด

เกี�ยวกบัตนเอง คุณลกัษณะและแรงจูงใจเขา้เป็นกลุ่มเรียกวา่ คุณลกัษณะ (attributes) 

 ดังนั� นบางครั� งเมื�อพูดถึงองค์ประกอบของสมรรถนะจึงมีเพียง � ส่วนคือ ความรู้ ทักษะ 

คุณลกัษณะ ซึ� งตามทศันะของแมคเคิลแลนด์กล่าวว่า (สุกญัญา รัศมีธรรมโชติ ���� : ��) สมรรถนะ

เป็นส่วนประกอบขึ�นมาจากความรู้ ทักษะ และเจตคติ/แรงจูงใจ หรือ ความรู้ ทักษะ และเจตคติ/

แรงจูงใจก่อใหเ้กิดสมรรถนะ ดงัภาพที�� 

 

 

 

 

 

ภาพที� �  สมรรถนะเป็นส่วนประกอบที�เกิดขึ�นมาจากความรู้  ทกัษะ  เจตคติ 

 จากภาพ ความรู้ ทกัษะ และเจตคติไม่ใช่สมรรถนะแต่เป็นส่วนหนึ�งที�ทาํให้เกิดสมรรถนะ 

Knowledge 

Motives 
Trait 

Self-concept 

A               B 

ความรู้ ทกัษะ เจตคติ 

ทาํใหบุ้คคลต่างกนั ขั�นพื�นฐาน 

สมรรถนะ 

Skill 
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 ดงันั�นความรู้โดดๆ จะไม่เป็นสมรรถนะ แต่ถา้เป็นความรู้ที�สามารถนาํมาใชใ้หเ้กิดกิจกรรมจน

ประสบความสําเร็จถือว่าเป็นส่วนหนึ� งของสมรรถนะ สมรรถนะในที�นี� จึงหมายถึงพฤติกรรมที�

ก่อให้เกิดผลงานสูงสุดนั�น  ตวัอย่างเช่น ความรู้ในการขบัรถ ถือว่าเป็นความรู้ แต่ถา้นาํความรู้มาทาํ

หนา้ที�เป็นผูส้อนขบัรถ และมีรายไดจ้ากส่วนนี�  ถือว่าเป็นสมรรถนะ 

 

การกาํหนดสมรรถนะ 

 การกาํหนดสมรรถนะ หรือการสร้างรูปแบบสมรรถนะ (competency model) สามารถกาํหนด

ไดด้งันี�  (อานนท ์ศกัดิ� วรวชิญ ์����:�� ; สุกญัญา รัศมีธรรมโชติ ���� : �� – 51 ; 58 – 59) 

 ในการกําหนดสมรรถนะจะเริ� มจากการนําวิสัยทัศน์ (vision) พันธกิจ (mission) ค่านิยม 

(values) ขององคก์ารมาเป็นแนวทางในการกาํหนดสมรรถนะ ดงัภาพที� � 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� � การกาํหนดสมรรถนะ 

 จากภาพจะเห็นความสอดคล้องไปในทิศทางที�ต่อเนื�องกันของสมรรถนะที�จะช่วยให้งาน

เป็นไปด้วยดี  (Alignment) ซึ� งเริ� มจาก วิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือค่านิยม สู่เป้าหมายขององค์การ มา

กาํหนดเป็นกลยุทธ์ขององค์การ จากนั�นมาพิจารณาถึงสมรรถนะหลกั ที�จะทาํให้บรรลุเป้าหมายของ

ยทุธศาสตร์องคก์ร 

สมรรถนะหลกั 

(Core Competency) 

สมรรถนะหนา้ที� 

(Functional Competency) 

สมรรถนะส่วนบุคคล 

(Personal Competency) 

สมรรถนะของงาน 

(Job Competency) 

พนัธะกิจ 

วสิยัทศัน ์

ค่านิยม 
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องค์การมีอะไรบ้าง จะใช้ความรู้  ทักษะ และคุณลกัษณะอะไรที�จะผลักดันให้บรรลุเป้าหมายของ

องคก์าร จากสมรรถนะหลกัก็มาพิจารณาสมรรถนะของหน้าที�ของบุคคลในองคก์ารตามตาํแหน่งตามๆ 

ซึ� งจะตอ้งสอดคลอ้งกบัสมรรถนะของบุคคล สมรรถนะของบุคคลกบัสมรรถนะหน้าที�จะไปในทาง

เดียวกนังานต่างๆ กจ็ะไปในทางเดียวกนั 

ตวัอยา่งสมรรถนะ 

 �.สมรรถนะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ การติดต่อสื�อสาร ความมั�นใจตนเอง ความคิดสร้างสรรค ์และ

การสร้างนวตักรรม เป็นตน้ 

 �.สมรรถนะของผูจ้ดัการ ไดแ้ก่ การติดต่อสื�อสาร การวางแผน และการบริหารงาน การทาํงาน

เป็นทีม ความสามารถเชิงกลยทุธ์ ความสามารถดา้นต่างประเทศ ความสามารถในการจดัการตนเอง  

เป็นตน้ 

 

การนําสมรรถนะ มาประยุกต์ใช้ในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

 การนําสมรรถนะไปประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย ์(HR) สามารถทําได้หลาย

ประการคือ  

 �. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (human resource planning) จะเป็นการวางแผนทรัพยากร

มนุษย ์ทั�งความตอ้งการเกี�ยวกบัตาํแหน่งซึ�งจะตอ้งเกี�ยวขอ้งกบัการกาํหนดสมรรถนะในแต่ละตาํแหน่ง 

เพื�อให้ทราบว่าในองคก์ารมีคนที�เหมาะสมจะตอ้งมีสมรรถนะใดบา้ง เพื�อให้สอดคลอ้งกบัการวางกล

ยทุธ ์

 �. การตี ค่างาน และการบริหารค่าจ้าง และเงินเดือน (job evaluation of wage and salary 

administration) competency สามารถนํามาใช้ในการกาํหนดค่างานเช่นวิธีการ Point method โดยการ

กาํหนดปัจจยัแลว้ให้คะแนน ว่าแต่ละปัจจยัมีความจาํเป็นตอ้งใชใ้นตาํแหน่งงานนั�นๆ มากนอ้ยเพียงใด

เป็นตน้  

 �. การสรรหา และการคดัเลือก (recruitment and selection) เมื�อมีการสมรรถนะแลว้การสรรหา

พนกังาน กต็อ้งใหส้อดคลอ้งกบั Competency ตรงกบัตาํแหน่งงาน  

 �. การบรรจุตําแหน่งก็ควรคํานึงสมรรถนะ (competency) ของผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมหรือมี

ความสามารถตรงตามตาํแหน่งที�ตอ้งการ  

 �. การฝึกอบรม และพัฒนา (training and development) การฝึกอบรมและพฒันาก็ดาํเนินการ

ฝึกอบรม ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะของบุคลากร ใหเ้ตม็ขีดสุดของแต่ละคน  
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 �. การวางแผนสายอาชีพและการสืบทอดตําแหน่ง (career planning and succession  planning) 

องคก์ารจะตอ้งวางแผนเส้นทางอาชีพ ในแต่ละเส้นทางที�แต่ละคนกา้วเดินไปในแต่ละขั�นตอนนั�นตอ้งมี 

competency อะไรบา้ง  องคก์ารจะช่วยเหลือให้กา้วหน้าได้อยา่งไร  และตนเองจะตอ้งพฒันาอย่างไร 

ในองคก์ารจะตอ้งมีการสร้างบุคคลขึ�นมาแทน ในตาํแหน่งบริหารเป็นการสืบทอด จะตอ้งมีการพฒันา

สมรรถนะอย่างไร และต้องมีการวัด competency เพื�อนําไปสู่การพัฒนาอย่างไร ซึ� งจะนําไปสู่

กระบวนการฝึกอบรมต่อไป 

 7. การโยกย้าย การเลิกจ้าง การเลื�อนตําแหน่ง (rotation termination and promotion) การทราบ 

competency ของแต่ละคน ทาํให้สามารถบริหารงานบุคคลเกี�ยวกบัการโยกยา้ย การเลิกจ้าง และการ

เลื�อนตาํแหน่งไดง่้ายและเหมาะสม 

 8. การจัดการผลการปฏิบัติงาน (performance management) เป็นการนําหลักการจัดการทาง

คุณภาพที�เรียกว่า วงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการวางแผนทรัพยากรมนุษย ์ตั�งแต่การวางแผนที�ตอ้ง

คาํนึงถึง competency ของแต่ละคน วางคนให้เหมาะกบังาน และความสามารถรวมทั�งการติดตามการ

ทาํงาน และการประเมินผลก็พจิารณาจาก competency เป็นสาํคญั และนาํผลที�ไดไ้ปปรับปรุงต่อไป  

 จากทฤษฎีสมรรถนะ กล่าวมาข้างต้นขอสรุปว่า ทฤษฎีสมรรถนะ ขีดความสามารถการ

ปฏิบติังานในครั� งนี�สามารถสรุปไดว้า่คือความรู้ ทกัษะ ความสามารถและคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมของ

บุคคล ซึ� งจาํเป็นตอ้งมีการในปฏิบัติงานตาํแหน่งหนึ� งๆ ให้ประสบความสําเร็จโดยได้ผลงานสูงกว่า

มาตรฐานที�กาํหนด ซึ�งจะส่งผลในการพฒันาบุคลากรในองคก์รต่อไปในอนาคต 

 สาํหรับการนาํแนวคิดและทฤษฎีที�เกี�ยวกบัสมรรถนะมาใชใ้นการบริหารการปฏิบติังานของ

บุคลากรในองค์กร ที�มุ่งเน้นทรัพยากรที�มีความสามารถ และได้นําทฤษฏีฐานทรัพยากร (Resource 

based View Theory ) มาใช้ในการสร้างสมรรถนะเพื�อพัฒนาทรัพยากรมนุษยที์�สามารถสร้างความ

ได้เปรียบเชิงการแข่งขนั ซึ� งแสดงออกถึงลักษณะที�สําคญัของทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ที�จาํเป็นต้องมี 

ทรัพยากรนั�น จะตอ้งก่อให้เกิดคุณค่าขึ�นภายในองค์กร หายาก ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้หรือมี

ตน้ทุนลอกเลียนแบบสูง และความสามารถที�ทดแทนไม่ได ้ ซึ� งจะถูกควบคุมโดยองคก์รที�จะมีการนาํ

สมรรถนะไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ร เพื�อที�จะใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายที�วาง

ไว ้และองคก์รมีความจาํเป็นที�จะตอ้งพฒันาและมีการสร้างสมรรถนะให้กบัทรัพยากรมนุษยใ์นทุกๆ 

ดา้น เช่น ด้านความรู้ ความสามารถ ให้ความพร้อมที�จะเผชิญกบัการแข่งขนั และเพื�อความอยู่รอดของ

องคก์รในโลกปัจจุบนั 
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บทสรุป 

 จากที�ผ่านมาจะเห็นไดว่้ามีทั�งภาครัฐและภาคเอกชนที�นาํแนวคิดสมรรถนะไปใชแ้ลว้ประสบ

ผลสําเร็จและการประยุกต์ใช้แนวคิดสมรรถนะเพื�อพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ร ดว้ยมุ่งให้ความ

สนใจการพฒันาขีดความสามารถของบุคคลในองคก์รหรือหน่วยงาน โดยยดึแนวทางการพฒันาองค์

ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ และความสามารถที�มาจากตัวคน โดยมีที�มาจากพื�นฐานความรู้ ทักษะ 

ความสามารถ วิธีคิด คุณลักษณะส่วนบุคคล และแรงจูงใจ ดังนั�นเมื�อนําแนวคิดสมรรถนะไปสู่การ

ประยกุตใ์ชค้วามสามารถเชิงสมรรถนะ ว่ามีประโยชน์ต่อการพฒันา ระดบัพนกังาน ระดบัผูบ้ริหารและ

ระดบัองค์กร สามารถประเมินตนเองว่ามีจุดแข็ง จุดอ่อน ในด้านใด เมื�อเทียบกบัมาตรการในองคก์ร 

สามารถที�จะกาํหนดทิศทาง และแนวทางในการพฒันาตนเอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น ใน

มาตรฐานการทาํงาน ซึ� งจะส่งผลต่อประโยชน์ในระดบัองคก์ร คือทาํใหอ้งคก์รมีมาตรฐานกลางในการ

บริหารงานบุคคล ผลการประเมินมีความน่าเชื�อถือและสอดคล้องกันมากขึ�น องค์กรเองสามารถ

เปลี�ยนแปลงและปรับปรุงการบริหารงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพในการสรรหาบุคลากรเขา้มาทาํงานได้

ตลอด โดยการปรับสมรรถนะที�ตอ้งการให้สอดคลองกับตาํแหน่งงาน ที�เสนอในการรับสมัครงาน 

ลงทุนในการบริหาร และพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้เกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด ทาํให้

องค์กรสามารถพฒันา และเปลี�ยนความสามารถของบุคคลมาเป็นความสามารถในการแข่งขนั และ

ความยั�งยืนขององคก์รได ้การนาํแนวคิดสมรรถนะมาประยุกต์ใชใ้นองคก์ร เพื�อการพฒันาทรัพยากร

มนุษยย์ิ�งเพิ�มความสามารถขององค์กรและความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในการบริหารบุคคล และมี

ประสิทธิภาพในการบริหารงาน ตอ้งเริ�มตั�งแต่การวางแผนทรัพยากรมนุษยใ์ห้ตรงกบัความตอ้งการของ

องค์กร เพื�อให้สอดคลอ้งกบัการวางกลยุทธ์ การพิจารณาคาํตอบแทนและใชใ้นระบบบริหารผลการ

ปฏิบติังาน การสรรหาและการคดัเลือก เมื�อมีการสมรรถนะแลว้การสรรหาพนกังานก็ตอ้งใหส้อดคลอ้ง

กับสมรรถนะ ตรงกับตําแหน่งงาน การบรรจุตาํแหน่งก็ควรคาํนึงสมรรถนะ ของผู ้มีคุณสมบัติ

เหมาะสมตรงตามตําแหน่งที�ต้องการนําไปสู่การฝึกอบรมและพัฒนา ก็ดําเนินการฝึกอบรมให้

สอดคลอ้งกบัสมรรถนะของบุคลากรใหเ้ตม็ขีดสุดของแต่ละคน การวางแผนสายอาชีพและการสืบทอด

ตาํแหน่งองคก์ร จะตอ้งวางแผนเส้นทางอาชีพในแต่ละเส้นทางที�แต่ละคนกา้วเดินไป ในแต่ละขั�นตอน

นั�นตอ้งมีสมรรถนะอะไรบา้ง และตนเองจะตอ้งพฒันาอยา่งไร ในองคก์รจะตอ้งมีการสร้างบุคคลขึ�นมา

แทนในตาํแหน่งบริหารเป็นการสืบทอด จะต้องมีการพัฒนาสมรรถนะอย่างไร และต้องมีการวัด

สมรรถนะ เพื�อนาํไปสู่การพฒันาอยา่งไร ซึ� งจะนาํไปสู่กระบวนการฝึกอบรมต่อไป เมื�อเกิดสมรรถนะ

บุคคลแล้ว ผลที�เกิดขึ� นต่อองค์กร คือ ฝ่ายบริหารสามารถนําผลการประเมินมาเป็นตัวชี� วัดในการ
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คดัเลือก เลื�อนขั�นเลื�อนตาํแหน่งบุคลากรในองคก์ร สามารถระบุสมรรถนะหลกัที�แทจ้ริงขององคแ์ละ

ในการแข่งขันกับองค์กรอื�นได้ สามารถกาํหนดทิศทางการพัฒนา เพื�อสร้างความเข้มแข็ง และ

ความสามารถในการแข่งขนัได้ ดังนั�นการศึกษาเรื� องการประยุกต์ใช้สมรรถนะเพื�อพฒันาทรัพยากร

มนุษยใ์นองค์กร จึงเกี�ยวเนื�องกบัการคน้หา และการระบุคุณลกัษณะที�เหมาะสมของผูป้ฏิบตัิงาน อนั

ได้แก่พนักงานทุกระดับขององค์กร ที�จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีผลการ

ปฏิบติังานที�ดีเลิศ เพื�อใหอ้งคก์รเจริญเติบโตไดอ้ยา่งมั�นคงและประสบผลสาํเร็จอยา่งยั�งยนืต่อไป 
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บทคดัย่อ 

บทความนี� มีวตัถุประสงค์เพื�อนาํเสนอเกี�ยวกบัความ(ไม่)เสมอภาคทางเพศของคู่รัก LGBTQ 

ในประเทศไทย แนวคิดเกี�ยวกบัสิทธิความเสมอภาค จุดเริ�มตน้และพฒันาการของกฎหมายที�รับรองการ

ใช้ชีวิตคู่ของคู่รัก LGBTQ ปัญหาและขอ้เรียกร้องของของกลุ่มคู่รักที�มีความหลากหลายทางเพศใน

ประเทศไทยที�ทาํให้เกิดร่างพระราชบญัญติัคู่ชีวิตขึ�น สาระสาํคญัของร่างพะราชบญัญติั.คู่ชีวิต พ.ศ. ... 

จากเนื�อหาในร่างกฎหมายฉบบันี� ยงัขาดความเท่าเทียมเหมือนคู่สมรสชายหญิง จึงเกิดการเปลี�ยนแปลง

ที�นําไปสู่ความเท่าเทียม โดยประชาชนเป็นส่วนสําคญัในการร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านร่างพ.ร.บ.

แกไ้ขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์(ป.พ.พ.) มาตรา ���� เพื�อให้ไดก้ฎหมายที�รับรองการสมรส

ของกลุ่มบุคคลที�มีความหลากหลายทางเพศนั�นมีความเท่าเทียมกนัตามหลกัสิทธิขั�นพื�นฐานที�ติดตวัทุก

คนมาตั�งแต่กาํเนิดอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียมกนัโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ

 

คาํสําคัญ: ความหลากหลายทางเพศ, ความเสมอภาคทางเพศ,  คู่ชีวิต 
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Abstract 

This article is intended to present the (non) gender equality of LGBTQ couples in Thailand., 

the concept of equality rights. The beginning and development of the law that guarantees the marriage 

of LGBTQ couples. Problems and demands of LGBTQ couples in Thailand that have led to the 

adoption of the Marriage Couple Act. The essence of the Draft of the Life Partner Act B.E. Important 

in sharing opinions through the draft Act Amendment of the Civil and Commercial Code, Section 

1 4 4 8  To achieve a law that guarantees marriage of a LGBTQ is equal to the fundamental rights 

inherent to all people from birth, equally and without discrimination.  

 

Keywords: LGBTQ, gender equality, couples 

 

บทนํา 

 “กลุ่มบุคคลที�รักเพศเดียวกนั” “กลุ่มคนรักร่วมเพศ” หรือ“กลุ่มบุคคลที�มีความหลากหลายทาง

เพศ” LGBTQ : Lesbian Gay Bisexual Transgender and Questioning/Queer หมายถึง กลุ่มบุคคลที� มี

สภาวะทางเพศแตกต่างออกไปจากขอ้เท็จจริง มีจิตใจ ความรู้สึกไม่ตรงตามสรีระของตนเอง บุคคล

เหล่านี� ประกอบด้วย ผูห้ญิงที�รักผูห้ญิงด้วยกนั (Lesbian) ผูช้ายที�รักผูช้ายดว้ยกนั (Gay) บุคคลที�รักทั� ง

สองเพศ (Bisexual) บุคคลขา้มเพศหรือบุคคลที�มีเพศสภาพไม่สัมพนัธ์กบัเพศกาํเนิดหรือบุคคลที�ผ่าน

การผ่าตดัแลว้(Transgender) เควียร์เป็นการเรียกกวา้งๆ หมายถึงกลุ่มคนที�ไม่ไดมี้เพศตามขนบสังคม

ทั�วไปไม่จาํกดักรอบ Questioning กาํลงัคน้หาตวัเองอยู่ หรือ Queer เพศไร้กรอบ (Medical Students of 

Thailand, ����)หรือที�รู้จกักนัในปัจจุบนัว่า  “LGBT’’ วงการจิตแพทยท์ั�วโลกนั�นยอมรับว่าพฤติกรรม

เบี�ยงเบนทางเพศไม่ใช่สิ� งผิดปกติไม่ใช่โรคอย่างเช่น ประเทศเนเธอแลนด์ ฝรั�งเศส สวีเดน และ

เดนมาร์ก รวมทั� งอนุญาตให้คู่รักLGBTQนั� นสามารถเขา้ร่วมพิธีสมรส รวมทั�งมีสิทธิหย่าร้างกันได ้

(Mahareerachatkul, 2002) 

สาํหรับประเทศไทยนั�นยงัไม่ไดรั้บการบญัญติักฎหมายในการรับรองสถานะใชชี้วิตคู่ร่วมกนั

ของคู่รักที�มีความหลากหลายทางเพศ แต่ก็ได้พยายามต่อสู้เพื�อให้องค์กรภาครัฐให้การยอมรับและ

รับรองสิทธิเพื�อให้เกิดความเสมอภาคในทางกฎหมายจนเกิดแนวคิดในการร่างพระราชบญัญติัคู่ชีวิต

ขึ�น เพื�อรับรองสถานะใชชี้วิตคู่ร่วมกนัของคู่รักที�มีความหลากหลายทางเพศ เพื�อให้เกิดสิทธิในทาง

กฎหมายภายใต้หลักนิติรัฐเดียวกัน ทางด้านกระแสตอบรับหลังจากที�  ครม.มีมติเห็นชอบร่าง
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พระราชบญัญติัคู่ชีวิต ในสังคมออนไลน์อย่างทวิตเตอร์ มีการแสดงความคิดเห็นกนัหลากหลายโดย

ผ่าน #ไม่เอาพรบคู่ชีวิต มีจาํนวนมากจนติดเทรนด์ทวิตเตอร์ประเทศไทยในอนัดับ� และต่อมาทาง

รัฐสภาไดเ้ผยแพร่ร่างพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ�มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย(์ฉบบัที�..)พ.ศ.....

บนเว็บไซต์รัฐสภาเพื�อเปิดรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา �� ของรัฐธรรมนูญ มีผูเ้ขา้มาแสดงความ

คิด เห็ น แ ล้วก ว่ า �� ,���  ร าย  มี ผู ้เข ้า เยี� ยม เว็บ ไซ ต์  � ,�� �,���  ร าย  (Parliament Secretariat of 

Representatives Report the results of the hearing And report the analysis, ����) แต่ก็มีบางองคก์รที�ไม่

ตอ้งการให้มีการแกไ้ขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์แต่มีการเรียกร้องให้มีการร่างกฎหมายใหม่

ขึ�นมาแทนเพื�อรับรองสถานะทางกฎหมายให้แก่คู่รักเพศเดียวกนัโดยเฉพาะ รัฐจาํเป็นจะตอ้งพิจารณา

ถึงรูปแบบกฎหมายในการรับรองโดยตอ้งคาํนึงถึงบริบทสังคมและวฒันธรรมเป็นส่วนสําคญัในการ

แกไ้ขหรือเพิ�มเติมบทบญัญติักฎหมายเพื�อใหเ้กิดความเสมอภาคทางเพศ 

ผูเ้ขียนจึงมีความสนใจที�จะนาํเสนอขอ้เรียกร้องของกลุ่มคนรักเพศเดียวกนัหรือต่างเพศใน จาก

การวิเคราะห์ผ่านร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต โดยบทความวิชาการนี� ผู เ้ขียนได้ ทบทวนศึกษาขอ้มูล 

งานวิจัยที�เกี�ยวขอ้ง วิเคราะห์ ตลอดจนความคิดเห็นของผูเ้ขียนมาประกอบเพื�อเป็นแนวทางในการ

อธิบายความเสมอภาคทางเพศของคู่รักที�มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ)  

 

พื�นฐานเกี�ยวกับสิทธิ และความเสมอภาค 

สิทธิ หมายถึง ความรู้สึกที� รับรู้ได้ในตวัมนุษยม์าตั� งแต่เกิดหรือเกิดขึ�นโดยกฎหมายเพื�อให้

มนุษยไ์ด้รับประโยชน์ และมนุษยจ์ะเป็นผูเ้ลือกสิ�งนั�นเอง โดยไม่มีผูใ้ดบงัคบัได้เช่น สิทธิในการกิน 

การนอน แต่สิทธิบางอย่างมนุษยไ์ดรั้บโดยกฎหมายกาํหนดให้มี เช่น สิทธิในการมี การใช้ทรัพยสิ์น 

สิทธิในการร้องทุกขเ์มื�อตน ถูกกระทาํละเมิดกฎหมาย (Songnirun, 2018) 

ความเสมอภาค (Equality) ความหมายตามระบอบประชาธิปไตย หมายถึง การที�ประชาชนทุก

คนในประเทศมีความเสมอภาคหรือความเท่าเทียมกนัในเรื� องสิ�งจาํเป็นขั�นพื�นฐานต่อการอยู่รอดและ

พฒันาตวัเองตามหลกัสิทธิมนุษยชน คือ ปัจจยั� ความมั�นคงปลอดภยัในชีวิตและร่างกาย การนับถือ

ศาสนา การศึกษาและการรับรู้ข่าวสาร การเขา้ถึงบริการสาธารณะและสวสัดิการสังคม การประกอบ 

อาชีพ การมีส่วนร่วมทางการเมือง และการไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมาย 

หลกัสิทธิมนุษยชนปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษชน(Universal Declaration of Human Right 

หรือ UDHR) ขอ้� ระบุไวว่้า “ทุกคนย่อมมีสิทธิและอิสรภาพทั�งปวงตามที�กาํหนดไวใ้นปฏิญญานี� โดย

ปราศจากการแบ่งแยกไม่ว่าจะชนิดใด อาทิ เชื�อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง
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หรือทางอื�นพื�นเพทางชาติหรือสังคม ทรัพยสิ์นการเกิดหรือสถานะอื�น ๆนอกจากนี�จะไม่มีการแบ่งแยก

ใดบนพื�นฐานของสถานะทางการเมืองทางกฎหมายหรือทางการระหว่างประเทศของประเทศหรือ

ดินแดนที�บุคคลสังกดัไม่ว่าดินแดนนี� จะเป็นเอกราชอยู่ในความพิทกัษ์ไม่ได้ปกครองตนเองหรืออยู่

ภายใตก้ารจาํกดัอธิปไตยและอื�น ๆ(Universal Declaration on Human Rights, 2008) 

แนวคิดสนบัสนุนไดแ้ก่ แนวคิดเกี�ยวกบัเพศวิถีและ ความหลากหลายทางเพศที�ระบุว่าบุคคลมี

ความแตกต่างหลากหลายทางเพศรสนิยมทางเพศและอตัลกัษณ์ทางเพศ ไม่ไดจ้าํกดัเฉพาะแค่เพศชาย

กบัเพศหญิงตามที�กาํเนิด (Tharawan, ����) สอดคลอ้งกบัทฤษฎีกฎหมาย เควียร์ (Queer Legal Theory) 

 

พฒันาการของกฎหมายที�รับรองการใช้ชีวติคู่ของคู่รักที�มีความหลากหลายทางเพศ 

จุดเริ�มตน้อยูที่�ประเทศแถบทวีปยโุรปที�มีการผา่นกฎหมายการสมรสของเพศเดียวกนัมากที�สุด

โดยเริ�มจากใน ค.ศ. ���� ประเทสเนเธอแลนด์เป็นประเทศแรกในโลกที�มีกฎหมายอนุญาตให้มีการ

สมรสเพศเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย � ปีต่อจากนั�นประเทศเบลเยียมเป็นประเทศที�� ของโลกที�

อนุญาตให้มีการ สมรสเพศเดียวกนัโดยถูกต้องตามกฎหมายแต่ยงัไม่อนุญาตให้รับเด็กเป็นบุตรบุญ

ธรรม และต่อมาใน ค.ศ. ���� ประเทศสเปนเป็นประเทศที��ของโลกที�แกไ้ขกฎหมายอนุญาตให้มีการ

สมรสเพศเดียวกัน อีกทั� งอนุญาตให้คู่สมรสเพศเดียวกันสามารถรับบุตรบุญธรรมได้ หลังจากนั� น 

ประเทศสวีเดนผ่านกฎหมาย Partnership Act ใช้บงัคบัใน ค.ศ. ���� ให้สิทธิแก่บุคคลเพศเดียวกนัใน

การอยู่ร่วมกันได้ตามกฎหมาย หากเป็นเพียงการจดทะเบียนความสัมพันธ์กันเท่านั� นไม่ใช่การจด

ทะเบียนสมรส โดยผูที้�จะจดทะเบียนนั�นจะตอ้งมีอายไุม่ต ํ�ากว่า �� ปี และตอ้งไม่เป็นการจดทะเบียน

ความสัมพนัธ์กบัญาติสนิท ส่งผลให้สวีเดนเป็นประเทศที�� ของโลกที�ผ่านกฎหมายสมรสเพศเดียวกนั 

ในเวลาต่อมา ประเทศแคนาดา แอฟริกาใต้ รัฐคอนเนคติคัตและแมสซาชูเซ็ต ของประเทศ

สหรัฐอเมริกาไดผ้า่นกฎหมายให้สิทธิคู่รักเพศเดียวกนัที�จะเลือกทาํการสมรสในโบสถด์ว้ยหรือไม่ก็ได ้

โดยบาทหลวงมีสิทธิที�จะเลือกที�จะกระทาํพิธีให้หรือไม่กไ็ด ้ 

วนัที�  �� มิถุนายน ค.ศ ���� ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที� �� ของ โลกที�มีกฎหมาย

รับรองการสมรสเพศเดียวกนัในทุก ๆรัฐ แต่ละรัฐจะมีขอ้กฎหมายที�มีรายละเอียดแตกต่างกนัเช่น บาง

รัฐให้มีการจดทะเบียนความสัมพันธ์กันได้แบบที� เรียกว่า Civil Unions หรือบางรัฐอนุญาตให้จด

ทะเบียนแบบ Domestic Partnerships เท่านั�น  
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ภาพที�� “ไตห้วนั” จดัพิธีแต่งงานใหคู่้รัก LGBTQ หลาย�� คู่ ครั� งแรกในเอเชีย 

ที�มา: Workpoint today (2019) 

 

สาํหรับในทวีปเอเชียไตห้วนั นบัเป็นประเทศแรกที�อนุญาตใหคู่้รักเพศเดียวกนัแต่งงานไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้งตามกฎหมายตามคาํตดัสินของศาลฎีกา โดยคณะผูพ้ิพากษาศาลฎีกามีคาํพิพากษาว่ากฎหมาย

ฉบบัที�หา้มการแต่งงานของคูรั่กเพศเดียวกนัเป็นกฎหมายที�ขดัต่อรัฐธรรมนูญที�กาํหนดคุม้ครองเสรีภาพ

การแต่งงานและความเสมอภาค และสั�งให้แกไ้ขหรือออกกฎหมายฉบบัใหม่แทนที�ภายใน � ปี ในส่วน

ของประเทศไทย แนวคิดที�ก่อให้เกิดกฎหมายการสมรสเพศเดียวกนันั�นเป็นแนวคิดเกี�ยวกบัสิทธิตาม

หลกัสิทธิมนุษยชนที�มนุษยทุ์กคนยอ่มมี “สิทธิขั�นพื�นฐาน” ในการสมรสไม่จาํเป็นว่าเฉพาะแต่ชายหญิง

เท่านั�นเพื�อสอดคลอ้งกบัหลกัความเสมอภาคที�ถือว่าเป็นหลกั พื�นฐานของศกัดิ� ศรีของความเป็นมนุษย์

ซึ� งย่อมไดรั้บการรับรองและคุม้ครองจากกฎหมายอยา่งเท่าเทียมกนั (Songnirun, ����) นอกจากนี� เมื�อ

มองจากมุมมองของสาํนกักฎหมายประวติัศาสตร์ที�เห็นว่า กฎหมายนั�นเป็นพลวติั อนัหมายถึงกฎหมาย

นั�นย่อมเปลี�ยนไปตามความตอ้งการของสังคมที�มีความเปลี�ยนแปลงในช่วงหลายปีที�ผ่านมาเปิดกวา้ง

ขึ�น มีการยอมรับและรับรู้เกี�ยวกบัการที�คนจะมีอตัลกัษณ์ทางเพศหรือมีเพศวิถีแตกต่าง จากเพศสรีระ

มากยิ�งขึ�นซึ� งสังเกตไดจ้ากภาพยนตร์ ละครหรือแมก้ระทั�งพิธีกรในรายการโทรทศัน์ที�บางคน มีบุคลิกที�

ไม่ตรงกบัเพศตวัเองมาทาํหนา้ที�มากขึ�น นอกจากนี� ในการเลือกตั�งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรที�ผ่านมา จะ

เห็นว่าผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรที�มีเพศวิถีต่างจากเพศที�เกิดของตวัเองเขา้มามีบทบาทในทาง

การเมืองหรือพยายามเขา้มามีบทบาททางการเมืองมากขึ�น 

ดงันั�นร่างพระราชบญัญติัคู่ชีวิต พ.ศ. .... ถือว่ามีความจาํเป็นต่อสังคมในปัจจุบนัเป็นอย่างมาก 

เนื� องด้วยสภาพการณ์ในปัจจุบันมีกลุ่มคนต่าง ๆมากมายโดยเฉพาะกลุ่มที� เรียกว่า LGBTQ และ

เนื�องจากการที�ไม่ไดรั้บการยอมรับในสถานะทางสังคม รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ในทางสังคม เช่น สิทธิใน
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การก่อตั� งครอบครัว ซึ� งถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิขั�นพื�นฐานของบุคคลในสังคมด้วยเช่นกัน โดย

กฎหมายนี�จะเปิดพื�นที�ให้คนที�หลบมุมอยู ่กลา้ที�จะออกมายนืหยดัเพื�อตวัเองมากขึ�น 

 

 
  

ภาพที� � ขบวนพาเหรดรณรงคข์องผูมี้ความหลากหลายทางเพศ 

เพื�อสนบัสนุนกฎหมายแต่งงานของผูม้ีความหลากหลายทางเพศ 

ที�มา: BBC THAI (2018) 

 

ข้อเรียกร้องของกลุ่มคู่รักที�มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย 

ในวนัที� � สิงหาคม ���� คู่รักชายรักชายคู่หนึ� งตั�งใจเดินทางไปจดทะเบียนสมรส ณ ที�ว่าการ

อาํเภอเมืองเชียงใหม่ แต่ทั�ง�คนถูกปฏิเสธจากนายทะเบียน ไม่อนุญาตให้พวกเขาทั�ง�คนจดทะเบียน

สมรส ทั� งสองจึงร้องเรียนต่อคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภา

ผู ้แทนราษฎรโดยระบุว่าสิ� งที� เกิดขึ� นกับทั� ง�คนนั� นถือเป็นการละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ����ผลที�ตามมาคือคณะกรรมาธิการชุดดงักล่าวร่วมกบักรมคุม้ครอง

สิทธิ เสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมได้ยกร่างพ ระราชบัญ ญัติการจดทะเบียนคู่ชี วิต พ.ศ. ...ขึ� น 

(Suphawattanakul, ����) โดยระบุหลกัเหตุผลว่า “คู่ชีวิตเพศเดียวกนัเป็นจาํนวนมากที�ใชชี้วิตร่วมกนั

ดั�งครอบครัวทั�วไปแต่ไม่มีกฎหมายรองรับ สิทธิและหนา้ที�ในการเป็นคู่ชีวิตเช่นเดียวกบัคู่สมรส ซึ� งถือ

เป็นการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมและขดัต่อหลกัการ ที�รับรองไวใ้นรัฐธรรมนูญ ตลอดจนหลกัการ

สิทธิมนุษยชนสากลตามพันธกรณีระหว่างประเทศที�ประเทศไทย เข้าเป็นภาคี จึงจําเป็นต้องตรา

พระราชบญัญติัฉบบันี� เพื�อรับรองสิทธิของบุคคลดงักล่าว” และเพื�อยกระดบัการคุม้ครองสิทธิมนุษยชน 

ความเท่าเทียมโดยไม่เลือกปฏิบติั รัฐบาลจึงไดผ้ลกัดันพระราชบญัญติัเพื�อรับรองการสร้างครอบครัว

ของบุคคลที�มีความหลากหลายทางเพศ และยงัเป็นการดาํเนินการตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบบั
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ที�  � ซึ� งไทยนับเป็นประเทศแรกในเอเชียที� มีการผลักดันกฎหมายในลักษณ ะนี�  ในที� ประชุม

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบร่างพระราชบญัญติัคู่ชีวิต และร่างพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ�มเติมประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์(ฉบบัที�..) พ.ศ. …. เสนอโดยกระทรวงยุติธรรม ซึ� งคณะกรรมการกฤษฎีกา

ไดต้รวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแลว้ โดยมีหลกัเพื�อให้กลุ่มบุคคลที�มีความหลากหลายทางเพศ

ไดรั้บการคุม้ครองอยา่งเป็นธรรมเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบตัิ และใหส้ามารถดาํรงชีวิตในสังคมไดอ้ยา่งมี

ศักดิ� ศรี ต่อมาได้มีกระแสการวิพากษ์วิจารณ์กันบนโลกออนไลน์อย่าง Twitter ที�มีการรณรงค์ติด  

#สมรสเท่าเทียม เพื�อรณรงคก์ารแกไ้ขร่างพระราชบญัญติัโดยมีจุดประสงคคื์อการให้สิทธิแก่กลุ่มบุคคล

ที�มีความหลากหลายทางเพศ หรือ LGBTQ ให้สามารถแต่งงานและจดทะเบียนสมรสได้ ทั� งนี� ร่าง

พระราชบญัญติัคู่ชีวิตประกอบดว้ย � หมวด �� มาตรา มีการนิยามคาํว่า "คู่ชีวิต" ให้หมายถึง บุคคล � 

คน ที�ไม่สามารถจดทะเบียนสมรสได้ คือไม่ใช่ระหว่างชายและหญิง โดยจะจดทะเบียนคู่ชีวิตไดเ้มื�อ

อาย ุ�� ปีบริบูรณ์ ฝ่ายหนึ� งฝ่ายใดตอ้งมีสัญชาติไทย ทั�ง � ฝ่ายตอ้งยื�นคาํร้องและความยินยอมต่อหน้า

นายทะเบียน โดยใหคู่้ชีวิตมีสิทธิในการจดัการทรัพยสิ์น และจดัการหนี� สิน ร่วมกนัหลงัจดทะเบียนและ

ยงัมีการกาํหนดสิทธิและหนา้ที�ในการรับมรดกของคู่ชีวิตโดยให้นาํประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาอนุโลมใช ้หากคู่ชีวติเป็นคนไร้ความสามารถ ก็ใหมี้คู่ชีวิตเป็น ผูอ้นุบาล หรือผูพ้ิทกัษแ์ละเรื�องสาํคญั

ที�เกี�ยวขอ้งกบัทายาท ที�ร่างพระราชบญัญติัคู่ชีวิตให้สิทธิรับบุตรบุญธรรมร่วมกนัของคู่ชีวิตทั�งสองคน 

(Jatusripitak, 2018) 

ซึ� งที�กล่าวมานั�นก็เป็นสิทธิขั�นพื�นฐานที�เพิ�มเขา้มาเพื�อให้คู่รัก LGBTQ แต่ก็ยงัมีสิทธิอีกหลาย

ขอ้ที�คู่ชีวิตเพศเดียวกนัหรือขา้มเพศถูกจาํกดัอยู่ดี โดยเฉพาะเรื� องการหมั�นที�ยงัไม่สามารถกระทาํได ้

เรื�องสวสัดิการทั� งภาครัฐและภาคเอกชน สวสัดิการการรักษาพยาบาล กองทุนประกนัสังคม บาํเหน็จ

บาํนาญขา้ราชการ การลดหยอ่นภาษี การเปลี�ยนสัญชาติมาเป็นสัญชาติไทยของคู่ชีวิตที�เป็นชาวต่างชาติ 

หรือแมก้ระทั�งเรื�องการอุม้บุญที�หลายคนคาดหวงัให้เกิดขึ�นอยา่งถูกตอ้งนั�นก็ยงัไม่สามารถทาํได ้ 
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ภาพที� � ยื�นหนงัสือใหต้ั�งคณะทาํงานเพื�อพจิารณาการแกไ้ข ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

เรื�องเงื�อนไขการสมรสเพื�อให้ทุกคนมีสิทธิทางเพศความเท่าเทียมกนั 

ที�มา: PPTV HD (2019) 

 

สาระสําคญัของร่างพระราชบัญญตัิคู่ชีวิต 

สาระสําคญัของร่างพระราชบัญญติัคู่ชีวิตประกอบดว้ย � หมวด �� มาตรา มีการนิยามคาํว่า

“คู่ชีวิต” หมายความว่า บุคคลสองคนซึ� งเป็นเพศเดียวกันโดยกาํเนิด และได้จดทะเบียนคู่ชีวิตตาม 

พระราชบัญญัตินี�  กาํหนดให้ศาลที�มีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีเยาวชนและครอบครัว มีอาํนาจ 

พิจารณาพิพากษาคดีตาม พระราชบญัญัตินี�  กาํหนดให้การจดทะเบียนคู่ชีวิตจะทาํไดต่้อเมื�อบุคคลทั�ง

สองฝ่ายยินยอม มีอายุ �� ปีบริบูรณ์ และทั�งสองฝ่ายมีสัญชาติไทย หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งมีสัญชาติไทย 

 กาํหนดให้ในกรณีที�ผูเ้ยาวจ์ะจดทะเบียนคู่ชีวิต ตอ้งได้รับความยินยอมของบิดา มารดา ผูรั้บ

บุตรบุญธรรม ผูป้กครอง หรือศาล รวมทั�งกาํหนดให้ผูเ้ยาวย์่อมบรรลุ นิติภาวะเมื�อจดทะเบียนคู่ชีวิต 

กาํหนดให้คู่ชีวิตมีอาํนาจจัดการแทนผูเ้สียหายเช่นเดียวกบัสามีหรือภริยา (มาตรา � และ � (�) และมี

อํานาจดาํเนินคดีต่างผูต้ายต่อไปเช่นเดียวกับสามีหรือภริยา (มาตรา �� วรรคหนึ� ง) ตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากาํหนดบทบัญญัติเกี�ยวกับทรัพยสิ์นระหว่างคู่ชีวิต โดยแบ่งเป็น

ทรัพยสิ์นส่วนตวั และทรัพยสิ์นร่วมกนัคู่ชีวิตสามารถรับบุตรบุญธรรมได ้รวมทั�งคู่ชีวิตฝ่ายหนึ�งจะจด

ทะเบียน รับผูเ้ยาวซึ์� งเป็นบุตรบุญธรรมของคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ�งมาเป็นบุตรบุญธรรมของตนดว้ยก็ได ้เมื�อ

คู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ� งตาย ให้คู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ�งมีสิทธิและหนา้ที� เช่นเดียวกบัคู่สมรสตามบทบญัญตัิใน 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยว์่าดว้ยมรดกกาํหนดให้นาํบทบญัญติัในประมวลกฎหมายแพ่งและ
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พาณิชย ์ว่าด้วยคู่สมรส (มาตรา���� ���� ����) ครอบครัว และบุตรบุญธรรม มาใช้บงัคบัแก่คู่ชีวิต

ดว้ยโดยอนุโลม(Thanadirek, 2020) 

ขณะที�ร่างพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ�มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์(ฉบบัที�..) พ.ศ. .... 

มีสาระสาํคญัเป็นการแกไ้ขเพิ�มเติมบทบญัญติับางประการในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยเ์พื�อให้

สอดคลอ้งกบัร่างพระราชบญัญติัคู่ชีวิต พ.ศ. .... ดงันี�  

�.กาํหนดให้ชายหรือหญิงจะทาํการสมรสในขณะที�ตนมีคู่สมรสหรือคู่ชีวิตอยูไ่ม่ได ้

�.กาํหนดให้เหตุฟ้องหยา่ รวมถึงกรณีสามีหรือภริยาอุปการะเลี�ยงดูหรือยกยอ่งผูอื้�นฉันคู่ชีวิต 

�.กาํหนดให้สิทธิรับค่าเลี� ยงชีพในกรณีหย่าหมดไป ถา้ฝ่ายที�รับค่าเลี� ยงชีพสมรสใหม่หรือจดทะเบียน

คู่ชีวิต 

 

การเปลี�ยน(ไม่)ผ่านสู่ความเท่าเทยีมผ่านร่างพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 

(ป.พ.พ.) มาตรา ���� 

ทางส.ส. ธัญวจัน์ กมลวงศ์วฒัน์ และคณะพรรคกา้วไกล ได้เสนอร่าง พ.ร.บ. แกไ้ขประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์(ป.พ.พ.) มาตรา ���� อนุญาตให้บุคคลเพศเดียวกนัทั� งสอง สามารถหมั�น

และจด “ทะเบียนสมรส” เป็น “คู่สมรส” มีสิทธิ หนา้ที� และศกัดิ� ศรีเท่าเทียมกบัคู่สมรสชายหญิงทั�วไป 

เพื�อการเปลี�ยนแปลงไปสู่ความเท่าเทียมนั�นตอ้งอาศยัความคิดเห็นจากประชาชนเป็นสาํคญั โดยเราทุก

คนไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็สามารถสร้างความเปลี�ยนแปลงให้สังคมไทยของเราเกิดความเท่าเทียมกนัได้

อย่างแท้จริงสามารถเขา้ไปแสดงความคิดเห็นต่อร่างแก้ไข ป.พ.พ. ���� เพื�อสมรสเท่าเทียมได้ที�

เวบ็ไซตข์องรัฐสภา www.parliament.go.th ซึ�งไดข้อ้สรุปผลการรับฟังความคดิเห็นดงันี�   

ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นตั�งแต่ � กรกฎาคม - � สิงหาคม ���� รวมระยะเวลา��วนั  

มีผูเ้ขา้เยี�ยมเวบ็ไซต ์�,���,��� ราย และมีผูแ้สดงความคิดเห็น จาํนวน ��,��� ราย 

สรุปประเด็นการรับฟังความคิดเห็น (Parliament Secretariat of Representatives Report the 

results of the hearing And report the analysis, 2020) 

1. ควรแกไ้ขให้บุคคลไม่ว่าจะเป็น “เพศเดียวกนั” และ “ต่างเพศ” สามารถทาํการหมั�นกนัได้

หรือไม่มีความคิดเห็นเห็นดว้ยดว้ยเหตุผลความเสมอภาค และเปิดกวา้ง ส่วนไม่เห็นดว้ยนั�น ส่วนใหญ่

ใหเ้หตุผลเรื�องขนบธรรมเนียม 

2. ควรแกไ้ขให้บุคคลไม่ว่าจะเป็น “เพศเดียวกนั” หรือ “ต่างเพศ” สามารถสมรสกนัได้ตาม

กฎหมายหรือไม่. 
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มีความคิดเห็นเห็นด้วยด้วยเหตุผลความเสมอภาค และเปิดกวา้ง รวมถึง การดูแลอภิบาลกนันั�นที�เป็น

ปัญหามากในปัจจุบนั และควรตอ้งไดรั้บสิทธิหนา้ที�เหมือนคู่สมรสชายหญิงทั�วไป ส่วนความคิดเห็นที�

ไม่เห็นดว้ยโดยใหเ้หตุผลเรื�องความเชื�อ วฒันธรรม และความผิดบาป จึงควรแยกกฎหมายเฉพาะ 

3. ควรแกไ้ขอายบุุคคลที�จะทาํการสมรสกนัไดต้อ้งมีอาย ุ18 ปีขึ�นไป หรือไม่. 

มีความคิดเห็นเห็นดว้ย ดว้ยเหตุผลอาย ุ�� ปี อยูใ่นช่วงวยัเจริญพนัธ์ุ และ เลือกตั�งได ้สามารถตดัสินใจ

ด้วยตนเองได้ ส่วนความคิดเห็นที�ไม่เห็นด้วย ให้เหตุผลว่า �� ปีเหมาะสมอยู่แล้ว และ ไม่เห็นด้วย

เพราะว่า �� ปี เหมาะสมในการสมรสมากกว่า 

4. ควรแกไ้ขให้คู่สมรสทั�งที�เป็นเพศเดียวกนัและต่างเพศมีสิทธิ หน้าที� ความสัมพนัธ์ระหว่าง

กนัเหมือนสิทธิ หนา้ที� และความสมัพนัธ์ระหว่างสามีภริยาหรือไม่. 

ความคิดเห็นเห็นด้วยดว้ยเหตุผลเรื�องการรับบุตรบุญธรรมร่วมกนั และทาํให้ผูมี้ความหลากหลายทาง

เพศมีสิทธิเช่น คู่สมรส สามารถดาํเนินชีวิต และไดรั้บการปกป้องจากรัฐในกฎหมาย รวมถึงทรัพยสิ์นที�

หาร่วมกนัมาที�จะไดรั้บความเสมอภาคเช่นกบัคู่สมรสชายหญิง ส่วนความเห็นที�ไม่เห็นดว้ย ให้เหตุผล

กลวัมิจฉาชีพอา้งจากการสมรสหาประโยชน ์

ขอ้สังเกตเพิ�มเติม 

�. เห็นชอบด้วยหลักการแก้ไขเพิ�มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที� ให้ผู ้มีความ

หลากหลายทางเพศสมรสกนัได ้มีแนวทางและหลกัการที�ใกลเ้คียงกบั พ.ร.บ. คู่ชีวิต ที�ร่างโดย

กระทรวงพฒันาความมั�นคงของมนุษย ์กรมบญัชีกลาง และ สาํนกังานยติุธรรม 

�. เห็นดว้ย เพราะจะทาํให้ให้บุคคลที�มีความหลากหลายทางเพศไม่ถูกเลือกปฏิบัติ เท่าเทียม 

และไดรั้บความคุม้ครองจากกฎหมาย 

�. มีความเห็นว่าควรมีกฎหมายแยกเฉพาะและแกไ้ขภายหลงัจะกระทาํได้สะดวกกว่าและไม่

กระทบสิทธิชายหญิง 

�. ตอ้งมีการแกไ้ขกฎหมายระเบียบที�เกี�ยวขอ้กบัสิทธิของราชการ ให้ผูมี้ความหลากหลายทาง

เพศสมรสกนัได ้

�. ควรมีการตั�งหรือพฒันาใหมี้สถาบนั องคก์รในการดาํเนินการเรื�องบุตรบุญธรรม 

ความสอดคลอ้งของร่างพระราชบญัญติัมีความสอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย มาตรา �� บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตาม

กฎหมายเท่าเทียมกนั / ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกนั/ การเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่

ว่าดว้ยความแตกต่างในเรื�องถิ�นกาํเนิด ภาษา เพศ อาย ุความพิการ สภาพทางกาย หรือ สุขภาพ สถานะ
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ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื�อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็น

ทางการเมืองอันไม่ขดัต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือเหตุอื�นใดจะกระทํามิได้ /มาตรการที� รัฐ

กาํหนดขึ�นเพื�อขจดัอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใชสิ้ทธิหรือเสรีภาพไดเ้ช่นเดียวกบับุคคลอื�น 

หรือ เพื�อคุม้ครองหรืออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่เด็ก สตรี ผูสู้งอาย ุคนพกิาร หรือ ผูด้ว้ยโอกาส 

 

บทสรุป 

ประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมายในการให้การรับรองสถานะใชชี้วิตคู่ร่วมกนัของกลุ่มบุคคลที�มี

เพศเดียวกนั แมจ้ะมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยที�บญัญติัเรื�องการรับรองศกัดิ� ศรีความเป็นมนุษย์

สิทธิเสรีภาพสิทธิความเสมอภาคของบุคคลที�แสดงให้เห็นว่า กฎหมายไทยมีความประสงค์ที�จะให้

ประชาชนทุกคนมีความเสมอภาคและเท่าเทียมกนัตามกฎหมายแลว้กต็าม จึงมีการเรียกร้องและพยายาม

ผลกัดนัให้เกิดกฎหมายในการรับรองสถานะใชชี้วิตคู่ร่วมกนัให้แก่กลุ่มที�มีความหลากหลายทางเพศ

(LGBTQ) ขึ�นมา จนในที�สุดความพยายามก็ประสบความสําเร็จเมื�อคณะกรรมาธิการกฎหมายสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ ไดมี้การประชุมหารือและไดมี้การเสนอร่างกฎหมายที�มีชื�อว่า “ ร่างพระราชบญัญตัิ

คู่ชีวิตพ.ศ. ...” จากการวิเคราะห์สาระสําคญัของร่างพระราชบญัญัติคู่ชีวิต พ.ศ. ... ว่าด้วยเรื� องความ

เสมอภาคของพระราชบญัญัติคู่ชีวิตแต่ยงัไม่มีความเท่าเทียมเหมือนคู่สมรสชายหญิงจึงนําไปสู่การ

เปลี�ยนแปลงความเท่าเทียมโดยประชาชนเป็นส่วนสําคัญในการร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านร่าง

พระราชบญัญติัแกไ้ขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย(์ป.พ.พ.) มาตรา ���� หลกัการความสาํคญัและ

เหตุผลที�จาํเป็นตอ้งมีกฎหมายรับรองสถานะจดทะเบียนสมรสของบุคคลเพศทางเลือกแลว้นั�น กย็งัคงมี

อุปสรรคปัญหาที�สําคัญ คือ “ประชาชน” เนื�องด้วยร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตได้ส่งผลกระทบต่อ

ความรู้สึกและความรับรู้ของประชาชนในสงัคมเป็นวงกวา้ง  

แมส้ังคมไทยปัจจุบนัจะเป็นสังคมที�เปิดกวา้งให้กบักลุ่ม LGBTQ อยา่งกวา้งขวาง แต่ก็ยงัคงมี

ประชาชนบางกลุ่มที�มองว่าร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตขัดต่อความสงบเรียบร้อย จารีต ประเพณี 

วฒันธรรมและศีลธรรมอนัดีงามของคนไทย ซึ� งผูเ้ขียนมองเห็นว่าสังคมเรานั�นสามารถเปลี�ยนแปลงได้

ตามยุคสมัย รัฐควรมีการส่งเสริมการสร้างทัศคติที�ดีของประชาชนคนไทยต่อกลุ่มบุคคลที�มีความ

หลากหลายทางเพศเพื�อให้เกิดการยอมรับในสิทธิต่าง ๆ สาํหรับบุคคลที�เป็นเพศเดียวกนัหรือต่างเพศ

นั�นตอ้งการใชชี้วิตอยูร่่วมกนัเพื�อตอบสนองความเสมอภาคของบุคคล และเพื�อเป็นการแสดงให้เห็นถึง

การเคารพสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในสังคมตลอดจนให้การยอมรับและผลักดันสนับสนุนร่าง

พระราชบญัญติัฉบบันี�  
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บทคดัย่อ 

 บทความนี� มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาการพฒันาเมืองอจัฉริยะ (Smart City) สู่ความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน องคป์ระกอบของเมืองอจัฉริยะ การนาํเมืองอจัฉริยะเขา้มาเสริมสร้าง

การดาํรงชีวิตให้ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น และกรณีศึกษาเมืองนําร่อง เพื�อทาํ

ความเขา้ใจภาพรวมของการเป็นเมืองอจัฉริยะดา้นความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ในสภาวะการ

ตื�นตระหนกของประชาชน การนําการพัฒนามาตรการส่งเสริมการพัฒนาเมืองตามแนวคิดเมือง

อจัฉริยะ (Smart City) ซึ� งเป็นอีกหนึ� งทางออกในการบูรณาการเทคโนโลยีนวตักรรมต่าง ๆที�ทนัสมยั

เขา้มามีส่วนร่วมในการรับมือกบัปัญหาดงักล่าว เป็นการพฒันาเพื�อยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน

ในการดาํเนินชีวิต ใหรู้้สึกปลอดภยัภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 

 

คาํสําคัญ: เมืองอจัฉริยะ, ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น, การพฒันา 
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Abstract 

This article aims to study the development of a smart city for people’s life and assets safety. 

Smart city elements Bringing smart cities to enhance livelihoods for people to have the safety of life 

and property and a case study of pilot cities to understand an overview of how to be a smart city in 

life and property safety. In a state of public panic Bringing the development of urban development 

promotion measures based on the Smart City concept, which is another solution in the integration of 

modern innovative technologies, has been involved in dealing with such problems. It is a 

development to raise the quality of life of the people in their lifestyle. To feel safe and secure in life 

and property 

 

Keywords: smart city, life and assets safety, development 

 

บทนํา 

ในสถานการณ์ปัจจุบนัประเทศไทยเป็นประเทศสภาพสังคมที�มีความเป็นอยูที่�ทรุดตวัลงสภาพ

เศรษฐกิจของไทยและสภาพเศรษฐกิจโลก เกิดความไม่คล่องตวัส่งผลให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที�

ลาํบาก ส่งผลใหเ้กิดปัญหาอตัราการว่างงานเพิ�มมากขึ�น  ปัญหาที�สาํคญัยิ�งต่อสภาพสังคมในปัจจุบนั  ก็

คือปัญหาอาชญากรรมที�มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพยสิ์น ส่งผลให้เกิดการก่ออาชญากรรมในบริเวณ

ต่างๆมากมาย 

จากการสาํรวจของสวนดุสิตโพลไดท้าํการสาํรวจเรื�องความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของ

ประชาชนที�มีข่าวอาชญากรรมและปัญหาต่าง ๆมากมายที�ส่งผลต่อความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น

เป็นการสาํรวจเพื�อสะทอ้นความคิดเห็นของประชาชน ในรอบ � ปีที�ผ่านมา  ลงแบบสาํรวจเมื�อวนัที��� 

มกราคม ���� พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความวิตกกงัวล เรื�องโจรผูร้้าย จี�ปลน้ ชิงทรัพย ์มากที�สุด คิด

เป็นร้อยละ ��.��  แสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความวิตกกงัวลในความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น

เป็นอย่างมาก (Chaloeisap, ����) ปัญหาที� ก่อให้เกิดความไม่เชื�อมั�นในความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิ์นของประชาชนที�กล่าวมานี�นับวนัยิ�งมีความทวีรุนแรงเพิ�มมากขึ�น  

อยา่งไรก็ตามความรุนแรงของปัญหาสังคมของไทยที�ส่งผลกระทบให้ประชาชนวิตกกงัวลใน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที� เพิ�มมากขึ� นก็ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีความก้าวหน้าของ

สถานการณ์บา้นเมืองในปัจจุบนัในการเชื�อมโยงทุกระบบเขา้หากนั โดยใช้เทคโนโลยีบูรณาการตาม
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แนวคิดเมืองอจัฉริยะหรือ smart  city ที�นาํเทคโนโลยีดิจิทลัที�ทนัสมยัมาปรับเขา้กบัโครงสร้างพื�นฐาน

ของสังคม  คาํจาํกัดความของ Smart City คือ “รูปแบบของเมืองอัจฉริยะ จึงควรเป็นเมืองที�มีระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ ที�ทาํใหคุ้ณภาพในการใชชี้วิตในเมืองๆนั�นดีขึ�น ลดผลกระทบที�มีต่อสิ�งแวดลอ้ม

และลดการใชพ้ลงังานของเมืองลงอย่างย ั�งยืน” (Sumalee, 2015) ในการบริหารจดัการบา้นเมืองภายใต้

แนวคิดเมืองน่าอยู่ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริการสาธารณะของสังคม เพื�อยกระดับการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชนเหมาะสมต่อการดําเนินชีวิตประจาํวันและรู้สึกปลอดภยัในชีวิตและ

ทรัพยสิ์น Smart Security + Smart City = Safe City ซึ� งภาครัฐและภาคเอกชนสามารถร่วมมือกนัเพื�อ

พัฒนาตามนโยบายที�ตั� งเป้าไว ้ส่งผลให้ประชาชนเกิดความเชื�อมั�นในความปลอดภยัในชีวิตและ

ทรัพยสิ์นในการใชชี้วิตให้กบัประชาชนได ้ 

 

บทบาทของรัฐในการสร้างความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน หมายถึง การที�ประชาชนไม่ตกเป็น

อาชญากรรมพื�นฐาน ได้แก่ ลักทรัพย์ วิ�งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ข่มขืนกระทําอนาจาร 

ตลอดจนมีความมั�นใจในสวัสดิภาพของตนในการสัญจรไปมายามวิกาล (Soisumlee, ����) 

เช่นเดียวกบัการรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น เป็นการรักษาความมั�นคงปลอดภยัในชีวิต

และทรัพยสิ์นของประชาชนที�ดําเนินการแล้วทําให้ประชาชนปราศจากภัยอันตรายหรือพ้นจาก

สถานการณ์ที�ไม่ค่อยปลอดภยัที�เป็นหรืออาจเป็นอนัตรายต่อชีวิต และทรัพยสิ์นทั�งปวง และสามารถ

ดาํรงชีวิตโดยปราศจากความหวาดกลวัใด ๆ ทั�งสิ�นทั�งทางตรงและทางออ้ม (Akpornpis, 2018) 

จากความหมายขา้งต้นผูเ้ขียนได้สรุปได้ว่า ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิ์น คือ การที�

ประชาชนไม่ตกอยูใ่นพื�นที�เสี�ยงภยัและตกเป็นเหยื�อทางอาชญากรรมในทุกดา้น ไม่ไดรั้บความเสียหาย

ต่อ ร่างกาย ชีวิต  และสิ� งของมีมูลค่า ไม่ รู้สึกตื� นตระหนกในการดําเนินชีวิตในประจําวัน  มี

สภาพแวดล้อมที�ดี มีความสุขและคุณภาพชีวิตที�ดีในการใช้ชีวิตปราศจากภยัอันตราย หรือพน้จาก

สถานการณ์ที�ไม่ค่อยปลอดภยัที�เป็นหรืออาจเป็นอนัตรายต่อชีวิตและทรัพยสิ์น 

จากการสาํรวจของสวนดุสิตโพล พบว่า สังคมไทย ณ วนันี� มีข่าวอาชญากรรมและปัญหาสังคม

ต่างๆเกิดขึ�นทุกวนั และนับวนัยิ�งมีความรุนแรงมากขึ�น เช่น ข่าวฆ่าข่มขืน จี� ชิงทรัพย ์หรือเหตุการณ์

ปลน้ร้านทอง จ.ลพบุรี เป็นตน้ ซึ� งปัญหาต่างๆเหล่านี� ชี�ใหเ้ห็นถึงความไม่ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น

ของประชาชนในปัจจุบันเป็นอย่างมาก เพื�อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล”
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มหาวิทยาลยัสวนดุสิต ไดส้าํรวจความคิดเห็นของประชาชนทั�วประเทศ จาํนวนทั�งสิ�น �,��� คน ไดผ้ล

สรุปว่า 

จากการสํารวจของสวนดุสิตโพล พบว่า เมื�อเปรียบเทียบความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น

ในช่วงนี�  กบัเมื�อ � ปีที�ผ่านมา ประชาชนคิดว่า ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นแย่ลง เพราะมีข่าว

ให้เห็นทุกวนั เริ� มรุนแรงมากขึ�น มาจากสภาพเศรษฐกิจตกตํ�า สังคมเสื�อมโทรม คนขาดคุณธรรม

จริยธรรม  คิดเป็นร้อยละ ��.�� รองลงมา ได้แก่ ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นเหมือนเดิม คิด

เป็นร้อยละ ��.�� เพราะสังคมมีปัญหามานาน แกไ้ขไดย้าก ชีวิตความเป็นอยู่ลาํบาก ทาํให้ประชาชน

ตอ้งดูแลระมดัระวงัตวัเอง การเกิดความวิตกกงัวลกบัปัญหาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของ

ประชาชน คิดเป็นร้อยละ ��.�� เพราะค่อนขา้งวิตกกงัวล กลวัว่าจะเกิดขึ�นกบัคนในครอบครัว สภาพ

เศรษฐกิจและสังคมที�ย ํ�าแย่ส่งผลให้คนมีปัญหามากขึ� น ในกรณีปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิ์นที�ประชาชนวิตกกงัวลมากที�สุด พร้อมแนวทางแกไ้ข พบว่า ร้อยละ ��.�� คือ โจรผูร้้าย จี�ปลน้ 

ชิงทรัพย ์แนวทางแก้ไข คือ แก้ปัญหาเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ เพิ�มระบบรักษาความ

ปลอดภยั บทลงโทษรุนแรง สิ�งที�ประชาชนอยากฝากบอกหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งในการดาํเนินการแกไ้ข 

คือการตรวจสอบการทาํงานของกลอ้งวงจรปิดทุกจุดให้ใชง้านได้จริง ทุกคดีที�เกิดขึ�นควรเร่งติดตาม 

จบักุมผูก้ระทาํผดิมาลงโทษโดยเร็ว  

จากขอ้มูลที�กล่าวไปทั� งหมดนี� ผูเ้ขียนสรุปได้ว่า ประชาชนมีความวิตกกังวลเป็นอย่างมาก

เกี�ยวกบัความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ซึ� งเมื�อพิจารณาจากคาํตอบแล้ว ต้องยอมรับว่าปัญหา

ดงักล่าว ส่งผลต่อความรู้สึกของคนในสังคม โดยเฉพาะในมิติความหวาดวิตกในดา้นความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพยสิ์นในการดาํรงชีวิต ดงันั�นสิ�งที�ภาครัฐจาํเป็นตอ้งรีบดาํเนินการ นอกจากการบงัคบัใช้

กฎหมายอยา่งจริงจงัแลว้การพฒันาเสริมสร้างการดาํรงชีวิตให้ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวิตและ

ทรัพยสิ์นกเ็ป็นสิ�งที�ภาครัฐตอ้งรีบแกไ้ขและดาํเนินการอยา่งรวดเร็ว 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ���� ก็ได้บัญญัติเรื�องหน้าที�ของรัฐไวใ้น

หมวด � โดยหลกัการสาํคญัในการบญัญติัหมวดนี� ขึ�นมากเ็พื�อกาํหนดใหรั้ฐมีหน้าที�ตอ้งดาํเนินการดูแล

และจัดสวสัดิการดา้นต่าง ๆ ให้กบัประชาชน เนื�องจากบางเรื� องเป็นมาตรการพื�นฐานที�รัฐควรจะทาํ

ให้กบัประชาชน จึงตอ้งบญัญติัให้เป็นหน้าที�ของรัฐโดยตรง ประกอบดว้ย หน้าที�พื�นฐานของรัฐและ

หน้าที�ของรัฐในการทาํให้สิทธิของประชาชนเป็นสิ�งที� “จบัตอ้งได”้ โดยกาํหนดไวต้ั�งแต่มาตรา �� ถึง

มาตรา �� มีมาตราที�เกี�ยวขอ้งกบัการรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชนจาํนวน � 

มาตรา (Akpornpis, 2018) 
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  รัฐหรือรัฐบาลมีบทบาทหนา้ที�ที�จะปฏิบติัจดัทาํตามที�กาํหนดไวใ้นกฎหมายรัฐธรรมนูญของแต่

ละรัฐหรือปฏิบัติจัดทาํนอกเหนือจากที�กาํหนดไว้นั� น แต่ไม่ขัดกับกฎหมายและขนบธรรมเนียม

ประเพณีและความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อสังคม อนัเป็นการกาํหนดให้รัฐมีหนา้ที�ตอ้งดาํเนินการดูแล

และจดัสวสัดิการดา้นต่าง ๆ ใหก้บัประชาชนเป็นหลกัประกนัว่ารัฐจะตอ้งดาํเนินการการพฒันาบริการ

ให้สวสัดิการและประโยชน์สุขแก่ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศ หรือกล่าวอีกนัยหนึ� งรัฐบาลใน

ระบอบประชาธิปไตยนั� นจะมีบทบาทหน้าที� ที� จะปฏิบัติการตามเจตนารมณ์ของปวงชน ทั� ง

ภายในประเทศและภายนอกประเทศ ในการให้ความปลอดภยั การให้ความปลอดภยัทั� งดา้นชีวิตและ

ทรัพยสิ์นของประชาชน การให้บริการและสวสัดิการ ในประเทศที�ปกครองระบบประชาธิปไตยถือว่า 

ประชาชนทุกคนมีสิทธิที�จะได้รับความปลอดภยัการบริการ สวสัดิการจากรัฐเท่าเทียมกนั แต่ในทาง

ปฏิบติัรัฐบาลมิอาจจะบริการในสิ�งเดียวกนัไดท้ั�วถึงเท่าเทียมกนั ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัขอ้จาํกดัทางบประมาณที�

จะไปใชใ้นการบริการ หากรัฐบาลยงัไม่สามารถเสริมสร้างในความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของ

ประชาชนแลว้ การอยูดี่กินดีและความผาสุกยอ่มจะไม่เกิดขึ�นกบัประชาชนอยา่งแน่นอน เมื�อเป็นเช่นนี�

รัฐบาลจะตอ้งหาวิธีป้องกนัและกาํจัดภยัที�จะเกิดขึ�นกบัประชาชนให้จงได ้การให้ความปลอดภยัการ

บริการ การพฒันาสวสัดิการเป็นภาระหน้าที�ที�รัฐบาลจะตอ้งจัดทาํให้ประชาชนในประเทศ เช่น ใน

ปัจจุบนัประเทศไทยรัฐบาลไดม้อบภาระหน้าที�นี� แก่ กระทรวงดิจิทลัเพื�อเศรษฐกิจและสังคมในการ

วางแผน ส่งเสริม พัฒนาแนวคิด  และดาํเนินกิจการเกี�ยวกบัดิจิทัลเพื�อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับ

หน่วยงานองค์การต่าง ๆ ตลอดถึงประชาชนให้ช่วยกันป้องกันและกาํจัดภัยที�จะเกิดขึ�น ในการ

ดาํรงชีวิตของประชาชนคาํนึงถึงความสะดวกปลอดภยัใหป้ระชาชนมีคุณภาพชีวิตที�ดี 

 

เมืองอจัฉริยะ หรือ Smart City  

    “เมืองอจัฉริยะ” หมายความว่า เมืองที�ใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีและนวตักรรมที�ทนัสมยั

และชาญฉลาด เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพของการใหบ้ริการและการบริหารจดัการเมือง ลดค่าใชจ่้ายและการ

ใช้ทรัพยากรของเมืองและประชากรเป้าหมาย โดยเน้นการออกแบบที�ดี และการมีส่วนร่วมของภาค

ธุรกิจและภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง ภายใต้แนวคิดการพัฒนา เมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย ให้

ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที�ดี เป็นรูปแบบการประยุกตเ์ทคโนโลยีดิจิทลั หรือขอ้มูลสารสนเทศ

และการสื�อสารในการเพิ�มประสิทธิภาพและคุณภาพของการบริการชุมชน เพื�อช่วยในการลดตน้ทุน 

และลดการบริโภคของประชากร โดยยงัคงเพิ�มประสิทธิภาพให้ประชาชนสามารถอยู่อาศัยได้ใน

คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น Smart City เป็นแนวคิดที�หลายๆ เมืองทั�วโลกพยายามพฒันาให้เขา้กบัยุค �.� โดย
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การเอาเทคโนโลยมีาผสานกบัการใชชี้วิตของประชาชน ไม่ว่าจะทั�งดา้นการขนส่ง การใชพ้ลงังาน หรือ

โครงสร้างพื�นฐาน ที�จะทาํให้เมืองที�สะดวกสบายเหมือนในฝัน เกิดขึ�นไดจ้ริง ทั�งยงัทาํให้ประชาชนอยู่

ดีมีสุขกันด้วย แนวคิด Smart City เกิดขึ�นพร้อมๆ กับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลย ี

Internet of Things(IoT)ซึ� งเป็นรากฐานในการเชื�อมโยงอุปกรณ์หรือสิ�งของรอบ ๆตวัเขา้กบัโครงข่าย

การสื�อสารแบบอินเทอร์เน็ต รองรับการใช้ชีวิตที�สะดวกสบาย รูปแบบการบริหารจัดการเมืองแบบ 

Smart City เป็นการสร้างเมืองที�จะมีการเติบโตอย่างย ั�งยืน แมว้่าประเทศไทยจะยงัไม่มี Smart City ที�

สมบูรณ์เป็นรูปเป็นร่าง แต่ก็กาํลงัขบัเคลื�อนการพฒันาตามพื�นที�เป้าหมายที�คดัเลือกเป็นเมืองอจัฉริยะ 

(Depa, 2016) 

จากคาํจาํกดัความของ Smart City รูปแบบของเมืองอจัฉริยะ  “เป็นเมืองที�มีระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ที�ทําให้คุณภาพในการใช้ชีวิตในเมืองๆ นั�นดขีึ�น ลดผลกระทบที�มีต่อสิ�งแวดล้อม และลดการ

ใช้พลังงานของเมืองลงอย่างยั�งยืน” สรุปแล้ว Smart City จะต้องประกอบด้วย � ปัจจัยสําคัญ คือ 

(Sumalee, 2015)   

Efficient การใชท้รัพยากรให้มีประสิทธิภาพมากที�สุด 

Sustainable มีความยั�งยนื ทั�งในแง่ผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มและตน้ทุน 

Live able คุณภาพชีวิตของคนอยูอ่าศยัตอ้งดี 

ในความหมายและนิยามขา้งตน้ในการเป็นเมืองอจัฉริยะตามแนวคิด Smart City การจดัทาํให้

เกิดประสิทธิภาพควรกาํหนดแบบแผนเป้าหมายในการพฒันาทั�วประเทศตามความเหมาะสมในแต่ละ

พื�นที� โดยมุ่งเนน้ให้ครอบคลุมทั�งประเทศไทยตามเป้าหมายที�กาํหนด 
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ภาพที� 1 เป้าหมายการพฒันาเมืองอจัฉริยะ 

ที�มา: สาํนกังานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั (2559) 

แผนการขับเคลื�อนการพัฒนาเมืองอจัฉริยะประเทศไทย กาํหนดเป้าหมายการพัฒนาเมือง

อัจฉริยะ ได้แก่ ปีที�  � (พ.ศ. ���� - ����) พัฒนาเมืองอัจฉริยะ �� พื�นที�ใน � จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต 

ขอนแก่น เชียงใหม่ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา และกรุงเทพมหานคร ปีที� � (พ.ศ. ���� - ����) พฒันา

เมืองอจัฉริยะ �� พื�นที�ใน �� จงัหวดั ไดแ้ก่ เชียงราย พิษณุโลก น่าน อุบลราชธานี อุดรธานี หนองคาย 

นครพนม มุกดาหาร กระบี� พงังา สงขลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล นครศรีธรรมราช และระนอง และ ปีที� 

3 – � (พ.ศ. ���� - ����) ขยายเมืองอจัฉริยะผ่านการรับสมคัรเมืองอจัฉริยะ และคาดว่าจะครอบคลุม

ก าร ให้ บ ริ ก าร เมื อ งอัจ ฉ ริ ยะ  แ ล ะ ร ะ บ บ  City Data Platform � � �  พื� น ที� ใน  ��  จั งห วัด แ ล ะ

กรุงเทพมหานคร (Depa, 2016) 

องค์ประกอบสู่การเป็นเมืองอจัฉริยะ 

การที�จะเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) สมบูรณ์แบบ จาํเป็นต้องมีองค์ประกอบ � อย่าง 

ดงัต่อไปนี�  (Depa, 2016)  

1. สิ� งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) หมายถึง เมืองที�ค ํานึงถึง ผลกระทบที� มีต่อ

สิ�งแวดลอ้มและสภาวะการเปลี�ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ โดยใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาช่วยบริหารจัดการ
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อยา่งเป็น ระบบ เช่น การจดัการนํ� า การดูแลสภาพอากาศ การบริหาร จดัการของเสีย และการเฝ้าระวงั

ภยัพิบติั ตลอดจนเพิ�ม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 

2. เศรษฐกิจอจัฉริยะ (Smart Economy) หมายถึง เมืองที�ใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัเพื�อสร้างมูลค่าเพิ�ม

ในระบบเศรษฐกิจและบริหารจดัการ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เมืองเกษตรอจัฉริยะ เมือง

ท่องเที�ยวอจัฉริยะ เป็นตน้ 

3. พลงังานอัจฉริยะ (Smart Energy) หมายถึง เมืองที�สามารถบริหารจัดการด้านพลังงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสมดุล ระหว่างการผลิตและการใช้พลงังานในพื�นที�เพื�อสร้างความ

มั�นคงทางพลงังานและลดการพึ�งพาพลงังานจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลกั 

4. การบริหารภาครัฐอจัฉริยะ (Smart Governance) หมายถึง เมืองที�พฒันาระบบบริการภาครัฐ 

เพื�ออาํนวยความสะดวก แก่ประชาชนผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของภาครัฐ โดย

มุ่งเน้น ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื�องผ่านการประยุกต์ใช้

นวตักรรมบริการ 

5. การดาํรงชีวิตอจัฉริยะ (Smart Living) หมายถึง เมืองที�มีการพฒันาสิ�งอาํนวยความสะดวก

โดยคาํนึงถึงหลกัอารยสถาปัตย ์(Universal Design)ให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที�ดี มีความ

ปลอดภยั และมีความสุขในการดาํรงชีวิต 

6. การเดินทางและขนส่งอจัฉริยะ (Smart Mobility) หมายถึง เมืองที�มุ่งเน้นพฒันาระบบจราจร

และขนส่งอจัฉริยะเพื�อขบัเคลื�อนประเทศ โดยเพิ�มประสิทธิภาพและความเชื�อมโยงของระบบขนส่ง

และการสัญจรที�หลากหลาย เพิ�มความสะดวกและความปลอดภยัในการเดินทางและขนส่ง รวมถึงเป็น

มิตรกบัสิ�งแวดลอ้ม 

7. พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) หมายถึง เมืองที� มุ่ งพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และ

สิ�งแวดลอ้ม ที�เอื�อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ลดความเหลื�อมลํ�าทางสังคมและเศรษฐกิจตลอดจนเปิดกวา้ง

สาํหรับความคิดสร้างสรรค ์นวตักรรม และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 จากองค์ประกอบขา้งตน้ การดาํรงชีวิตอจัฉริยะ (Smart Living) ก็เป็นอีกหนึ� งองค์ประกอบ

สาํคญัในการพฒันาสังคมเพื�อกา้วเขา้สู่การเป็นเมืองอจัฉริยะใหป้ระชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที�ดี  

มีความสุขในการดาํรงชีวิต และมีความปลอดภยัทั�งในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน  ในการรักษา

ความปลอดภยัด้วยเทคโนโลยดิีจิทลัโดยการนาํ Smart Security + Smart City = Safe City  เมื�ออุปกรณ์

ในบา้นสามารถเป็นอุปกรณ์อจัฉริยะที�สามารถทาํงานไดเ้องโดยอตัโนมติั ทั�งการปิดเปิดดว้ยตวัเอง ส่ง

สัญญาณเตือนไดต้ลอด �� ชั�วโมงผา่นแอพพลิเคชั�น ตรวจสอบไดไ้ม่ว่าจะอยูท่ี�ไหน เช่น กลอ้งวงจรปิด
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ระบบจดจาํใบหน้า ที�ช่วยระบุตวัตนผูค้นได้ชัดเจนมากขึ�น ทาํให้การดูแลรักษาความปลอดภยัทาํได้

อยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ�น เมืองอจัฉริยะกลายเป็นเมืองแห่งความปลอดภยัและสามารถตรวจสอบได้

จากทุกที�ดว้ยนวตักรรมด้านความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์น โดยส่วนใหญ่เทคโนโลยีที�นํามาใช้

อย่างแพร่หลาย คือ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ซึ� งเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีที�กลายเป็น

โครงสร้างพื�นฐานของเมืองต่าง ๆที�เป็นศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกิจของภูมิภาคที�มีกลุ่มคนหลายๆ กลุ่ม

อยูร่่วมกนั เพื�อกาํกบัดูแลดา้นความปลอดภยัทั�งชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน  

นอกจากนี� กลอ้งโทรทัศน์วงจรปิด หรือ (CCTV) จะถูกติดตั� งที�สาธารณะเป็นส่วนใหญ่ เพื�อ

เป็นเครื�องมือเสริม ช่วยสอดส่องดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น

ของประชาชน รวมทั�งยงัใชเ้พื�อสนบัสนุนการทาํงานของหน่วยงานที�ทาํหนา้ที�รักษาความปลอดภยัของ

ประชาชนโดยตรง คือ เจา้หนา้ที�ตาํรวจและเจา้หน้าที�เทศกิจชุมชน ในการดูแลความสงบเรียบร้อยใน

ชุมชนของพื�นที�นั�นๆ ระบบดงักล่าวจะช่วยลดภาระงานและจาํนวนเจา้หนา้ที�ที�ตอ้งปฏิบตัิงานตรวจตรา

ความเรียบร้อยในบางพื�นที�ลงไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญั สามารถลดจาํนวนเจา้หนา้ที�รักษาความปลอดภยัและ

เพิ�มประสิทธิภาพในการจับตัวอาชญากรและผูก้ระทาํความผิดได้อย่างถูกต้องแม่นยาํ ซึ� งตรงตาม

นโยบายของการเป็น smart city เมืองอจัฉริยะ 

 

กรณศึีกษาพื�นที�ต้นแบบเมืองอัจฉริยะด้านการดาํรงชีวิตอจัฉริยะ(Smart Living) 

ระบบบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 

 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นไดน้าํแนวคิด เมืองอจัฉริยะ เขา้มาพฒันาโดยจดัทาํระบบ Smart 

City Solution เป็นระบบ ออลอินวนั เพื�อช่วยบริหารจดัการงานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น รวมไปถึง

หน่วยงานต่างๆ ช่วยเพิ�มประสิทธิภาพการทาํงาน ในการนําเทคโนโลยีที�ทันสมัยมาให้บริการแก่

ประชาชนทาํใหป้ระชาชนรู้สึกปลอดภยัและไวว้างใจ เป็นการร่วมมือกนัทั�งภาครัฐและภาคเอกชน  เช่น 

ระบบรับแจง้เหตุและขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน สามารถแจง้เหตุด่วนต่างๆ ทั�งรูปภาพ คลิปวีดีโอและ

ตาํแหน่งที�เกิดเหตุ ไปยงัหน่วยงานต่างๆผ่านทาง แอพพลิเคชั�นทางโทรศัพท์  และ เว็บไซต์ เพื�อขอ

ความช่วยเหลือไดท้นัท่วงที เช่น การเกิดไฟไหม ้งูเขา้บา้น ท่อประปาแตก หรือเหตุด่วนต่างๆที�สร้าง

ความวิตกกังวลในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน ระบบจะเป็นตัวกลาง

ประสานงานให้กับเจ้าหน้าที�และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งในแต่ละท้องที� ซึ� งระบบสามารถตรวจสอบ

สถานการณ์ การทาํงานของเจ้าหน้าที� ขอ้มูลเบื�องตน้ของเหตุการณ์ สถานที�เกิดเหตุ และรายละเอียด
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ต่างๆได ้เพื�อสร้างความไวว้างใจให้กบัประชาชนในทอ้งถิ�นในการดาํรงชีวิตและเพิ�มประสิทธิภาพการ

ทาํงานในการนาํเทคโนโลยทีี�ทนัสมยัเขา้มาให้บริการแก่ประชาชนในพื�นที� 

 

         
 

ภาพที� 2 ระบบรับแจง้เหตุและขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน 

ที�มา: D.T.C. Enterprise (2563) 

 

เมืองพทัยา 

เมืองพทัยามีแผนการดาํเนินงานดา้นเมืองอจัฉริยะ ที�ไดเ้ริ�มดาํเนินการเองแลว้บางส่วน ไดแ้ก่ 

ดา้น การดาํรงชีวิตอจัฉริยะ โดยไดบู้รณาการขอ้มูลจากกลอ้งวงจรปิด (CCTV) จาก �,��� จุด ทั�วเมือง 

ให้ส่งขอ้มูลมายงั Command Center คือศูนยก์ลางในการควบคุม เฝ้าระวงั และบริหารจดัการ เพื�อเป็น

แหล่งรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆให้กบัตาํรวจ สํานักงานตรวจคนเขา้เมือง รวมถึงกลุ่มธุรกิจท่องเที�ยวและ

โรงแรม ได้นําไปใช้ประโยชน์ ทั� งในด้านรักษาความปลอดภยั และการพฒันาธุรกิจ นอกจากนี� ยงัมี

แผนการปรับระบบสายไฟฟ้าและสายสื�อสารลงใตดิ้นซึ�งอยูร่ะหว่างการหารือกบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

เป็นการยกระดบัการพฒันาด้านความปลอดภยัในการโยงระบบเทคโนโลยีดิจิทลัเชื�อมต่อกนัเพื�อลด

ภาระให้แก่เจา้หน้าที�ในการดูแลความปลอดภยั เพิ�มประสิทธิภาพ รวดเร็วและสะดวกต่อการติดตาม

มากขึ�น เพราะเมืองพทัยาเป็นสถานที�ท่องเที�ยวและเสริมสร้างเศรษฐกิจที�สาํคญัแห่งหนึ�งของประเทศมี

ทั�งชาวไทยและต่างชาติ การดูแลดา้นความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นจึงเป็นสิ�งจาํเป็นที�หน่วยงานที�

เกี�ยวขอ้งตอ้งดูแลจดัทาํพฒันาให้มีประสิทธิภาพมากที�สุด 
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ภาพที� 3 กลอ้งวงจรปิด (CCTV) เมืองพทัยา ภาพที� � Command Center เมืองพทัยา 

ที�มา: สาํนกังานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั (��63) 

 

บทสรุป 

รัฐบาลผูมี้หน้าที�จัดทาํสวสัดิการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนไดน้าํการพฒันามาตรการ

ส่งเสริมการพฒันาเมืองตามแนวคิดเมืองอจัฉริยะ (Smart City) ซึ� งเป็นอีกหนึ�งทางออกในการบูรณาการ

เทคโนโลยีนวตักรรมต่าง ๆที�ทนัสมยั เขา้มามีส่วนร่วมโดยความร่วมมือของรัฐและเอกชนเพื�อจัดทาํ

บริการสาธารณะ ให้เขา้กบัยคุไทยแลนด์ 4.0 เป็นเมืองน่าอยูที่�สามารถเกิดขึ�นไดจ้ริง โดยการนาํร่องทั�ง 

7 จงัหวดั ไดแ้ก่ ภูเกต็ ขอนแก่น เชียงใหม่ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา และกรุงเทพมหานคร โดยตรงตาม

องค์ประกอบทั�ง 7 ด้านของการเป็นเมืองอจัฉริยะ  การดาํรงชีวิตอจัฉริยะ (Smart Living)  ก็เป็น 1 ใน

องค์ประกอบทั� ง 7 ด้านของการเป็นเมืองอัจฉริยะ เป็นการพัฒนาเพื�อยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในการดําเนินชีวิตที� ดี รู้สึกปลอดภยัภัยในชีวิตและทรัพย์สินทาํให้สังคมโดยรอบรู้สึก

ปลอดภยัมีประสิทธิภาพ เช่น การติดตั�งกลอ้งวงจรปิด (CCTV) การจดัตั�งระบบการแจง้เหตุฉุกเฉินในที�

สาธารณะต่างๆทั� งในพื�นที� ชุมชน สถานที�สําคัญ หรือบริเวณเขตบ้านส่งเสริมประสิทธิภาพใน

หน่วยงานรัฐและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งเพื�อดูแลความสงบเรียบร้อย ช่วยลดภาระงานของเจา้หนา้ที� และ

เพิ�มความแม่นยาํในหลกัฐานหากประชาชนเกิดความเสียหายจากเหตุอาชญากรรม อุบติัเหตุ ฯลฯ  

ในการศึกษาขา้งตน้ผูเ้ขียนเห็นสมควรว่าแนวคิดเมืองอจัฉริยะ (Smart City) นี� เป็นการริเริ�มที�ดี

มีศกัยภาพและสามารถจดัทาํไดจ้ริงอย่างมีระบบเพื�อบรรลุตามเป้าหมายในการพฒันาประเทศไทยทั�ง 

77 จังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีประสิทธิภาพในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและ

เสริมสร้างความปลอดภยั ความกา้วหน้า พฒันาประเทศต่อไปได้ แต่การที�จะพฒันาตามแนวคิดให้มี
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ประสิทธิภาพ ผูเ้ขียนยงัพบปัญหาการออกแบบและการพฒันาเมือง จึงตอ้งอาศยัความรู้ความเชี�ยวชาญ

จากนักวิชาการหลายภาคส่วนและบุคลากรภาครัฐบาล บุคลากรภาคเอกชน ร่วมกนัขบัเคลื�อนให้ไปสู่

การเป็นเมืองอัจฉริยะที�มีความปลอดภัยและสร้างคุณภาพชีวิตที� ดีให้กับประชาชนควบคู่ไปกับ

เทคโนโลยีนวัตกรรมตามแนวความคิดการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) จากกรณีศึกษา ผูเ้ขียน

วิเคราะห์ว่าเป็นการริเริ�มโครงการที�ดี ที�ส่งเสริมการพฒันาตามแนวคิดเมืองอจัฉริยะ  (Smart City) ดา้น

การดาํรงชีวิตในการสร้างเสริมความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นตลอดจนเป็นการนาํร่องให้พื�นที�

และหน่วยงานต่างๆได้เริ� มกระตือรือร้นพัฒนาให้แต่ละพื�นที� เกิดศักยภาพการขับเคลื�อนการนํา

เทคโนโลยเีขา้มามีส่วนร่วมให้เกิดประโยชน์มากที�สุด เพื�อส่งเสริมและเพิ�มประสิทธิภาพใหก้บัทุกภาค

ส่วนในการพฒันาเป็นเมืองน่าอยูท่ี�ทนัสมยัและปลอดภยั 
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บทคดัย่อ 

ปัจจุบนัยงัมีหลายๆประเทศในโลกที�ตอ้งเผชิญกบัปัญหาภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติและหนึ�งใน

ประเทศทั�วโลกที�พบกบัปัญหานี� ก็คือประเทศไทยซึ�งรัฐบาลประเทศไทยไดต้ระหนกัความสาํคญัของ

ปัญหาภาวะไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ซึ�งมีมติแนวทางและมาตรการในการแกไ้ขเพื�อใหไ้ดรั้บรองสิทธิความเป็น

คนสัญชาติไทยอยา่งถูกตอ้งและเขา้สู่สิทธิในสวสัดิการของรัฐไดอ้ยา่งเสมอภาคคนไร้รัฐและคนไร้

สัญชาติในประเทศไทยมีอยุห่ลากหลายกลุ่มบางกลุ่มมีฐานะยากจนไม่มีที�อยูอ่าศยับางกลุ่มอยูใ่น

ประเทศไทยมานานแต่ไม่ไดรั้บการสาํรวจบางกลุ่มเป็นคนไทยแท้ๆ แท้ๆ แต่พ่อแม่ไม่ไดไ้ปแจง้เกิดที�

อาํเภอทาํใหไ้ม่มีเอกสารรองรับการเกิดไม่มีใบสูติบตัรหรือเป็นเด็กถูกตามขอ้มูลประกาศสาํนักทะเบียน

กลาง กระทรวงมหาดไทย ตามหลกัฐานการขึ�นทะเบียนราษฎร ณ วนัที� 31 ธ.ค. ปี 2562 ในจาํนวน

ราษฎรทั�วราชอาณาจกัรไทยที�มีมากว่า69.43 ลา้นคน มีบุคคลที�ไม่ไดมี้สัญชาติไทยถึง 944,778  

รัฐบาลไทยไดมี้ความพยายามที�จะแกปั้ญหาของชนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ และคนต่างดา้ว อยา่ง

ต่อเนื�องแต่กย็งัมีอุปสรรคอนัเนืองมาจากสาเหตุต่างๆ โดยเฉพาะความลม้เหลวในการนาํนโยบาย

กฎหมายกฎระเบียบที�เกี�ยวขอ้งไปสู่การปฏิบติัซึ�งเป็นผลมาจากการบริหารจดัการที�ไม่เป็นระบบและ

ทศันคติในทางลบต่อชนต่างดา้วของเจา้หนา้ที�จดัการแกไ้ขปัญหานี� เป็นไปดว้ยความยากลาํบาก

เนื�องจากมีขั�นตอนต่างๆที�ซับซอ้น 

 

คาํสําคัญ: คนไร้รัฐ, ไร้สัญชาติ, สิทธิมนุษยชน,  
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Abstract 

Currently, there are still many countries in the world facing statelessness. Stateless, and one 

of the countries around the world facing this problem is Thailand. The Government of Thailand 

recognizes the importance of statelessness problem, which has adopted resolutions, guidelines and 

corrective measures in order to ensure the legitimacy of Thai citizenship and equal access to the 

welfare of the State.There are many groups of stateless and stateless people in Thailand, some of 

whom are poor and homeless. Some groups have been in Thailand for a long time. But not explored 

Some of them are authentic Thai people. But the parents did not report the birth to the district, 

causing no documents to support the birth. No birth certificate Or was it right According to the 

information from the Central Registration Office Ministry of Interior According to the evidence of 

civil registration as of December 31, 2019, in the number of citizens across the Kingdom of Thailand 

that is more than 69.43 million, there are 944,778 non-Thai citizens.  

The Thai government has made efforts to resolve the problem of stateless people, stateless 

people and aliens. But there are still obstacles due to various reasons. In particular, the failure to 

adopt legal policies. Relevant regulations into action As a result of systematic management And the 

negative attitude towards migrant workers to tackle this problem is difficult due to the complex 

process. 

 

Keywords: stateless people, stateless people, human rights, public welfare. 

 

บทนํา 

ปัจจุบนัยงัมีหลายๆประเทศในโลกที�ตอ้งเผชิญกบัปัญหาภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติและหนึ�งใน

ประเทศทั�วโลกที�พบกบัปัญหานี� ก็คือประเทศไทยซึ�งรัฐบาลประเทศไทยไดต้ระหนกัความสาํคญัของ

ปัญหาภาวะไร้รัฐสัญชาติ ซึ�งมีมติแนวทางและมาตรการในการแกไ้ขเพื�อใหไ้ดรั้บรองสิทธิความเป็นคน

สัญชาติไทยอยา่งถูกตอ้งและเขา้สู่สิทธิในสวสัดิการของรัฐไดอ้ยา่งเสมอภาคคนไร้รัฐและคนไร้สัญชาติ

ในประเทศไทยมีอยุห่ลากหลายกลุ่มบางกลุ่มมีฐานะยากจนไม่มีที�อยูอ่าศยั บางกลุ่มอยูใ่นประเทศไทย

มานาน แต่ไม่ไดรั้บการสาํรวจ ซึ�งอาจเป็นเพราะว่าอยูใ่นพื�นที�ห่างไกล มีขอ้จาํกดัในดา้นภาษาไทย ไม่มี

เอกสารการเกิด ไม่เขา้ใจในขอ้กฎหมาย จึงทาํให้เป็นกลุ่มคนตกหล่น บางกลุ่มเป็นคนไทยแท้ๆ  แต่พ่อ
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แม่ไม่ไดไ้ปแจง้เกิดที�อาํเภอทาํใหไ้ม่มีเอกสารรองรับการเกิด ไม่มีใบสูติบตัร หรือเป็นเด็กถูกทอดทิ�ง 

คนไร้สัญชาตินั�นยงัมีขอ้จาํกดัอีกหลากหลาย  ตามขอ้มูลประกาศสาํนกัทะเบียนกลาง 

กระทรวงมหาดไทย ตามหลกัฐานการขึ�นทะเบียนราษฎร ณ วนัที� �� ธ.ค. ปี ���� ในจาํนวนราษฎรทั�ว

ราชอาณาจกัรไทยที�มีมากว่า��.�� ลา้นคน มีบุคคลที�ไม่ไดม้ีสัญชาติไทยถึง ���,778 (ประกาศสาํนกั

ทะเบียนกลาง, 2019) 

ปัญหาคนไร้สัญชาตินั�นยงัส่งผลกระทบต่อการไดสิ้ทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั�นพื�นฐาน การ

ขาดโอกาสไดรั้บสิทธิทางสังคม เช่น ดา้นการศึกษา  ดา้นการประกอบอาชีพ และการคุม้ครองดา้น

สาธารณะสุขระบบประกนัสุขภาพซึ�งนโยบายและการปฏิบติัของเจา้หนา้ที�กบับุคคลไร้สัญชาตินั�น

สามารถรักษาในสถานพยาบาลของรัฐไดแ้ต่ตอ้งจ่ายค่ารักษาเองถึงแมใ้นปัจจุบนับุคคลไร้สัญชาติที�ขึ�น

ทะเบียนบุคคลที�ไม่มีสถานะทางทะเบียนเรียบร้อยแลว้จะไดรั้บสิทธิจากกองทุนคืนสิทธิตาม ครม.���� 

แต่การคุม้ครอง � โรคร้ายไดแ้ก่โรคไต โรคเอดส์ โรคหวัใจและโรคมะเร็ง ซึ�งกองทุนคืนสิทธิจะไม่มี

งบนี�โดยตรงต่างจากระบบหลกัประกนัสุขภาพที�ดูแลครอบคลุมทั�ง� โรค หรือเรียกว่าบตัรทอง อีกทั�ง

สิทธิในฐานะที�เป็นคนไทย 

คาํว่า ไร้รัฐ ไร้สัญชาติ 

   แยกคาํดงักล่าวออกเป็นสองคาํและกาํหนดนิยามคาํว่า “คนไร้รัฐ” หรือ Stateless persons 

หมายถึง คนที�ไม่ถูกบนัทึกรายการบุคคลในทะเบียนราษฎรของรัฐใดเลยบนโลก ส่วนคาํว่า “คนไร้

สัญชาติ” หรือ Nationalityless persons หมายถึง คนที�ไม่ไดรั้บการบนัทึกในสถานะคนถือสัญชาติของ

รัฐใดเลยบนโลกนี�  กล่าวคือ ไม่ไดรั้บการยอมรับวา่เป็นคนชาติของรัฐ  (phan thip – kanjana jittra – 

saisunthon, 2015) 

  บุคคลที�ไม่สามารถระบุไดว้่า เป็นผูม้ีสถานะที�เป็นสมาชิกของประเทศใด หรือไม่มีประเทศใด

รับว่าเป็นสมาชิกหรือเคยเป็นสมาชิกของประเทศ ซึ� งอาจจะมีทั�งคนต่างดา้วจริงๆ และผูที้�มีฐานะทาง

กฎหมายที�เป็นผูมี้สัญชาติไทย เพียงแต่ยงัไม่มีการพิสูจน์ หรือไม่มีโอกาสพิสูจน์ หรือไม่มี

พยานหลกัฐานในการพิสูจน์ ซึ�งถือว่าเป็นการริดรอนสิทธิความเป็นผูมี้สัญชาติไทย ทาํใหเ้สียสิทธิต่างๆ 

อยา่งมาก (UNHCR, 2016) 

คาํวา่    ไร้  หมายถึง  ไม่มี 

คาํวา่ สัญชาติ   หมายถึง    ความสัมพนัธ์ในทางกฎหมายระหวา่งปัจเจกชนคนหนึ�งกบัรัฐรัฐ

หนึ�งในลกัษณะที�ปัจเจกชนตกอยูภ่ายใตอ้าํนาจอธิปไตยในทางบุคคลของรัฐนั�น  สัญชาติจึงเป็นนิติ

สัมพนัธร์ะหว่างรัฐและเอกชนที�ก่อใหเ้กิดสถานภาพ “คนชาติ” แก่บุคคลที�เป็นคู่กรณีในนิติสัมพนัธ์ 
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ดงันั�น เราสามารถตีความหมายคาํว่าไร้สัญชาติไดอ้ยา่งตรงตวั คือไร้สัญชาติ หมายถึงการไม่มีสัญชาติ

นั�นเอง การจดักลุ่มสถานภาพบุคคลของสมาชิกในสงัคมไม่วา่จะเป็นของประเทศไทยหรือประเทศอื�นๆ 

ต่างมีหลกัการของกฎหมายระหว่างประเทศว่าดว้ยแผนกคดีบุคคลเป็นหลกั    คนไร้สัญชาติ ก็เป็น

มนุษยค์นหนึ�งที�ตอ้งไดรั้บสิทธิ ตามหลกัการสิทธิมนุษยชน การแบ่งสมาชิกในสังคมตามสถานะของ

บุคคล แบ่งไดเ้ป็น (Wikipedia, 2016) 

                �. คนชาติ (National) หมายถึง พลเมืองที�ประเทศนั�นใหก้ารรับรองว่าเป็นผูอ้ยูใ่นการควบคุม

ของประเทศนั�นๆ  ไดแ้ก่ ผูม้ีสัญชาติของประเทศนั�น  คนต่างดา้วผูที้�ไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นประเทศนั�น

อยา่งถาวร 

                 �. คนต่างดา้ว (Aliens) หมายถึง บุคคลที�ยงัไม่มีสัญชาติของประเทศนั�นหรือคนต่างดา้วผูที้�

ไดรั้บอนุญาตให้อยูใ่นประเทศนั�นแบบชั�วคราว 

                 �. คนไร้สัญชาติ (Statelessperson) หมายถึง บุคคลที�ไม่สามารถระบุไดว่้า เป็นผูมี้สถานะที�

เป็นสมาชิกของประเทศใด หรือไม่มีประเทศใดรับว่าเป็นสมาชิกหรือเคยเป็นสมาชิกของประเทศ  ซึ�ง

อาจจะมีทั�งคนต่างดา้วจริงๆ และผูที้�มีฐานะทางกฎหมายที�เป็นผูม้ีสัญชาติไทย เพียงแต่ยงัไม่มีการ

พสูิจน์ หรือไม่มีโอกาสพิสูจน์ หรือไม่มีพยานหลกัฐานในการพสูิจน์ ซึ�งถือวา่เป็นการริดรอนสิทธิความ

เป็นผูมี้สัญชาติไทยทาํใหเ้สียโอกาสใชสิ้ทธิต่างๆ อยา่งมาก (วิกิพเีดีย สารานุกรมเสรี) 

                 นกัวิชาการดา้นกฎหมายสัญชาติ จาํแนกสาเหตุความไร้สัญชาติในประเทศไทยไว ้� ลกัษณะ

คือ �) ความไร้สัญชาติเพยีงดา้นขอ้เทจ็จริง (De facto Stateless) และ �) ความไร้สัญชาติทั�งดา้นขอ้

กฎหมาย (De Jure Stateless) และ ความไร้สัญชาติโดยขอ้เทจ็จริง 

 ความไร้สัญชาติดา้นขอ้กฎหมายนั�น พอเขา้ใจ หมายถึงความจาํกดั วา่ “ไม่มีกฎหมายใดเลย 

กาํหนดกระบวนการ หรือวิธีใหสั้ญชาติแก่บุคคล”  แต่ ความไร้สัญชาติดา้นขอ้เทจ็จริง ซึ�งมีสาเหตุ � 

รูปแบบ ที�เป็นขอ้บกพร่องทั�งผูป้กครอง คือ พอ่แม่และในระบบราชการไทย ผลกัใหเ้ด็กไทยที�มีสิทธิอยู่

แลว้ตามกฎหมาย กลายเป็นคนชายขอบ โดยเฉพาะเด็กๆที�เกิดและเติบโตในประเทศไทย ซึ�งเห็นไดว้า่

กลไกราชการนี� เองที�มีส่วนร่วมในการละเมิดสิทธิประชาชนและสิทธิมนุษยชน   สาเหตุ � รูปแบบใน

ที�นี�  คือ �) ไร้สัญชาติเกิดจากความไม่รู้ ไม่สามารถพิสูจน์ตนเองว่า ตนเองกาํเนิดและเกี�ยวพนักบัรัฐได้

อยา่งไร ซึ� งมีอยูห่ลายครอบครัว และ �) รู้และบุคคลนั�นเชื�อ พร้อมทั�ง อา้งไดว้่า มีขอ้เทจ็จริงและพิสูจน์

ตนเองได ้ แต่เจา้หนา้ที�รัฐไม่เชื�อ (โดยเฉพาะฝ่ายปกครองและฝ่ายความมั�นคง) เช่น กรณีชาวบา้นแม่

อาย ที�ถูกนายอาํเภอถอนสัญชาติ นบัวา่รุนแรงที�สุด ละเมิดสิทธิประชาชนมากที�สุด ซึ� งกระทาํการใน

นามของรัฐ (wilailak kairat, 2018) 
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       ปัจจุบนันี�  บทบาทของรัฐและกฎหมายการใหสั้ญชาติ กลายเป็นกระบวนการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนพอๆ กบัคุม้ครองสิทธิมนุษยชน เพราะประชาชนคนไทยที�ซึ� งยงัไม่ถูกรับรองสิทธิความเป็น

พลเมืองนั�นง่ายมากต่อการถูกกระทาํ หรือละเวน้ไม่กระทาํการ อยา่งใดหนึ�ง เพื�อใหเ้กิดการคุม้ครอง 

เนื�องจากโดยสถานภาพแลว้ไม่สามารถอา้งสิทธิใดๆ ไดเ้ลย ยิ�งกว่านั�นไม่ไดรั้บแมก้ระทั�ง ทรัพยากร

เพื�อการพฒันาตนเองพื�นฐาน อาทิ การศึกษา สาธารณสุข เป็นตน้ 

การที�บุคคลตกอยูใ่นสภาพคนไร้รัฐหรือถูกคนที�ไม่มีสถานะทางทะเบียนยอ่มทาํใหบุ้คคลนั�น

ตกอยูใ่นสภาพคนไร้สัญชาติและคนไร้สิทธิมนุษยชนดว้ยโดยปริยายเพราะสัญชาติของบุคคลเป็นเรื�อง

ของนามธรรมกล่าวอา้งไดแ้ต่จบัตอ้งไม่ไดเ้วน้แต่จะไดรั้บการบนัทึกใหป้รากฏในเอกสารราชการโดย

เอกสารประเภทแรกที�ใชใ้นการจดบนัทึกรายการบุคคลตั�งแต่เกิดตามกฎหมายของไทย ไดแ้ก่ สูติบตัร

หรือทะเบียนการเกิดนอกจากนี�ยงัมีทะเบียนบา้นและทะเบียนประวติัซึ� งเป็นเอกสารที�บ่งบอกถึงสถานะ

ของบุคคลเป็นรายครอบครัวทั�งนี� ไม่จาํเป็นว่าบุคคลที�อยูใ่นครอบครัวเดียวกนัทะเบียนบา้นหลงัเดียวกนั

จะตอ้งมีสถานะเหมือนกนัเพราะสถานะของบุคคลโดยเฉพาะเรื�องสัญชาติและสิทธิอาศยัยอ่มเป็นไป

ตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายว่าดว้ยสัญชาติและกฎหมายว่าดว้ยคนเขา้เมือง (phan thip  kanjana jittra  

saisunthon, 2015) 

 

ไร้รัฐ ไร้สัญชาต ิสถานการ์ณและปัญหาทางข้อกฎหมาย 

 รัฐบาลไทยไดมี้ความพยายามที�จะแกปั้ญหาของชนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ และคนต่างดา้ว อยา่ง

ต่อเนื�องแต่กย็งัมีอุปสรรคอนัเนืองมาจากสาเหตุต่างๆ โดยเฉพาะความลม้เหลวในการนาํนโยบาย

กฎหมาย กฎระเบียบที�เกี�ยวขอ้งไปสู่การปฏิบตัิ ซึ�งเป็นผลมาจากการบริหารจดัการที�ไม่เป็นระบบ และ

ทศันคติในทางลบต่อชนต่างดา้วของเจา้หนา้ที� มติคณะรัฐมนตรีเมื�อวนัที� �� มกราคม ���� ไดใ้หค้วาม

เห็นชอบนโยบายการปฏิบตัิ ต่อชนต่างดา้วที�เขา้มาอยูใ่นประเทศไทย บนพื�นฐานของความเคารพใน

สิทธิมนุษยชนและ ความเป็นเอกภาพของชาติไทย โดยมีนโยบายในการแปลงหรือใหส้ัญชาติไทยแก่

บุคคลทีอพยพ เขา้มาในประเทศไทยและบุคคลทีไร้รากเหงา้กลุ่มต่างๆดงันี�  (phan thip  kanjana jittra  

saisunthon, 2013) 

1. แปลงสัญชาติเป็นไทยใหแ้ก่ผูท้ี�มีเชื�อสายไทยทีมีชื�ออยูใ่นระบบทะเบียน และไม่สามารถ

เดินทางกลบัประเทศตน้ทางได ้ตามหลกัเกณฑท์ี�ทางราชการกาํหนด  

�.ให้สัญชาติไทยแก่บุตรที�เกิดในประเทศไทยของบุคคลตามขอ้ � ทีไดรั้บ การแปลงสัญชาติ

เป็นไทยและพสูิจน์ไดว้า่เป็นผูสื้บสายโลหิตของบุคคลดงักล่าว 
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 �.ใหส้ัญชาติไทยแก่เด็กต่างดา้วและเด็กไร้สัญชาติที�ถูกบุพการีทอดทิ�งตั�งแต่ เยาวว์ยัและมีชื�อ

อยูใ่นระบบทะเบียนของทางราชการและอาศยัอยูใ่นประเทศไทยเป็นเวลานาน อยา่งนอ้ย �� ปี จน

กลมกลืนกลบัสังคมไทยและมีคุณสมบติัอื�นๆตามหลกัเกณฑที์�ราชการกาํหนด  

�.ให้สัญชาติไทยแก่เด็กที�บุพการีทอดทิ�งที�ไดรั้บสถานะตามคาํสังศาลให้เป็นบุตรบุญธรรมของ

บุคคลที�มีสัญชาติไทย  

�.ให้สัญชาติไทยแก่บุคคลที�เกิดหรืออาศยัอยูใ่นประเทศไทยและจบการศึกษาใน

สถาบนัอุดมศึกษาของประเทศไทย  

�. ใหส้ัญชาติไทยแก่บุคคลซึ�งมีผลงาน หรือความรู้ความเชียวชาญทีเป็นประโยชน์ ในการ

พฒันาประเทศ ในดา้นศิลปวฒันธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละการกีฬา รวมทั�งดา้นอื�นๆ ตามที�

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยเห็นสมควร  

นโยบายที�ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีขา้งตน้ก็ไดก้าํหนดมาตรการ ป้องกนัมิให้ชน

ตั�งชาติอพยพเขา้มาใหม่ดว้ย โดยมีมาตรการในการประสานกบัประเทศเพื�อนบา้น และองคก์รระหว่าง

ประเทศ เพื�อให้ความช่วยเหลือและความร่มมือในการพฒันาคุณภาพชีวิตและ สภาวะแวดลอ้มแก่

ประชาชนและชุมชนชายแดนในประเทศตน้ทาง เพื�อใหค้นเหล่านี�ดาํรงชีวิต อยูใ่นพื�นที� ถิ�นกาเนิด โดย

ไม่จาํเป็นตอ้งอพยพเขา้มาในประเทศไทย ควบคู่กบัการใชม้าตรการ  ที�เขม้งวด โดยการบงัคบัใช้

กฎหมายอยา่งจริงจงักบัผูห้ลบหนีเขา้เมืองที�อพยพเขา้มาใหม่และ ขบวนการนาํพาคนเหล่านี� เขา้เมือง 

มาตรการดงักล่าวยอ่มมีส่วนทาํให้ผูอ้พยพและบุตรหลานของ คนเหล่านี�หลีกเลี�ยงไม่ไปลงทะเบียนกบั

ทางการและรับบริการพื�นฐานต่างๆ รวมทั�งบริการทาง การศึกษา เพราะกลวัว่าจะถูกจบักุมโดย

เจา้หนา้ที�รัฐ 

รัฐบาลไทยไดก้าํหนดนโยบายในการจดัการแกไ้ขปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติใหเ้ป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพ โดยมอบหมายสาํนกังานสภาความมั�นคงแห่งชาติ และกระทรวงมหาดไทย สาํรวจจดัทาํ

ทะเบียนประวติักลุ่มผูอ้พยพหรือผูห้ลบหนีเขา้เมืองทุกกลุ่มที�เขา้มาอยูใ่นประเทศไทย รวมถึงการแกไ้ข

กฎหมายว่าดว้ยการทะเบียนราษฎรเพื�อรองรับการจดัทาํทะเบียนราษฎรและกาํหนดเลขประจาํตวั

สาํหรับคนต่างดา้ว และการนาํระบบเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์มาใชใ้นการบนัทึกจดัเก็บและประมวลผล

ขอ้มูลตามเงื�อนไขที�กาํหนดไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

ปัญหานี� มีหลายดา้นหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นความมั�นคงและ มนุษยธรรม และกฎหมายระหว่าง

ประเทศอีกดว้ย ทาํใหมี้บุคคลที�หลากวงการเขา้มาเกี�ยวขอ้ง ดงันั�น การที�จะปรับวิธีคิดในการแก่ปัญหา 

จึงเป็นเรื�องยากที�สาํคญั "ในส่วนของเดก็ผมเชื�อมนัวา่การใหโ้อกาสทางการศึกษาสามารถช่วยแกไ้ขได ้
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การศึกษาสามารถปรับระดบัความเขา้ใจและ ทศันคติ ตลอดจนพฒันาให้เด็กเป้นผูน้าํได ้เมื�อมีการ

ส่งกลบัเขาสามารถที�จะเขา้ใจทอ้งถิ�นของเขา และสามารถพฒันาทอ้งถิ�น สร้างอาชีพ สร้างรายได ้แต่

หากเด็กไร้สัญชาติหลุดออกจากระบบ การศึกษากจ็ะมีโอกาสกลายเป็นเด็กเร่ร่อน หรือเขา้สู่

กระบวนการคา้มนุษยไ์ด ้(sompong jidradab, 2010) 

ยงัมีบุคคลเป็นจาํนวนมากในประเทศไทยที� ยงัไม่ไดรั้บสิทธิเนื�องจากไม่มีสัญชาติไทย ไม่มี

บตัรประจาํตวัประชาชนปัญหาคนไร้สัญชาตินั�นยงัส่งผลกระทบต่อการไดสิ้ทธิมนุษยชนและเสรีภาพ

ขั�นพื�นฐานเช่น ดา้นการศึกษา ดา้นสาธารณสุข ดา้นการประกอบอาชีพ และการคุม้ครองต่างๆรวมไป

ถึงสิทธิในฐานะที�เป็นคนไทย การกาํหนดความมีสัญชาติของประเทศไทยนั�น โดยหลกัจะกาํหนดตาม

กฎหมายว่าดว้ยสัญชาติ ซึ�งนบัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัประเทศไทยมีกฎหมายดงักล่าว � ฉบบั (ไม่นบัรวม

ฉบบัแกไ้ขเปลี�ยนแปลงและกฎหมายจารีตประเพณี) คือ 

�. มูลนิติธรรมประเพณี (กฎหมายจารีตประเพณี) 

�. พระราชบญัญติัแปลงชาติ ร.ศ.��� พ.ศ. ���� 

�. พระราชบญัญติัสัญชาติ พ.ศ. ���� บงัคบัใช ้�� เมษายน พ.ศ. ���� 

�. พระราชบญัญติัสัญชาติ พ.ศ. ���� บงัคบัใช ้�� กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ���� 

- พระราชบญัญติัสัญชาติ แกไ้ขเพิ�มเติม ฉบบัที� � พ.ศ. ���� บงัคบัใช ้� กุมภาพนัธ์พ.ศ. ���� 

- พระราชบญัญติัสัญชาติ แกไ้ขเพิ�มเติม ฉบบัที� � พ.ศ. ���� บงัคบัใช ้�� กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ���� 

- พระราชบญัญติัสัญชาติ แกไ้ขเพิ�มเติม ฉบบัที� � พ.ศ. ���� บงัคบัใช ้� กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ���� 

�. พระราชบญัญติัสัญชาติ พ.ศ. ���� บงัคบัใช ้� สิงหาคม พ.ศ. ���� 

- ประกาศคณะปฏิบติั ฉบบัที� ��� พ.ศ. ���� บงัคบัใช ้�� ธนัวาคม พ.ศ. ���� 

- พระราชบญัญติัสัญชาติ แกไ้ขเพิ�มเติม ฉบบัที� � พ.ศ. ���� บงัคบัใช ้

�� กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ���� 

- พระราชบญัญติัสัญชาติ แกไ้ขเพิ�มเติม ฉบบัที� � พ.ศ. ���� บงัคบัใช ้� เมษายน พ.ศ. ���� 

 - พระราชบญัญตัิสัญชาติ แกไ้ขเพิ�มเติม ฉบบัที� � พ.ศ. ���� บงัคบัใช ้�� กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ���� 

 - พระราชบญัญตัิสัญชาติ แกไ้ขเพิ�มเติม ฉบบัที� � พ.ศ. ���� บงัคบัใช ้�� มีนาคม พ.ศ. ���� 

 การไดส้ัญชาติไทยตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญติัสัญชาติไทยพ.ศ.���� การไดส้ัญชาติตามกฎหมายไทยมีความสอดคลอ้งกบั

หลกัเกณฑแ์ละทฤษฎีสากลคือ 

 1. การไดสั้ญชาติไทยโดยการเกิด    
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บุคคลที�ไดสั้ญชาติ ไทยโดยการเกิดจะตอ้งมีขอ้เท็จจริงอยา่งใดอยา่งหนึ�งเกี�ยวกบัประเทศไทยกล่าวคือ

มารดาเป็นไทย หรือ บิดาชอบดว้ยกฎหมายเป็นไทย หรือ เกิดในประเทศไทยซึ�งถือว่าอยูก่บับุคคลนั�น

ตั�งแต่เกิดจึงถือว่าเป็นประเภทสัญชาติโดยการเกิด โดยถือเป็นสัญชาติโดยอตัโนมติั 

2. การไดส้ัญชาติไทยโดยเจตนาของเอกสารภายหลงัการเกิด 

สัญชาติไทยที�รัฐใหแ้ก่บุคคลภายหลงัการเกิดบุคคลนั�นยอ่มเป็นคนต่างดา้วโดยการเกิดไม่มีจุดเกาะเกี�ยว

อะไรกบัประเทศไทยในการเกิดแต่ภายหลงัมีขอ้เทจ็จริงที�แสดงความสัมพนัธ์กบัประเทศภายหลงัซึ�งใน

กรณีของกฎหมายสัญชาติให้สัญชาติไทยในกรณี �. หญิงต่างดา้วสมรสกบัคนสัญชาติไทยและประสงค์

จะไดส้ัญชาติไทย �.คนต่างดา้วขอแปลงสัญชาติไทย 

ซึ�งกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัเรื�องสถานะบุคคลของไทย ประกอบดว้ยกฎหมาย � ฉบบั ไดแ้ก่ 

กฎหมายการทะเบียนราษฎร กฎหมายคนเขา้เมือง และกฎหมายสัญชาติ โดยคนไร้รัฐไร้สัญชาติที�

ประสบปัญหาสิทธิสถานะบุคคล ไดแ้ก่ 

�) กลุ่มที�ไม่มีเอกสารแสดงตนว่าเป็นคนของรัฐใด โดยมีแนวทางแกไ้ข เช่น การแจง้เกิด การ

เพิ�มชื�อในทะเบียนบา้นตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร 

�) กลุ่มคนที�ไม่มีสิทธิในการอาศยัอยูใ่นประเทศไทย ไม่เป็นไปตามที�กฎหมายคนเขา้เมืองให้

การอนุญาต 

3) กลุ่มที�ลี�ภยัเขา้มายงัราชอาณาจกัรไทยมาเป็นเวลานานโดยรัฐไทยผอ่นผนัให้อยูไ่ดช้ั�วคราว

เป็นกรณีพิเศษ เช่น กรณีการหนีภยัสงครามของกลุ่มเวยีดนามอพยพ ซึ� งรัฐไทยไม่สามารถส่งกลบัได ้

นอกจากนี�ยงัมีกรณีปัญหาของเด็กที�เกิดในราชอาจกัรไทย แต่บิดามารดาไม่ใช่คนไทยจึงทาํใหไ้ม่ไดรั้บ

สัญชาติไทย อยา่งไรก็ดี กฎหมายที�มีอยูใ่นปัจจุบนัมีหลกัเกณฑ์ที�เปิดโอกาสใหค้นที�เกิดในประเทศไทย

ไดเ้ขา้ถึงกลไกการไดส้ัญชาติไทยแลว้ ทั�งนี� ยอมรับว่าการพจิารณาใหส้ถานะบุคคลกบัคนกลุ่มใดของรัฐ

ไทยขึ�นอยูก่บัการพิจารณาเรื�องสถานการณ์ความมั�นคงในประเทศดว้ย (venus sisuk, 2017) 

รัฐบาลไดส้นองพระปณิธานโดยการตรากฎหมายและกาํหนดนโยบายที�กา้วหนา้ในการพฒันา

สถานะบุคคลและสวสัดิการ แต่ยงัมีปัญหาในระดบัปฏิบติั เจา้หนา้ที�บางส่วนไม่เขา้ใจกฎหมาย มีการ

ใชดุ้ลยพินิจที�สร้างภาระแก่ชาวบา้น หรือชาวบา้นให้ขอ้มูลที�เป็นเทจ็ มีการร่วมมือกนัทุจริต และบาง

พื�นที�มีการอพยพเขา้มาเพิ�มเติมอยา่งต่อเนื�อง ทาํให้มีคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติหลงเหลืออยู ่จาํเป็นตอ้งมีการ

ทบทวนการบงัคบัใชก้ฎหมายทั�งหมดที�เกี�ยวขอ้ง ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัการทะเบียนราษฎร 

พระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พระราชบญัญตัิสัญชาติ พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว และมติ

คณะรัฐมนตรีที�เกี�ยวขอ้งต่าง ๆ ให้ครอบคลุมกลุ่มประชากรเป้าหมายอยา่งทั�วถึง สามารถแกปั้ญหาคน
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ไร้รัฐ ไร้สัญชาติไดอ้ยา่งเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพระเทศไทยมีนโยบายและกฎหมายที�มุ่งแกปั้ญหา

ความไร้รัฐ ไร้สัญชาติ อยา่งต่อเนื�อง โดยกฎหมายกาํหนดให้รัฐไทยตอ้งรับรองความเป็นบุคคลแก่

บุคคลทุกคนที�มีจุดเกาะเกี�ยวกบัประเทศไทย กล่าวคอื หากบุคคลนั�นเกิดในประเทศไทย (ใหด้าํเนินการ

จดทะเบียนการเกิด) อาศยัอยู ่(ให้จดทะเบียนบา้น หรือทะเบียนประวติั) หรือเสียชีวติ (ให้ออกใบมรณะ

บตัร) อยา่งไรกดี็ในทางปฏิบตัิยงัประสบปัญหา เช่น ในบางพื�นที�เจา้หนา้ที�ยงัคงปฏิเสธการจดทะเบียน

เกิดใหแ้ก่บุคคลที�เกิดในรัฐไทย ยงัมีคนไร้รัฐซึ� งไม่ทราบจาํนวน บางกรณีแมบุ้คคลจะไม่ไร้รัฐ แต่ก็ไม่มี

สิทธิอาศยัหรือไดรั้บอนุญาตใหอ้าศยัในรัฐไทย นอกจากนี� ยงัปัญหามีการระงบัการเคลื�อนไหวทาง

ทะเบียนราษฎร หรือการจาํหน่ายชื�อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนราษฎรโดยไม่มีการแจง้หรือ

เปิดโอกาสใหบุ้คคลเป้าหมายไดชี้�แจง ส่งผลอยา่งต่อการดาํเนินชีวติประจาํวนันบัตั�งแต่การแจง้เกิดบุตร 

การทาํนิติกรรม ธุรกรรมต่าง ๆ (Tarnjai deetes, 2017) 

 

บทสรุป 

 กล่าวโดยสรุปไดว้่า  คนไร้สัญชาติในประเทศไทยมีอยุห่ลากหลายกลุ่ม บางกลุ่มอยูใ่นประเทศ

ไทยมานาน แต่ไม่ไดรั้บการสาํรวจ ซึ�งอาจเป็นเพราะว่าอยูใ่นพื�นที�ห่างไกล มีขอ้จาํกดัในดา้นภาษาไทย 

ไม่มีเอกสารการเกิด ไม่เขา้ใจในขอ้กฎหมาย จึงทาํใหเ้ป็นกลุ่มคนตกหล่น บางกลุ่มเป็นคนไทยแท้ๆ  แต่

พ่อแม่ไม่ไดไ้ปแจง้เกิดที�อาํเภอทาํใหไ้ม่มีเอกสารรองรับการเกิด ไม่มีใบสูติบตัร หรือเป็นเด็กถูกทอดทิ�ง 

คนไร้สัญชาตินั�นยงัมีขอ้จาํกดัอีกหลากหลายดา้น ดา้นการออกนอกพื�นที� เช่น การทาํงาน ดา้นสิทธิ

การศึกษา) การไม่มีบตัรประจาํตวัประชาชนก็จะถูกกาํจดัสิทธิในต่าง ๆที�ควรจะไดรั้บในฐานะคนไทย

ซึ�งขอ้มูลประกาศสาํนักทะเบียนกลาง กระทรวงมหาดไทย ตามหลกัฐานการขึ�นทะเบียนราษฎร ณ วนัที� 

31 ธ.ค. ปี 2562 ในจาํนวนราษฎรทั�วราชอาณาจกัรไทยที�มีมากวา่69.43 ลา้นคน มีบุคคลที�ไม่ไดมี้

สัญชาติไทยถึง 944,778 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที�มีภูมิลาํเนาแถบชายแดนระหว่างประเทศซึ� งเคยมีการ

เปลี�ยนแปลงดา้นเขตแดน ทาํให้มีปัญหาการพิจารณาเรื�องสัญชาติ เช่น กลุ่มชาติพนัธ์ุเผ่าต่างๆ ใน

ละแวกภูเขาแนวชายแดนติดกบัประเทศเพื�อนบา้น 

 ซึ�งมีกฎหมายเกี�ยวขอ้งกบัเรื�องสถานะบุคคลของไทย ประกอบดว้ยกฎหมาย � ฉบบั ไดแ้ก่ 

กฎหมายการทะเบียนราษฎร กฎหมายคนเขา้เมือง และกฎหมายสัญชาติ โดยคนไร้รัฐไร้สัญชาติที�

ประสบปัญหาสิทธิสถานะบุคคล ไดแ้ก่ 

�) กลุ่มที�ไม่มีเอกสารแสดงตนว่าเป็นคนของรัฐใด โดยมีแนวทางแกไ้ข เช่น การแจง้เกิด การ

เพิ�มชื�อในทะเบียนบา้นตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร 
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�) กลุ่มคนที�ไม่มีสิทธิในการอาศยัอยูใ่นประเทศไทย ไม่เป็นไปตามที�กฎหมายคนเขา้เมืองให้

การอนุญาต 

�) กลุ่มที�ลี�ภยัเขา้มายงัราชอาณาจกัรไทยมาเป็นเวลานานโดยรัฐไทยผ่อนผนัใหอ้ยู่ไดช้ั�วคราว

เป็นกรณีพิเศษ เช่น กรณีการหนีภยัสงครามของกลุ่มเวยีดนามอพยพ ซึ� งรัฐไทยไม่สามารถส่งกลบัได ้

นอกจากนี�ยงัมีกรณีปัญหาของเด็กที�เกิดในราชอาจกัรไทย แต่บิดามารดาไม่ใช่คนไทยจึงทาํใหไ้ม่ไดรั้บ

สัญชาติไทย อยา่งไรก็ดี กฎหมายที�มีอยูใ่นปัจจุบนัมีหลกัเกณฑ์ที�เปิดโอกาสใหค้นที�เกิดในประเทศไทย

ไดเ้ขา้ถึงกลไกการไดส้ัญชาติไทยแลว้ ทั�งนี� ยอมรับว่าการพจิารณาใหส้ถานะบุคคลกบัคนกลุ่มใดของรัฐ

ไทยขึ�นอยูก่บัการพิจารณาเรื�องสถานการณ์ความมั�นคงในประเทศดว้ย (venus sisuk, 2017) 

 ถึงแมว้า่ UNHCR จะชื�นชมความกา้วหนา้ในการแกไ้ขปัญหาเรื�อง คนไร้รัฐไร้สัญชาติ แต่

ภายในหลายปีที�ผา่นมายงัคงมีบุคคลไร้สัญชาติเพิ�มจาํนวนขึ�น ซึ� งเป็นเพราะยงัมีปัญหาในระดบัปฏิบตัิ 

เจา้หนา้ที�บางส่วนไม่เขา้ใจกฎหมาย มีการใชดุ้ลยพินิจที�สร้างภาระแก่ชาวบา้น หรือชาวบา้นใหข้อ้มูลที�

เป็นเทจ็ มีการร่วมมือกนัทุจริต และบางพื�นที�มีการอพยพเขา้มาเพิ�มเติมอยา่งต่อเนื�อง ทาํใหมี้คนไร้รัฐ 

ไร้สัญชาติหลงเหลืออยู ่รวมถึงเจา้หนา้ที�ผูป้ฏิบติังานไม่ปฏิบติัตามกฎหมายเพราะขาดความรู้ความ

เขา้ใจ ขาดการใชดุ้ลยพินิจที�ถูกตอ้ง หรือแมก้ระทั�งการไม่กลา้ปฏิบติัตามกฎหมายเพราะตอ้งรอการสั�ง

การจากผูบ้งัคบับญัชาการก่อน  จาํเป็นตอ้งมีการทบทวนการบงัคบัใชก้ฎหมายทั�งหมดที�เกี�ยวขอ้ง ไดแ้ก่ 

พระราชบญัญติัการทะเบียนราษฎร พระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พระราชบญัญติัสัญชาติ พระราชบญัญติั

การทาํงานของคนต่างดา้ว และมติคณะรัฐมนตรีที�เกี�ยวขอ้งต่าง ๆ ใหค้รอบคลุมกลุ่มประชากรเป้าหมาย

อยา่งทั�วถึง สามารถแกปั้ญหาคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติไดอ้ยา่งเป็นธรรมมีประสิทธิภาพ และใหมี้การทาํ

ความเขา้ใจกบัเจา้หนา้ที�ผูป้ฏิบติังานอยา่งเป็นรูปธรรมโดยร่วมมือกบัภาคประชาสังคมในการแกไ้ข

ปัญหาต่อไป 
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Abstract 

Article on Tossapitrajathama: Ethics that affect the performance of executives. It describes 

the key elements of ethics that affect the performance of executives, by applying the 

Tossapitrajathama to be applied in the work in order to foster an executive who has good behavior, 

both physically, verbally and mentally. Having appropriate behavior in self- managing, people - 

managing and task - managing. Executives must know the roles and duties as well as the working 

principles to ensure quality work. Efficiency and maximum benefit to the organization. 

 

Keywords: Tossapitrajdhamma, ethics that affect performance, eexecutives. 
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บทนํา 

ในองคก์ารใดก็ตามที�มีจุดมุ่งหมายเพื�อความสาํเร็จภายใตท้รัพยากรการบริหารที�ประกอบดว้ย

คน เงิน วสัดุอุปกรณ์ขั�นตอนหรือวิธีการดาํเนินงาน การนาํพาองคก์ารไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมาย

ที�ตั�งไวน้ั�น ผูข้บัเคลื�อนนาํพาองคก์ารคือนักบริหาร ซึ� งนกับริหารที�ดีนั�นตอ้งเป็นทั�งผูมี้ศาสตร์และศิลป์ 

กล่าวคือ มีความรู้ในเชิงบริหารและศิลปะในการใชค้นให้เหมาะกบังาน โดยหวงัความสําเร็จของงาน

เป็นสําคญั ผูบ้ริหารจึงถือได้ว่าเป็นผูน้ําหน่วยงานและองค์การทั� งโดยตาํแหน่งและโดยชอบธรรม 

ภาระหนา้ที�และความรับผิดชอบของผูบ้ริหารจึงมีมากมายนานปัการซึ� งขึ�นอยูก่บัขนาดขององคก์ารซึ� งกู

ลิค  และเออร์วิค (Gulick & Urwick,1937:13) ได้อธิบายว่า ผู ้บ ริหารขององค์การจะมีบ ท บาท

ภาระหน้าที�และความรับผิดชอบเกี�ยวกบัการวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การ

บริหารงานบุคคล (Staffing) การอาํนวยการ (Directing) การประสานงาน (Coordinating) การรายงาน

ผลการดาํเนินงาน (Reporting) และวิธีการบริหารงาบประมาณ (Budgeting) ซึ� งบทบาทภาระความ

รับผิดชอบที� � ดา้นนี�  รวมเรียกกนัสั�นๆ ว่า POSDCORB โดยใช้ตวัแรกของคาํภาษาองักฤษ มาร้อยเรียง

เพื�อเป็นประโยชน์ในการจํา ผูบ้ริหารที�ปรารถนาจะเป็นผูน้ําอย่างสมบูรณ์แบบจึงควรที�จะศึกษา

คุณลกัษณะเชิงจริยธรรมที�เกี�ยวกบัผูบ้ริหารซึ� งไดแ้ก่ทศพิธราชธรรมอนัเป็นธรรมสาํหรับนักปกครอง

หรือนักบริหารขององค์การโดยเป็นบทบาทเชิงจริยธรรมทั� งในด้านการมีพระเดชและพระคุณต่อ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเพื�อร่วมงาน เพื�อสร้างความสุขและความพึงพอใจแก่บุคลากรทุกฝ่ายขององคก์าร 

 บทความวิชาการนี�  มีวตัถุประสงค์เพื�อ วิเคราะห์การนําหลักทศพิธราชธรรมมาประยุกต์ใช้

สาํหรับการบริหารงานเพื�อก่อให้เกิดคุณภาพที�ดีในการปฏิบติัหน้าที�ของผูบ้ริหาร โดยใชว้ิธีศึกษาจาก

ปรากฏการณ์  (Phenomena) (Kenaphoom, 2014: 49-51) จากนั� นค้นหาเนื� อหาสาระด้วยวิ ธีการที�

หลากหลาย ไดแ้ก่วิธีคิดเชิงเหตุผลและการทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้งเพื�อหาความลงตวัของเนื�อหา

สาระและตรวจสอบความน่าเชื�อถือของเนื�อหาสาระโดยวิธีการบูรณาการระเบียบวิธีที�หลากหลาย 

(Kenaphoom, 2013: 169-185) จากการดําเนินการดังกล่าว ผู ้เขียนจึงขอเสนอเชิงพรรณนาความ

ดงัต่อไปนี�  
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ความหมายของการบริหาร 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (ราชบณัฑิตยสถาน, 2546 : 609) ไดใ้ห้

ความหมายของ การบริหาร ไวว้่า หมายถึง การปกครอง เช่น การบริหารส่วนทอ้งถิ�น ดาํเนินการจดัการ 

เช่น การจดัการธุรกิจ 

พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยรู ธมฺมจิตฺโต, ����: �-�) ไดใ้หค้วามหมายของการบริหารไวว่้า การ

บริหารหมายถึง ศิลปะการทาํงานให้สาํเร็จโดยอาศยัผูอื้�น นกับริหารมีหนา้ที�ในการวางแผน จดัองคก์าร 

อาํนวยการและควบคุมทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื�นๆให้ดาํเนินไปในทิศทางเดียวกนัเพื�อบรรลุ

เป้าหมายที�วางเอาไว ้

 สมคิด บางโม (2545 : 61) ไดใ้ห้ความหมายของการบริหารว่า หมายถึง ศิลปะในการใชค้น เงิน 

วสัดุอุปกรณ์ขององคก์ารและนอกองคก์าร เพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 เมื�อกล่าวโดยสรุปแลว้การบริหารจึงหมายถึงกระบวนการของศาสตร์และศิลป์ในการใช้

ทรัพยากรที�มีอยูเ่พื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ามายขององคก์ารที�ไดต้ั�งไว ้

 

ความสําคัญของการบริหาร 

 การบริหารเป็นเรื�องที�มีความสาํคญัและมีความจาํเป็นอยา่งยิ�งต่อการดาํเนินงานของต่อองคก์าร 

เพราะเป็นเครื�องมือสาํคญัในอนัจะชี� ให้เห็นถึงความสาํเร็จหรือความลม้เหลว ความมีประสิทธิภาพหรือ

ความไร้ประสิทธิภาพของหน่วยงาน การบริหารเป็นเครื�องบ่งชี� ให้ทราบถึงความเจริญกา้วหน้า การ

บริหารเป็นลกัษณะของการทาํงานร่วมกนัของกลุ่มบุคคลในองคก์าร มีลกัษณะการวินิจฉัยสั�งการ นัก

บริหารจะตอ้งคาํนึงถึงปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ เพราะการวินิจฉัยสั�งการเป็นเครื�องแสดงให้ทราบถึง

ความสามารถของนกับริหาร และการเจริญเติบโตของของการบริหาร ชีวติประจาํวนัของมนุษยไ์ม่ว่าใน

ครอบครัวองค์การใด ย่อมเกี�ยวขอ้งกบัการบริหารเสมอ ดังนั� นการบริหารจึงเป็นเรื� องน่าสนใจ และ

จาํเป็นต่อการที�จะดาํรงชีวิตของบุคคลในสังคม และการบริหาร จึงเป็นการใชศ้าสตร์ และศิลป์ นาํเอา

ทรัพยากรบริหาร มาประกอบเป็นกระบวนการบริหาร ให้บรรลุวตัถุประสงค์ที�กาํหนดไว้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 เสนาะ ติเยาว ์(2544 : 1-2) ไดก้ล่าวถึง หลกัสาํคญัของการบริหาร 5 ลกัษณะ คือ 

 1. การบริหารเป็นการทาํงานกบัคนโดยอาศยัคน หมายความว่า การบริหารเป็นกระบวนการ

ทางสังคม คือ อาศัยกลุ่มคนที�รวมกันทํางานเพื�อบรรลุเป้าหมายขององค์การ นักบริหารจะต้อง

รับผิดชอบให้สําเร็จโดยอาศยัความร่วมมือของบุคคลอื�น มิฉะนั�นจะทาํงานไม่สําเร็จ สาระสาํคญัของ
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การบริหารในข้อนี�  แสดงให้เห็นว่านักบริหารที�ประสบความสําเร็จจะต้องมีสิ� งต่าง ๆเหล่านี� คือ มี

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลที�ดี มีความเป็นผูน้าํและสามารถทาํงานเป็นทีมได ้มีความสามารถในการ

ปรับเปลี�ยนให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มไดห้ากมีการเปลี�ยนแปลงในสถานการณ์ และมีความสามารถที�จะ

ทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมายได ้

 2. การบริหารทาํให้บรรลุเป้าหมายขององคก์าร เป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ขององค์การ ตอ้ง

อาศยัความร่วมมือกนัของคนทุกคนจึงจะทาํให้สาํเร็จลงได ้เป้าหมายเป็นสิ�งที�ทาํใหน้กับริหารจะตอ้งทาํ

ให้บรรลุไดน้ั�นจะตอ้งมีลกัษณะสาํคญั 3 ประการ ประการแรก คือ เป้าหมายตอ้งสูงแลว้สามารถทาํให้

สาํเร็จ เป้าหมายสูงเกินไปก็ทาํให้สาํเร็จไม่ได ้เป้าหมายตํ�าไปกไ็ม่ทา้ทายไม่มีคุณค่า ประการที�สอง การ

จะไปถึงเป้าหมายจะตอ้งมีระบบงานที�ดี มีแผนงานที�มีประสิทธิภาพ ประการสุดทา้ย จะตอ้งระบุเวลาที�

จะทาํใหบ้รรลุเป้าหมายนั�น 

 3. การบริหารเป็นการสมดุลกนัระหว่างประสิทธิผลกบัประสิทธิภาพ ซึ�งคาํว่า ประสิทธิผล 

หมายความวา่ ทาํงานบรรลุผลสาํเร็จตามที�กาํหนด ส่วนคาํว่า ประสิทธิภาพ หมายความว่า ทาํงานโดย

ใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั หรือเสียค่าใชจ่้ายต ํ�าสุด การทาํงานใหส้าํเร็จอยา่งเดียวไม่พอ แต่จะตอ้ง

คาํนึงถึงค่าใชจ่้ายที�ประหยดัอีกดว้ย การทาํใหไ้ดท้ั�งสองอยา่งคือ งานบรรลุผลตามที�ตอ้งการและการใช้

ทรัพยากรตํ�าสุด จึงเป็นความสมดุลระหวา่งประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

 4. การบริหารเป็นการใชท้รัพยากรที�มีอยูอ่ยา่งจาํกดัให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นที�รู้กนั

โดยทั�วไปว่า เราอาศยัในโลกนี�ที�มีทรัพยากรจาํกดั การใชท้รัพยากรต่าง ๆ จึงตอ้งตระหนกั 2 ขอ้ใหญ่ๆ 

คือ เมื�อใชท้รัพยากรใดไปแลว้ ทรัพยากรนั�นจะหมดสิ�นไปไม่สามารถกลบัคืนมาใหม่ได ้และจะตอ้ง

เลือกใชท้รัพยากรใหเ้หมาะสมอยา่ให้สิ�นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ ดงันั�น การบริหารกบัเศรษฐศาสตร์

จึงมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด เศรษฐศาสตร์เป็นการศึกษาถึงการกระจายการใชท้รัพยากรที�มีอยู่

จาํกดัอยา่งไร ส่วนนกับริหารในองคก์ารจะตอ้งผลิตสินคา้และบริหารให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

 5. การบริหารจะตอ้งเผชิญกบัสภาพแวดลอ้มที�เปลี�ยนแปลงไป นกับริหารที�ประสบความสาํเร็จ

จะตอ้งสามารถคาดคะเนการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�นอยา่งถูกตอ้ง และสามารถปรับตวัเองใหเ้ขา้กบัการ

เปลี�ยนแปลงนั�น 

 ดงันั�นความสาํคญัของการบริหารจึงเป็นการดาํเนินการเพื�อทาํให้เกิดความสมดุลระหว่างคน

และทรัพยากรอื�น ๆ เพื�อใหบ้รรลุเป้าหมายที�กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพภายใตบ้ริบทสภาพแวดลอ้ม

ที�เปลี�ยนแปลงไปตามยคุสมยั 
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 ในยุคสมยัปัจจุบนั ที�มีความเปลี�ยนแปลงเป็นไปอย่างรอบด้าน ทาํให้นักบริหารจาํเป็นตอ้งมี

คุณลกัษณะที�เหมาะสมกบัการบริหารงานโดยจะตอ้งมีคุณลักษะทางการบริหาร ไดแ้ก่ (สถาพร วิชยั

รัมย,์ 2556 : 43) การปรับตวัให้สอดคลอ้งกบัความเปลี�ยนแปลง มีความยืดหยุ่นในการบริหาร และมี

ความสามารถในการสื�อสารอยา่งมีประสิทธิภาพ การทาํงานร่วมกบัผูอื้�นโดยการสร้างความไวว้างใจให้

ความเคารพ การใหเ้กียรติผูอื้�นและมีมนุษยสัมพนัธ์ที�ดีในการทาํงานร่วมกนั รวมทั�งการมีจริยธรรมเป็น

แนวทางในการบริหารงานอีกดว้ย  

 

คุณลกัษณะผู้บริหารที�ด ี

 คุณลกัษณะของผูบ้ริหารที�ดี เป็นลักษณะนิสัยของบุคคลที�แสดงออกทางกายภาพและการ

ตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม หลักจริยธรรมทางพระพุทธศาสนาซึ� งผูเ้ขียนได้

ยกตัวอย่างคุณลกัษณะนักบริหารที�ดีในแบบธรรมราชาซึ� ง ปรีชา ช้างขวญัยืน (2557 : 208-212) ได้

อธิบายไวว่้า หลกัธรรมราชาที�จะนาํมาใช้ในการปกครองระบอบต่าง ๆ นั�นเป็นหลกัซึ� งมุ่งสร้างและ

ตรวจสอบตัวบุคคลในฝ่ายบริหารให้ต้องมีคุณสมบัติอันชอบธรรมที�จะเป็นนักบริหาร การเป็น

ผูป้กครองที�มีคุณสมบัติเพียบพร้อมในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นประมุขแห่งรัฐ คณะนักบริหาร หรือ

ขา้ราชการในฝ่ายในระดับต่าง ๆ ก็ตาม จักตอ้งถือหลกัคุณวุฒิและคุณธรรมเป็นสําคญั ธรรมราชาแม้

เป็นสิ�งที�เกิดขึ�นในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์แต่เป็นของที�สามารถปรับใช้ได้ในทุกระบอบการ

ปกครอง เพราะเจตนาในการปกครองไม่ว่าจะเป็นระบอบใดลว้นแต่ตอ้งการผูมี้ธรรมในการปกครอง

ทั�งสิ�น ลกัษณะของผูป้กครองที�ดี มีดงันี�  

 1. ผูป้กครอง (นักบริหาร) ต้องมีความรู้ สมัยโบราณคือ รู้ราชศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ศิลปะ

วิทยาการ ศิลปะศาสตร์ 18 ประการ และพระเวท ในศาสนาพุทธ คือ รู้พระไตรปิฎก รู้คมัภีร์ต่าง ๆ ส่วน

ในสมยัปัจจุบนัก็ตอ้งรอบรู้ในวิชาต่าง ๆ ที�จาํเป็นแก่การเขา้ใจสภาพการณ์ของโลก และใชค้วามรู้นั�น

ในการแกปั้ญหาของประชาชนและของรัฐ 

 2. ผูป้กครองตอ้งเป็นคนดี คือ ปกครองตนไดก่้อนจึงจะปกครองผูอื้�น ธรรมราชาตามความคิด

ไทยเป็นคนดีโดยการถือศีล 5 ศีล 8 ทาํตามหลักราชธรรมและอรรถศาสตร์ ละอบายมุข และควบคุม

อารมณ์ของตนเป็นหลกัในการควบคุมตนใหเ้ป็นคนดี 

 3. ผูป้กครองจะตอ้งอุทิศตน คือ เสียสละตนเพื�อผูใ้ตป้กครอง เป็นผูป้กครองแลว้ตอ้งลาํบาก

กว่าคนธรรมดา ตอ้งเหน็ดเหนื�อยกว่าคนธรรมดา ไม่ทอดธุระ ไม่ทิ�งเวลาว่างโดยเปล่าประโยชน์ ทาํงาน
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มากจนแทบไม่มีเวลาสนุกสนานบันเทิง การทํางานของผู ้ปกครองเป็นการสร้างความสุขให้แก่

ประชาชน ผูป้กครองมีความสุขที�เห็นประชาชนมีความสุข 

 4. การปกครองมีจุดหมายเพื�อผูใ้ตป้กครองทุกหมู่เหล่า ผูป้กครองที�ดีก็ปกครองเพื�อให้ผูใ้ต้

ปกครองมีความสุข ผลประโยชน์ตอ้งตกแก่ผูใ้ตป้กครอง ผูป้กครองตอ้งไม่เอาผลประโยชน์เสียเอง หา

ไม่แลว้จะเป็นเครื�องแสดงว่าจะไม่ใช่ผูป้กครองที�ดี 

 5. การปกครองที�ดีตอ้งเป็นธรรม ผูป้กครองที�ดีส่งเสริมคนดี ส่งเสริมทั�งสิ�งที�ถูกตอ้ง ตดัสินโดย

ถือหลกัธรรมาธิปไตย ผูป้กครองคนใดที�ส่งเสริมพรรคพวก แมรู้้ว่าเป็นคนไม่ดี สนบัสนุนสิ�งที�ไม่ดี เช่น 

อบายมุข ความฟุ่มเฟือยต่าง ๆ ถือว่าไม่ถูกธรรม ทาํตามแรงบงัคบัที�ไม่เป็นธรรม ไม่ดูแลผูเ้สียเปรียบซึ� ง

เป็นฝ่ายถูก ผูป้กครอง ที�เป็นเช่นนี� เป็นผูป้กครองที�ไม่เป็นธรรม ผูป้กครองที�เป็นธรรมจะตอ้งคบคนดี

ส่งเสริมคนดี 

 6. ผูป้กครองที�ดีจะตอ้งเป็นคนงาม คือ ตอ้งเป็นคนควบคุมอารมณ์ได ้ไม่โกรธง่าย ไม่กา้วร้าว 

ไม่หยาบคาย มีความสุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักมองโลกและมองผูอื้�นในแง่ดี มีจิตใจ

สมํ�าเสมอมั�นคง และไตร่ตรองโดยรอบคอบในทุกสถานการณ์ 

 7. ผูป้กครองตอ้งส่งเสริมความดีงาม ความดีงามเป็นจุดหมายสาํคญัของคนดี ในแง่พุทธศาสนา

ความดีงามเกิดขึ�นไดด้ว้ยการส่งเสริมใหค้นทาํความดี ละกิเลสต่าง ๆ จุดมุ่งหมายของรัฐตอ้งส่งเสริมให้

มนุษยท์าํความดี โดยอาํนวยความสะดวกและให้ความรู้และความเขา้ใจ ธรรมราชาจึงต้องส่งเสริม

ศีลธรรมใหเ้กิดในบา้นในเมือง 

 8. ผูป้กครองตอ้งสร้าง และแผ่ความร่มเยน็เป็นสุข คือพิพากษาคดีต่าง ๆ โดยเป็นธรรม คนผิด

ตอ้งถูกลงโทษ คนดีตอ้งได้รางวลั ทุกคนมีความมั�นคงในชีวิตมั�นใจว่าจะไม่ถูกผูใ้ดรังแกและไม่ถูก

อาํนาจรัฐรังแก นี�คือความร่มเยน็เป็นสุข ความร่มเยน็เป็นสุขนี� ผูป้กครองตอ้งแผไ่ปสู่คนทุกหมู่เหล่า 

 9. ผูป้กครองตอ้งรักษารัฐไวไ้ม่ให้ตกอยู่ในอาํนาจของคนต่างชาติ ปัจจุบนัลทัธิล่าอาณานิคม

ไม่ไดใ้ชก้าํลงั แต่ใชค้วามไดเ้ปรียบทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ รวมทั�งอาํนาจทางการเมืองในระดบัโลก 

ผูป้กครองตอ้งมีความสามารถในการปรับตวั 

 10. หลักการมีความห่วงใยใกล้ชิดประชาชน คุณลักษณะขอ้นี� กฎในราชธรรม คือ พระเจ้า

แผ่นดินต้องเสด็จประพาสไปในที�ต่าง ๆ จุดประสงค์คือเพื�อให้ได้ใกล้ชิดและได้เห็นปัญหาของ

ประชาชน เป็นโอกาสที�ประชาชนจะไดแ้จง้ทุกขร้์อนต่าง ๆ ซึ� งขา้ราชการอาจจะไม่ไดดู้แลตามหนา้ที�

อยา่งเพยีงพอ 
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 ความเป็นธรรมราชานี�  ในความหมายโดยตรงเป็นเรื�องของพระเจา้แผ่นดิน แต่ในความหมาย

โดยกวา้ง ขา้ราชการซึ� งดูแลราชการต่างพระเนตรพระกรรณก็ตอ้งทาํหน้าที�ดังกล่าวในฐานะที�ได้รับ

มอบหมายเป็นผูแ้ทนพระองค ์แมใ้นระบอบที�ไม่มีพระเจา้แผ่นดิน หัวหนา้รัฐบาลกต็อ้งทาํหนา้ที�นี�หรือ

แบ่งและมอบหมายให้ขา้ราชการอื�น ๆ ทาํเป็นส่วน ๆ แต่ละฝ่ายแต่ละส่วนก็ตอ้งนาํเอาคุณลกัษณะของ

ธรรมราชาไปใช้ นอกเหนือจากนี� ผูเ้ขียนเห็นว่านักบริหารหรือผูน้ําองค์การก็สามารถประยุกต์ใช้

หลกัธรรมราชาในการบริหารองคก์ารให้ใหเ้กิดประสิทธิภาพไดเ้ช่นเดียวกนั 

ความจําเป็นที�ผู้บริหารจะต้องมีคุณธรรมจริยธรรม 

คุณธรรมจริยธรรมเป็นมโนสาํนึกของความดีและความงามในจิตใจซึ� งส่งผลต่อพฤติกรรมของ

บุคคล ผูมี้คุณธรรมและจริยธรรมจึงมักเป็นคนที�ประพฤติดีปฏิบตัิชอบ เป็นปัจจยัที�มีความสําคญัต่อ

บุคลากรทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ�งผูบ้ริหารของหน่วยงานทั�งภาครัฐและเอกชน ที�จะมีบทบาท

หน้าที�ที�เกี�ยวขอ้งกบัคนและงาน ซึ� งถือว่าเป็นภาระรับผิดชอบที�หลากหลาย รวมถึงลกัษณะทางจิตใจที�

อาจมีสิ�งต่าง ๆ เขา้มากระทบกระทั�งอาจทาํให้เกิดความวุ่นวาย ดงันั�น ผูบ้ริหารจึงตอ้งมีความจาํเป็นที�

จะตอ้งมีคุณธรรมจริยธรรมในการกาํกบัจิตใจ และการแสดงออกถึงพฤติกรรมที�ดีงามซึ� ง ธีรรัตน์ กิจจา

รักษ ์(2542 : 24-26) ไดอ้ธิบายถึงความจาํเป็นที�นกับริหารจะตอ้งมีคุณธรรม จริยธรรม ไวด้งันี�  

 1. คุณธรรมจริยธรรม เป็นหัวใจของนักบริหาร เพราะนักบริหารเป็นผูป้กครอง เป็นผูน้าํคน 

จาํตอ้งประพฤติตนให้สมกบัที�คนทั�วไปยกยอ่ง ยอมรับนบัถือ เพื�อจะไดเ้ป็นแบบอยา่งที�ดี สําหรับผูอ้ยู่

ใตบ้งัคบับญัชาและสังคมทั�วไป หากนักบริหารขาดคุณธรรมจริยธรรม องคก์ารนั�นก็จะปั�นป่วนขาด

ความสงบสุข คนดีจะทอ้แท ้ขาดขวญักาํลงัใจ สิ�นหวงั มีผลกระทบต่อหน่วยงาน และชาติบา้นเมืองใน

ที�สุด ฉะนั�นการเป็นนกับริหารที�ดี จะตอ้งมีคุณธรรมจริยธรรมประจาํใจและเป็นแนวทางปฏิบติัตน 

 2. นกับริหารมีภารกิจและบทบาทหนา้ที�มากมาย จึงจาํเป็นตอ้งมีการพบปะเกี�ยวขอ้งสัมพนัธ์

กบัคนอื�น หรือสิ�งแวดลอ้มหลากหลาย ลกัษณะของความสัมพนัธ์หรืออนัตรกิริยา ระหว่างนักบริหาร

กับสิ�งแวดล้อมหรือคนอื�นนั�น หากนักบริหารเป็นผูมี้คุณธรรมจริยธรรม ก็จะเกิดสันติสุข และการ

สร้างสรรค์งานก็จะดาํเนินไปดว้ยความรวดเร็ว เรียบร้อยและราบรื�น ในทางตรงกนัขา้มหากนักบริหาร

ขาดคุณธรรมจริยธรรม ก็จะไดรั้บผลลพัธ์ที�ตรงกนัขา้ม คือ ผลลพัธ์ในทางลบ เช่น ความขดัแยง้ ปัญหา

ดา้นภาพลกัษณ์ ความน่าเชื�อถือ เป็นตน้ 

 3. นักบริหารมีหน้าที�ส่งเสริมระเบียบวินัยของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา นักบริหารจึงตอ้งมีคุณธรรม 

จริยธรรม และตอ้งมีมากกกว่าผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ย คุณธรรมจริยธรรม นอกจากจะเป็นปัจจยัส่งเสริม

ความสงบสุขและความเจริญแก่บุคคลเป็นส่วนตวัและประเทศชาติส่วนรวมแลว้ คุณธรรมจริยธรรมยงั
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เป็นปัจจยัส่งเสริมวินยัอีกดว้ย กล่าวคือ คุณธรรมจริยธรรมเป็นปัจจยัส่งเสริมวินยัคน เช่นเดียวกบัธรรม

เป็นเครื�องส่งเสริมศีลในทางศาสนา วินัยเป็นมาตรการบงัคบัภายนอก ไม่มีอาํนาจบงัคบัภายในจิตใจ 

ส่วนคุณธรรมจริยธรรมเป็นคุณลักษณะ ที� เกิดขึ� นภายในจิตใจที�ส่งผลต่อการกระทาํ คนเราหากมี

คุณธรรมจริยธรรมจะมีจิตใจงดงาม มีมารยาทที�สํารวมหรือควบคุมทางวาจาดว้ยศีล ควบคุมจิตดว้ย

สมาธิ และควบคุมความเห็นดว้ยปัญญา แลว้ก็จะมีวินยัดี คือ ไม่ประพฤติผิด ล่วงเกินสิทธิและหนา้ที�ที�

พึงมีพึงได ้ไม่ลบหลู่ดูหมิ�นผูอ้ื�น ปฏิบติัต่อผูอื้�นดว้ยความเที�ยงธรรม ซื�อสัตยสุ์จริต บริสุทธิ� ยติุธรรม นัก

บริหารมีหน้าที�เสริมสร้างและพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหมี้วินยั เช่น ในภาครัฐมีพระราชบญัญตัิระเบียบ

ขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ราชกิจจานุเบกษา, 2551 : 32) มาตรา 87 ที�ว่า “ให้ผูบ้งัคบับญัชามีหน้าที�

เสริมสร้างและพฒันาให้ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชามีวินยัและป้องกนัมิใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชากระทาํผิดวินัย...” 

 จึงเห็นไดว้่านกับริหารจาํเป็นตอ้งมีคุณธรรมจริยธรรมมากกว่าผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพราะนกั

บริหารตอ้งเป็นผูป้ระพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งที�ดีแก่ผูอ้ื�นอีกดว้ย 

 4. นักบริหารที�มีคุณธรรมจริยธรรมจะเป็นแบบอย่างที�ดีแก่ผูใ้ต้บงัคบับญัชา ให้เกิดความรัก

เคารพ ยกย่องนับถือ รวมทั� งให้ความร่วมมือในการอุทิศตนต่อการทาํงานที�รับผิดชอบอย่างเต็มที� 

รวมทั�งจะเป็นแรงจูงใจใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาไดมี้จิตสาํนึกที�ดีที�จะประพฤติตนเป็นผูม้ีคุณธรรมจริยธรรม

ดว้ย 

 สลิลทิพย ์ชูชาติ (2556 : 39) กล่าวว่า คุณธรรมจริยธรรมเป็นเรื�องสาํคญัของนักบริหาร เพราะ

เป็นสิ� งกาํกับควบคุมและสร้างสํานึกในการปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของกฎกติกา กฎหมายและ

ศีลธรรมขององค์กรหรือสังคม เป็นเครื�องมือให้คนเคารพตนเองและผูอื้�น ทาํสิ�งที�เป็นประโยชน์แก่

ตนเองและผูอ้ื�น หากเมื�อใดที�นักบริหารขาดคุณธรรมจริยธรรม การละเมิดกติกากฎหมายและศีลธรรม

ย่อมเกิดขึ�นได้ซึ� งเมื�อเกิดขึ� นแล้วย่อมจะสร้างความสูญเสียแก่สถาบันหรือองค์การ คนที�จะได้รับ

ผลกระทบมากที�สุดคือสมาชิกขององคก์ารนั�นเอง 

 กรณีสําหรับประเทศไทย ได้ก ําหนดให้คุณธรรมจริยธรรมเป็นหลักในการเสริมสร้าง

พฤติกรรมที�ดีงามของนักการเมือง ขา้ราชการ ดังปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 

2540 (ราชกิจจานุเบกษา, 2540 : 16) ที�ไดก้าํหนดให้คุณธรรมเป็นสาระสาํคญัในการพฒันาคุณภาพดา้น

จิตใจของนักการเมือง ขา้ราชการ และเจา้หน้าที�รัฐทุกระดับ ดังปรากฏในมาตรา 77 ที�บัญญติัว่า “รัฐ

ตอ้งจัดให้มีแผนพฒันาการเมือง จัดทาํมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผูด้าํรงตาํแหน่งทาง

การเมือง ขา้ราชการ และพนกังาน หรือลูกจา้งอื�นของรัฐ เพื�อป้องกนัการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ

เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ที�” 
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 จากที�กล่าวมาจะพบว่า ในการบริหารองคก์ารหรือหน่วยงานต่าง ๆ จะประสบผลสาํเร็จอยา่งมี

ประสิทธิภาพ นักบริหารจะตอ้งเพียบพร้อมด้วยคุณสมบติัหลายอย่าง กล่าวคือมีความรู้ความเขา้ใจมี

ทกัษะ มีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณสมบตัิที�ดีของนกับริหาร ซึ� งคุณสมบตัิเหล่านี� คือสมรรถนะของนกั

บริหารนั�นเอง 

 คุณธรรมจริยธรรมของนักบริหาร นับไดว้่าเป็นส่วนสําคญัยิ�งส่วนหนึ� งของสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงาน และเป็นพื�นฐานของระเบียบคาํสั�ง จรรยาบรรณที�วิชาชีพต่าง ๆ ได้ยึดเป็นหลักในการ

ประพฤติและพฒันาวิชาชีพของตน รวมทั�งเป็นเครื�องมือสร้างอนัตรกิริยาระหว่างผูบ้ังคบับญัชากบั

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอีกดว้ย 

 นอกจากนี�ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณธรรมจริยธรรมกบันกับริหารจึงหมายความไดว่้า คุณธรรม

จริยธรรมจะมีส่วนเกื�อหนุนให้นักบริหารได้มีบทบาทในการบริหารงานในองค์การอย่างมีคุณภาพ 

เพราะบทบาทของนักบริหารที�เกี�ยวกบัองคก์ารนั�น มีลกัษณะของการเกี�ยวขอ้งกบัตนเอง คน และงาน 

กล่าวคือนกับริหารจะตอ้งทาํหนา้ที�ในการครองตน ครองคนและครองงานซึ�งมีลกัษณะ ดงันี�  

 การครองตนเป็นลกัษณะการดาํรงตนเองให้มีภาพลกัษณ์ที�ดีซึ� ง นิยม ผาโสภา (2543 : 50) ได้

อธิบายว่า การครองตน คือ บุคคลจะตอ้งประพฤติปฏิบตัิตนให้เป็นคนดีมีคุณภาพ เป็นตวัอย่างที�ดีเป็น

แบบอยา่งที�ดีแก่สมาชิกในองคก์าร การครองตนเพื�ออยู่ร่วมกบัคนจาํนวนมากจะตอ้งใชผ้ลงานซึ� งเป็น

สิ�งที�นกับริหารหรือหน่วยงานจะตอ้งนาํมาใชย้ดึเป็นหลกัในการปฏิบตัิตนโดยเฉพาะนกับริหารจะตอ้ง

แสดงตนต่อผูร่้วมงาน และบุคคลอื�น ๆ อยูเ่สมอ พฤติกรรมทุกอย่างของนกับริหารจะเป็นเป้าสายตาแก่

ผูพ้บเห็น และภาพที�ปรากฏแก่สายตาจะทาํให้เกิดความทรงจาํ ขอ้คิดและขอ้วินิจฉัยทั�งทางดีและไม่ดี

ตลอดจนการติชมของผูพ้บเห็น 

 การครองคน คือ บทบาทของนักบริหารที�มีฐานะผูบ้งัคบับญัชาบุคลากรในองคก์ารซึ� ง วิภาดา 

ธาราศรีสุทธิ และวิบูลย ์โตวณะบุตร (2542 : 100) ได้อธิบายว่า การครองคน เป็นการปฏิบัติในการ

ดาํเนินชีวิต และการทาํงาน รู้จิตใจคน รู้จริตของเพื�อนร่วมงานเพื�อใชง้านให้เหมาะสม รู้ภาวะของคน 

ความตอ้งการของคน รู้จกัใชม้นุษยสัมพนัธ์เป็นแนวทางครองใจคน สร้างนํ� าใจในการทาํงาน ตระหนัก

ในการนาํความคิด และการปฏิบติัเพื�อแกปั้ญหา และพฒันาเสริมสร้างภูมิธรรมภูมิปัญญา 

 การครองงาน คือ บทบาทหน้าที�ที�ผู ้บริหารจะต้องความรับผิดชอบดําเนินการให้ประสบ

ผลสําเร็จ ซึ� ง วีระวฒัน์ ปันนิตามยั (2544 : 60) ไดอ้ธิบายว่า การครองงาน ไดแ้ก่ ทักษะความรู้ในการ

บริหารผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และความสัมพนัธ์ทางสังคม ความสามารถเขา้กบัผูอื้�นได ้มอบหมายงานให้

ตรงกบัทกัษะความรู้ความสามารถของผูป้ฏิบตัิงานแต่ละคน การให้รางวลั ติดตามผลการปฏิบติังาน 
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นอกจากนี�  นักบริหารจะตอ้งมีความสามารถในการวางแผน จดัองค์การ แต่งตั� งบุคลากร อาํนวยการ 

และการควบคุม เพื�อใหบ้งัเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลแก่งาน 

 

ทศพธิราชธรรม : จริยธรรมที�ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของนักบริหาร 

ทศพิธราชธรรมเป็นธรรมสําหรับพระเจา้แผ่นดินหรือราชาผูป้กครองประเทศอย่างไรก็ตาม

หลกัธรรมในขอ้นี�สามารถนาํมาอนุโลมและประยกุต์ใชก้บันักบริหารองคก์ารหรือผูน้าํทุกระดบัเพื�อให้

เกิดกิจการงานที�ดีมีความเป็นธรรมมีความเจริญกา้วหน้าและเกิดความสวสัดีในสังคมเพราะมีผูป้กครอง

ที�ทรงคุณธรรมจริยธรรมนั�นเอง 

 ทศพิธราชธรรมเป็นหลักการสําคัญในการกล่อมเกลาอารมณ์ หรือเป็นธรรมที�หล่อเลี� ยง

อารมณ์ของคนที�เป็นผูน้ําเพื�อให้ผูน้ําสามารถกาํกบั และควบคุมอารมณ์ของผูน้าํให้สามารถบริหาร

จัดการอารมณ์ และความรู้สึกของตัวเองให้มีสุขภาพจิตดี คุณภาพจิตดี และสมรรถภาพจิตดี ทศพิศ

ราชธรรม เป็นหลักปฏิบัติสําหรับกล่อมเกลาจิตใจเพื�อให้สามารถปรับใจให้สอดรับกับวิกฤติการณ์

ต่างๆ ที� เข้ามากระทบ และทดสอบจิตใจ และสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ไม่มีอคติ และมุ่ง

ประโยชน์ส่วนรวมที�จะเกิดขึ�นแก่สังคมเป็นสาํคญั (หรรษา ธมฺมหาโส, ����: 7) ทศพิธราชธรรมเป็น

ธรรม��ประการดงันี�   

1. ทาน คือการให้ นกับริหารหรือนกัปกครองตอ้งรู้จกับาํเพญ็ตนเป็นผูใ้ห้ เป็นนักเสียสละ โดย

มุ่งปกครองหรือทาํงานเพื�อให้เขาไดรู้้จกัเอาใจใส่ ดูแลจดัสรรสงเคราะห์อนุเคราะห์ให้ประชาชนหรือ

หรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดรั้บประโยชน์สุขไดรั้บความสะดวกปลอดภยัตลอดจนให้ความช่วยเหลือแก่ผู ้

เดือดร้อนและให้การสนับสนุนแก่ผูบ้าํเพ็ญคุณงามความดี (พระราชธรรมวาที (ชัยวฒัน์ ธมฺมวาที), 

2552: 17) การที�ผูบ้ริหารหรือผูป้กครองจะสร้างการยอมรับนบัถือแก่บุคคลอื�น ๆ สิ�งแรกที�ผูบ้ริหารตอ้ง

ทาํคือการสร้างความเชื�อมั�น เพราะความเชื�อมั�นจะนาํไปสู่ความสัมพนัธ์ที�ดีระหว่างผูน้าํและผูต้าม และ

ปัจจยัสาํคญัของการสร้างความน่าเชื�อถือคือ “การให้” การให้จึงเป็นประตูบานแรกของการสร้างความ

รักความสามคัคีและความไวว้างใจซึ�งกนัและกนั (หรรษา ธมฺมหาโส, ����: 11) 

2. ศีล คือประพฤติดีงามทั�งกายวาจา ผูป้กครองหรือนักบริหารตอ้งมีความประพฤติดีงามรู้จกั

รักษาความซื�อสัตยสุ์จริตรักษาเกียรติคุณประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที�ดีและเป็นที�เคารพนับถือของ

ประชาชน (ธีรรัตน์ กิจจารักษ์, ����: 204) ดงันั�นศีลจึงเป็นหลกัปฏิบติัที�สามารถยืนยนัคุณค่าของตัว

ผูน้าํเองว่า มีคุณลกัษณะที�ทาํให้สังคมเกิดความไวว้างใจในผูบ้ริหารอนัเกิดจากพฤติกรรมในการรักษา
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กาย วาจาให้เรียบร้อย โดยเฉพาะศีล � ซึ� งเป็นเครื�องหมายเบื�องตน้ในการยนืยนัคุณสมบติัที�ดีของการ

เป็นผูน้าํหรือผูบ้ริหาร 

รวมความว่าเมื�อผูป้กครองหรือนักบริหารมีศีลเป็นเครื�องกาํกับพฤติกรรมทางกายวาจาแล้ว

กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกจ็กัไม่นาํความเสียหายมาใหแ้ก่ตนทั�งผูน้าํและผูต้าม  

3. ปริจจาคะ คือการบริจาคหรือความเสียสละ ได้แก่ สามารถเสียสละความสุขความสําราญ

ทรัพยสิ์นส่วนตน เพื�อประโยชน์สุขส่วนรวมและความสงบเรียบร้อยของบา้นเมือง (ธีรรัตน์ กิจจารักษ์, 

2542: 205)  นักบริหารหรือนักปกครองนั�นหากมีความเสียสละ มีจาคะธรรม ก็ย่อมสามารถที�จะเป็น

ผูน้ําที�บันดาลประโยชน์สุขให้เกิดขึ� นได้อย่างไพศาล โดยที�ผู ้นําที�แท้จริงนั� นสามารถเสียสละได้

แมก้ระทั�งชีวิตตามหลกัพระพุทธนาที�ว่า “ พึงเสียสละทรัพยเ์พื�อรักษาอวยัวะพึงสละอวยัวะเพื�อรักษา

ชีวิต พึงเสียสละชีวิตเพื�อรักษาธรรม” (หรรษา ธมฺมหาโส, ����: 15) เพราะการเป็นผูน้าํที�ดีนั�น จะตอ้ง

เริ�มตน้ดว้ยการเตรียมตวัให้พร้อมที�จะเป็นทั�ง “ผูเ้สีย” และ “ผูส้ละ”ความสุขส่วนตวัเพื�อทาํหนา้ที�อนัจะ

ก่อใหเ้กิดประโยชน์เกื�อกูลและความสุขแก่คนทั�วไป  

4. อาชชวะ คือการปฏิบตัิภาระดว้ยความซื�อตรงไม่คดไม่โกงไม่กอบโกยไม่เสแสร้งแกลง้มายา

หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ แต่ปฏิบัติโดยสุจริตการงานหน้าที�มี แต่ความสะอาดโปร่งใสและ

ตรวจสอบได้มีความจริงใจต่อประชาชนและประเทศชาติ (พระราชธรรมวาที (ชัยวฒัน์ ธมฺมวฒฺโน), 

2552: ��) ความซื�อสัตยซื์�อตรงที�นักบริหารทุกระดบัชั�นพึงระวงัและปฏิบติัโดยเคร่งครัดนั� น เช่น 1) 

ซื�อตรงต่อบุคคล ไดแ้ก่ ไม่คิดทรยศต่อมิตรและผูมี้พระคุณ 2) ซื�อตรงต่อเวลา ไดแ้ก่ การทาํงานตรงต่อ

เวลาที�กาํหนด ไม่เบียดเบียนเวลาโดยใช้เวลาราชการไปเป็นประโยชน์ของตน 3) ซื�อตรงต่อหน้าที� 

ไดแ้ก่ ตั�งใจทาํงานตามที�ได้รับมอบหมายให้เกิดผลไม่ละทิ�งเสียกลางคนั เป็นตน้ (ธีรรัตน์ กิจจารักษ์, 

2542: 206) 

นกับริหารที�มีความซื�อตรงยอ่มไดรั้บความไวว้างใจจากมวลชนหรือประชาชนซึ� งจะส่งผลต่อ

ความสมัพนัธ ์(Relationship) ที�แน่นแฟ้นมากยิ�งขึ�นระหว่าผูบ้ริหารกบับุคคลต่างๆ ในสงัคม 

5. มทัทวะ คือการแสดงความสุภาพอ่อนโยนอ่อนนอ้มเป็นคนไม่แขง็กระดา้งปราศจากมานะ

ทิฐิมีอธัยาศยัไม่เยอ่หยิ�งหรือหยาบคายเอาแต่ใจตวัลบหลู่ดูถูกผูอื้�น (ธีรรัตน์ กิจจารักษ,์ ����: 206 ) การ

ที�ผูบ้ริหารมีกิริยามารยาทที�อ่อนโยน มีความอ่อนนอ้มถ่อมตนจะเป็นเสน่ห์ที�ทรงพลงัในการสร้างความ

เคารพศรัทธาเลื�อมใสและผูกใจไมตรีต่อเพื�อนร่วมงานและผู ้ใต้บังคับบัญชา (สถาพร วิชัยรัมย์, 

2559:113) 
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 6. ตปะ คือการใช้ความเพียรเพื�อเผากิเลสตณัหามิให้เขา้มาครอบงาํจิต ส่งผลให้เห็นผิดเป็น

ชอบ (ธีรรัตน์ กิจจารักษ,์ ����: 206) รู้จักระงบัยบัยั�งชั�งใจตนเองได ้ไม่หลงใหลไดป้ลื�มหมกมุ่นอยูใ่น

ความสําราญและการปรนเปรอ ไม่มวัเมาในอาํนาจ จนนาํไปสู่การใชอ้าํนาจโดยปราศจากความยั�งคิด 

(สถาพร วิชัยรัมย,์ ����: ���) ธรรมข้อนี� เป็นเครื�องเติมเต็มจิตใจนักบริหารมิให้ลืมตัวและหลงผิด 

ดงันั�นนกับริหารที�ดีจึงตอ้งเพียรพยายามฝึกฝนสร้างกาํลงัใจที�จะผลาญความชั�วมวัเมาที�เกิดขึ�นจากการมี

อาํนาจ  

7. อกัโกธะ คือความไม่กริ�วโกรธไม่ลุอาํนาจของความโกรธ ได้แก่ การรู้จกัใช้เหตุผล ไม่ใช้

อารมณ์เกรี� ยวกราดปราศจากเหตุผลไม่วินิจฉัยความและกระทาํการดว้ยอาํนาจความโกรธ (อมรา เล็ก

เริงสินธุ์, ����:148) มีเมตตาประจาํใจรู้จกัระงบัความขุ่นเคืองแห่งจิตมีการกระทาํการต่าง ๆ ดว้ยจิตอนั

สุขุมรอบคอบเยือกเย็น (พระราชธรรมวาที (ชยัวฒัน์ ธมฺมวฒฺโน), ����: ��) เพราะเมื�อใดที�ผูน้าํเกิด

ความโกรธ เกลียดหรือชิงชงัจะทาํให้ความรักไม่สามารถทาํงานไดอ้ยา่งเต็มที� ความสามารถระงบัความ

โกรธของผูน้าํจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผูบ้ริหารเริ�มตน้ที�จะรักผูอื้�นมากยิ�งขึ�น ความไม่กริ�วโกรธจึงเป็น

สิ�งที�จะนาํมาซึ� งความรักความศรัทธาจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและส่งเสริมให้นกับริหารมีบุคลิกภาพที�น่า

เลื�อมใสอีกดว้ย  

8. อวิหิงสา คือความเป็นผูไ้ม่หลงระเริงในอาํนาจไม่เบียดเบียนบีบคั�นข่มขี� หาเหตุเบียดเบียน

ลงโทษดว้ยอาชญาแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือประชาราษฎร์ดว้ยความอาฆาตเกลียดชงัไม่ใชอ้าํนาจในทาง

ที�ผิดไม่ใช้อภิสิทธิ� ส่วนตนไปข่มเหงเบียดเบียนผูท้ี�ด้อยกว่า(ธีรรัตน์ กิจจารักษ์, ����: 207 ) ทั� งนี� การ

เบียดเบียนอาจมีนัยที�เกิดขึ�นจากตวัผูน้ําเขา้ไปเบียดเบียนโดยตรงหรือเปิดโอกาสให้บุคคลผูใ้กลชิ้ด

ผูบ้ริหารไดใ้ชอ้าํนาจหน้าที�เขา้ไปเบียดเบียนผูอื้�นโดยมิชอบ ดงันั�นธรรมขอ้นี� จะสร้างความเคารพรัก

ใคร่นบัถือจากเพื�อร่วมงานและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทุกระดบั  

9. ขนัติ คือความอดทนเขม้แขง็ไม่ทอ้ถอย การอดทนต่องานที�ตรากตรํา (พระพรหมคุณาภรณ์, 

ป.อ. ปยตฺุโต, ����: 808) ไดแ้ก่ ความเป็นผูอ้ดทนต่อกระแสอกุศลที�มากระทบ ตลอดถึงความอดทนต่อ

งานที�ตรากตรําต่อความเหนื�อยยากถึงลาํบากกาย น่าเหนื�อยหน่ายเพียงไรกไ็ม่ทอ้แทห้มดกาํลงัใจไม่ละ

ทิ�งงานกิจกรรมที�ทาํโดยชอบธรรม ความอดทนจึงเป็นคุณสมบติัประการหนึ�งของผูบ้ริหาร ธรรมนี� จะ

ส่งเสริมให้ผูป้กครองหรือนักบริหารมีความงดงามในเส้นทางของการดาํรงตาํแหน่งหนา้ที� เป็นความดี

ที�เป็นเกราะป้องกนัอุปสรรคที�มากระทบกระทั�งในบางครั� งบางโอกาส  

10. อวิโรธนะ คือการวางใจให้หนักแน่นในธรรม (พระพรหมคุณาภรณ์, ป.อ. ปยุตฺโต, ����: 

141) ไดแ้ก่ ความไม่ประพฤติผิดพลาดความไม่คลาดธรรมหรือแปลความอีกนัยหนึ�งคือความไม่เป็นผู ้
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ประพฤติที�ผิดทาํนองคลองธรรมทางศีลธรรมกฎหมายระเบียบวินยัขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม

ของบา้นเมืองถือประโยชน์สุขความดีงามของรัฐและประชาราษฎร์เป็นที�ตั� งสถิตมั�นในธรรมทั�งส่วน

ยติุธรรมคือความเที�ยงธรรมก็ดีไม่ประพฤติให้พลาดไม่ปฏิบติัให้เคลื�อนจนกลายเป็นวิปริตผดิเพี�ยนไป 

(ธีรรัตน์ กิจจารักษ์, ����: 208) ธรรมขอ้นี� มีความสําคญัเป็นหลักการที�รวมความเป็นคุณสมบัติของ

ผูป้กครองผูน้าํและนักบริหารทั�งหมดที�จะใชอ้าํนาจดว้ยความหนักแน่นเที�ยงธรรม และพร้อมจะหยิบ

ยื�นความยติุธรรมให้แก่กลุ่มคนต่างๆ ซึ� งจะส่งผลให้เกิดความสัมพนัธ์ในชุมชนใหไ้ดรั้บการพฒันาและ

ส่งเสริมให้องคก์ารมีความเขม้แขง็  

ทศพิธราชธรรม หรือ ราชธรรม�� คือจริยวตัร�� ประการที�พระเจา้แผ่นดินทรงประพฤติเป็น

หลกัธรรม ประจาํพระองค ์หรือเป็นคุณธรรมประจาํตนของผูป้กครองบา้นเมือง ให้มีความเป็นไปโดย

ธรรมและยงัคงประโยชน์สุขให้เกิดแก่ประชาชนจนเกิดความชื�นชมยนิดี ซึ� งความจริงแลว้ไม่ไดจ้าํเพาะ

เจาะจงสาํหรับพระเจา้แผ่นดินหรือผูป้กครองแผ่นดินเท่านั�น บุคคลธรรมดาที�เป็นผูบ้ริหารระดบัสูงใน

ทุกองคก์รก็พึงใช้หลกัธรรมเหล่านี�  คุณธรรมทั�ง 10 ประการนั�นสามารถแกไ้ขปัญหาความขาดแคลน

และความหวาดวิตกได้ โดยผูเ้ขียนไดท้าํการวิเคราะห์โดยกาํหนดบทบาทหน้าที�ผูบ้ริหารที�เกี�ยวกับ

ทศพิธราชธรรมในส่วนที�เป็นจริยธรรมฝ่ายพระเดชและพระคุณโดยประยุกต์จากผลงานของ ธีรรัตน์ 

กิจจารักษ ์(2542:209) ดงันี�  

 

จริยธรรมฝ่ายพระคุณ จริยธรรมฝ่ายพระเดช 

1. ทาน แกไ้ขปัญหาความขาดแคลนในปัจจยัสี� 

2. ศีล แกไ้ขปัญหาความขาดแคลนความปลอดภยั

ในชีวิตและทรัพยสิ์น 

3. ปริจจาคะ แก้ไขปัญหาความขาดแคลนความ

ลาํบาก ความเชื�อมั�น ศรัทธาในหมู่คณะ 

4. อาชชวะ แก้ไขปัญหาความขาดแคลนบุคคล

แบบอยา่งของความซื�อตรง 

5. มัททวะ แก้ไขปัญหาความขาดแคลนความ

อบอุ่นใจเมื�อไดใ้กลชิ้ดกนั 

1. ตปะ แกไ้ขปัญหาความหวาดกลวัคนพาลเกเร 

2. อักโกธะ แกไ้ขปัญหาความหวาดกลวัอารมณ์

ฉุนเฉียวเกรี� ยวกราด 

3. อวิหิงสา แกไ้ขปัญหาความหวาดกลวัการกลั�น

แกลง้จากผูบ้งัคบับญัชา 

4. ขนัติ แกไ้ขปัญหาความหวาดกลวัความอ่อนแอ

ของผูบ้งัคบับญัชา 

5. อวิโรธธะ แก้ไขปัญหาความหวาดกลัวความ

ลาํเอียงของผูบ้ริหารและการขาดหลกัการ 

ที�มา: ปรับปรุงจาก ธีรรัตน์ กิจจารักษ์ (2542:209) 
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จากแผนภูมิดงักล่าว อธิบายไดว่้า จริยธรรม5ประการแรก เป็นจริยธรรมฝ่ายพระคุณมีลกัษณะ

เกี�ยวกบัการแกไ้ขปัญหาความขาดแคลน หากใครไดป้ระพฤติปฏิบติักจ็ะพบแต่ความสงบสุข ความ

ปลอดภยั ความอุ่นใจ จริยธรรม5ประการหลงั เป็นจริยธรรมฝ่ายพระเดช เป็นเรื�องของการใชอ้าํนาจ

แกไ้ขปัญหาความหวาดกลวั ความหวาดระแวง ใครประพฤติปฏิบตัิไดก้จ็ะมีอาํนาจฤทธิ� เดชทาํใหค้นชั�ว

เกรงกลวั จึงก่อใหเ้กิดพระเดช รวมความแลว้จะพบว่าทั�งพระเดชและพระคุณ เป็นสิ�งที�ผูบ้ริหารจะตอ้ง

ประพฤติปฏิบติัให้บรรลุวตัถุประสงคจ์ะทาํให้บุคลากรในหน่วยงานหรือองคก์ารเป็นอนัหนึ�งอนั

เดียวกนัและนาํความเจริญกา้วหนา้มาสู่องคก์ร 

สรุปไดว้่าหลกัทศพิธราชธรรม �� ประการเป็นหลกัปฏิบตัิของพระราชาผูป้กครองนกับริหาร

รวมทั�งผูน้าํระดบัต่างๆซึ�งเมื�อไดป้ระพฤติปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดแลว้ยอ่มนาํมาซึ�งความเจริญรุ่งเรืองความ

สงบสุขและยอ่มจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ทั�งส่วนรวมและส่วนตนรวมทั�งเป็นธรรมที�ส่งเสริมใหผู้บ้ริหาร

เป็นบุคคลที�ไดรั้บการยอมรับนบัถือ น่ายกยอ่งเชิดชูในองคก์รอีกดว้ย 

 

สรุป 

 องค์การทั� งหลายไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ต่างก็มีวัตถุประสงค์สําคัญคือ การ

ปฏิบติังานให้บรรลุผลสาํเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดว้ยเหตุนี�องคก์ารแต่ละแห่งจึง

ตอ้งมีผูบ้ริหารที�มีความสามารถที�ดี มีความเป็นมืออาชีพมาบริหารองค์การ สิ�งสําคญัอย่างยิ�งอนัเป็น

คุณลกัษณะของผูบ้ริหารคือจาํเป็นตอ้งมีคุณธรรมจริยธรรมอนัเป็นหลกัประกนัของความสาํเร็จในการ

บริหารงานอยา่งมีมาตรฐานทางจริยธรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัมิติดา้นการครองตน ครองคนและการครองงาน 

การปฏิบติัตามหลกัทศพิธราชธรรม คือหลกัในการที�ผูบ้ริหารจะตอ้งมีไวใ้นตนเอง นั�นคือการ

มีคุณธรรมจริยธรรม เพื�อใหเ้กิดการพฒันาทั�งในดา้นพฤติกรรม จิตใจและสติปัญญา การเป็นผูใ้ห้ เป็นผู ้

มีความประพฤติเรียบร้อยดีงามทั�งกายวาจาและจิตใจ มีการเสียสละหรือบริจาคสิ�งของต่างๆ มีความ

ซื�อตรง คือความซื�อสัตยป์ฏิบัติภารกิจหน้าที�ด้วยความสุจริต มีความจริงใจมีอธัยาศยัไมตรี มีความ

อ่อนโยนไม่เยอ้หยิ�งในตนและในงาน เป็นผูที้�มีความหนักแน่นในการฝึกตนเผากิเลสตนัหามิให้เขา้มา

ครอบงาํจิตใจ และยบัย ั�งรู้จกัผิดชอบชั�วดี โดยการใชเ้มตตาธรรม คือความไม่โกรธ ไม่เบียดเบียน ให้

อภยัต่อบุคคลอื�น เป็นผูท้ี�มีความอดทนในหนา้ที�การงาน อดทนต่อคาํกล่าวติเตียนของผูอ้ื�นและคนรอบ

ขา้ง ผูบ้ริหารที�หนกัแน่นในคุณธรรมจริยธรรมไม่มีความเอนเอียง ยดึมั�นในหลกัการที�ถูกตอ้งดีงาม จะ

ทาํใหก้ารบริหารงานในองคก์รเกิดประสิทธิภาพและก่อใหเ้กิดประโยชน์ทั�งส่วนตนและส่วนรวม 
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วฒันธรรมของแรงงานต่างดา้วเมียนมาในตาํบลท่าทราย อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร �) ปัจจยัส่วน

บุคคลมีผลต่อการปรับตวัดา้นการสื�อสารและวฒันธรรม ของแรงงานต่างดา้ว ในตาํบลท่าทราย อาํเภอ

เมือง จังหวดัสมุทรสาคร โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างชาวเมียนมาในเขตตาํบลท่าทราย 

อาํเภอเมือง จังหวดัสมุทรสาคร จาํนวน ��� คน เครื� องมือที�ใชคื้อ แบบสอบถาม สถิติเชิงพรรณนาที�

นาํมาวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าเฉลี�ย ร้อยละ และค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตราฐาน สถิติวิเคราะห์เชิงอนุมาน ใช ้T-

test และวิเคราะห์ความแปรปรวน(Analysis of Variance : ANOVA) หรือ F-test หากพบว่ามีค่าความ

แตกต่างของค่าเฉลี�ยจะทําการเป รียบเทียบค่าเฉลี�ยรายคู่  (Multiple Comparison) ด้วยวิธี  Least-

Significant different (LSD) และ Dunnett’s T3 

 ผลการวิจัยปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีบุตร อายุอยู่ในช่วง ��-�� ปี มี

สถานะสมรส รายไดช่้วง�,���-��,��� บาท นบัถือศาสนาพุทธ มีเชื�อชาติมอญ ระยะเวลาในการทาํงาน

ในพื�นที�ช่วง �-�ปี และโดยปัจจยัที�ส่งผลต่อการปรับตวัดา้นการสื�อสารและวฒันธรรม มี 4 ดา้น ทุกดา้น

มีความเห็นอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี�ยสูงสุด 3 อนัดับแรกได้แก่ 1) ด้านการสื�อสารและวฒันธรรม 2) ด้าน
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วฒันธรรมที�เชื�อมโยงกบัการสื�อสาร 3) ดา้นการปรับตวัในการทาํงาน ส่วนการทดสอบสมมุติฐานพบว่า 

ปัจจยัส่วนบุคคลที�มีผลต่อการปรับตวัดา้นการสื�อสารและวฒันธรรมไดแ้ก่ เพศ รายได ้ศาสนา เชื�อชาติ 

ระยะเวลาในการทาํงานในพื�นที� ที�แตกต่างกนัจะมีความคิดเห็นที�แตกต่างกนัในการปรับตวัของชาว

เมียนมา อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05  

 

คาํสําคญั: แรงงานต่างดา้ว, การสื�อสาร, วฒันธรรม, ตาํบลท่าทราย  

 

Abstract 

 Objective of this research: 1) To study the opinions affecting communication adaptation. And 

culture of Myanmar migrant workers in Tha Sai Sub-district, Mueang District, Samut Sakhon 

Province 2) Personal factors influencing communication and cultural adaptation. Of foreign workers 

In Tambon Tha Sai, Amphur Muang, Samut Sakhon Province Data were collected from a sample of 

397 Burmese people in Tha Sai Sub-district, Muang District, Samut Sakhon Province. The tool used 

was a descriptive statistical questionnaire that was analyzed as mean, percentage and standard 

deviation. Inferential analytical statistics used T-test and Analysis of Variance (ANOVA) or F-test, if 

found that there was a difference of the mean, the multiple comparison was performed by Least-

Significant method. different (LSD) and Dunnett's T3 

 The results showed that the majority of the sample were male with children, aged between 

31-40 years, married status, income range of 5,001-10,000 baht, and were Buddhists. Mon ethnic The 

duration of work in the area ranges from 1-3 years and there are 4 factors affecting communication 

and cultural adaptation. All aspects are of good opinion. The top 3 average values were 1) 

communication and culture 2) culture linked to communication 3) adjustment in work The hypothesis 

testing found that Personal factors influencing communication and cultural adaptation were gender, 

income, religion, ethnicity, length of time working in the area. There was a statistically significant 

difference in opinion on the adaptation of the Myanmar Mara at 0.05 level. 

 

Keywords: foreign workers, cultural communication, Tha Sai subdistrict  
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บทนาํ  

 เนื�องจากปัจจุบนัในประเทศไทยมีแรงงานต่างด้าวอพยพเขา้มาหาอาชีพทาํในประเทศไทย

จาํนวนมากและมีหลายสัญชาติ ไดแ้ก่ เมียนมา ลาว กมัพูชา และเวียดนาม จาํนวน 3,034,298 คน (สาํนกั

บริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจดัหางาน,2562) และที�ได้รับอนุ�ุาตทาํงาน ตามมาตรา 59 มีจาํนวน

ทั�งสิ�นจํานวน 2,753,561คน แรงงานต่างด้าวที� เข้ามาทาํงานในประเทศไทยมีการประกอบอาชีพที�

หลากหลายหลงัจากการเปิดกวา้งของ Asean ในปี 2559 ที�เปิดอย่างเป็นทางการให้กลุ่มแรงงานต่างดา้ว

ได้เขา้มาทาํงานหรือมีการประกอบอาชีพที�เสรีมากขึ�น กลุ่มแรงงานต่างด้าวมีความหลากหลายทาง

สัญชาติ และกระจายไปทั�วทุกส่วนภูมิภาค และทั�วทุกจงัหวดัในประเทศไทย (วารสารสถิติจาํนวนคน

ต่างดา้วที�ไดรั้บอนุญาตทาํงาน คงเหลือทั�วราชอาณาจกัรประจาํปี 2558) มีกลุ่มแรงงานที�อพยพเขา้มาหา

งานทาํในประเทศไทย ในภูมิภาคปริมณฑลจาํนวนมากที�สุด ได้แก่จังหวัดสมุทรปราการ จาํนวน 

56,661 คน จงัหวดันนทบุรี จาํนวน 62,223 คน จงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 138,373 คน จงัหวดันครปฐม 

จาํนวน 53,058 คน และจงัหวดัสมุทรสาคร จาํนวน 147,296 คน จงัหวดัที�จดทะเบียนแรงงานขา้มชาติ

มากที�สุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี และสมุทรสาคร (อดิศกัดิ�  ศรีสม, 2558)  

 วฒันธรรมของประเทศพม่าไดรั้บอิทธิพลทั�งจากจีน อินเดีย และไทยมาชา้นาน ยงัสะทอ้นให้

เห็นในด้านภาษา ดนตรี และอาหาร ในปัจจุบันวัฒนธรรมพม่ายงัได้รับอิทธิพลจากประเทศทาง

ตะวนัตกมากขึ�น ซึ� งเห็นไดช้ดัจากเขตชนบทของประเทศในดา้นการแต่งกาย ชาวพม่าทั�งหญิงและชาย

นิยมนุ่งโสร่ง เรียกว่า ลองยี และยงัคงสืบทอดงานประเพณีสิบสองเดือนไว ้แต่ก็มีการเปลี�ยนแปลงไป

จากเดิมบา้ง สิ�งที�ควรปฏิบตัิของคนพม่าที�เขา้วดัทาํบุญ มีดงันี� คือ 1) เครื�องแต่งกาย ในศาสนสถานของ

พม่าทุกแห่ง ห้ามสวมกางเกงขาสั� นหรือกระโปรงสั�นเขา้ไป สุภาพสตรีสวมกางเกงขายาวได ้บางแห่ง

จะมีบริการเช่าผา้ถุงหรือโสร่ง สวมทบักางเกงขาสั� นหรือกระโปรงสั� น รวมทั�งยงัตอ้งถอดหมวก ถอด

แว่นดาํก่อนที�จะเขา้ไปดว้ย 2) รองเทา้ ทุกคนตอ้งถอดรองเทา้ทุกชนิดก่อนเขา้เขต ศาสนสถาน ตั�งแต่รั� ว

ดา้นนอก ถุงเทา้ ถุงน่องก็ห้ามใส่เขา้ไป ตอ้งเดินเทา้เปล่า และเป็นธรรมเนียมที�เคร่งครัดมากตั�งแต่สมยั

โบราณ หากฝ่าฝืนชาวพม่าจะเขา้มาตกัเตือนดว้ยความไม่พอใจ 3) การถ่ายรูป วีดีโอ บางแห่งจะตอ้งเสีย

ค่าธรรมเนียม บางแห่งห้ามถ่าย เช่น พิพิธภณัฑย์า่งกุง้ ตอ้งฝากกลอ้งเอาไวก้บัเจา้หนา้ที�ก่อนจะเขา้ไป 4) 

ศาสนสถานบางแห่งอาจห้ามสุภาพสตรีเขา้ไปในเขตหวงห้าม เช่น ห้ามขึ�นไปปิดทองที�องค์พระมหา

มุนี มณัฑะเลย ์หรือที�องค์พระธาตุอินทร์แขวน (ไจก์ทิโย) หรือที�เขตห้ามเขา้องค์พระมหาเจดียช์เวดา

กอง และองคพ์ระเจดียช์เวซิกอง 
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 วฒันธรรมของประเทศไทยเป็นชาติที�เก่าแก่และมีวฒันธรรมประจาํชาติที�เกิดจากภูมิปัญญา

ของบรรพบุรุษและพฒันาหล่อหลอมขึ�นในสังคมไทย จนมีความเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง คนไทยไดมี้

การยอมรับนาํเอาวฒันธรรมของชาติอื�นเขา้มาผสมผสาน โดยการนาํมาดดัแปลงผสมผสานกนัไดอ้ยา่ง

กลมกลืน จนเกิดเป็นวัฒนธรรมของสังคมไทยที� มี เอกลักษณ์  วัฒนธรรมไทยมี ที�มาจากหลาย

แหล่งกาํเนิดดว้ยกนั   

 วฒันธรรมของคนไทยกบัวฒันธรรมของคนพม่ามีความคลา้ยกนัและต่างกนัคือ กลุ่มแรงงาน

พม่ามีวฒันธรรมที�คลา้ยกบัไทยหลายดา้น เช่น การนบัถือศาสนาพุทธจาํนวนมาก และนิยมเขา้วดัทาํบุญ 

และมีความแตกต่างกนัในดา้นการแต่งกายในการเขา้วดัไปทาํบุญ คนไทยมกัจะใส่เสื�อผา้ธรรมดาและ

รองเทา้ในการเขา้วดัไปทาํบุญหรือบางคนอาจมีการใส่เสื�อเชิตและสวมใส่ผา้ถุงแทนการใส่กางเกง แต่

ตรงกนัขา้มกบักลุ่มคนพม่าที�มีวฒันธรรมที�ต่างจากเราคือการเขา้วดัตอ้งใส่ชุดสุภาพถา้เป็นเพศหญิงตอ้ง

ใส่ชุดที�ขายาวไม่เห็นหวัเข่าหรือกระโปรงคลุมเข่าลงมาและใส่เสื�อสุภาพไม่เปิดโชวแ์บบของคนไทยใน

บางคน และยงัตอ้งถอดหมวก ถอดแว่นตาและถอดรองเทา้ในการเขา้วดั ในการเขา้วดัของประเทศพม่า

บางสถานที�มกัมีการเสียค่าธรรมเนียมในการเขา้วดัทาํบุญ แต่ต่างกบัของไทย ประเทศไทยมกัจะให้เขา้

ไปทาํบุญในวดัไดฟ้รีไม่เสียค่าธรรมเนียมใด ๆ  

     ในปัจจุบนัอาํเภอเมืองจงัหวดัสมุทรสาครมีจาํนวนประชากรชาวเมียนมาที�อพยพเขา้มาอาศยัอยู่

ในแต่ละตาํบลของจงัหวดัสมุทรสาครมากที�สุด 4 อนัดับ คือ 1. ตาํบลท่าทรายมีจาํนวน 45,120 คน 2. 

ตาํบลนาดีมีจาํนวน 27,584 คน 3. ตาํบลโคกขามมีจาํนวน 14,712 คน 4. ตาํบลมหาชยัมีจาํนวน 11,094 

คน (สาํนกับริหารแรงงานต่างดา้ว กรมการจดัหางาน, 2562) 

 ตาํบลท่าทรายเป็นตาํบลที�มีบริบทของความเป็นเมืองอุตสาหกรรมคือการก่อตั� งของโรงงาน

ต่าง ๆ และ บริบทของเมืองเกษตรกรรม ซึ� งเป็นพื�นที�ของการทาํสวนผลไม ้เช่น ฝรั�ง มะพร้าว มะม่วง 

เป็นตน้ แรงงานต่างดา้วมีการปรับตวัในหลาย ๆ ดา้น เช่น การสื�อสารผา่นการซึมซับจากเพื�อนร่วมงาน

และนายจ้าง เพื�อที�จะได้ใช้เป็นการสื� อสารระหว่างกันได้ง่ายยิ�งขึ� น และมีการปรับตัวให้เข้ากับ

วฒันธรรมในพื�นที� แรงงานต่างด้าวที�เขา้มาทาํงานในตาํบลท่าทราย อาํเภอเมือง จังหวดัสมุทรสาคร 

ส่วนมากมีการสื�อสารระหว่างกนัเป็นภาษาไทย สืบเนื�องมาจากการที�เขา้มาทาํงานที�ตาํบลท่าทราย 

อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร เป็นเวลานาน แต่ก็ยงัคงมีบางส่วนใชก้ารสื�อสารเป็นภาษาไทยจาํนวน

นอ้ยเนื�องจากคนกลุ่มนั�นเขา้มาทาํงานในพื�นที�ไดไ้ม่นานจึงยงัไม่มีการซึมซับภาษาไทยที�มากพอแบบ

กลุ่มแรงงานต่างดา้วที�อพยพเขา้มาทาํงานในพื�นที�หลายปี โดยกลุ่มแรงงานที�สื�อสารเป็นภาไทยในที�
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ทาํงานมกัจะมีการปรับตวัไปในทางที�ดีและเขา้กบัคนในที�ทาํงานไดอ้ยา่งกลมกลืนกว่าคนที�ยงัปรับตวั

ไม่ค่อยไดใ้นที�ทาํงาน  

 ด้วยเหตุผลนี� ผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นปัญหาของการปรับตวัด้านวฒันธรรมและการสื�อสารของกลุ่ม

แรงงานต่างด้าวว่ามีการปรับตวัให้เขา้กบัสังคมในที�ทาํงานได้อย่างไร และมีการอยูร่่วมกนัไดอ้ย่างไร 

เนื�องจากวฒันธรรมที�มีความแตกต่างกนัหลายดา้น และมีการปรับตวัอยา่งไรให้ตนเองสามารถดาํรงอยู่

ในสังคมได้อย่างราบรื�นและสงบสุข จากที�กล่าวมาขา้งต้นนี� ประกอบด้วยเรื� องการปรับตวัของกลุ่ม

แรงงานชาวเมียนมาในการใช้ชีวิตในสังคมที�มีความแตกต่างกนั จากที�ไดก้ล่าวไวคื้อตาํบลท่าทราย 

อาํเภอเมือง จังหวดัสมุทรสาคร เพื�อเป็นประโยชน์ต่อการอยู่ร่วมกันกับคนอื�นในที�ทาํงานได้อย่าง

ราบรื�นและการอยูร่่วมกนัระหว่างวฒันธรรมที�แตกต่างกนัของกลุ่มแรงงานชาวเมียนมากบักลุ่มคนในที�

ทาํงาน 

 

วตัถุประสงค์ 

 1. เพื�อศึกษาความคิดเห็นที�ส่งผลต่อการปรับตวัดา้นการสื�อสาร และวฒันธรรมของแรงงานต่าง

ดา้วเมียนมา ในตาํบลท่าทราย อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร 

 2. ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อการปรับตวัด้านการสื�อสารและวฒันธรรม ของแรงงานต่างด้าว

เมียนมา ในตาํบลท่าทราย อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร 

 

กรอบแนวคิดการวิจยั 

 จากการสืบคน้ขอ้มูลผูว้ิจยัไดแ้บ่งกรอบแนวคิดการวิจยัเป็น 2 ส่วน คือ ตวัแปรตน้ และตวัแปร

ตาม ดงัต่อไปนี�  

 1. ตวัแปรตน้ สามารถแบ่งออกได ้2 ส่วน คือ 

 1.1 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 1.เพศ  2.อาย ุ 3.สถานะ  4.รายได้  5.ศาสนา  6.เชื�อชาติ (มอญ  ยะ

ไข่ กะเหรี�ยง  คะฉิ�น  ไต(ไทใหญ่)  ชิน)  7.ระยะเวลาในการทาํงานในพื�นที�  8.บุตร  

 1.2 ปัจจยัที�ส่งผลต่อการปรับตวัดา้นการสื�อสารและวฒันธรรมของแรงงานต่างดา้วเมียนมาใน

ตาํบลท่าทรายอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร ไดแ้ก่ �.ด้านการสื�อสารและวฒันธรรม (พิมพใ์จ       สุ

รินทรเสรี,2534) �.ด้านวัฒนธรรมที�เชื�อมโยงกับการสื�อสาร (จุฑาทิพย ์บุญรอด,2545) �.ด้านการ

ปรับตวัในการทาํงาน(ศรีสมพร สุขวงศา,2551) �. ดา้นสภาพแวดลอ้ม(กนกพร มโนรัตนา,2540) 
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 2. ตวัแปรตาม  

 2.1 การปรับตวัของการสื�อสารและวฒันธรรมของแรงงานเมียนมา ไดแ้ก่  �. ดา้นการแกปั้ญหา

และเผชิญกบัสถานการณ์ที�มีปัญหาต่าง ๆ ผา่นการสื�อสาร(จุฑาทิพย ์บุญรอด, 2545) 

�. ดา้นการปรับตวัโดยการใชว้ฒันธรรมในการสื�อสารและทาํความเขา้ใจซึ� งกนัและกนักบัวฒันธรรม

ของอีกฝ่ายหนึ� ง(ศรีสมพร สุขวงศา, 2551) �. ดา้นการปรับตวัของกลุ่มแรงงานเมียนมาในการสื�อสาร

โดยใชภ้าษาไทย(ธานิษฎ ์กองแกว้, 2544) �. ดา้นการปรับตวัให้เขา้กบัวฒันธรรมและสังคมในสถานที�

ใหม่(จิ�ด เศรษฐบุตร, 2479) 

 

วธีิการดาํเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 การคาํนวนกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั� งนี� ใช้สูตรการคาํนวณแบบทาโร่ยามาเน่ในกลุ่ม

ประชากรของแรงงานชาวเมียนมาที�อาศยัอยู่ในตาํบลท่าทราย อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร จาํนวน 

��,��� คน (สํานักบริหารแรงงานต่างดา้ว กรมการจดัหางาน,����) โดยกาํหนดระดบั    ความเชื�อมั�น

ขึ�นที� ��% ไดจ้าํนวน ��� คน 

 เครื�องมือวิจัย 

 เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถามแบบปิดและแบบเปิด (Close-Ended and Open-

Ended) มีคาํถามทั�งหมด �� ขอ้ แบ่งออกเป็น � ส่วนดงันี�  ส่วนที� � คาํถามเกี�ยวขอ้งกบัปัจจยัส่วนบุคคล 

ส่วนที� � ปัจจัยที�ส่งผลต่อการปรับตวัด้านการสื�อสารและวฒันธรรมของแรงงานต่างด้าวในตาํบลท่า

ทรายอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร ส่วนที� � ผลที�ไดจ้ากการปรับตวัของการสื�อสารและวฒันธรรม

ของแรงงานเมียนมา และส่วนที� � ขอ้เสนอแนะ แบบสอบถามใน � ส่วนเป็นขอ้คาํถามแบบประเมินค่า 

(Rating Scale) � ระดบัโดยวิธีการของ Likert Scale ในแบบสอบถามมีการแปลภาษาเป็นภาษาพม่าจาก

ผูเ้ชี�ยวชาญในดา้นภาษาพม่า 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลในครั� งนี� จะรวบรวมขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งทั�งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

และขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ดงันี�   

 1. ขอ้มูลปฐมภูมิเกบ็ขอ้มูลแบบสุ่มอยา่งง่าย (Sample Random Sampling)เนื�องจากไม่พบขอ้มูล

ของชาวเมียนมาที�อาศยัอยู่ในตาํบลท่าทราย อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาครในแต่ละหมู่บา้นจึงทาํการ

เกบ็แบบสอบถามจากชาวเมียนมาที�อาศยัในพื�นที�โดยตรง 
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 2. ขอ้มูลทุติยภูมิโดยการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสารต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการศึกษา เช่น

ขอ้มูล หรือบทความทางเศรษฐกิจ จากหนังสือพิมพ ์อินเตอร์เน็ต ตาํราเรียน เอกสารประกอบการเรียน 

รวมถึงงานวิจยัภายในประเทศและงานวจิยัในต่างประเทศ ตลอดจนวิทยานิพนธ์ที�เกี�ยวขอ้ง 

 การวเิคราะห์ข้อมูล   

 การวิเคราะห์ขอ้มูลมีการใช้สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analytical Statistics) มา

ใช้บรรยายคุณลกัษณะของขอ้มูล และสถิติวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Analysis Statistics) เป็น

สถิติที�ใช้วิเคราะห์ถึงลกัษณะของตัวแปรตน้ที�มีผลต่อตวัแปรตามโดยใชข้อ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างและ

วิธีการวิเคราะห์ ค่าเฉลี�ยกลุ่มตวัอย่าง (T-test) และวิเคราะห์ความแปรปรวน(Analysis of Variance : 

ANOVA) หรือ (F-test) หากพบว่ามีค่าความแตกต่างของค่าเฉลี�ยจะทาํการเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยรายคู ่

(Multiple Comparison) ดว้ยวิธี Least-Significant different (LSD) และ Dunnett’s T3  

 

ผลการวจิัย 

 4.1 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของชาวเมียนมาในตําบลท่าทราย อาํเภอเมือง จังหวัด

สมุทรสาคร   

 ปัจจัยส่วนบุคคลส่วนใหญ่พบว่ามีเพศชายจาํนวน ��� ร้อยละ��.� ,อายชุ่วง ��-�� ปีจาํนวน 

��� ร้อยละ��.� ,สถานะสมรสจาํนวน ��� ร้อยละ��.� ,รายไดช่้วง�,���-10,��� บาทจาํนวน ��� ร้อย

ละ��.� ,ศาสนาพุทธ จาํนวน ��� ร้อยละ ��.� ,เชื�อชาติมอญ จาํนวน��� ร้อยละ��.� ,ระยะเวลาในการ

ทาํงานในพื�นที�ช่วง �ปี-�ปีจาํนวน��� ร้อยละ��.� และมีบุตร จาํนวน��� ร้อยละ��.� ดงัตารางที� 1 
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ตารางที� �  

ปัจจัยส่วนบุคคลของชาวเมียนมาในตาํบลท่าทราย อาํเภอเมือง จังหวดัสมทุรสาคร 

ปัจจยัส่วนบุคคล จาํนวน ร้อยละ 

เพศชาย 257 64.7 

อายชุ่วง ��-�� ปี 176 44.3 

สถานะสมรส 234 58.9 

รายไดช่้วง�,001-10,000 บาท 186 46.9 

ศาสนาพุทธ 350 88.2 

เชื�อชาติมอญ 251 63.2 

ระยะเวลาในการทาํงานในพื�นที�ช่วง �ปี-�ปี 175 44.1 

มีบุตร 243 61.2 

 

 4.2 เพื�อศึกษาความคิดเห็นที�ส่งผลต่อการปรับตวัดา้นการสื�อสาร และวฒันธรรมของแรงงาน

ต่างดา้วในตาํบลท่าทราย อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร 

 ด้านการสื� อสารและวัฒนธรรมมีค่าเฉลี�ยมากที� สุดคือ3.19 อยู่ในระดับดี รองมาคือด้าน

วฒันธรรมที�เชื�อมโยงกบัการสื�อสารมีค่าเฉลี�ยคือ3.11 อยู่ในระดับดี ด้านการปรับตัวในการทาํงานมี

ค่าเฉลี�ยคือ2.84 อยู่ในระดับดี แต่ในแบบสอบถามขอ้ย่อยของด้านการปรับตัวในการทาํงานพบว่า

แรงงานชาวเมียนมามีความคิดเห็นเกี�ยวกบัความสัมพนัธ์ที�ลึกซึ� งกบัคนไทยในระดบันอ้ยมีค่าเฉลี�ยอยู่ที� 

2.48 และดา้นสภาพแวดลอ้มมีค่าเฉลี�ยคือ2.81 อยูใ่นระดบัดี 
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ตารางที� 2  

ความคิดเห็นที�ส่งผลต่อการปรับตัวด้านการสื�อสาร และวัฒนธรรมของแรงงานต่างด้าวเมียนมา    ใน

ตาํบลท่าทราย อาํเภอเมือง จังหวดัสมทุรสาคร 

 

ที� 

ความคิดเห็นที�ส่งผลต่อการปรับตวัดา้นการ

สื�อสาร และวฒันธรรมของแรงงานต่างดา้วใน

ตาํบลท่าทราย อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร 

 

 
 

 

S.D. 

 

ระดบั 

1 ดา้นการสื�อสารและวฒันธรรม 3.19 0.794 ดี 

2 ดา้นวฒันธรรมที�เชื�อมโยงกบัการสื�อสาร 3.11 0.720 ดี 

3 ดา้นการปรับตวัในการทาํงาน 2.84 0.749 ดี 

4 ดา้นสภาพแวดลอ้ม 2.81 0.807 ดี 

รวม 2.98 0.648 ดี 

  

 4.3 ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อการปรับตวัด้านการสื�อสารและวฒันธรรม ของแรงงานต่างดา้ว 

ในตาํบลท่าทราย อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร 

 ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อการปรับตวัด้านการสื�อสารและวฒันธรรม ของแรงงานต่างด้าว ใน

ตําบลท่าทราย อําเภอเมือง จังหวดัสมุทรสาคร ทั� ง 4 ด้าน คือ 1.ด้านการแก้ปัญหาและเผชิญกับ

สถานการณ์ที�มีปัญหาต่าง ๆ ผา่นการสื�อสาร มีผลต่อเพศ รายได ้ศาสนา เชื�อชาติ 2.ดา้นการปรับตวัโดย

การใชว้ฒันธรรมในการสื�อสารและทาํความเขา้ใจซึ� งกนัและกนักบัวฒันธรรมของอีกฝ่ายหนึ�งมีผลต่อ

รายได้ เชื�อชาติ ระยะเวลาในการทาํงานในพื�นที� 3. ด้านการปรับตวัของกลุ่มแรงงานเมียนมารในการ

สื�อสารโดยใชภ้าษาไทย มีผลต่อเพศ รายได ้ศาสนา ระยะเวลาในการทาํงานในพื�นที� 4. ดา้นการปรับตวั

ใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมและสังคมในสถานที�ใหม่ มีผลต่อรายได ้ระยะเวลาในการทาํงานในพื�นที� ดงัตาราง

ที� 3  
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ตารางที� 3  

ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อการปรับตัวด้านการสื�อสารและวัฒนธรรม ของแรงงานต่างด้าว ในตาํบลท่า

ทราย อาํเภอเมือง จังหวดัสมทุรสาคร 

 

การปรับตวัของการ

สื�อสารและวฒันธรรม

ของแรงงานเมียนมา 

  t-test                                        f-test                                                                   

 
 

เพศ 

 

อาย ุ

 

สถานะ 

 

รายได ้

 

ศาสนา 

 

เชื�อชาติ 

ระยะเวลา

ในการ

ทาํงานใน

พื�นที� 

 

บุตร 

1. ดา้นการแกปั้ญหาและ

เผชิญกบัสถานการณ์ที�มี

ปัญหาต่าง ๆ ผา่นการ

สื�อสาร 

 

0.000* 

 

0.133 

 

0.938 

 

0.002* 

 

0.026* 

 

0.000* 

 

0.120 

 

0.424 

2. ดา้นการปรับตวัโดย

การใชว้ฒันธรรมในการ

สื�อสารและทาํความ

เขา้ใจซึ�งกนัและกนักบั

วฒันธรรมของอีกฝ่าย

หนึ�ง 

 

 

0.207 

 

 

0.289 

 

 

0.417 

 

 

0.000* 

 

 

0.147 

 

 

0.006* 

 

 

0.000* 

 

 

0.248 

3. ดา้นการปรับตวัของ

กลุ่มแรงงานเมียนมาใน

การสื�อสารโดยใช้

ภาษาไทย  

 

0.022* 

 

0.648 

 

0.961 

 

0.000* 

 

0.032* 

 

0.076 

 

0.033* 

 

0.451 

4. ดา้นการปรับตวัให้เขา้

กบัวฒันธรรมและสังคม

ในสถานที�ใหม่ 

 

0.362 

 

0.248 

 

0.893 

 

0.000* 

 

0.119 

 

0.136 

 

0.000* 

 

0.491 

หมายเหตุ * มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 
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อภปิรายผล 

 จากผลการวิจยัครั� งนี�  พบว่า การปรับตวัดา้นการสื�อสารและวฒันธรรมของแรงงานต่างดา้วใน

ตาํบลท่าทราย อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร อยูใ่นระดบัดี และมีการสื�อสารแลกเปลี�ยนวฒันธรรมซึ� ง

กนัและกนั ซึ� งสอดคลอ้งกบั กนัทิมา กุญชร ณ อยธุยา อา้งในบทวิจยัของธานิษฏ์   กองแกว้ (2544) ที�มี

การกล่าวไวว่้า ผูแ้ปลกหน้าที�เขา้ไปอยูใ่นสภาพแวดลอ้มใหม่จะใชก้ารสื�อสารทั�งเชิงการใชว้จันะกบัอ

วจันะภาษา เป็นเครื�องมือที�ใช้ในการควบคุมและจัดการสิ� งต่าง ๆ ในสิ�งแวดล้อมใหม่ เกิดการเรียนรู้

และเผชิญกบัสถานการณ์ที�มีปัญหาต่าง ๆ ผ่านการสื�อสาร ระหว่างระดบับุคคลและระดบัสื�อมวลชน 

นอกจากนี� พบว่ามีการกลืนกลายทางวฒันธรรมเป็นลักษณะที�ตอ้งใช้ระยะเวลาในการกลืนกลายทาง

วฒันธรรมที�ยาวนานโดยสามารถเห็นผลของการกลืนกลายไดจ้ากคนรุ่นหลงั ๆ ซึ� งสอดคลองกบัของ

จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต (����) เรื�องการกลืนกลายทางวฒันธรรม คือ การทิ�งเอกลกัษณ์ การทิ�งวฒันธรรม

เดิม และยอมรับวฒันธรรมใหม่อย่างเต็มตัว ซึ� งกระบวนการนี� จะเป็นลักษณะระยะยาว นอกจากนี�

ผลการวิจยัพบว่าแรงงานชาวเมียนมามีการปรับตวัให้เขา้กบัที�ทาํงานหรือมีการร่วมงานกนัระหว่างคน

ไทยกบัชาวเมียนมา  

 เมื�อพิจารณาผลการวิจยัตามวตัถุประสงคพ์บว่า 1. ระดบัของปัจจยัที�ส่งผลต่อการปรับตวัดา้น

การสื�อสาร และวฒันธรรมของแรงงานต่างดา้วในตาํบลท่าทราย อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร มี 4 

ดา้น ประกอบไปดว้ย ดา้นการสื�อสารและวฒันธรรม, ดา้นวฒันธรรมที�เชื�อมโยงกบัการสื�อสาร, ด้าน

การปรับตวัในการทาํงาน, ดา้นสภาพแวดลอ้มโดยทั�งสี�ดา้นพบว่ามีค่าเฉลี�ยอยู่ในระดบัดี เมื�อพิจารณา

คาํถามยอ่ยพบว่ามีผลที�น่าสนใจคือแรงงานชาวเมียนมามีความคิดเห็นเกี�ยวกบัความสัมพนัธ์ที�ลึกซึ� งกบั

คนไทยอยูใ่นระดบัน้อย ส่วนวตัถุประสงค์ขอ้ที� 2 พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อการปรับตวัดา้นการ

สื�อสารและวฒันธรรม ของแรงงานเมียนมาในตาํบลท่าทราย อาํเภอเมือง จังหวดัสมุทรสาคร ดังนี� 1. 

ดา้นการแกปั้ญหาและเผชิญกบัสถานการณ์ที�มีปัญหาต่าง ๆ ผ่านการสื�อสาร มีผลต่อเพศ รายได ้ศาสนา 

เชื�อชาติ 2.ด้านการปรับตัวโดยการใช้วฒันธรรมในการสื�อสารและทาํความเขา้ใจซึ� งกันและกันกับ

วฒันธรรมของอีกฝ่ายหนึ� งมีผลต่อรายได ้เชื�อชาติ ระยะเวลาในการทาํงานในพื�นที� 3. ดา้นการปรับตวั

ของกลุ่มแรงงานเมียนมาในการสื�อสารโดยใชภ้าษาไทย มีผลต่อเพศ รายได ้ศาสนา และระยะเวลาใน

การทาํงานในพื�นที� 4. ด้านการปรับตวัให้เขา้กบัวฒันธรรมและสังคมในสถานที�ใหม่ มีผลต่อรายได ้

ระยะเวลาในการทาํงานในพื�นที�  
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สรุปผลการวิจัย 

 ปัจจยัส่วนบุคคลของชาวเมียนมาในตาํบลท่าทราย อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร พบว่ามีเพศ

ชายเป็นส่วนใหญ่ อายอุยู่ในวยักลางคน มีสถานะสมรสและมีบุตร นับถือศาสนาพุทธ เชื�อชาติมอญ มี

รายได�้,���-��,��� บาท เขา้มาทาํงานอยูใ่นพื�นที��-�ปี 

 ปัจจัยส่วนบุคคลของชาวเมียนมามีผลต่อการปรับตวัให้เขา้กับสังคม วฒันธรรม และความ

เป็นอยู่ของกลุ่มคนที�อยูใ่นพื�นที� โดยมีปัจจยัส่วนบุคคลที�มีผลต่อการปรับตวัในทั�ง4ดา้น คือ 1.ดา้นการ

แก้ปัญหาและเผชิญกับสถานการณ์ที�มีปัญหาต่าง ๆ ผ่านการสื� อสาร 2.ด้านการปรับตัวโดยการใช้

วฒันธรรมในการสื�อสารและทาํความเขา้ใจซึ� งกนัและกนักบัวฒันธรรมของอีกฝ่ายหนึ� ง 3. ด้านการ

ปรับตัวของกลุ่มแรงงานเมียนมาร์ในการสื�อสารโดยใช้ภาษาไทย 4. ด้านการปรับตัวให้ เข้ากับ

วฒันธรรมและสังคมในสถานที�ใหม่ จากการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มแรงงานชาวเมียนมาที�อยู่ใน

พื�นที�ตาํบลท่าทราย อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร  

 

ข้อเสนอแนะ  

 7.1 คนไทยและคนเมียนมาควรมีการสานความสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนั เช่น คนไทยเป็นเพื�อนกบัคน

เมียนมา หรือมีการร่วมกนัทาํกิจกรรมด้วยกนั เนื�องจากในการเก็บแบบสอบถามพบว่า              ชาว

เมียนมายงัมีความคิดเห็นเกี�ยวกบัการสานสัมพนัธก์บัคนไทยอยูร่ะดบัน้อย 

 7.2 คนไทยและคนเมียนมาควรศึกษาภาษาของกนัและกนัมากขึ�นเพื�อสะดวกต่อการสื�อสาร

ระหว่างกนัไดง่้ายขึ�น 

 7.3 ควรมีการศึกษาต่อในดา้นอื�น ๆ อีกเพื�อคนไทยและคนเมียนมาที�อาศยัในพื�นที�อื�นหรือใน

พื�นที�ที�ทาํการศึกษาสามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งราบรื�น 
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บทคดัย่อ 

งานวิจยันี� วตัถุประสงค ์คือ �) เพื�อศึกษาระดบัส่งเสริมปัจจยัที�ทาํให้ใชบุ้หรี�ไฟฟ้าของนักศึกษา

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์2) เพื�อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที�แตกต่างกนั

ส่งผลกระทบต่อความคิดเห็นในแนวทางการป้องกนัการใชบุ้หรี�ไฟฟ้าของนักศึกษามหาวิทยาลยัราช

ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 3) เพื�อศึกษาแนวทางการป้องกันการใช้บุหรี� ไฟฟ้าของ

นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์โดยเกบ็รวบรวมขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง

ที�เป็นนกัศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์จาํนวน 387 คน เครื�องมือ

ที�ใช้เก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามที�ผูว้ิจัยสร้างขึ�นโดยมีค่าความเชื�อมั�นเท่ากบั 0.95 วิเคราะห์

ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาที�นาํมาวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน สถิติ

วิเคราะห์เชิงอนุมาน ไดแ้ก่ t-test และ One- Way ANOVA  

ผลการวิจยัพบว่า ระดบัส่งเสริมปัจจยัที�ทาํให้ใชบุ้หรี�ไฟฟ้าของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัว

ไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถมัภ ์โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลางพิจารณาตามรายดา้นพบว่าดา้นอยาก
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ลอง คือ  อนัดับ 1. โดยมีค่าเฉลี�ย 3.24  รองลงมาด้านความเครียด มีค่าเฉลี�ย 2.91 สําหรับปัจจัยส่วน

บุคคลที�ส่งผลต่อนักศึกษา พบว่า ชั�นปีกบัคณะที�ต่างกนัมีความคิดเห็นต่อแนวทางป้องกนัที�แตกต่างกนั

อยา่งน้อยหนึ�งปัจจยัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ที�ระดบั 0.05 ในส่วนแนวทางการป้องการใชบุ้หรี�ไฟฟ้า

ของนกัศึกษา โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากพิจารณาตามรายดา้น พบว่า นโยบายดา้นการสื�อสาร คือ 

อนัดบัที� 1. โดยมีคา่เฉลี�ย 3.99 รองลงมานโยบายดา้นกฎระเบียบ มีค่าเฉลี�ย 3.87  

 

คาํสําคญั:  บุหรี�ไฟฟ้า, แนวทางการป้องกนั, นกัศึกษา 

 

Abstract 

Objective of this research is 1) to study the level of promoting factors that make e-cigarettes 

use of Student Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage 2) to study different 

personal factors affecting opinions on the prevention of e-cigarette use among students of Valaya 

Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage 3) to A Study of Guidelines on the 

Prevention of e-cigarettes Use of Students of Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal 

Patronage By collecting data on samples of students in valaya Alongkorn Rajabhat University under 

Royal Patronage, amount 387 people The research tool was a statistical questionnaire. Descriptive 

field To analyze: percentage, mean Standard deviation Statistical analysis statistics Inferred t-test and  

F-test  

The research results were found that Level promoting factors that The use of e-cigarettes of 

the students of the Royal University. Valaya Alongkorn under Royal Patronage was at a moderate 

level. Considered by individual aspects, it was found that the aspect of wanting to try is number 1 

with an average of 3.24 Followed by stress had an average of 2.91. Personal factors affecting students 

were found that different years with different faculties had opinions on the approach. At least one 

different protection factor was statistically significant at a level of 0.05 in the cross section. to prevent 

the use of e-cigarettes among students. Overall, it was at the very agree level, considering each 

aspect. Found that the computer meeting was the first to be the first with a value of 3.99, followed by 

cleaning up the mess. Worth a cow 3.87 
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บทนํา 

ประเทศไทยในอดีตและปัจจุบนัมีวฒันธรรมการสูบบุหรี�อยา่งมาก ไม่ว่าเป็นการสูบบุหรี�แบบ

มว้นกระดาษหรือใบจากแลว้พฒันาเป็นแบบมว้นเป็นซองถึงจากนั�นพฒันามาเป็นบุหรี� ไฟฟ้าตามยุค

สมยัที�เปลี�ยนแปลงไปซึ�งกลายเป็นทางเลือกใหม่ของวยัรุ่นในปัจจุบนั ซึ�งทาํใหเ้ห็นว่าการสูบบุหรี�ไม่ใช่

เรื�องใหม่สาํหรับคนไทยแต่เป็นค่านิยมที�มีมาตั�งแต่รุ่นสู่รุ่นโดยเป็นการเรียนแบบจากคนในครอบครัว

รวมไปทั�งเพื�อน แต่ในปัจจุบนัมีเทคโนโลยีต่าง ๆ เขา้แทรกแซง ซึ� งทาํให้มีบุหรี�ไฟฟ้าในยุคปัจจุบนัมี

การมีการเปลี�ยนสังคมมากมายไม่ว่าจะทางการเมืองวฒันธรรมหรือแมก้ระทั�งในชีวิตประจาํวนั ในสมยั

อดีตประเทศไทยเริ�มมีการสูบบุหรี�แบบมว้นกระดาษหรือใบจากแลว้พฒันาเป็นแบบมว้นเป็นซองถึง

จากนั�นพฒันามาเป็นบุหรี�ไฟฟ้าตามยุคสมยัที�เปลี�ยนแปลงไป ซึ� งกลายเป็นทางเลือกใหม่ของวยัรุ่นใน

ปัจจุบนั การสูบบุหรี�นั�นส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพ และพบว่าความสูญเสียจากค่ารักษาพยาบาล 

อนัเนื�องมาจากความเจ็บป่วย พิการ หรือเสียชีวิต โดยโรคที�เกิดมาจากการสูบบุหรี�  ไดแ้ก่โรคหัวใจขาด

เลือด มะเร็งปวดและโรคถุงลมโป่งพอง จากผู้ป่วยที�มารักษาในโรงพยาบาลสังกัด กระทรวง

สาธารณสุข ในส่วนภูมิภาค ในปี พ.ศ. 2538 มีมูลค่าถึง 7,086 ลา้นบาท การสูบบุหรี�นอกจากจะทาํให้

เกิดปัญหาโดยตรงต่อสุขภาพแลว้ ยงัก่อให้เกิดปัญหาทาง สังคม และสิ�งแวดลอ้ม เนื�องจากควนัของ

บุหรี�ทาํให้ผูค้นที�เดินผ่านไปผ่านมามีกลิ�นของบุหรี� ติดตวั นอกจากนั�นยงัส่งผลกระทบไปยงัมลพิษทาง

อากาศอีกดว้ย (นิตยาภรณ์ ดว้งเรือง. 2540 : 1) 

จากการสาํรวจพบว่าปริมาณการสูบบุหรี�ไฟฟ้ามีมากขึ�นโดยผูสู้บส่วนใหญ่มีความเชื�อว่าบุหรี�

ไฟฟ้าปลอดภยัมากกว่าและสามารถช่วยเลิกการสูบบุหรี�ธรรมดาได ้อย่างไรกต็ามบุหรี�ไฟฟ้าเป็นสินคา้

ควบคุมและบังคบัใช้ในพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภณัฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 แทนที�พระราชบัญญัติ

ควบคุมยาสูบ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติคุม้ครองสุขภาพผูไ้ม่สูบบุหรี�  พ.ศ. 2535 การเผยแพร่

ข้อมูลในเรื� องความเสี� ยงและอันตรายจากการใช้บุหรี� ไฟฟ้ามีสารนิโคตินและทํางานด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ ซึ� งประกอบดว้ย แบตเตอรี�  อุปกรณ์ที�ทาํให้เกิดความร้อน เพื�อเปลี�ยนนํ� ายาให้เป็นละออง

ไอถงับรรจุนํ� ายาหรือลาํกลอ้ง และกน้กรอง โดยส่วนผสมที�พบมากในนํ� ายา ไดแ้ก่ นิโคติน โพรโพลีน

ไกลคอล กลีเซอรีน อาจจะเป็นอนัตรายอยา่งเฉียบพลนัและระยะยาว จากการสูดดมไอระเหย ซึ� งวยัรุ่น

ในกลุ่มนกัศึกษาให้ความสนใจกบับุหรี�ไฟฟ้าเพราะเป็นกระแสสังคม ปัจจยัที�สําคญัคือนํ� ายาของบุหรี�

ไฟฟ้ามีหลายกลิ�นให้เลือกไดต้ามใจชอบ ตวัอย่างเช่น กลิ�นองุ่นยาว กลิ�นแตงโม กลิ�นผลไมร้วม กลิ�นว
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นิลา กลิ�นสตอเบอร์รี�  กลิ�นนม กลิ�นช็อคโกแลต กลิ�นมะม่วง และกลิ�นที�เป็นที�นิยมที�สุดคือ องุ่นยาว 

เพราะกลิ�นนี�ทาํใหมี้ผลขา้งเคียงคือ อาการมึนเมา  

การศึกษาของ โช, ชิน และมูน (Cho, Shin, & Moon,���� : ���-���) ไดศึ้กษาแหล่งขอ้มูลและ

ปัจจยัที�มีผลต่อการใชบุ้หรี�ไฟฟ้าในกลุ่มนักศึกษาเกาหลี จาํนวน ��� คน โดยพบว่า แหล่งขอ้มูลมาจาก

อินเทอร์เน็ต ร้อยละ ��.� จากเพื�อนร้อยละ ��.� โดยบุคคลที�มีอิทธิพลมากที�สุดคือ เพื�อนเป็นแรงกดดนั 

และปัจจัยสําคญัที�ทาํให้วยัรุ่นเขา้ไปยุ่งเกี�ยวกับการสูบบุหรี� ไฟฟ้า นอกจากนี�  โช, ชิน และมูน (Cho, 

Shin, & Moon, 2011 : 544-���) ได้ศึกษานักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษา จาํนวน �,��� 

คน พบว่า ปัจจัยที� เกี�ยวขอ้งคือ เพศ การยอมรับของกลุ่มเพื�อน ความไม่พอใจของชีวิตในโรงเรียน/

มหาวิทยาลยั มีสมาชิกในครอบครัวสูบบุหรี�  และเคยสูบบุหรี�มาก่อน ทั� งหมดเป็นปัจจัยเร่งให้วยัรุ่น

อยากทดลองใชบุ้หรี�ไฟฟ้า วยัรุ่นเป็นวยัที�เขา้สู่เทคโนโลยีไดง่้ายเนื�องจากบุหรี�ไฟฟ้าเป็นอีกผลิตภณัฑ์

หนึ� งที�มีจาํหน่ายบนโลกออนไลน์ และมีวางจาํหน่ายในห้างสรรพสินคา้ทั�วไป (Grana. 2013 : 135) 

กลวิธีทางการตลาดใชค้นดงัในสังคมในการส่งเสริมการขาย การออกแบบรูปลกัษณ์ สี และกลิ�น เป็น

สิ�งดึงดูดวยัรุ่นให้มีมุมมองที�ดีต่อสินคา้ และทาํให้วยัรุ่นรับรู้ว่าสามารถใชบุ้หรี�ไฟฟ้าในที�สาธารณะได ้

โดยที�วยัรุ่นไม่ได้ตระหนักเลยว่าจะทาํให้เขาติดนิโคตินได้ (Pepper.,et al. 2013 : 147, Sutfin., et al. 

2013 : 220) 

ผูว้ิจัยได้ทาํการศึกษาการซื� อขายบุหรี� ไฟฟ้าของกลุ่มนักศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภัฏวไลย

อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์โดยการสัมภาษณ์เฉลี�ยแลว้ พบว่า นกัศึกษาซื�อผา่นทางระบบออนไลน์ 

และราคาโดยเฉลี�ยจะอยู่ที� 1,500 – 3,500 บาท ขึ�นอยู่กบัขนาดของบุหรี�ไฟฟ้าหรือยี�ห้อของบุหรี�ไฟฟ้า

เช่น ยี�ห้อเทสล่า ราคาจะอยู่ที�ปริมาณ 1,590 บาท ยี�ห้อสโมแอนชาลอน 2,350 บาท และยี�ห้อวีก็อตโปร 

3,250 บาท ทั�งนี� ผูว้ิจยัยงัไดส้าํรวจอีกว่านกัศึกษาในมหาวิทยาลยัจะสูบบุหรี�ไฟฟ้าในช่วงพกัเบรก ช่วง

พกักลางวนั บริเวณใตอ้าคารเรียน 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ และบริเวณลานจอดรถ  

ดังนั� นผู ้วิจัยจึงมีความสนใจที�จะศึกษาแนวทางการป้ องกันการใช้บุหรี� ไฟฟ้าของนักศึกษา

ระดบัอุดมศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์เนื�องจากผูว้ิจยั

ศึกษาอยู่ที�มหาวิทยาลัยดังกล่าว และเพื�อเป็นแนวทางในการป้องกันการใช้บุหรี� ไฟฟ้าในกลุ่มของ

นกัศึกษา 
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วตัถุประสงค์การวจิัย  

      1. เพื�อศึกษาระดับปัจจัยที� ส่งเสริมทําให้ใช้บุหรี� ไฟฟ้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย  

อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์

      2. เพื�อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลที�แตกต่างกนัส่งผลกระทบต่อความคิดเห็นในแนวทางการป้องกนัการ

ใชบุ้หรี�ไฟฟ้าของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถมัภ ์

     3. เพื�อศึกษาแนวทางการป้องกนัการใชบุ้หรี�ไฟฟ้าของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถมัภ ์ 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 จากการศึกษาแนวทางป้องกันการใช้บุหรี� ไฟฟ้าของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา กรณี :

มหาวิทยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์ผูว้ิจยัพบว่ามีแนวคิดทฤษฎีที�เกี�ยวกบัวยัรุ่น 

รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศ ์(2539) ไดพู้ดถึงวยัรุ่นไวว้่า วยัรุ่นเป็นวยัเจริญเติบโตพร้อมเขา้สู่ภาวะการเป็นผูใ้หญ่ 

โดยยึดความพร้อมทางร่างกายเป็นตวัตดัสิน วยันี� เป็นวยัที�เจริญเติบโตทางด้านร่างกายอย่างรวดเร็ว 

พร้อมทั�งทางรางกายและจิตใจและความรู้สึกนึกคิด โดยอาศยัความผิดพลาดด้วยตวัเองมากกว่าที�จะ

เรียนรู้จากคาํสั�งสอนการตดัสินใจแกปั้ญหามีกจะวู่วาม และมักแสดงออกทางอารมณ์ที�ชัดเจน และ

รุนแรงซึ� งสอดคลอ้งกบัทฤษฎีจิตสังคมของ (psychosocial theory ) อีริคสัน(Erikson, 2537) ซึ� งเป็นลูก

ศิษยข์องฟรอยด์ ได้สร้างทฤษฎีขึ�นในแนวความคิดของฟรอยด์ แต่ได้เน้นความสําคญัทางด้านสังคม 

วฒันธรรม และสิ�งแวดลอ้ม ดา้นจิตใจ ว่ามีบทบาทในการพฒันาบุคลิกภาพมากอีริคสันต่างกบัฟรอยด์

หลายประการ อาชิเช่น การพฒันาของคนไม่ได้จบแค่วยัรุ่น แต่ต่อไปจนกระทั�งวาระสุดทา้ยของชีวิต 

ซึ� งจิตสังคม สรุปได้ว่าความสัมพนัธ์กบัผูค้นในสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคลประกอบด้วย พ่อแม่ 

โรงเรียนเพื�อน เป็นตน้อยู่ในสภาพที�สับสนมีปัญหากบัสมาชิกในครอบครัว ไปโรงเรียนก็มีปัญหากบั

เพื�อน ซึ� งเป็นสาเหตุทาํให้หากลุ่มใหม่ที�มีสภาวะเดียวกนัซึ� งสาเหตุเหล่านี� เป็นปัจจยัสําคญัทาํให้วยัรุ่น

หันมาลองสูบบุหรี� ไฟฟ้า โดยสอดคลอ้งกบัสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.   ได้

เขียนไวว้่า ความอยากลอง ตามเพื�อน เลียนแบบคนในบา้น เขา้สังคม ความเครียด เป็นปัจจยัที�ทาํให้มี

การสูบบุหรี�  ซึ� งผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาหาขอ้มูลเกี�ยวกบัความหมายของบุหรี�ไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ที�ใชพ้ลงั

จากแบตเตอร์รี�ในการผลิตปริมาณสารนิโคตินที�สูบดมโดยใชไ้อระเหย โดยบุหรี�ไฟฟ้าจะใชแ้บตเตอร์รี�

ที�สามารถชาตใหม่ได้เป็นตัวจ่ายไฟความร้อนให้คอยล์บุหรี� ไฟฟ้า(coil)เมื� อมีนํ� ายาไฟฟ้า (e-

liquid)สัมผสักบัขวดที�ระเหยออกมา นอกจากนี� ผูว้ิจัยได้ศึกษาหาขอ้มูลเพิ�มเติมเกี�ยวกับสาระสําคญั
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พระราชบญัญติัควบคุมผลิตภณัฑ์ยาสูบ เมื�อปี พ.ศ. 2560 โดยมีการป้องกนัจากภาครัฐ ประกาศให้บุหรี�

ไฟฟ้าเป็นสินคา้ตอ้งห้ามเขา้มาในราชอาณาจักรตั�งแต่ปี 2557 ซึ� งสอดคลอ้งกบันโยบายที�ช่วยในการ

ป้องกนัการใช้บุหรี�ไฟฟ้า บุญชัย พิริยกิจกาํจร (2561) ได้คิดนโยบายที�ช่วยเบี�ยงเบนความสนใจของ

นกัศึกษาออกจากบุหรี�ไฟฟ้า 5นโยบายดงันี�  1.นโยบายสิ�งจูงใจ  2.นโยบายด้านกฎระเบียบ  3.นโยบาย

การร่วมมือกนัระหวา่งหน่วยงานต่าง ๆ 4.นโยบายดา้นการสื�อสาร  5.นโยบายดา้นขอ้มูล  

 

กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

 

   

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

  

ภาพที� 1 กรอบแนวคดิการวิจยั 
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สมมติฐานการวิจัย:  ปัจจัยส่วนบุคคลที�แตกต่างกนัส่งผลกระทบต่อความคิดเห็นในแนวทางการ

ป้องกันการใช้บุหรี� ไฟฟ้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

วธีิดาํเนินการวจิัย 

ประชากร: ประชากรที�ใช้ในการศึกษาครั� งนี� เป็นนักศึกษา ทั� งชายและหญิงซึ� งเป็นนักศึกษาใน

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระราชูปถมัภ ์จาํนวน 7339 คน ปี1 - ปี4  

กลุ่มตัวอย่าง: กลุ่มตวัอย่างที�ใชก้ารวิจัยครั� งนี�  คือ นักศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ใน

พระบรมราชูปถัมภ์ ตั� งแต่อายุ 18-22 ปี หรือ ปี1-4  โดยใช้สูตรกรณีทราบจํานวนนประชากร เพื�อ

ประมาณค่าสัดส่วนของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชว้ิธีการคาํนวณของ ยามาเน ( Yamane, 1970) โดยกาํหนดค่า

ความเชื�อมั�นที� 95% และไดท้าํการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั�นภูมิแบบเป็นสัดส่วน โดยแบ่งกลุ่มตวัอย่าง

ออกเป็น 6 กลุ่มจาก 8 คณะ ตามสัดส่วนของประชากรแต่ละคณะ  ซึ� งสูตรในการคาํนวณที�ใช้ใน

การศึกษาครั� งนี�  คือ 

 

  สูตรคาํนวณ    n =   

    N =  ขนาดของประชากรทั�งหมด 

    n  =  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

    e  =  ความคลาดเคลื�อนของการสุ่มตวัอยา่งที�ระดบั .05 

    แทนค่า 

    n  =  2    

 n  =  387 คน 

  

การแบ่งชั�นภูมิแบบเป็นสัดส่วน 

    n  =       

    ในขณะที� 

      =  ขนาดตวัอยา่งในชั�นภูมิที�   

        =  ขนาดตวัอยา่ง 

      =  ขนาดของประชากรในชั�นภูมิที�   

       =  ขนาดของประชากร   
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แทนค่า 

      =    

          =   93    

ตารางที� �      

จาํนวนของนักศึกษาทั�งหมดของมหาวิทยาลยัจาํแนกตามคณะ 

คณะ / วิทยาลัย ประชากร กลุ่ม

ตัวอย่าง 

1. คณะครุศาสตร์ 1,769 93 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,663 87 

3. คณะวิทยาการจดัการและวิทยาลยันวตักรรมการจดัการ 1,909 101 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีละคณะ 

    เทคโนโลยกีารเกษตร 

1057 56 

5. คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 499 26 

6. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 442 24 

รวม 7339 387 

 

เครื�องมือที�ใช้ในการวจิัย: การวิจยัครั� งนี� เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ เครื�องมือที�ใชใ้นการศึกษาคน้ควา้เป็น

แบบสอบถามสาํหรับจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งมีทั�งหมด 387 คน ซึ� งแบบสอบถามนี�  แบ่งออกเป็น � ส่วน 

ดงันี�     

ส่วนที� � ขอ้มูลทั�วไป เป็นแบบสอบถามที�ใชเ้ก็บขอ้มูลทั�วไป ของนกัศึกษาปี1-4 ที�อาศยัอยูใ่น

เขตมหาลยัวิทยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถมัภต์ั�งแต่อาย ุ��-22  ปีขึ�นไป โดยสอบถาม

ขอ้มูล เกี�ยวกบั เพศ อาย ุชั�นปี และ รายได ้

ส่วนที� � ความรู้ ความเขา้ใจเกี�ยวกบัปัจจัยที�ส่งเสริมให้มีการเริ�มสูบบุหรี�ไฟฟ้าของนักศึกษา  

โดย ลกัษณะคาํตอบในแบบสอบถามส่วนนี�   มี � ตวัเลือก คือ มากที�สุด มาก ปานกลาง น้อย และนอ้ย

ที�สุด โดยใหผู้ต้อบเลือกตอบเพียงคาํตอบเดียว จาํนวน 15 ขอ้ 
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ส่วนที� 3 ความรู้ ความเขา้ใจเกี�ยวกบัแนวทางป้องกนัการใชบุ้หรี�ไฟฟ้า โดย ลกัษณะคาํตอบใน

แบบสอบถามส่วนนี�   มี � ตัวเลือก คือ มากที�สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที�สุด โดยให้ผูต้อบ

เลือกตอบเพียงคาํตอบเดียว จาํนวน 15 ขอ้ 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล: การวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจัยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Description Statistics Analysis) 

และสถิติ เชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis)  

การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจัยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Description Statistics Analysis) และสถิติ เชิงอนุมาน 

(Inferential Statistics Analysis)             

1.  สถิติเชิงพรรณนา (Description Statistics) เพื�ออธิบายปัจจัยพื�นฐาน โดยนํา เสนอใน 

รูปแบบ ตาราง ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี�ย (Mean) และส่วนเบี� ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation)    

2.  สถิติเชิงสรุปอ้างอิง ใช้สําหรับการวิ เคราะห์ข้อมูลเพื�อทดสอบสมมติฐาน โดยการ 

เปรียบเทียบ ค่าเฉลี�ยของกลุ่มตวัอยา่ง (T-test) และ การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance 

: ANOVA หรือ F-test) หากพบว่ามีความแตกต่างของค่าเฉลี�ยจะทาํการเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยคู่ (Multiple 

Comparison) ดว้ย วธีิ Least-Significant different (LSD)           

3.   การประมวลผลขอ้มูล ผูว้ิจยันาํคาํตอบที�ไดจ้ากแบบสอบถามมาจดัหมวดหมู่ตาม ประเภท

ของ การวดัตวัแปร และประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทาง 

สงัคมศาสตร์ (Statistical Package for the Social Science: SPSS for Window)         

 

ผลการวจิัย 

 ผลลพัธ์สามารถอธิบายไดด้งันี�  

จากข้อมูลบุคคลของนักศึกษาพบว่าส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง(65.9 เปอร์เซ็นต์) ผู ้ตอบ

แ บ บ ส อ บ ถ า ม ชั� น ปี  4 (31.8 เป อ ร์ เซ็ น ต์ )  ส่ ว น ให ญ่ มี ร าย ได้ ต่ อ เดื อ น  3,000 – 5,000 บ า ท 

(41.9เปอร์เซ็นต์)  นอกจากนี� ยงัพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นคณะวิทยาการจัดการและ

วิทยาลยันวตักรรมการจดัการ (26.4 เปอร์เซ็นต)์  

นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี�ยวกบัปัจจยัที�ส่งเสริมให้มีการเริ�มสูบบุหรี�ของนักศึกษาอยู่

ในระดบัสูง 1 ประการไดแ้ก่ ดา้นความอยากลอง มีค่าเฉลี�ย 3.24 (ตารางที�2) 
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ตารางที� 2   

จาํนวนและร้อยยละของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จาํแนก

ตามปัจจัยส่วนบุคคลเพศ,ชั�นปี,รายได้ต่อเดือน, คณะ (ที�สาํคัญ)  

ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามในมหาวิทยาลยัวไลย

อลงกรณ์ในพระบรมราชูปถมัภ ์

จาํนวน เปอร์เซ็นต ์

เพศหญิง 255 65.9 

ชั�นปี 4 123 31.8 

รายไดเ้ฉลี�ย 3,000 – 5,000 บาท 162 41.9 

คณะวิทยาการจดัการและวิทยาลยันวตักรรมการจดัการ 102 26.4 
  

ตารางที� 3  

ค่าเฉลี�ยและค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที�ส่งเสริมให้มีการเริ� มสูบบุหรี�ไฟฟ้าของนักศึกษา

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ปัจจยัที�ส่งเสริมใหมี้การเริ�มสูบบุหรี�ไฟฟ้าของ

นกัศึกษา 
 S.D. ความหมาย 

ดา้นความอยากลอง 3.24 1.086 เห็นดว้ยมาก 

ดา้นทาํตามเพื�อน 2.83 1.138 เห็นดว้ยปานกลาง 

ดา้นเลียนแบบคนในบา้น 2.86 1.222 เห็นดว้ยปานกลาง 

ดา้นเขา้สงัคม 2.72 1.186 เห็นดว้ยปานกลาง 

ดา้นความเครียด 2.91 1.294 เห็นดว้ยปานกลาง 

ภาพรวม    

 

3. นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี�ยวกบัเกี�ยวกบัแนวป้องกนัการใชบุ้หรี�ไฟฟ้าของนกัศึกษาอยูใ่น

ระดบัสูงโดยมีปัจจยัดา้นนโยบายคะแนนเฉลี�ยสูงสุด 5 ประการ ไดแ้ก่ นโยบายดา้นการสื�อสาร เป็น

อนัดบัแรก มีค่าเฉลี�ย 3.99 รองลงมาเป็นนโยบายดา้นกฎระเบียบ มีค่าเฉลี�ย 3.87 นโยบายดา้นขอ้มูล มี

ค่าเฉลี�ย 3.85  นโยบายดา้นความร่วมมือกนัระหวา่งหน่วยงานต่าง ๆ มีค่าเฉลี�ย 3.83 และนโยบาย

สิ�งจูงใจ มีค่าเฉลี�ย 3.75 ตามลาํดบั (ตารางที� 3) 

 

    เห็นดว้ยปานกลาง 
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ตารางที� 4  

ค่าเฉลี�ยและค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานของแนวป้องกันการใช้บุหรี�ไฟฟ้าของนักศึกษา 

แนวป้องกนัการใชบุ้หรี�ไฟฟ้าของนกัศึกษา  S.D. ความหมาย 

นโยบายดา้นการสื�อสาร 3.99 .882 เห็นดว้ยมาก 

นโยบายดา้นกฎระเบียบ 3.87 .904 เห็นดว้ยมาก 

นโยบายดา้นขอ้มูล 3.85 .917 เห็นดว้ยมาก 

นโยบายดา้นความร่วมมือกนัระหว่างหน่วยงาน

ต่าง ๆ 

3.83 .921 เห็นดว้ยมาก 

นโยบายสิ�งจูงใจ 3.75 .870 เห็นดว้ยมาก 

ภาพรวม  เห็นดว้ยมาก  

4.  นกัศึกษาที�ต่างกนัระหว่างชั�นปีและคณะที�ต่างกนัมีผลเกี�ยวกบัแนวทางการป้องกนัการใชบุ้หรี�ไฟฟ้า

ของนักศึกษา คือ 1. ชั�นปี กบันโยบายดา้นความร่วมมือกนัระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  นโยบายดา้นการ

สื�อสารและนโยบายด้านขอ้มูล(.013,.001,.001)ตามลาํดับ  2.คณะกับนโยบายกฎหมายนโยบายการ

ร่วมมือและนโยบายสื�อสาร (.007,.001,.001) 

ตารางที� 5  

ผลการเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับนโยบายที�ช่วยการป้องกันการใช้บุหรี�ไฟฟ้าของ

นักศึกษา  

 

แนวทางการป้องกนัการใชบุ้หรี�ไฟฟ้าของ

นกัศึกษา 

t = test  F = test  

 เพศ ชั�นปี รายได ้ คณะ 

-นโยบายสิ�งจูงใจ .689 .968 .809 .177 

-นโยบายดา้นกฎระเบียบ .631 .103 .232 .007* 

-นโยบายดา้นความร่วมมือกนัระหว่างหน่วยงาน

ต่าง ๆ 

.832 .013* .252 .001* 

-นโยบายดา้นการสื�อสาร .374 .001* .194 .001* 

-นโยบายดา้นขอ้มูล .948 .001* .587 .000 

หมายเหตุ: * มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 
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การอภิปรายและข้อสรุป 

 จากการวิเคราะห์ระดบัปัจจยัที�ส่งเสริมทาํใหมี้การใชบุ้หรี�ไฟฟ้าของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราช

ภฏัวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ ์สามารถอธิปรายไดด้ังนี�  ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลางมี

เพียง ดา้นที�นักศึกษาเห็นดว้ยมากนั�นคือ ดา้นการอยากลอง นกัศึกษามองว่า การลองสูบบุหรี�ไฟฟ้าไฟ

เป็นเรื�องที�ไม่ดี อีกทั�งยงัมีในเรื�องของกลิ�นนํ� ายาบุหรี�ไฟฟ้าค่อนขา้งหลากหลายกลิ�นหอมนํ� ายาของบุหรี�

ไฟฟ้าจึงเป็นปัจจยัหลกัที�ส่งเสริมใหน้กัศึกษาอยากลอง ซึ� งตรงกบัสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ ไดพู้ดถึงการอยากลองไวว้า่ การอยากลองเป็นธรรมชาติของวยัรุ่น ที�อยากลองเป็นนิ�งที�ทา้

ทายน่าตื�นเตน้ สนุกถึงแมจ้ะทราบวา่เป็นสิ�งที�ไม่ที�ไม่ดีต่อสุขภาพก็ตาม  

นอกจากนี� พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลของนักศึกษาไดแ้ก่ ชั�นปีและคณะที�ต่างกนั มีความคิดเห็น

เกี�ยวกบัแนวทางแกปั้ญหาการใชบุ้หรี� ที�ต่างกนั คณะวิทยาการจดัการและวิทยาลยันวตักรรมการจดัการ

ให้แนวทางแกปั้ญหาการใช้บุหรี�ไฟฟ้า คือนโยบายดา้นการสื�อสารหมายความว่าการนาํโปสเตอร์มา

ประชาสัมพนัธ์ตามจุดต่าง ๆ เพื�อให้นกัศึกษาไดต้ระหนักถึงโทษของบุหรี�ไฟฟ้าว่ามีผลเสียต่อร่างกาย

อยา่งไร ซึ� งสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการสูบบุหรี�ไฟฟ้าของวยัรุ่นของสาํนักงานกองทุนสนับสนุนการ

สร้างเสริมสุขภาพ (2561)โดยมีการศึกษาปัจจยัที�ทาํให้อยากลองสูบบุหรี�ไฟฟ้า คือ เพศอายุ และรายได ้

ผูว้จิยัเห็นว่าชั�นปีอายุมีความคลา้ยกนั 

สําหรับแนวทางการป้องกนัการใชบุ้หรี� ไฟฟ้านโยบายทางด้านการสื�อสาร มหาวิทยาลยัควร

สื�อสารข้อมูลหลาย ๆ ทางเช่น เว็บไซต์,เพจ Facebook หรือจัดทาํป้ายห้ามสูบบุหรี� ให้จัดเจน และ

สื�อสารให้นกัศึกษาเขา้ใจ ซึ� งตรงกบั บุญชยั พิริยกิจกาํจร (2561) ไดก้ล่าวว่านกัศึกษาควรทราบช่องทาง

ในการใหข้อ้มูลแก่เยาวชน และรณรงคใ์ห้เกิดกระแสมากขึ�น ตลอดจนใชสั้งคมในโลกออนไลน์เป็นสื�อ

ในการแก้ไขปัญหาในเยาวชนโดนเอากลุ่มคนในออนไลน์มาร่วมมือกันให้ข้อมูลแก่วยัรุ่นเพื�อเกิด

ตระหนกัและทราบพิษภยัของการสูบบุหรี�ไฟฟ้า 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. สนับสนุนการจัดนิทรรศการเกี�ยวกบัผลเสียของบุหรี� ไฟฟ้าและเปิดพื�นที�ให้ได้พูดคุยถึง

ผลกระทบสาํหรับผูอ้ยากทดลอง 

2. มหาวิทยาลยัควรมีกฎระเบียบที�ชดัเจนเกี�ยวกบัการหา้มสูบบุหรี�ไฟฟ้าในมหาวิทยาลยั 
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ข้อเสนอแนะในการนําไปปฏิบัต ิ

1. มหาวิทยาลยัควรมีการจดัอบรมหรือให้ความรู้เกี�ยวกบัโทษของบุหรี�ไฟฟ้าโดยคาํนึงถึงคณะ 

และชั�นปีเป็นหลกั เนื�องจากคณะและชั�นปีมีผลต่อแนวทางการป้องกนัการใชบุ้หรี�ไฟฟ้า 

2. มหาวิทยาลัยควรมีการประชาสัมพันธ์เรื� องโทษของบุหรี� ไฟฟ้าตามสื� อต่าง ๆ ของ

มหาวิทยาลยั เช่น เวบ็ไซต์,เพจ Facebook และการแจกแผ่นพบัรวมไปถึงการแปะโปสเตอร์ตามสถานที�

ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลยั 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั�งต่อไป 

1. วิจยัครั� งนี� เป็นการเก็บรวบรวมแค่มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์

เพื�อใหไ้ดค้วามรู้รอบดา้นและควรมีการเก็บมหาวิทยาลยัอื�นดว้ย 

2. วิจยันี� มีวิธีการศึกษาแบบเชิงปริมาณเพื�อให้ได้ความรู้รอบด้านควรมีการทาํควบคู่กบัเชิง

คุณภาพ 

 

เอกสารอ้งองิ 

แทนคุณ วงศษ์ร.  (2562). หนังสือสารสนเทศ (41).  มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ในพระบรม 

         ราชูปถมัภ.์  

นายธีรศกัดิ�  พรหมพนัใจ,และ พ.ต.หญิงวิมลพรรณ กมลเพช็ร.  (2556).  การพฒันารูปแบบการ 

         ป้องกันแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี� โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณศึีกษาชุมชนแห่งหนึ�ง 

        ของจงัหวดัชัยภูม.ิ สาํนกังานป้องกนัควบคุมโรคที� 5 จงัหวดันครราชสีมา กรมควบคุมโรค 

         กระทรวงสาธารณสุข. 

นิตยาภรณ์ ดว้งเรือง.  (2540). การเปรียบเทยีบผลของการใช้การควบคุมตนเองกับการใช้สัญญา  

       เงื�อนไขเพื�อลดพฤติกรรมการสูบบุหรี�ของนักเรียนชั�นมัธยม ศึกษาปีที� 5 โรงเรียนพปูินสังฆ 

        รักษ์ประชาอุทิศ อําเภอพิปูน จงัหวดันครศรีธรรมราช. กรุงเทพมหานคร : ฐานขอ้มูล 

        วิทยานิพนธ์ไทย. 

บุญชยั พิริยกิจกาํจร และ นิรชร ชูติพฒันะ.   (2561).  แนวทางการป้องกนั และลด ละ เลิกบุหรี�ของ 

       เยาวชน   จังหวดัสงขลา. โรงพยาบาลหาดใหญ่, สาํนกัวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัวลยั 

        ลกัษณ์. 

 



   

 593 

รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศ.์  (2557). ผลของโปรแกรมป้องกันการเริ�มต้นสูบบุหรี�ที�ใช้โรงเรียนเป็นฐานใน 

        วยัรุ่นตอนต้น จังหวดัชลบุรี.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา. 

สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.  (2561).  ความสงสัยและอยากลอง หรือใกล้ชิด 

       กบัผู้ที�สูบบุหรี�นั�น เป็นปัจจัยเสี�ยงที�ทาํให้เราหลงผดิและติดบุหรี�ในที�สุด. (ออนไลน์) สืบคน้เมื�อ 

       วนัที� 1 กรกฎาคม 2563 จาก. https://www.thaihealth.or.th.  

อรวรรณ คุณสนอง. (2559). ปัจจัยที�มคีวามสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี�เพื�อลดการสูบบุหรี�ใน 

       วยัรุ่นนอกระบบการศึกษา.สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ. 

อุ่นกงั แซ่ลิ�ม. (2556). บุหรี�ไฟฟ้าและผลในการช่วยทาํให้เลิกสูบบุหรี�.บทความวิชาการ. 1.ภาค วิชา 

       เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 

Cho, J.H., Shin, E. & Moon, S.S. (November 2011). “Electronic-cigarette smokin  experience 

          among adolescent”.  Journal of Adolescent Health. 49(5) : 542-543 

Grana, R.A. (February 2013). “Electronic cigarettes:Anew nicotine gateway?” . Journal of 

         Adolescent Health. 52(2) : 135-136. 

Peoer J.K., Reiter, P.L.McRee A.L., Cameron, L.D.,Gilkey, M.B., & Brewer, N.T., (Febuary 2013) 

        Aldolescent males’Awareness of and Willingness to try Electronic Cigaretts. Journal of  

        Adolescent Health. 529(2) : 144-150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 594 

การเตรียมความพร้อมรับมือกบัปัญญาประดษิฐ์ (AI) ของพนกังานรายเดือน ในนคิม

อตุสาหกรรมบางกะดี จงัหวัดปทุมธานี 
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บทคดัย่อ 

             งานวิจัยนี� มีว ัตถุประสงค์ คือ 1)เพื�อศึกษาระดับการเตรียมความพร้อมรับมือกับ AI ของ

พนักงาน ในนิคมอุตสาหกรรมบางกะดี จงัหวดัปทุมธานี  2)เพื�อศึกษาระดบัความรู้เกี�ยวกบัคุณสมบติั

ของ AI ทาํให้มนุษย์ต้องปรับตัว  3)เพื�อศึกษาปัจจัยที�ส่งผลกระทบต่อการเตรียมตัวรับมือกับ AI 

พนกังาน ในนิคมอุตสาหกรรมบางกะดี จงัหวดัปทุมธานี  โดยเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งที�เป็น

พนกังาน จาํนวน 389 คน เครื�องมือที�ใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มูล  เป็นแบบสอบถามที�ผูว้ิจยัสร้างขึ�น โดยมีค่า

ความเชื�อมั�นเท่ากับ 0.95 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาที�นํามาวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน สถิติวิเคราะห์เชิงอนุมาน ไดแ้ก่ t-test และ One-Way ANOVA 

ผลการวิจัยพบว่า  ระดับการเตรียมความพร้อมรับมือกับ AI ของพนักงาน โดยรวมอยู่ใน

ระดบัสูง เมื�อพิจารณาตามรายดา้น พบว่า ด้านการรับรู้และการ ตอบสนองที�ซับซ้อน เป็นอนัดับ 1 มี

ค่าเฉลี�ย  3.87 รองลงมาด้านทักษะทางสังคม มีค่าเฉลี�ย 3.72 และด้านความคิดสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี�ย  

3.59  ระดับความรู้เกี�ยวกับคุณสมบัติของ AI ทาํให้มนุษยต์อ้งปรับตัว โดยรวมอยู่ในระดับสูง เมื�อ

พิจารณาตามรายด้าน พบว่า   ด้านเวลา เป็นอันดับที�  1 มีค่าเฉลี�ย 4.18  รองลงมาคือ ด้านขอ้มูล  มี

ค่าเฉลี�ย 4.10 และดา้นเทคโนโลย ี มีค่าเฉลี�ย 4.6 ส่วนปัจจยัที�ส่งผลกระทบต่อการเตรียมตวัรับมือกบั AI 
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ของพนักงาน อายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพทางการเงิน และรายได้ที�ต่างกนัจะมีความคิดเห็นต่อการ

เตรียมความพร้อมรับมือกบั AI  ที�แตกต่างกนัอย่างน้อยหนึ� งปัจจยั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดับ 

0.05 

 

คาํสําคัญ: การเตรียมความพร้อม, ปัญญาประดิษฐ,์ อุตสาหกรรมบางกะดี 

 

Abstract 

 The objective of this research is 1) to study the level of AI preparedness of employees in 

Bangkadi Industrial Estate. Pathumthani Province 2) To study the level of knowledge about the 

properties of AI, causing humans to adapt. 3) To study the factors affecting the preparation for AI 

employees in Bangkadi Industrial Estate. Pathumthani Province Data were collected from a sample of 

389 employees. The research instrument was a questionnaire of descriptive statistics that were 

analyzed as percentage, mean, standard deviation. Inferential analytical statistics include t-test and F-

test. 

 The research results were found that The overall level of employee AI preparedness is high. 

When considering each aspect, it was found that the awareness and The complex response was 

number 1 with an average of 3.87, followed by social skills with an average of 3.72 and creativity 

with an average of 3.59. Overall is high When considering each aspect, it was found that time was the 

number 1, the average was 4.18, followed by the data area with an average of 4.10 and technology at 

4.6. Education background, financial status And different incomes will have at least one factor of 

differing opinions on AI preparedness. Statistically significant at a level of 0.05. 

 

Keywords: preparation,  artificial intelligence, Bangkadi Industrial Estate 

 

บทนํา             

ปัจจุบนัโลกมีการเปลี�ยนไปอยา่งรวดเร็ว การซื�อขายในสมยันี� มีการพฒันาและเติบโตไปอยา่ง

มากคนส่วนใหญ่นิยมซื� อขายกันโดยผ่านแอพพลิเคชั�น(Application)ซึ� งในยุคนี� แอพพ ลิเคชั�น

(Application)ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที�ทนัสมยั ส่วนทางดา้นแอพพลิเคชั�น(Application)เริ�มเขา้มามีบทบาท
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อยา่งแพร่หลายจนกระทั�งกลายเป็นปัจจัยที�สําคญัในการใชชี้วิตประจาํวนัของมนุษย ์ยกตัวอย่างเช่น 

การสื�อสารผ่านสื�ออิเลก็ทรอนิกส์  โทรศพัทมื์อถือ(สมาร์ทโฟน) คอมพิวเตอร์ ซึ� งลว้นแต่เป็นอุปกรณ์ที�

เพิ�มการอาํนวยความสะดวกในเรื� องของการทาํงานต่าง ๆมากขึ�นซึ� งแน่นอนว่าเทคโนโลยีได้มีการ

พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดและมีแนวโน้มที�จะเติบโตไปอย่างรวด ทําให้มนุษย์ต้องเริ� มคิดค้น

เทคโนโลยีที�แปลกใหม่มากกว่าปัจจุบนัเพื�อที�จะตอบสนองความตอ้งการของมนุษยใ์ห้มากขึ�นกว่าเดิม 

ซึ�งมนุษยไ์ดท้าํการวิจยัเกี�ยวกบัสมองเที�ยมจึงไดค้น้พบเทคโนโลยทีี�ล ํ�าสมยัโดยที�มนุษยน์ั�นเป็นคนสร้าง

ขึ�น หนึ�งในนั�นก็คือ AI  

AI : Artificial Intelligence (หรือปัญญาประดิษฐ)์เป็นเทคโนโลยทีี�ทาํให้คอมพิวเตอร์มีลกัษณะ

เหมือนมนุษยห์รือเรียกอีกอย่างว่าเครื� องจักรกลอจัฉริยะ ซึ� งมีความสามารถที�จะเรียนรู้และทาํความ

เขา้ใจในเรื� องของ ความคิด การวิเคราะห์  การวางแผน และการตัดสินใจ หรือแมก้ระทั�งเลียนแบบ

พฤติกรรมของมนุษย ์AI เป็นโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที�ถูกมนุษยเ์ขียนขึ�นเพื�อให้ประมวลผล และถูก

นาํมาประยกุตใ์หใ้ชใ้นสถานการณ์ต่าง ๆโดย AI  จะเป็นเทคโนโลยทีี�เริ�มเขา้มามีบทบทกบัหลายๆดา้น 

อาทิเช่น ดา้นทางการแพทย ์จะเขา้มาช่วยในเรื�องของ การวดัความดนัของผูป่้วย และยงัสามารถสแกน

ร่างกายของผูป่้วยเพื�อคน้หาสิ�งผิดปกติของร่างก่าย รวมไปถึงการผา่ตดั ซึ�งอาจจะทาํการผา่ตดัออกมาได้

ดีกว่ามนุษย ์ ในส่วนของด้านธุรกิจพาณิชย ์จะเขา้มาช่วยในเรื�องของการวิเคราะห์และประมวลผลได้

อยา่งรวดเร็วกว่ามนุษย ์ที�เปรียบเสมือนกบัเครื�องจกัรกลอจัฉริยะ และ AI  มีโอกาสที�จะพฒันาศกัยภาพ

เพิ�มขึ�นและยงัถูกนาํไปใชใ้นภาคนิคมอุตสาหกรรมในบางส่วน ซึ� งอาจจะเขา้มามีบทบาทในเรื�อง ของ

การลงทุน เป็นตวัช่วยในการประมวล หรือส่งคาํสั�ง และแน่นอนว่ามีแนวโน้มที�จะเขา้มาในภาคนิคม

อุตสาหกรรมอยา่งเต็มตวั (ศรัณยศิ์ริ คมัภิรานนท,์ 2562) 

บางกะดี   เป็นพื�นที�ที�ตั� งของนิคมอุตสาหกรรม เป็นแหล่งอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม มี

ถนนติวานนทเ์ป็นสายสวนอุตสาหกรรมบางกะดี และเป็นสวนอุตสาหกรรมแห่งแรกของ ประเทศไทย 

และไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็นบริษทัดีเด่น ซึ� งเป็นตวัอยา่งที�ดีของอุตสาหกรรมที�สมบูรณ์แบบของเมืองไทย 

ทั� งทางด้านเทคโนโลยี สังคม และสิ� งแวดล้อม ขณะนี� มีโรงงานที� มีคุณภาพในด้านการจัดการ

สิ�งแวดล้อม และสวัสดิการแรงงานกว่า 30 โรงงาน  นอกจากนั� นยงัมีแม่นํ� าเจ้าพระยาไหลผ่าน มี

โรงเรียนอยูล่อ้มรอบนิคมอุตสาหกรรม ซึ�งประชาชนในเขตพื�นที�ทาํอาชีพ รับจา้งเอกชน  คา้ขายและรับ

ราชการเป็นส่วนใหญ่  และในปัจจุบนักลายมาเป็นแหล่งเศรษฐกิจที�สามารถทาํรายไดใ้ห้กบัประชาชน

ในเขตพื�นที�บางกะดี (สาํนกังานเทศบาลเมืองบางกะดี, 2563) 
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อย่างไรก็ตามเมื�อ AI ไดเ้ขา้มาแทรกซึมในนิคมอุตสาหกรรมทาํให้บริษัทและเหล่าพนักงาน

ต้องมีการเตรียมรับมือกับ AI  เนื�องจากสถานการณ์ในปัจจุบันเริ� มมีการส่งเสริมอุตสาหกรรมใน

ประเทศไทยไปในทิศทางบวกจึงเห็นได้ว่าโรงงานอุตสาหกรรมหรือ บริษัทใหม่ ๆ ได้เริ� มมีการ

ปรับเปลี�ยนโดยนาํ AI เขา้มาใช้ในนิคมอุตสาหกรรมเพื�อช่วยเหลือในงานทาํงานมากยิ�งขึ�น ยิ�งไปกว่า

นั�น AI  มีแนวโน้มที�จะเขา้มาแทนมนุษย ์อย่างแน่นอน และถา้หากพนักงานไม่คิดที�จะพฒันาหรือเพิ�ม

ศกัยภาพตวัเองซึ� งอาจส่งผลเสียต่อพนกังานในอนาคตขา้งหนา้ (ไกรสร ถิ�นนอ้ย, 2549) 

ดังนั� นการศึกษาครั� งนี�   ผูว้ิจยัเป็นคนในเขตที�พื�นปทุมธานีมีความสนใจที�จะศึกษาการเตรียม

ความพร้อมรับมือกบั AI ของพนักงานรายเดือน ในนิคมอุตสาหกรรมบางกะดี   จงัหวดัปทุมธานี เพื�อ

นาํผลการวิจยัที�ไดเ้ป็นขอ้มูล เพื�อให้พนักงานตระหนกัถึงผลกระทบและแนวโน้มที�จะเกิดขึ�นหลงัจาก

นาํAI เขา้มาใชใ้นภาคนิคมอุตสาหกรรม 

 

วตัถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื�อศึกษาระดับการเตรียมความพร้อมรับมือกบัปัญญาประดิษฐ์ ( AI ) ของพนักงานราย

เดือน ในนิคมอุตสาหกรรมบางกะดี จงัหวดัปทุมธานี   

 2. เพื�อศึกษาคุณสมบติัของปัญญาประดิษฐ ์( AI ) ทาํใหพ้นกังานตอ้งปรับตวั   

3. เพื�อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลที�ส่งผลกระทบต่อการเตรียมตวัรับมือปัญญาประดิษฐ์ ( AI ) ของ

พนกังานรายเดือน ในนิคมอุตสาหกรรมบางกะดี จงัหวดัปทุมธานี    

 

ทบทวนวรรณกรรม 

จากการศึกษาการเตรียมความพร้อมรับมือกบัปัญญาประดิษฐ์( AI ) ของพนักงานรายเดือน ใน

นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี จงัหวดัปทุมธานีผูว้ิจยัพบว่ามีแนวคิดทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งกบัการเตรียมพร้อม 

Mckechine (1966) กล่าวถึงแนวคิดเกี�ยวกบัความพร้อมไวว้่า ความพร้อม หมายถึง ลกัษณะที�ผูก้ระทาํมี

ความคล่องตวั หรือกระตือรือร้น ซึ� งมีความตั�งใจในการที�จะทาํให้การทาํงานนั�นสําเร็จและผ่านไปได้

ด้วยดี อัญชลี มุละดา (2541) ได้กล่าวเสริมไวว้่าความพร้อม เป็นสภาพของความเป็นบุคคลที�มีการ

พร้อมในเรื� องของการความกระตือรือร้น ซึ� งมีความตั� งใจที�จะได้ลงมือทาํงาน ให้สําเร็จลุล่วงไปได้

ด้วยดีอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ� งสอดคล้องกับทฤษฎีของไมเคิล คอมแจน (theories of motivation)การ

ตื�นตวั (arousal) เป็นภาวะที�บุคคลพร้อมที�จะแสดงพฤติกรรม สมองพร้อมที�จะทาํงาน กลา้มเนื�อพร้อม
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จะเคลื�อนไหว ซึ� งองคก์รที�มีพนกังานที�มีความตื�นตวัก็ยอ่มส่งผลทาํให้การทาํงานเสร็จตามเป้าหมายไป

ไดด้ว้ยดี  

นอกจากนี� ผูว้ิจัยได้เห็นปัญหาของ AI ที�ทาํให้มนุษยต์อ้งปรับตวัตามแนวคิดของ จารุณี ดวง

สุวรรณ(2560) ไดก้ล่าวถึงความหมายของ AI: Artificial Intelligence (หรือปัญญาประดิษฐ์)ไว ้2 แบบ

ดว้ยกนัดงันี�  1.Artificial(ซึ�งแปลว่าไดว้่า ของเทียมหรือของที�สร้างขึ�นมา) 2. Intelligence (ซึ� งแปลไดว้่า 

อจัฉริยะ) โดยการนาํเอาสองคาํนี� มารวมกนัซึ� งจะแปลออกมาไดว้่า ความอจัฉริยะเทียมที�สร้างขึ�น ส่วน

ปรีชาพล ชูศรี  (2562)ได้กล่าวเส ริมเกี� ยวกับความหมายของ AI ไว้ว่าเป็น เทคโนโลยีที� ส ร้าง

ความสามารถให้กบัเครื�องจกัรหรือคอมพิวเตอร์โดยมีการนาํเอาเครื�องมือทางสถิติมาใชเ้พื�อมาสร้าง

ซอฟต์แวร์ให้มีปัญญา และความสามรถในการลอกเลียนแบบมนุษยโ์ดยการ จดจาํ แยกแยะ มีเหตุผล 

และมีความสามารถในตดัสินใจ ซึ�งในบางกรณีสามารถที�จะเรียนรู้ไดเ้อง ที�สาํคญัสื�อสารกบัมนุษยไ์ด ้ 

ซึ�งสอดคลอ้งเกี�ยวกบัหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรมของพชัรพร ลีพิพฒัน์ไพบูลย ์และ นนัทนิตย ์ทองศร 

โดยนาํกรอบความคิดของ Frey และ Osborne (2013) มาประยกุตใ์ช ้การศึกษาโอกาสของแรงงานไทยที�

เทคโนโลยีสามารถทาํแทนได้ โดยใชส้มการถดถอย กาํหนดให้ตวัแปรอิสระคือ     ปัจจยัส่วนบุคลที�

เสี� ยงจะถูกแ ท น ที� ด้วยเท คโน โลยี    ตามการศึกษ าของ Frey แล ะ Osborne (2013) โด ยศึกษ า

ความสัมพนัธ์ดังกล่าวต่อ ลกัษณะพื�นฐานของแรงงาน เช่น  เพศ   อายุ   สถานภาพ  ระดับการศึกษา    

สถานภาพทางการเงิน   รายไดต่้อเดือน  ระยะเวลาในการทาํงาน โดยใชข้อ้มูลจากการสาํรวจภาวะการ

ทาํงานของประชากร 2016 นอกจากนี� ผูวิ้จยัไดศ้ึกษาการเตรียมความพร้อมรับมือกบั AI ของพนักงาน

ตามแนวคิดของทรงพนัธ์ เจิมประยงค ์(2561) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของงานที�ยงัเป็นความทา้ทา้ยที� AI: 

Artificial Intelligence (หรือปัญญาประดิษฐ์) ยงัไม่สามารถทาํการเลียนแบบหรือทดแทนมนุษยไ์ด้ใน

อีกหนึ�งหรือสองศตวรรษขา้งหนา้ 
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กรอบแนวคิดวจิัย 

                                  ตวัแปรอิสระ                                              ตวัแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

สมมติฐานการวิจัย: ในแต่ละช่วงอายุของพนักงานรายเดือนในนิคมอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวดั

ปทุมธานี จะมีความคิดเห็นที�แตกต่างกนัเกี�ยวกบัการเตรียมตวัรับมือกบั AI 

 

วธีิดาํเนินการวจิัย 

ประชากร: ประชากรที�ใชใ้นการศึกษาครั� งนี� เป็นพนักงาน ที�ทาํงานในนิคมสวนอุตสาหกรรมบางกะดี 

จงัหวดัปทุมธานี  

การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง : เนื�องจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจาํนวนประชากรที�แน่นอน ดงันั�น

ขนาดตวัอย่างสามารถคาํนวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตวัอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 
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����) โดยกาํหนดค่าระดบัค่าความเชื�อมนัร้อยละ �5% ( Z = �.��) และระดบัค่าความเคลื�อนที�ยอมรับ

ได ้�.� ซึ� งสูตรในการคาํนวณที�ใชใ้นการศึกษาครั� งนี�  คอื 

                      สูตรคาํนวณ    n =  

                                              n = 384   คน 

เครื�องมือที�ใช้ในการวิจัย: การวิจยัครั� งนี� เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ เครื�องมือที�ใชใ้นการศึกษาคน้ควา้เป็น

แบบสอบถามสําหรับจาํนวนกลุ่มตวัอย่างทั�ง ��� คน โดยมีการแบ่งแบบสอบถามออกเป็นสี�ส่วนดงันี�

ส่วนที� 1)คาํถามเกี�ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคล จาํนวน 7 ขอ้ 2)คุณสมบติัของ  AI ทาํให้มนุษยต์อ้งปรับตวั 

จาํนวน 18 ขอ้ 3)การเตรียมความพร้อมรับมือกบั AI จาํนวน 12 ขอ้ (ระดบัคะแนน 5) และขอ้เสนอแนะ 

การวิเคราะห์ข้อมูล:การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจัยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Description Statistics Analysis) 

และสถิติ เชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Description Statistics) เพื�ออธิบายปัจจยัพื�นฐาน โดยนาเสนอใน รูปแบบตาราง ค่า

ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี�ย (Mean) และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

2. สถิติเชิงสรุปอ้างอิง ใช้สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื�อทดสอบสมมติฐาน โดยการ เปรียบเทียบ

ค่าเฉลี�ยของกลุ่มตวัอย่าง (T-test) และ การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance : ANOVA 

หรือ F-test) หากพบว่ามีความแตกต่างของค่าเฉลี�ยจะทําการเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยราคู่ (Multiple 

Comparison) ดว้ยวิธี Least-Significant different (LSD) 

3. การประมวลผลขอ้มูล ผูว้ิจยันาํคาํตอบที�ไดจ้ากแบบสอบถามมาจดัหมวดหมู่ตาม ประเภทของการวดั

ตวัแปร และประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปสาํหรับการวิจยัทาง สังคมศาสตร์ 

(Statistical Package for the Social Science: SPSS for Window) 

 

ผลการวจิัย 

ผลลพัธ์สามารถอธิบายไดด้งันี� : 

1. จากข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานพบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย

(��.�เปอร์เซ็นต)์ผูต้อบแบบสอบถามมีอายรุะหว่าง��-�� ปี(��.�เปอร์เซ็นต)์ ��.�เปอร์เซ็นตส่์วนใหญ่มี

สถานภาพโสด ซึ� งมีวุฒิการศึกษาอยู่ที�ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./ปวส./อนุปริญญา(��.� 

เปอร์เซ็นต)์ มีรายไดต่้อเดือนร้อยละ ��.� เปอร์เซ็นตข์องผูต้อบมีรายได ้�,���-��,��� บาท นอกจากนี�
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ยงัพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภาระหนี� สิน( ��.� เปอร์เซ็นต์) ในด้านของระยะเวลาการ

ทาํงาน ��.� เปอร์เซ็นตข์องผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่แลว้ทาํงานตั�งแต่ �-� ปี(ตารางที� �) 

ตารางที� �  

จาํนวนและร้อยละของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมบางกะดีจาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลเพศ,อาย,ุ

สถานภาพ,วุฒิการศึกษา,สถานภาพทางการเงิน,รายได้เฉลี�ยต่อเดือน (OT),ระยะเวลาการทาํงาน  

(ที�สาํคัญ) 

ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามในนิคม

อุตสาหกรรมบางกะดี 

จาํนวน เปอร์เซ็นต ์

   

-เพศชาย 201 51.7 

-อายรุะหว่าง ��-�� ปี 123 31.6 

-สถานภาพโสด 160 41.1 

-วุฒิการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./ปวส.

อนุปริญญา 

162 41.6 

-มีภาระหนี� สิน 263 67.6 

-รายไดเ้ฉลี�ย 9,000-15,000 บาท 159 40.9 

-ทาํงานตั�งแต่ �-� ปี 153 39.3 

 

2. พนักงานส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี�ยวกบัการเตรียมความพร้อมรับมือกบั AI อยู่ในระดับสูงโดยมี

ปัจจยัดา้นคะแนนเฉลี�ยสูงสุด � ประการ ไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้และการ ตอบสนองที�ซับซ้อน เป็นอนัดบั

แรก ค่าเฉลี�ย �.��   รองลงมาเป็นดา้นทกัษะทางสังคม ค่าเฉลี�ย �.�� และดา้นความคิดสร้างสรรค ์�.�� 

(ตารางที� 2) 
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ตารางที� 2  

ค่าเฉลี�ยและค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานของการเตรียมความพร้อมรับมือกับ AI ของพนักงาน ในนิคม

อุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี   

การเตรียมความพร้อมรับมือกบั AI ของพนกังาน  S.D. ความหมาย 

-ดา้นการรับรู้และการ ตอบสนองที�ซบัซอ้น 3.87 .691 เห็นดว้ยมาก 

-ดา้นทกัษะทางสังคม 3.72 .808 เห็นดว้ยมาก 

-ดา้นความคิดสร้างสรรค ์ 3.59 .743 เห็นดว้ยมาก 

-ดา้นงานควบคุมเทคโนโลย ี 3.04 .904 เห็นดว้ยปาน

กลาง 

 

3. พนักงานส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี�ยวกับคุณสมบัติของ  AI ทาํให้พนักงานต้องปรับตัว อยู่ใน

ระดบัสูงโดยมีปัจจยัดา้นคะแนนเฉลี�ยสูงสุด 5 ประการ ไดแ้ก่ ดา้นเวลา เป็นอนัดบัแรก มีค่าเฉลี�ย 4.18 

รองลงมาเป็นดา้นขอ้มูล มีค่าเฉลี�ย  4.10 ด้านเทคโนโลยี มีค่าเฉลี�ย 4.06 ด้านสุขภาพ มีค่าเฉลี�ย 4.05 

ดา้น และดา้นการเงิน  ค่าเฉลี�ย 3.80 เรียงตามลาํดบั (ตารางที� 3) 

ตารางที� �  

ค่าเฉลี�ยและค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานของคุณสมบัติของ  AI ทาํให้พนักงานต้องปรับตัว 

คุณสมบติัของ  AI ทาํให้พนกังานตอ้งปรับตวั  S.D. ความหมาย 

-ดา้นเวลา 4.18 .755 เห็นดว้ยมาก 

-ดา้นขอ้มูล 4.10 .735 เห็นดว้ยมาก 

-ดา้นเทคโนโลย ี 4.06 .713 เห็นดว้ยมาก 

-ดา้นสุขภาพ 4.05 .706 เห็นดว้ยมาก 

-ดา้นการเงิน 3.80 .901 เห็นดว้ยมาก 

-ดา้นภาษา 3.28 1.005 เห็นดว้ยปานกลาง 

 

4. พนักงานที�มีความคิดเห็นที�ต่างกนัระหว่าง เพศ สถานภาพทางการเงิน อาย ุวุฒิการศึกษา และรายได ้

ที�ต่างกนัมีผลกบัการเตรียมความพร้อมรับมือกับ AI ซึ� งมีปัจจัยดังนี�  คือ 1) เพศกับด้านงานควบคุม

เทคโนโลยีและด้านความคิดสร้างสรรค์  (.019,031.)ตามลําดับ 2)วุฒิการศึกษากับด้านความคิด

สร้างสรรค์และด้านงานควบคุมเทคโนโลยี (.029,.038)ตามลาํดับ 3)รายได้กับด้านการรับรู้และการ
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ตอบสนองที�ซับซ้อนและดา้นความคิดสร้างสรรค์(.012,.016)ตามลาํดบั 4)สถานภาพทางการเงินและ

ดา้นงานควบคุมเทคโนโลย(ี.024)  5)อายแุละดา้นความคิดสร้างสรรค(์.003) 

 

ตารางที� 4  

ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการเตรียมความพร้อมรับมือกับ AIของพนักงาน 

 

 

หมายเหตุ: * มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั �.�� 

 

 

 

 

การเตรียมความ

พร้อมรับมือกบั AI 

พนกังาน 

       

 เพศ สถานภาพ

ทาง

การเงิน 

อาย ุ สถานภาพ วุฒิ

การศึกษา 

รายได ้ ระยะเวลา

ในการ

ทาํงาน 

-ดา้นการรับรู้และ

การตอบสนองที�

ซบัซอ้น 

.452 

 

.515 

 

.634 

 

.559 .173 

 

.012* 

 

.674 

-ดา้นความคิด

สร้างสรรค ์

.031* .319 .003* 

 

.596 .029* 

 

.016* 

 

.487 

-ดา้นทกัษะทาง

สงัคม 

.929 .153 

 

.433 

 

.176 .714 

 

.835 

 

.716 

-ดา้นงานควบคุม

เทคโนโลย ี

.019* .024* .053 .251 .038* .185 .945 

t-test                       F-test 
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การอภิปรายและข้อสรุป 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี�ยวกับการเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญญาประดิษฐ์(AI)ของ

พนกังานรายเดือน ในนิคมอุตสาหกรรมบางกะดี  จงัหวดัปทุมธานี สามารถสรุปอภิปรายผลดงัต่อไปนี�  

จากการศึกษา พบว่า การเตรียมความพร้อมรับมือกบัปัญญาประดิษฐ์( AI ) ของพนักงานรายเดือนใน

นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี  จังหวดัปทุมธานี โดยรวมแลว้อยู่ในระดับที�มาก เนื�องจากพนักงานส่วน

ใหญ่มีการเพิ�มศักยภาพทางด้านการรับรู้และการตอบสนองที�ซับซ้อน ซึ� งพนักงานมองว่าการ

ตั�งเป้าหมายหรือการวางแผนอนาคตนั�นเป็นการพฒันาศกัยภาพอยา่งหนึ�งที� AI  นั�นทาํไม่ไดห้รือไม่อาจ

ทาํไดเ้ท่ากบัมนุษยใ์นทางดา้นการรับรู้และการตอบสนองที�ซับซ้อน ซึ� งสอดคลอ้งกบันิตยสารคิดของ 

ทรงพนัธ์ เจิมประยงค์ (����) ได้พูดถึงลกัษณะของงานที�ยงัเป็นความทา้ทา้ยที� AI ยงัไม่สามารถทาํ

เลียนแบบหรือทดแทนมนุษยไ์ด้ในอีกหนึ� งหรือสองศตวรรษขา้งหน้า ได้แก่ � ) การรับรู้และการ

ตอบสนองที�ซับซ้อน �) ทกัษะดา้นความคิดสร้างสรรค ์ �)ทกัษะทางสังคม �) งานควบคุมเทคโนโลย ี

และพบว่าจากการเตรียมความพร้อมรับมือกบั AI  ของพนกังานรายเดือน ในนิคมอุตสาหกรรมบางกะดี  

จงัหวดัปทุมธานี  

ดา้นของงานควบคุมเทคโนโลยอียูใ่นระดบัปานกลาง เนื�องจาก พนักงานส่วนใหญ่ไม่มั�นใจใน

ทกัษะการซ่อมแซมเครื�องจักร ซึ� งสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของ อีลอน มกัส์ ขณะที�มกัส์กลบัมองว่า การ

พฒันา AI ปัจจุบนันั�นกา้วไกลไปมากแลว้ การพฒันาแบบไม่มีการควบคุมยอ่มหมายถึงว่า วนัหนึ� ง มนั

อาจจะมีความสามารถมากเกินมนุษย ์หนทางในการอยู่ร่วมกนัระหว่างมนุษยแ์ละ AI  คือการเชื�อมโยง

เขา้ด้วยกนั เป็นเสมือนส่วนผสมระหว่างมนุษยแ์ละเครื�องจกัร ที�เรียกกนัว่า ไซบอร์ก (เป็นซูเปอร์ฮีโร่ที�

มีร่างกายเป็นครึ� งมนุษยค์รึ� งจกัรกล) 

จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างที�เป็นเพศชายส่วนใหญ่มีทกัษะความพร้อมเกี�ยวกบัการ

ซ่อมแซมเครื�องจกัรมากกว่าผูห้ญิง,ในส่วนของอายรุะหว่าง ��-�� ปีส่วนมากมีประสบการณ์ในดา้น

การทาํงานมากกว่านักศึกษาจบใหม่,โดยมีวุฒิการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./ปวส.มาก

ที�สุด  เพราะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่และพร้อมที�จะเรียนรู้เปิดรับสิ�งใหม่ ๆ,ในส่วนของสถานภาพทาง

การเงิน พนักงานที�มีภาระหนี� เงิน ตอ้งพยายามพฒันาตนเองให้มีความพร้อมเพื�อความกา้วหนา้และยงั

สามารถทาํงานเพื�อสร้างรายได้ให้เพียงพอต่อการจ่ายภาระหนี� สิน,และในส่วนของรายไดที้�ต่างกนั มี

ความคิดเห็นเกี�ยวกับการเตรียมความพร้อมรับมือกับ ปัญญาประดิษฐ์(AI) ที�แตกต่างกนั เนื�องจาก

รายไดร้ะหว่าง �,000-15,��� บาทเป็นช่วงรายไดข้ั�นตํ�า พนกังานจึงตอ้งเตรียมความพร้อมรับมือกบั AI  

เพื�อเพิ�มศกัยภาพใหก้บัตวับุคคลซึ�งส่งผลให้รายไดพ้ฒันาตามไปดว้ย ซึ�งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั 
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นอกจากนี�ยงัสอดคลอ้งกบังานของพชัรพร ลีพิพฒัน์ไพบูลย ์และ นนัทนิตย ์ทองศร(2018) เรื�องหุ่นยนต์

ในภาคอุตสาหกรรม โดยนาํกรอบความคิดของ Frey และ Osborne (����) ที�ไดมี้การพูดถึงโอกาสของ

แรงงานไทยที�เทคโนโลยีสามารถทาํแทนได ้โดยใช้สมการถดถอย กาํหนดให้ตวัแปรอิสระคือ ปัจจยั

ส่วนบุคลที�เสี�ยงจะถูกแทนที�ดว้ยเทคโนโลยี โดยการศึกษาความสัมพนัธ์ดงักล่าวต่อ ลกัษณะพื�นฐาน

ของแรงงาน เช่น เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา สถานภาพทางการเงิน รายไดต้่อเดือน ระยะเวลา

ในการทาํงาน พบว่าโอกาสแรงงานถูกแทนที�ด้วยเทคโนโลยี มีโอกาสตํ�า แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า

แรงงานจะไม่ตกงาน เนื�องจากยงัมีปัจจยัอื�น เช่น ความตอ้งการแรงงาน และความสามารถของแรงงาน 

 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. ควรสนบัสนุน/ส่งเสริมทางดา้นความคิดสร้างสรรคใ์ห้กบัพนกังาน ซึ� งเป็นขอ้ไดเ้ปรียบของ

พนกังานที� AI ไม่สามารถทาํได ้

2. ควรมีการจัดฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีให้กบัพนักงาน เพื�อช่วยเพิ�มทักษะความรู้ และ

ความสามารถในการทาํงาน แต่ตอ้งคาํนึงถึง เพศ, สถานภาพทางการเงิน,วุฒิการศึกษา เป็นหลกั 

 

ข้อเสนอแนะงานวจิัยครั�งต่อไป 

1. งานวิจัยในครั� งนี� เป็นการเก็บรวบรวมแค่ในพื�นที� นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี เพื�อให้ได้

ความรู้รอบดา้น ควรมีการเกบ็ขอ้มูลในนิคมอุตสาหกรรมอื�น ๆ/ในภาคอื�น ๆดว้ย 

2. งานวิจยัครั� งนี� มีวิธีการศึกษาในเชิงปริมาณ เพื�อให้ไดค้วามรู้รอบดา้น ควรมีการศึกษาวิธีการ

ในเชิงคุณภาพไปควบคู่ 
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บทคดัย่อ 

 บทความเรื�องนี� เป็นการนาํเสนอการบริการการแพทยฉุ์กเฉินที�มีประสิทธิภาพของเทศบาล โดย

ไดน้าํแนวคิด ทฤษฎีและวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง ตลอดจนความคิดเห็นของผูเ้ขียนมาประกอบเป็นแนวทางใน

การอธิบาย โดยมีองค์ประกอบดังนี�  �. ความสําคัญบริการการแพทยฉุ์กเฉินที�มีคุณภาพ �. ระบบ

การแพทย์ฉุกเฉินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น �. ลักษณะการบริการการแพทย์ฉุกเฉินที� มี

ประสิทธิภาพ ซึ� งการให้บริการการแพทยฉุ์กเฉินที�มีคุณภาพของเทศบาล จะช่วยบรรเทาความสูญเสีย

ชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชนและยงัส่งเสริมให้เกิดคุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น ซึ� งเป็นสิ�งสําคญัในการ

ดาํรงชีวิตและการอยูร่่วมกนัมนุษย ์

 

คาํสําคญั: การแพทยฉุ์กเฉิน, การบริการที�มีประสิทธิภาพ 
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Abstract 

 The article was present about emergency medical service of municipal goverment. The 

concept of related theories and research, as well as the opinions of the authors to guidelines for 

explaining, The composition is as follows: 1. Quality Emergency Medical Services Priority 2. 

Emergency medical system with local government 3. Characteristics of emergency medical services 

available performance. The quality of emergency medical services provided by the municipality will 

help alleviate loss of life and property of the people and also promote a better quality of life, which is 

important. in living and human coexistence. 

 

Keywords: emergency medicine, efficient service 

 

บทนํา 

 การเจ็บป่วยฉุกเฉินเป็นปัญหาสาธารณสุขที�สําคญัของโลก เนื�องจากในปัจจุบนัมีการเพิ�มขึ�น

ของอตัราตาย ของประชากรโลกอันเนื�องมาจากโรคฉุกเฉิน องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ได้รายงาน

สาเหตุการตายของประชากรโลก เมื�อปี ค.ศ.2012 3 ลาํดบัแรก ได้แก่ โรคหัวใจขาดเลือด ร้อยละ 13.2 

รองลงมาคือ โรคหลอดเลือดสมอง และภาวะอุด กั�นทางเดินหายใจ ร้อยละ 11.9 และ 5.6 ส่วนอุบตัิเหตุ

จราจร เป็นสาเหตุการตายในลาํดบัที� 9 ร้อยละ 2.2 ของสาเหตุ การตายทั�งหมด (WHO, 2015 : Online) 

ในขณะเดียวกนัประชากรไทยก็มีแบบแผนสาเหตุการตายคลา้ยคลึงกบั สาเหตุการตายของประชากร

โลก กล่าวคือมีสาเหตุการตายจากโรคหลอดเลือดหวัใจมากที�สุด ร้อยละ 15.7 รองลงมา คือ โรคหลอด

เลือดสมอง ร้อยละ 11.8 และอุบัติ เหตุจราจรร้อยละ 5.7 ของสาเหตุการตายทั� งหมด (World life 

expectancy, 2015 : Online) ซึ� งผูป่้วยกลุ่มนี� จัดเป็นผูป่้วยฉุกเฉินตอ้งได้รับการรักษาโดยเร็วที�สุด เช่น 

กรณีโรคหลอด เลือดสมองในระยะเวลาที�มีอาการ (Stroke) จะตอ้งไดรั้บการรักษาภายในเวลา 3 ชั�วโมง 

(สถาบันการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติ, 2558 : Online) ทั� งนี� เพื�อลดการตายและความพิการซึ� งก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั� งทางร่างกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจของบุคคล ครอบครัวและ

ประเทศชาติ 

การบริหารจดัการระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินของไทยมีลกัษณะแบบรวมศูนย ์และมีการ

กระจายอาํนาจบางส่วนของการจัดการไปยงัหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขในส่วนภูมิภาค มี

โครงสร้างแบ่งการจดัการเป็น � ระดบั คือ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค (จงัหวดั) และระดบัทอ้งถิ�น (ตาํบล) 
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โดยมีหลกัเกณฑ์การสนับสนุน การดาํเนินงานและบริหาร จดัการระบบการแพทยฉุ์กเฉิน ทอ้งถิ�น พ.ศ.

���� ซึ� งมีหน้าที�ดงันี�  �.การสร้างความรู้ ความเขา้ใจและประชาสัมพันธ์ระบบการแพทยฉุ์กเฉินแก่

ประชาชน �.ส่งเสริมการป้องกนัการเจ็บป่วยฉุกเฉิน �.การเฝ้าระวงัเหตุและการแจง้เหตุ เช่น โทร���� 

หรือระบบการสื�อสารอื�น �.ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพผูป้ฏิบติังานในชุมชนหรือพื�นที� �.การศึกษา 

ค้ น ค ว้ า  วิ จั ย  แ ล ะ ฝึ ก อ บ ร ม แ ก่ บุ ค ล า ก ร ห น่ ว ย ง า น ห รื อ ป ร ะ ช า ช น 

�.ส่งเสริมการพฒันาระบบการสื�อสารเพื�อสนับสนุนการแพทยฉุ์กเฉิน �.การประเมิน การจดัการ และ

การบาํบดัรักษาผูป่้วยฉุกเฉิน �.การปฏิบัติการฉุกเฉิน โดยจัดชุดปฏิบัติการหรือร่วมสนับสนุนการ

ดาํเนินงานองคก์ารปกครองส่วนท้องถิ�น หรือมอบให้หน่วยงานมูลนิธิ องค์กรการกุศล หรือองค์กร

เอกชน ภายใต้การส่งเสริมสนับสนุน และดูแลขององค์การปกครองส่วนท้องถิ�นนั� น โดยต้องมีผู ้

ปฏิบติัการ พาหนะฉุกเฉิน และอุปกรณ์ตามมาตรฐาน �.รูปแบบการดาํเนินงานและการบริหารจดัการ

ระบบการแพทยฉุ์กเฉินในระดับท้องถิ�นหรือพื�นที�ให้ เป็นไปตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิ�น โดยให้ดาํเนินงานบริหารจัดการและการเงินการคลังเป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบของ

องค์ก ารป กครอ งส่ วนท้องถิ� นนั� น  �� . ภารกิจ อื� น ต าม ที�  กพ ฉ .ห รือ  ส พ ฉ.ป ระกาศกําห น ด  

��.ดาํเนินงานและบริหารจดัการระบบการแพทยฉุ์กเฉินตามมาตรฐานหลกัเกณฑ์แนวทาง และ คู่มือ 

ตามที� กพฉ. หรือ สพฉ. ประกาศกาํหนด ��.อปท. แห่งใดมีเหตุผลและความจาํเป็นไม่อาจดาํเนินงานได้

ตามมาตรฐานหลกัเกณฑแ์นวทางหรือคู่มือ อาจขอผอ่นผนัต่อ สพฉ. หรือหน่วยงานที� สพฉ. มอบหมาย 

เป็นตน้ 

ปัจจุบนัในพื�นที�ของจงัหวดัปทุมธานีที�มีจาํนวนประชากรอาศยัอยูจ่าํนวนมาก และการพฒันา

สุขภาพของประชาชนถือเป็นรากฐานสําคญัอย่างหนึ� งของการพฒันาประเทศให้เจริญกา้วหน้าและ

มั�นคงกับประชาชน โดยเน้นการส่งเสริมและป้องกันมากกว่าการรักษาในสถานการณ์จริง เพื�อให้

ประชาชนรู้จักวิธีการป้องกนัและการช่วยเหลือ เกิดความพึงพอใจในการใช้บริการ ทาํให้เกิดความ

ตอ้งการด้านสาธารณสุขเพิ�มมากขึ�น รัฐบาลจะเล็งเห็นความสําคญัของสุขภาพของประชาชนที�มาใช้

บริการมากขึ�นเรื�อยๆ ทุกปี ตามการขยายตวัของประชากรในพื�นที� ซึ� งอาจไม่เพียงพอหรือให้บริการไม่

ทั�วถึงต่อความตอ้งการของประชาชนที�ต้องการใช้บริการด้านสาธารณสุขในหลายพื�นที�ในจังหวดั

ปทุมธานี จากสถิติพบว่า อุบติัเหตุทางถนนจงัหวดัปทุมธานี ปี พ.ศ. ���� เกิดอุบติัเหตุทั� งหมด �,��� 

ครั� ง บาดเจ็บ �,��� ราย เสียชีวิต ��� ราย (สํานกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัปทุมธานี) 

สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติจึงไดอ้อกพระราชบญัญติัการแพทยฉุ์กเฉิน พ.ศ. ���� ขึ�น มาตรา �� 

กล่าวว่า ให้จดัตั�งสถาบนัการแพทยขึ์�นเป็นหน่วยงานของรัฐที�ไม่เป็นส่วนของราชการจามกฎหมายว่า
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ดว้ยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าดว้ยวิธีการงบประมาณหรือ

กฎหมายอื�น ๆ เรียกโดยว่า สพฉ. ใหส้ถาบนัมีฐานะเป็นนิติบุคคลและอยูใ่นกาํกบัของรัฐมนตรี”  

ทั�งนี� ผูเ้ขียนบทความวิชาการเห็นว่า หน่วยงานภาคทอ้งถิ�นอยา่งเทศบาลนั�นเป็นส่วนสําคญัอย่างยิ�งใน

การจดัการสนบัสนุนการใหบ้ริการแก่ประชาชนในพื�นที�ของตนเองที�ไดรั้บผิดชอบ เพราะเนื�องจากเป็น

ส่วนของภาคการให้บริการที�ใกลชิ้ดและพบปะกบัประชาชนมากที�สุด ซึ� งทาํให้หน่วยงานที�รับผิดชอบ

มีหนา้ที�ที�มีประสิทธิภาพ ออกมาเป็นรูปแบบต่างๆ เช่น การบริการผูป่้วยหรือบาดเจ็บที�ดี จนเกิดความ

ประทบัใจจากผูรั้บบริการ ซึ� งการปฏิบติังานที�เป็นเลิศนั�นได ้บุคลากรจะตอ้งมีความสามารถดา้นต่างๆ 

ไม่ว่าจะเป็นดา้นความรู้ความสามารถในเรื�องการปฐมพยาบาล เจา้หน้าที�นั�นจะตอ้งผ่านการอบรมขั�น

พื�นฐานตามหลกัเกณฑ์ที� สาธารณสุขจงัหวดันั�นกาํหนดไว ้ผูบ้ริหารองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิ�น ให้

ความสําคญัสนบัสนุนในด้านปัจจัยต่างๆ เช่น อุปกรณ์ปฐมพยาบาลต่างๆ โดยผูเ้ขียนจะนาํเสนอใน � 

ประเด็น ดงันี�  
 

ความสําคัญการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินที�มีคุณภาพ 

 ประเทศไทยพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินด้วยรูปแบบ Anglo-American Model 

(AAM) โดยระบบการแพทยฉุ์กเฉินในประเทศไทยมีวิวฒันาการตั�งแต่ปี พ.ศ. 2537 จนถึง พ.ศ. 2556 

สรุปได้เป็น 4 ยุคดังนี�  1. ยุคบุกเบิก ก่อน พ.ศ. 2537 ช่วงต้นของยุคนี� เป็นบริการนาผู้บาดเจ็บส่ง

โรงพยาบาลดว้ยอาสาสมคัรจากมูลนิธิต่างๆ เช่น มูลนิธิปอเต็กตึ�ง บุคลากรทางานดว้ยจิตอาสาในการกู ้

ชีพผูบ้าดเจ็บให้การดูแลผูป่้วยนอกโรงพยาบาล และต่อมาภาครัฐได้เขา้มารับผิดชอบโดยจัดหน่วย

บริการ “ศูนยส่์งกลบัโรงพยาบาลตาํรวจ” ต่อมา พ.ศ. 2532 กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุขได้

จดัสร้างอาคาร EMS ที�โรงพยาบาลราชวิถี เพื�อเป็นศูนยก์ลางดา้นการฝึกอบรม และการบริหารระบบ

บริการการแพทยฉุ์กเฉินในประเทศไทย ต่อมาไดมี้การพฒันาความร่วมมือระหว่างกรมการแพทยแ์ละ

กรุงเทพมหานคร มีการแบ่งพื�นที�ในการให้บริการออกเป็น 7 พื�นที� และมีหมายเลขแจง้เหตุ 2 หมายเลข 

คือ 1669 ในส่วนของกรมการแพทย ์และ 1554 ในส่วนของพื�นที�กรุงเทพมาหานคร แต่การใหบ้ริการ ยงั

ไม่ทั�วถึง จนกระทั�งปี พ.ศ. 2536 มีการบรรจุแผนการพฒันาระบบการแพทยฉุ์กเฉินนี� ไว ้ในแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที� 7 (พ.ศ. 2535-2539)  
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ภาพที� � อาสามูลนิธิให้การช่วยเหลือผูบ้าดเจ็บในยุคบุกเบิก 

ที�มา: เพจอาสามูลนิธิร่วมกตญั�ู 

และกระทรวงสาธารณสุขไดรั้บความช่วยเหลือทางเทคนิคจาก Japan International Cooperation 

Agency (JICA) ในการจดัตั�งศูนยอุ์บติัเหตุ ณ โรงพยาบาลขอนแก่น ซึ�งครอบคลุมการใหบ้ริการ

ช่วยเหลือก่อนถึงโรงพยาบาล ต่อมาสาํนกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร โดยโรงพยาบาลวชิรพยาบาลได้

เปิดหน่วยแพทยกู์ชี้พขึ�น เป็นทางการเมื�อเดือนธนัวาคม 2537 ให้บริการแก่ผูบ้าดเจ็บโดยเนน้อุบติัเหตุ

จราจรและอุบติัเหตุต่างๆ โดยใชชื้�อว่า SMART (Surgico-Medical Ambulance and Rescue Team) ยคุ

ถดัมา 2. ยคุตน้แบบ Trauma Care (TC) (พ.ศ. 2537-2547) ไดจ้ดัตั�ง “Trauma Center” ที�จงัหวดั

ขอนแก่น ที�นบัเป็นตน้แบบระบบการแพทยฉุ์กเฉินของไทย มีการเพิ�มหน่วยกูชี้พในพื�นที�

กรุงเทพมหานคร เชื�อมประสานการทาํงานกบัศูนยก์ูชี้พนเรนทร ขยายพื�นที�ให้บริการไปยงั เขตภาค

กลางบางจงัหวดั มีการจดัทาํหลกัสูตรผลิตบุคลากรทางการแพทยฉุ์กเฉินหลกัสูตรแรก และบรรจุ

แผนงานอุบติัเหตุและงานสาธารณภยัไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที� 7  

ยคุถดัไป 3. ยคุขยายผล Trauma Care (พ.ศ. 2548 - 2551) การให้บริการการแพทยฉุ์กเฉิน ทั�งภายใน

และภายนอกโรงพยาบาลไดข้ยายบริการไปยงัส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนทอ้งถิ�น อยา่งกา้ว

กระโดด โดยมีชุดปฏิบติัการครอบคลุมบุคลากรทั�ง 4 ระดบั บทบาทขององคก์รปกครอง ส่วนทอ้งถิ�น

เริ�มปรากฏ บริการฉุกเฉินดา้นอายรุกรรมบางกลุ่มโรคไดเ้ริ�มขึ�น สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ

พฒันาระบบรองรับบริการดว้ยความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข กล่าวไดว้า่มีการขยายบทบาท

ของรัฐในการพฒันาระบบมากขึ�น ดว้ยจาํนวนเงินมากขึ�น แผนพฒันาและการดาํเนินแผนเป็นระบบ

มากขึ�น 4. ยคุหลงัประกาศใชพ้ระราชบญัญติัการแพทยฉุ์กเฉิน พ.ศ. 2551 สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉิน

แห่งชาติ (สพฉ.) ไดจ้ดัตั�งขึ�นเพื�อดูแลและพฒันาระบบการแพทยฉุ์กเฉินของประเทศไทย โดยมุ่งหวงั
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ใหผู้ป่้วยฉุกเฉินไดรั้บการคุม้ครองสิทธิเพื�อเขา้ถึงระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินอยา่งทั�วถึง เท่าเทียม มี

คุณภาพมาตรฐาน องคป์ระกอบต่างๆ ของระบบบริการมีความชดัเจนขึ�น ทั�งในดา้นกาํลงัคน ดา้น

ครุภณัฑแ์ละอุปกรณ์ใหบ้ริการ และดา้นเงินอุดหนุนบริการและพฒันาระบบสนบัสนุน ส่งผลใหง้าน

ดา้นนี�ขยายตวัอยา่งต่อเนื�องในทางปริมาณ 

ตารางที� � ตารางแนวคิดหลกัรูปแบบการแพทย์ 
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ที�มา : วารสารวิชาการสาธารณสุข เรื�อง การศึกษาระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินสาหรับผูสู้งอาย ุ

ดาํเนินแผนเป็นระบบมากขึ�น ยุคปัจจุบนั 4. ยุคหลงัประกาศใช้พระราชบญัญติัการแพทยฉุ์กเฉิน พ.ศ. 

2551 สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ไดจ้ดัตั�งขึ�นเพื�อดูแลและพฒันาระบบการแพทยฉุ์กเฉิน

ของประเทศไทย โดยมุ่งหวงัให้ผูป่้วยฉุกเฉินไดรั้บการคุม้ครองสิทธิเพื�อเขา้ถึงระบบบริการการแพทย์

ฉุกเฉินอยา่งทั�วถึง เท่าเทียม มีคุณภาพมาตรฐาน องคป์ระกอบต่างๆ ของระบบบริการมีความชดัเจนขึ�น 

ทั�งในดา้นกาํลงัคน ด้านครุภณัฑ์และอุปกรณ์ให้บริการและด้านเงินอุดหนุนบริการและพฒันาระบบ

สนบัสนุน ส่งผลใหง้านดา้นนี�ขยายตวัอยา่งต่อเนื�องในทางปริมาณ 

ทั�งนี� ผูเ้ขียนเห็นว่า ตั�งแต่ยคุบุกเบิกจนถึงยคุหลงัการประกาศใช ้พ.ร.บ. การแพทยฉุ์กเฉิน���� 

ระบบบิการการแพทยฉุ์กเฉินมีจุดเริ�มต้นจากรากฐานของความมีจิตอาสาของบุคลากร และได้มีการ

พฒันาขึ�นอยา่งกา้วกระโดดและต่อเนื�อง จนเริ�มมีระบบขั�นตอนออกมาเป็นรูปธรรมอยา่งเห็นไดช้ดั ซึ� ง

ไม่ว่าจะเป็นเกิดความร่วมมือประสานงานหว่างองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ เช่น สํานักงานหลกัประกนั

สุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติ ตาํรวจ ดบัเพลิง มูลนิธิกูภ้ยั 

องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิ�น จนเริ�มมีศูนยส์ั�งการกลาง”ศูนยน์เรนทร” เริ�มมีการพฒันาต่อยอดความรู้

ให้กับบุคลากรจดสามารถผลิตชุดปฏิบัติการเวชกิจฉุกเฉิน และนอกจากนี� มีการแบ่งการทาํงานให้

องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิ�นเขา้มาดูแลรับผดิชอบและดูแลจึงทาํให้การบริการการแพทยฉุ์กเฉินใหก้าร

บริการที�ครอบคลุมทุกพื�นที�และเริ�มมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งหวงัให้ผูป่้วยฉุกเฉินไดรั้บการคุม้ครองสิทธิ

เพื�อเขา้ถึงระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินอยา่งทั�วถึง เท่าเทียม มีคุณภาพมาตรฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 2 ภาพทีมกูชี้พนครรังสิตใหก้ารช่วยเหลือผูป่้วยหมดสติ 

ที�มา: เพจ กูชี้พ-กูภ้ยัเทศบาลนครรังสิต ปทุมธานี 
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2. ระบบการแพทย์ฉุกเฉินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 

ความสาํคญัของการบริการ การแพทยฉุ์กเฉิน ตามพระราชบญัญติัการแพทยฉุ์กเฉิน พ.ศ. 2551 

ไดนิ้ยาม การแพทยฉุ์กเฉิน หมายความว่า การปฏิบัติการฉุกเฉิน การศึกษา การฝึกอบรม การคน้ควา้ 

และการวิจยัเกี�ยวกบัการประเมิน การจดัการ การบาํบดัรักษาผูป่้วยฉุกเฉิน และการป้องกนัการเจ็บป่วย

ที�เกิดขึ�นฉุกเฉิน และได้มีการขยายความเพิ�มเติมเพื�อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบติัว่า การแพทย์

ฉุกเฉิน หมายถึง การปฏิบตัิการฉุกเฉิน การศึกษา การฝึกอบรม การคน้ควา้ การวิจยั การป้องกนัการ

เจ็บป่วยที�เกิดขึ�นฉุกเฉิน และเกี�ยวกบัการประเมิน การจดัการ การบาํบดัรักษาผูป่้วยฉุกเฉินนบัแต่การ

รับรู้ถึงภาวการณ์เจ็บป่วยฉุกเฉิน จนถึงการดาํเนินการให้ผูป่้วยฉุกเฉินไดรั้บการบาํบดัรักษาให้พน้ภาวะ

ฉุกเฉิน จาํแนกเป็นการปฏิบติัการในชุมชน การปฏิบตัิการต่อผูป่้วยฉุกเฉินทั�งนอกโรงพยาบาลและใน

โรงพยาบาล ซึ� งองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น ได้ถูกกาํหนดบทบาทและหน้าที� ตามพระราชบัญญัติ

การแพทยฉุ์กเฉิน พ.ศ. 2551 มาตรา 33 วรรคสอง บญัญตัิไวว้่า เพื�อส่งเสริมการมีบทบาท ตามความ

พร้อมและความจาํเป็นของประชาชนในท้องถิ�น ให้คณะกรรมการการแพทยฉุ์กเฉิน สนับสนุนและ

ประสานองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น เพื�อกาํหนดหลกัเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นเป็นผู ้

ดาํเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทยฉุ์กเฉินในระดับทอ้งถิ�นหรือพื�นที� โดยอาจได้รับการ

อุดหนุนจากกองทุน และพระราชบัญญัติกาํหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ�น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 กาํหนดใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีอาํนาจหนา้ที�ในการ

จัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ดังนั� น องค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ�น มีหนา้ที�เรื�องการสาธารณสุขและการรักษาพยาบาลเพื�อประโยชน์ของประชาชน

ตามบทบาทและหน้าที� ที�กฎหมายกาํหนด “การแพทยฉุ์กเฉิน” เป็นประเภทหนึ� ง ของการสาธารณสุข

และการรักษาพยาบาล และมีการกระจายอาํนาจบางส่วนของการจัดการไปยงัหน่วยงานกระทรวง

สาธารณสุขในส่วนภูมิภาค มีโครงสร้างแบ่งการจัดการเป็น 3 ระดับ คือ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 

(จงัหวดั) และระดบัทอ้งถิ�น (ตาํบล) ดงันี�   

ระดบัประเทศหรือส่วนกลาง สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติทาํหน้าที� เป็นผูก้าํกบัดูแล มี

เลขาธิการสถาบนัฯ บริหารจดัการภายใตก้ารกาํกบัดูแลของกระทรวงสาธารณสุขร่วมกบัคณะกรรมการ

จากสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ที� มี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานและมีผูแ้ทนจากหน่วยงานของรัฐ ที� เกี�ยวข้อง 

ผูท้รงคุณวุฒิ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น และภาคเอกชนร่วมเป็นคณะกรรมการ 
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ระดบัส่วนภูมิภาค (จังหวดั) เป็นการประสานงานร่วมกนัระหว่าง กระทรวงมหาดไทยและ

กระทรวงสาธารณสุข โดยมีผูว้่าราชการจงัหวดัและอนุกรรมการจงัหวดั กาํกบัดูแลผ่านทางสาํนักงาน

สาธารณสุขจงัหวดั โดยจะดูแลศูนยสื์�อสารสั�งการและหน่วยสนบัสนุนต่างๆ ในระบบบริการการแพทย์

ฉุกเฉิน ส่วนโรงพยาบาล องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น และมูลนิธิที�จดทะเบียนเป็นหน่วยบริการทาํ

หน้าที�ออกปฏิบติัการ โดยในระดับทอ้งถิ�น สสจ. เป็นหน่วยกาํกบัดูแลระบบบริการฯ ระดับทอ้งถิ�น

ร่วมกบัหัวหนา้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นอีกที�หนึ�ง เป็นตน้  

ระดบัทอ้งถิ�น ระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินและหน่วยปฏิบัติการ จะรับผิดชอบโดยองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ�น โดยกาํหนดใหท้อ้งถิ�นรับผดิชอบในการจดับริการใหก้บัประชาชน ในปกครอง มี

การแบ่งการจัดบริการตามเขตการปกครองของท้องถิ�น ส่วนการแบ่งเขตรับผิดชอบมีเฉพาะในเขต

ชุมชนเมืองเพื�อแกไ้ขปัญหาความซํ� าซ้อนของการออกปฏิบติัการของมูลนิธิ หรือกรณีที�มีหน่วยออก

ใหบ้ริการหลายหน่วยอยูใ่นพื�นที�เดียวกนั   

อยา่งไรก็ตามการบริการการแพทยฉุ์กเฉินมีอุปสรรคหลายประการ ดงันี�  อุปสรรคแรงกดดนัใน

เกิดเหตุจากประชาชนที�ไม่ทราบระบบการทาํงาน และปัญหาด้านการขาดอุปกรณ์ทางการแพทย ์ซึ� ง

แน่นอนว่า การกระจายอาํนาจจากรัฐมายงัหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นนั�น ล้วนจะมีการ

คอรัปชั�น ทาํให้ผูร้อรับปลายทางนั�นไม่ไดอุ้ปกรณ์ตามผลสัมฤทธิ� งบประมาณ และอุปสรรคอีกอยา่งคือ 

การที�บุคคลกรหน่วยปฏิบติัการฉุกเฉินเบื�องตน้ หรืออาสาใหม่ ซึ� งยงัไม่ผ่านการอบรมขาดการพฒันา

ศกัยภาพตามมาตรฐานก่อนปฏิบัติหน้าที�  ทาํให้เกิดการปฏิบติังานที�ผิดพลาด การบริการการแพทย์

ฉุกเฉินที�มีคุณภาพนั�นมีความจาํเป็นอยา่งยิ�ง ต่อการดาํรงชีวิตในสงัคมโลกปัจจุบนั  

จากที�กล่าวมาทั� งหมดทั�งผูเ้ขียนเห็นว่า หน้าที�ในภาพรวมของเทศบาลในด้านการบริการการแพทย์

ฉุกเฉินนั�นไม่ไดมี้แค่การรับส่งผูป่้วย-บาดเจ็บอยา่งเดียว นอกจากนี� ยงัมีหนา้ที�พฒันาความรู้กบับุคลากร

ของตนเอง เพื�อเพิ�มขีดความสามารถและยงัตอ้งศึกษาวิจยัคน้ควา้และให้ความรู้วิธีป้องกนัภยัจากโรค

ต่างๆ หรือการให้บริการทอ้งถิ�นไม่ว่าจะเป็นการออกหน่วย เตน้ทบ์ริการต่างๆ หรือลงพื�นที�ชุมชน และ

ยงัตอ้งตอบสนองความตอ้งการของประชาชนที�มากเกินจนรัฐบาลจะดูแลทั�วถึงกบัอาศยัอยูใ่นเขตพื�นที�

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นนั�น เนื�องดว้ยเหตุผลนี� รัฐบาลจึงตอ้งจะตั�งพระราชบญัญติัการแพทย์

ฉุกเฉินขึ�นมา เพื�อแบ่งกระจายอาํนาจการดูแลประชาชนอย่างทั�วถึงโดยที�ด้วยการดูแลจากองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ�น จึงก่อใหเ้กิดการบริการการแพทยฉุ์กเฉินอยา่งมีคุณภาพ 
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ภาพที� � ทีมกูชี้พเทศบาลเมืองท่าโขลง 

ที�มา: เพจกูชี้พเทศบาลเมืองท่าโขลง 

�. ลกัษณะการบริการการแพทย์ฉุกเฉินที�มีประสิทธิภาพ  

ลกัษณะการบริการที�มีประสิทธิภาพนั�นจะเกิดจากการทาํงานองคก์รนั�นนาํแนวคิดหรือทฤษฎี

มาปรับใชแ้ละพฒันา เพื�อให้เกิดแนวทางปฏิบตัิที�ดีดา้นการแพทยฉุ์กเฉินนั�น ซึ�งมีลกัษณะการบริการที�

มีประสิทธิภาพมีแนวคิดดงันี�   

�.� แนวคิดเกี�ยวกบับริการ มีองคป์ระกอบดงันี�  

�.�.� ความหมายของการบริการ มีนักวิชาการไดใ้ห้แนวความคิดเกี�ยวกบั “การให้บริการ” ไว้

ดังที�จะนํามากล่าวต่อไปนี� สุมนา อยู่โพธิ�  (����, หน้า �) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า การบริการ หมายถึง 

กิจกรรมที�สร้างคุณประโยชน์หรือความพึงพอใจ ซึ� งไดเ้สนอเพื�อขายหรือกิจกรรมที�จดัขึ�นร่วมกบัการ

ขายสินคา้ นอกจากนี� ยงัมีนักชาการท่านอื�นให้ความหมายที�ต่างไปเช่น วชัราภรณ์ สุริยาภิวฒัน์ (����, 

หนา้ ��) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า การบริการ หมายถึงกิจกรรมที�หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งจดัขึ�นใหแ้ก่สมาชิก

ตามความสามารถและหนา้ที�ของแต่ละหน่วยงาน โดยอาศยัความตอ้งการของสมาชิกที�ไดรั้บบริการจาก

หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง เป็นแนวทางในการดาํเนินโครงการในระยะต่อไป พร้อมทั�งให้เกิดความพอใจแก่

สมาชิก  

จากที�กล่าวมาผูเ้ขียนสรุปไดว้่า การบริการ คือ การกระทาํที�เปี� ยมไปด้วยความช่วยเหลือ หรือ

การดาํเนินการที�สร้างคุณประโยชน์ความพึงพอใจแก่ผูอื้�นในสิ�งที�ไม่มีรูปลักษณ์เป็นแก่นสาร เช่น 

ปฏิบติัรับใช้การให้ขอ้มูล การให้ความสะดวกต่างๆ แก่ผูใ้ช้บริการของหน่วยบริการหน่วยใดหน่วย

หนึ�ง เพื�อใหผู้รั้บบริการเกิดความพงึพอใจ หรือความประทบัใจ 
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�.�.� หลกัการของการบริการ เพนซานสกีร์ และโทมสั (Penchansky and Thomas, 1981, pp. 

127-140 อา้งถึงในสมใจ ขวญัเลิศ, 2549, หนา้ 8) ไดใ้หแ้นวคิดทั�วไปถึงลกัษณะการเขา้ถึงหรือการใช้

บริการในระบบบริการสุขภาพที�เหมาะสมระหว่างผูป่้วยและระบบของการบริการสุขภาพโดยแบ่งเป็น 

5 ลกัษณะ คือ �.ความพอเพียงของบริการที�มีอยูค่อื ความพอเพยีงระหวา่งการบริการที�มีอยูก่บัความ

ตอ้งการของผูป่้วย �.การเขา้ถึงแหล่งบริการคือ ความสามารถที�จะใชแ้หล่งบริการไดอ้ยา่งสะดวกโดย

คาํนึงถึงลกัษณะที�ตั�งของแหล่งบริการและการเดินทางของผูใ้ชบ้ริการ 

�.ความเหมาะสมและสิ�งอาํนวยความสะดวกของแหล่งบริการ �.ความสามารถของผูป่้วยในการที�จะเสีย

ค่าใชจ่้ายสาํหรับบริการ 5.การยอมรับคุณภาพของการบริการซึ� งในที�นี� รวมถึงการยอมรับลกัษณะของผู ้

ใหบ้ริการดว้ย  

จากที�กล่าวมาผูเ้ขียนสรุปไดว่้า หลกัการเกี�ยวกบัการบริการเป็นกระบวนการของการปฏิบติัตน

เพื�อผูอื้�น ผูที้�จะให้การบริการจึงควรจะมีคุณสมบติัที�สามารถอาํนวยความสะดวก และทาํคุณเพื�อผูอื้�น

อย่างมีความรับผิดชอบเป็นสิ� งสําคัญโดยเฉพาะการบริการด้านสุขภาพ เพราะเป็นสิ� งที�บอกถึง

ประสิทธิภาพของใชบ้ริการ และความพงึพอใจของผูป่้วย 

3.1.3 การบริการที�มีคุณภาพ โดยมีนักวิชาการให้ความเห็นหลายท่าน เช่น เพ็ญจันทร์ แสน

ประสาน (2542, หน้า 13) กล่าวว่า คุณภาพบริการ หมายถึง การที�ผูใ้ห้บริการทาํให้ผูใ้ช้บริการได้รับ

ความพึงพอใจ เป็นบริการที�สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ ตลอดจนขั�นตอนของบริการนั�น 

และภายหลังบริการด้วย ทั� งนี� ต้องตอบสนองต่อความต้องการเบื� องต้นและความคาดหวังของ

ผูใ้ชบ้ริการ ซึ� งจะมีผลทาํให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความพึงพอใจในการบริการ นอกจากนี�ยงัมีนักวิชาการ วีระ

พงษ ์เฉลิมจิระรัตน์ (2543, หน้า 27) กล่าวว่า คุณภาพบริการ หมายถึง ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของผูใ้ชบ้ริการ หรือระดบัของความสามารถของบริการที�ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ หรือ

ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการจะเกิดขึ�นหลงัจากที�ไดรั้บบริการแลว้  

จากที�กล่าวมาผูเ้ขียนสรุปไดว้่า ลกัษณะการบริการที�มีคุณภาพนั�นจะตอ้งมีการบริการที�ดี เริ�มตน้จาก

หน่วยงานองคก์รจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในการทาํงานและมีอธัยาศยัดีในการบริการกบัผูใ้ชบ้ริการ 

ซึ�งจะสอดคลอ้งกบั ขอ้ �.�.� การบริการทีมคุณภาพ “เพญ็จนัทร์ แสนประสาน (2542, หนา้ 13) กล่าวว่า 

คุณภาพบริการ หมายถึง การที�ผูใ้หบ้ริการทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการไดรั้บความพึงพอใจ เป็นบริการที�สอดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของผูใ้ช้บริการ ตลอดจนขั�นตอนของบริการนั�น และภายหลงับริการดว้ย ทั� งนี� ตอ้ง

ตอบสนองต่อความตอ้งการเบื�องตน้และความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการ ซึ� งจะมีผลทาํให้ผูใ้ชบ้ริการเกิด
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ความพึงพอใจในการบริการ”  มีความรวดเร็วในการปฏิบตัิงาน ใชเ้วลาไม่นาน รถพยาบาลมาถึงจุดเกิด

เหตุ  

สรุปและอภิปลายผล 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 4 มโนทศัน์การบริการการแพทยฉุ์กเฉินที�มีประสิทธิภาพของเทศบาล 

ที�มา : ผูเ้ขียนบทความ 

 

สรุปและอภิปลายผล 

จากที�กล่าวมาผูเ้ขียนสามารถสรุปและอภิปลายการบริการการแพทยฉุ์กเฉินที�มีคุณภาพไดด้ัง

ภาพ ซึ� งเป็นมโนทศัน์ของการให้บริการที�ดีการแพทยฉุ์กเฉินที�มีคุณภาพ โดยสามารถอธิบายไดด้ังนี�  

การบริการการแพทยฉุ์กเฉินนั�นไดมี้การเกิดขึ�นโดยการบุคคลากรที�มีจิตอาสาซึ� งก่อตั�งเป็นมูลนิธิกูภ้ยั 

ซึ� งในยุคนั�นเป็นช่วงยุคบุกเบิกจะทาํให้การบริการนั�นไม่เต็มประสิทธิภาพ จึงตอ้งอาศยัความร่วมมือ

จากภาครัฐ ไดแ้ก่ กระทรวงสาธารณะสุข จดัตั�งสถาบนัการแพทยฉุ์กเฉิน (สพฉ.) ขึ�นมาเพื�อตอบสนอง

การบริการไดท้นัท่วงที นอกจากนี� ระบบการแพทยฉุ์กเฉินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นนั�นยงัมีส่วน

เกี�ยวขอ้งเป็นอย่างหนึ� ง ซึ� งหน้าที�ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นนั�นคือการจัดบริการรับส่งผูป่้วย-

บาดเจ็บ ของประชาชนในเขตพื�นที�ขององคก์รปกรองส่วนทอ้งถิ�นนั�น และยงัมีหน้าที�พฒันาความรู้กบั

การบริการการแพทยฉุ์กเฉินที�

มีมีประสิทธิภาพของเทศบาล 

มีประสิทธิภาพของ

ความสาํคญัการให้บริการ

การแพทยฉุ์กเฉินที�มีคุณภาพ 

ระบบการแพทยฉุ์กเฉินของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 

ลกัษณะการบริการการแพทย์

ฉุกเฉินที�มีคุณภาพ 
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บุคลากรของตนเอง เพื�อเพิ�มขีดความสามารถและยงัตอ้งศึกษาวิจยัคน้ควา้และให้ความรู้วิธีป้องกนัภยั

จากโรคต่างๆ หรือการให้บริการท้องถิ�นไม่ว่าจะเป็นการออกหน่วย เตน้ท์บริการต่างๆ หรือลงพื�นที�

ชุมชน พื�นให้ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจในการแพทยฉุ์กเฉินมากขึ�นและยงัสามารถนาํความรู้ที�ได้

ไปปรับใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้การบริการการแพทยที์�มีประสิทธิภาพของเทศบาลจะมีคุณภาพจริงนั�น

เทศบาลจาํเป็นต้องให้บริการประชาชนโดยให้คาํสําคญักับการบริการที� เต็มใจ ไม่เลือกปฏิบัติกับ

ผูใ้ชบ้ริการ มีอธัยาศยัดี ให้บริการถูกตอ้งตามหลกัขั�นตอนการแพทยฉุ์กเฉินตามมาตรฐานสากล มีความ

รวดเร็วในการบริการมาถึงในที�เกิดเหตุ และที�สําคญัจะตอ้งมีความรู้ความสามารถในการปฐมพยาบาล 

การบริการการแพทยฉุ์กเฉินที�มีคุณภาพ ดังนั� นการบริการการแพทยฉุ์กเฉินที�มีประสิทธิภาพของ

เทศบาลจะขาดองคป์ระกอบอยา่งใดอยา่งอยา่งหนึ�งไปไม่ไดต้ามภาพมโนทศัน์ที�กล่าวไว ้เป็นตน้ 
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บทคดัย่อ  

จากสถานการณ์การระบาดของเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease-2019: COVID-

19) ที�ไดม้ีการระบาดเมื�อปลายเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2562 และไดมี้การแพร่ระบาดไปยงัประเทศต่าง ๆ 

ทั�วโลก โดยมีผูติ้ดเชื�อถึง 213 ประเทศ มีผูติ้ดเชื�อ 40,610,286 คนทั�วโลก และเสียชีวิต 1,122,193 คนทั�ว

โลก ส่วนประเทศไทยมีผูติ้ดเชื�อ 3,700 คน และเสียชีวิต 59 คน ณ วนัที� 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ซึ�ง

ผลกระทบจากสถานการณ์ดงักล่าวที�มีต่อนกัศึกมหาวิทยาลยัราชภฏัวไลอลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถมัภ ์จงัหวดัปทุมธานี ซึ�งมีผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจ ครอบครัว การเรียน ส่งผลใหน้กัศึกษาใน 

3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นครอบครัว และดา้นการเรียน ส่วนแนวทางการช่วยเหลือและเยยีวยา

ของมหาวิทยาลยั ไดแ้ก่ การลดคา่เล่าเรียน 10 เปอร์เซ็นต ์และการให้หนา้กากอนามยัและแอลกอฮอล์

ฆ่าเชื�อโรค รวมถึงมีการปรับระบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์  

 

คาํสาคัญ: COVID-19, การระบาด, ผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19  
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Abstract  

From a situation of the spread of Coronavirus Disease 2019 or COVID-19 that first identified 

at the end of December 2019 in Wuhan, China and then has spread into many countries around the 

globe, the COVID-19 has affected people around the world, as of 20 October 2020, there were the 

infected patients by 213 countries, 40,610,286 infected patients worldwide and 1,122,193 deaths 

worldwide. For Thailand, there were 3,700 infected patients and 59 deaths. Because of this pandemic 

situation, it also impacted on the students of Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal 

Patronage (VRU) in Pathum Thani Province by the 3 side effects as economy, family and education. 

In the matter of COVID-19 aiding and remedy, VRU treated students with the 10 percent of an 

education fee reducing, the face mask and sterilized alcohol distribution including the online teaching 

adjustment.  

 

Keywords: Covid-19, spread, the effects from Covid-19 situation 
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บทนา  

จากสถานการณ์การระบาดของเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease-2019: COVID-

19) ที�ไดม้ีการระบาดเมื�อปลายเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2562 โดยพบผูป่้วยรายแรกในเมืองอู่ฮั�น มณฑลหู

เป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน และไดมี้การแพร่ระบาดไปยงัประเทศต่าง ๆ ทั�วโลกอยา่งรวดเร็ว เป็น

ไวรัสโคโรนา 2019 ที�มีผลกระทบรุนแรงทั�วโลก ดงัจะเห็นไดจ้ากตารางแสดงการติดเชื�อของประเทศ

ต่าง ๆ ดงัต่อไปนี�   
ตารางที� 1  

สถานการณ์ COVID-19 ทั�วโลก 213 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 2 เรือสาราญ  

 

 
ที�มา : กระทรวงสาธารณสุข  

จากตารางขา้งตน้พบว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั�วโลกมีประเทศที�  

ติดเชื�อ COVID-19 ทั�งสิ�น 213 ประเทศ มีจานวนผูติ้ดเชื�อ 40,610,286 คนทั�วโลก และมีอาการรุนแรง 

72,618 คนทั�วโลก รักษาหาย 30,334,284 คนทั�วโลก และผูเ้สียชีวิต 1,122,193 คนทั�วโลก ประเทศที�มี

ผูติ้ดเชื�อมากที�สุดคือ ประเทศสหรัฐอเมริกา 8,447,242 คน แมก้ระทั�งในประเทศไทยกย็งัมีผูติ้ด

เชื�อกวา่อีก 3,700 คนนอกจากนี�ยงัมีผูเ้สียชีวิตจากสถานการณ์ COVID-19 จานวน 59 คน ซึ�ง

ประเทศไทยติดลาดบัที� 144 ของประเทศทั�วโลก (กระทรวงสาธารณสุข,2563)  

เมื�อวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ไดอ้อกมาประกาศเตือนการระบาด

ของโรคปอดอกัเสบที�ไม่ทราบสาเหตใุนเมืองอู่ฮั�นมณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐ 
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ประชาชนจีน พบผูป่้วยจานวน 27 ราย โดยผูป่้วย 7 ราย มีอาการรุนแรง ผูป่้วยทั�งหมดมีความ

เกี�ยวโยงกบัตลาดอาหารทะเลฮั�วหนาน ซึ�งนอกจากอาหารทะเลแลว้ตลาดแห่งนี�ยงัขายสัตวป่์าอีก

ดว้ย ต่อมาจีนไดป้ระกาศปิดตลาดดงักล่าว เนื�องจากคาดว่าเป็นตน้เหตุของการระบาดของโรค

ปอดอกัเสบปริศนานี�  ในวนัที� 5 มกราคม พ.ศ. 2563 จีนไดป้ระกาศพบผูป่้วยเพิ�มเป็น 59 ราย และ

มีอาการรุนแรงรวม 7 ราย มีผูส้ัมผสัที�อยูใ่นระหว่างการติดตามอาการอีก 163 ราย โดยไม่มี

รายงานผูเ้สียชีวิตและไม่พบการแพร่จากคนสู่คน ในวนัที� 7 มกราคม พ.ศ. 2563 จีนประกาศเชื�อ

สาเหตุนี�วา่เป็นเชื�อไวรัสโคโรนา ซึ�งแยกไดจ้ากผูป่้วยและศึกษาลกัษณะของไวรัสภายใตก้ลอ้ง

จุลทรรศน์อิเลก็ตรอน พบวา่มีลกัษณะเหมือนเชื�อโคโรนา วนัที� 11 มกราคม พ.ศ. 2563 พบ

ผูเ้สียชีวิตรายแรกจากการติดเชื�อนี�  เป็นชายชาวอู่ฮั�นวยั 61 ปี ทางการประเทศจีนไดป้ระกาศปิด

เมืองอู่ฮั�น วนัที� 23 มกราคม พ.ศ.2563 เพื�อป้องกนัการแพร่กระจายของโรค และจากดัการแพร่

ระบายของเชื�อไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ (Chen Wang, Peter W Horby, Frederick G Hayden & 

George F Gao, 2020)  

ผลกระทบการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศไทย อาจกลายเป็นโรคประจา

ถิ�นที�จะอยูก่บัเราไปตลอดเช่นเดียวกบัไขเ้ลือดออก และประชาชนตอ้งเรียนรู้ที�จะอยูก่บัโรคนี�  

โดยรูปแบบการใชชี้วิตประจาวนับางอยา่งจะเปลี�ยนไป เพราะมาตรการเวน้ระยะห่างทางสังคม

ทาใหเ้กิดฐานวถีิชีวิตใหม่  

ซึ�งนอกจากนี�ประเทศไทยเป็นประเทศที�อยูภู่มิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ซึ�งมีสภาพ

อากาศร้อน และประเทศไทยกเ็ป็นประเทศหนึ�ง ที�มีผูติ้ดเชื�อไม่ตา่งจากประเทศอื�น ๆ ทั�วโลก ดงั

จะเห็นไดจ้ากตารางผูติ้ดเชื�อการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทย  
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ชื�อตาราง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศไทย  

ตารางที� 1  

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศไทย ณ วันที� 20 ตุลาคม 2563  

 
 

ที�มา : กรมควบคมุโลก กระทรวงสาธารณสุข 

จากตารางขา้งตน้พบวา่จานวนผูต้ิดเชื�อในประเทศของไทย ทั�งหมด3,700 รักษาหาย 

3,400 ราย และเสียชีวิต 59 ราย (กระทรวงสาธารณสุข,2563)  

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกวา้ง โดยเฉพาะ

ผลกระทบดา้นเศรษฐกิจที�เกิดขึ�นจากการปิดเมืองหรือการยกเลิกกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ รวมทั�ง

จากพฤติกรรมการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์การระบาดของเชื�อไวรัสจนกลายเป็นฐานวิถีชีวิตใหม่

หรือความปกติใหม่ (New normal) ซึ�งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิต การคา้ปลีก การคา้

ระหว่างประเทศและการขนส่ง และส่งผลต่อการจา้งงานโดยมีแรงงานจานวนมากที�ตอ้งว่างงานอยา่ง

ฉับพลนั รัฐบาลจึงออกนโยบายมาตรการเยยีวยาเพื�อช่วยเหลือประชาชนและผูป้ระกอบการ แต่ยงัมี

ประชาชนบางกลุ่มที�ไม่ไดรั้บการช่วยเหลือเยยีวยาหรือไดรั้บการช่วยเหลืออยา่งไม่ทั�วถึง เช่น นกัศึกษา 

พนกังานชั�วคราว (Part-time) ที�ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 (สมชยั จิตสุชน, 2563)  

จากสถานการณ์ COVID-19 ผลกระทบที�กระทบต่อประชาชนในวงกวา้ง มีทั�งหมด 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น

เศรษฐกิจ ดา้นการเรียน ดา้นครอบครัว ดา้นสงัคม และดา้นการท่องเที�ยว ซึ�งในบทความนี�ผูเ้ขียนได้

ศึกษาผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ที�กระทบต่อนกัศึกษา โดยตรง 3 ดา้น ดงันี�   
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ด้านเศรษฐกจิ มีผูมี้รายไดล้ดลงหลงัเกิดการระบาดร้อยละ 73.2 โดยในจานวนนี� ร้อยละ 39.9 มี

รายไดล้ดลงมากกว่าครึ� งหนึ�ง อีกทั�งหากไม่นบักลุ่มขา้ราชการและพนกังานของรัฐ พบว่าร้อยละ 16.2 

กลายเป็นคนว่างงาน ในขณะที�ร้อยละ 1.7 ออกจากกาลงัแรงงาน และเมื�อรวมกนัคิดเป็นร้อยละ 17.9 

ของแรงงานที�เคยมีงานทาก่อนการระบาด ซึ�งหากคิดเป็นจานวนคนที�จะไดก้ว่า 6 ลา้นคน โดยในกลุ่มนี�  

พบว่า แรงงานรับจา้งทั�วไป หรือที�ทางานแบบไม่ประจาตกงานมากสุด (สมชยั จิตสุชน,2563)  

ด้านการเรียน ไดรั้บผลกระทบซา้เติมจากการเรียนออนไลน์ และปัญหาหลกั ๆ คือ ค่าใชจ่้ายที�

มีเพิ�มมากขึ�น ทั�งค่าบริการอินเตอร์เน็ตรายเดือน ค่าไฟที�สูงขึ�น การเขา้ถึงอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ 

เช่น สัญญาณอินเตอร์เน็ต โทรศพัทแ์ละแท็บแลต็ สาหรับนกัศึกษาที�มีขอ้จากดั นกัศึกษาบางคนที�ไม่มี

อุปกรณ์ในการเรียนออนไลน ์ทาให้ไม่สามารถเรียนได ้จึงกลายเป็นสิ�งจาเป็นในการซื�อใชเ้รียน

ออนไลน์ และยงัเพิ�มภาระค่าใชจ่้ายแก่ผูป้กครอง (ศิริพรรณ รัตนะอาพร,2563)  

ด้านครอบครัว เนื�องจากสถานประกอบการปิดหรือหยดุดาเนินการ หา้งร้าน ตลาดนดัปิดตาม

มาตรการของรัฐ ผูป้ระกอบอาชีพอิสระ เช่น หาบเร่แผงลอย แทก็ซี� วินมอเตอร์ไซค ์มีจานวนลูกคา้

ลดลง เกษตรกรรายไดล้ดลงเพราะผูซื้�อนอ้ยลง ทาให้รายไดข้องครอบครัวลดลง บางครอบครัวที�มีเด็ก

เล็ก ไม่สามารถหาผูดู้แลที�สามารถไวใ้จได ้คนในครอบครัวจาเป็นตอ้งออกจากงาน ทาให้ครอบครัว

ตอ้งสูญเสียรายไดไ้ปอีกหนึ�งช่องทาง จึงทาใหไ้ม่มีทุนทรัพยเ์พียงพอต่อคนในครอบครัว (สมชยั จิต

สุชน,2563)  

จากผลกระทบทั�ง 3 ดา้น ดงักล่าวที�ส่งผลกระทบต่อนกัศึกษาราชภฏัวไลอลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถมัภ ์จงัหวดัปทุมธานี มีการจดัการเรียนการสอนทั�งภาคปกติและภาคพิเศษ มีนกัศึกษาทั�งสิ�นจาน

วน 5,551 คน ขอ้มูล ณ วนัที� 31 กรกฎาคม 2563 ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 

COVID-19 ที�มีต่อนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์จงัหวดัปทุมธานี 

ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มีผลกระทบทางดา้นบวกและ

ผลกระทบทางดา้นลบ ดงันี�   

ผลกระทบทางด้านบวก ทั�งนี� รัฐบาลไดมี้นโยบายและมาตรการครอบคลุมและช่วยเหลือ

ประชาชนในหลาย ๆ ภาคส่วน ทั�งขา้ราชการ พนกังานบริษทั กลุ่มผูใ้ชแ้รงงาน รวมทั�งผูป้ระกอบการ 

และรัฐบาลไดมี้มาตรการของภาครัฐในการช่วยเหลือและเยยีวยา ในการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา 

10% และผ่อนผนัการชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา นกัศึกษาสามารถผดั 
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ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาไดใ้น 6 เดือน และนกัศึกษาสามารถผ่อนชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาใน

แต่ละภาคการศึกษาไดเ้ป็น 3 งวด และประกนัการติดเชื�อ COVID-19 สาหรับนกัศึกษาใหมี้สิทธิ� ไดรั้บ

เงินช่วยเหลือเป็นค่ารักษาพยาบาลเพิ�มเติมจานวน 50,000 บาท แต่ในการเรียนออนไลน์นกัศึกษา

สามารถอยูพ่ื�นที�ใดกไ็ดใ้นการเรียนออนไลน์ และในการเรียนออนไลน์ยงัทาใหน้กัศึกษาประหยดัค่า

เดินทางสาหรับนกัศึกษาที�ไม่ไดอ้ยูห่อพกั อีกทั�งยงัประหยดัค่าหอไปอีกครึ� งหนึ�ง ในการเรียนออนไลน์

นกัศึกษาสามารถจดัสรรเวลาในการเรียนรู้ไดอ้ีกดว้ย  

ผลกระทบทางด้านลบ การจดัการเรียนการสอน ส่งผลกระทบอยา่งยิ�งกบันกัศึกษา โดย

นกัศึกษาตอ้งหยดุเรียนตั�งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 จนถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ทาให้นกัศึกษา

ไม่ไดเ้รียนเป็นเวลาถึงหนึ�งในสามของปีการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ

นวตักรรม ไดก้าหนดนโยบายที�จะยกเลิกวนัหยดุเพื�อชดเชยเวลาเรียนที�หายไปของนกัศึกษา แต่การขาด

เรียนสะสมกย็อ่มส่งผลกระทบต่อตวันกัศึกษาระยาว ซึ�งนักศึกษาต่างไดรั้บผลกระทบหลายดา้น เช่น 

ดา้นเศรษฐกิจที�สืบเนื�องมาจากการที�ผูป้กครองไดรั้บผลกระทบ ดา้นการเรียนการสอนที�มีการปรับการ

เรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ ทั�งการสอนสดที�นกัศึกษาสามารถมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูส้อนไดท้นัที คือ

เห็นหนา้เห็นตาโตต้อบสอบถามคุยกนัได ้และการสอนแบบวิดีโอที�ผูส้อนสามารถอดัล่วงหนา้และ

นกัศึกษาสามารถมาติดตามภายหลงัสาหรับนกัศึกษาที�มีขอ้จากดัเรื�องการเรียนการสอนออนไลน์แบบ

สด ระบบการเก็บคะแนนและตดัเกรดจาเป็นตอ้งมีการเปลี�ยนแปลง ลดสัดส่วนของคะแนนจากงาน

กลุ่มที�มีความจาเป็นจะตอ้งทางานร่วมกนัหรือทาร่วมกนัไดผ้า่นทางออนไลน์ดว้ยเครื�องมือทนัสมยัต่าง 

ๆ เช่น กูเกิลไดรฟ์ เป็นตน้ ทางมหาวิทยาลยัเริ�มพิจารณาถึงการเลื�อนการสอบหรือเปลี�ยนการสอบเป็น

ระบบออนไลน์เพื�อลดความเสี�ยงในการชุมนุมกนัของนกัศึกษาในวนัสอบ รวมไปถึงการเลื�อนการรับ

ปริญญาดว้ยการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ไดก่้อใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงอยา่งมากในสงัคมไทย 

จากการเรียนออนไลน์ส่งผลใหน้กัศึกษามีคา่ใชจ่้ายเพิ�มขึ�น เช่น ค่าบริการอินเตอร์เน็ต และค่าไฟ 

นอกจากนี�ยงัพบว่ามีนกัศึกษาจานวนไม่นอ้ยที�ไดรั้บผลกระทบ เช่น นกัศึกษาที�มีการทางานหรือหา

รายไดร้ะหว่างเรียน โดยรัฐบาลไดมี้มาตรการเยยีวยาผูที้�ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรค COVID-19 เช่น การขอรับคา่ประกนัไฟฟ้า มาตรการรับเงินเยยีวยา 5,000 บาทต่อเดือน

ต่อเนื�องเป็นเวลา 3 เดือน เป็นตน้ แมว้่ารัฐบาลไดมี้นโยบายและมาตรการครอบคลุมและช่วยเหลือ

ประชาชนในหลาย ๆ ภาคส่วน แต่ก็ยงัมีกลุ่มที�ไม่ไดมี้มาตรการช่วยเหลือโดยตรงอยู ่เช่น อาชีพอิสระ

บางกลุ่ม นกัศึกษา โดยเฉพาะนกัศึกษาที�มีการหารายไดร้ะหวา่งเรียน และนกัศึกษาที�ทางานช่วยแบ่งเบา

ภาระของคนในครอบครัว จึงทาใหน้กัศึกษาไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 



   

 628 

COVID-19 เป็นตน้ ในบทความนี� ผูเ้ขียนไดใ้ชแ้นวคิดทฤษฎีหลกัๆ ในการอธิบายถึงผลกระทบจาก

สถานการณ์ COVID-19 ที�มีต่อนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์

จงัหวดัปทุมธานี โดยมี 2 แนวคิดทฤษฎีหลกั ๆ ดงันี�   

1. ทฤษฎีวิทยาการระบาด  

2. แนวคดิเกี�ยวกบัผลกระทบ  

3. แนวคดิทฤษฎีการปรับตวั  

 

1. ทฤษฎวิีทยาการระบาด  

แพทยช์าวกรีก ฮิปโปเครติส (Hippocrates) ไดอ้ธิบายว่าปัจจยัที�มีผลต่อสุขภาพและความ

เจ็บป่วยของประชากร และเป็นพื�นฐานและตรรกะที�ทาให้เกิดแนวคิดความสนใจในสาธารณสุขและ

เวชศาสตร์ป้องกนั สาขาวิชานี�วิธีที�สาคญัพื�นฐานของงานวิจยัดา้นสาธารณสุข และเกี�ยวขอ้งกบัเวช

ศาสตร์อิงหลกัฐาน (Evidence-based medicine) ในการหาปัจจยัเสี�ยงของโรคและประเมินวิธีการรักษาที�

เหมาะสมที�สุด งานของนกัวิทยาการระบาดที�เกี�ยวขอ้งกบัโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ มีขอบเขตตั�งแต่

การสืบคน้การระบาดของโรค (Outbreak investigation) ไปจนถึงการออกแบบการศึกษา การเกบ็ขอ้มูล 

และการวิเคราะห์ รวมทั�งการพฒันาแบบจาลองทางสถิติเพื�อทดสอบสมมติฐานและการเตรียม

ผลการวิจยัเพื�อเสนอผลการวิจยั นกัวิทยาการระบาดอาจอาศยัระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์หลาย

อยา่งเช่นชีววิทยาในการทาความเขา้ใจการดาเนินโรค และระเบียบวิธีทางสังคมศาสตร์ เช่น

สงัคมศาสตร์และปรัชญาเพื�อช่วยในการทาความเขา้ใจปัจจยัเสี�ยงใกลเ้คียงและไกล (Changing 

Concepts: Background to Epidemiology" (PDF). Duncan & Associates)  

อวเิซนนา (Avicenna) เป็น "บิดาของการแพทยแ์ผนใหม่ ว่าไดพ้บการติดต่อกนัไดข้องวณัโรคและ

โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ และการกระจายของโรคผา่นทางนา้และดิน อวเิซนนายงักล่าวดว้ยว่าสารคดั

หลั�งจากร่างกายนั�นปนเปื� อนดว้ยเชื�อที�เขาเรียกวา่ foul foreign earthly bodies ที�จะก่อใหเ้กิดการติดเชื�อ 

เขาไดเ้สนอวิธีการกกักนั (quarantine) เพื�อจากดัการแพร่โรคติดต่อ และเขายงัใชว้ิธีการวิเคราะห์ปัจจยั

เสี�ยง และเสนอแนวคิดของกลุ่มอาการในการวินิจฉัยโรคเฉพาะ Goodman, Lenn Evan (2003)  

จีโรลาโม ฟราคสัโตโร (Girolamo Fracastoro) เป็นคนแรกที�เสนอทฤษฎีกล่าววา่อนุภาคขนาดเลก็ที�

มองไม่เห็นซึ�งก่อใหเ้กิดโรคนั�นเป็นอนุภาคที�มีชีวิต อนุภาคเหล่านี� เชื�อวา่สามารถกระจายไดใ้นอากาศ 

แบ่งตวัเพิ�ม และถูกทาลายไดด้ว้ยไฟ ขอ้ความดงักล่าวเป็นการปฏิเสธทฤษฎีของกาเลนที�กล่าวว่าคนเรา

เจ็บป่วยเพราะมีแก๊สพิษอยูใ่นร่างกาย ใน ค.ศ. 1543 เขาไดแ้ต่งตารา  
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De contagione et contagiosis morbis ซึ�งเป็นครั� งแรกที�รณรงคก์ารรักษาสุขอนามยัส่วนบุคคลและ

สิ�งแวดลอ้มเพื�อป้องกนัโรค การพฒันากลอ้งจุลทรรศน์กาลงัขยายสูงของ อนัโทนี ฟาน ลิวเวนเฮิค 

(Antonie van Leeuwenhoek) ในปี ค.ศ. 1675 ช่วยสนบัสนุนหลกัฐานของอนุภาคเลก็ๆ ที�มีชีวิตกบั

ทฤษฎีเชื�อก่อโรค  

พ.ี เอ. ชไลส์เนอร์ (P. A. Schleisner) แพทยช์าวเดนมาร์ก ผูบุ้กเบิกทางวิทยาการระบาดคน

สาคญัคนหนึ�ง ซึ�งทางานเกี�ยวกบัการป้องกนัการระบาดของบาดทะยกัในเด็กแรกเกิด (tetanus 

neonatorum) บนเกาะเวสทแ์มนนา (Vestmanna Islands) ประเทศไอซ์แลนด์ในปี ค.ศ. 1849 และยงัมี

แพทยช์าวฮงัการีชื�อว่า อิกนาซ เซมเมลไวส์ (Ignaz Semmelweis) ซึ�งลดจานวนการตายของทารกใน

โรงพยาบาลเวียนนาในปี ค.ศ. 1847 โดยการเริ�มทากระบวนการฆ่าเชื�อ การคน้พบของเขาไดถู้กตีพิมพ์

ในปี ค.ศ. 1850 แต่งานของเขากถู็กละเลยในเวลาต่อมา เพราะไม่มีการใชก้ระบวนการฆ่าเชื�ออยา่ง

แพร่หลายจนกระทั�งศลัยแพทยช์าวองักฤษ โจเซฟ ลิสเตอร์ (Joseph Lister) คน้พบสารระงบัเชื�อในปี 

ค.ศ. 1865 ซึ�งต่อยอดมาจากการศึกษาของหลุยส์ ปาสเตอร์  

 

2. แนวคดิเกี�ยวกบัผลกระทบ  

ประสิทธิ�  ตงยิ�งเจริญ (2542) ไดใ้ห้แนวคิดเกี�ยวกบัการวเิคราะห์ผลกระทบไวว้่า คาวา่ 

ผลกระทบ (Impact) ที�กล่าวถึงนั�น โดยทั�วไปกระทบถึงผลการดาเนินกิจกรรมของมนุษย ์ที�มีต่อการ

เปลี�ยนแปลงในสิ�งแวดลอ้ม โดยผลกระทบดงักล่าวอาจจาแนกออกตามประเภท ขนาด และระยะเวลา 

ไดด้งันี�  ประเภทของผลกระทบไดแ้ก่ การสูญเสียทางเศรษฐกิจ ความสูญเสียบริการทางสังคมและ

สูญเสียเกี�ยวกบัวิถีดาเนินชีวิต ขนาดของผลกระทบจะมีตั�งแต่ระดบัที�นอ้ยถึงมากและระยะเวลาของ

ผลกระทบที�มีทั�งระยะสั�นและระยะยาว  

 

3. แนวคดิทฤษฎกีารปรับตัว  

แนวคิดทฤษฎีการปรับตวัของรอย (Roy’s Adaptation Model) ไดอ้ธิบายว่าการปรับตวัและการ

ใหค้วามช่วยเหลือบุคคลที�มีปัญหาในการปรับตวัเมื�อมีเหตุการณ์หรือการเปลี�ยนแปลงเขา้มาในชีวิต 

โดยการปรับตวัเป็นกระบวนการและผลลพัธ์ที�เกิดขึ�นจากการที�บุคคลมีความคิดและความรู้สึก จากการ

ใชค้วามรู้สึกความตระหนกัรู้ทางปัญญา และการสร้างสรรคใ์นการบูรณาการระหวา่งบุคคลกบั

สิ�งแวดลอ้มใหก้ลมกลืน รอยใชแ้นวคดิจากทฤษฎีระบบมาอธิบายระบบการระหว่างบุคคลกบั

สิ�งแวดลอ้มใหก้ลมกลืน รอยใชค้วามคดิจากทฤษฎีระบบมาอธิบายระบบการปรับตวัของบุคคลว่า 
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บุคคลเป็นเหมือนระบบการปรับตวัที�มีความเป็นองคร์วม (Holistic adaptivesystem) และเป็นระบบเปิด 

ประกอบดว้ยสิ�งนาเขา้ (Input) กระบวกการเผชิญปัญหา (Coping process) สิ�งนาออก (Output) และ

กระบวนการป้อนกลบั (Feedback process) แต่ละส่วนนี� จะทางานสัมพนัธก์นัเป็นหนึ�งเดียว โดยสิ�งเร้าที�

เกิดจากการเปลี�ยนแปลงของสิ�งแวดลอ้มทั�งภายนอกและภายในผา่นเขา้สู่ระบบการปรับตวั จะกระตุน้

ใหบุ้คคลมีการปรับตวัตอบสนองต่อสิ�งเร้านั�น โดยใชก้ระบวนการเผชิญปัญหา 2 กลไก คือ กลไกการ

ควบคุม และกลไกการคิดรู้ กลไกทั�งสองนี�จะทางานควบคู่กนัเสมอ ส่งผลใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมการ

ปรับตวัออกมา 4 ดา้น คือ ดา้นร่างกาย ดา้นอตัมโนทศัน์ ดา้นบทบาทหนา้ที� และดา้นการพึ�งพาระหว่าง

กนั ผลลพัธ์การปรับตวัมี 2 ลกัษณะ คือ ปรับตวัได ้และปรับตวัไม่มีประสิทธิภาพ โดยสิ�งนาออกจาก

ระบบนี�จะป้อนกลบัไปเป็นสิ�งนาเขา้ระบบเพื�อการปรับตวัที�เหมาะสมต่อไป ทั�งนี� ความสามารถในการ

ปรับตวัของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกนัโดยขึ�นอยูก่บัความรุนแรงของสิ�งเร้า และระดบัความสามารถใน

การปรับตวัของบุคคลในขณะนั�น Roy & Andrews, (1999), The Roy’s Adaptation Model, Stamford: 

Appleton & Lange)  

จากที�กล่าวมาขา้งตน้ผูเ้ขียนไดส้รุปวา่ทั�ง 3 แนวคิดทฤษฎีไดด้งันี�  จากการระบาดของ COVID-

19 ทาให้มีผลต่อสุขภาพและความเจ็บป่วยของประชากร ที�ทาใหเ้กิดแนวคิดความสนใจในสาธารณสุข

และเวชศาสตร์ป้องกนัการระบาด ทาให้เกิดผลกระทบในหลาย ๆ ดา้น ทั�งทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและ

การดาเนินชีวิต ในการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทาให้นกัศึกษาไดรั้บผลกระทบทางตรง เช่น ดา้น

เศรษฐกิจ ดา้นการเรียน และดา้นครอบครัว จึงทาใหน้กัศึกษาเรียนรู้ที�จะปรับตวัและรับมือจาก

สถานการณ์ COVID-19 ซึ�งรอยไดก้ารศึกษาแนวคิดทฤษฎีการปรับตวัและการใหค้วามช่วยเหลือบุคคล

ที�มีปัญหาในการปรับตวัเมื�อมีเหตุการณ์หรือการเปลี�ยนแปลงเขา้มาในชีวิตที�เราตอ้งเรียนรู้และปรับตวั

ที�จะอยูก่บัโรคระบาดต่าง ๆ โดยการปรับตวัเป็นกระบวนการและผลลพัธ์ที�เกิดขึ�นจากการที�บุคคลมี

ความคิดและความรู้สึก เป็นตน้  
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สรุป  

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที�เริ�มระบาดไปทั�วโลกและแพร่ระบาดเขา้

ในประเทศไทยเมื�อช่วงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 นั�น ก่อให้เกิดผลกระทบทั�ง 3 ดา้น ไม่ว่าจะเป็น ดา้น

เศรษฐกิจที�แยล่งจากการที�บริษทัหรือธุรกิจหลายแห่งจาตอ้งปิดการให้บริการชั�วคราวหรือกระทั�งยติุ

การให้บริการ รวมทั�งการใชชี้วิตและการเป็นอยูใ่นดา้นครอบครัวที�กาลงัประสบปัญหาจากสภาพ

เศรษฐกิจที�แยล่ง ส่งผลใหไ้ม่มีทุนทรัพยเ์พียงพอต่อประชากรในครัวเรือน โดยเฉพาะอยา่งยิ�งนกัศึกษา

ที�ตอ้งปรับตวัเพื�อเรียนออนไลน์อยูที่�บา้นหรือหอพกัของตนเอง ที�นอกจากตอ้งรับแรงกดดนัจากการที�

ผูป้กครองมีรายไดล้ดลงแลว้ ยงัตอ้งรับภาระค่าใชจ่้ายเพิ�มขึ�นอีกทางหนึ�งดว้ยจากการที�ตอ้งเรียน

ออนไลน์ เนื�องจากมีความจาเป็นตอ้งใชค้อมพิวเตอร์หรือแท็บเลต็ในการเรียน อีกทั�งยงัมีคา่ใชจ่้ายอื�น ๆ 

ที�เพิ�มขึ�น เช่น ค่าไฟฟ้า และค่าอินเตอร์เน็ต  

ภาครัฐมีการช่วยเหลือเยยีวยาแก่ผูไ้ดรั้บผลกระทบที�ตอ้งออกจากงาน หรือพกังานโดยไม่มี

รายได ้แต่ยงัมีกลุ่มนกัศึกษาที�ไม่ไดรั้บการช่วยเหลือเยยีวยา ทั�งนี� รัฐบาลก็ไดมี้มาตรการของภาครัฐใน

การช่วยเหลือและเยยีวยา ในการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา 10% และผ่อนผนัการชาระค่าธรรมเนียม

การศึกษา นกัศึกษาสามารถผดัชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาไดใ้น 6 เดือน และนกัศึกษาสามารถผ่อนชา

ระค่าธรรมเนียมการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาไดเ้ป็น 3งวด และประกนัการติดเชื�อไวรัสโคโรนา 

2019 สาหรับนกัศึกษาใหมี้สิทธิ� ไดรั้บเงินช่วยเหลือเป็นค่ารักษาพยาบาลเพิ�มเติมจานวน 50,000 บาท ใน

ส่วนของแนวทางการช่วยเหลือและเยยีวยาของมหาวิทยาลยั ไดแ้ก่ การลดค่าเล่าเรียน 10 เปอร์เซ็นต ์

และการให้หนา้กากอนามยัและแอลกอฮอลฆ่์าเชื�อโรค รวมถึงมีการปรับระบบการเรียนการสอนเป็น

แบบออนไลน์อยา่งไรกต็ามการเรียนออนไลน์ ซึ�งผูเ้รียนสามารถอยูบ่า้นหรือพื�นที�ใดก็ไดที้�สะดวกหรือ

เอื�อต่อการเรียนนั�นกลบัส่งผลดีต่อตวัผูเ้รียนในอีกทางหนึ�ง อีกทั�งยงัสามารถจดัสรรเวลาในการเรียนรู้

ไดอี้กดว้ย  
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บทคดัย่อ 

 บทความนี�นาํเสนอแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกนัไวรัสโควิด-�� ในองคก์าร

บริหารส่วนตาํบล เพื�อให้ประชาชนในพื�นที�องค์การบริหารส่วนตาํบลได้มีส่วนร่วมในการป้องกัน

ตนเองจากไวรัสโควิด-��ไดอ้ยา่งปลอดภยั โดยผูเ้ขยีนไดน้าํแนวคิด ทฤษฎีงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง ตลอดจน

ความคิดเห็นของผูเ้ขียนมาประกอบ เพื�อเป็นแนวทางในการอธิบาย การสร้างการมีส่วนร่วมในการ

ป้องกนัไวรัสโควิด-��ในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ซึ�งจะประกอบไปดว้ย ความรู้เกี�ยวกบัไวรัสโควิด-

19  แนวคิดและทฤษฎีเกี�ยวกบัการมีส่วนร่วม และการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในการ

สร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกนัไวรัสโควดิ-19   

 

คาํสําคัญ: ไวรัสโควิด-19, การมีส่วนร่วม, การป้องกนั 
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Abstract 

 This academic article presents a guideline for participation in the prevention of COVID -19 

in the sub-district administrative organization. To enable people in the area of the Tambon 

Administrative Organization to participate in the safe protection of the virus. With the author taking 

the concept Related research theories. As well as the opinions of the author accompanying as a guide 

to explain Building participation in the prevention of COVID-1 9 in sub-district administrative 

organizations. Which will consist of Knowledge about the COVID-19 virus Concepts and theories of 

participation and the operation of the sub-district administration organization in building participation 

in the prevention of COVID-19. 

 

Keywords: COVID-19, participation, protection 

 

บทนํา 

 เนื�องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-��ในประเทศไทย ตั�งแต่เดือนมีนาคม ���� ถึงเดือนเมษายน 

���� พบวา่มีผูที้�ติดเชื�อไวรัสโควิด-�� โดยมาจากผูที้�กลบัจากต่างประเทศ และในสถานการณ์ตอนนี� มีผู ้

ที�ติดเชื�อไปแลว้ ���,��� คนใน ��� ประเทศ ทั�งไดค้ร่าชีวิตผูค้นไปแลว้กว่า 5,088 ราย ผูท้ี�ป่วยติดเชื�อ

ไวรัสโควิด-�� เป็นไวรัสที�ใหม่และเริ�มติดต่อจากสัตว์มาสู่คน โดยไวรัสโควิด-�� สามารถแพร่เชื�อ

ไวรัสเขา้สู่ร่างกายมนุษยไ์ด้ทั�งปาก จมูก หรือการสัมผสัโดยตรงจากผูที้�ป่วย และรวมถึงการสูดลม

หายใจ การไอจามจากผูที้�ติดเชื�อหรือผูป่้วยโดยไม่ปิดปาก และไวรัสโควิด-�� ชนิดนี� อาจมีชีวิตอยู่บน

พื�นผิวหรือสิ�งของต่าง ๆ ได้หลายชั�วโมงขึ� นอยู่กับลักษณะของพื�นผิว อุณหภูมิ และความชื�นของ

สภาพแวดลอ้ม โดยเชื�อไวรัสนี� จะมียะระการฝักตวัประมาณ �-�� วนั ไวรัสโควิด-19 (COVID-19) เดิม

เรียกว่า ไวรัสโคโรนา (Coronavirus) เป็นตระกูลของไวรัสที�ก่อให้เกิดอาการป่วยตั� งแต่โรคไขห้วดั

ธรรมดาไปจนถึงโรคที�มีความรุนแรงมาก เช่น โรคทางเดินหายใจตะวนัออกกลาง (MERS-CoV) และ 

โรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลนัร้ายแรง (SARS-CoV) เป็นตน้ ซึ� งเป็นสายพนัธ์ุใหม่ที�ไม่เคยพบมา

ก่อนในมนุษยก่์อให้เกิดอาการป่วยระบบทางเดินหายใจในคน และสามารถแพร่เชื�อจากคนสู่คนได ้ 

โดยเชื�อไวรัสโควิด-�� ชนิดนี� พบครั� งแรกในการระบาดในเมืองอู่ฮั�น มณฑลหูเป่ย ์สาธารณรัฐจีน 

ในช่วงปลายปี ����  
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ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตาํบลแต่ละบางส่วนบางพื�นที�อาจมีการแบ่งแยกออกไปทาํงานใน

กรุงเทพมหานครหรือในต่างประเทศ ซึ� งอาจทาํให้มีความเสี�ยงในการได้รับเชื�อไวรัสโควิด-��จาก

สถานที�ทาํงานนั�น ๆ เขา้มาสู่ชุมชนในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ซึ� งก่อให้เกิดปัญหาต่อชุมชนตาํบลต่อ

ความเสี�ยงในการติดเชื�อเพิ�มมากขึ�น โดยบางพื�นที�ในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลประชาชนบางส่วนเช่น 

ผูสู้งอาย ุทารก หรือเด็กบางส่วนอาจไม่ไดมี้การป้องกนัหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได ้โดยการใส่

หนา้กากอนามยั ไม่มีการลา้งเจลแอลกอฮอลอ์ยา่งสมํ�าเสมอ มีการชุมนุมรวมกลุ่มตั�งแต่ � คนขึ�นไปโดย

ไม่ป้องกนัโดยการใส่หน้ากากอนามยั หรือประชาชนบางส่วนอาจไม่มีอุปกรณ์เพียงพอในการรับมือ

การป้องกนัของไวรัสโควิด-��  ซึ� งเป็นสาเหตุหลกัใหญ่ๆที�จะทาํให้ประชาชนในองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเกิดวิกฤตการติดไวรัสโควิด-�� มีโอกาสติดไวรัสโควิด-�� และทาํให้เกิดเชื�อไวรัสแพร่กระจายที�

ฟุ้งสู่อากาศเป็นเวลา �-� ชั�วโมงซึ� งเป็นการขยายพนัธุ์ในอากาศเป็นจาํนวนมากแลว้นาํมาสู่จากคนสู่คน

เป็นจาํนวนมาก ซึ� งทาํให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลและตามหมู่บา้นและ

อาจเป็นสาเหตุที�ทาํให้เกิดการแพร่กระจายของเชื�อไวรัสโควิด-�� เพิ�มมากขึ�นจากพื�นที�องคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลอาจติดเชื�อไปยงัพื�นที�ในจงัหวดัที�ใกลเ้คียงกนัซึ�งอาจเป็นจาํนวนมากที�เพิ�มมากขึ�น 

โครงสร้างขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล (อบต.) �.อบต. มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการ

บริหารส่วนทอ้งถิ�น �.อบต. ประกอบไปดว้ยสภาอบต. และนายก อบต.  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็น

หน่วยปกครองที�มีภูมิภาคเป็นขนาดเลก็ มีกาํนนัเป็นผูป้กครอง โดยมีอาํนาจหนา้ที�ตามกฎหมายลกัษณะ

ปกครองท้องที�ปี พ.ศ.���� ครั� นปี ���� มีการปรับปรุงตําบลโดยกระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั� ง

ปลดัอาํเภอไปประจาํตาํบลต่าง ๆ และมีกาํหนดให้คณะกรรมการตาํบลและคณะกรรมการหมู่บา้น เพื�อ

ช่วยเหลือการบริหารงานการทาํนุบาํรุงทอ้งที�หรือบูรณะชนบท โดยองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีจาํนวน

ทั�งหมด �,��� แห่งโดยขอ้มูลปี พ.ศ. ���� โดยจาํนวนองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจะจาํแนกตามขนาด 

ขนาดใหญ่ �� แห่ง ขนาดกลาง ��� แห่ง ขนาดเล็ก �,��� แห่ง หน้าที�ขององค์การบริหารส่วนตาํบล

บญัญติัไวใ้นมาตรา �� ไดแ้ก่ รักษาความสงบเรียบร้อง ป้องกนัระวงัโรคติดต่อ ส่งเสริมการศึกษาและ

การทาํมาหากินของราษฎร ส่งเสริมศาสนา วฒันธรรม และศีลธรรม เป็นตน้ 

ผู ้เขียนคิดว่า ความสําคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันไวรัสโควิด-�� ของ

ประชาชนในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เพื�อที�จะให้องคก์ารบริหารส่วนตาํบลไดท้ราบถึงวิธีการมีส่วน

ร่วมและไดน้าํผลจากการศึกษาคน้ควา้ไปเป็นแนวทางในการจดัการกบัประชาชนเพื�อให้ประชาชนมี

การสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกนัตนเองจากไวรัสโควิด-�� เพื�อก่อใหเ้กิดความปลอดภยัและไม่ติด

เชื�อไวรัสโควิด-�� อีกทั�งยงัเป็นการทาํให้เกิดการติดเชื�อลดนอ้ยลงและทาํให้ปลอดภยักบัตนเองอีกดว้ย 
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และเพื�อเป็นประโยชน์ในการป้องกนัไวรัสโควิด-�� ต่อตนเองและประชาชนในองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล  

ดงันั�นในการสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกนัไวรัสโควิด-�� จึงมีความสําคญัเป็นอย่างมาก 

เพื�อให้การใช้ชีวิตในประจําวนัเป็นไปอย่างปลอดภยัโดยปราศจากไวรัสโควิด-�� โดยผูเ้ขียนจะ

นาํเสนอแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที�เกี�ยวขอ้ง รวมถึงความคิดเห็นของผูเ้ขียนที�ได้มีการนาํไป รวบรวม

ขอ้มูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยมี � ดา้นไดแ้ก่ �.ดา้นความรู้เกี�ยวกบัไวรัสโควิด-19 �. ดา้นแนวคิดและ

ทฤษฎีเกี�ยวกบัการมีส่วนร่วม 3.การดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในการสร้างการมีส่วน

ร่วมในการป้องกนัไวรัสโควิด-�� ดงัรายละเอียดต่อไปนี�  

1. ด้านความรู้เกี�ยวกับไวรัสโควิด-19 

 จากสถานการณ์ในประเทศไทยในเรื�องของไวรัสโควิด-�� ซึ� งมีการแพร่กระจายระบาดไปทั�ว

โลกและเป็นไวรัสที�สามารถติดเชื�อและนาํไปสู่ถึงการเสียชีวิตได้ โดยปัจจุบันแลว้นั�นยงัไม่สามารถ

ควบคุมหรือผลิตยา เซรุ่ม ไวรั้กษาผูที้�ติดเชื�อได้ทาํให้มีผูท้ี�ติดเชื�อสูงขึ�นเรื� อย ๆ ทั� งนี� ผูเ้ขียนได้มีการ

วิเคราะห์ประเด็นในแต่ละดา้นในการสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกนัไวรัสโควิด-��สามารถอธิบาย

ไดด้งันี�  

 �.� การระบาดของไวรัสโควิด-19 

 การระบาดของเชื�อไวรัสไวรัสโควิด-19 ไวรัสชนิดนี� อาจเริ�มติดต่อจากสัตวป่์ามาสู่คน โดยคาด

ว่าอาจเกิดจากการติดเชื�อจากสัตวใ์นตลาดสดอู่ฮั�นประเทศจีน มีตน้ตอของการแพร่ระบาดจากงูเห่าจีน

และงูสามเหลี�ยมจีนที�นาํมาวางจาํหน่ายในตลาดสดเมืองอู่ฮั�น ซึ� งเป็นสถานที�พบผูต้ิดเชื�อในกลุ่มแรกๆ 

ซึ� งไวรัสชนิดนี� งูอาจเป็นสัตวต์วักลางที�ส่งต่อเชื�อไวรัสโควิด-��จากคา้งคาวมาสู่คน เนื�องจากงูพิษที�

อาศยัอยูใ่นธรรมชาตินั�นจะล่าคา้งคาวในถํ�าเป็นอาหาร โดยปัจจุบนัตน้กาํเนิดเชื�อมีหลกัฐานจากการ

ถอดรหสัพนัธุกรรมพบว่า SARS-CoV-2 มีตน้กาํเนิดมาจาก “คา้งคาวมงกุฎเทาแดง” และอีกทั�งไวรัสโค

วิด-�� สามารถปรับตวัให้อยู่อาศยัและขยายพนัธ์ุในร่างกายของทั�งสัตวเ์ลือดเยน็และสัตวเ์ลือดอุ่นได ้ 

ปัจจุบนัไวรัสโควิด-��ได้แพร่ระบาดไปแลว้กว่า ��� ประเทศและดินแดนทั�วโลก และมีผูติ้ดเชื�อทั�ว

โลกไปแลว้กว่า �,163,��� คนทั�วโลก ทั� งไดค้ร่าชีวิตผูค้นไปแลว้กว่า 212,795 ราย และมีผูรั้กษาหาย

แลว้จาํนวน ���,��� คน และสถานการณ์แพร่ระบาดในหลายประเทศรุนแรงและซับซ้อนมากขึ�นเป็น

รายวนั สถานการณ์ในประเทศไทย ตั�งแต่เดือนมีนาคม – เมษายน ���� มีผูป่้วยติดเชื�อไวรัสโควิด-�� 

สะสม �,��� ราย และมี ผู ้รักษาหายแล้วเพิ�ม �,��� ราย และผู ้เสียชีวิตรวมแล้วทั� งหมด �� ราย 

สถานการณ์โดยรวมแลว้มียอดผูติ้ดเชื�อลดนอ้ยลง 
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 �.� อาการแสดงของไวรัสโควิด-19 

      �.�.� ปวดศรีษะ     1.2.2 ไอ จาม 

      �.�.� นํ�ามูกไหล    �.�.� หายใจลาํบาก หายใจหอบเหนื�อย 

      �.�.� เจ็บคอ     �.�.� ปอดบวม ปอดอกัเสบและนํ�าท่วมปอด 

      �.�.� โรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลนัร้ายแรง      

      �.�.� มีอาการไข ้ร่างกายอ่อนเพลีย 

 1.3 กลุ่มผู้ที�มีความเสี�ยงต่อการสัมผัส 

      �.�.� ผูที้�เดินทางเขา้ไป-ออกจาก หรือแวะเปลี�ยนเครื�องบินในประเทศหรือเมืองที�มีการ  ระบาดของ

โรคอยา่งต่อเนื�อง  

      1.3.2 มีการสัมผสัอยา่งใกลชิ้ดกบัผูที้�มีผลการตรวจจากโรงพยาบาลว่ามีความน่าจะติดเชื�อไวรัสโค

วิด-19 เช่น อาศยัอยูบ่า้นเดียวกนั ดูแลรักษาผูป่้วย มีการสัมผสันํ�ามูก นํ�าลาย ไอ จาม โดยตรง 

       �.�.� บุคคลที�ออกไปขา้งนอกโดยไม่สวมหนา้กากอนามยั 

        �.�.� ผูท้ี�อาศยัในประเทศหรือเมืองที�มีการระบาดของโรคอยา่งต่อเนื�อง 

       �.�.� บุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณะสุข 

       �.�.� ผูที้�มีอาย ุ��+ และมีดรคประจาํตวัเรื�อรัง เช่น เบาหวาน โรคหลอดเลือดและหัวใจ    

 1.4 วิธีการป้องกนัไวรัสโควดิ-19 

      �.�.� รักษาร่างกายให้อบอุ่น  �.�.� หลีกเลี�ยงการไปตลาด การคา้สัตวม์ีชีวิต 

    �.�.� ไม่สัมผสัสัตวท์ี�ป่วยหรือตาย        �.�.� ไม่นาํมือมาสัมผสัตา หู จมูก ปาก  

    �.�.� ควรสวมหนา้กากอนามยัทุกครั� ง  1.4.6  ลา้งมือให้สะอาดดว้ยสบู่หรือแอลกอฮอล ์ 

    �.�.� ไม่ควรใกลชิ้ดผูค้นควรยนืห่าง �-� เมตร   

    �.�.� ควรบริโภคแต่อาหารร้อน และปรุงสุก 

       �.�.� ออกกาํลงักาย ทานอาหารใหค้รบ � หมู่ และพกัผ่อนใหเ้พียงพอ 

      �.�.�� ไม่ใกลชิ้ดผูป่้วยที�มีอาการไอ (หากเลี�ยงไม่ไดค้วรสวมหนา้กากอนามยัป้องกนั) 

�.� มาตรการในการป้องกนัโรค 

      �.�.� จาํกดัจาํนวนคนเขา้ใชบ้ริการโดยคิดเกณฑ์ พื�นที�สาํหรับให้บริการนั�งรับประทานอาหารอยา่ง

นอ้ย 2 ตร.ม.ต่อผูใ้ชบ้ริการ 1 คน 

      1.5.2 ร่วมสร้างนวตักรรมเพื�อลดเวลาในการให้บริการ ลดความแออดั หลีกเลี�ยงการติดต่อสัมผสั

ระหว่างกนั เช่น 
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      1.5.3 จดัให้มีการเหลื�อมเวลาการให้บริการ สั�งอาหารหรือจองคิวล่วงหนา้ดว้ยระบบออนไลน์ หรือ

โทรศพัทค์วบคุมเวลาในการใชบ้ริการ รวมทั�งการสร้างความรับผดิชอบต่อสงัคมเพื�อการเวน้ระยะห่าง

ระหว่างกนั 

      �.�.� พิจารณาให้มีนโยบายส่งเสริม Social Distancing เช่น “มาคนเดียวจ่ายในราคาถูกกว่ามาเป็น

กลุ่มใหญ่จ่ายแพงมากขึ�น” เป็นตน้ 

      �.�.� พนักงานบริการทุกคน ต้องสวมหน้ากากผา้หรือหน้ากากอนามัย ถุงมือ และ Face Shield 

ระหว่างปฏิบติังาน เช่น ระหว่างรับรายการอาหารแคชเชียร์และลา้งมือทุกครั� งก่อนออกไปเสิร์ฟอาหาร

รวมทั�งไม่ตะโกน ไม่พูดคุย เสียงดงั หัวเราะเสียงดงั เปิดหรือจบัหน้ากากอนามยัหรือหน้ากากผา้ และ

ไม่ควรสัมผสัผูใ้ช้บริการ โดยรักษาระยะห่างระหว่างผูใ้ช้บริการ อย่างน้อย 1 เมตร และยืนห่างจาก

พนกังานคนอื�นอยา่งนอ้ย 1 เมตร 

     1.5.6 ผูป้รุงอาหารทุกคน ใหส้วมผา้กนัเปื� อน หมวกคลุมผมตลอดการทาํอาหาร รวมทั�งพิจารณาสวม

หน้ากากผา้หรือหนา้กากอนามยั ถุงมือ และอุปกรณ์ป้องกนัละอองฝอยนํ� าลายใส่อาหาร และให้ลา้งมือ

ทุกครั� งก่อนปรุงอาหารรวมทั�งทาํความสะอาดครัวอยูเ่สมอ 

     �.�.� ผูส้ัมผสัอาหารที�มีบาดแผลตอ้งปิดแผลให้มิดชิด หลีกเลี�ยงการปฏิบติังานที�ตอ้งสัมผสัอาหาร

โดยตรงถา้ไม่สามารถหยดุปฏิบติังานไดค้วรเลี�ยงไปปฏิบตัิงานหนา้ที�อื�นแทนจนกว่าบาดแผลจะหาย

สนิท จึงกลบัมาปฏิบติังานตามปกติ 

 จากที�กล่าวมาผูเ้ขียนสรุปไดว่้า ในการระบาดของไวรัสโควิด-��ในปัจจุบนันั�นยงัคงเป็นไวรัส

ที�มีความอนัตรายถึงขั�นเสียชีวิตไดแ้ละทางแพทยที์มนกัวิจยัโรคยงัไม่สามารถผลิตยาป้องกนัที�สามารถ

รักษาให้หายขาดได ้ดงันั�นจึงตอ้งร่วมกนัช่วยกนัสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกนัไวรัสโควิด-��โดย

การสวมหนา้กากอนามยั ไม่ใกลชิ้ดผูป่้วยที�มีอาการไอ ลา้งมือให้สะอาดดว้ยเจลแอลกอฮอลทุ์กครั� งเพื�อ

ฆ่าเชื�อ หลีกเลี�ยงในที�ที�มีผูค้นเป็นจาํนวนมาก ก็สามารถทาํให้ปราจากและปลอดภยัต่อการเสี�ยงรับเชื�อ

และติดเชื�อเพิ�มมากยิ�งขึ�นภายในในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  

�. ด้านแนวคดิและทฤษฎีเกี�ยวกับการมีส่วนร่วม 

เนื�องจากเหตุการณ์ที�เกิดขึ�นในปัจจุบนันั�นก่อให้เกิดการเปลี�ยนแปลงเป็นอย่างมากทาํให้ประชาชนมี

การเสียชีวิตจากไวรัสโควิด-�� จึงตอ้งมีการสร้างการมีส่วนร่วมซึ� งกนัและกนัเพื�อช่วยในการเสี�ยงต่อ

การไปสถานที�ต่าง ๆ เพื�อไม่ให้ไปรับไวรัสมาติดต่อกนัภายในครอบครัวโดยการสวมหนา้กากอนามยั 

ลา้งเจลแอลกอฮอล์ทุกครั� ง ก็เป็นการช่วยกนัมีส่วนร่วมในการป้องกนัไวรัสโควิด-�� การมีส่วนร่วม

เป็นกระบวนการสื�อสารในระบบเปิดซึ� งเป็นการสื�อสารสองทางระหว่างบุคคลกลุ่มบุคคลชุมชนหรือ
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องคก์ารในการดาํเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ�งหรือหลายกิจกรรมทั�งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ� ง

การมีส่วนร่วมจะเกี�ยวขอ้งกบักระบวนการใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนเกี�ยวขอ้งในการดาํเนินงานพฒันา

ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมการดําเนินการ และร่วมรับผลประโยชน์ โดยมีเป้าหมายเพื�อให้บรรลุ

จุดมุ่งหมายร่วมกนัของกลุ่มและเป็นการเสริมสร้างความสามคัคีความรู้สึกร่วมรับผดิชอบกบักลุ่มดว้ย 
 

�.� แนวคิดความหมายของการมีส่วนร่วม 

นคร สําเภาทิพย ์(����) ไดใ้ห้ความหมายการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า หมายถึง การเปิด

โอกาสให้ประชาชนมีบทบาทหลกัการในการเริ�มคิด เริ�มวางแผนปฏิบติัการและมีอาํนาจตดัสินใจที�จะ

ดาํเนินการในกิจกรรมของเขาเองในชุมชนเพื�อพฒันาขีดความสามารถของประชาชนในการจดัการและ

ควบคุมการกระจายทรัพยากรและปัจจยัการผลิตที�มีในสังคม ซึ� งจะนาํไปสู่การพึ�งตวัเองมีความสามารถ

ในการช่วยตนเอง สามารถจะกาํหนดชะตาชีวิตไดด้ว้ยตนเองในทา้ยที�สุด 

สุจินต ์ดาววีระกุล (����) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า กระบวนการที�ทาํให้บุคคลสมคัรใจ

เขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจเพื�อตนเอง และมีส่วนดาํเนินการ เพื�อใหบ้รรลุถึงวตัถุประสงคต์ามที�ตั�ง

เอาไว ้ทั�งนี� ตอ้งไม่ใช่การกาํหนดกรอบความคิดจากบุคคลภายนอกหรือองคก์รที�บุคคลไดเ้ขา้มามีส่วน

ร่วมในการดาํเนินงานกิจกรรมในขั�นตอนใดขั�นตอนหนึ� งหรือทุกขั�นตอนรูปแบบการตัดสินใจของ

บุคคลในการจดัการเกี�ยวกบัทรัพยากรและปัจจัยการผลิตที�มีอยู่ จะตอ้งทาํเพื�อประโยชน์ต่อการพฒันา

ชีวติในทุก ๆ ดา้นของตนเองที�เป็นอยูใ่หดี้ขึ�นกว่าเดิม 

บุญเลิศ จิตตั�งวฒันา (����) ไดใ้ห้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า การที�ปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มคนเขา้

มามีส่วนร่วมเกี�ยวขอ้ง ร่วมมือ ร่วมรับผิดชอบในกิจกรรมการพฒันาที�เป็นประโยชน์ต่อสังคม ใน

ขั�นตอนต่าง ๆ ของการดาํเนินกิจกรรมนั�น ๆ โดยมีกลุ่มหรือองคก์รรองรับ บุคคลที�เขา้มามีส่วนร่วมการ

พฒันาภูมิปัญญา การรับรู้ สามารถคิดวเิคราะห์ และตดัสินใจ เพื�อกาํหนดการดาํเนินชีวิตไดด้ว้ยตนเอง 

2.2 องค์ประกอบของการมีส่วนร่วม  

หลักการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนและผูที้�

เกี�ยวขอ้งทุกภาคส่วนของสังคมไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมกบัภาครัฐ ซึ� งสามารถจะแบ่งระดับของการสร้าง

การมีส่วนร่วมของประชาชนออกเป็น � ระดบั ดงันี�   

     �.�.� การให้ขอ้มูลข่าวสาร (Inform) ถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับตํ�าที�สุด แต่เป็น

ระดบัที�สาํคญัที�สุด เพราะเป็นกา้วแรกของการที�ภาครัฐจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้สู่กระบวนการ มี

ส่วนร่วมในเรื�องต่าง ๆ วิธีการให้ขอ้มูลสามารถใช้ชองทางต่าง ๆ เช่น เอกสารสิ�งพิมพ์ การเผยแพร่
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ขอ้มูลข่าวสารผ่านทางสื�อต่าง ๆ การจดันิทรรศการ จดหมายข่าว การจดังานแถลงข่าว การติดประกาศ 

และการให้ขอ้มูลผา่นเวป็ไซต ์

      �.�.� การรับฟังความคิดเห็น (Consult) เป็นกระบวนการที�เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้

ขอ้มูล ขอ้เทจ็จริง และความคิดเห็น การสาํรวจความคิดเห็น การแสดงความคิดเห็นผา่นเวป็ไซต ์

     �.�.� การเกี�ยวข้อง (Involve) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานหรือรวม

เสนอแนะทางที�นาํไปสู่การตดัสินใจ เพื�อสร้างความมั�นใจใหป้ระชาชนว่าขอ้มูลความคิดเห็น และความ

ตอ้งการของประชาชนจะถูกนาํไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ เช่น การประชุม

เชิงปฏิบัติการเพื�อพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ์ การจัดตั� งคณะทํางานเพื�อ

เสนอแนะประเด็นนโยบาย 

     �.�.� ความร่วมมือ (Collaboration) เป็นการให้กลุ่มประชาชน ผูแ้ทนภาคสาธารณะมีส่วนร่วม โดย

เป็นห้างหุ้นส่วนกับภาครัฐในทุกขั�นตอนของการตัดสินใจ และมีการดาํเนินกิจกรรมร่วมกันอย่าง

ต่อเนื�อง เช่น คณะกรรมการที�มีฝ่ายประชาชนร่วมเป็นกรรมการ 

    �.�.� การเสริมอาํนาจแก่ประชาชน (Empower) เป็นขั�นที�ให้บทบาทประชาชนในระดบัสูงที�สุด โดย

ใหป้ระชาชนเป็นผูต้ดัสินใจ เช่น การลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่าง ๆ โครงการกองทุนหมู่บา้น

ที�มอบอาํนาจใหป้ระชาชนเป็นผูต้ดัสินใจทั�งหมด 

�.� แนวความคิดเกี�ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การที�ประชาชนหรือชุมชนหนึ� งๆ ได้พฒันาความสามารถในการ

จดัการ และควบคุมการใชท้รัพยากรของตนและปัจจยัการผลิตที�มีอยูใ่นสังคม เพื�อใหเ้กิดประโยชน์ทั�ง

ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเต็มที� และเหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อตนเองและสังคม ซึ� งในการมี

ส่วนร่วมนี�ไดพ้ฒันาการรับรู้ และขอ้มูลข่าวสารที�ไดรั้บ ซึ� งแสดงออกมาใชเ้ชิงของการตดัสินใจ ในการ

แ ส ด ง พ ฤ ติ ก ร ร ม แ ล ะ กํ า ห น ด รู ป แ บ บ แ ล ะ วิ ถี ชี วิ ต ข อ ง ต น เ อ ง 

 องคก์ารสหประชาชาติ (����) ไดใ้ห้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนในฐานะที�

เป็นส่วนหนึ�งของกระบวนการในการพฒันาไวว้่า คือ การเขา้ร่มกิจกรรมอย่างกระตือรือร้นและมีพลงั

ของประชาชนในระดบัต่าง ๆ คือ 

    �.�.� ในกระบวนการตดัสินใจเพื�อกาํหนดเป้าหมายของสงัคมและการจดัสรรทรัพยากรต่าง ๆ เพื�อให้

บรรลุเป้าหมายที�ตั�งไว ้

    �.�.� ในการเขา้ร่วมปฏิบตัิตามแผนการหรือโครงการในรูปแบบต่าง ๆ ดว้ยความสมคัรใจในทาง

สงัคมวิทยา “การมีส่วนร่วม” หมายถึง พฤติกรรม หรือการกระทาํอนัประกอบไปดว้ย การร่วมและการ
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สมยอมในการประพฤติปฏิบตัิตามพฤติกรรมที�เป็นที�คาดหวงัของกลุ่ม ทั�งที�เป็นทางการและไม่เป็นทาง 

ดงันั�น การมีส่วนร่วมในความหมายนี�  คือ การที�ประชาชนก่อให้เกิดสิ�งต่าง ๆ ร่วมกนันั�นเอง 

 �.� การมส่ีวนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

  การมีส่วนร่วม เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนเขา้มามีส่วนร่วมในการป้องกันโรค และเปิด

โอกาสให้ชุมชนต่าง ๆ เขา้มามีส่วนร่วม โดยมอบอาํนาจและความรับผดิชอบให้แต่ละกลุ่ม และในการ

ปฎิบติัการป้องกนัการมีส่วนร่วมตอ้งเปิดกวา้งสาํหรับทุกคนในชุมชนนั�น ๆ และเผยแพร่ให้สาธารณะ

ได้รับทราบอย่างเป็นทางการ ปัจจัยสําคญัในการสร้างการมีส่วนร่วม ปัจจัยสําคญัในการสร้างการมี

ส่วนร่วม ประกอบดว้ย ความตอ้งการขององคก์รในการสร้างการมีส่วนร่วม เริ�มจากการแลกเปลี�ยนเพื�อ

สร้างความเขา้ใจร่วมกนัในเรื�องวิสัยทศัน์และพนัธกิจ และการควบคุมกาํกบัติดตามกระบวนการสร้าง

การมีส่วนร่วมเพื�อสร้างความเขม้แขง็และยั�งยนื  

 การสร้างความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานขององคก์รโดยความเท่าเทียมและทดัเทียมกนั การมี

ส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพแบ่งไดเ้ป็นหลายระดบัตั�งแต่การสร้างเครือข่ายจนถึงการสร้างความ

ร่วมมือ ดงันี�  

     2.�.� การสร้างเครือข่าย (networking) การแลกเปลี�ยนขอ้มูลระหว่างกนัเพื�อสร้างประโยชน์

ร่วมกนั ซึ�งตอ้งอาศยัเวลาและความไวว้างใจระหว่างองคก์ร 

           �.�.� การประสานงาน (coordinating) การแลกเปลี�ยนขอ้มูลระหว่างกนัเพื�อให้บรรลุ

วตัถุประสงคร่์วมกนั 

          �.�.� การสร้างความร่วมมือ (cooperating) การแลกเปลี�ยนขอ้มูล กิจกรรม และประสบการณ์ 

ตอ้งอาศยัเวลา ความเชื�อถือไวว้างใจ ระหว่างหน่วยงานและองคก์ร 

         �.�.� การมีส่วนร่วม (collaborating) การมีส่วนร่วมยงัรวมถึงการพฒันาศกัยภาพของผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรมทั�ง � ฝ่าย เพื�อเกิดผลประโยชน์ร่วมกนั 

�.� ทฤษฎีที�เกี�ยวกับแรงจูงใจเพื�อการป้องกันโรค 

2.5.1 ทฤษฎีแรงจูงใจเพื�อป้องกนัโรค (Protection motivation theory)  

 ทฤษฎีแรงจูงใจเพื�อป้องกันโรคมีขึ�นมาครั� งแรก ในปี พ.ศ. ���� โดยโรเจอร์ (Roger R.W. 

1975) และได้ปรับปรุงแกไ้ขนํามาใช้ใหม่ในอีกครั� งในปี พ.ศ. ���� (Dunn and Rogers 1986) โดย

ทฤษฎีนี� เกิดขึ�นจากความพยายามที�จะทาํความเขา้ใจในกฎเกณฑ์ของการกระตุน้ให้เกิดความกลวั โดย

เน้นเกี�ยวกบัการประเมินการรับรู้ด้านขอ้มูลข่าวสารที�เป็นความรู้ หรือประสบการณ์ทางสุขภาพ และ

การให้ความสําคญักบัสิ� งที�มาคุกคาม และขบวนการของบุคคลเพื�อใช้ขบคิดแกปั้ญหาในสิ�งที�กาํลัง
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คุกคามอยูน่ั�น การให้ความสาํคญัแก่สิ�งที�กาํลงัคุกคาม จะหมายถึงการประเมินรวมปัจจยัต่าง ๆ ที�เป็นผล

ใหค้วามน่าจะเป็นของการเพิ�มหรือลดลงของการตอบสนองของบุคคลต่อสิ�งที�มาคุกคามทางสุขภาพ 

 ปัจจยัที�อาจส่งผลเพิ�มหรือลดของการตอบสนองอาจเป็นไดท้ั�งปัจจยัภายในหรือภายนอก

ร่างกายบุคคคล เช่น  

 �. ความรุนแรงของโรค หรือสิ�งที�กาํลงัคุกคาม (Noxiousness) 

      2. การรับรู้โอกาสเสี�ยงต่อการเป็นโรค หรือสิ�งที�กาํลงัคุกคาม (Perceived Probability) 

      �. ความคาดหวงัในประสิทธิผลของการตอบสนอง (Response Efficacy) 

และจากองคป์ระกอบหรือตวัแปรที�ทาํใหเ้กิดความกลวั จะทาํใหเ้กิดสื�อกลางของกระบวนการในการ

รับรู้ในดา้น คือ 

      1.1 ทาํใหเ้กิดการรับรู้ในความรุนแรง จนสามารถประเมินความรุนแรงได ้

      �.� ทาํใหเ้กิดการรับรู้ในการทนสถานการณ์ และเกิดความคาดหวงัในการทนรับสถานการณ์ 

      �.� ทาํใหเ้กิดการรับรู้ในความสามารถในการตอบสนองความทนรับสถานการณ์ 

จากที�กล่าวมาผูเ้ขียนคิดว่า ในการมีส่วนร่วมนั�นจึงมีความจาํเป็นและมีความสําคญัเป็นอย่าง

มาก เพื�อที�จะทาํให้ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการป้องกนัตนเองจากไวรัสโควิด-�� ในองค์การ

บริหารส่วนตาํบลเป็นจาํนวนมาก เพื�อเป็นประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวในการป้องกนัการรับเชื�อ

โดยตรง โดยการชกัชวนหรือจูงใจให้เขา้มามีส่วนร่วมโดยการสวมหนา้กากอนามยัทุกครั� งเวลาออกจาก

บา้น ก็สามารถป้องกนัการรับเชื�อไวรัสโควิด-��ได ้ดงันั�นการสร้างการมส่วนร่วมจึงมีความจาํเป็นและ

สําคญัต่อการใชชี้วิตในปัจจุบนัเป็นอย่างมากเพื�อให้ประชาชนและชาวบ้านในองค์การบริหารส่วน

ตาํบลมีความปลอดภยัมากขึ�น 

 

3. การดาํเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลในการสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันไวรัสโควิด-19   

 การดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในการสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกนัไวรัส

โควิด-�� จาํเป็นจะตอ้งมีหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งและใชแ้นวคิดมาวิเคราะห์เพื�อทาํให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการป้องกนัไวรัสโควิด-�� และทาํใหส้ามารถดาํรงชีวิตในปัจจุบนัไดอ้ยา่งมีความสุข  

�.� ส่วนสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตาํบล 

      �.�.� ขอ้มูลสาํหรับประชาชนของส่วนสาธารณสุข 

                ส่วนสาธารณสุขและสิ�งแวดลอ้ม มีภาระหน้าที�เกี�ยวกบัการควบคุมโรค การสุขาภิบาลอื�น ๆ 

ตามแผนการสาธารณสุขและขอ้บงัคบั ตาํบล การวางแผนการสาธารณสุข การประมวลและวิเคราะห์
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ขอ้มูลทางสถิติที�เกี�ยวขอ้งกบัสาธารณสุข งานเฝ้าระวงัโรค การเผยแพร่ฝึกอบรม การให้สุขศึกษา การ

จดัทาํงบประมาณตามแผนงานสาธารณสุข งานดา้นสิ�งแวดลอ้ม การให้บริการสาธารณสุข การควบคุม

การฆ่าสตัว ์จาํหน่ายเนื�อสตัว ์และปฏิบติัหนา้ที�อื�นที�เกี�ยวขอ้ง 

              งานควบคุมโรค มีหนา้ที�ความรับผดิชอบ 

                         1) งานการเฝ้าระวงั     3) งานระบาดวิทยา 

               2) งานโรคติดต่อและสตัวน์าํโรค    4) งานโรคเอดส์ 

           ภารกิจในการป้องกนัโรค และระงบัโรคติดต่อ เป็นภาระหนา้ที�ของกระทรวงสาธารณสุข โดยจะ

ดาํเนินการ ผา่นกรมควบคุมโรคติดต่อ สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ 

ตลอดจนสถานีอนามยัระดบัตาํบล ซึ� งจะเป็นหน่วยงานที�ดาํเนินการ ในพื�นที�หมู่บา้น แต่โดยที�ปัจจุบนั

ไดมี้การจดัตั�ง อบต. ขึ�น พร้อมทั�งไดก้าํหนดให้มีอาํนาจหนา้ที� ตามมาตรา 67(3) คือ ตอ้งป้องกนัโรค 

และระงบัโรคติดต่อดว้ย จึงทาํใหเ้กิดความสบัสนวา่ การป้องกนัโรค และการระงบัโรคติดต่อในพื�นที�

หมู่บา้น เป็นภาระหนา้ที�ของหน่วยงานสาธารณสุข ระดบัตาํบล หรือ อบต. 

�.� พระราชบัญญตัิโรคติดต่อ พ.ศ. 2523 

      กฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อนี�  นับว่าเป็นกฎหมายที�เน้นการควบคุมโรคติดต่อชนิดต่างๆ ที�เกิดจาก

เชื�อจุลินทรีย ์ซึ� งส่วนหนึ� งเป็นผลมาจากการสุขาภิบาลที�ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ดี เช่น โรคอุจจาระร่วง โรค

อหิวาตกโรค อาหารเป็นพิษ ไขร้ากสาด เป็นตน้ อีกส่วนหนึ�งเกิดจากการสัมผสั ระหว่างบุคคลทั�วไป ที�

ไม่เป็นโรค กบับุคคลที�เป็นโรคติดต่อ เช่น วณัโรค ไขห้วดัใหญ่ ไขท้รพิษ โรคตาแดง กามโรคชนิดต่าง 

ๆ เป็นตน้ อีกส่วนหนึ�งเกิดจากการสัมผสั หรือบริโภคสัตวที์�เป็นโรคติดต่อ เช่น โรคแอนแทรกซ์ โรค

พษิสุนขับา้ กาฬโรค เป็นตน้ 

 

�.� อาํนาจหน้าที�ของเจ้าพนักงาน 

      โดยที�กฎหมายว่าดว้ยโรคติดต่อ มิไดก้าํหนดบทบาทหนา้ที�ของราชการส่วนทอ้งถิ�น ในการควบคุม

ป้องกัน หรือระงับโรคติดต่อโดยตรง หากแต่กาํหนดให้เป็นอาํนาจหน้าที�ของ �) รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข ผูว้่าราชการจงัหวดั �) เจา้พนกังานสาธารณสุข �) พนกังานเจา้หนา้ที� 

�.� แนวคิดทฤษฎีเกี�ยวกับการบริการสาธารณะ 

      แนวคิดของ ประยรู กาญจณดลที�ให้ความหมายของคาํว่า บริการสาธารณะไวใ้นหนงัสือ “กฎหมาย

ปกครอง” ว่าบริการสาธารณะ หมายถึง กิจกรรมที�อยู่ในความอาํนวยการหรืออยู่ในความควบคุม ของ

ฝ่ายปกครองที�จดัทาํขึ�นโดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อตอบสนองความตอ้งการส่วนรวมของประชาชน 
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                   การบริการสาธารณะ หมายถึง กิจการที�อยูใ่นความอาํนวยการหรือในความควบคุมของฝ่าย

การปกครองที�จดัขึ�น เพื�อสนองความตอ้งการของประชาชน ฝ่ายปกครอง หมายถึง ฝ่ายบริหารที�รวมถึง

ขา้ราชการทุกส่วนกลาง ภูมิภาคและทอ้งถิ�นที�มีหน้าที�จะตอ้งจดัทาํบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน 

โดยมีลกัษณะดงันี�  

     1. เป็นกิจกรรมที�อยูใ่นการควบคุมของรัฐ 

     2. มีวตัถุประสงคใ์นการสนองความตอ้งการส่วนร่วมของประชาชน 

     3. การจดัระเบียบและวิธีดาํเนินบริการสาธารณะ ยอ่มแกไ้ขเปลี�ยนแปลงไดเ้สมอเพื�อใหเ้หมาะสมแก่

ความจาํเป็นแห่งกาลสมยั 

     4. ตอ้งจดัดาํเนินการโดยสมํ�าเสมอ 

     5. เอกชนยอ่มมีสิทธิที�จะไดรั้บประโยชน์จากบริการสาธารณะเท่าเทียมกนั 

     ผูเ้ขียนคิดว่า องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตอ้งบริการดูแลในเรื�องของสุขภาพของประชากรเพื�อป้องกนั

ไวรัสโควิด-�� และสานสัมพนัธไมตรีต่อประชากรในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพื�อช่วยกนัสร้างการมี

ส่วนร่วมในการป้องกนัไวรัสโควิด-��ไม่ให้ติดเชื�อ และกระตุน้ให้มีส่วนร่วมโดยการแจกหน้ากาก

อนามยั เจลแอลกอฮอลใ์หแ้ก่ประชากรในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

 

บทสรุป 

การสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกนัไวรัสโควิด-��ในองค์การบริหารส่วนตาํบล คือ การ

เสริมสร้างผลกัดันเพื�อช่วยกนัมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมการป้องกนัจากไวรัสโควิด-�� เพื�อช่วยใน

ยบัย ั�งไม่ให้เกิดการติดหรือสัมผสัจากผูที้�ติดเชื�อ การสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกนัไวรัสโควิดเป็น

ปัจจยัที�สําคญัเป็นอย่างมากต่อการดาํเนินชีวิตในปัจจุบนั หากประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการป้องกนั

โดยการสวมหนา้กากอนามยัเมื�อออกไปขา้งนอก เดินห้าง หรือทาํกิจกรรมต่าง ๆ โดยไม่สวมหนา้กาก

อนามัยอาจทาํให้มีการได้รับเชื�อจากผูที้�ติดเชื�อหรือจากการสัมผสั โดยจะทาํให้ได้รับเชื�อและอาจจะ

นํามาแพร่สู่อีกคนได้ทําให้เป็นการขยายผู ้ที� ติดเชื� อเป็นวงกว้างและอาจทําให้มีการยบัย ั�งในการ

แพร่กระจายของเชื�อได้ยาก ดังนั�นจึงมีการร่วมกนัสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกนัไวรัสโควิด-�� 

โดยการสวมหนา้กากอนามยัทุกครั� ง หมั�นลา้งมือให้สะอาดดว้ยเจลแอลกอฮอลล์ กินแต่ของปรุงสุก ไม่

เขา้ใกลผู้ที้�มีอาการไอหรือไม่สบาย จะทาํให้เป็นการป้องกนัการรับเชื�อไดแ้ละทาํให้มีผูท้ี�ติดเชื�อไวรัส

โควิด-�� ลดนอ้ยลงและสามารถยบัยั�งได ้และทาํใหก้ารใชชี้วิตประจาํวนัมความสุขโดยปราศจากไวรัส
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โควิด-��และอาจทาํให้ประเทศมีการพฒันาในดา้นต่าง ๆ เพิ�มมากขึ�นโดยไม่มีผูที้�ติดเชื�อจากไวรัสโค

วิด- 

ภาพมโนทศัน์ การสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกนัไวรัสโควิด-�� ในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� � การ

สร้างการมี ส่วนร่วมในการป้องกนั

ไวรัสโควิด- �� ในองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล 

 

อภิปรายผล 

 การสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกนัไวรัสโควิด-�� ในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล โดยตั�งแต่

มีเชื�อไวรัสโควิด-�� แพร่ระบาดที�ประเทศจีนทาํให้มีผูที้�ติดเชื�อเป็นจาํนวนมากและถึงขั�นเสียชีวิตใน

ที�สุด ทาํให้ไม่สามารถยบัย ั�งเชื�อไวไ้ดจ้นทาํให้มีเชื�อแพร่ระบาดไปทั�วโลกและผูค้นส่วนมากไม่มีการ

ป้องกนัโดยการสวมหน้ากากอนามยัโดยผูค้นจาํนวนมากในประเทศจีนไม่สามารถป้องกนัได้เพราะ

ขาดหน้ากากอนามัยจึงทาํให้มีการได้รับเชื�อและติดเชื�อเพิ�มมากยิ�งขึ�น นักแพทยแ์ละทีมวิจัยก็ยงัไม่
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สามารถผลิตยาวคัซีนที�ป้องกนัไวรัสโควิด-��ใหห้ายขาดได ้หากไม่มีการยบัย ั�งหรือการป้องกนัโดยการ

สร้างการมีส่วนร่วมเขา้มาเพื�อช่วยกนัสร้างการป้องกนัโดยการสวมหนา้กากอนามยัเพื�อให้ตนเองไม่ได้

สูดดมรับเชื�อเขา้สู่ร่างกาย หากรู้จกัการชกัชวนในการสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกนัตนเองจาก

ไวรัสโควิด-�� เป็นจาํนวนมาก สามารถทาํให้มีผูไ้ดรั้บเชื�อลดนอ้ยลงและสามารถยบัย ั�งเชื�อไวไ้ด ้ทาํให้

กิตในปัจจุบนัเป็นไปไดอ้ย่างเรียบง่ายโดยช่วยกนัป้องกนัอย่างสมํ�าเสมอ ทาํให้ใช้ชีวิตในปัจจุบนัได้

อยา่งมีความสุขโดยปราศจากไวรัสโควิด-19 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ผู้เขียนได้จัดทําข้อเสนอแนะแก่องค์การบริหารส่วนตาํบล มี � ข้อดงันี� 

              �. องคก์ารบริหารส่วนตาํบลควรเร่งสร้างองคก์ารความสัมพนัธ์การมีส่วนร่วมของประชาชน

และเจา้หนา้เพื�อป้องกนัไวรัสโควิด-19 

�. ปัจจุบนัประชาชนในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลพบว่ามีผูส้วมหนา้กากอนามยัลดลงกว่า ��% 

ทาํให้การ์ดตกตอ้งกระตุน้ดว้ยการสนับสนุนโดยการแจกหนา้กากอนามยั หรือเจลแอลกอฮอล ์เพื�อเป็น

การกระตุน้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกนัเพิ�มมากขึ�น 

�. ควรตรวจสอบเสมอว่ามีประชากร หรือบุคคลที�พึ� งเขา้มาใหม่เพิ�มเขา้มาภายในพื�นชุมชน 

ตาํบล หรือพึ�งกลบัจากต่างประเทศควรรีบดาํเนินการทนัที 
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บทคดัย่อ 

บทความวิชการนี�มีวตัถุประสงคเ์พื�อนาํเสนอเกี�ยวกบัการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน

ยคุไทยแลนด์ �.� ซึ� งคุณภาพชีวิตของประชาชนมีความสาํคญัต่อการพฒันาประเทศเป็นอย่างมาก เมื�อ

คุณภาพชีวิตของประชาชนที�มีความเป็นอยูที่�ดีนั�นก็จะสามารถนาํพาให้ประเทศให้มีการพฒันาไดอ้ย่าง

รวดเร็วทั� งในดา้นเทคโนโลยี ด้านการศึกษา ดา้นสิ� งแวดลอ้ม ด้านเศรษฐกิจ ดา้นสาธารณะสุข ด้าน

คมนาคม และภาคอุตสาหกรรมซึ� งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อง วิสัยทศัน์เชิงนโยบาย ไทยแลนด์ �.� 

ใหมี้การพฒันาประเทศอยา่งยั�งยนื และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที�ดี  

 

คาํสําคัญ: การพฒันา, ยคุประเทศไทยแลนด ์�.� 

 

Abstract 

 This article aims to present the people's quality of life improvement in the era of Thailand 

4.0. Which the quality of life of the people is very important to the development of the country. When 

the quality of life of the people with good well-being, it can lead the country to develop rapidly in 

technology, education, environment, economy, public health, transport and industrial sectors which 

are consistent with the objectives of Policy vision of Thailand 4.0 for sustainable national 

development And affect the quality of life of the people to have good quality of life. 

 

Keywords: development, Thailand 4.0 era 
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บทนํา 

ประเทศไทย �.� การดาํรงอยู ่และพฒันาประเทศเนน้การเกษตรเป็นหลกั เช่น ผลิต และขายพืช

ไร่ พืชสวน หมู หมา กา ไก่ เป็นต้น “ประเทศไทย 2.0” นอกจากเกษตรกรรมแล้วก็เน้นไปทาง

อุตสาหกรรม แต่ เป็นอุตสาหกรรมเบา เช่น การผลิต และขายรองเท้า เครื� องหนัง เครื� องดื� ม 

เครื�องประดบั เครื�องเขียน กระเป๋าเครื�องนุ่งห่ม เป็นตน้ “ประเทศไทย 3.0” ซึ� งเป็นยคุปัจจุบนัเน้นหนัก

ไปทางอุตสาหกรรมหนัก และการส่งออกเช่น การผลิต และขายส่งออกเหล็กกลา้ รถยนต์ กลั�นนํ� ามนั 

แยกก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ เป็นตน้ ประเทศไทยในยคุ �.� �.� และ �.� รายไดป้ระเทศยงัอยูใ่นระดบั

ปานกลางซึ� งประเทศจะอยูอ่ยา่งนี� ไม่ไดต้อ้งรีบพฒันาเศรษฐกิจสร้างประเทศเพราะ Thailand �.� ที�เป็น

กนัมาตลอดจนถึงทุกวนันี�มนัทาํให้รายได้ประเทศอยู่ในระดบัปานกลางเท่านั�น ไม่สามารถขบัเคลื�อน

ให้มีการพฒันาไปได้กว่านี�  เมื�อ �� ปีก่อนช่วง พ.ศ. ����-253�เศรษฐกิจของไทยเรามีการเติบโตอย่าง

มากถึงระดบั �-�% ต่อปี แต่หลงัจาก พ.ศ. ���� เป็นตน้มาจนถึงปัจจุบนัเศรษฐกิจไทยเติบโตขึ�นเพียง �-

�% ต่อปีเท่านั�น นอกจากนั�นยงัมีเรื�องของความเหลื�อมลํ� าดา้นความรํ� ารวย และก็มีเรื� องของความไม่

สมดุลในการเรากา้วขา้มพฒันา ซึ� งปัญหาเหล่านี� ส่งผลการทาํให้รัฐบาลตอ้งหันมาใส่ใจเร่งพฒันาปฏิรูป

โครงสร้างเศรษฐกิจกนัยกใหญ่เพื�อใหจ้าก Thailand �.� ไปสู่ Thailand �.� ให้ไดใ้น �-� ปีนี�  (สาํนกังาน

คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ����) 

ปัจจุบนัจากการเปลี�ยนแปลงทางสังคม มีการเปลี�ยนแปลงที�เป็นไปอยา่งรวดเร็ว ความกา้วหน้า

ของเทคโนโลยีที�มีความทนัสมยั และการใชชี้วิตของประชาชนเปลี�ยนไปจากเดิมค่อนขา้งมาก การใช้

ชีวิตของประชาชนมีความสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นทางดา้นการคมนาคมในการเดินทาง การทาํธุระ

กรรมต่างๆ และทางดา้นสาธารณะสุขที�มีความทนัสมยัมากขึ�นในการรักษาพยาบาล การเปลี�ยนแปลง

ของสังคม และทางดา้นเทคโนโลยีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนมากพอสมควร การรับอิทธิพล

จากภายนอกที�เขา้มา โดยไม่ได้เตรียมการรับมือไวล่้วงหน้า ปัญหาที�สังคมประเทศชาติกาํลงัเผชิญอยู ่

คือพฤติกรรมของกลุ่มเยาวชนมีพฤติกรรมทางร่างกาย และจิตใจที�แข็งกระดา้ง ขาดหลกัธรรมในการ

ดาํเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าทางสังคม ปัญหาที�พบบ่อยที�สุดในสื�อต่างๆ คือปัญหาการพฒันาคุณภาพชีวิต

เด็ก และเยาวชน ปัญหาสังคม ปัญหาครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจ จากสิ�งที�กล่าวมานั�น เป็นสาเหตุที�ทาํ

ใหคุ้ณภาพชีวติของประชาชนมีปัญหาอยา่งมากมาย (พระมหาอาํนาจสวสัดี, 2560)  

ปัจจุบนัประเทศไทยไดม้ีนโยบาย “ไทยแลนด ์4.0” เป็นวิสัยทศัน์เชิงนโยบายที�จะใชข้บัเคลื�อน

ประเทศการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือโมเดลพฒันาเศรษฐกิจของรัฐบาลภายใตก้ารนาํของ 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา บนวิสัยทัศน์ที�ว่า “มั�นคง มั�งคั�ง และยั�งยืน” ที�มีภารกิจสําคัญในการ
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ขับเคลื�อนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ เพื�อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง ทั� งด้านความเป็นอยู่ของ

ประชาชน การคมนาคม การรักษาพยาบาล เศรษฐกิจ และสังคมรวมไปถึงด้านเทคโนโลยี และสร้าง

หนทางพฒันาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกบัโอกาส และภยัคุกคามแบบใหม่ๆ ที�เกิดขึ�นจากการ

เปลี�ยนแปลงของสังคม และดา้นต่าง ๆ อยา่งรวดเร็ว (แนวคิดเกี�ยวกบั ประเทศไทย �.�) 

ทั�งนี� ผูเ้ขียนจึงเล็งเห็นความสําคญั หน้าที�ของรัฐบาลไทยเพื�อเร่งการพฒันาประเทศตามตาม

วิสัยทศัน์เชิงนโยบายพฒันาประเทศ และการพฒันาเศรษฐกิจตามวตัถุประสงคข์องการพฒันาประเทศ

ในยุค “ไทยแลนด์ 4.0” เพื�อให้ประชากรภายในประเทศได้รับการพัฒนาคุณ ภาพชีวิตอย่างมี

ประสิทธิภาพ และไดข้บัเคลื�อนการปฏิรูปประเทศในดา้นต่างๆ เพื�อปรับแก ้จดัระบบ ปรับทิศทาง และ

สร้างหนทางพฒันาประเทศใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ที�ย ั�งยนื 

 

การพฒันาคุณภาพชีวติ 

คาํว่า “พฒันา” เกิดขึ�น และนาํมาใช้ครั� งแรกในคริสต์ศตวรรษที� 19 โดยนักเศรษฐศาสตร์ได้

นาํมาใชเ้รียกการแกปั้ญหาที�เกิดขึ�นจากการปฏิวติัอุตสาหกรรมในยโุรป ซึ� งเกิดการเปลี�ยนแปลงจากการ

ใชแ้รงงานคนและสัตวม์าเป็นพลงังานจากเทคโนโลย ีเช่น เครื�องจกัร เครื�องยนตต่์างๆ อาชีพของคนใน

สังคมเปลี�ยนจากเกษตรกรรมเป็นการประกอบอาชีพทางดา้นอุตสาหกรรม วิถีการผลิตเปลี�ยนจากเพื�อ

การยงัชีพเป็นวิถีการผลิตเพื�อการคา้ ที�อยู่อาศยัเปลี�ยนจากชนบทมาเป็นเมือง สิ�งแวดลอ้มเปลี�ยนจาก

สิ�งแวดลอ้มตามธรรมชาติเป็นสิ�งแวดลอ้มที�มนุษยส์ร้างขึ�น หลงัจากนั�น คาํว่า พฒันา ก็ไดแ้พร่กระจาย

ออกไปทั�วโลก โดยความหมายกวา้งๆ ทั�วไปแลว้ หมายถึง การกระทาํใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงจากสภาพ

หนึ� งไปสู่อีกสภาพหนึ� งที�ดีกว่าเดิมอย่างเป็นระบบ องคป์ระกอบที�เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันามีอยูส่ามส่วน 

คือ ผูก้ระทาํให้เกิดการเปลี�ยนแปลง เจตนารมณ์ อุดมการณ์ วิธีการรวมทั�งกระบวนการต่างๆ ที�ทาํให้

เกิดการเปลี�ยนแปลง และเป้าหมายของกระทาํที�ทาํให้เกิดการเปลี�ยนแปลง ความเขา้ใจชดัเจนในแต่ละ

องค์ประกอบเหล่านี�  จึงจาํเป็นอย่างยิ�งสําหรับการศึกษาวิชาการที�ว่าด้วยการพฒันา การพฒันา เป็น

แนวคิดที�มีรากฐานมาจากสังเกตการเปลี�ยนแปลงทางด้านสังคม และวฒันธรรม ซึ� งอธิบายไวอ้ย่าง

ชดัเจนว่า สังคม และวฒันธรรมของมนุษยชาติมีการเปลี�ยนแปลงอยู่ตลอด ดว้ยสาเหตุหลายประการ

ดงัต่อไปนี�  ประการที�หนึ� ง คือ การเปลี�ยนแปลงสภาพสิ�งแวดลอ้ม  ประการที�สอง คือ การเปลี�ยนแปลง

ทางดา้นจาํนวน และปริมาณของประชากร ประการที�สาม คือ การอยู่โดดเดี�ยวเพียงลาํพงัไม่ติดต่อกบั

ผูอื้�น ประการที�สี�  คือ โครงสร้างทางสังคมและวฒันธรรม ประการที�ห้า คือ ระดับการรับรู้ และการ

เขา้ถึงเทคโนโลย ีประการที�หก คือ ปัจจยัที�ก่อให้เกิดการเปลี�ยนแปลง เช่น การเล็งเห็นความจาํเป็นใน
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การเปลี�ยนแปลง หรือการเปลี�ยนแปลงนโยบายของผูน้าํประเทศ จากปรากฏการณ์ทางสังคมที�ผ่านมา 

จะพบว่า การเปลี�ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรมเป็นเรื� องตามธรรมชาติที� เกิดขึ� นโดยไม่อาจ

หลีกเลี�ยงได้ การพิจารณาเรื� องการเปลี�ยนแปลงจึงต้องทําความเข้าใจทั� งในด้านทิศทางของการ

เปลี�ยนแปลง ขนาดของการเปลี�ยนแปลงระยะเวลาที�เกิดการเปลี�ยนแปลง สาเหตุที�ท ําให้เกิดการ

เปลี�ยนแปลง หรือเกิดการต่อตา้นการเปลี�ยนแปลง สิ�งที�จะตอ้งทาํความเขา้ใจในเบื�องตน้ คือ ความหมาย

ของการเปลี�ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรมนั� น ครอบคลุมไปถึงการเปลี�ยนแปลงไปในทางที�

ก้าวหน้า หรือถดถอยก็ได้ แต่ที� เป็นพื�นฐานแนวคิดที�สําคัญของการพัฒนา ก็คือ ทิศทางของการ

เปลี�ยนแปลง ในลกัษณะที�กา้วหนา้หรือการเปลี�ยนแปลงไปในทางที�ดีขึ�นเท่านั�น 

(พลโทฉลอง โชติกะคาม, 2542 อา้งถึงใน การพฒันาที�ย ั�งยนื, 2555)  

 ทฤษฎีลาํดับความตอ้งการ 5 ขั�น (Hierarchy of Need Theory) ของมาสโลว์จัดอยู่ในประเภท

ทฤษฎีการจูงใจ (Motivation Theory) โดยทฤษฎีดงักล่าวนี� เริ�มขึ�นในปี ค.ศ. 1950 มีจุดเริ�มตน้มาจากการ

พยายามสร้างแรงจูงใจให้กบัคนงานในอุตสาหกรรมโรงงานต่าง ๆ เพื�อกระตุน้พวกเขาให้มีกาํลงัใจใน

การทาํงานและจูงใจพวกเขาใหท้าํงานออกมาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลจนกระทั�งทฤษฎี

ดงักล่าวนี� ไดรั้บการพฒันาอย่างต่อเนื�อง สาํหรับทฤษฎีลาํดบัความตอ้งการ 5 ขั�นของอบัราฮมัมาสโลว ์

เป็นทฤษฎีที� เขาได้อธิบายผ่านทางงานเขียนของเขาชื�อแรงจูงใจและบุคลิกภาพ (Motivation and 

Personality) ไดรั้บการตีพิมพค์รั� งแรกในปี ค.ศ. 197018  โดยทฤษฎีดงักล่าว เป็นทฤษฎีที�แสดงให้เห็น

ระดบัความตอ้งการตามแรงจูงใจของมนุษย ์5 ขั�นซึ�งเรียงลาํดบัตั�งแต่ขั�นที�ต ํ�าที�สุดไปจนถึงขั�นที�สูงที�สุด 

โดยระดบัความตอ้งการทั�ง 5 ขั�นนี�จะสามารถพฒันามนุษยใ์ห้ไปถึงความเป็นมนุษยโ์ดยสมบูรณ์ (Self-

actualization) อนัเป้าหมายสูงสุดตามแนวความคิดของมาสโลวเ์ขาไดก้าํหนดระดบัความตอ้งการของ

มนุษย ์5 ขั�นดงัต่อไป 
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รูปภาพ � ลาํดบัขั�นความตอ้งการตามแนวคดิมาสโลว ์(Maslow’s Hierarchy of Human Need), มาสโลว ์

Maslow 

 

สาํหรับสาระสาํคญัของระดบัความตอ้งการ 5 ขั�นมีดงัต่อไปนี�  

ขั�นที� 1 ความตอ้งการด้านร่างกาย (Physiological needs) คือ ความตอ้งการทางสรีรวิทยาหรือ

ความต้องการด้านร่างกายมาสโลว์อธิบายว่า มนุษยจ์ะต้องได้รับการตอบสนองต่อความต้องการ

ดงักล่าวนี� เป็นพื�นฐานก่อนโดยระดบัความตอ้งการในขั�นนี�  ไดแ้ก่ ความตอ้งการอาหารนํ� าดื�มอากาศการ

พกัผอ่นความตอ้งการทางเพศความตอ้งการความอบอุ่นตอ้งการขจดัความ 

ขั�นที� 2 ความตอ้งการความมั�นคงปลอดภยั (Safety needs) คือการที�มนุษยช์อบอยู่อย่างสงบมี

ระเบียบวินยัและไม่รุกรานผูอื้�นความตอ้งการในระดบันี�อาจแยกยอ่ยไดด้งัต่อไปนี�   

ประการที�หนึ� ง ความมั�นคงในครอบครัวเช่นการมีบา้นที�แข็งแรงปลอดภยัและมีความรักใคร่ปรองดอง

กนัในครอบครัวเป็นตน้  

ประการที�สอง ความมั�นคงปลอดภยัในอาชีพเช่นมีรายได้ยุติธรรมไม่ถูกไล่ออกงานไม่เสี�ยงอนัตราย

และผูบ้งัคบับญัชาที�มีความยติุธรรมเป็นตน้ 

 

1) ความตองการดานรางกาย  

       2) ความตองการความมั่นคงปลอดภัย  

     3). ความตองการความรักและความเปน

เจาของ  

4) ความตองการเกียรติยศชื่อเสียง และ    

ความภาคภูมิใจ 

5) ความตองการตระหนักในตนเอง  
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ประการที�สาม การมีหลกัประกนัชีวิตเช่นมีผูดู้แลเอาใจใส่ยามชราและยามเจ็บไขเ้ป็นตน้ 

ขั� นที�  3 ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (Belongingness and love need) คือ 

แรงจูงใจที�มนุษยต์้องการจะแสดงความเป็นเจ้าของทั� งจากสถานะของผูม้อบความรัก และผูท้ี�ได้รับ

ความรักความรัก คือความรักความเอ็นดูความเอาใจใส่ที�ไดรั้บจากบุคคลรอบขา้ง ได้แก่ พ่อแม่ เพื�อน 

ภรรยา สามีรวมทั�งจากคนรอบขา้ง เป็นตน้ โดยความรักจากพ่อและแม่ คือความรักความห่วงใยความ

เอาใจใส่การอบรมสั�งสอนการให้อภัย และความเมตตาที�มีต่อลูกความรักจากเพื�อน คือความรักที�

ช่วยเหลือกนัเขา้ใจในทุกเรื�องโดยไม่มีปัญหาเรื�องช่องว่างระหว่างวยัเดียว ส่วนความรักของภรรยาและ

สามีคือความรักที�พร้อมที�จะดูแลคนที�ใชชี้วิตดว้ยเป็นคู่ร่วมกนัทั�งในยามสุข และยามทุกขซึ์� งความรักใน

ที�นี�  แตกต่างจากความรักที�เกี�ยวขอ้งกบัเพศหากเป็นเรื�องเพศจะเป็นความตอ้งการทางสรีระระหว่างหญิง

ชาย ชายชายและหญิงหญิง อีกทั�งมนุษยย์งัมีความตอ้งการไดรั้บการยกยอ่งจากผูอื้�น เพื�อความมั�นคงใน

ชีวิตความตอ้งการการยอมรับจากกลุ่มรวมทั�งตอ้งการแสดงความคิดเห็นในกลุ่มตอ้งการรักคนอื�น และ

ไดรั้บความรักจากคนอื�นตอ้งการความรู้สึกว่าสังคมเป็นของตนและเห็นคุณค่าของการมีชีวิตของตนเอง

ว่า สามารถทาํประโยชน์ให้กบัผูอื้�นไดม้ากเพียงใด และความตอ้งการมีเพื�อน 

ขั�นที� 4 ความตอ้งการเกียรติยศชื�อเสียงและความภาคภูมิใจ (Self-esteem need) คือ แรงจูงใจที�

จะแสวงหา และเกียรติยศศกัดิ� ศรีทั�งโดยตนเองสํานึกและผูอื้�นกล่าวยกย่องเชิดชู เช่น ความตอ้งการมี

เกียรติยศการไดรั้บยกย่อง การไดรั้บการยอมรับไดรั้บความสนใจจากคนในสังคมมีสถานภาพที�ดีทาง

สังคมมีชื�อเสียง และมีความตอ้งการที�จะไดรั้บคาํชมเชยจากสิ�งที�ตนกระทาํเป็นตน้ สิ�งเหล่าทาํให้มนุษย์

รู้สึกถึงการมีคุณค่าในความสามารถที�ตนไดรั้บการยอมรับจากผูอื้�นซึ� งเป็นไปตามธรรมชาติของลาํดบั

ขั�นเรื� องความตอ้งการด้านแรงจูงใจตามหลกัทฤษฎีของมาสโลว์ ที�แต่ละบุคคลมักจะแสวงหาความ

ตอ้งการไดรั้บการยกย่องจากผูอื้�น เมื�อตนทาํสิ�งต่างๆไดจ้นตนเองพึงพอใจนาํเสนอผลงานของตนให้

ผูอื้�นไดเ้ห็นไดส้ัมผสัจนปราศจากคาํติในที�สุดส่งผลให้กลายเป็นมนุษยที์�มีความสุขทางใจมากคนหนึ�ง 

เพราะไดรั้บความยอมรับจากผูอื้�นในสังคมในขณะเดียวกนัมาสโลวไ์ดก้ล่าวว่า ศกัดิ� ศรีที�สาํคญัต่อความ

มีสุขภาพจิตดีคือความรู้สึกนบัถือ และเคารพตนเองรวมทั�งการไดรั้บการนบัถือจากผูอื้�นที�มิใช่ลกัษณะที�

ฉาบฉวยหรือจอมปลอม 

ขั�นที� 5 ความตอ้งการตระหนกัในตนเอง (Self-actualization need) คือ แรงจูงใจเพื�อตระหนักรู้

ถึงความสามารถของตนประพฤติหรือปฏิบตัิตนตามความสามารถ และสุดความสามารถโดยคาํนึงถึง

ผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสิ�งสาํคญัดว้ย เช่นรู้จกัตนเองยอมรับตนเองเปิดใจรับฟังคาํวิจารณ์โดยไม่

ไม่มีอคติกบัผูว้ิจารณ์รู้จกัแกไ้ขตนเองในส่วนที�ยงับกพร่องตอ้งการพฒันาตนเองพร้อมที�จะรับฟังความ
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คิดเห็นของผูอื้�นเกี�ยวกบัตนเองตอ้งการคน้พบความจริงพร้อมที�จะเปิดเผยตนเองโดยไม่มีการปกป้อง

ตอ้งการเป็นตวัของตวัเอง และประสบความสาํเร็จดว้ยตวัเอง เป็นตน้ 

มาสโลว์เชื�อว่ามนุษยทุ์กคนมีความมุ่งหมายในชีวิต เพื�อที�จะบรรลุต่อการเป็นมนุษยโ์ดย

สมบูรณ์ หรือตอ้งการกา้วขึ�นมาในขั�นที� 5 ซึ� งเป็นขั�นสูงสุดตามแนวความคิดของเขากนัทุกคน แต่การที�

มนุษยทุ์กคนจะบรรลุความปรารถนาในระดับนี� นั�นจะตอ้งไดรั้บการตอบสนองของความตอ้งการใน

ลาํดบัขั�นต่าง ๆ ทั� ง 4 ลาํดบัเบื�องตน้อยา่งเพียงพอก่อน อย่างไรก็ตาม มาสโลวย์อมรับว่าทฤษฎีลาํดับ

ความต้องการ 5 ขั� นของเขานั� นมีข้อยกเว้นอยู่บางประการบุคคลที� มี บุคลิกเข้มแข็งมีคุณสมบัติ

สร้างสรรค์สูง และมีแรงจูงใจที�จะพฒันาตนเองให้มาถึงจุดความเป็นมนุษยโ์ดยสมบูรณ์บุคคลเหล่านี�

แมว้่าจะไดรั้บการตอบสนองความพึงพอใจในระดบัเบื�องตน้อยา่งไม่สมบูรณ์เช่นอาจตอ้งเผชิญหนา้กบั

การดูถูก และเหยยีดหยามตลอดจนไม่มีความมั�นคงปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นเป็นตน้ แต่ก็สามารถ

พฒันาตนมาถึงจุดความเป็นมนุษยโ์ดยสมบูรณ์ได ้(ประภสัสร วฒันา,2560) 

การพฒันาคุณภาพชีวิต ในมุมมองของนกัวิชาการไดอ้ธิบายถึงคาํว่า คุณภาพชีวิต หมายถึงการ

มีชีวิตที�ดี และการไม่เป็นทุกข ์หมายถึง การมีคุณภาพชีวิตที�ดีมานบัศตวรรษแลว้ ตามปรัชญาชีวิตของ

แต่ละคน ดังนี�  เกณฑ์ประเมินคุณภาพชีวิตประกอบด้วย ประการที�หนึ� ง มีสุขภาพดี ประการที�สอง มี

การติดต่อสื�อสารกันในสภาพสิ�งแวดล้อมของตน ประการที�สาม เป็นทรัพยากรมนุษย ์ประการที�สี�  

สามารถติดต่อกบับุคคลไดทุ้กคน ประการที�ห้า มีสติปัญญา และอารมณ์ดี ประการที�หก มีการพฒันา

เศรษฐกิจ ประการที� เจ็ด มีความมั�นคงปลอดภัย หากมองคุณภาพชีวิต ในแง่ของสิ� งแวดล้อมนั� น 

หมายถึง ลกัษณะความเป็นอยู่ของมนุษยที์�เกี�ยวขอ้งกบัสถานภาพทางการศึกษา อนามยั และเศรษฐกิจ 

เป็นไปตามลกัษณะของสิ�งแวดลอ้ม ทางชีวกายภาพ เชื�อชาติ วฒันธรรม และวิธีการลี�ยงดู โดยที�คุณภาพ

ชีวิตอยู่กับสภาพทั�วไปของสิ� งแวดลอ้มทาง ชีวกายภาพ บุคคลอยู่ในที�ทรัพยากรสิ�งแวดลอ้มที�อุดม

สมบูรณ์จะมีคุณภาพชีวิตที�ดีกว่าบุคคลที�อยูใ่นที�ขาดแคลนทรัพยากรสิ�งแวดลอ้ม โดยคุณภาพชีวิตตอ้ง

ขึ�นอยูก่บัความพึงพอใจ ซึ� งมีความแตกต่างไปแต่ละบุคคล สภาพแวดลอ้มของชีวิตที�สมบูรณ์ทั�งดา้น

สังคม เศรษฐกิจ สิ�งแวดลอ้ม ตลอดจนศาสนา วฒันธรรม ประเพณี และค่านิยมในสังคมที�ทาํใหส้มาชิก

ในชุมชนอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุข (เกษม จนัทร์แกว้, 2540)  

จากการที�ไดศ้ึกษามาผูเ้ขียนมีความเห็นว่า การพฒันาคุณภาพชีวิตตอ้งมีความเป็นอยูท่ี�ดี ทั�งใน

ด้านสุขภาพร่างกาย  การติดต่อสื�อสารกันในสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการรักษาพยาบาล และ

สิ�งแวดลอ้ม ต่าง ๆ สิ�งเหล่านี�ลว้นแต่เป็นการพฒันาคุณภาพชีวิตใหมี้ความกา้วหนา้ไปในทางที�ดีมากขึ�น
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จากเดิม เมื�อได้รับการพฒันาไม่ว่าจะเป็นทางด้านใด ก็ส่งผลดีต่อสิ� งนั� นเสมอ ในการพัฒนาก็จะมี

องคป์ระกอบต่าง ๆ ที�เขา้มาเกี�ยวขอ้งเพื�อนาํไปสู่การพฒันาคุณภาพชีวิตอยา่งต่อเนื�องและยั�งยนื 

 

ประเทศไทย �.� 

 “ไทยแลนด์ 4.0” เป็นวิสัยทศัน์เชิงนโยบายการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือโมเดล

พัฒนา เศรษฐกิจของรัฐบาลบนวิสัยทัศน์ที�ว่า “มั�นคง มั�งคั�ง และยั�งยืน” ที�มีภารกิจสําคัญในการ

ขบัเคลื�อน ปฏิรูปประเทศดา้นต่างๆ เพื�อปรับแก ้จดัระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพฒันาประเทศ

ให้เจริญ สามารถรับมือกบัโอกาส และภยัคุกคามแบบใหม่ๆ ที�เปลี�ยนแปลงอยา่งเร็ว รุนแรงในศตวรรษ

ที� 21 ได ้

 “ประเทศไทย 4.0” เป็นความมุ่งมั�นของนายกรัฐมนตรี ที�ต้องการปรับเปลี�ยนโครงสร้าง

เศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือ เศรษฐกิจที�ขบัเคลื�อนดว้ยนวตักรรม โดยมีฐานคิดหลกั คือ 

เปลี�ยนจากการผลิตสินคา้ โภคภณัฑ์ ไปสู่สินคา้เชิง นวตักรรม เปลี�ยนจากการขบัเคลื�อนประเทศดว้ย

ภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขบัเคลื�อนดว้ยเทคโนโลย ีความคิดสร้างสรรค ์และนวตักรรม เปลี�ยนจากการ

เน้นภาคการผลิตสินคา้ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ�น ดงันั�น “ประเทศไทย 4.0” จึงควรมีการเปลี�ยน

วิธีการทาํที�มีลกัษณะสาํคญั คือ เปลี�ยนจากการเกษตร แบบดั�งเดิมในปัจจุบนัไปสู่การเกษตรสมยัใหม่ ที�

เน้นการบริหารจดัการและเทคโนโลย ี(Smart Farming) โดย เกษตรกรตอ้งรํ�ารวยขึ�น และเป็นเกษตรกร

แบบเป็นผูป้ระกอบการ (Entrepreneur) เปลี�ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที�มีอยู ่และรัฐตอ้งให้

ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา นําไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups บริษัทเกิดใหม่ที� มี

ศกัยภาพสูง เปลี�ยนจาก Traditional Services ซึ� งมีการสร้าง มูลค่าค่อนขา้งต ํ�า ไปสู่ High Value Services 

และเปลี�ยนจากแรงงานทักษะตํ�าไปสู่แรงงานที�มีความรู้ ความเชี�ยวชาญ และทักษะสูง ส่งผลให้

เศรษฐกิจไทยมีแนวโนม้ดีขึ�น การพฒันาเศรษฐกิจไทยในยคุ 4.0 ตอ้งกลา้ลงทุนในการพฒันา และการ

เปลี�ยนแปลงระบบการเปลี�ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่“ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที�

ขบัเคลื�อนด้วยนวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์เน้นภาคบริการแทนการผลิต

ภาคอุตสาหกรรมในการขบัเคลื�อนประเทศ แนวทางสาํคญั คือ การเพิ�มมูลค่าใหสิ้นคา้โดยเฉพาะ บริษทั 

ใหญ่ที�ต ้องกลา้ลงทุนคน้ควา้วิจัยเพื�อพฒันาทั� งอุตสาหกรรม และการบริการให้สามารถแข่งขันกับ

ประเทศอื�นๆ ได้พร้อมทั� งพัฒนาระบบดิจิทัลให้เทียบเท่ากับต่างประเทศ เพราะเศรษฐกิจในยุค 4.0 

เทคโนโลยดิีจิทลัเป็นหัวใจสาํคญัในการสื�อสาร และการเปลี�ยนแปลง (เพญ็ประภา ศรีประสม, 2560) 
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กลไกหนึ� งที�จะขับเคลื�อนไปสู่เศรษฐกิจไทย 4.0 นั� นคือ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมซึ� งจะต้องมีการ

ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัเขา้มาในการผลิตสินคา้ต่าง ๆ มากยิ�งขึ�นจากความร่วมมือกบั บริษทั ชั�นนาํ

ระดบัโลกอยา่งเช่น บริษทั ออโตเ้ดสกก์บัสวทช. จะช่วยยกระดบั SME ไทยในการใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลั

ในการออกแบบ และผลิตรวมทั�งยกระดบัความสามารถของบุคลากรไทยให้รองรับอุตสาหกรรมการ

ผลิตในอนาคตซึ� งนับว่าเป็นกา้วแรกเพื�อพฒันาประเทศไทยตามโมเดลประเทศไทย 4.0 (พิเชฐ ดุรงค

เวโรจน์, 2559) 

การพัฒนาประเทศรัฐบาลได้กาํหนดนโยบายประเทศไทย 4.0 เพื�อยกระดับประเทศจาก

ประเทศที�พึ�งพาการส่งออกหรือ Exported economy ไปสู่เศรษฐกิจฐานความรู้หรือ Knowledge-based 

economy ที�มีการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมขณะเดียวกนัก็ใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาดา้นเกษตรไป

พร้อมกนั ซึ� งเป็นการเตรียมพร้อมของไทยต่อการเปลี�ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ที�กาํลงัเกิดขึ�นดว้ย เชื�อ

ว่าอาเซียนมีบทบาทสาํคญัที�จะช่วยให้ไทยสามารถเชื�อมโยงเศรษฐกิจ และการคา้ในระดบัภูมิภาค และ

นอกภูมิภาคโดยการเชื�อมโยงระบบโลจิสติกส์ ซึ� งจะมีเส้นทางคมนาคมเชื�อมโยงที�สําคัญ ได้แก่ 

สิงคโปร์-มาเลเซีย-ไทย-ลาว-ยนูนาน ไทยกบัพม่า ที�สามารถเชื�อมต่อไปยงัอินเดียตลอดจนเป็นโอกาส

ในการเชื�อมโยงกบัจีน และอินเดียผ่านเส้นทาง One Belt One Road ของจีนอีกดว้ย (นางอภิรดี ตนัตรา

ภรณ์, 2559) 

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เป็นส่วนสําคญัของการขบัเคลื�อน“ ไทยแลนด์ 4.0” โดยมีเป้าหมาย

ครอบคลุม 5 ด้านสําคญัของการปฏิรูปประเทศไทย 4.0 โดยจะยกตวัอย่างดา้นอาหาร และการเกษตร 

เช่น สตาร์ทอพัไทยแลนด ์เช่น สร้างเมืองนวตักรรมอาหาร (Food Innopolis) ที�เป็นการนาํองคค์วามรู้สู่

นโยบายที�นํามาปฏิบัติจริงโดยเฉพาะเรื� องอาหารที�ต้องอาศัยการวิจัย และพัฒนาสู่การแปรรูปให้

สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งได้ นวตักรรมอาหารเป็นนโยบายที�ปฏิรูปประเทศไทยจากฐานเกษตรสู่การ

แปรรูปโดยใชน้วตักรรมเพื�อเพิ�มมูลค่าใหสู้งขึ�นโดยรัฐจะทาํหน้าที�ส่งเสริมทุกส่วน และเชิญภาคเอกชน

มาลงทุนในดา้นการวิจยัเมืองนวตักรรมอาหารนี�ตั�งอยูบ่นพื�นที� 200 ไร่ และเตรียมพร้อมสาํหรับการวิจยั 

และพฒันาจากทุกภาคส่วนผลที�ไดคื้อมูลค่าที�เพิ�มสูงขึ�นจะกลบัไปยงัห่วงโซ่คุณค่า (Value) Crain) จะ

ตกอยูก่บัเกษตรกรในที�สุด (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 2559) 

การศึกษาเป็นส่วนหนึ� งที� เข้ามามีบทบาทและหน้าทีหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน  และเมื�อมีเทคโนโลย ีนวตักรรมเขา้มาเกี�ยวขอ้ง การศึกษาในระดบัอุดมศึกษาก็มกัจะถูกนึก

ถึงเป็นลาํดับแรก ซึ� งไม่ควรเป็นเช่นนั�น แต่ตอ้งเริ�มให้ความสําคญักนัตั�งแต่ระดับปฐมวยั ไล่มาจนถึง

ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) รวมไปถึงการศึกษาสายอาชีพและระบบการศึกษานอก
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สถานศึกษาแบบต่อเนื�อง (Life-Long Learning) โดยต้องมีแผนการพัฒนาคนที�ถูกออกแบบมาให้

สอดคลอ้งกนัในทุกระดับและสาขา เพื�อการไปสู่เป้าหมายเดียวกนั ตอ้งมีการพฒันาคนอย่างต่อเนื�อง

และเป็นระบบ เพื�อไปทาํหน้าที�ต่าง ๆ ที�สอดรับกัน และต่อยอดซึ� งกันและกนั ต้องให้คุณค่ากบัทุก

ระดับการศึกษาทุกอาชีพ ซึ� งการปรับเปลี�ยนประเทศไทยไปสู่โมเดล Thailand 4.0 นั� น จะเห็น

ปรากฏการณ์ที�เกี�ยวขอ้งกบัคนไทยเกิดขึ�นอย่างแน่นอน 2 ประการ คือ 1. งานและอาชีพจาํนวนหนึ� งจะ

หายไปเนื�องจากถูกทดแทนไดด้ว้ยการใชเ้ทคโนโลยแีละ/หรือเครื�องจกัรกลระบบอจัฉริยะ (Intelligence 

Manufacturing) และ 2. คนไทยที�ไม่มีทักษะเพียงพอสําหรับการทํางานด้วยเทคโนโลยี ความคิด

สร้างสรรค ์และนวตักรรม จะสูญเสียงานให้กบัคนต่างชาติที�มีความสามารถนั�น ปรากฏการณ์ทั�งสองนี�

สามารถส่งผลให้เกิดปัญหาคนไทยว่างงาน ขาดรายได ้ซึ� งจะกลบักลายเป็นปัญหาฉุดรั� งการกา้วพน้กบั

ดกัรายไดป้านกลางของประเทศไทย รวมไปถึงปัญหาทางสังคมอีกมากมาย (สาํนักงานเลขาธิการสภา

ผูแ้ทนราษฎร, 2559) 

ประเทศไทยติดกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) กว่าสองทศวรรษ 

สาเหตุมาจากประเทศไทยมีขีดความสามารถในการพฒันา และผลิตนวตักรรมค่อนขา้งตํ�ารวมทั�งความ

แพร่หลายในการใช้เทคโนโลยีเพื�อสร้างมูลค่าเพิ�ม ให้กับผลิตภัณฑ์ยงัไม่เพียงพอต่อการผลักดัน

ประเทศไทยไปสู่ประเทศที�มีรายได้สูงซึ� งถือเป็นอุปสรรคสําคญัระดับชาติที�ทุกภาคส่วนตอ้งช่วยกนั

แกไ้ข มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ในฐานะภาคการศึกษาที�ร่วมขบัเคลื�อนประเทศไทยมียุทธศาสตร์ใน

การพัฒนาแนวทางการศึกษาที� เข้มแข็ง และทันโลกสมัยใหม่มุ่งสร้างบุคลากรที� มีความเชี�ยวชาญ

ครอบคลุมในทุกสาขาอาชีพ เช่น ดา้นอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีซึ� งเป็นกาํลงัสาํคญัใน

การขบัเคลื�อนเศรษฐกิจของไทยให้กา้วหนา้ผ่านนวตักรรมความคิดสร้างสรรคง์านวิจยั และเทคโนโลยี

อนัสอดรับกบันโยบายของภาครัฐที�ตอ้งการพาสังคมไทยกา้วสู่โมเดลเศรษฐกิจใหม่“ ประเทศไทย 4.0 

(สาํนกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร, 2559)   

จากการที�ได้ศึกษามาผูเ้ขียนมีความคิดเห็นว่า ประเทศไทย �.� มีการขบัเคลื�อนประเทศด้วย

การศึกษา เทคโนโลย ีและภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที�เขา้มามีบทบาทในการที�จะขบัเคลื�อนประเทศให้มี

ความทนัสมยั และกา้วไกลมากขึ�น สิ�งเหล่านี� เป็นตวัเชื�อมโยงและเป็นหวัใจหลกัที�จะทาํให้ประเทศไทย

ไดมี้การพฒันาอยา่งย ั�งยนื  
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การพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในยุคประเทศไทย �.� 

ในปัจจุบนัการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยแลนด์ 4.0 เป็นการมุ่งเน้นสู่ความมั�นคง 

มั�งคั�ง ย ั�งยืน อย่างเป็นรูปธรรมโดยมีแนวคิดสําคญั คือ หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที�เน้นการสร้าง

ความเขม้แข็งจากภายในเชื�อมโยงสู่ประชาคมโลก เปลี�ยนกระบวนการพฒันาสู่การสร้างรากแกว้ โดย

ปรับเปลี�ยนจากเศรษฐกิจที�เคยพึ� งพาเทคโนโลยีจากภายนอกเป็นหลกัไปสู่การพึ�งพาตนเอง โดยใช้

เทคโนโลยทีี�เหมาะสม โดยเริ�มจากฐานสําคญั คือ การสร้างคนสู่การเป็นพลเมืองที�มีคุณภาพเป็นสังคม

อุดมปัญญา เมื�อคนไทยมีคุณภาพ จึงนาํไปสู่การขบัเคลื�อนด้วยนวตักรรม กองบริหารงานวิจัยและ

ประกนัคุณภาพการศึกษา (2560)  

นโยบายไทยแลนด์ 4.0 เป็นนโยบายเศรษฐกิจที�จะนําพาประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดัก

ประเทศรายไดป้านกลางกบัดกัความเหลื�อมลํ�าทางสังคมและเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตของประชาชน กบั

ลกัความไม่สมดุลพร้อม ๆ กบัเปลี�ยนประเทศไทยไปสู่ ประกาศในโลกที�หนึ� งที�มีความมั�นคง มั�งคั�ง 

และยั�งยืน ในบริบทของการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที�  � อย่างเป็นรูปธรรม ตามแนวทางที�แผน 

ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปีไดว้างไว ้(ปรีชา ปาในรัมย,์ 2559, อา้งถึงใน จารุณี มนปราณีต, 2561)   

เมื�อประเทศไทยกาํลงัจะกา้วเขา้สู่ Thailand 4.0” แนวโนม้ที�อาจจะเกิดขึ�นประเทศไทยจะตอ้ง

ปรับตวัให้ทนักระแสโลกดว้ยการเตรียมตวักา้วเขา้สู่การพฒันาในรูปแบบใหม่ ที�ธุรกิจจะตอ้งแข่งขนั

กนัดว้ยความรู้ความคิดสร้างสรรค์ และนวตักรรมขณะเดียวกนัยงัมีอีกหลายปรากฏการณ์ที�จะเกิดขึ�น

พร้อม ๆกบัการเปลี�ยนผ่านสู่ยคุ �.� อยา่งไม่สามารถหลีกเลี�ยง จะตอ้งมองการณ์ไกล คาดการณ์ถึงสิ�งที�

ไม่คาดฝัน  ไวล่้วงหนา้ และเตรียมหาหนทางรับมือที�เหมาะสมกบัการดาํเนินชีวติของตน (สมบติั กุสุมา

วสีม, 2559, อา้งถึงใน ธนิกานต ์ศรีจนัทร์ และคณะ, ����) การพฒันาคุณภาพชีวิตถือเป็นสิ�งสําคญัใน

การเตรียมตวัที�จะกา้วเขา้สู่ยดุใหม่ ถือไดว้่าเป็นการสร้างรากฐานของระดับการดาํรงชีวิตของคนให้ดี

ขึ�น โดยการให้ความรู้การฝึกดา้นคุณธรรมการส่งเสริมสุขภาพอนามัยการประกอบอาชีพรวมกันอยู่

ร่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุขในประเทศไทยไดม้ีการสร้างเกณฑม์าตรฐานของคุณภาพชีวิตเป้าหมาย

หลกัในการ“ พฒันาคุณภาพชีวิต” คือการให้มีความสามารถในการ“ พึ�งพาตนเอง "จุดเริ�มตน้ของการ

พฒันาคุณภาพชีวิตคือเริ�มจากการพฒันา“ ตนเอง" ซึ� งเป็นหน่วยย่อยของสังคมในการที�จะกา้วเขา้สู่ ยุค

ไทยแลนด์ �.� (คะนึงนิจ อนุโรจน์,แนวทางในการพฒันาตนสู่การพฒันาคุณภาพชีวิต, 2561) และทั�งนี�

ในปัจจุบนัการพฒันาตนเองตามหลกัพุทธศาสนา ถือเป็นสิ�งสําคญัอีกอย่างหนึ� งในการพฒันาคุณภาพ

ชีวิต เพราะได้มีการวิเคราะห์พฤติกรรม (การกระทาํของคน) ไวใ้นสองลักษณะ คือ ลักษณะที�หนึ� ง 

พฤติกรรมที�ก่อให้เกิดทุกข ์เกิดจากการไม่รู้หรืออวิชาตณัหา เช่น ความโลภอยากไดข้องคนอื�นเกิดการ
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ลกัขโมยเป็นพฤติกรรมที�ก่อใหเ้กิดทุกข ์ลกัษณะที�สอง พฤติกรรมสลายทุกข ์(การแกปั้ญหา) เมื�อคนเรา

เกิดความทุกขจ์ะก่อให้เกิดพฤติกรรมในการแกปั้ญหาคือสร้างปัญญาและฉันทะ เพื�อให้เกิดการศึกษา รู้

วิธีการในการแกปั้ญหาจากพฤติกรรมดงักล่าว แนวพุทธศาสนาจึงไดก้าํหนดแนวทางในการพฒันาตน

ไวด้งันี�  ขั�นที�หนึ� ง นาํสู่สิกขา คือ ขั�นของการฝึกฝนตนเองในการศึกษา การฝึกฝนให้เกิดสัมมาทิฏฐิ ซึ� ง

เป็นรากฐานของการฝึกและพฒันาตนเอง ซึ� งประกอบดว้ยปัจจยั สองประการ คือ ประการที�หนึ� ง ปัจจยั

ภายนอก (ปรโตโฆษะ) คือ การกลั�นกรองรับเอาคาํอบรมสั�งสอนจากพ่อ แม่ พี� น้องสื�อมวลชนต่าง ๆ 

ซึ�งเป็นพื�นฐานในการรับเอาความรู้ สังคม และวฒันธรรมที�ดีในการพฒันา ตนเองต่อไป ประการที�สอง 

ปัจจยัภายใน (โยนิโสมนสิการ) (ที.ม.อ. (ไทย) 2/11/556) คือ การรู้จกัเลือกปฏิบตัิ เลือกหากลัยาณมิตร 

ซึ� งคนมองเห็นประโยชน์และสามารถตีคุณค่าได ้ซึ� งจะตอ้งมีการฝึกฝนตามองคป์ระกอบดา้นการมีสติ

พื�นฐานเป็นผูม้ีศีล มีระเบียบ วินัย เป็นผูมี้แรงจูงใจใฝ่สร้างสรรค ์เป็นผูม้ีความเป็นมนุษยอ์ยา่งสมบูรณ์

เป็นผูมี้ความเชื�อในหลกัเหตุผลมีความกระตือรือร้นและการเป็นผูมี้วิจารณญาณหาเหตุผล รู้จกัพิจารณา

อยา่งรอบคอบ ขั�นที�สอง ไตรสิกขาเป็นขั�นการพฒันาคนอยา่งสมบูรณ์แบบ และในขั�นนี�ตอ้งมีการศึกษา

เรื�องศกัยภาพของมนุษยห์ลกัสาํคญัในการพฒันามนุษยใ์นขั�นนี�  คือ (สุมานพ ศิวารัตน,์ 2560) ประการที�

หนึ� ง ศีล เป็นการฝึกพฤติกรรมโดยมีวินัยเป็นเครื�องมือในการฝึก ประการที�สอง สมาธิ เป็นการฝึกดา้น

จิตฝึกดา้นคุณธรรมความมีจิตเมตตาความเอื�อเฟื� อเผื�อแผ่ ประการที�สาม ปัญญา เป็นการฝึกในดา้นการรู้

การพิจารณาการไตร่ตรองหาเหตุผล 

ในขณะที�สังคมโลกกาํลังมีการเปลี�ยนแปลงสังคมของชุมชนกาํลังได้รับผลกระทบด้าน

เศรษฐกิจเทคโนโลยีสมยัใหม่ การที�จะพฒันาตนเอง ให้เกิดความสมดุล สามารถปรับตนเองให้มีชีวิต

เป็นสุขนั� น ควรจะเริ�มสร้างค่านิยมที�เหมาะสมดังนี�  การพึ� งตนเองการขยนัหมั�นเพียรและมีความ

รับผิดชอบ เป็นการฝึกตนเองในความรับผิดชอบการใช้จ่ายของตนเองและครอบครัว การหารายได้ที�

เหมาะสม หลีกเลี�ยงการฟังผูอื้�น การประหยดัและอดออม เป็นการฝึกฝนตนเองเรื� องการใช้จ่ายที�

เหมาะสมกบัฐานะ การมีระเบียบวินัย และการเคารพกฎหมาย เป็นการฝึกฝนตนเองในการเคารพกฎ 

และกติกาไม่ละเวน้ปฏิบติัตามกฎระเบียบเพื�อให้ตนเองสบาย  การปฏิบติัตามคุณธรรมของศาสนา หลกั

ศาสนามุ่งให้ทุกคนทาํความดี มีความเมตตากรุณาในแก่นแทข้องศาสนา และการพฒันาอีกระดบัหนึ� ง

ในการการพฒันาตนเอง คือ การพฒันาครอบครัว ครอบครัวเป็นศูนยร์วมแห่งความรัก ความอบอุ่น 

โดยเฉพาะอย่างยิ�ง ครอบครัวไทยที�เป็นครอบครัว พื�นฐาน "สมาชิกในครอบครัวพ่อ แม่ ลูก จะมี

ความรู้สึกว่าครอบครัวเป็นศูนยร์วมของความรัก ความอบอุ่น และความ มั�นคงพฤติกรรมของสมาชิก

ของครอบครัว หนา้ที�ของครอบครัว หน้าที�ของสมาชิกในครอบครัว เป็นพื�นฐานเบื�องตน้ของการเป็น
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ประชาธิปไตย สมาชิกในครอบครัวรู้จักบทบาทหนา้ที�และการปฏิบติัต่อกนั การแบ่งความรับผิดชอบ

เป็นส่วนหนึ�ง ซึ� งจะปลูกฝังวฒันธรรมของประชาธิปไตยที�เริ�มตน้ที�ครอบครัว การพฒันาความสัมพนัธ์

เริ�มจากจุดเลก็ ๆ คือ ตนเอง จากตนเองไปสู่ความสัมพนัธ์ในครอบครัวกวา้งออกไปอีก คือสังคม ชุมชน 

สังคมโลก พฤติกรรมการสร้างความสัมพนัธ์เป็นธรรมชาติของมนุษย ์ทั�งนี�  การพฒันาคุณภาพชีวิตดว้ย

การถือหลกัในศีลธรรม ศีลเป็นเรื�องของความสัมพนัธ์ในสังคม การพฒันาศีลก็ คือการพฒันาในด้าน

การมีชีวิตอยู่ร่วมกบัผูอื้�นในสังคม พฒันาศีลเบื�องตน้ ก็คือ ไม่ก่อการเบียดเบียน ไม่ทาํความเดือดร้อน

แก่ผูอื้�น หรือสังคมในทางฝ่ายลบ ต่อมาในทางบวกก็คือ ประพฤติกรรมสิ�งที�เป็นประโยชน์เกื�อกูลต่อ

ผูอื้�น การมีระเบียบวินัยการอยูร่่วมกบัผูอื้�นด้วยดี ทั� งนี�  การพฒันาตนเองในหลกัศีลธรรม ถือเป็นการ

พฒันาโดยเริ�มจากตนเอง เพื�อส่งผลต่อ การดาํเนินชีวิตในสังคม เมื�อสังคมมีความสงบสุข คุณภาพชีวิต

ของคนในสังคมก็จะมีคุณภาพที�ดีมากขึ�น 

ปัจจยัที�มีผลต่อคุณภาพชีวิต ได้แก่  การศึกษา อาชีพ รายไดค้รัวเรือนเฉลี�ยต่อเดือน การมีเงิน

ออม ความพึงพอใจกบัสิ�งแวดลอ้ม ทั�งสิ�งแวดลอ้มทางธรรมชาติ และสิ�งแวดลอ้มทางสังคม ความรู้สึก

พึงพอใจกบับริการดา้นการรักษาพยาบาลของรัฐ ความรู้สึกพึงพอใจกบับริการสาธารณูปโภคของรัฐ 

การเขา้ถึงทางดา้นเทคโนโลยี การจดัการศึกษาของรัฐ ความคิดเห็นเกี�ยวกบัคุณธรรมจริยธรรมของคน

ไทยและความรู้สึกพึงพอใจในคุณภาพชีวิตแต่ละดา้น ส่วนปัจจยัที�มีผลทางลบ ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มที�

ไม่ดี รายจ่ายครัวเรือนเฉลี�ยต่อเดือน และการมีหนี� สิน โรคภยัไขเ้จ็บต่าง ๆ ทั�งนี� รัฐบาลควรที�จะเขา้มามี

ส่วนร่วมในการพฒันาปัจจยัในดา้นต่าง ๆ ที�มีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน มีการจดับริการทางดา้น

สาธารณูปโภคให้กบัประชาชน ส่งเสริมด้านการศึกษาและเทคโนโลยีต่าง ๆ ด้านการรักษาพยาบาล 

และส่งเสริมให้ประชาชนที�ด้อยโอกาสได้มีอาชีพสามารถพึ� งพาตนเองได้ ปัจจัยเหล่านี� ล้วนเป็น

แนวทางในการพฒันาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน และอาจส่งผลใหป้ระชาชนมีคุณภาพชีวิตและความ

เป็นอยูที่�ดีมากขึ�น (มนตรี เกิดมีมูล, 2559) 

 

บทสรุป 

 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในยุคไทยแลนด์ �.� นั�นถือเป็น สิ� งสําคญัอย่างมากใน

การพัฒนาประเทศให้ก้าวไปสู่ การพัฒนาในรูปแบบใหม่เพื�อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ 

ยทุธศาสตร์ชาติ �� ปี โดย การพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนนั�น เป็นใจความสําคญัในการที�จะทาํ

ให้ประเทศมีการพฒันาไปในทางที�ดีขึ�น ซึ� งเริ�มจากการพฒันาที�ตวั ของประชาชน ให้มีคุณภาพที�ดี ทั�ง

ดา้นจิตใจ วาจา และการปรับปรุงตวัเองให้มีความรู้ ความสามารถเพื�อใชท้กัษะความชาํนาญสร้างความ
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เชื�อมั�นในศกัยภาพของตนแลว้เปลี�ยนแปลงชีวิตใหม่ให้กลายเป็น คนมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที�ดี และ

เป็นที�ยอมรับในสังคมแนวคิดการพฒันาคุณภาพชีวิตการพฒันาคุณภาพชีวิตเป็นทั�งการพฒันาความรู้

ทกัษะ พฤติกรรมเพื�อนาํไปสู่การพฒันาทศันคติทางดา้นจิตใจ และอุปนิสัยเพื�อคน้หาตนเองเพิ�มทกัษะ 

รวมถึงการปรับเปลี�ยนพฤติกรรมไปตามสิ�งแวดลอ้มที�เปลี�ยนไปเพื�อพฒันาคุณภาพชีวิตจะตอ้งมีการ

พฒันาในมิติต่าง ๆ คือ การพฒันาคุณภาพชีวิตทางดา้นร่างกาย การพฒันาคุณภาพชีวิตทางดา้นอารมณ์ 

และการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านสติปัญญา เป็นการเพิ�มทักษะทางด้านความรู้ให้กับตนเอง การ

พฒันาคุณภาพชีวิตยอ่มมีประโยชน์ต่อผูพ้ฒันา คือ การพฒันาคุณภาพชีวิตช่วยทาํให้ บุคคลดาํเนินชีวิต

อยู่ในสังคมโดยมีแนวทางในการดาํรงชีวิตที�ดีขึ� น ซึ� งจะส่งผลให้สังคมมีความสงบสุขไปด้วย การ

พฒันาคุณภาพชีวิตกระตุน้ให้บุคคล และสังคมเกิดความกระตือรือร้นคิดที�จะปรับปรุงตนเอง สังคม 

และสิ� งแวดล้อมให้ดีขึ�นอยู่เสมอ การพัฒนาคุณภาพชีวิตทาํให้บุคคลรู้จักใช้ปัญญามีเหตุผลความมี

คุณธรรมจริยธรรมหลักจิตวิทยาหลกัการ บริหารเพื�อมาแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ที�เกิด การพฒันาคุณภาพ

ชีวิตทาํให้บุคคล และสังคมมีการอยูร่่วมกนัดว้ยความสมานฉนัทช่์วยสดปัญหาความขดัแยง้และปัญหา

สังคม ทาํให้บุคคลและสังคมมีความรู้ความเขา้ใจอยูร่่วมกนัอย่างสันติสุขเกิดการร่วมมือร่วมใจในการ

ส่งเสริม ศิลปะวฒันธรรมประเพณีและค่านิยมที�ดีงามให้เกิดขึ�นในสังคม  

ทั�งนี� ผูเ้ขียนมีความเห็นว่า การพฒันาคุณภาพชีวิตในยุคไทยแลนด์ �.� ยงัมีเทคโนโลยทีี�เขา้มา

เป็นตัวกลางในการขับเคลื�อนประเทศ ทั� งในด้านการศึกษา ด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ ด้าน

สาธารณะสุข ด้านคมนาคม ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ และสามารถนําความรู้ทางด้านต่าง ๆ มาเป็น

แนวทางในการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยูที่�ดี เมื�อประชาชนมีคุณภาพชีวิตที�ดี

นั�น ก็สามารถทาํให้ประเทศมีความกา้วหน้าส่งผลให้การพฒันาคุณภาพชีวิตของของประชาชนมีการ

พฒันาอยา่งต่อเนื�องและยั�งยนื  
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สังคมในวงกวา้ง ผูเ้ขียนไดท้บทวนงานวิจยัและกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัการประกอบอาชีพเด็กนั�งดริ� ง 

พบว่ามีอยา่งน้อย 3 ฉบบัที�สําคญัหวงัเป็นอย่างยิ�งว่าบทความนี� จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมในการรับรู้

และทาํความเขา้ใจถึงอาชีพเด็กนั�งดริ�งอยา่งแทจ้ริง 

 

คาํสําคัญ: เด็กนั�งดริ�ง 
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Abstract 

 This article is a study of “a bargirl” or on the term include a B-girl or a juicy girl in the 

case study of Khlong Luang district in Pathum Thani province that a bargirl is defined by the 

researcher as a woman who entertains the customers in an entertainment place. The purposes of this 

article are to study 1. To study the occupation of children sitting drinking.  2. The social acceptance in 

this career.  The study results show that a bargirl career mostly causes and motivates by the impulsion 

of economy. As for the social acceptance, it is not broadly accepted. There are at least three issues of 

the literature review and the laws related to a bargirl career. Hopefully this article will be beneficial 

for the society in the truly perception and understanding in a bargirl career. 

 

Keywords: Bargirl To study the occupation of children sitting drinking in a case study in Khlong  

        Luang, Pathum Thani Province 

 

บทนํา 

 โดยทั�วไปคนส่วนใหญ่มีความเข้าใจคําว่า “เด็กนั�งดริ� ง” ที� แตกต่างกันไปหลากหลาย

ความหมายและมีความล่อแหลมต่อการกระทําความผิดตามกฎหมาย ผู ้เขียนจะพยายามอธิบาย 

ความหมาย สาเหตุ หรือแรงจูงใจ ในการเขา้มาประกอบอาชีพของผูห้ญิงที�ทาํงานในอาชีพนี�           ซึ� ง

จากการคน้หาความหมายเด็กนั�งดริ�งไม่พบความหมายที�เฉพาะเจาะจง ซึ� งผูว้ิจยัจึงนิยามความหมายของ

คาํวา่เด็กนั�งดริ�งเพื�อใหเ้กิดความเขา้ใจว่า “เด็กนั�งดริ�ง” หมายถึง ผูห้ญิงที�ทาํหนา้ที�บาํเรอ ปรนนิบติัลูกคา้

ในสถานบนัเทิง ซึ�งจะเป็นที�ดึงดูดใหค้นทั�วไปเขา้มาใชบ้ริการในสถานบนัเทิง ดงัภาพต่อไปนี�  
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ตวัอยา่งภาพ1 ร้าน Milk Club อยูใ่นโครงการเดอะ ฮาร์เบอร์ ถนนหว้ยแกว้ 

ที�มา Written by นา้อว้น 

จากภาพดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ผู ้ใช้บริการจะเข้ามาพบปะสังสรรค์หรือมาเพื�อผ่อนคลาย

ความเครียดหลงัจากเสร็จภาระกิจการเรียน การทาํงานที�สิ�นสุดลงเพื�อตอบสนองความตอ้งการของทุก

คนและทุกระดบัไม่ว่าจะเป็นผูบ้ริหารหรือผูใ้ชแ้รงงานเจา้ของกิจการหรือลูกจา้งยอ่มมีความตอ้งการหา

ความสุข สนุกสนาน รื�นเริงให้กับชีวิตด้วยกันทั� งสิ�นสถานบนัเทิงมีด้วยกันหลากหลายรูปแบบเป็น

สิ�งแวดลอ้มทางสังคม การนาํเสนอรูปแบบของสถานบนัเทิงไม่ไดห้ยุดแต่เพียงเท่านี� ธุรกิจเกิดขึ�นเป็น

จาํนวนมาก เช่น ดิสโกเธค ผบั บาร์ อาบ อบนวด คาราโอเกะ เป็นตน้ ในการคิดราคาค่าบริการของเด็ก

นั�งดริ�งนั�นขึ�นอยู่กบัสถานบริการแต่ละแห่งและมีตั� งแต่ราคาสูงจนถึงราคาหลกัร้อย สถานบริการบาง

แห่งตอ้งสมคัรสมาชิกและโปรโมชั�นบางแห่งก็คิดค่าบริการเครื�องเดิมตามปกติ เช่น ถา้บริเวณนั�นเป็น

แหล่งท่องเที�ยวราคาก็อาจจะสูงหน่อยแต่หากเป็นแถบชานเมืองก็อาจมีราคาที�ย่อมเยาว์ขึ�นแลว้แต่

ความสามารถในกระเป๋าของนักเที�ยวจะเอื�ออาํนวยและเมื�อมีสถานบันเทิงเกิดขึ�นการมีเด็กนั�งดริ� งก็

ตามมาติดๆ เพราะไม่ว่านกัเที�ยวจะอยูใ่นระดบัใดความตอ้งการที�จะมีสาวสวยไวบ้ริการนั�น ซึ� งเป็นสิ�งที�

นกัเที�ยวทุกคนปรารถนา 

จากการศึกษาทบทวนงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งพบว่ามีวิจยัที�เกี�ยวขอ้งดงันี�   (1) ภาณุพงษ ์ชุ่มชื�น ได้

ศึกษาเรื�องโสเภณีเด็ก : กรณีศึกษาเมืองพทัยา ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัที�นาํเด็กสาวเขา้สู่การขายบริการ มี 

7 ปัจจยัดงันี�  1. ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ 2. ปัจจยัดา้นการศึกษา 3. ปัจจยัดา้นสังคมและสิ�งแวดลอ้ม 4. ปัจจยั

ทางดา้นครอบครัว 5. ผลการกระทาํจากผูช้าย 6. ความอยากรู้ 7. ปัจจยัเสริมแรงดา้นวิถีการดาํเนินชีวิต

เด็กสาวจะพฤติกรรมที�กระทาํซํ�า ๆ กนัทุกวนัและไม่มีการวางแผนสําหรับอนาคตการคบเพื�อนเด็กสาว

จะคบเพื�อนและมีเพื�อนสนิทที�ทาํงานอาชีพเดียวกนั โดยเด็กสาวทั�งหมดมีความเห็นเดียวกนัที�ว่าอาชีพ
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ขายบริการเป็นอาชีพที�ไม่ดีรู้สึกอบัอายและสียใจที�มาทาํอาชีพนี�แต่มีเด็กบางคนคิดวา่อาชีพนี�อาจจะช่วย

ลดปัญหาการข่มขืนให้นอ้ยลงได ้ส่วนมุมมองของนกัท่องเที�ยวที�เคยมาใชบ้ริการมองว่าเด็กสาวที�มาทาํ

อาชีพขายบริการเป็นคนที�ไม่ดีและไม่มีความจริงใจที�จะคบหาที�คบกบัเราก็ เพียงแค่ตอ้งการเงินจากเรา

ทางดา้นปัญหาในการปราบปราม พบว่าบริเวณชายหาดนั�นเป็นสถานที�สาธารณะทุกคนมีสิทธิที�จะมา

นั�ง ทาํให้ยากต่อการปราบปราม (2) อภิวิชญ์  สมคัรเขตการณ์ (2562)ไดศึ้กษาเรื�องการขายบริการทาง

เพศของนกัศึกษาผ่านสื�อสังคมออนไลน์ ผลการวิจยัพบว่า สาเหตุของการขายบริการทางเพศ มีดงันี�  �.

ปัญหาดา้นเงิน �.ปัญหาดา้นครอบครัว �.ปัญหาการคบเพื�อน �.ปัญหาการผิดหวงัในเรื�องความรักจาก

แฟนเก่า �.การเสพติดสิ�งมึนเมา ส่วนรูปแบบและกระบวนการขายบริการทางเพศของนักศึกษาผ่าน

สังคมออนไลน์ เริ�มตน้จากผูข้ายบริการทางเพศไดเ้ป็นสมาชิกของเว็บไซตห์นึ� ง และไดล้งรายละเอียด

ขอ้มูลส่วนตวั โฆษณา ผ่านเว็บไซตด์ังกล่าว เมื�อผูซื้�อบริการสนใจไดเ้พิ�มเพื�อนทางแอพพลิเคชั�นไลน์

(Line) และการพูดคุยทางโทรศพัท ์และไดน้ัดสถานที�มาเจอกนัตามที�ไดต้กลงกนัไว ้ส่วนการจ่ายเงิน

จากผูซื้�อบริการโดยจ่ายเป็นเงินสด ซึ�งทั�ง � คน มีรูปแบบกระบวนการคลา้ยกนั โดยการขายบริการทาง

เพศไม่ผา่นนายหนา้และวิธีการนี� เป็นที�นิยมในปัจจุบนั ส่วนมากจะใชห้อพกัตวัเองหรือสถานที�โรงแรม

ที�ใกลเ้คียงกบัที�พกั และยงัรู้สึกปลอดภยัมากกว่าที�อื�น ส่วนเรื�องความปลอดภยัจะให้ลูกคา้ทุกคนสวม

ถุงยางอามยัทุกครั� งก่อนมีเพศสัมพนัธ์และมีการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์อยูเ่ป็นประจาํทุกปี(3) 

อญัชลี พินิจรักษ์ธรรม (2554) ได้ศึกษาเรื�อง การคา้ประเวณีกรณีศึกษาของนักศึกษาหญิงในจังหวดั

กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า นกัศึกษาที�เขา้มาสู่กระบวนการขายบริการทางเพศมีหลายสาเหตุ

หลายประการขึ�นอยู่กบัตวับุคคลนั�น   เช่น ปัญหาทางดา้นการเงิน ปัญหาทางดา้นครอบครัว ปัญหาติด

ยาเสพติด ปัญหาติดการพนัน มีเพื�อนหรือคนรู้จกัที�ขายบริการทางเพศ โดยที�การเคยมีเพศสัมพนัธ์มา

ก่อนเป็นปัจจยัเสริมที�สาํคญัและช่วยให้การตดัสินใจเขา้สู่กระบวนการขายบริการทางเพศไดง่้ายขึ�น 

กล่าวโดยสรุปว่าผลการศึกษางานวิจยัทั�ง 3 เรื�องส่วนใหญ่ พบว่าผูห้ญิงที�มาประกอบอาชีพนี� ส่วนใหญ่มี

แรงจูงใจทางด้านเศรษฐกิจเป็นตัวผลักดัน และความกดดันจากสภาพความเป็นอยู่บางคนอาจจะมี

ปัญหาความสัมพนัธ์ภายในครอบครัวพ่อแม่แยกทาง ซึ� งจะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกขาดความอบอุ่น

ในชีวิตและทาํให้มีภาระการเลี� ยงดูบุตรตกอยู่กบัคนใดคนหนึ� ง จึงทาํให้แสวงหาอาชีพที�สบายและไม่

ต้องเหนื�อยได้เงินมาก ซึ� งจะส่งเงินกลับไปช่วยทางบ้านต่างจังหวัดที�ยากจนและขาดโอกาสทาง

การศึกษา จึงเป็นสาเหตุอย่างหนึ� งที�ทาํให้ผูห้ญิงเขา้มาทาํอาชีพเด็กนั�งดริ� ง ประกอบกบับางคนอาจมี

ความปรารถนาส่วนตวัอยากไดเ้งินและความสะดวกสบายในชีวติ 
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ผูเ้ขียนไดท้าํการคดัเลือกพื�นที�เพื�อศึกษาวิจยัครั� งนี� คือ พื�นที�อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เนื�องจาก

เป็นอาํเภอที�มีประชากรมากที�สุดในจังหวดัปทุมธานี และมีสถานบนัเทิงประเภทที�มีเด็กนั�งดริ�งเป็น

จาํนวนมาก ซึ� งผูเ้ขียนไดรั้บขอ้มูลจาํนวนสถานบนัเทิงในพื�นที�จากสถานีตาํรวจภูธร อ.คลองหลวง จ.

ปทุมธานี 

ในบทความนี� มีวตัถุประสงค ์2 ขอ้ ซึ� งมีดงัต่อไปนี�  (1). เพื�อศึกษาการเขา้มาประกอบอาชีพเด็ก

นั�งดริ�งในสถานบริการ กรณีศึกษา อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี (2). เพื�อศึกษาการยอมรับทาง

สงัคมในการประกอบอาชีพเด็กนั�งดริ�ง กรณีศึกษา อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 

ในการศึกษาครั� งนี�ผูเ้ขียนไดใ้ชแ้นวคิดทฤษฎีหลกัๆ ในการอธิบายถึงเด็กนั�งดริ�ง กรณีศึกษา อาํเภอคลอง

หลวง จงัหวดัปทุมธานี โดยมี 3 ทฤษฎีหลกัๆดงันี�  

1. ทฤษฎีความคาดหวงั 

2. ทฤษฎีความตอ้งการของมนุษย ์

3. ทฤษฎีการยอมรับทางสงัคม 

 

1. ทฤษฎีความคาดหวงั 

Victor Vroom  (1964) อธิบายว่า  ความคาดหวังเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคล  ความต้องการ

เหตุผลในการที�จะกระทาํกิจกรรมใด ๆ เพื�อให้ผลตอบแทนตามที�ตนตอ้งการหรือความคาดหวงัเกิดจาก

คุณค่าของสิ�งที�มาล่อใจ  เช่น   รางวลั  เงิน  สิ�งของตอบแทน  เป็นตน้ ที�จะได้รับ  ถาสิ�งของเหล่านั�นมี

คุณค่าสําหรับเขา  ประกอบกบัเขามีความสามารถหรือมีความหวงัที�จะไปไดเ้ขาจะเกิดความสนใจที�จะ

กระทาํทันที  ในบริบทแห่งความหมายที�กระชับ ความคาดหวงั (Expectancy) เป็นการประเมินความ

เป็นไปไดข้องบุคคลว่า การกระทาํอยา่งใดอยา่งหนึ�งของเขามีทางที�จะนาํไปสู่ผลที�คาดหวงั 

Vroom ไดเ้สนอรูปแบบของความคาดหวงัในการทาํงานเรียกว่า VIE Theory ซึ� งได้รับความนิยมอย่าง

มากในการอธิบายกระบวนการจูงใจของมนุษยใ์นการทาํงาน 

V=Valance หมายถึงระดบัความรุนแรงของความตอ้งการของบุคคลในเป้าหมายรางวลัคือคุณค่าหรือ

ความสาํคญัของรางวลัที�บุคคลไดรั้บ 

I = Instrumentality หมายถึงความเป็นเครื� องมือของผลลัพธ์ (Outcomes) หรือรางวลัระดับที�  1 ที�จะ

นาํไปสู่ผลลพัธ์ที� 2 หรือรางวลัอีกอยา่งหนึ�ง คือเป็นการรับรู้ในความสัมพนัธ์ของผลลพัธ์ที�ได(้เชื�อมโยง

รางวลักบัผลงาน) 
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E= Expectancy ไดแ้ก่ ความคาดหวงัถึงความเป็นไปไดข้องการไดม้าซึ� งผลลพัธ์หรือรางวลัที�ตอ้งการ

เมื�อแสดงพฤติกรรมบางอยา่ง (การเชื�อมโยงระหวา่งผลงานกบัความพยายาม) 

สรุปทฤษฎีความคาดหวงัในมุมมองของผูเ้ขียนคิดว่าเป็นทฤษฎีนึงที�เป็นการเขา้มาประกอบอาชีพเด็กนั�ง

ดริ�ง เนื�องจากพฤติกรรมส่วนใหญ่ของเด็กนั�งดริ�งมีความคาดหวงัในผลตอบแทนและรายไดเ้พื�อดาํเนิน

ชีวติ โดยอาศยัความสามารถในการโนม้นา้วลูกคา้ให้คลอ้ยตาม  

 

2. ทฤษฎลํีาดบัขั�นความต้องการของมนุษย์ 

ทฤษฎีลาํดบัขั�นความตอ้งการของมนุษย ์(Hierarchy of needs theory) ของ Abraham Maslow 

มาสโลว์ (Maslow, 1954 อ้างถึงใน พิทยา บวรวฒันา, 2550 , หน้า30) หลักของทฤษฎีนี�  มีว่าความ

ตอ้งการของมนุษยส์ามารถจดัเป็นลาํดบัชั�นได ้5 ขั�น ตามลาํดบัความสาํคญัมาก่อนมาหลงัได ้ดงันี�  

 
Maslow’s Hierarchy of needs Theory แบ่งลาํดบัความต้องการของมนุษย์ไว้ดงันี� 

1. ความตอ้งการทางร่างกาย (Physiological needs) ได้แก่ อาหาร นํ� าดื�ม ความต้องการที�อยู่

อาศยั ความตอ้งการทางเพศ และความตอ้งการอื�น ๆ ของร่างกาย 

2. ความตอ้งการความปลอดภยัและมั�นคง (Safety needs) ไดแ้ก่ ความตอ้งการความมั�นคง และ

การป้องกนัภยัอนัตรายจากสิ�งรอบตวัและจากการทาํร้ายจิตใจ 

3. ความตอ้งการเป็นความรักและความเป็นเจ้าของ (Socialneeds) ได้แก่ ความรัก ความรู้สึก

เป็นส่วนหนึ� งของสงัคม การไดรั้บการยอมรับและมิตรภาพ 

4. ความต้องการการยกย่อง (Esteem needs) ได้แก่ การเคารพนับถือตัวเอง การเป็นตัวของ

ตวัเองและการประสบความสําเร็จ การมีฐานะในวงสังคม การได้รับการยอมรับจากคนอื�นและการ

ไดรั้บความสนใจจากคนอื�น 
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5. ความตอ้งการความที�สาํเร็จในชีวิต (Self-actualization needs) ไดแ้ก่ แรงผลกัดนัที�ทาํให้คน

สามารถเป็นในสิ�งที�ตนเป็นไดดี้ที�สุด ซึ� งรวมถึงการเจริญเติบโตการไดใ้ชศ้ักยภาพของตนอย่างเต็มที�

และความสมปรารถนา 

Maslow อธิบายไวว่้าในขณะที�ความตอ้งการขั�นหนึ�งไดรั้บการตอบสนองพอสมควรแลว้ความ

ตอ้งการที�สูงขึ�นขั�นถดัไปจะทาํหนา้ที�เป็นแรงผลกัดนัที�จูงใจให้มนุษยท์าํงาน 

จึงสรุปได้ว่า ความตอ้งการของมนุษยน์ั�นมีเพิ�มขึ�นเรื�อยๆไม่มีที�สุดจากตอ้งการน้อยก็เป็นตอ้งการเพิ�ม

มากอยากได้อยากมีในสิ� งที�ขาด ซึ� งในแต่ละบุคคลมีความตอ้งการที�แตกต่างกันจึงแสดงออกมาไม่

เหมือนกนั ซึ� งอาชีพเด็กนั�งดริ�งไดต้อบสนองกบักลุ่มคนที�มีความตอ้งการในสิ�งที�ขาดหาย โดยอาชีพเด็ก

นั�งดริ�งเป็นปัจจยัหนึ�งที�ทาํใหเ้ดก็หันมาทาํอาชีพนี� เพิ�มขึ�น 

3. ทฤษฎกีารยอมรับทางสังคม 

การยอมรับเป็นพฤติกรรมของแต่ละบุคคลในการรับเอาสิ�งใหม่มายดึถือปฏิบติัดว้ยความเตม็ใจ

โดยที� พฤติกรรมนั�นมีการเปลี�ยนแปลงเป็นกระบวนการและมีระยะเวลามีความสาํคญัต่อการที�จะรับสิ�ง

ใหม่ในตวับุคคลหรือกลุ่มจะไดเ้ผชิญกบัการเปลี�ยนแปลงนี� จึงจาํเป็นอยา่งยิ�งที�จะตอ้งมีการปรับปรุงใน

ตวับุคคลในสังคมเพราะว่าการจะยอมรับในสิ�งใดที�เป็นสิ�งใหม่ตอ้งมีการปรับทางดา้นความรู้ความ

เขา้ใจ และโดยเฉพาะทศันคติตอ้งมีการเปลี�ยนแปลงให้เกิดการยอมรับไดง่้าย (เพลินพร ผิวงาม, 2533) 

Foster (1973) ไดก้ล่าวว่าการยอมรับหมายถึงการที�ประชาชนไดเ้รียนรู้ผ่านการศึกษาโดยผ่านขั�นตอน

การรับรู้การยอมรับจะเกิดขึ�นไดห้ากมีการเรียนรู้ดว้ยตนเองและการเรียนรู้นั�นจะไดผ้ลต่อเมื�อบุคคลนั�น

ไดท้ดลองปฏิบติัจนเขา้แน่ใจว่าสิ�งนั�นสามารถให้ประโยชน์อยา่งแน่นอน  

Roger & Shoemaker (1971) ไดก้ล่าวว่ากระบวนการยอมรับเป็นกระบวนการทางจิตใจของแต่

ละคน ที�เริ�มตั�งแต่การรับรู้ข่าวสารไปถึงการยอมรับ  

Kotler ( 2007, pp. 611) กล่าวถึงกระบวนการยอมรับไว ้5 ขั�นตอน 

1. ขั�นรับทราบ (Awareness Stage) เป็นการเริ�มตน้ที�บุคคลไดรั้บทราบสิ�งใหม่ๆ  

2. ขั�นสนใจ (Interest Stage) เป็นขั�นที�บุคคลเกิดความสนใจในสิ�งนั�นๆจึงมีการเสาะแสวงหาข่าวสาร

และรายละเอียดเพิ�มเติม  

3. ขั�นไตร่ตรองและขั�นประเมิน (Evaluation Stage) เป็นขั�นที� บุคคลเกิดความสนใจในสิ� งนั� นจนถึง

ระดบัหนึ�งมกัจะไตร่ตรองหรือประเมิน โดยเทียบกบัประสบการณ์หรือความรู้ของ ตนว่า ในสิ�งนั�นเมื�อ

นาํไปปฏิบติัจะใหป้ระโยชน์เพียงใด ทาํใหเ้ขาไดสิ้�งที�ตอ้งการขึ�นบา้งไหม  

4. ขั�นลองทาํ (Trial Stage) โดยการลองทาํตามสิ�งนั�นว่าจะเกิดผลอยา่งไร  
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5. ขั�นยอมรับหรือนาํไปใช ้(Adoption) ขั�นนี� มกัเกิดขึ�นหลงัจากได้มีการลองทาํและประสบผลดีจึงได้

นาํไปใช ้

สรุปทฤษฎีการยอมรับทางสังคมผูเ้ขียนเห็นว่า การที�ผูค้นจะยอมรับสิ�งใหม่ๆที�เกิดขึ�นในสังคม

นั�นขึ�นอยู่ในตวัแต่ละบุคคลพร้อมที�จะเปิดรับกบัสิ�งใหม่ที�จะเกิดขึ�นในสังคมนั�นๆ เพราะอาชีพเด็กนั�ง

ดริ�งนั�นนหลายคนมองว่าเป็นเรื�องที�ผดิศีลธรรมในสงัคมจึงไม่เปิดใจและเขา้ถึงการทาํอาชีพนี�  

นอกจากนี� ผูเ้ขียนไดศึ้กษากฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัการประกอบอาชีพเด็กนั�งดริ�ง ซึ� งพบว่ามีกฎหมายที�

เกี�ยวขอ้ง 3 ฉบบั ซึ�งรายละเอียดผูเ้ขียนจะนาํไปศึกษาในการทาํบทวิจยัต่อไป 

1. พระราชบัญญตัิป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณ ีพ.ศ.2539 

 2. ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัที� 27 พ.ศ.2562) 

 3. พระราชบญัญติัสถานบริการ (ฉบบัที� 4 พ.ศ.2546) 

โดยสรุปเพื�อให้เขา้ใจความหมายของคาํว่า “เด็กนั�งดริ� ง” หมายถึง ผูห้ญิงที�ทาํหน้าที�บาํเรอ 

ปรนนิบติัลูกคา้ในสถานบนัเทิง ซึ� งสาเหตุและแรงจูงใจการเขา้มาประกอบอาชีพนี�  พบว่ามีแรงจูงใจ

ทางด้านเศรษฐกิจเป็นตัวผลักดันและการยอมรับทางสังคมของอาชีพเด็กนั�งดริ�งแมว้่าจะไม่เป็นที�

ยอมรับจากสังคมอยา่งกวา้งขวางแต่ก็เป็นอาชีพที�มีอยู่จริงในสังคม ในบทความนี� ผูเ้ขียนไดท้บทวน

กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกับการประกอบอาชีพเด็กนั�งดริ�ง พบว่ามีกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งอย่างน้อย 3 ฉบับ 

ไดแ้ก่ 1.)พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการคา้ประเวณี พ.ศ.2539 2.)ประมวลกฎหมายอาญา 

(ฉบบัที� 27 พ.ศ.2562) 3.)พระราชบญัญติัสถานบริการ (ฉบบัที� 4 พ.ศ.2546) ผูเ้ขียนหวงัเป็นอย่างยิ�งว่า

บทความนี�จะเป็นประโยชน์ต่อสงัคมในการรับรู้และทาํความเขา้ใจถึงอาชีพเด็กนั�งดริ�งอยา่งแทจ้ริง 
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บทบาททางสังคมและการนําเสนออตัลกัษณ์ของคนไทยเชื�อสายเวยีดนามในจังหวดั

อดุรธานี: กรณศึีกษาผ่านเฟซบุ๊กสมาคมคนไทยเชื�อสายเวยีดนามจงัหวัดอุดรธานี  
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University 

 

บทคดัย่อ 

   บทความนี� มีวตัถุประสงค ์เพื�อ �) ศึกษาความเป็นมาของคนเวียดนามในจงัหวดัอุดรธานี   �) 

ศึกษาการเกิดขึ�นของสมาคมคนไทยเชื�อสายเวียดนามจงัหวดัอุดรธานี และ �) ศึกษาบทบาททางสงัคม

และการนาํเสนออตัลกัษณ์ของคนไทยเชื�อสายเวียดนามที�นาํเสนอผ่านเฟซบุ๊ก เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ 

โดยวิธีการศึกษาเอกสารและเก็บรวบรวมขอ้มูลผา่นเฟซบุ๊กของสมาคมคนไทยเชื�อสายเวียดนามจงัหวดั

อุดรธานี นาํเสนอผลการวิจยัแบบพรรณนาวเิคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า คนเวียดนามอพยพเขา้มาใน

จงัหวดัอุดรธานี ตั�งแต่ตน้คริสตศ์ตวรรษที� �� และหลงัจากนั�นก็มีการอพยพเขา้มาเรื�อย ๆ จนทาํใหเ้กิด

พื�นที�ของคนเวียดนามในจงัหวดัอุดรธานีขนาดใหญ่และเป็นศูนยก์ลางชุมชนคนเวียดนามที�สาํคญัแห่ง

หนึ�งในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คนเวียดนามในจงัหวดัอุดรธานีมีสถานภาพที�เปลี�ยนแปลงไปตาม

บริบทการเมืองและความสัมพนัธร์ะหว่างไทย และ เวียดนาม โดยรวมกลุ่มกนัอยา่งเขม้แขง็ จนสามารถ

จดัตั�งเป็นสมาคมคนไทยเชื�อสายเวียดนาม แสดงบทบาททางสงัคมต่อทอ้งถิ�นจงัหวดัอุดรธานี และ ต่อ

รัฐเวียดนาม โดยพวกเขาไดน้าํเสนอกิจกรรมต่าง ๆ ผา่นเฟซบุ๊ก ซึ�งเป็นการสร้างตวัตนและพื�นที�ทาง

สงัคมระหว่างคนไทยเชื�อสายเวียดนามดว้ยกนัเอง และ ระหว่างคนไทยในจงัหวดัอุดรธานี 
 

คาํสําคัญ: คนไทยเชื�อสายเวียดนาม,  สมาคมคนไทยเชื�อสายเวียดนาม, บทบาททางสงัคม,  

   ญวนเก่า, ญวนใหม่ 
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Abstract 

   The research aims at 3 purposes, including: 1) to study the immigration of Vietnamese in 

Udon Thani 2) to study the establishment of Vietnamese - Thai association in Udon Thani province 

and 3) to study the social roles and identities of this Vietnamese - Thai community reflected through 

Facebook. This research is a qualitative research. Collecting information from documents and 

Facebook page of Vietnamese - Thai association in Udon Thani was employed as a research tool. The 

research results were later examined by descriptive analysis. The research found that Vietnamese has 

immigrated into Udon Thani since early 20th century, gradually expanded and become a large 

community in Udon Thani and the center of Vietnamese community in the Northeast of Thailand as 

well. Besides, the social status of Vietnamese in Udon Thani province has also changed according to 

the political situations and the relationship between Thailand and Vietnam. The community has 

continuously developed, performed various social roles and finally established “Vietnamese - Thai 

association”. By publicizing numerous activities on the association’s Facebook page, the Vietnamese 

- Thai community has not only established their own identities and social statuses among community 

members but also earned their social statuses in local Udon Thani community. 

 

Keywords: Vietnamese - Thai, Vietnamese - Thai Association, Social role, Old Vietnamese - Thai,  

     New Vietnamese - Thai  

 

บทนํา 

 ในภาคอีสานประเทศไทยมีคนไทยเชื�อสายเวียดนามอาศยักระจดักระจายอยูห่ลายพื�นที� ทั�งนี�  คน

เวียดนามไดอ้พยพเขา้มาในภาคอีสานหลายระลอก เริ�มมีการอพยพเขา้มาตั�งแต่ช่วง                 ตน้กรุง

รัตนโกสินทร์จนถึงช่วงหลงัสงครามโลกครั� งที� 2 รัฐบาลไทยไดจ้าํแนกคนเวียดนามอพยพเขา้มาเป็น

สองกลุ่ม คือ กลุ่มคนเวียดนามที�อพยพเขา้มาช่วงก่อนสงครามโลกครั� งที� � ซึ�งเรียกว่ากลุ่มญวนเก่า และ 

กลุ่มคนเวียดนามที�อพยพเขา้ช่วงหลงัสงครามโลกครั� งที� � ในปี ค.ศ.���� – ���� ซึ� งเรียกว่ากลุ่มญวน

ใหม่ (Sripana, 2005) 

 สาํหรับจงัหวดัอุดรธานีเป็นพื�นที�ที�มีคนไทยเชื�อสายเวียดนาม หรือ คนเวียดนามอพยพเขา้มาทั�ง

สองกลุ่ม คือทั�งญวนเก่า และ ญวนใหม่ ซึ�งในอดีต โดยเฉพาะในช่วงหลงัสงครามโลกครั� งที� � กลุ่มคน
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ญวนใหม่ที�เขา้มายงัจงัหวดัอุดรธานี รัฐบาลไทยไม่ให้การยอมรับ เนื�องจากมองว่ากลุ่มคนเวียดนาม

อพยพมีความเกี�ยวขอ้งกบัคอมมิวนิสต ์หรือ เรียกว่าเป็นญวนคอมมิวนิสต ์ซึ� งขดัแยง้ต่ออุดมการณ์ทาง

การเมืองของรัฐไทยในขณะนั�น แต่ต่อมาสถานการณ์ทางการเมืองของภูมิภาคไดเ้ปลี�ยนแปลงไป คน

เวียดนามอพยพจึงไดรั้บการยอมรับจากรัฐบาลไทย จนกระทั�งในปัจจุบนักลุ่มคนเวียดนามอพยพใน

จงัหวดัอุดรธานีไดรั้บสัญชาติ และ กลุ่มคนเวียดนามกลุ่มดงักล่าวยงัคงดาํรงชีวิตอยูใ่นปัจจุบนั 

ภายหลงัเมื�อกลุ่มคนเวียดนามอพยพไดรั้บสัญชาติ คนเวียดนามอพยพในจงัหวดัอุดรธานีมีสถานภาพ

เป็นคนไทยใหม่ ทาํใหค้นเวียดนามอพยพมีบทบาททางสังคม ระหว่าง         คนเวียดนามกบัทอ้งถิ�น 

รวมถึงบทบาทระหว่างคนเวียดนามกบัคนเวยีดนามในประเทศเวียดนาม (Chantharakhami, 2020: ���) 

และ ในระยะหลงัจึงไดมี้การจดัตั�งสมาคมคนไทยเชื�อสายเวียดนามขึ�นในหลาย ๆ จงัหวดัของภาคอีสาน 

เช่น จงัหวดัอุดรธานี สมาคมดงักล่าวมุ่งทาํกิจกรรมที�สร้างประโยชน์ให้กบัสงัคม 

ในปัจจุบนันี� มีสื�อโซเชียลมีเดียเขา้มามามีบทบาทในชีวิตประจาํวนั โดยการใชโ้ซเชียลในการ

ติดต่อสื�อสารกนั โดยเฉพาะเฟซบุก๊ ดงันั�น สมาคมคนไทยเชื�อสายเวียดนามในจงัหวดัอุดรธานีจึงไดมี้

การสร้างเพจเฟซบุ๊กสมาคมคนไทยเชื�อสายเวียดนามในจงัหวดัอุดรธานีขึ�น เพื�อติดต่อสื�อสารกบัคน

ไทยเชื�อสายเวียดนามในประเทศไทย รวมทั�งยงัสามารถแสดงตวัตนอแสดงออกถึงอตัลกัษณ์เวียดนาม 

รวมถึงนาํเสนอกิจกรรม หรือการมีส่วนรวมของกลุ่มคนไทยเชื�อสายเวียดนาม ที�มีต่อทอ้งถิ�นที�พวกเขา

อาศยัอยูโ่ดยนาํเสนอผ่านเฟซบุ๊ก 

 ดว้ยเหตุดงักล่าว บทความนี�ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจที�จะศึกษาการนาํเสนอตวัตน และ บทบาททาง

สงัคมของคนเวียดนามผ่านเฟซบุ๊ก ซึ�งเป็นเฟซบุ๊กของสมาคมคนไทยเชื�อสายเวียดนามจงัหวดัอุดรธานี 

บทความนี�ประกอบดว้ยเนื�อหาหลกัสามส่วน ไดแ้ก่ �) การเขา้มาของคนเวียดนามในจงัหวดัอุดรธานี �) 

การก่อตั�งของสมาคมคนไทยเชื�อสายเวียดนามจงัหวดัอุดรธานี �) บทบาททางสงัคมและการนาํเสนออตั

ลกัษณ์ของคนไทยเชื�อสายเวียดนามที�นาํเสนอผา่นเฟซบุ๊ก 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

  �. เพื�อศึกษาความเป็นมาของคนเวียดนามในจงัหวดัอุดรธานี 
  2. เพื�อศึกษาการก่อตั�งของสมาคมคนไทยเชื�อสายเวยีดนามในจงัหวดัอุดรธานี 

3. เพื�อศึกษาบทบาททางสังคมและการนําเสนออัตลักษณ์ของคนไทยเชื�อสายเวียดนามที�

นาํเสนอผา่นเฟซบุก๊ 
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วิธีดาํเนินการวจิัย 

 การศึกษานี� ใชร้ะเบียบวธีิวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการศึกษาเอกสาร 

(Documentary research) และ การเก็บขอ้มูลในเฟซบุ๊กของสมาคมคนไทยเชื�อสายเวยีดนามอุดรธานี ที�

มีการโพสตร์ะหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ. ���� ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. ���� นาํเสนอผลการวิจยัแบบ

พรรณนาวิเคราะห์ 

 

ผลการวจิัย 

1. ความเป็นมาของคนเวียดนามในจังหวัดอุดรธานี 

 ภาคอีสานของประเทศไทยเป็นดินแดนที�คนเวียดนามอพยพเขา้มาพกัพงิตั�งแต่สมยั  กรุง

รัตนโกสินทร์จนถึงช่วงหลงัสงครามโลกครั� งที� � ทั�งนี�  คนเวียดนามไดอ้าศยัการกระจดักระจายอาศยัอยู่

เกือบทั�วพื�นที�ในภาคอีสานของประเทศไทย ซึ� งในระยะหลงัเมื�อรัฐบาลไทยเห็นว่ากลุ่มคนเวียดนาม

อพยพที�เขา้มาหลงัสงครามโลกครั� งที�สองมีนยัยะสาํคญัต่อเสถียรภาพอธิปไตยของประเทศ การศึกษา

เกี�ยวกบัคนญวนชุดหลงัจึงมีมากขึ�น ทั�งนี� ไดจ้าํแนกคนเวียดนามในประเทศไทยออกเป็น � กลุ่ม คอื 

กลุ่มคนญวนเก่า และ กลุ่มคนญวนใหม่ 

 ในภาคอีสานเริ�มปรากฏคนเวียดนามอพยพเขา้มาตั�งแต่ตน้คริสตศ์ตวรรษที� �� ดว้ยเหตุผลการ

อพยพที�แตกต่างกนัไป สาเหตุสาํคญัเนื�องจากการที�เวียดนามถูกยดึครองโดยฝรั�งเศสทั�งนี� ฝรั�งเศสไดใ้ช้

อาํนาจในการปกครองและกดขี�ประชาชนอยา่งรุนแรง ดว้ยความลาํบากยากเขญ็ในการดาํรงชีพ จนไม่

สามารถทนอยูไ่ดภ้ายใตก้ารถูกกดขี�นั�น จึงตอ้งอพยพเดินทางเขา้ไปอาศยัในประเทศลาวส่วนใหญ่  

นอกจากนี�ฝรั�งเศสไดม้ีนโยบายกวาดตอ้นคนเวียดนามเขา้ไปเป็นแรงงานในลาวเพื�อสร้างประโยชน์

ใหแ้ก่เจา้อาณานิคมฝรั�งเศส จึงทาํให้มีคนเวียดนามอาศยัอยูใ่นลาวเป็นจาํนวนมากและบางส่วนได้

เดินทางขา้มแม่นํ�าโขงเขา้มาทาํมาหากินในแผน่ดินสยาม ประการสาํคญัความไม่พอใจฝรั�งเศสทาํให้คน

เวียดนามกลุ่มหนึ�งจึงคิดหาทางที�จะปฏิวติัขบัไล่ฝรั�งเศสออกจากเวียดนาม  จึงเดินทางอพยพเขา้มาใน

อุดรธานีเพื�อสร้างฐานปฏิบติัการเคลื�อนไหวกูช้าติ (Bhurudphat, 1978: �) โดยขอรับการสนบัสนุนจาก

คนเวียดนามที�อาศยัอยูใ่นจงัหวดัอุดรธานี เพื�อต่อสู้เรียกร้องเอกราชจากประเทศฝรั�งเศส 

(Aumnuayngentra, 2014: 622) 

 นอกจากคนเวียดนามกลุ่มแรกที�ไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ ยงัมีคนเวียดนามกลุ่มที�สอง หรือ ที�เรียกว่า

เป็นกลุ่มญวนใหม่ ที�ไดอ้พยพขา้มมาจากฝั�งลาวขา้มแม่นํ�าโขงเขา้มาในช่วงหลงัสงครามโลกครั� งที� � 

ในช่วงปี ค.ศ.���� - ค.ศ.���� ซึ� งนบัเป็นการอพยพครั� งนี� ถือเป็นการอพยพครั� งใหญ่ของคนเวียดนาม
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มายงัประเทศไทย สาเหตุของการอพยพเนื�องจากเกิดเหตุความวุ่นวายขึ�นในประเทศเวียดนาม คือ การ

เรียกร้องเอกราชของคอมมิวนิสตเ์วียดนามต่อฝรั�งเศส ประกอบกบัฝรั�งเศสกลบัเขา้ไปครอบครอง

ประเทศลาว และ ไดท้าํการปราบปรามอยา่งรุนแรง ส่งผลใหค้นเวียดนามที�อยูใ่นประเทศเวียดนามตอ้ง

ละทิ�งบา้นเกิด และ คนเวียดนามที�อาศยัอยูใ่นประเทศลาวตอ้งอพยพลี�ภยัสงครามการโจมตีของฝรั�งเศส

มายงัจงัหวดัชายแดนที�ติดริมฝั�งแม่นํ� าโขงของ ประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. ����-���� (ค.ศ.����-����) 

ในขณะนั�นคนเวียดนามไดม้ีการอพยพเขา้มาเป็นสองระลอก ระลอกแรก คือ จากเมืองท่าแขก แขวงคาํ

ม่วง ขา้มมายงัจงัหวดันครพนมเป็นแห่งแรก ต่อมาไดอ้พยพเป็นระลอกที�สองจากนครเวียงจนัทน์ ขา้ม

แม่นํ� าโขงมายงั จงัหวดัหนองคาย และ หลงัจากนั�นไดเ้ดินทางต่อมายงัจงัหวดัอุดรธานี 

(Triwanitchakorn, 2018: 101) 

 สาํหรับนโยบายของรัฐบาลไทยต่อคนเวยีดนามอพยพนั�นมีการเปลี�ยนแปลงไปตามยคุสมยั และ 

อุดมการณ์ของรัฐบาลไทย โดยนโยบายของรัฐไทยนั�นมีการแปรเปลี�ยนไปตามบริบทสังคมภูมิภาค 

และ สังคมโลกในช่วงเวลานั�น ๆ นโยบายของรัฐไทยแต่ละช่วงเป็นตวักาํหนดความมั�นคง และ วิถีชีวิต

ของคนเวยีดนามอพยพ (Wanlee, ����) เช่น รัฐบาลของนายปรีดี พนมยงค ์ไดใ้หก้ารช่วยเหลือ และ 

โอบรับคนเวียดนามอพยพอยา่งเต็มใจ เนื�องมาจากดาํเนินตามนโยบายต่างประเทศ  ว่าดว้ยการอยู่

ร่วมกนัอยา่งสันติกบัประเทศเพื�อนบา้น ต่อมาเมื�อจอมพล ป. พิบูลสงครามไดขึ้�นดาํรงตาํแหน่ง

นายกรัฐมนตรี รวมทั�งรัฐบาลของจอมพลสฤษดิ�  ธนะรัชต ์และ จอมพลถนอม กิตติขจร ไดด้าํเนิน

นโยบายต่อตา้นคอมมิวนิสต ์ทั�งนี� รัฐบาลไทยจึงไม่ให้การยอมรับคนเวียดนามอพยพผูที้�ไดเ้ขา้มาอาศยั

อยูใ่นประเทศไทยในฐานะผูอ้พยพลี�ภยั (ผูไ้ร้สัญชาติ) จะไม่ไดรั้บสัญชาติ ลูกหลานที�เกิดมากจ็ะไม่ได้

รับสัญชาติเช่นเดียวกนั (Bhurudphat, 1978: ��) ผูท้ี�อพยพเขา้มาจะยงัไม่มีบทบาทในสังคมไทย และมี

วิถีชีวิตที�ยากลาํบาก เนื�องดว้ยวาทกรรมของรัฐบาลไทยที�ประทบัให้ คนเวียดนามเกี�ยวขอ้งกบั

คอมมิวนิสต ์และมองว่าเวียดนามอพยพบางคนเป็นสายลบัใหก้บัพรรคคอมมิวนิสตเ์วียดนาม เกรงว่า

คนเวียดนามอพยพจะเขา้มาทาํการเผยแพร่ลทัธิคอมมิวนิสตใ์นประเทศไทย และเกรงว่าจะมีผลต่อความ

มั�นคงปลอดภยัของประเทศชาติ รัฐบาลไทยหนัมาใชน้โยบายและมาตรการที�เขม้งวดต่าง ๆ เพื�อกดดนั

คนเวียดนามอพยพ เช่น การจาํกดัพื�นที�อยูอ่าศยั หา้มประกอบอาชีพบางอาชีพ หา้มการเรียนหนงัสือ 

หา้มจดักิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน ซึ� งนโยบายดงักล่าวลว้นส่งผลกระทบต่อวถีิชีวติของคนเวียดนามเป็น

อยา่งมากทั�งในดา้นการถูกหวาดระแวงจากคนในทอ้งถิ�น และ ในดา้นเศรษฐกิจเนื�องจากคนในทอ้งถิ�น

มองว่าคนเวียดนามอพยพเป็นศตัรูของชาติจึงไม่อยากติดต่อคา้ขาย ทาํใหค้นเวียดนามอพยพเหล่านี�

ประสบกบัความยากลาํบาก และ ยากจนขน้แคน้ (Sukree, 2015: ��) แต่ต่อมาสถานการณ์ทางการเมือง
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ของภูมิภาคไดเ้ปลี�ยนแปลงไป และสถานการณ์ทางการเมืองระหวา่งไทยกบัเวียดนามคลายความตึง

เครียด ซึ�งตรงกบัรัฐบาลของนายอานนัท ์ปันยารชุน จึงมีนโยบายให้สัญชาติไทยแก่คนเวียดนามอพยพ

ในเมืองไทย เพื�อเปิดโอกาสแก่คนเวียดนามอพยพไดด้าํรงชีวิตไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยรัฐบาล

ไทยมีมติคณะรัฐมนตรีเมื�อวนัที� �� พฤษภาคม พ.ศ.���� (ค.ศ.����) ให้สัญชาติแก่คนเวียดนามและ

บุตรหลานของคนเวียดนามที�อพยพเขา้มา จนกลายเป็นคนไทยใหม่ จากมติดงักล่าวทาํให้คนเวียดนาม

อพยพไดรั้บความช่วยเหลือจากรัฐบาลไทย และคนในทอ้งถิ�นเองก็ใหก้ารตอ้นรับ และ ช่วยบรรเทา

ทุกขอ์ยา่งเต็มที� นอกจากนี� รัฐบาลไทยยงัผลกัดนัใหรั้ฐสภาไทยอนุมติัเงิน คนเวียดนามที�อพยพลี�ภยัเขา้

มา และ ยงัไม่ไดจ้าํกดัในเรื�องที�อยูอ่าศยัของผูอ้พยพเหมือนในอดีต โดยปล่อยใหส้ามารถตั�งหลกัแหล่ง

ที�อยูอ่าศยัอยา่งอิสระ และ ที�สาํคญัยงัช่วยใหค้นเวียดนามอพยพมีบทบาททางสงัคมมากขึ�น สามารถจดั

กิจกรรมต่าง ๆ และ สามารถแสดงตวัตนความเป็นเวียดนามไดอ้ยา่งเต็มที� (Bhurudphat, 1978: 21) 

จึงกล่าวไดว้่า คนเวียดนามอพยพยา้ยถิ�นฐานเขา้มายงัจงัหวดัอุดรธานีตั�งแต่ตน้คริสตศ์ตวรรษที� �� โดย

มีคนเวียดนามอพยพเขา้มาทั�งสองกลุ่ม คือ กลุ่มคนญวนเก่า ที�อพยพเขา้มาในช่วงตน้กรุงรัตนโกสินทร์ 

และ กลุ่มคนญวนใหม่ ที�อพยพเขา้หลงัสงครามโลกครั� งที� � ทั�งนี� ชีวิตความเป็นอยูข่องคนเวียดนาม

อพยพขึ�นอยูก่บันโยบายของรัฐไทยในแต่ละช่วงที�มีความแตกต่างกนัเป็นสาํคญั 

 

2. การเกิดขึ�นของสมาคมคนไทยเชื�อสายเวียดนามจังหวัดอุดรธานี 

 ตั�งแต่คนเวียดนามที�อพยพเขา้มาอาศยัอยูใ่นจงัหวดัอุดรธานี พวกเขาไดมี้การรวมกลุ่มเพื�อสร้าง

ความเหนียวแน่นและความสามคัคี โดยไดมี้การช่วยเหลือซึ� งกนัและกนัในหลาย ๆ ดา้น ทั�งดา้นความ

เป็นอยูแ่ละการทาํมาหากินคนเวียดนามในช่วงหลงัจากที�เวียดนามเขา้มาเป็นสมาชิกอาเซียน มีสถานะ

เป็นที�ยอมรับจากรัฐบาลไทย และ ประกอบกบัสถานการณ์การเมืองไทยและเวียดนามไปในทิศทางที�ดี

ขึ�น รัฐบาลไทยจึงไดมี้มติให้สัญชาติแก่คนเวียดนามที�อพยพเขา้มา เมื�อวนัที� �� พฤษภาคม พ.ศ.���� 

(ค.ศ.����) ทาํใหค้นเวียดนามในประเทศไทยมีสถานภาพเป็นคนไทยใหม่และเป็นคนต่างดา้ว               

ที�ถูกตอ้งตามกฎหมาย (Chantharakhami, 2020: ���) หลงัจากคนเวียดนามไดรั้บสัญชาติจากรัฐบาล

ไทย รัฐบาลเวียดนามโดยพรรคคอมมิวนิสตส์าธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จึงไดมี้นโยบายจดัตั�ง

คณะกรรมการดูแลชาวเวียดนามในต่างประเทศ เมื�อวนัที� �� มีนาคม พ.ศ.���� (ค.ศ.����) นโยบาย

ดงักล่าวจดัตั�งเพื�อทาํหนา้ที�ประสานงานและติดต่อใหก้ารช่วยเหลือสนบัสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที�

เกี�ยวขอ้งกบัคนเวียดนามที�อยูต่่างประเทศ หรือ เรียกว่าชาวเวียดนามโพน้ทะเล (Triwanitchakorn, 2018: 

105) 
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คณะกรรมการดูแลชาวเวียดนามในต่างประเทศที�ตั�งขึ�น โดยมีวตัถุประสงคอ์ยู ่� ขอ้ ไดแ้ก่ 

 �) การรวมกลุ่มของชาวเวียดนามโพน้ทะเลให้มีความรักและสามคัคีกนั 

 �) อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมของชนชาติ 

 �) การร่วมกิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิตใหดี้ขึ�นเพื�อจะไดก้ลบัมาร่วมกนัสร้างสรรคแ์ละพฒันาบา้น

เกิด (ประเทศเวียดนาม) 

 �) การเชื�อมความสัมพนัธ์ที�ดีระหว่างประเทศเวียดนามและประเทศที�คนเวียดนามพาํนกัอาศยั 

จากนโยบายดงักล่าว และ เนื�องดว้ยคนเวียดนามอพยพไดรั้บอนุญาตจากรัฐบาลไทยให้จดัตั�งเป็น

สมาคมชาวเวียดนาม คนไทยเชื�อสายเวียดนามที�อาศยัอยูใ่นจงัหวดัอุดรธานีจึงไดร้วมกลุ่มกนัและ

ผลกัดนัใหมี้การก่อตั�งสมาคมคนไทยเชื�อสายเวียดนามจงัหวดัอุดรธานีขึ�น และ ไดรั้บการอนุมติัจด

ทะเบียนเป็นสมาคม เมื�อวนัที� �� เมษายน พ.ศ. ���� โดยมีนายวินยั เลวนั เป็นนายกสมาคมในขณะนั�น 

ต่อมาคนไทยเชื�อสายเวียดนามจงัหวดัอุดรธานีไดร้ะดมทุนบริจาค เพื�อจดัตั�งสาํนกังานสมาคม และ ได้

ทาํการเปิดสาํนกังานอยา่งเป็นทางการ ในวนัที� �� พฤษภาคม ในปี พ.ศ.���� โดยมี นายอาํนาจ ผกา

รัตน์ ผูว้่าราชการจงัหวดัอุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิด ร่วมดว้ย นายเหงวียน ซวี ฮึง (Nguyễn Duy Hưng) 

เอกอคัรราชทูตสธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม ประจาํประเทศไทย นายเจิ�น เงวียน จรึก (Trần Nguyên 

Trực) กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสงัคมนิยเวียดนาม ประจาํจงัหวดัขอนแก่น นายเหงวียน จรอง เลียน 

(Nguyễn Trọng Liên) กงสุลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจาํจงัหวดัขอนแก่น นายวินยั เลวนั นายก

สมาคมคนเวยีดนามจงัหวดัอุดรธานี นายธีระ ตั�งหลกัมั�น ประธานหอการคา้จงัหวดัอุดรธานีและคณะ 

(Journal of the Udon Thani Chamber of Commerce, 2011) 

 สมาคมคนไทยเชื�อสายเวียดนามจงัหวดัอุดรธานี มีลกัษณะเป็นความสมัพนัธ์ในแบบ เครือญาติ ทาํ

ใหค้นไทยเชื�อสายเวียดนามรู้สึกเป็นครอบครัวเดียวกนัหรือเป็นพวกพอ้งเดียวกนั มีการเชื�อมโยง

ความสัมพนัธ์กนัดว้ยประเพณีและวฒันธรรม เช่น การพูดภาษาเวียดนาม การช่วยเหลือเกื�อกูลกนั การ

ทาํกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกนัในชุมชนหรือในทอ้งถิ�นที�อาศยัอยู ่การรวมตวักนัเพื�อประกอบพิธีกรรมต่าง 

ๆ เช่น ไหวบ้รรพบุรุษ พิธีแต่งงาน และงานศพ รวมถึงการมีความสาํนึกวา่เป็นคนเวียดนามดว้ยกนั 

นอกจากนี�ยงัมีการสวมใส่ชุดอ๋าวส่าย ในงานพิธีต่าง ๆ เช่น ในงานพิธีมงคลสมรส และ งานสาํคญัอื�น ๆ 

(Sukree, 2015: 288) 

 ในดา้นบทบาทหนา้ที�ของสมาคมคนไทยเชื�อสายเวียดนามจงัหวดัอุดรธานี ทาํหนา้ที�เป็นตวักลาง

ในการประสานงานรวบรวมคนไทยเชื�อสายเวียดนามมาช่วยงานในเวลามีงานประเพณีที�สาํคญัของ

จงัหวดัอุดรธานี และ เป็นองคก์รที�มุ่งสร้างประโยชน์ให้กบัส่วนรวม ไม่มุ่งหวงัผลกาํไร สมาคมมี



   

 680 

วตัถุประสงคเ์พื�อเสริมสร้างความสามคัคี ส่งเสริมความยติุธรรมในสงัคม ส่งเสริมให้     คนไทยเชื�อสาย

เวียดนามในดา้นอาชีพ และ เพื�อให้คนไทยเชื�อสายเวียดนามออกมาพบปะสงัสรรค ์แลกเปลี�ยนความ

คิดเห็น นอกจากนี�สมาคมคนไทยเชื�อสายเวยีดนามยงัเป็นสะพานเชื�อมระหว่าง    พี�นอ้งคนไทยเชื�อสาย

เวียดนามกบัจงัหวดั และ ที�สาํคญัยงัเป็นตวัเชื�อมความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างรัฐบาลไทยและเวียดนาม 

(Aumnuayngentra, 2017: 238) 

 จึงกล่าวไดว้่า สมาคมคนไทยเชื�อสายเวียดนามจงัหวดัอุดรธานีเป็นพื�นที�ของความผูกพนัธ์ภายใน

ระหว่างคนไทยเชื�อสายเวียดนามที�พวกเขามีต่อกนั รวมถึงไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงความ         สมคัสมาน

สามคัคีกนั  และ หลงัจากนั�นจึงพยายามไปสร้างความสัมพนัธ์กบัทอ้งถิ�นจงัหวดัอุดรธานี หรือ พยายาม

ที�จะพาองคก์รไปใหค้วามร่วมมือกบัทอ้งถิ�น เพื�อที�จะไดเ้กิดตวัตนของกลุ่มคนไทยเชื�อสายเวยีดนาม

ขึ�นมา  

 

�. บทบาททางสังคมและการนําเสนออัตลักษณ์ของคนไทยเชื�อสายเวยีดนามที�นาํเสนอผ่านเฟซบุ๊ก 

 ในยคุของโลกาภิวฒัน์ปัจจุบนั การใชโ้ซเชียลมีเดียมีความสาํคญัเป็นอยา่งมากต่อการดาํรง

ชีวิตประจาํวนั โดยเฉพาะการใชเ้ฟซบุ๊กเป็นช่องทางในการติดต่อสื�อสาร ทั�งในลกัษณะปัจเจก และ 

เครือข่ายชุมชนออนไลน์ กรณีคนไทยเชื�อสายเวียดนามในจงัหวดัอุดรธานี มีการนาํเสนอตวัตนผา่นเฟ

ซบุ๊ก ดว้ยการตั�งเพจเฟซบุ๊กสมาคมคนไทยเชื�อสายเวียดนามขึ�นเพื�อแสดงตวัตนสู่สาธารณะ 

บทบาททางสงัคมและการนาํเสนออตัลกัษณ์ของคนไทยเชื�อสายเวยีดนาม ที�นาํเสนอผา่นเฟซบุ๊ก

สามารถทาํใหม้องเห็นความพยายามในการสร้างตวัตนของคนไทยเชื�อสายเวียดนาม และ การพยายาม

สร้างความสัมพนัธ์ภายในกลุ่มคนไทยเชื�อสายเวียดนามดว้ยกนัเอง รวมถึงการพยายามสร้าง

ความสัมพนัธ์ในทอ้งถิ�น 

�.� บทบาททางสังคมระหว่างคนไทยเชื�อสายเวียดนามในจังหวัดอุดรธานี 

 ในการนาํเสนอตวัตนของคนไทยเชื�อสายเวยีดนามในจงัหวดัอุดรธานีผา่นเฟซบุ๊กอยา่งหนึ�งที�

สะทอ้นใหเ้ห็นคือการนาํเสนออตัลกัษณ์ ผ่านประเพณีพิธีกรรมที�เป็นความเป็นเวียดนาม ดงัจะเห็นได้

จากการจดังานหรือกิจกรรม เช่น 

 งานรําลึกวนัคลา้ยวนัเกิดอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ซึ�งเป็นบุคคลที�คนเวียดนามถือว่ามี

ความสาํคญัเป็นอยา่งยิ�งต่อการประกาศอิสรภาพของเวียดนาม ดงันั�น ในวนัคลา้ยวนัเกิดอดีต

ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ซึ�งตรงกบัวนัที� �� พฤษภาคมของ ทุกปี คนไทยเชื�อสายเวียดนามในจงัหวดั

อุดรธานีก็จะรวมกลุ่มกนัจดัพิธีรําลึกถึงท่านโฮจิมินห์ เพื�อแสดงความกตญั�ูกตเวทีต่อวีรบุรุษผูย้ิ�งใหญ่
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ของเวียดนาม ในกิจกรรมดงักล่าวคนไทยเชื�อสายเวียดนามในจงัหวดัอุดรธานีก็จะมีการนาํอาหารต่าง ๆ 

มาเพื�อจดัโต๊ะเคารพพิพิธภณัฑโ์ฮจิมินห์ร่วมกนั เป็นการแสดงออกใหเ้ห็นว่าคนไทยเชื�อสายเวยีดนาม

ในจงัหวดัอุดรธานีมีความความสัมพนัธร์ะหว่างกนัภายในพื�นที� และ ไดแ้สดงออกถึงอตัลกัษณ์ความ

เป็นเวียดนามที�มีความกตญั�ูกตเวทีต่อวีรบุรุษเวยีดนามและนอกจากนี�ยงัมีพิธีกรรมวนัปีใหม่เวียดนาม 

หรือ คนเวียดนามเรียกว่า วนัเต๊ด (Tết) คนไทยเชื�อสายเวียดนามในแต่ละครอบครัวจะรวมตวักนัเพื�อจดั

พิธีกรรมไหวบ้รรพบุรุษ เพื�อระลึกถึงบรรพบุรุษ และ มีการฉลองวนัปีใหม่ มีการรับประทานอาหาร

ร่วมกนัภายในครอบครัวของคนไทยเชื�อสายเวียดนาม 

 นอกจากนั�นคนไทยเชื�อสายเวียดนามยงัยกสถานะพิธีกรรมวนัปีใหม่เวียดนาม หรือวนัเตด๊ (Tết) 

ใหเ้ป็นส่วนหนึ�งของสงัคมในทอ้งถิ�น มีการเฉลิมฉลองร่วมกนักบัคนในทอ้งถิ�นในจงัหวดัอุดรธานี ซึ�ง

จดัขึ�นในวนัตรุษจีนอุดรธานี 

 จึงกล่าวไดว้่า การจดักิจกรรมดงักล่าว จดัขึ�นเพื�อสร้างพื�นที�หรือสร้างตวัตนใหก้บั                คน

ไทยเชื�อสายเวียดนามในจงัหวดัอุดรธานี เนื�องจากก่อนหนา้นี�ไม่สามารถแสดงตวัตนความเป็น

เวียดนามได ้แต่ในปัจจุบนัสามารถแสดงตวัตนไดอ้ยา่งเปิดเผย จนสามารถแสดงตวัตนผา่นเฟซบุ๊กสู่

สาธารณะได ้ 

 

 

 

 ภาพที� � คนไทยเชื�อสายเวียดนามในจงัหวดัอุดรธานีจดังานวนัคลา้ยวนัเกิดอดีตประธานาธิบดี    โฮจิ

มินห์ เพื�อรําลึกถึงวีรบุรุษผูย้ิ�งใหญ่ของเวียดนาม เมื�อวนัที� �� พฤษภาคม ���� 

(Facebook page of Vietnamese - Thai association in Udon Thani, 2014) 
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�.� บทบาททางสังคมของคนไทยเชื�อสายเวยีดนามที�มีต่อชุมชนท้องถิ�นจังหวดัอุดรธานี 

 คนไทยเชื�อสายเวียดนามในจงัหวดัอุดรธานี ซึ�งถือว่าเป็นคนในจงัหวดัอุดรธานี จึงตอ้งแสดง

บทบาททางสงัคมที�มีต่อทอ้งถิ�น คือ การเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ในทอ้งถิ�น                   ที�

พวกเขาพาํนกัอาศยัอยู ่เช่น เทศกาลตรุษจีนจงัหวดัอุดรธานี และ งานทุ่งศรีเมืองจงัหวดัอุดรธานี การที�

คนไทยเชื�อสายเวียดนามไดม้ีส่วนร่วมในงานต่าง ๆ ดงักล่าว บ่งบอกไดว้า่คนไทยเชื�อสายเวียดนาม

ไดรั้บการยอมรับจากคนในทอ้งถิ�น และ ไดแ้สดงออกถึงบทบาททางสงัคมในฐานะสมาชิกในทอ้งถิ�น 

นอกจากนี�ยงัแสดงใหเ้ห็นว่าคนไทยเชื�อสายเวียดนามมีความเชื�อมโยงกบัคนในทอ้งถิ�น จนกลายเป็น

ส่วนหนึ�งในทอ้งถิ�นอยา่งกลมกลืน และ การเขา้ร่วมกิจกรรมยงัช่วยเสริมสร้างความแน่นแฟ้นและความ

สามคัครีะหว่างคนไทยเชื�อสายเวียดนามกบัคนในทอ้งถิ�น 

 
 

ภาพที� � คนไทยเชื�อสายเวียดนามในจงัหวดัอุดรธานี เขา้ร่วมเทศกาลตรุษจีนอุดร 

ประจาํปี ���� เมื�อวนัที� � กุมภาพนัธ์ ���� 

แสดงใหเ้ห็นการเชื�อมโยงวฒันธรรมเวียดนามรวมเขา้กบัทอ้งถิ�นอยา่งกลมกลืน 

(Facebook page of Vietnamese - Thai association in Udon Thani, 2016) 
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ภาพที� � คนไทยเชื�อสายเวียดนามในจงัหวดัอุดรธานี เขา้ร่วมงานทุ่งศรีเมืองจงัหวดัอุดรธานี 

แสดงใหเ้ห็นการมีความสัมพนัธ์ร่วมกนัในทอ้งถิ�นระหวา่งคนไทยเชื�อสายเวียดนาม 

กบัคนในจุงหวดัอุดรธานี 

(Facebook page of Vietnamese - Thai association in Udon Thani, 2017) 

�.� บทบาททางสังคมของคนไทยเชื�อสายเวยีดนามที�มีต่อรัฐบาลไทยในฐานะพลเมืองของไทย 

 คนไทยเชื�อสายเวียดนามที�ไดรั้บสัญชาติไทย จึงถือวา่เป็นพลเมืองไทยที�มีหนา้ที�เหมือนพลเมือง

ไทยทุกประการ จึงตอ้งมีความตระหนกัถึงความจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ดงันั�นคน

ไทยเชื�อสายเวียดนามในจงัหวดัอุดรธานีจึงมีความตระหนกัในความเป็นไทย ดงัจะเห็นไดจ้ากการเขา้

ร่วมพธีิสาํคญัต่าง ๆ ที�รัฐบาลไทยจดัขึ�น เช่น คนไทยเชื�อสายเวียดนามในจงัหวดัอุดรธานีร่วมลงนาม

ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว และ เขา้ร่วมพระราชพธีิถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จดัขึ�น ณ พระเมรุ

มาศ มณฑลพธีิทอ้งสนามหลวง เพื�อส่งเสด็จพระมหากษตัริยไ์ทย       สู่สวรรคาลยั 

การเขา้ร่วมพระราชพิธีดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นว่าคนไทยเชื�อสายเวียดนามในจงัหวดัอุดรธานีได้

แสดงออกถึงบทบาททางสงัคมในฐานะที�เป็นพลเมืองของไทย คือ การมีความสาํนึกใน             พระ

มหากรุณาธิคุณ และ แสดงความจงรักภกัดีต่อพระมหากษตัริยไ์ทย และนอกจากนี�สมาคม             คน

ไทยเชื�อสายเวียดนามจงัหวดัอุดรธานียงัเป็นตวัแทนของรัฐบาลเวียดนามในการเขา้ร่วมพิธีที�รัฐบาลไทย

จดัตั�งขึ�น เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื�อมความสัมพนัธร์ะหว่างรัฐบาลไทยและเวียดนามอีกดว้ย 
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ภาพที� � สมาคมคนไทยเชื�อสายเวียดนามจงัหวดัอุดรธานี ร่วมลงนามถวายพระพร  พระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่วั เมื�อวนัที� �� สิงหาคม ���� 

(Facebook page of Vietnamese - Thai association in Udon Thani, 2010) 

 

 
 

ภาพที� � สมาคมคนไทยเชื�อสายเวียดนามจงัหวดัอุดรธานี 

ร่วมส่งเสด็จพระมหากษตัริยไ์ทยสู่สวรรคาลยั เมื�อวนัที� �� ตุลาคม ���� 

(Facebook page of Vietnamese - Thai association in Udon Thani, 2017) 
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ดงันั�น การที�คนไทยเชื�อสายเวียดนามในจงัหวดัอุดรธานีมีบทบาททางสังคมและไดรั้บการยอมรับจาก

ภาครัฐและทอ้งถิ�น สามารถสังเกตไดจ้ากการเขา้ร่วมกิจกรรมทางสงัคม และ การมีส่วนร่วมในกิจกรรม

ต่าง ๆ ที�ภาครัฐและทอ้งถิ�นจดัขึ�น นอกจากนี�การเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของคนไทยเชื�อสายเวียดนาม

ในจงัหวดัอุดรธานียงัเป็นโอกาสใหพ้วกเขาไดน้าํเสนออตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม ดว้ยการแต่งกายดว้ย

ชุดประจาํชาติเวียดนาม (ชุดอ๋าวส่าย) ร่วมในกิจกรรม 

 

อภิปรายผล 

 คนเวียดนามอพยพในจงัหวดัอุดรธานี จากอดีตถึงปัจจุบนัไดผ้า่นเหตุการณ์ต่าง ๆ หรือผา่น

ความกดดนัต่าง ๆ จนกระทั�งไดเ้ปลี�ยนสถานะจาก ญวนอพยพ เปลี�ยนไปเป็น คนไทยเชื�อสายเวียดนาม 

หรือ คนไทยใหม่ สะทอ้นให้เห็นวา่รัฐไทยไดใ้ห้การยอมรับ จากสถานภาพอนัเป็นที�ยอมรับมากขึ�นนั�น 

คนไทยเชื�อสายเวียดนามในจงัหวดัอุดรธานีจึงมีการรวมกลุ่มกนั เป็นกลุ่มคนที�มีพื�นที�ทางสังคมหรือมี

บทบาททางสงัคม จนกระทั�งสามารถจดัตั�งเป็นสมาคมคนไทยเชื�อสายเวียดนาม 

การจดัตั�งสมาคมคนไทยเชื�อสายเวียดนามจงัหวดัอุดรธานี ช่วยเสริมสร้างสถานภาพ           ทางสังคม

ใหค้นไทยเชื�อสายเวียดนามใหมี้พื�นที�ยืนในสังคม สามารถแสดงตวัตนและอตัลกัษณ์วฒันธรรมสู่

สาธารณะไดอ้ยา่งเปิดเผย เห็นไดจ้ากการเขา้ไปมีบทบาทในงานกิจกรรมทั�งของภาครัฐและของทอ้งถิ�น

จดัขึ�น โดยคนไทยเชื�อสายเวียดนามจะแต่งกายดว้ยชุดอ๋าวส่าย ซึ�งเป็นชุดประจาํชาติเวียดนาม เขา้ร่วม

กิจกรรมอยูเ่สมอ นอกจากนี�สมาคมคนไทยเชื�อสายเวียดนาม จงัหวดัอุดรธานียงัมีบทบาทสาํคญัในการ

เป็นสะพานเชื�อมความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างไทย – เวียดนาม ทั�งนี�  เฟซบุ๊กคนไทยเชื�อสายเวียดนามใน

จงัหวดัอุดรธานี คือ พื�นที�ทางสงัคมในบริบทปัจจุบนัที�มีบทบาทอยา่งมากต่อการนาํเสนอบทบาททาง

สงัคมและอตัลกัษณ์ของคนไทยเชื�อสายเวียดนามในจงัหวดัอุดรธานี  
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บทคดัย่อ 

บทความวิชาการนี�นาํเสนอความรู้เศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ที�ไดน้าํมาจดัการความรู้

ใหม่เพื�อเป็นการสร้างทุนทางสังคมให้กบัชุมชนและยงัรวบรวมขอ้มูลในเรื�องของเศรษฐกิจพอเพียงไว้

อยา่งหลากหลายความคิดหลากหลายแหล่งขอ้มูลที�มีวตัถุประสงคเ์พื�อ ศึกษาแนวคิดและหลกัการของ

เกษตรทฤษฎีใหม่ เพื�อนาํเกษตรทฤษฎีใหม่ไปประยุกต์ใชใ้นชีวิตประจาํวนัได้ ความรู้ของเศรษฐกิจ

พอเพียงนัยสาํคญัของแนวคิดระบบเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่มีองคป์ระกอบหลกั � ประการ

คือ ยึดหลักการพึ� งพาตนเองเป็นระบบเศรษฐกิจที�ยึดหลกัการ "การพึ� งพาตนเอง” โดยเน้นการผลิต

พืชผลให้เพียงพอกบัความตอ้งการในครัวเรือนก่อนเมื�อเหลือจากการบริโภคแลว้จึงคาํนึงถึงการผลิต

เพื�อการคา้  การรวมกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงให้ความสําคญักบัการรวมกลุ่มของชาวบา้นทั�งนี� กลุ่มหรือ

องค์กรชาวบ้านจะทาํหน้าที� เป็นผูด้าํเนินกิจกรรมทางเกษตรทฤษฎีใหม่ต่าง ๆ ให้หลากหลายเช่น

การเกษตรแบบผสมผสานการจดัสรรพื�นที�การทาํการเกษตร 30:30:30:10 หตัถกรรมเพื�อให้เกิดเครือข่าย

ที�กวา้งขวางและองคก์รชาวบา้นเหล่านี� จะเข็มแข็งซึ� งจะช่วยให้เกษตรกรในชุมชนมีรายไดเ้พิ�มขึ�น การ

ทาํการเกษตรแบบจดัการบริหารแหล่งนํ�าให้มีใชท้าํการเกษตรในหนา้แลง้  และตั�งอยูบ่นพื�นฐานความมี

คุณธรรมเศรษฐกิจพอเพียงต้องอยู่บนพื�นฐานของความเมตตาความเอื�ออาทรและความสามัคคีของ

สมาชิกในชุมชนซึ�งจะเห็นว่าเศรษฐกิจทฤษฎีใหม่นอกจากจะก่อให้เกิดรายไดแ้ลว้ยงัช่วยให้เกิดความ
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มั�งคงทางสถาบันชุมชนสถาบันครอบครัวการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมและการ

รักษาประเพณีของทอ้งถิ�นดว้ย 

 

คาํสําคญั: การจดัการความรู้, เกษตรทฤษฎีใหม่, ทุนทางสังคม 

 

Abstract 

This academic paper presents the sufficiency economy knowledge, new agriculture theory, 

which can bring new knowledge management to create social capital for the community and also 

collect information on the sufficiency economy in a variety of ideas and sources of information. That 

are intended for Studying the concepts and principles of New Theory Agriculture In order to apply 

the new theory of agriculture to daily life Knowledge of Sufficiency Economy The significance of the 

concept of sufficiency economy, the new theory of agriculture has three main components: self-

reliance. "Self-reliance" emphasizing the production of crops that are sufficient to meet the household 

needs first, when the rest is consumed, then commercial production is taken into account. The 

sufficiency economy integration focuses on the unification of villagers. Villager groups or 

organizations will act as operators of various new theoretical agricultural activities such as integrated 

agriculture, land allocation, farming 30: 30: 30: 10 Craft to create a wide network and these villagers' 

organizations will be strong, which will help farmers in the community earn more. Agricultural 

management of water resources for use in agriculture in the dry season And based on morality, the 

sufficiency economy must be based on compassion, generosity and unity of the community members, 

which will see that the new theory economy not only generates income but also helps create wealth. 

There are also community institutions, family institutions, natural resource and environment 

conservation and preservation of local traditions. 

 

Keywords: knowledge management, new theory agriculture, social capital 
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เกษตรทฤษฎีใหม่กับการบริหารพื�นที�ในการทาํการเกษตร 

ปัญหาการขาดแคลนที�ดินทาํกินของเกษตรกร เป็นปัญหาสาํคญัยิ�งในปัจจุบนั และการประกอบอาชีพ

ทางการเกษตรโดยเฉพาะในเขตที�ใชน้ํ� าฝนทาํนาเป็นหลกั เกษตรกรจะมีความเสี�ยงสูง เป็นเหตุให้ผลผลิตขา้วอยู่

ในระดบัต ํ�า ไม่เพียงพอต่อการบริโภค ดว้ยพระอจัฉริยะในการแกปั้ญหา จึงไดพ้ระราชทาน "ทฤษฎีใหม่" ให้

ดาํเนินการในพื�นที�ทาํกินที�มีขนาดเล็ก ประมาณ �� ไร่ ดว้ยวิธีการจดัการทรัพยากรระดบัไร่นาอยา่งเหมาะสม 

ดว้ยการจดัสรรการใชป้ระโยชน์ในที�ดินโดยให้มีการจดัสร้างแหล่งนํ� าในที�ดินสาํหรับการทาํการเกษตรแบบ

ผสมผสานอยา่งไดผ้ล เพื�อใหเ้กษตรกรสามารถเลี�ยงตวัเองได ้ใหม้ีรายไดไ้วใ้ชจ่้ายและมีอาหารไวบ้ริโภคตลอด

ปี (Oganic agriculture, ����) ซึ� งไดด้าํเนินการอย่างแพร่หลายในปัจจุบนั เพื�อการผลิตทางเกษตรกรรมที�ย ั�งยืน

สําหรับเกษตรกรชาวไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชดาํรัสว่า "…ถึงบอกว่าเศรษฐกิจ

พอเพียง และทฤษฎีใหม่ สองอยา่งนี� จะทาํความเจริญแก่ประเทศได ้แต่ตอ้งมีความเพียร แลว้ตอ้งอดทน ตอ้งไม่

ใจร้อน…" 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทาํการศึกษาและวิจัยเชิงปฏิบัติ เกี�ยวกับทฤษฎีใหม่มาเป็น

เวลานานตั�งแต่ปี พ.ศ. ���� ในพื�นที�ส่วนพระองคข์นาด �� ไร่ � งาน �� ตารางวาใกลว้ดัมงคล ตาํบลห้วยบง 

อาํเภอเมือง จงัหวดัสระบุรี และทรงมอบให้มูลนิธิชยัพฒันาที�ทรงจดัตั�งขึ�นมาเพื�อเสริมโครงการของรัฐ ทั�งนี�

ก่อนที�จะทรงนาํเอกสารออกเผยแพร่อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. ���� นั�น ทรงให้จดัตั� ง "ศูนยบ์ริหารพฒันา" 

ตามแนวพระราชดําริ อยู่ในความรับผิดชอบของมูลนิธิชัยพัฒนา เพื�อเป็นต้นแบบสาธิตการพัฒนาด้าน

การเกษตรโดยประสานความร่วมมือระหว่าง วดั ราษฎรและรัฐ ทาํการเผยแพร่อาชีพการเกษตรและจริยธรรมแก่

ประชาชนในชนบท โดยทรงหวงัว่าหากประสบความสําเร็จก็จะใช้เป็นแนวทางสาธิตในท้องที�อื�นๆ ต่อไป 

ทั�งนี� ในส่วนของการพฒันาดา้นการเกษตรนั�น กคื็อแนวคิดและมรรควิธีที�รู้จกักนัในนาม "เกษตรทฤษฎีใหม่"( 

Surat Pittaya School 2. , n.d.) 
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รูปภาพที� � การแบ่งสดัส่วนเกษตรทฤษฎีใหม่ 30 :30 : 30 : 10 

ที�มา : siamrath (2558) 

"ทฤษฎีใหม่" เป็นแนวทางหรือหลกัในการบริหารจดัการที�ดินและนํ� า เพื�อการเกษตรในที�ดินขนาดเลก็

ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ดว้ยหลกัเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวไดพ้ระราชทานพระราชดาํรินี�

เพื�อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที�ประสบความยากลาํบาก ให้สามารถผ่านช่วงวิกฤต โดยเฉพาะการขาดแคลน

นํ�าไดโ้ดยไม่เดือดร้อนและยากลาํบากนัก  ในขั�นแรกที�เป็นการผลิต ถือเป็นขั�นสาํคญัที�สุด ให้แบ่งออกเป็น � 

ส่วน ตามอตัราส่วน �� : �� : �� : �� หมายถึง 

ขดุสระเกบ็กกันํ�า    

พื�นที�ประมาณ ��% ให้ขดุสระเก็บกกันํ� า เพื�อให้มีนํ�าใชส้มํ�าเสมอตลอดปี โดยเก็บกกันํ�าฝนในฤดูฝน 

และใชเ้สริมการปลูกพืชในฤดูแลง้ หรือระยะฝนทิ�งช่วง ตลอดจนการเลี�ยงสัตว ์และพืชนํ� าต่างๆ เช่น ผกับุง้ ผกั

กระเฉด โสน ฯลฯ 

ปลูกขา้ว 

พื�นที�ประมาณ �� % ให้ปลูกขา้วในฤดูฝน เพื�อใชเ้ป็นอาหารประจาํวนัสาํหรับครัวเรือนให้เพียงพอ

ตลอดปี โดยไม่ตอ้งซื�อหาในราคาแพง เป็นการลดค่าใชจ่้าย และสามารพึ�งตนเองได ้

ปลูกผลไม ้ไมย้นืตน้ พชืไร่ พชืผกั 
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พื�นที�ประมาณ �� % ให้ปลูกไมผ้ล ไมย้ืนตน้ พืชไร่ พืชผกั พืชสมุนไพร ฯลฯ อย่างผสมผสานกนั 

และหลากหลายในพื�นที�เดียวกนั เพื�อใชเ้ป็นอาหารประจาํวนั หากเหลือจากการบริโภคก็นาํไปขายได ้

เป็นที�อยูอ่าศยั และอื�น  ๆ

พื�นที�ประมาณ �� % ใชเ้ป็นที�อยู่อาศัย เลี� ยงสัตว ์ถนนหนทาง คนัดิน โรงเรือนและสิ�งก่อสร้างอื�น 

รวมทั�งคอกเลี�ยงสตัว ์เรือนเพาะชาํ ฉางเกบ็ผลิตผลการเกษตร ฯลฯ 

              ในการจดัการเกษตรตามแนว "ทฤษฎีใหม่" ใหเ้กิดประสิทธิภาพนั�น ประเด็นสาํคญั คือ การพึ�งตนเอง 

ประหยดั และมธัยสัถ ์ก่อใหเ้กิดเศรษฐกิจพอเพยีง โดยการจดัการแบ่งพื�นที�ใหส้ัมพนัธ์ และเกื�อกูลกนั ซึ� งเป็น

การบริหารจดัการทรัพยากรที�ดิน นํ�า แรงงาน และรักษาสภาพแวดลอ้มใหดี้ขึ�น อนัจะนาํไปสู่การผลิตที�เกิด

รายได ้และสู่การพฒันาที�ย ั�งยนื.( Pantu, 2017) 

หลักการ และการถ่ายทอดความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ 

การประยกุตใ์ชจ้ะส่งผลทาํให้สามารถเพิ�มศกัยภาพชุมชนดา้นการเกษตรโดยมุ่งเนน้ให้เกิดการเรียนรู้

ควบคู่กบัการพฒันาดา้นการเกษตรดังนั�นชุมชนและท้องถิ�นจึงตอ้งมีส่วนร่วมเพื�อให้เกิดการพึ�งตนเองตาม

หลักเศรษฐกิจพอพียงและตัดสินใจในกิจการของทอ้งถิ�นได้การสร้างองค์ความรู้และการถ่ายทอดอย่างมี

กระบวนทศัน์ในด้านการถ่ายทอดการเกษตรเพื�อให้ชุมชนมีความเขม้แข็งมีความสามัคคีมีความเป็นอยู่ที�ดี

ระบบนิเวศน์เกิดความสมดุลผลผลิตที�ได้ปลอดสารพิษมีแหล่งให้ความรู้ในด้านการจดัการการเกษตรจึงจะ

ส่งผลทาํใหส้ภาพเศรษฐกิจและสังคมดีขึ�นดงันั�นการถ่ายทอดการเกษตรที�ถูกตอ้งตลอดจนเสริมสร้างกระบวน

ทศัน์ดา้นการเกษตรทฤษฎีใหม่เพื�อนาํไปจดัการบริหารทรัพยากรให้สอดคลอ้งกบัหลกัทฤษฎีใหม่ซึ� งตอ้งยึด

หลกัสิ�งแวดลอ้มที�มีในพื�นที�ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคและตวัเกษตรกรเองเหมาะสม "ทฤษฎี

ใหม่" เป็นแนวทางหรือหลกัการในการบริหารการจัดการที�ดินและนํ� า เพื�อการเกษตรในที�ดินขนาดเล็กให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด มีการบริหารและจดัแบ่งที�ดินแปลงเล็ก ออกเป็นสัดส่วนที�ชดัเจน เพื�อประโยชน์สูงสุดของ

เกษตรกร ซึ� งไม่เคยมีใครคิดมาก่อน มีการคาํนวณโดยหลกัวิชาการ เกี�ยวกบัปริมาณนํ� าที�จะกกัเก็บให้พอเพียง 

ต่อการเพาะปลูกไดต้ลอดปี มีการวางแผนที�สมบูรณ์แบบ สาํหรับเกษตรกรรายยอ่ย (KhonYuen N. , 2020) 

หลกัการและแนวทางสาํคญั  

�. เป็นระบบการผลิตแบบพอเพียง ที�เกษตรกรสามารถเลี� ยงตวัเองไดใ้นระดับที�ประหยดัก่อน ทั�งนี�

ชุมชนต้องมีความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจในการช่วยเหลือซึ� งกันและกันทาํนองเดียวกับการ"ลงแขก" แบบ

ดั�งเดิม เพื�อลดค่าใชจ่้าย  

�. เนื�องจากขา้วเป็นปัจจยัหลกัที�ทุกครัวเรือนจะตอ้งบริโภค ดงันั�น จึงประมาณว่าครอบครัวหนึ� งทาํ

นา � ไร่ จะทาํใหมี้ขา้วพอกินตลอดปี โดยไม่ตอ้งซื�อหาในราคาแพง เพื�อยดึหลกัพึ�งตนเองไดอ้ยา่งมีอิสรภาพ  
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�. ตอ้งมีนํ� าเพื�อการเพาะปลูกสํารองไวใ้ชใ้นฤดูแลง้ หรือระยะฝนทิ�งช่วงไดอ้ย่างพอเพียง ดงันั�น จึง

จาํเป็นตอ้งกนัที�ดินส่วนหนึ�งไวข้ดุสระนํ� า โดยมีหลกัวา่ตอ้งมีนํ�าเพียงพอที�จะทาํการเพาะปลูกไดต้ลอดปี ทั�งนี�

ไดพ้ระราชทานพระราชดาํริเป็นแนวทางว่า ตอ้งมีนํ� า �,��� ลูกบาศกเ์มตร ต่อการเพาะปลูก � ไร่ โดยประมาณ 

ฉะนั�น เมื�อทาํนา � ไร่ ทาํพชืไร่หรือไมผ้ลอีก � ไร่ (รวมเป็น �� ไร่) จะตอ้งมีนํ�า ��,��� ลูกบาศกเ์มตรต่อปี  

ดงันั�น หากมีพื�นที� �� ไร่ จึงมีสูตรคร่าว  ๆวา่ แต่ละแปลงประกอบดว้ย  

- นา � ไร่  

- พืชไร่พชืสวน � ไร่  

- สระนํ�า � ไร่ ลึก � เมตร จุประมาณ ��,��� ลูกบาศก์เมตร ซึ� งเป็น ปริมาณนํ� าที�เพียงพอที�จะสาํรองไว้

ใชย้ามฤดูแลง้  

- ที�อยูอ่าศยัและอื�น  ๆ� ไร่  

รวมทั�งหมด �� ไร่  

�. การจดัแบ่งแปลงที�ดินเพื�อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดนี�  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวทรงคาํนวณและ

คาํนึงจากอตัราถือครองที�ดินถวัเฉลี�ย ครัวเรือนละ �� ไร่ อยา่งไรก็ตาม หากเกษตรกรมีพื�นที�ถือครองน้อยกว่า

หรือมากกวา่นี�  ก็สามารถใชอ้ตัราส่วน ��:��:��:�� ไปเป็นเกณฑ์ปรับใชไ้ด ้กล่าวคอื 

��% ส่วนแรก ขดุสระนํ�า (สามารถเลี�ยงปลา ปลูกพชืนํ�า เช่น ผกับุง้ ผกักะเฉด ฯลฯ ไดด้ว้ย)  

��% ส่วนที�สอง ทาํนา  

��% ส่วนที�สาม ปลูกพืชไร่ พืชสวน (ไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้ใช้สอย ไม้สร้างบ้าน พืชไร่ พืชผัก 

สมุนไพร เป็นตน้)  

��% สุดทา้ย เป็นที�อยู่อาศยัและอื�นๆ (ถนน คนัดิน กองฟาง ลานตาก กองปุ๋ยหมกั โรงเรือน โรงเพาะ

เห็ด คอกสตัว ์ไมด้อกไมป้ระดบั พชืผกัสวนครัวหลงับา้น เป็นตน้) 

อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนดังกล่าวเป็นสูตรหรือหลักการโดยประมาณเท่านั� น สามารถปรับปรุง

เปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยขึ�นอยู่กบัสภาพของพื�นที� ดิน ปริมาณนํ�าฝนและสภาพแวดลอ้ม เช่น ใน

กรณีภาคใตที้�มีฝนตกชุกกว่าภาคอื�น หรือหากพื�นที�ที�มีแหล่งนํ�ามาเติมสระไดต้่อเนื�อง ก็อาจลดขนาดของบ่อ

หรือสระนํ�าให้เล็กลง เพื�อเก็บพื�นที�ไวใ้ชป้ระโยชน์อื�นต่อไปได้ เมื�อเกษตรกรเขา้ใจในหลกัการและไดล้งมือ

ปฏิบติัตามขั�นที�หนึ� งในที�ดินของ ตนจนได้ผลแลว้ ฉะนั�น เกษตรกรก็จะพฒันาตนเองไปสู่ขั�นพออยูพ่อกิน 

เพื�อใหม้ีผลสมบูรณ์ยิ�งขึ�น จึงควรที�จะตอ้งดาํเนินการตามขั�นที�สอง และขั�นที�สาม ต่อไปตามลาํดบั ดงันี�   

ทฤษฎีใหม่ขั�นที�สอง  
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เมื�อเกษตรกรเขา้ใจในหลกัการและไดป้ฏิบตัิในที�ดินของตนจนไดผ้ลแลว้ ก็ตอ้งเริ�มขั�นที�สอง คือ ให้

เกษตรกรรวมพลงักนัในรูป กลุ่ม หรือ สหกรณ์ ร่วมแรง ร่วมใจกนัดาํเนินการในดา้น การผลิต (พนัธุ์พืช เตรียม

ดิน ชลประทาน ฯลฯ)  เกษตรกรจะตอ้งร่วมมือในการผลิตโดยเริ�มตั�งแต่ ขั�นเตรียมดิน การหาพนัธุ์พืช ปุ๋ย การ

หานํ� า และอื�น ๆ  เพื�อการเพาะปลูก การตลาด (ลานตากขา้ว ยุง้ เครื�องสีขา้ว การจาํหน่ายผลผลิต)  เมื�อมีผลผลิต

แลว้ จะตอ้งเตรียมการต่าง ๆ  เพื�อการขายผลผลิตใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุด เช่น การเตรียมลานตากขา้วร่วมกนั การ

จดัหายุง้รวบรวมขา้ว เตรียมหาเครื�องสีขา้ว ตลอดจนการรวมกนัขายผลผลิตให้ไดร้าคาดี และลดค่าใชจ่้ายลง

ด้วย ความเป็นอยู่(กะปิ นํ� าปลา อาหาร เครื�องนุ่งห่ม ฯลฯ)  ในขณะเดียวกนัเกษตรกรตอ้งมีความเป็นอยู่ที�ดี

พอสมควร โดยมีปัจจัยพื�นฐานในการดาํรงชีวิต เช่น อาหารการกินต่าง ๆ  กะปิ นํ� าปลา เสื� อผา้ ที�พอเพียง 

สวสัดิการ (สาธารณสุข เงินกู)้ แต่ละชุมชนควรมีสวสัดิภาพและบริการที�จาํเป็น เช่น มีสถานีอนามยัเมื�อยาม

ป่วยไข ้หรือมีกองทุนไวกู้ย้ืมเพื�อประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ  ของชุมชน  การศึกษา (โรงเรียน ทุนการศึกษา) 

ชุมชนควรมีบทบาทในการส่งเสริมการศึกษา เช่น มีกองทุนเพื�อการศึกษาเล่าเรียนให้แก่เยาวชนของชุมชนเอง 

สังคมและศาสนา ชุมชนควรเป็นที�รวมในการพฒันาสังคมและจิตใจ โดยมีศาสนาเป็นที�ยึดเหนี�ยว  กิจกรรม

ทั�งหมดดังกล่าวขา้งตน้ จะตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากทุกฝ่ายที�เกี�ยวขอ้ง ไม่ว่าส่วนราชการ องค์กรเอกชน 

ตลอดจนสมาชิกในชุมชนนั�นเป็นสาํคญั (Oganic agriculture, 2020) 

ทฤษฎีใหม่ ขั�น ที�สาม 

เมื�อดาํเนินการผ่านพน้ขั�นที�สองแลว้ เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรกค็วรพฒันากา้วหนา้ไปสู่ขั�นที�สาม

ต่อไป คือ ติดต่อประสานงาน เพื�อจดัหาทุน หรือแหล่งเงิน เช่น ธนาคาร หรือบริษทั ห้างร้านเอกชน มาช่วยใน

การลงทุนและพฒันาคุณภาพชีวิต  

จากพระราชดาํรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวที�ไดพ้ระราชทานในโอกาสต่าง ๆ  นั�น พอจะสรุป

ถึงประโยชนข์องทฤษฎีใหม่ได ้ดงันี�   

�. ใหป้ระชาชนพออยูพ่อกินสมควรแก่อตัภาพในระดบัที�ประหยดั ไม่อดอยาก และเลี�ยงตนเองได ้ 

�. ในหน้าแลง้มีนํ� าน้อยก็สามารถเอานํ� าที�เก็บไวใ้นสระ มาปลูกพืชผกัต่าง ๆ  ได้ แมแ้ต่ขา้วก็ยงัปลูก

ได ้โดยไม่ตอ้งเบียดเบียนชลประทาน  

�. ในปีที�ฝนตกตามฤดูกาลโดยมีนํ� าดีตลอดปี ทฤษฎีใหม่นี� ก็สามารถสร้างรายไดใ้หร้ํ� ารวยขึ�นได ้ 

�. ในกรณีที�เกิดอุทกภยักส็ามารถที�จะฟื� นตวั และช่วยตวัเองไดใ้นระดบัหนึ� ง โดยทางราชการไม่ตอ้ง

ช่วยเหลือมากเกินไป อนัเป็นการประหยดังบประมาณดว้ย(Oganic agriculture ,2020) 
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เงื�อนไขหรือปัญหา ในการดาํเนินงาน  

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ไดม้ีพระราชดาํรัสเมื�อวนัที� � ธนัวาคม ����   ณ ศาลาดุสิดาลยั มีความตอนหนึ�ง 

ดงันี�  

"...การทาํทฤษฎี ใหม่นี� มิใช่ของง่ายๆ แล้วแต่ที�  แล้วแต่โอกาส และแล้วแต่งบประมาณ เพราะว่าเดี�ยวนี�

ประชาชนทราบถึงทฤษฎีใหม่นี�กวา้งขวางและแต่ละคนก็อยากได ้ให้ทางราชการขดุสระแลว้ช่วย แต่มนัไม่ใช่

สิ�งง่ายนัก บางแห่งขุดแลว้ไม่มีนํ� า แมจ้ะมีฝนนํ� าก็อยู่ไม่ได้ เพราะว่ามนัรั�ว หรือบางทีก็เป็นที�ที� รับนํ� าไม่ได ้

ทฤษฎีใหม่นี� จึงตอ้งมีพื�นที�ที�เหมาะสมดว้ย...ฉะนั�น การที�ปฏิบติัตามทฤษฎีใหม่หรืออีกนยัหนึ�ง ปฏิบตัิเพื�อหา

นํ�าใหแ้ก่ราษฎร เป็นสิ�งที�ไม่ใช่ง่าย ตอ้งช่วยกนัทาํ..." (Sufficiency Foundation, 2017) 

 

การจัดการความรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ 

การจัดการความรู้ หรือ Knowledge Management เป็นคาํที�ได้รับความสนใจไม่น้อยในยุคปัจจุบัน 

เนื�องจากองคก์รธุรกิจต่างตระหนกัถึงคุณค่าของสินทรัพยที์�จบัตอ้งไม่ได ้(Intangible Asset) ในองคก์รเพิ�มมาก

ขึ�นเรื� อยๆ และได้พยายามศึกษาถึงวิธีการในการสร้างและรักษาสินทรัพยป์ระเภทดังกล่าวไวใ้นกิจการ จน

กลายเป็นศาสตร์แขนงหนึ�งที�มีการคน้ควา้และมีการสร้างทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งกบัเรื�องดงักล่าวอยา่งมากมาก คาํที�

เกี�ยวขอ้งในศาสตร์ของการจดัการความรู้ มกัจะประกอบไปดว้ยคาํว่า ขอ้มูล สารสนเทศ ความรู้ และปัญญา ซึ� ง

มีความหมายที�แตกต่างกนัออกไป ขอ้มูล (Data) คือ ขอ้เท็จจริง หรือสิ�งที�ถือหรือยอมรับว่าเป็นขอ้เทจ็จริง ที�ยงั

ไม่ผ่านการวิเคราะห์ สําหรับใชเ้ป็นหลักอนุมานหาความจริงหรือการคาํนวณ สารสนเทศ (Information) คือ 

ข่าวสาร หรือขอ้มูลที�ถูกจดัรูปเพื�อการแสดงหรือการชี� แจง สําหรับนาํไปใชว้ิเคราะห์และการคาํนวณ ความรู้ 

(Knowledge) คือ เนื�อความ หรือสารสนเทศที�ผ่านการถอดความ ผา่นกระบวนการคิดและเขา้ใจ เป็นขอ้มูลที�ถูก

จดจาํในรูปของประสบการณ์ ปัญญา (Wisdom) คือ ความรู้ที�ถูกตอ้งตามความเป็นจริง ปราศจากอคติและความ

คิดเห็น มีความเที�ยงตรง ไม่เปลี�ยนแปลงไปตามกาลเวลากระบวนการจดัการความรู้ (Knowledge Management 

Process) ( linil C. , n.d.) การดาํเนินงานจดัการความรู้ในองคก์ร  สามารถจาํแนกออกเป็น � ขั�นตอนดงันี�  

เศรษฐกิจพอเพียงกบั เกษตรทฤษฎีใหม่ ประสานความมั�นคงเศรษฐกิจเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทาง

ปฏิบติัของ ทฤษฎีใหม่ เป็นแนวทางในการพฒันาที�นาํไปสู่ความสามารถในการพึ�งตนเองในระดบัต่าง ๆ  อยา่ง

เป็นขั�นตอน โดยลดความเสี�ยงเกี�ยวกบัความผนัแปรของธรรมชาติ หรือการเปลี�ยนแปลงจากปัจจยัต่าง ๆ  โดย

อาศยัความพอประมาณและความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุม้กนัที�ดี มีความรู้ ความเพียรและความอดทน สติและ

ปัญญา การช่วยเหลือซึ� งกนัและกนั และความสามคัคี เศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายกวา้งกว่าทฤษฎีใหม่โดยที�

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบแนวคิดที� ชี� บอกหลักการและแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม่ในขณะที� แนว
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พระราชดาํริเกี�ยวกบัทฤษฎีใหม่หรือเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ� งเป็นแนวทางการพฒันาภาคเกษตรอยา่งเป็นขั�นตอน

นั�น เป็นตวัอยา่งการใช้หลกัเศรษฐกิจพอเพียงในทางปฏิบติั ที�เป็นรูปธรรมเฉพาะในพื�นที�ที�เหมาะสม ทฤษฎี

ใหม่ตามแนวพระราชดาํริ อาจเปรียบเทียบกบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียง สู่การจดัการความรู้เพื�อเป็นการนาํความรู้

ที�มีอยูใ่นตวัของเราออกไปถ่ายทอดสู่ชุมชนสร้างความรู้ใหม่เพื�อให้ง่ายต่อการทาํใชต่้อและยงัไดเ้ป็นทุนทาง

สงัคมของชุมชนอีกดว้ยโดยยดึหลกัทฤษฎีการจดัการความรู้ตามที�ผูเ้ขียนไดเ้สนอไวคื้อ  

�. การบ่งชี�ความรู้ เราตอ้งบอกจุดมุ่งหมายของการทาํเกษตรทฤษฎีใหม่ คือการใชชี้วิตอยา่งพอเพียง รู้

กินรู้ใช ้เก็บออม คน้หาบุคลที�จะจดัเก็บความรู้และหาความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ไดอ้ยา่งไร 

�. การสร้างและแสวงหาความรู้ เมื�อเราไดค้วามรู้มา แน่นอนความรู้อาจจะมีขอ้บกพร่องหรือจุดที�ตอ้ง

คน้หาความรู้เริ�มเติม การแสวงหาความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่มีไดห้ลายหลายวิธี เช่นการส่งผูน้าํชุมชนไปศึกษาดู

งานจากแหล่งการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่จากจังหวดัอื�นๆและนาํมาปรับเปลี�ยนประยุกต์ใช้กบัชุมชนของ

ตนเองใหเ้กิดประโยชน ์ 

�. การจดัความรู้ให้เป็นระบบ เมื�อเราได้ความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่มาแลว้ ความรู้นี� ยงัไม่ได้จดัการให้

เป็นระบบแบบเขา้ใจง่ายหรือง่ายต่อการถ่ายทอด จึงจาํเป็นที�จะตอ้งจดัการความรู้ให้เป็นระบบ คือการวาง

โครงสร้างหรือการวางแผนในการนาํเนินการทาํเกษตรทฤษฎีใหม่ใหเ้ป็นขั�นตอน  

�. การประมวลและกลั�นกรองความรู้ หลังจากที�เราจัดการความรู้ให้เป็นระบบแล้ว ความรู้ที�จะ

ถ่ายทอดออกไปตอ้งผ่านการกลั�นกรองความรู้ คือ การปรับเปลี�ยนหรือนาํความรู้มาประยกุต์ให้เขา้กบัชุมชน

หรือสถานที�การทาํเกษตรทฤษฎีใหม่ให้มีมาตรฐาน รองรับการทาํเกษตรทฤษฎีใหม่ในหลายๆพื�นที�ของชุมชน 

ทั�งในเรื�องของภูมิศาสตร์และพื�นที�ของการจดัทาํเกษตรทฤษฎีใหม่ 

�. การเขา้ถึงความรู้ เมื�อความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่จะถ่ายทอดออกไปจาํเป็นตอ้งมีตวัเชื�อมโยงหรือช่อง

ทางการสื�อสาร การสื�อสารเป็นตวัสาํคญัที�จะเขา้ถึงความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ จะตอ้งเขา้ใจง่าย สะดวก เช่นการ

ประชาสัมพนัธ์ การบรรยายให้เกิดความน่าสนใจ การทดลดทองให้เห็นเป็นตวัอย่างว่าทาํเกษตรทฤษฎีใหม่

แลว้เกิดประโยชน์ต่อทุกครัวเรือนในชุมชนไดจ้ริง 

�. การแบ่งปันแลกเปลี�ยนเรียนรู้ เมื�อการทาํเกษตรทฤษฎีใหม่เห็นผลแลว้ จะตอ้งมีชุมชนอื�นๆสนใจ

อยากเขา้มาศึกษาขอ้มูล หาความรู้ จะไดป้ระโยชน์คือการได้แลกเปลี�ยนเรียนรู้ของแต่ละชุมชนเพื�อที�จะได้

นาํมาปรับปรุงหรือต่อยอดให้ดีขึ�นเช่น นาํสิ�งที�แปลกใหม่และเกิดประโยชน์ต่อชุมชนของเรามาประยุกต์ใช้

เพื�อเป็นการต่อยอดเกษตรทฤษฎีใหม่ของชุมชนเราให้น่าสนใจมากขึ�นและยงัไดเ้พิ�มความรู้ในตวัเราเพิ�มอีก

ดว้ย 
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�. การเรียนรู้ เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นการเรียนรู้ที�ไม่จบสิ�น สามารถที�จะเรียนรู้ไดอ้ยู่ตลอดเวลา สามารถนาํมา

ปรับใชใ้ห้เกิดประโยชน์ไดอ้ยูเ่สมอ มีหลากหลายผูค้นที�สามรถปรับใชห้รือประยกุตเ์กษตรทฤษฎีใหม่ขึ�นมา

ในแบบของตนเอง 

 

ทาํความรู้จัก เกษตรทฤษฎีใหม่ ศาสตร์พระราชาสู่ “โคก หนอง นา โมเดล” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� � โคก หนอง นา โมเดล 

ที�มา : ajourneyinspiredbytheking  

โคก หนอง นา โมเดล คือ การจัดการพื�นที�ซึ� งเหมาะกับพื�นที�การเกษตร ซึ� งเป็นผสมผสานเกษตร

ทฤษฎีใหม่ เขา้กบัภูมิปัญญาพื�นบา้นที�อยู่อย่างสอดคลอ้งกบัธรรมชาติในพื�นที�นั�น ๆ  โคก-หนอง-นา โมเดล 

เป็นการที�ให้ธรรมชาติจดัการตวัมนัเองโดยมี มนุษยเ์ป็นส่วนส่งเสริมให้มนัสําเร็จเร็วขึ�น อยา่งเป็นระบบ ซึ� ง

โคก-หนอง-นา โมเดล ซึ� งเป็นแนวทางทาํเกษตรอินทรียแ์ละการสร้างชีวิตที�ย ั�งยนื สร้างโคกบนพื�นที�ของตนเอง 

จากการนาํดินที�ไดจ้ากการขดุหนอง นาํมาถมเป็นโคกเพื�อสร้างที�อยูอ่าศยั ปลูกผกั เลี�ยงสตัว ์รวมทั�งปลูกตน้ไม้

ตามแนวทางศาสตร์พระราชา คือ “ป่า � อยา่ง ประโยชน์ � อยา่ง” เพื�อพอกิน เพื�อใชส้อยในครัวเรือนหรือพอใช ้

และเพื�อสร้างที�อยู่อาศัยหรือพออยู่ (muangsukhothai ,����) จากนั�นประโยชน์อย่างที� � คือ ช่วยสร้างสมดุล

ระบบนิเวศ เพราะใบไมที้�ร่วงหล่นจะช่วยปกคลุมหนา้ดิน ในขณะที�รากจาํนวนมากช่วยดูดซับนํ� าฝน เพื�อกกั

เก็บนํ�าไวใ้ตโ้คกเป็นนํ� าใตดิ้นเพิ�มความชุ่มชื�น  
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หนอง  ขุดหนอง รูปร่างคดโคง้อิสระ ไม่เป็นสี� เหลี�ยม เพื�อเก็บนํ� าไวใ้ชย้ามหน้าแลง้หรือจาํเป็น และ

สามารถใชเ้ป็นที�รองรับนํ�ายามนํ�าท่วมหลาก และเป็นแหล่งที�อยูอ่าศยัของปลา 

นา  ยกหัวคนันาให้กวา้งและสูงอย่างน้อย � เมตร ธรรมชาติของขา้วจะทะลึ�งนํ� าไม่จมนํ� าตาย เพื�อเพิ�มพื�นที�กกั

เก็บนํ� าไวใ้นนา ขดุร่องใกลห้ัวคนันา เป็นที�อยู่ของปลา ปู ปั� นหัวคนันาให้มีความกวา้งมากพอที�จะปลูกตน้ไม ้ 

พชืผกั ใหมี้รากยดึเหนี�ยวคนันา  และเพิ�มพื�นที�ทาํกิน 

คลองไส้ไก่ ช่วยระบายนํ� ารอบพื�นที� โดยขุดให้มีลกัษณะคดเคี�ยว เพื�อให้นํ� าไหลได้ทั�วถึงตลอดทั�ง

พื�นที�เพื�อใชท้าํการเกษตรและช่วยเพิ�มความชุ่มชื�นให้กบัผนืดินและตน้ไมโ้ดยรอบ 

ฝายชะลอนํ�าช่วยชะลอและกกัเกบ็นํ�าจากตน้นํ� าไวใ้นพื�นที� เพื�อไม่ใหน้ํ�าหลากลงมาสร้างความเสียหายกบัพื�นที�

ลุ่มดา้นล่างและช่วยกกัตะกอนดินไม่ให้ลงมาสะสมในหนอง คลอง บึง หรือเขื�อน นอกจากนั�น สําหรับพื�นที�

กลางนํ�าฝายชะลอนํ�ายงัช่วยยกระดบันํ�าเพื�อเกบ็ไวใ้นพื�นที�อีกดว้ย 

ดว้ยรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” นี�  หากมีเกษตรกรมีพื�นที�รายละ �� ไร่ คิดเป็น � หลุมขนมครก 

จะสามารถเก็บกกันํ� าไดปี้ละประมาณ ��,��� ลูกบาศก์เมตรต่อปีโดยเป็นนํ� าบนดินประมาณ ��,��� ลูกบาศก์

เมตร และเมื�อมีป่าชุ่มชื�นจะสามารถเก็บกกันํ� าใตดิ้นไดเ้พิ�มขึ�นอีก   ถา้ทุกคนในลุ่มนํ� าป่าสัก หรืออย่างน้อย 

���,��� ราย ร่วมมือร่วมใจกนัสร้าง ���,��� หลุมขนมครก จะสามารถเก็บกกันํ�าไดก้ว่าสี�พนัลา้นลูกบาศกเ์มตร

ต่อปี คิดเป็นมากกว่า � เท่าของความจุเขื�อนป่าสักชลสิทธิ�  จะสามารถแกไ้ขปัญหานํ� าท่วมไดแ้ละที�สาํคญัคือมี

นํ�าเก็บไวใ้ช้ยามหน้าแลง้ สามารถปลูกพืชพนัธ์ุไดต้ลอดปี มีพอกิน พออยู่ พอใช ้เกิดทั�ง “ประโยชน์ตนและ

ประโยชน์ท่าน” ในเวลาเดียวกนั (Sufficiency Economy Institute, 2017) 

 

บทสรุป 

กล่าวโดยสรุปไดว้่าการจดัการความรู้ทุนทางสังคมดา้นเกษตรทฤษฎีใหม่ : หลกัการ แนวคิด และการ

นาํไปประยกุตใ์ชเ้ป็นการสร้างทุนทางสังคมให้กบัชุมชนและยงัรวบรวมขอ้มูลในเรื�องของเศรษฐกิจพอเพียง

ไวอ้ยา่งหลากหลายความคิดหลากหลายโดยยกตวัยา่งเกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา โมเดล” มาเป็นตวัอยา่ง 

โคก หนอง นา โมเดลเป็นโมเดลตน้แบบที�สถาบนัเศรษฐกิจพอเพียงและมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติไดน้้อมนาํ

พระราชดาํรัสของในหลวงรัชกาลที� � ในเรื�องเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาใชบ้ริหารจดัการนํ� า

และพื�นที�ทาํการเกษตร โดยมุ่งหวงัที�จะสร้างจุดเปลี�ยนให้กบัชุมชน ซึ�งแบ่งพื�นที�เป็นสัดส่วน �� : �� : �� : �� 

กล่าวคือ ��% แรกสาํหรับแหล่งนํ�า ทั�งการขดุบ่อทาํหนองและการขดุคลองไส้ไก่ที�ช่วยระบายนํ� ารอบพื�นที� อีก 

�� % สาํหรับปลูกขา้ว และอีก ��% สาํหรับไวท้าํโคกหรือป่า โดยปลูกผกัไวเ้ป็นอาหาร ปลูกไมใ้ชส้อย ปลูกยา

สมุนไพร ส่วน ��% ที�เหลือ สาํหรับเป็นที�อยู่อาศยัและเลี� ยงสัตว ์ซึ�งหากลงมือทาํลกัษณะเช่นนี� ในหลาย ๆ  จุด
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ของประเทศ โคก หนอง นา โมเดล ก็จะช่วยไดม้ากกว่าการบริหารจดัการนํ� าและพื�นที�ทาํการเกษตร เพราะจะ

ช่วยแกปั้ญหาโลกร้อนและลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซดไ์ด ้

         ตามหลกัเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที� � ประกอบไปดว้ยการวางแผนที�มีความละเอียดเป็นอยา่ง

มาก ดงันั�น โคก หนอง นา โมเดล จึงใช้ลกัษณะของการคาํนวณการระเหยของนํ� า การคาํนวณการใชน้ํ� า การ

คาํนวณการบาํบดันํ�าเสีย โดยนํ� าที�ไดม้าในแต่ละรอบจะตอ้งนาํไปวางแผนการผลิต ทั�งในเรื�องของการปรับปรุง

ดินและการผลิตอาหารให้เพียงพอต่อการบริโภค โดยจะตอ้งสร้างงาน สร้างรายไดใ้ห้กบัชุมชนอย่างต่อเนื�อง 

นอกจากนี� ยงัตอ้งมีการปรับหัวคนันาให้สูงขึ�นถึง � เมตร เพื�อสร้างแหล่งกกัเก็บนํ�า วางแผนปลูกขา้ว ปลูกพืช

อายสัุ� นอายยุาว เลี� ยงปลา เลี� ยงไก่ นาํพลงังานหมุนเวียนมาใชใ้นพื�นที� โดยเฉพาะพลงังานชีวมวล ซึ� งเมื�อที�ดิน

ดงักล่าวมีแหล่งอาหารที�สมบูรณ์และมีแหล่งนํ� ามากเพียงพอแลว้ เมื�อฝนตกลงมาก็จะมีนํ�าไหลเขา้ไปยงัหนอง 

สัตวน์ํ� าที�อาศยัอยูก่็จะไดว้างไข่ในพื�นที�ที�ปลอดภยัตามธรรมชาติ ซึ�งก็จะก่อให้เกิดผลผลิตตามมา เป็นตวัสร้าง

รายไดอี้กทางหนึ�ง 

         นอกจากนี� สิ� งสําคญัของหลกัเกษตรทฤษฎีใหม่ก็คือ ตอ้งสร้างกิจกรรมที�ดีและเหมาะสม เพื�อให้คนรุ่น

ใหม่ไดเ้ห็นว่าอาชีพเกษตรกรซึ� งเป็นผูที้�สร้างอาหารให้ทุกคนไดบ้ริโภค เป็นอาชีพที�สาํคญัของโลกที�มีศกัดิ� ศรี 

ควรมีการทาํกิจกรรมต่าง ๆ  อยา่งหลากหลายที�เอื�ออาํนวยต่อการพฒันาพื�นที�นั�น ๆ  นอกจากนี�การทาํตามหลกั

ดงักล่าวจะตอ้งตอบโจทยใ์นเรื�องของความสวยงาม โดยทาํให้เหมือนเป็นศิลปะของแผ่นดิน ให้ผูที้�อยู่อาศยั

รู้สึกเสมือนได้พกัผ่อนในสถานที�ที�งดงาม ซึ� งนอกจากจะทาํให้มีสภาพแวดลอ้มที�ดีเช่นนี� แล้ว สิ� งที�ได้รับ

ตามมาก็คือการพฒันาคน เพราะทุกคนจะมีความเป็นอยู่ที�ดีขึ�น สังคมจะเกิดความมั�นคงทั�งในดา้นอาหารและ

การเงินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในลกัษณะเช่นนี�จะเป็นประโยชน์ในการสืบทอดภูมิปัญญา แลกเปลี�ยน

ความรู้ เทคโนโลยี และบทเรียนจากการพฒันา หรือร่วมมือกนัพฒันาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงทาํให้

ประเทศอนัเป็นสังคมใหญ่อนัประกอบดว้ยชุมชน องคก์ร และธุรกิจต่าง ๆ ที�ดาํเนินชีวิตอยา่งพอเพียงกลายเป็น

เครือข่ายชุมชนพอเพียงที�เชื�อมโยงกนัดว้ยหลกั ไม่เบียดเบียน แบ่งปัน และช่วยเหลือซึ� งกนัและกนัไดใ้นที�สุด 

จากการยดึ หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางปฏิบติันั�น คาดว่าผลที�จะไดรั้บจากการประยุกตใ์ชคื้อ 

การพฒันาที�สมดุลและยั�งยนื พร้อมรับต่อการเปลี�ยนแปลงในทุกด้าน ทั� งดา้นเศรษฐกิจ สังคม สิ� งแวดลอ้ม 

ความรู้และเทคโนโลย ีจะเห็นไดว่้าหากประชาชนในทุกระดบั ตั�งแต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน จนถึงระดบั

รัฐ ยึดถือปรัชญานี� เป็นแนวทางการดาํรงอยู่และปฏิบตัิตน มีสํานึกในคุณธรรม มีความซื�อสัตยสุ์จริตและมี

ความรอบรู้ที�เหมาะสมดาํเนินชีวิตดว้ยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบประเทศไทยจะ

สงบสุข ร่มเยน็ยนืหยดัอยูไ่ดด้ว้ย ความสามารถ ความร่วมมือร่วมใจของคนไทยทุกคน 
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การทาํแซนด์วิชเพื�อการพฒันาทกัษะอาชีพและสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ

ของเยาวชน 4 ชุมชน 
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บทคดัย่อ  

งานวิจัยมีวตัถุประสงค์เพื�อ �. เพื�อพฒันาทกัษะทางดา้นอาชีพให้กบัเยาวชน �. เพื�อฝึกทกัษะ

การทาํแซนดว์ิชให้กบัเยาวชน �. เพื�อสร้างแรงบนัดาลใจและสร้างรายไดใ้หก้บัชุมชน  

 การพฒันาทกัษะทางด้านอาชีพถือเป็นส่วนหนึ� งในการพฒันาให้ชุมชนเกิดรายได ้ส่งเสริมศกัยภาพ

ของคนในชุมชนให้เห็นคุณค่าในตนเอง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และการสร้างอาชีพถือเป็น

เครื�องมือหลกัในการสร้างความยั�งยืน โดยโครงการการทาํแซนด์วิชเพื�อการพฒันาทกัษะอาชีพและ

สร้างแรงบนัดาลใจในการประกอบอาชีพของเยาวชน 4 ชุมชน มุ่งเนน้พฒันาสอนทกัษะพื�นฐานการทาํ

แซนด์วิชให้กบัเยาวชน 4 ชุมชนไดแ้ก่ ชุมชนพฒันาบ่อนไก่ ชุมชนโปโล ชุมชนร่วมฤดี และชุมชนวดั

เจน ซึ� งโครงการการทาํแซนด์วิชเพื�อการพฒันาทกัษะอาชีพและสร้างแรงบนัดาลใจในการประกอบ

อาชีพของเยาวชน 4 ชุมชน เป็นทางเลือกและเป็นส่วนหนึ�งในการสร้างแรงบนัดาลใจในการประกอบ

อาชีพของเยาวชนในอนาคต  

ผลจากการดาํเนินงานพบว่า โครงการการทาํแซนดว์ิชเพื�อการพฒันาทกัษะอาชีพและสร้างแรง

บนัดาลใจในการประกอบอาชีพของเยาวชน 4 ชุมชน ไดรั้บความสนใจจากเยาวชนและผูน้าํชุมชนใน
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การเขา้ร่วมโครงการ โดยพบว่าเยาวชนอายุเฉลี�ย ��-�� ปี ร้อยละ �� มีทกัษะในการทาํแซนด์วิชเพิ�ม

มากขึ�น มีความรู้และทกัษะพื�นฐานในการประกอบอาชีพไดแ้ก่ ทกัษะการสื�อสารทกัษะการแกปั้ญหา 

และทกัษะการขายหลกัเขา้ร่วมโครงการ สามารถสร้างแรงจูงใจในการต่อยอดในการเลือกประกอบ

อาชีพที�สุจริต อนัส่งผลต่อการพฒันาเยาวชนใหห่้างไกลจากยาเสพติดสร้างรายไดที้�มั�งคงและย ั�งยนืต่อ

ตนเองและชุมชน  

 

คาํสําคญั:  การพฒันาชุมชน, การบริการชุมชน, การเรียนรู้โดยบริการสงัคม, การพฒันาทกัษะอาชีพ 

 

Abstract 

       The research aims to 1. To develop professional skills for youth 2. To practice sandwiches 

making skills for youth. 3. To inspire and generate income for the community. Srinakharinwirot 

University as a social service university has promoted, driven and promoted social enterprise work in 

a concrete way. The learning process based on “Service Learning” between universities and 

community “Student-centered” and “Community based” or community as a classroom, focus on the 

participatory learning process. And management of the common knowledge of all sectors to 

strengthen and sustain the community. It has been cultivated by Srinakharinwirot University students 

to have a view of volunteering and public consciousness. Inspire yourself and others as well as 

sacrifice for the public. 

        Developing career skills is integrated with part of community development. Promote the 

potential of people in the community to see self-esteem. For an unemployed to earn some benefits 

and career part building is the main tool for sustainability. By the project of making sandwiches to 

develop career skills and inspire youth careers in 4 communities. Established to teach the basic skills 

of making sandwiches for youth in four communities: Pattana Bonkai community, Polo community, 

Ruam-rue-dee community and Jen temple community. The project of making sandwiches to develop 

career skills and inspire youth careers in 4 communities as an alternative and a part of inspiring the 

careers of future youth. 
      The results of the operation showed that Making sandwiches to develop career skills and 

inspire youth careers in 4 communities have attracted the attention of youth and community leaders to 
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participate in the project. It was found that 80% of the youth aged 10-12 years had more skill in 

making sandwiches. Have knowledge and basic skills in the profession, including Communication 

skills, problem solving skills And master sales skills to join the project Able to create incentives for 

furthering in choosing honest occupations This affects the development of youth away from drugs 

and generates stable and sustainable incomes for themselves and their communities. 

 

Keywords: community development, community service, service learning,  

    the development of career skills 

 

บทนาํ 

 ในปัจจุบนักรุงเทพมหานครเป็นเมืองเศรษฐกิจที�สาํคญัของไทย จากการสัมภาษณ์คุณปราณี คง

ศรีแกว้ เจา้หน้าที�ศูนยส์ร้างโอกาสเด็กลุมพินี และการลงสํารวจชุมชนเพื�อวิเคราะห์ SWOT Analysis 

พบว่าอตัราการขยายตวัสู่การเป็นชุมชนเมืองมากยิ�งขึ�นจากการยา้ยถิ�นฐานเพื�อมาประกอบอาชีพ   จึง

ส่งผลให้ชุมชนบ่อนไก่ ชุมชนโปโล ชุมชนร่วมฤดี และชุมชนวดัเจน ที�ตั�งอยูใ่นแขวงลุมพินี   เขตปทุม

วนั ศูนยก์ลางความเจริญทางเศรษฐกิจและการท่องเที�ยวของกรุงเทพมหานคร แต่ระบบการบริหาร

จดัการและสภาพแวดลอ้มในชุมชนกลบัไม่เอื�ออาํนวยต่อการเรียนรู้และการสร้างโอกาสในการพฒันา

ทกัษะทางดา้นอาชีพให้กบัเยาวชน อย่างไรกต็ามผูน้าํและสมาชิกในชุมชนยงัมีความตอ้งการ พร้อมทั�ง

ใหค้วามสนบัสนุนการพฒันาศกัยภาพของเดก็และเยาวชนในพื�นที�อยา่งงเตม็ความสามารถ 

      จากการวิเคราะห์ความตอ้งการและสภาพแวดลอ้มภายในชุมชนจึงจดัตั�งโครงการการทาํแซนด์วิช

เพื�อการพฒันาทกัษะอาชีพและสร้างแรงบนัดาลใจในการประกอบอาชีพของเยาวชน 4 ชุมชน เป็นการ

พฒันาทกัษะทางดา้นอาชีพถือเป็นส่วนหนึ� งในการพฒันาให้เด็กและเยาวชนในชุมชนเห็นความสาํคญั

ของทกัษะพื�นฐานทางดา้นอาชีพที�ก่อใหเ้กิดรายได ้โดยผ่านการทาํกิจกรรมที�เนน้ให้สามารถปฏิบตัิได้

ด้วยตนเอง เพื�อส่งเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้เห็นคุณค่าในตนเอง ใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์ และการสร้างทกัษะพื�นฐานทางดา้นอาชีพถือเป็นเครื�องมือหลกัในการสร้างชุมชนแห่งความ

ยั�งยนื  
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วตัถุประสงค์ 

              1. เพื�อพฒันาทกัษะทางดา้นอาชีพให้กบัเยาวชน  

2. เพื�อฝึกทกัษะการทาํแซนดว์ิชใหก้บัเยาวชน 

3. เพื�อสร้างแรงบนัดาลใจและสร้างรายไดใ้หก้บัชุมชน 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

1. การพฒันาชุมชน 

(UN, 1955 : 6) ใหค้วามหมายว่า การพฒันาชุมชน เป็นกระบวนการรวมกาํลงัระหว่าง 

ประชาชนในชุมชนกบัเจา้หนา้ที�ของรัฐบาล เพื�อปรับปรุงสภาพทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม 

ของชุมชนนั�น ๆ ให้เจริญยิ�งขึ�นและผสมผสานเขา้เป็นชีวิตของชาติทาํให้ประชาชน สามารถอุทิศตน

เพื�อความกา้วหนา้ของประเทศชาติไดอ้ยา่งเต็มที�  

 (The Community Development Department, 2527 : 1) ไดใ้ห้ความหมายว่า การพฒันาชุมชน 

คือการพฒันาความรู้ความสามารถของประชาชน เพื�อให้เกิดความเชื�อมั�นในการช่วยตนเองเพื�อนบา้น

และชุมชนใหมี้มาตรฐานความเป็นอยูที่�ดีขึ�น โดยการร่วมมือระหวา่งประชาชนกบัรัฐบาล เป็นวิธีการที�

นาํเอาบริการของรัฐบาลผนวกเขา้กบัความตอ้งการของประชาชนเพื�อยกระดบัคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนให้ดีขึ�น 

                พฒัน์ บุญรัตนพนัธุ์ (���� : �) ไดใ้ห้ทรรศนะเกี�ยวกบัความหมายของการพฒันาชุมชนไวว้่า

เป็นขบวนการอยา่งใดอยา่งหนึ�งที�รัฐบาลนาํมาใชเ้พื�อเป็นการกระตุน้เตือน ย ั�วย ุ และส่งเสริมประชาชน

ในชนบทให้เกิดความคิดริเริ� มขึ� น และเสริมสร้างท้องถิ�นให้ก้าวหน้าทั� งในด้านเศรษฐกิจ สังคม

วฒันธรรมและการดูแลตนเองตามระบอบประชาธิปไตย 

            สญัญา สัญญาวิวฒัน์ (���� : ��) อธิบายว่า การพฒันาชุมชน คือการเปลี�ยนแปลงส่วนประกอบ

ของชุมชนจากสภาพที�เป็นอยู ่(สภาพที�ไม่พึงปรารถนาไม่ดีงาม) ไปสู่เป้าหมายที�กาํหนดไว ้(สภาพที�พึง

ปรารถนาที�ดีงามหรือเจริญ) กล่าวคือเป็นการจูงใจเพื�อก่อให้เกิดการเปลี�ยนแปลงขึ�นในชุมชนเพื�อการ

เปลี�ยนแปลงสภาพของส่วนประกอบต่าง ๆ ในชุมชน จากสภาพที�ไม่พึงปรารถนาไปสู่สภาพที�พึง

ปรารถนาอนัเป็นเป้าหมายที�ชุมชนตั�งไวก้ล่าวโดยสรุปการพฒันาชุมชน ไดแ้ก่ การเปลี�ยนแปลงชุมชน

ที�มีการวางแผน (Planned Community Change)  
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           สนธยา พลศรี (2547 : 49) กล่าวว่า การพฒันาชุมชนเป็นกระบวนการพฒันาคนและกลุ่มคนใน

ชุมชน ให้มีศกัยภาพเพียงพอและร่วมมือกนัปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองและชุมชนตามแผน

และโครงการที�กาํหนดไว ้ทั�งการใชพ้ลงัของชุมชนและการสนบัสนุนจากภายนอกชุมชน 

 จากขอ้ความขา้งตน้กล่าวไดว้่า การพฒันาชุมชนคือการร่วมมือระหว่างชุมชนและภาครัฐใน

การแกไ้ข ส่งเสริมและพฒันาให้ชุมชนมีความกา้วหน้าทั�งในทางเศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรมและการ

ดูแลตนเองตามระบอบประชาธิปไตย โดยมีผูน้าํชุมชนเป็นบุคคลสาํคญัในการขบัเคลื�อนและสนบัสนุน

คนในชุมชนให้พฒันาตามแผนและโครงการที�กาํหนดไว ้

 

หลกัการพฒันาชุมชน 

          จากแนวคิดพื�นฐานและปรัชญาของการพฒันาชุมชนที�ได้นาํเสนอมาแล้วในเบื�องตน้ ได้ถูก

นาํมาใชใ้นการกาํหนดใหเ้ป็นหลกัในการดาํเนินงานดา้นการพฒันาชุมชน ดงันี�  

   องค์การสหประชาชาติ (1960 : 8-13) ไดก้าํหนดหลกัการพฒันาชุมชนเพื�อให้ประเทศต่าง ๆ

นาํไปใช ้ดงันี�  

              1. การพฒันาชุมชนจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการขั�นพื�นฐานและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ที�แทจ้ริงของประชาชนในชุมชน จากการริเริ�มของประชาชนและเริ�มจากโครงการง่ายไปสู่โครงการที�

ยากขึ�นตามลาํดบั 

      2. ตอ้งเป็นโครงการอเนกประสงค ์ที�จะช่วยแกปั้ญหาไดห้ลายดา้น 

      3. เป็นการเปลี�ยนแปลงเจตคติของประชาชนในชุมชน ที�ตอ้งทาํไปพร้อม ๆ กบักิจกรรมดา้นอื�น ๆ 

      4. จะตอ้งมุ่งใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนอยา่งเต็มที� 

      5. ตอ้งแสวงหาผูน้าํทอ้งถิ�น สนบัสนุนส่งเสริมและพฒันาผูน้าํชุมชนในดา้นต่าง ๆ ตามลกัษณะของ

กิจกรรมและความจาํเป็นของแต่ละชุมชน 

     6. ตอ้งยอมรับสตรีและเยาวชนเขา้มามีส่วนร่วมในโครงการ 

     7. รัฐตอ้งเตรียมจดับริการใหก้ารสนบัสนุน 

     8. ตอ้งวางแผนอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพทุกระดบั 

     9. สนับสนุนให้องคก์รภาคเอกชน อาสาสมคัรต่าง ๆ ทั�งในระดบัทอ้งถิ�น ระดบัชาติและนานาชาติ

ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันา 

   10. ตอ้งมีการวางแผนให้เกิดความเจริญแก่ชุมชนที�สอดคลอ้งกบัความเจริญในระดบัชาติ 
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2. การบริการสังคม 

ฮอลล์ (M. Penelope Hall) อาจารย์ภาควิชาสังคมศาสตร์ของ University of Liverpool ได้

กล่าวถึงคาํว่าบริการสังคมไวใ้นตอนหนึ� งของหนังสือ The Social Services of Modern England เมื�อ

หลายสิบปีก่อนว่า บริการสังคมเป็นคาํที�ยงัมี ความหมายคลุมเครือไม่มีนิยามใดนิยามหนึ�งเป็นที�ยอมรับ

อย่างเป็นสากลว่าเป็น ความหมายหนึ� งเดียวของคาํว่า “บริการสังคม” แต่เป้าหมายของสิ�งที�เรียกว่า

บริการสังคม ก็ตรงกันคือการมุ่งหวงัที�จะให้ผูรั้บมีความเป็นอยู่ดีขึ�น [Theterms “social service” and 

“the social services” are relatively modern, having come into general use with the multiplication of 

public and voluntary provisions to further the well-being of members of the community which is one 

of the outstanding characteristic of our time. They are terms which are sometimes used rather 

vaguely, and universal agreement has not yet been reached as to which services should be classified 

as "social". (Hall, 1955,p.3)] 

ทิทมัสส์ (Richard M. Titmuss) ปรมาจารย์ทางด้านนโยบายสังคมจาก London School of 

Economics and Political Science เป็นอีกท่านหนึ�งมองว่า บริการสังคมกบัสวสัดิการสังคมมีความหมาย

เหมือนหรือใกล้เคียงกัน We may regard the labels "social services" and "social welfare" as broadly 

synonymous. (Titmuss,1974,p.47)] 

นอกจากนี�  ยงัมีนักวิชาการที�มีชื�อเสียงอีกหลายท่าน(ดู นิคม จันทรวิฑูร, 2505 น. 1-3; ระพี

พรรณ คาํหอม, 2549,น.6-27; ศรีทบัทิม พานิชพนัธ์ และคณะ, 2534น.36; สุรพล ปธานวนิช, 2547, น.

15; Brown,1985, pp.11-13; Clegg, 1977, p.117; William and Anderson,1975, p.9) ที� ให้ความหมาย

หรือความเห็นในเชิงให้ความหมาย ของคาํว่า “บริการสังคม” ไวค้่อนขา้งสอดคลอ้งกนั เมื�อพิจารณา

จากการให้ความหมาย และความเห็นในเชิงให้ความหมายของบรรดานกัวิชาการดงักล่าวแลว้ ก็พอจะ

ประมวลไดว้่า บริการสังคม คือ สิ�งที�จดัให้มีขึ�นเพื�อให้ผูรั้บมีคุณภาพชีวิต ที�ดีขึ�นหรือไม่ตกตํ�าลงกว่าที�

เป็นอยู ่ นอกจากนี�บริการสังคมยงัมีความหมายครอบคลุม การดาํเนินการที�เกี�ยวขอ้งกบัสิ�งที�จดัให้มีอนั

ประกอบดว้ย การนาํส่งสิ�งที�จดัให้มีขึ�นไปยงักลุ่มเป้าหมาย การทาํให้กลุ่มเป้าหมายเขา้ถึงสิ�งที�จดัให้มี

ขึ�น 

จากที�กล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า การบริการสังคมหมายถึงการพฒันาความเป็นอยู่ของ

กลุ่มเป้าหมาย ยกระดบัคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูใ่ห้สูงขึ�นกว่าที�เป็นอยู่ซึ� งการบริการทางสังคมยงั

เป็นส่วนหนึ�งของสวสัดิการสังคม โดยการดาํเนินการเพื�อการนาํส่งสิ�งที�มีอยู ่การทาํให้กลุ่มเป้าหมายได้
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เข้าถึงสิ�งที�จัดขึ�นใหม่ หรือการจัดตั� งในการให้บริการเพื�อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการบริการอย่าง

สมบูรณ์และเท่าเทียม 

การบริการสังคมสามารถจําแนกได้ดงันี� 

1. ตัวสิ� งที�จัดให้มีขึ�น ก็คือ โครงการหรือกิจกรรมดาํเนินงานที�แปลงหรือผลิต สร้างมาจาก

แนวคิด/นโยบายสวสัดิการสังคม โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อให้ผูรั้บที� เป็นกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที�ดี

ขึ�นหรือไม่ตกตํ�าลงกว่าที�เป็นอยู่ ตวัอย่างสิ�งที�จดัให้ มีขึ�นดังกล่าวก็อาทิ บตัรประกนัสุขภาพถว้นหน้า 

(30 บาทรักษาทุกโรค) โครงการ บา้นเอื�ออาทร เบี�ยยงัชีพผูสู้งอาย/ุคนพิการ รถเมลฟ์รี รถไฟฟรี 

�. การนาํส่งสิ�งที�จดัให้มีขึ�นไปยงักลุ่มเป้าหมาย ก็คือ การนาํส่งสิ�งที�จดัให้มีขึ�น จากโครงการ

หรือกิจกรรมดาํเนินงานที�แปลงมาจากแนวคิด/นโยบายสวสัดิการสังคม ไปสู่กลุ่มเป้าหมายเพื�อให้เขา

เหล่านั�นมีคุณภาพชีวิตที�ดีขึ�นหรือไม่ตกตํ�าลงกว่าที�เป็นอยู ่ตวัอยา่งการนาํส่งดงักล่าวกอ็าทิ การออกไป

ใหบ้ริการของหน่วยแพทยเ์คลื�อนที� 

3. การทาํให้กลุ่มเป้าหมายเขา้ถึงสิ�งที�จดัให้มีขึ�น ก็คือ การทาํให้กลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะคน

ยากจน คนตกทุกขไ์ดย้าก คนดอ้ยโอกาสเขา้ถึงสิ�งที�จดัให้มีขึ�นจากโครงการ หรือกิจกรรมดาํเนินงานที�

แปลงมาจากแนวคิด/นโยบายสวสัดิการสังคมเพื�อให้เขาเหล่านั�น มีคุณภาพชีวิตที�ดีขึ�นหรือไม่ตกตํ�าลง

กว่าที�เป็นอยู ่ตวัอยา่งการทาํให้กลุ่มเป้าหมาย เขา้ถึงสิ�งที�จดัใหมี้ขึ�นดงักล่าวก็อาทิ การใหป้ระชาชนคน

ไทยทุกคนที�ยงัไม่มีสิทธิใดๆ จากหลกัประกนัอื�นเป็นผูมี้สิทธิตามโครงการสร้างหลกัประกนัสุขภาพ

ถว้นหนา้ การให ้เดก็ทุกคนเรียนฟรี 15 ปี การใหสิ้ทธิคนพิการไดรั้บการศึกษาโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย 

4. การให้บริการสิ�งที�จดัให้มีขึ�นแก่กลุ่มเป้าหมาย ณ ที�ตั�งของผูใ้ห้บริการ ก็คือ การนาํสิ�งที�จดั

ให้มีขึ�นจากโครงการหรือกิจกรรมดาํเนินงานที�แปลงมาจากแนวคิด/ นโยบายสวสัดิการสังคมออกมา

ให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายเพื�อให้กลุ่มเป้าหมาย มีคุณภาพชีวิตที�ดีขึ�นหรือไม่ตกตํ�าลงกว่าที�เป็นอยู่ ณ 

ที�ตั� งของหน่วยงานหรือจุดที�ให้บริการ ตัวอย่างการให้บริการสิ� งที�จัดให้มีขึ� นดังกล่าวก็อาทิ การ

ให้บริการแก่ผูป่้วยของบุคลากร ทางการแพทยใ์นโรงพยาบาล การให้บริการผูสู้งอายุ คนพิการที�มา

ติดต่อ ณ สาํนกังาน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นของเจา้หนา้ที� 

จากที�กล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปไดว่้าการบริการสังคมสามารถดาํเนินการไดห้ลายรูปแบบซึ�ง

การลักษณะของการบริการทางสังคมไม่ว่าจะเป็น การจัดให้มีขึ�น การนําส่งสิ� งที�จัดให้มีขึ�นไปยงั

กลุ่มเป้าหมาย การทาํให้กลุ่มเป้าหมายเขา้ถึงสิ�งที�จัดให้มีขึ�น และการให้บริการสิ� งที�จัดให้มีขึ� นแก่

กลุ่มเป้าหมาย ลว้นมีจุดมุ่งหมายเหมือนกนัคือเพื�อพฒันาคุรภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย 
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�. การเรียนรู้โดยบริการสังคม  

 การเรียนรู้โดยการบริการสังคมเป็นภารกิจสําคญัของหน่วยการจดัการศึกษาในการบูรณาการ

ศาสตร์ที�ว่าดว้ยวิชาการ วิชาชีพ และวิชาคน เพื�อยงัให้เกิดผลการเปลี�ยนแปลงต่อวิธีการเรียนรู้ที�คงทน

และสามารถนาํไปปรับประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมตามสถานการณ์ (Nuangchalerm and Chansirisira, 

����) การเรียนการสอนโดยการบริการสังคมสามารถตอบสนองไดท้ั�งมิติการพฒันาคุณลกัษณะความ

เป็นครูและการหล่อหลอมกระบวนการคิดที�ปลูกฝังใหชุ้มชนมีส่วนร่วม 

 ผูเ้รียน สามารถพฒันาตนเองไดเ้ต็มตามศกัยภาพ หากเปิดโอกาสและไดรั้บสภาพแวดลอ้มที�ดี

ในการเรียนรู้พฒันาทกัษะและคุณลกัษณะจากสังคมทอ้งถิ�นการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้จึงตอ้ง

พยายามให้ฝึกคิด ฝึกทาํความเขา้ใจ และร่วมกนัวางแผน และนาํไปสู่การปฏิบติัในสถานการณ์จริงหรือ

เสมือนจริงให้สอดคลอ้งกบัชีวิตจริง กระบวนการสะทอ้นผลหรือสะทอ้นคิดจึงเป็นการสร้างความคิด

รวบยอดใหผู้เ้รียนไดดี้ หากการเรียนในชั�นเรียนยงัเนน้การท่องจาํเนื�อหาผูเ้รียนก็จะไม่สามารถเชื�อมโยง

ความรู้ภาคทฤษฎีใหส้อดคลอ้งกบัการทาํงานและดาํรงชีวติจริง 

 ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ที�ผูเ้รียนดาํรงชีวิต มีหนา้ที�สนบัสนุนการจดัการศึกษาให้แก่ผูเ้รียน อาจ

กล่าวได้ว่าชุมชนคือห้องเรียนห้องใหญ่ที�ผูเ้รียนสามารถผสมผสานความรู้ทั� งทฤษฎีและปฏิบัติให้

ตอบสนองต่อการดาํรงชีวิต การอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนจึงก่อให้เกิดขนบธรรมเนียม วฒันธรรม 

และประเพณีที�แตกต่างกนัตามลกัษณะของชุมชน การทาํความเขา้ใจรากเหงา้ชุมชน การนาํความรู้ไป

ใช้แก้ปัญหาและพฒันาชุมชนจึงต้องเข้าใจบริบท การที�ผูเ้รียนนําความรู้จากระบบการศึกษาไปใช้

พฒันาชุมชนโดยขาดการวิเคราะห์และเชื�อมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างความเป็นจริงกบัทฤษฎีจึงมกัเกิด

ปัญหาต่อเนื�องกระทบกนัไปเป็นลูกโซ่ 

 สถานศึกษา เป็นแหล่งรวมสรรพวิทยาการที�ผูส้อนควรนาํเสนอผ่านกระบวนการถ่ายทอด

ให้แก่ผูเ้รียน เป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้ที�ผูเ้รียนตอ้งนาํไปใชใ้นการดาํรงชีวิตทั�งในปัจจุบนัและอนาคต 

นอกจากนี� สถานศึกษายงัอยู่ภายในบริเวณที�เป็นส่วนหนึ� งของชุมชน ขบัเคลื�อนชุมชนให้เป็นไปตาม

กรอบทิศทางการพฒันาประเทศตามนโยบายการศึกษาระดบัชาติ 

 องค์กร/หน่วยงานเป็นสถาบนัที�มีส่วนช่วยในการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษากบัชุมชน 

เช่น บริษัท ห้างร้าน หน่วยงานทางราชการ องค์กรเอกชน ซึ� งอาจอยู่รูปแบบของการสนับสนุนที�

หลากหลาย เช่น ผลิตสื�อการเรียนการสอน ร่วมลงแรงและลงทรัพยใ์นการขบัเคลื�อนคุณภาพการศึกษา 

ผลิตงานวิจยั บริการวิชาการ เป็นตน้ 

 การประสานประโยชน์ร่วมกนัระหว่างหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการศึกษาและชุมชน จะช่วยให้
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ผูเ้รียนไดรั้บการเรียนการสอนที�มีคุณภาพ โดยที�ผูเ้รียนคือผูล้งมือปฏิบติัโดยใชชุ้มชนเป็นฐานของการ

เรียนวิทยาศาสตร์ (Clevenger and Ozbek,2013; Hart and Aumann, ����) ผลลพัธ์ที�ไดจ้ากการเรียนรู้ก็

สะทอ้นกลบัมาในรูปของโครงการบริการสังคม ซึ� งชุมชนกคื็อผูที้�มีส่วนไดส่้วนเสียจากการจดัการเรียน

การสอนโดยการบริการสังคมโดยตรง 

จากข้อความข้างต้นกล่าวได้ว่า การเรียน รู้โดยการบ ริการสังคม เป็นการเรียน รู้จาก

ประสบการณ์ของผูเ้รียน โดยอาศยัความรู้บูรณาการเขา้กบัการบริการชุมชน ทาํให้ผูเ้รียนได้ลงมือ

ปฏิบติัโดยใชชุ้มชนเป็นฐาน  

กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วธีิดาํเนินการวจิัย 

�.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร  

 เด็กและเยาวชน 4 ชุมชน ไดแ้ก่ ชุมชนพฒันาบ่อนไก่ ชุมชนวดัเจน ชุมชนร่วมฤดี ชุมชนโปโล 

จาํนวน 90 คน 

 

 

 

 

เพื�อพัฒนาทักษะทางด้านอาชีพ

ให้กบัเด็กและเยาวชนในชุมชน 

จัดกิจกรรมฝึกการทาํแซนด์วิช 

การบริจาคหนังสือและเสื�อผ้า 

กิจกรรมให้คาํปรึกษาเพื�อพฒันาทักษะ

พื�นฐานในการประกอบอาชีพ 
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  กลุ่มตวัอย่าง 

 เยาวชนชุมชนพฒันาบ่อนไก่  จาํนวน  21   คน 

    เยาวชนชุมชนวดัเจน       จาํนวน  15  คน 

  เยาวชนชุมชนร่วมฤดี      จาํนวน  15  คน 

 เยาวชนชุมชนโปโล       จาํนวน  12  คน 

     รวมทั�งสิ�น    จาํนวน  63 คน 

 

2.เครื�องมือวิจัย  

     2.1 การสมัภาษณ์ 

     2.2 การสังเกต 

3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

     ผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมและการสัมภาษณ์ของเยาวชนจากการทาํกิจกรรม

การทาํแซนด์วิชเพื�อการพฒันาทกัษะอาชีพและสร้างแรงบนัดาลใจในการประกอบอาชีพของเยาวชน � 

ชุมชนไดแ้ก่ ชุมชนพฒันาบ่อนไก่, ชุมชนวดัเจน, ชุมชนร่วมฤดี และชุมชนโปโล 

 ขั�นตอนการดาํเนินงาน 

ขั�นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา สถานที� 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผดิชอบ 

ติดต่อประสานงานกับ

ศูนย์ส ร้างโอกาส เด็ก

ส ว น ลุ ม พิ นี แ ล ะผู ้นํ า

ชุมชนทั� ง 4 ชุมชน คือ 

ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ 

ชุมชนร่วมฤดี ชุมชนวดั

เจน และชุมชนโปโล 

�� ตุลาคม ���� ศูนยส์ร้างโอกาส

เด็ก สวนลุมพิ นี

และชุมชนทั� ง 4 

ชุมชน  

 กั ญ ญ า รั ต น์ 

นนัฝั�น  

กั ญ ญ า รั ต น์ 

เมืองเกษม  

สุรัญญา ตั� งวา

นิชวรกลุ  

สุกญัญา ใจฉํ�า  

พี ร ณั ฐ  รั ก

เกียรติดี 

วางแผนการจดักิจกรรม 16 ตุลาคม ���� หอพัก เลขที�567 

ซอยชานเมือ ง5 

 กั ญ ญ า รั ต น์ 

นนัฝั�น  
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ขั�นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา สถานที� 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผดิชอบ 

เขตดินแดง แขวง

ดินแดง จังหวัด

กรุงเทพมหานคร 

กั ญ ญ า รั ต น์ 

เมืองเกษม  

สุรัญญา ตั� งวา

นิชวรกลุ  

สุกญัญา ใจฉํ�า  

พี ร ณั ฐ  รั ก

เกียรติดี 

 

จั ด เต รี ย ม  อุ ป ก ร ณ์

เครื� องเขียน และเสื� อผา้

มือสองสภาพดี 

�� ตุลาคม ���� หอพัก เลขที�567 

ซอยชานเมือ ง5 

เขตดินแดง แขวง

ดินแดง จังหวัด

กรุงเทพมหานคร 

 กั ญ ญ า รั ต น์ 

นนัฝั�น  

กั ญ ญ า รั ต น์ 

เมืองเกษม  

สุรัญญา ตั� งวา

นิชวรกลุ  

สุกญัญา ใจฉํ�า  

พี ร ณั ฐ  รั ก

เกียรติดี 

ติดต่อประสานงานเพื�อ

เต รี ย ม ส ถ า น ที� แ ล ะ

สมัภาษณ์ผูน้าํชุมชน 

�� ตุลาคม ���� ชุ ม ช น ทั� ง  4 

ชุมชน 

 กั ญ ญ า รั ต น์ 

นนัฝั�น  

กั ญ ญ า รั ต น์ 

เมืองเกษม  

สุรัญญา ตั� งวา

นิชวรกลุ  

สุกญัญา ใจฉํ�า  

พี ร ณั ฐ  รั ก

เกียรติดี 
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ขั�นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา สถานที� 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผดิชอบ 

จัดเตรียมอุปกรณ์ วสัดุ

การทําแซ นด์วิชแล ะ

ต ร วจ อุป ก ร ณ์ เครื� อ ง

เขียน และแพ็กเสื� อผ ้า

มือสองสภาพดีลงถุง 

� -�  พ ฤ ศ จิ ก าย น 

2563 

หอพัก เลขที�567 

ซอยชานเมือ ง5 

เขตดินแดง แขวง

ดินแดง จังหวัด

กรุงเทพมหานคร 

 กั ญ ญ า รั ต น์ 

นนัฝั�น  

กั ญ ญ า รั ต น์ 

เมืองเกษม  

สุรัญญา ตั� งวา

นิชวรกลุ  

สุกญัญา ใจฉํ�า  

พี ร ณั ฐ  รั ก

เกียรติดี 

ลงพื�นที�สัมภาษณ์และ

จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร ทํ า

แซนดว์ิช2ชุมชน 

7 พฤศจิกายน 2563 ช่ ว ง เช้ า  ชุ ม ช น

พฒันาบ่อนไก่ 

ช่วงบ่ าย ชุมชน

ร่วมฤดี 

 กั ญ ญ า รั ต น์ 

นนัฝั�น  

กั ญ ญ า รั ต น์ 

เมืองเกษม  

สุรัญญา ตั� งวา

นิชวรกลุ  

สุกญัญา ใจฉํ�า  

พี ร ณั ฐ  รั ก

เกียรติดี 

ลงพื�นที�สัมภาษณ์และ

จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร ทํ า

แซนดว์ิช2ชุมชน 

8 พฤศจิกายน 2563 ช่วงเชา้ ชุมชนวดั

เจน 

ช่วงบ่ าย ชุมชน

โปโล 

 กัญญารัตน์ นัน

ฝั� น  

กั ญ ญ า รั ต น ์

เมืองเกษม  

สุรัญญา ตั� งวานิ

ชวรกลุ  

สุกญัญา ใจฉํ�า  

พีรณัฐ รักเกียรติ

ดี 
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ผลการศึกษา 

โครงการการทาํแซนด์วิชเพื�อการพฒันาทกัษะอาชีพและสร้างแรงบนัดาลใจในการ ประกอบ

อาชีพของเยาวชน 4 ชุมชน ไดแ้ก่ ชุมชนพฒันาบ่อนไก่ ชุมชนวดัเจน ชุมชนร่วมฤดี  และชุมชนโปโล 

เด็กและเยาวชนไดร่้วมกิจกรรมการทาํแซนด์วิชโบราณที�ไดล้งมือปฏิบติัดว้ย ตนเอง ผลการดาํเนินงาน

ปรากฏว่า เด็กและเยาวชนเขา้ร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80 สามารถทาํตามขั�นตอนการทาํแซนด์วิช

ไดด้ว้ยตนเอง โดยใชแ้บบบนัทึกการสังเกตในการสังเกตพฤติกรรมของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม หลงัการทาํ

กิจกรรมและการให้คาํปรึกษาทางดา้นอาชีพพบว่ามีเด็ก และเยาวชนบางส่วนสามารถนาํความรู้ที�ไดรั้บ

จากการทาํแซนด์วิชมาประยุกต์ใช้ในการต่อยอดให้เกิดสินค้าอื�น ๆ  เช่น แฮมเบอร์เกอร์ การทํา

แซนดว์ิชโบราณโดยการนาํเขา้ไปอบ หรือทาํการปิ� ง  
ดังนั� นเด็กและเยาวชนที�เขา้ร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ ความเขา้ใจ เกี�ยวกบัการทาํแซนด์วิช 

สามารถนาํความรู้ที�ไดรั้บในภาคปฏิบติัไปใช้ในการพฒันาและต่อยอดทกัษะทางด้านอาชีพ สามารถ

ถ่ายทอดความรู้ใหก้บัคนในครอบครัวและชุมชนที�ตนเองอาศยัอยูไ่ด ้

 

อภปิรายผล 

     1. การจดัโครงการการทาํแซนดว์ิชเพื�อการพฒันาทกัษะอาชีพและสร้างแรงบนัดาลใจในการ 

ประกอบอาชีพของเยาวชน 4 ชุมชน เด็กและเยาวชนที�เขา้ร่วมมีอายรุะหว่าง 8 – 15 ปี ซึ� งสอดคลอ้งกบั

หลักการเพิ�มพูนความสามารถทางด้านสติปัญญา โดยจะต้องอาศัยสิ� งแวดล้อมทางสังคม (Social 

Environment) สิ�งแวดลอ้มทางครอบครัว (Family Environment) และภาวะโภชนาการ (Nutrition) ดงันี�  

        1) การกระตุน้ดว้ยสิ�งเร้าและการสร้างแรงจูงใจ สิ�งเร้าจะมีส่วนกระตุน้ทาํให้เด็กเกิดความ

สนใจ ตอ้งการทาํกิจกรรมต่าง ๆ เพื�อให้มีประสบการณ์มากยิ�งขึ�น ถา้เด็กไดรั้บการยอมรับ สามารถ

พึ�งพาตนเองได้ และผูใ้หญ่สามารถช่วยเหลือ ให้เด็กรู้จักปรับปรุงตนเองได้ดีและเหมาะสมจะเป็น

วิธีการช่วยเพิ�มพูนความสามารถทางดา้นสติปัญญาของเดก็ได ้ควรจะตอ้งคาํนึงถึงสิ�งต่อไปนี�  

  ก. ความพร้อมและความเขา้ใจในตนเองของเด็ก เด็กตอ้งเขา้ใจว่าตนมีความพร้อมและ

มีความรู้ความสามารถมากนอ้ยเพยีงใด 

  ข. การตอบสนองของผูใ้หญ่ ถา้ผูใ้หญ่ให้การสนับสนุนหรือตอบสนองแก่เด็ก เพื�อฝึก

ใหเ้ดก็รู้จกัคิด จะทาํใหเ้ด็กมีโอกาสเพิ�มพูนทางดา้นสติปัญญา 
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      2) การใหเ้ด็กลงมือปฏิบตัิและจดัทาํกิจกรรมต่าง ๆ ดว้ยตนเอง จะทาํให้เด็ก เกิดความรู้สึกที�

จะเรียนรู้อยา่งจริงจงั เพราะเด็กไดเ้ห็นขอ้บกพร่อง มองเห็นช่องทางในการแกไ้ขปัญหา 

ต่าง ๆ ดว้ยตนเอง 

 2. การจดักิจกรรมการทาํแซนด์วิชเป็นกิจกรรมที�ส่งเสริมและพฒันาทกัษะทางอาชีพ ทาํให้เด็ก

ไดล้งมือปฏิบติัจริง ส่งผลให้เกิดทักษะ เกิดการเรียนรู้จากการลงมือทาํ และเห็นคุณค่าในตนเอง นํา

ความรู้ที�ไดม้าต่อยอดเพื�อเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพในอนาคตได ้

 3. ช่วงวยัและลีลาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในชุมชนที�มีความแตกต่างกนั ดงันั�น    การฝึก

ทักษะการทําแซนด์วิช ผู ้นํากิจกรรมจึงใช้กระบวนการการให้คาํปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็น

ศูนยก์ลาง มีแนวคิดที�ว่าทุกคนมีคุณค่า สามารถพฒันาตนเองได ้โดยเนน้การสร้างสัมพนัธภาพภายใน

กลุ่มให้เด็กรู้สึกเป็นส่วนหนึ�งของกลุ่ม ทาํใหเ้กิดการพึ�งพาอาศยัซึ� งกนัและกนั และเนน้การลงมือปฏิบติั

ทาํใหเ้ด็กและเยาวชนเกิดความสนใจในกิจกรรมอยา่งแทจ้ริง และรู้สึกเป็นส่วนหนึ�งของกลุ่ม  

 

ข้อเสนอแนะ  

 ให้เยาวชนได้ทาํแบบสอบถามความถนัดและความสนใจทางด้านอาชีพก่อนการดําเนิน

กิจกรรมเพื�อให้รูปแบบการจัดกิจกรรมสอดคลอ้งต่อความสนใจความสามารถและความถนัดของ

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม และเพื�อจดักิจกรรมที�มีความหลากหลาย สามารถตอบสนองต่อลีลาการเรียนรู้ที�มี

หลายรูปแบบ  
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บทคดัย่อ 

 ศูนยส์ร้างโอกาสเดก็จตุจกัร กรุงเทพมหานครมีวตัถุประสงคใ์นการจดัตั�งศูนยบ์ริการขึ�นเพื�อ

ช่วยเหลือเดก็เร่ร่อนหรือคนไร้ที�อยูอ่าศยั และครอบคลุมกลุ่มเด็กที�ออกจากบา้นอาศยันอนตามที�

สาธารณะ และกลุ่มเด็กที�ออกมาทาํงานช่วยหาเลี�ยงครอบครัวบนทอ้งถนน  ดว้ยการขอเงินนกัท่องเที�ยว

ตามสถานที�ท่องเที�ยวยามคํ�าคืน หรือบางคนเดินขายพวงมาลยัตามสี�แยกบนทอ้งถนนในช่วงวนัหยดุ

หรือหลงัเลิกเรียน การที�เด็กตอ้งทาํงานอยูบ่นทอ้งถนนนานขึ�นเพื�อหาเงินใหเ้พียงพอสาํหรับตนเองและ

ครอบครัวในขณะเดียวกนัชีวิตอีกส่วนหนึ�งยงัคง  ตอ้งไปเรียนหนงัสือที�โรงเรียน การตอ้งรับผิดชอบ

บทบาทหนา้ที�ทั�งสองดา้นไปพร้อมๆกนัถือเป็นงานหนกัสาํหรับเดก็ที�อาจทาํใหพ้วกเขากลายเป็นเดก็

กลุ่มเสี�ยงที�ออกจากโรงเรียนกลางคนั ขาดโอกาสในการไดรั้บการศึกษาและการช่วยเหลืออยา่ง

เหมาะสม และการดาํเนินงานในปัจจุบนัของหน่วยงานต่างๆที�เกี�ยวขอ้งไม่ค่อยประสบผลสาํเร็จ

เท่าที�ควร เนื�องจากนโยบายของรัฐบาลไม่เอื�ออาํนวย ภาคราชการยงัคงทาํงานติดกรอบระเบียบ

กฎเกณฑ ์เขา้ไม่ถึงตวัเด็ก ดว้ยเหตุนี� เอง เด็กเร่ร่อนบนทอ้งถนนมกัถูกละเลย ทาํใหไ้ม่สามารถเขา้ถึง

สิทธิและการบริการพื�นฐานทางสงัคมที�มีคุณภาพรวมไปถึงเกิดช่องว่างทางสังคมโดยมีการใชย้าเสพติด 

ไปจนถึงการเป็นผูก้ระทาํหรือเป็นผูถู้กกระทาํความรุนแรงทั�งทางกายและจิตใจได ้
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 คณะผูจ้ดัทาํโครงการจึงไดล้งพื�นที�และติดต่อกบัเจา้หนา้ที�ศูนยส์ร้างโอกาสเด็กจตุจกัรเพื�อที�จะ

เขา้ไปมีส่วนร่วมช่วยเหลือพฒันากลุ่มเยาวชนและผูที้�ไร้แหล่งพกัพิง รวมทั�งได้ไปมอบสิ�งของบริจาค

ให้กบัผูที้�เกิดปัฐหาความเดือดร้อนและยกระดบัคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเหล่านั�นให้มีความเป็นอยู่

ที�ดีขึ�น 

 

คาํสําคญั: เด็กเร่ร่อน, กลุ่มผูไ้ร้ที�พกัพิง, การลงพื�นที�ชุมชน 

 

Abstract 

 The Jatujak Children's Opportunity Center, Bangkok, aims to setup a service center to help 

homeless or homeless children. It covers a group of children who leave their homes to sleep in public 

places, and a group of children who come out to work to help raise a family on the street. By asking 

for tourists' money at night attractions, or some people walking around the intersection on the road 

during the holidays or after school. Having children having to work on the road for longer to earn 

enough money for themselves and their families while living another part of their lives, they still 

having to go to school. The lack of opportunities for appropriate education and assistance, and the 

current operations of the relevant authorities, are rarely as successful as they should be. Due to 

unfavorable government policy, The government is still working on a regulatory framework that does 

not reach children. For this reason, Homeless children on the streets are often neglected. As a result, 

there is no access to quality social rights and services, as well as social gaps with drug use. To be an 

offender or a person who has committed physical and psychological violence. 

 The project's organisers have set up a project and contacted the staff at the Jatujak Children's 

Opportunity Center in order to participate in the development of youth groups and the homeless. In 

addition, they have donated to those who have suffered and improved the quality of life of those 

communities. 

 

Keywords: homeless, the defenseless group, community space 
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บทนาํ 

 ปัญหาเด็กเร่ร่อนเป็นปัญหาที�พบไดต้ามเมืองใหญ่ๆ ทั�วทุกมุมโลก โดยเกิดจากการที�ผูค้นส่วน

ใหญ่ไม่สามารถที�จะปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ�งแวดลอ้มในปัจจุบนัที�มี

การเจริญเติบโตและพฒันาอยา่งรวดเร็ว ส่งผลกระทบให้กบัครอบครัวบางครอบครัวไม่อาจทาํหน้าที�                

และบทบาทของตนไดอ้ย่างสมบูรณ์แบบโดยการที�เด็กออกมาเร่ร่อนนั�นเกิดขึ�นไดจ้ากหลายๆ ปัจจัย

ดว้ยกนัทั�งปัญหาครอบครัวที�เกิดจากการหยา่ร้างของพ่อแม่ การใชค้วามรุนแรงภายในครอบครัว พ่อแม่

ไม่มีเวลาดูแลใส่ใจบุตรไม่มีเวลาพูดคุยกนั เกิดความห่างเหินระหว่างพ่อแม่และบุตร และปัญหาที�อาจ

เกิดจากตวัเด็กเอง โดยเด็กวยัรุ่นกาํลงัอยากรู้อยากเห็นและอยากลอง มีความตอ้งการความเป็นอิสระ 

ตอ้งการหาประสบการณ์ใหม่ๆ รวมทั�งตอ้งการมีกลุ่ม มีพวกพอ้ง อนัเป็นวิถีใหเ้ด็กไดรั้บการตอบสนอง

ความตอ้งการหลายประการ ทั� งความรู้สึกอบอุ่นใจ การได้รับการยกย่อง ความรู้สึกว่ามีผูเ้ขา้ใจตนมี

ผูส้นใจตนร่วมทุกขร่์วมสุขกบัตน จึงเป็นผลให้เด็กเลือกใชชี้วิตอยู่นอกบา้นกบัเพื�อนมากกว่าอยูก่บัพ่อ

แม่ และไม่รู้สึกว่าถูกบงัคบัให้ทาํสิ�งต่างๆตามความตอ้งการของพ่อแม่ ปัญหาเด็กเร่ร่อนเป็นปัญหาที�มี

มานาน และมีแนวโนม้ที�จะทวีความรุนแรงมากขึ�นเรื�อยๆโดยเด็กเร่ร่อนเป็นปัญหาสังคมที�เชื�อมโยงกบั

ปัญหาอื�นๆมากมาย อาทิ การก่ออาชญากรรมต่างๆ การค้าประเวณีการข้องเกี�ยวกับสิ� งเสพติด 

กระบวนการคา้มนุษย ์เป็นตน้ 

 ด้วยปัญหาที�เกิดขึ�นดังกล่าวในขา้งตน้ศูนยส์ร้างโอกาสเด็กจตุจกัรจึงเขา้มามีบทบาทในการ

บริจากจดัการช่วยเหลือกลุ่มเร่ร่อนและกลุ่มผูที้�ไร้ที�พกัพิง เพื�อให้พวกเขานั�นนี�ไดม้ีชีวิตความเป็นอยูที่�ดี

ขึ�น ไม่ว่าจะเป็นการบริการทางดา้นจดัการศึกษา การฝึกอาชีพ การบริการเครื�องอุปโภค-บริโภค การ

ส่งเสริมให้กลุ่มเยาวชนเหล่านี� มีรายได้มาเลี�ยงชีพ รวมถึงสอนทกัษะพื�นฐานในการใชชี้วิตให้มีความ

ปลอดภยั และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในการไม่ยุง่เกี�ยวกบัยาเสพติด ประกอบอาชีพที�สุจริต รักชาติ 

ศาสนา พระมหากษตัริย ์รวมถึงเป็นคนดีของสงัคมของประเทศชาติ 

 คณะผูจ้ดัทาํจึงไดมี้โอกาสลงพื�นที�เขา้ไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชุมชน อาทิ การเขา้ไปช่วย

เจา้หนา้ที�ที�ดูแลศูนยส์ร้างโอกาสเด็กจตุจกัร ในการบริจาคสิ�งของเครื�องใช ้อาหารต่างๆเป็นตน้ รวมไป

ถึงการใหค้าํแนะนาํ และให้กาํลงัใจแก่เยาวชนที�เร่ร่อน และผูที้�ไร้ที�พกัพิงใหมี้กาํลงัใจที�ไม่ยอ้ถอ้ในการ

ดาํเนินชีวิต และมีแรงผลกัดนัที�จะทาํความดีให้ตนเองไดต้อบแทนคุณความดีในการกระทาํตนให้เป็น

ประโยชน์ต่อประเทศชาติสืบต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการวิจัย 

 �. เพื�อให้ทราบถึงสภาพแวดล้อมทั�วไปของชุมชนและความเป็นอยู่ในศูนยส์ร้างโอกาสเด็ก

จตุจกัร   

�. เพื�อใหท้ราบถึงหนา้ที�รูปแบบการบริหารจดัการของศูนยส์ร้างโอกาสเด็กจตุจกัร    

�. เพื�อเป็นกาํลงัเสริมในการช่วยเหลือส่งต่อโอกาสให้กบัคนในชุมชน 

�. เพื�อไดเ้ป็นการฝึกประสบการณ์ในการเขา้ไปช่วยเหลือคนในชุมชน 

�. เพื�อพฒันาให้คนในชุมชนมีความเป็นอยูท่ี�ดีขึ�นและลดช่องว่างของปัญหายาเสพติดในชุมชน 

 

ทบทวนวรรณกรรม  

การวิจยัในครั� งนี� มีการทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้งและสรุปตวัแปรหลกัไดด้งันี�  

1. การพฒันาชุมชน 

การพฒันาชุมชน (Community Development) คาํว่า “การพฒันาชุมชน” มาจากแนวความคิด 

“การศึกษามวลชน” (MassEducation) ในประเทศแถบทวีปแอฟริกาที� เป็นอาณานิคมของประเทศ

องักฤษ ซึ� งมีหลกัการว่าการสร้างคนให้เป็น พลเมืองดีนั�นสามารถเริ�มจากหน่วยเล็ก ๆ ในชุมชนและ

จะตอ้งมุ่งไปที�ชุมชนโดยรวม เพื�อให้ประชาชนได้รับการศึกษา เรียนรู้ ตระหนักและไดเ้ขา้มามีส่วน

ร่วมถึงขั�นสูงสุด คือการเขา้ไปควบคุมการเปลี�ยนแปลงเศรษฐกิจ สังคมที�เกิดขึ�นรอบตวัของเขาเอง 

การศึกษามวลชนเป็นการศึกษานอกระบบ มากกว่าการศึกษาในระบบ เพื�อให้ประชาชนตื�นตวัและ

รับผดิชอบตนเองต่อไป นอกจากนี�ยงัมีการใหค้วามหมายของการพฒันาชุมชนไวด้งันี�  

องค์การสหประชาชาติ (UN. ���� : �) ให้ความหมายว่า การพฒันาชุมชนเป็นกระบวนการรวมกาํลงั

ระหว่างประชาชนในชุมชนกับเจ้าหน้าที�ของรัฐบาล เพื�อปรับปรุงสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และ

วฒันธรรมของชุมชนนั�น ๆ ให้เจริญยิ�งขึ�นและผสมผสานเขา้เป็นชีวิตของชาติทาํใหป้ระชาชน สามารถ

อุทิศตนเพื�อความกา้วหนา้ของประเทศชาติไดอ้ยา่งเตม็ที� 

กรมการพฒันาชุมชน (���� : �) ได้ให้ความหมายว่า การพฒันาชุมชน คือการพฒันาความรู้ 

ความสามารถของประชาชน เพื�อให้เกิดความเชื�อมั�นในการช่วยตนเอง เพื�อนบ้าน และชุมชนให้มี

มาตรฐานความเป็นอยูที่�ดีขึ�น โดยการร่วมมือระหว่างประชาชนกบัรัฐบาล เป็นวิธีการที�นาํเอาบริการ

ของรัฐบาลผนวกเขา้กบัความตอ้งการของประชาชน เพื�อยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดี้ขึ�น  

สรุปไดว้่าการพฒันาชุมชน หมายถึงกระบวนการ เปลี�ยนแปลงคนและชุมชนให้ดีขึ�น โดยใชพ้ลงัและ

ความร่วมมือจากคนในชุมชนและหน่วยงานของรัฐ และองคก์รในชุมชน เพื�อปรับปรุงแกไ้ขปัญหาและ
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สร้างสรรคชุ์มชนให้เกิดความกา้วหน้าทั�งในดา้น คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู ่เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

การปกครอง โดยมุ่งยกระดบัมาตรฐานการครองชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2. การบริการสังคม  

คาํวา่ “การบริการทางสังคม” มีผูใ้หค้าํจาํกดัความไวด้งันี�  

 ฮอลล์ (M. Penelope Hall) อาจารย์ภาควิชาสั งคมศาส ตร์ของ Universityof Liverpool ได้

กล่าวถึงคาํว่าบริการสังคมไวใ้นตอนหนึ� งของหนังสือ The SocialServices of Modern England เมื�อ

หลายสิบปีก่อนว่า บริการสังคมเป็นคาํที�ยงัมีความหมายคลุมเครือไม่มีนิยามใดนิยามหนึ�งเป็นที�ยอมรับ

อย่างเป็นสากลว่าเป็นความหมายหนึ� งเดียวของคาํว่า “บริการสังคม” แต่เป้าหมายของสิ� งที� เรียกว่า

บริการสังคมก็ตรงกันคือการมุ่งหวงัที�จะให้ผูรั้บมีความเป็นอยู่ดีขึ�น [The terms “social service”and 

“the social services” are relatively modern, having come into generaluse with the multiplication of 

public and voluntary provisions to further 

the well-being of members of the community which is one of the outstandingcharacteristic of our 

time. They are terms which are sometimes usedrather vaguely, and universal agreement has not yet 

been reached as to which services should be classified as “social”  (Hall,1955,p.3)] 

ทิทมสัส์(Richard M. Titmuss) ปรมาจารยท์างดา้นนโยบายสังคมจากLondon School of Economics and 

Political Science เป็นอีกท่านหนึ� งมองว่าบริการสังคมกับสวัสดิการสังคมมีความหมายเหมือนหรือ

ใ ก ล้ เคี ย ง กั น [We may regard the labels “social services” and “social welfare” as broadly synonymous. 

(Titmuss, 1974, p.47) 

 ดงันั�นจึงสรุปไดว้่าการบริการทางสังคมหมายถึง สิ�งที�จดัให้มีขึ�นเพื�อให้ผูรั้บมีคุณภาพชีวิตที�ดี

ขึ� นหรือไม่ตกตํ�าลงกว่าที� เป็นอยู่และเป็นการนําส่งสิ� งที�จัดให้มีขึ� นไปยงักลุ่มเป้าหมาย การทําให้

กลุ่มเป้าหมายเขา้ถึงสิ�งที�จดัให้มีขึ�น และการให้บริการสิ�งที�จดัให้มีขึ�นแก่กลุ่มเป้าหมาย ณ ที�ตั� งของผู ้

ใหบ้ริการ 

 

กรอบแนวคิจากการวิจยั  

ตัวแปรต้น : เยาวชนหรือกลุ่มคนเร่ร่อนหรือไร้ที�พกัอาศยั , สภาพความเป็นอยู ่ 

ตัวแปรตาม: การลงพื�นที�ไปศึกษาพฒันาศูนยส์ร้างโอกาสเด็กจตุจักร , การช่วยเหลือชุมชน 

และพฒันาความเป็นอยูข่องคนในชุมชน 
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วธีิดาํเนินการวจิัย 

�. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

�.� กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่กลุ่มเยาวชนอายรุะหวา่ง ��-�� ปีขึ�นไป ในศูนยส์ร้างโอกาสเด็กจตุจกัร 

  �.� กลุ่มตวัอยา่งในทุกระดบัอายทีุ�ไดรั้บความเดือดร้อนในชุมชนร้อยกรอง 

�. เครื�องมือการวจิัย 

ผูว้ิจยัไดเ้กบ็ขอ้มูลการศึกษาจากการลงศึกษาพื�นที�โดยใชรู้ปแบบการสังเกตพฤติกรรม และใช้

การสนทนาแบบกลุ่ม 

�. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การวิจยัในครั� งนี� เริ�มดาํเนินการวนัที� �� ตุลาคม ���� - �� ตุลาคม ����  

4. การวเิคราะห์ข้อมูล 

นาํขอ้มูลจากการลงพื�นที� การสัมภาษณ์มาวิเคราะห์อภิปรายร่วมกนั 

 

ลงพื�นที�ครั� งที� 1 16 ตุลาคม ����  

ในครั� งแรกไดล้งพื�นที� ศูนย์สร้างโอกาสเด็ก จตุจักร เพื�อดูสถานที�และปรึกษาพูดคุยกบัเจา้หนา้ที� ที�ดูแล

พื�นที� ในการจัดกิจกรรมให้กบัเด็กไร้ที�พกัพิง  แต่เนื�องจากเกิดปัญหา covid-19 ผนวกกบัการที�จะเขา้

มายงับริเวณศูนยส์ร้างโอกาสเด็ก จตุจกัรตอ้งผ่านจุดคดักรองจากเจา้หน้าที�รักษาความปลอดภยั จึงทาํ

ให้เด็กไร้ที�พกัพิงที�เขา้มา  พกัพิงในศูนยส์ร้างโอกาสน้อยลง และศูนยส์ร้างโอกาสก็ไม่ได้เป็นที�รู้จัก

อย่างแพร่หลาย ผูค้นที�จะรู้จกัส่วนมากมกัจะเป็นเด็กเร่รอนที�อยู่ในพื�นที�บริเวณรอบ ๆ หรือเป็นการ

ชกัชวนกนัเขา้มาในปัจจุบนัยงัมีหน่วยงานที�รับเด็กไร้ที�พกัพิงเขา้ไปอยู่ในความดูแลจึงทาํในทางศูนย์

สร้างโอกาสเด็ก จตุจกัร มีเดก็จาํนวนสมาชิกที�เขา้มารับความช่วยเหลือนอ้ยลง เมื�อเทียบกบัในอดีต 

 

ลงพื�นที�ครั� งที� 2  26 ตุลาคม ���� 

สืบเนื�องจากในการลงพื�นที�ครั� งที� � ในการศึกษาขอ้มูลพื�นฐานชุมชน ศูนยส์ร้างโอกาส เด็ก

จตุจักรพบว่าไม่มีเด็กหรือสมาชิกเข้ามาที� ศูนย์สร้างโอกาสเด็ก รูปแบบการจัดกิจกรรมจึงมีการ

เปลี�ยนแปลง โดยเปลี�ยนจากการรับความช่วยเหลืออยู่ในศูนย ์เปลี�ยนไปลงพื�นที�ให้ความช่วยเหลือคน

ในชุมชน เพื�อศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องคนในชุมชน 

หลงัจากนั�นจึงมีการนดัเวลาในกลุ่มสมาชิก และคน้หาสถานที�ในการลงไปช่วยเหลือพฒันาชุมชน 

ในครั� งนี� ได้ลงไปช่วยเหลือในชุมชนร้อยกรอง เขตบางเขน โดยมีการนําสิ� งของ อาทิ เสื� อผา้ แพมเพิร์ส                        
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และสิ�งของบริโภคต่างๆ ไปมอบให้กับสมาชิกของชุมชนร้อยกรอง เพื�อนาํสิ�งของไปช่วยเหลือผูที้�ได้รับ

ความเดือดร้อนในชุมชน (ชุมชนที�ไดไ้ปลงพื�นที�คือชุมชนที�อยู่ในความดูแลของ ผูดู้แลศูนยส์ร้างโอกาสเด็ก 

จตุจกัร) 

 

ลงพื�นครั� งที� 3  31 ตุลาคม ���� 

 ในครั� งนี� ไดก้ลบัไปลงพื�นที�ศูนยส์ร้างโอกาสเด็ก จตุจกัร เพื�อพูดคุยกบัเด็กไร้ที�พกัพิงที�เคยเขา้

มา    ใชบ้ริการในศูนยส์ร้างโอกาสเด็กจตุจกัร เพื�อทราบภูมิหลงัในชีวิตของสมาชิกแต่ละคนที�เขา้มารับ

บริการ    ว่ารู้จกัศูนยรั์บบริการเด็กจตุจกัรไดอ้ย่างไร ทาํไมถึงเขา้มาขอรับบริการ รู้สึกอยา่งไรหลงัเขา้

มาขอรับความช่วยเหลือในศูนยส์ร้างโอกาสเด็กจตุจกัร จากการสอบถามทาํให้ทราบว่าศูนยส์ร้างโอกาส

เด็กจตุจกัร ไม่ใช่เป็นแค่ศูนยรั์บบริการช่วยเหลือเพียงเท่านั�น เพราะศูนยส์ร้างโอกาสเด็กจตุจกัรแห่งนี�

ทาํให้ชีวิตของสมาชิกคนหนึ�งสามารถยกระดบัไดเ้ท่าเทียมกบัคนในสังคมทั�วไป จากในวนัที�ไม่มีอะไร

ติดตัวมา ก้าวไปสู่วนัที�มีงานและเงินเดือนเลี� ยงชีพตนเอง กล่าวคือศูนยส์ร้างโอกาสเด็กจตุจักรเป็น

เสมือนพ่อแม่คนที�สอง ที�รองรับความช่วยเหลือผูท้ี�ขอรับบริการ ไม่ว่าจะเป็นอาหารประทงัชีวิต รวมไป

ถึงสร้างอาชีพให้กับสมาชิก ดึงความมืดหม่นในชีวิตที�ติดยาเสพติด ออกมาสู่แสงทางสว่างในการ

ประกอบอาชีพที�สุจริต  

 

ผลการดาํเนินวิจัย 

 จากผลการวิจยัพบว่าศูนยส์ร้างโอกาสเด็กจตุจกัรได้ทาํการช่วยเหลือและอุปการะช่วยเหลือ

ใหก้บั    ผูไ้ร้ที�พึ�งหรือเด็กเร่ร่อน โดยศูนยส์ร้างโอกาสเด็กจตุจกัรจะเปิดรับการบริการสาํหรับสมาชิกไร้

ที�พึ� งอยู่ตลอดเวลา ซึ� งผูท้ี� เขา้มารับบริการก็ได้มีชีวิตที� ดีขึ� นกลับสู่สังคม จากภูมิหลังชีวิตที�หลี� ภัย

ผลัดเปลี�ยนที�อยู่จากวันต่อวนั นอนอยู่เกาะกลางถนนขา้งถังขยะมีกลิ�นเหม็นเน่า รวมถึงต้องคอย

หลบหนีตาํรวจเพราะไดใ้ชชี้วิตในทางที�ผิดโดยการหันไปพึ�งยาเสพติด จนไดม้าเจอศูนยส์ร้างโอกาส

เด็กจตุจกัรที�ทาํให้ชีวิตคน้พบทางสว่าง ทาํให้ชีวิตหนึ� งชีวิตไดมี้อาชีพที�สุจริต ทดัเทียมเหมือนกนัใน

สงัคมไดอ้ยา่งปกติ เป็นที�รักเป็นคนดีของเพื�อน คนในชุมสงัคมและในประเทศชาติสืบไป 

ในการลงไปศึกษาพื�นที�ศูนยส์ร้างโอกาสเด็กจตุจกัร กรุเทพมหานครฯ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี�  

การลงพื�นที�ในครั�งที�� วนัศุกร์ที� �� ตุลาคม พ.ศ. ���� 

 การลงพื�นที�ศึกษาในครั� งแรกคณะผูว้ิจัยได้ติดต่อกบัคุณนิภา หัวหน้าดูแลศูนยส์ร้างโอกาส                

เด็กจตุจกัร และทาํการนัดวนัมาลงในพื�นที�วนัศุกร์ที� �� ตุลาคม ���� เมื�อไปถึงไดพ้บกบัพี�ๆเจา้หนา้ที�
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จาํนวนสองคนที�ทาํหนา้ที�ดูแลศูนยส์ร้างโอกาสเด็กจตุจกัร และไดมี้การวางแผนในการลงพื�นที� จากการ

สอบถามพี�ๆเจา้หนา้ที�ประจาํศูนยบ์อกถึงความเป็นมาของศูนยส์ร้างโอกาสเด็กจตุจกัรกรุงเทพมหานคร

ว่าเกิดขึ�นได้อย่างไรมีผูเ้ขา้มาขอรับบริการในระดับช่วงวยัใด แลว้เจ้าหน้าที�ประจาํศูนยก์็ได้กล่าวว่า 

ศูนยส์ร้างโอกาสเด็กจตุจกัรที�มีคนมาขอรับบริการน้อยลงจากเมื�อก่อน เพราะว่ามีเจา้หน้าที�รักษาความ

ปลอดภยัจากหนา้สวนจตุจกัร จึงทาํให้ผูไ้ร้ที�พกัพิงเกิดอาการความกลวัระหวาดระแวงไดง่้าย จากนั�นพี�

เจา้หน้าที�ก็ไดน้ัดทางคณะผูจ้ดัทาํวิจยัไปลงพื�นที�ในชุมชนร้อยกรอง ขา้งมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร

เพื�อลงไปช่วยเหลือคนในชุมชน โดยการเอาสิ�งของไปบริจาคให้กบัคนในชุมชน เพราะทางศูนยส์ร้าง

โอกาสมีแนวคิดเสริมที�วา่ “หากเขามาหาเราไม่ไดเ้ราจึงจาํเป็นที�จะตอ้งลงปหาพวกเขาเหล่านั�น” 

 

การลงพื�นที�ในครั�งที�� วนัพฤหัสบดทีี� �6 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

 ทางคณะผูจ้ัดทาํวิจัยได้ลงพื�นที�ไปยงัชุมชนร้อยกรองตั� งอยู่ที�  9/11 ซอย แจ้งวฒันะ แขวง

อนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ����� เพื�อนาํสิ�งของเครื�องอุปโภค- บริโภคไปบริจาคให้กบั

สมาชิกที� ไดรั้บความเดือดร้อนในชุมชน จากการลงพื�นที�พบว่าสมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่ขาดแคลน

ทุนทรัพยแ์ละที�อยู่อาศยั จะตอ้งรอการสร้างพื�นที�อยู่อาศยัใหม่จากรัฐบาล ซึ� งที�อยูอ่าศยัในปัจจุบนัตอ้ง

มารวมตวักนัในพื�นที�ของผูใ้หญ่บา้นหลายจาํนวนครัวเรือน ทาํให้การใชชี้วิตมีความลาํบากมากยิ�งขึ�น 

และสามชิกบางคนมีความพิการทางด้านร่างกายไม่สามารถประกอบอาชีพได้รวมถึงค่าใช้จ่ายใน

ครอบครัวที�ไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิต ทางศูนยส์ร้างโอกาสเด็กจตุจักรกรุงเทพมหานครจึงเข้าไป

ช่วยเหลือโดยนาํสิ�งของไปบริจาค 

 

การลงพื�นที�ในครั�งที� � วันพฤหัสบดทีี� �� ตุลาคม พ.ศ. ���� 

 ในครั� งนี�พี�เจา้หนา้ที�ประจาํศูนยไ์ดใ้หก้ลบัมาที�ศูนยส์ร้างโอกาสเด็กจตุจกัรพร้อมกบันัดสมาชิก

ที�เคยมาขอรับความช่วยเหลือที�ออกจากศูนยไ์ปใชชี้วิตที�ปกติมานั�งพูดคุย และทาํให้ทางคณะผูจ้ดัทาํ

วิจยัได้ทราบเรื� องราวในชีวิตเขาในครั� งนี�  ซึ� งหากบอกถึงประวติัเดขาโดยคร่าว เขามีนามสมุติที�ศูนย์

สร้างโอกาสเด็กจตุจกัรตั�งใหว้่ามะนาว เพราะเป็นบุคคลที�มีความเปรี� ยว และเผด็อยูใ่นตวัเองสูงมาก อายุ

พี�มนาว �� ปี พี�มะนาวเป็นเด็กเร่รอน บกพร่องทางสติปัญญา เขา้มาโดยการเชิญชวนจากพี�คนสนิทที�อยู่

ในศูนยส์ร้างโอกาสเด็กจตุจกัร พี�มะนาวเขา้มาบาํบดั และเรียนรู้อยูใ้นศูนยส์ร้างโอกาสจนฟื� นตวัและ

ไดรั้บทกัษะการใชชี้วิตจากพี�เจา้หนา้ที�ประจาํศูนยส์ร้างโอกาสเด็กจตุจกัร กรุงเทพมหานคร จนทาํให้พี�

มะนาวสามารถดาํเนินชีวิตไดอ้ยา่งคนปกติ และมีรายไดอ้าชีพในการนาํมาเลี�ยงดูตนเองและครอบครัว 
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อภปิรายผล 

  จากการลงพื�นที�ไปศึกษาศูนยส์ร้างโอกาสเด็กจตุจกัร กรุงเทพมหานคร พบว่าบริเวณศูนยส์ร้าง

โอกาสเด็กจตุจักร กรุงเทพมหานครตั� งอยู่ใจกลางในสวนจตุจักร โดยศูนยส์ร้างโอกาสเด็กจตุจักรมี

ลกัษณะเป็นตูค้อนเทนเนอร์จาํนวนสองตูป้ระกบกนัโดยรวมมีพื�นที�ไม่ใหญ่มาก และจากการเขา้ไปลง

พื�นที�ในครั� งที�หนึ�ง ทาํให้ทราบว่าในศูนยบ์ริการมีผูเ้ขา้มารับบริการน้อยลงเนื�องจากระบบรักษาความ

ปลอดภยัจากหน้าสวนจตุจกัรของเจา้หนา้ที� ที�คอยตรวจดูแลความปลอดภยัอยูบ่ริเวณหนา้ประตูทาํให้ผู ้

ไร้ที�พึ�งบางท่านเกิดความหวากลวัที�จะโดนจบักลุมจึงไดห้ลีกเลี�ยงและไม่มีโอกาสเขา้มาขอรับบริการ 

และอีกปัจจยัหนึ� งคือผูไ้ร้ที�พึ�งมีจาํนวนนอ้ยมากที�จะทราบว่ามีสถานที�ที�คอยช่วยเหลือพวกเขาเหล่านั�น 

นอกจากจะเป็นคนในพื�นที�แถวนั�นที�จะรู้และการบอกปากต่อปากจากผูที้�เขา้มารับบริการเท่านั�น  

 ซึ� งพี�เจ้าหน้าที�ที�ทาํหน้าที�ในการดูแลศูนยส์ร้างโอกาสเด็กจตุจักรจึงมีอีกหน้าที�นอกจากทาํ

หน้าที� เป็นครูในการบริการผู ้ไร้ที�พึ� งอยู่ที�บ้าน นั� นคือการลงไปในชุมชนที�ได้รับความเดือดร้อน 

ประจวบเหมาะกับการที�กลุ่มของขา้พเจ้าได้เขา้ไปลงพื�นที�ในครั� งที�สอง นั� นคือการลงไปช่วยเหลือ

ชุมชนโดยนาํสิ�งของไปบริจาคใหก้บัคนในพื�นที�ที�ไดรั้บความเดือดร้อน อาทิเครื�องอุปโภค-บริโภค เป็น

ต้น  และในครั� งที� สาม เป็ นการกลับ ไป ลงพื� น ที� ต้นกําเหนิดคือศูนย์ส ร้างโอกาสเด็ก จตุจักร 

กรุงเทพมหานคร เพื�อพบปะพูคุยแลกเปลี�ยนประสบการณ์ ทาํให้ทราบถึงชีวิตของผูที้�เขา้มารับบริการ

จากศูนยส์ร้างโอกาสเด็กกรุงเทพมหานคร 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ควรสร้างเครือข่ายและทาํให้สมาชิกที�ได้รับความเดือดร้อนได้รับข่าวสารว่าในบริเวณศูนย์

สร้างโอกาสจตุจักร ต้อนรับและคอยที�จะช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับคนในพื�นที� นอกจากนี� ควร

สื�อสารกบัเจา้หน้าที�ความปลอดภยัดา้นหนา้ว่าถา้เจอผูไ้ร้ที�พึ�งพาควรให้เจา้หน้าที�รักษาความปลอดภยั

เชิญชวนหากพบสมาชิกที�ได้รับความเดือดร้อน เพื�อที�จะได้นําสมาชิกเขา้มารับบริการส่งคืนสังคมได้

อยา่งมีคุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น 
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บทคดัย่อ 

 การจัดโครงงานกิจกรรมพัฒนาเยาวชน มีวตัถุประสงค์เพื�อส่งเสริมการศึกษา และพัฒนา

เยาวชนให้เขม้แข็ง โดยผูจ้ดัทาํไดร่้วมงานกบัศูนยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี�ปุ่น) และ สภาเด็ก

และเยาวชนฯ โดยร่วมทาํกิจกรรมใน � พื�นที� ไดแ้ก่ �.กิจกรรมบริจาคสิ�งของและสอนภาษาที�วดัพรหม

วงศาราม �.กิจกรรมส่งเสริมความรู้เรื�องเพศศึกษาในวยัเรียนที�โรงเรียนมธัยมวดัดาวคนอง �.กิจกรรม

ส่งเสริมการเล่นกีฬาที�ชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ เขตคลองเตย จากการทาํกิจกรรม พบว่าลกัษณะ

ของกิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็นการพฒันาเยาวชนในชุมชน ซึ� งได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน 

โดยมีเป้าหมายเพื�อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กบัเยาวชนดอ้ยโอกาส พฒันาทกัษะทางวิชาการและ

วิชาชีพ กิจกรรมนี� เป็นการร่วมมือระหว่างนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ-โรฒ, ศูนย์เยาวชน

กรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี� ปุ่น) และ สภาเด็กและเยาวชนฯ โดยจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพออก
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ปฏิบติังานภาคสนาม  การจดัทาํโครงการพฒันาเยาวชนในชุมชน เพื�อส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ หรือ

การบริการสังคมอื�น ๆ อีกทั�งนิสิตยงัไดรั้บประสบการณ์จากการฝึกปฏิบตัิและไดติ้ดต่อประสานงานกบั

หน่วยงานต่าง ๆ ดว้ยตนเองอีกดว้ย 

 

คาํสําคญั: พฒันาชุมชน, พฒันาเยาวชน, การบริการสงัคม  

 

Abstract 

Organization of youth development activities. The purposes of this study were to support 

education. Develop youth to be strong. The organizers work together with The Bangkok Youth 

Center (Thai-Japan) and The Children and Youth Council of Bangkok. By participating in activities 

in 3 areas: 1. Donating things and teaching the language at Wat Phromwongsaram. 2. Activities to 

promote sex education in school age at Matthayom Wat DaoKhanong School 3. Sports promotion 

activities at Chumchon Rim Thang Rotfai Sai Tha Rua, Khlong Toei. It was found that most of the 

activities were youth development in the community. Which received cooperation from many 

agencies. The goal is to create educational opportunities for disadvantaged youth. Develop academic 

and professional skills This activity is a collaboration between Srinakharinwirot University students, 

The Bangkok Youth Center (Thai-Japan) and The Children and Youth Council. By organizing a 

professional experience training in the field Establishing a youth development project in the 

community To promote learning opportunities Or other social services, students also gain experience 

from practical training and have contacted and coordinated with various departments by themselves. 

 

Keywords: community development, develop youth, service learning 

 

บทนาํ 

 สภาพแวดลอ้มในพื�นที�ชุมชนส่วนใหญ่นั�น มกัจะพบกบัปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 

ตลอดจนปัญหาการขาดความรู้ในทกัษะวิชาการหรือวิชาชีพ ซึ� งการที�จะพฒันาชุมชนให้ดีขึ�นหรือการ

จดัการกบัปัญหาเหล่านี� ให้หมดสิ�นไป ควรเริ�มตน้ที�การศึกษา ซึ� งการศึกษาเป็นกระบวนการที�ทาํให้คน

มีความรู้ และมีคุณสมบติัต่าง ๆ ที�จะช่วยให้คนนั�นอยูร่อดในโลกได ้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว
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และสังคมส่วนรวม (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. ����: �) ดังนั�นการพฒันา

ชุมชนจึงตอ้งเริ�มจากการพฒันาและส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน การให้ความสําคญักบัเด็ก

และเยาวชนนั�นถือเป็นกา้วแรกในการเริ�มพฒันาชุมชน เพราะเด็กและเยาวชนเหล่านี� คือกาํลงัของชุมชน

และมีบทบาทในการพฒันาชุมชนรวมถึงประเทศชาติสืบไปในอนาคต  

โดยการจดักิจกรรมเพื�อส่งเสริมการศึกษา หรือการจดักิจกรรมเพื�อพฒันาเยาวชนนั�น ถือเป็นสิ�ง

สาํคญัตามแผนพฒันาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบบัที� � พ.ศ. ���� – ���� ซึ� งได ้ยึด “เด็กและเยาวชน

เป็นศูนยก์ลางการพัฒนา” มุ่งเน้นที�การพัฒนาเด็กและเยาวชนทุกกลุ่ม ให้เป็นผูที้�มีความแข็งแรง 

สมบูรณ์ทั�งดา้นร่างกาย ใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เหมาะสมตามช่วงวยั (คณะกรรมการส่งเสริม

การพฒันาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ. ����: �)  ซึ� งการจดักิจกรรมพฒันาเด็กและเยาวชนนั�น ถือเป็นส่วน

หนึ� งของการร่วมมือระหว่างองคก์รหรือหน่วยงานต่าง ๆ กบัชุมชน เพื�อจดักิจกรรมต่าง ๆ ขึ�น เช่น การ

สอนภาษาต่างประเทศ ตลอดจนการอบรมใหค้วามรู้เกี�ยวกบัเพศศึกษา หรือเรื�องยาเสพติด เป็นตน้ การ

จดักิจกรรมพฒันาเด็กและเยาวชนในพื�นที�ชุมชนต่าง ๆ มีวตัถุประสงคห์ลกัที�สาํคญัคือส่งเสริมความรู้ 

สร้างทักษะในการใช้ชีวิต พฒันาทกัษะวิชาการและวิชาชีพ เพื�อให้เยาวชนสามารถดาํรงชีวิตอยู่ใน

ชุมชนหรือสังคมไดอ้ยา่งมีคุณภาพ และสามารถนาํความรู้จากกิจกรรมที�ไดท้าํไปใชใ้นการพฒันาชุมชน

หรือประเทศชาติไดสื้บไปในอนาคตนั�นเอง 

ในพื�นที�ชุมชนต่าง ๆ มีการให้ความสําคญักบัการจัดกิจกรรมเพื�อพฒันาชุมชน ไม่ว่าจะเป็น

ชุมชนวดัพรหมวงศาราม หรือชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ เขตคลองเตย ซึ� งในชุมชนเหล่านี� ได้รับ

ความร่วมมือจากศูนยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี�ปุ่น) และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 

ในการเขา้ไปจดักิจกรรมเพื�อส่งเสริมความรู้ หรือพฒันาดา้นการศึกษาให้กบัเด็กดอ้ยโอกาส รวมไปถึง

การส่งเสริมดา้นกีฬา  

ซึ�งทางกลุ่มผูจ้ดัทาํมีความสนใจในการจดักิจกรรมพฒันาเด็กและเยาวชน จึงไดเ้ขา้ร่วมกบัศูนย์

เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี�ปุ่น) และ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย เพื�อจดักิจกรรมให้กบั

เยาวชนในพื�นที�ชุมชนให้เกิดการพฒันาในดา้นการศึกษา และสร้างโอกาสให้กบัเด็กดอ้ยโอกาสนั�นเอง 

 

วตัถุประสงค์ของการวิจัย 

 �. จดักิจกรรมพฒันาเยาวชนในด้านการสื�อสารภาษาต่างประเทศขอ้และบริจาคสิ�งของที�จาํเป็น 

ณวดัพรหมวงศาราม  

 �. จดักิจกรรมพฒันาเยาวชนเรื�องเพศศึกษา ส่งเสริมใหเ้ยาวชนตระหนกัปัญหาทอ้งในวยัเรียน 
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ที�โรงเรียนมธัยมวดัดาวคนอง  

 �. จดักิจกรรมพฒันาชุมชนในดา้นการกีฬา ส่งเสริมใหเ้ยาวชนเล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด  

ที�ชุมชนริมทางรถไฟ เขต คลองเตย 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

การวิจยัครั� งนี� มีการทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้งและสรุปตวัแปรหลกัไดด้งันี�  

ความหมายของการพฒันาชุมชน 

 การพฒันาชุมชนไดมี้ก าเนิดขึ�นและเป็นที�ยอมรับกนัมานานแลว้ และจากการที�การพฒันา 

ชุมชนไดถู้กน ามาใชแ้ละรับการยอมรับอยา่งแพร่หลายจึงไดมี้องคก์าร หน่วยงานและนกัวิชาการไดใ้ห้

ความหมายของการพฒันาชุมชน ดงันี�  

 องค์การสหประชาชาติ (UN. 1955 : 6) ให้ความหมายว่า การพัฒนาชุมชนเป็นกระบวนการ

รวมกาํลงัระหว่างประชาชนในชุมชนกบัเจา้หน้าที�ของรัฐบาล เพื�อปรับปรุงสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม

และวฒันธรรมของชุมชนนั� น ๆ ให้เจริญยิ�งขึ�นและผสมผสานเขา้เป็นชีวิตของชาติ ทาํให้ประชาชน

สามารถอุทิศตนเพื�อความกา้วหนา้ของประเทศชาติไดอ้ยา่งเต็มที� 

 พฒัน์ บุญรัตนพนัธ์ุ (���� : �) ไดใ้ห้ทรรศนะเกี�ยวกบัความหมายของการพฒันาชุมชนไวว้่า

เป็นขบวนการอยา่งใดอยา่งหนึ� งที�รัฐบาลน ามาใชเ้พื�อเป็นการกระตุน้เตือน ย ั�วยแุละส่งเสริมประชาชน

ในชนบทให้เกิดความคิดริเริ� มขึ� น และเสริมสร้างท้องถิ�นให้ก้าวหน้าทั� งในด้านเศรษฐกิจ สังคม

วฒันธรรมและการดูแลตนเองตามระบอบประชาธิปไตย 

 สญัญา สัญญาวิวฒัน์ (���� : ��) อธิบายว่า การพฒันาชุมชน คือการเปลี�ยนแปลง 

ส่วนประกอบของชุมชนจากสภาพที�เป็นอยู ่(สภาพที�ไม่พึงปรารถนาไม่ดีงาม) ไปสู่เป้าหมายที�กาํหนด

ไว ้(สภาพที�พึงปรารถนาที�ดีงามหรือเจริญ) กล่าวคือเป็นการจูงใจเพื�อก่อให้เกิดการเปลี�ยนแปลงขึ�นใน

ชุมชนเพื�อการเปลี�ยนแปลงสภาพของส่วนประกอบต่าง ๆ ในชุมชน จากสภาพที�ไม่พึงปรารถนาไปสู่

สภาพที�พึงปรารถนาอันเป็นเปูาหมายที� ชุมชนตั� งไว ้กล่าวโดยสรุปการพัฒนาชุมชน ได้แก่ การ

เปลี�ยนแปลงชุมชนที�มีการวางแผน (Planned Community Change) 

 สนธยา พลศรี (2547 : 49) กล่าวว่า การพฒันาชุมชนเป็นกระบวนการพฒันาคนและกลุ่ม 

คนในชุมชน ใหมี้ศกัยภาพเพียงพอและร่วมมือกนัปรับปรุงชีวิตความเป็นอยูข่องตนเองและชุมชน 

ตามแผนและโครงการที�กาํหนดไว ้ทั�งการใชพ้ลงัของชุมชนและการสนบัสนุนจากภายนอกชุมชน 

 จากความหมายดงัที�กล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้่า การพฒันาชุมชน หมายถึง กระบวนการ 
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เปลี�ยนแปลงคนและชุมชนให้ดีขึ�น โดยใชพ้ลงัและความร่วมมือจากคนในชุมชนและหน่วยงานของรัฐ

และองคก์รในชุมชน เพื�อปรับปรุงแกไ้ขปัญหาและสร้างสรรคชุ์มชนใหเ้กิดความกา้วหนา้ 

หลกัการพฒันาชุมชน 

 จากแนวคิดพื�นฐานและปรัชญาของการพฒันาชุมชนที�ได้น าเสนอมาแลว้ในเบื�องตน้ ไดถู้ก

นาํมาใชใ้นการก าหนดให้เป็นหลกัในการด าเนินงานดา้นการพฒันาชุมชน ดงันี�  

องคก์ารสหประชาชาติ (1960 : 8-13) ไดก้ าหนดหลกัการพฒันาชุมชนเพื�อให้ประเทศต่าง ๆ 

นาํไปใช ้ดงันี�  

1. การพฒันาชุมชนจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการขั�นพื�นฐานและสอดคลอ้งกบัความ 

ตอ้งการที�แทจ้ริงของประชาชนในชุมชน จากการริเริ�มของประชาชนและเริ�มจากโครงการง่ายไปสู่ 

โครงการที�ยากขึ�นตามลาํดบั 

2. ตอ้งเป็นโครงการอเนกประสงค ์ที�จะช่วยแกปั้ญหาไดห้ลายดา้น 

3. เป็นการเปลี�ยนแปลงเจตคติของประชาชนในชุมชน ที�ตอ้งท าไปพร้อม ๆ กบักิจกรรมดา้น 

อื�น ๆ 

4. จะตอ้งมุ่งใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนอยา่งเต็มที� 

5. ตอ้งแสวงหาผูน้ าทอ้งถิ�น สนบัสนุนส่งเสริมและพฒันาผูน้ าชุมชนในดา้นต่าง ๆ ตาม 

ลกัษณะของกิจกรรมและความจ าเป็นของแต่ละชุมชน 

6. ตอ้งยอมรับสตรีและเยาวชนเขา้มามีส่วนร่วมในโครงการ 

7. รัฐตอ้งเตรียมจดับริการใหก้ารสนบัสนุน 

8. ตอ้งวางแผนอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพทุกระดบั 

9. สนบัสนุนให้องคก์รภาคเอกชน อาสาสมคัรต่าง ๆ ทั�งในระดบัทอ้งถิ�น ระดบัชาติและ 

นานาชาติไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันา 

10. ตอ้งมีการวางแผนให้เกิดความเจริญแก่ชุมชนที�สอดคลอ้งกบัความเจริญในระดบัชาติ 

 

พฒันาเยาวชน 

 เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที�มีคุณค่าต่ออนาคตของชาติจึงจาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาตาม

ศกัยภาพตั�งแต่แรกเกิด การที�เด็กและเยาวชนจะสามารถพฒันาเต็มตามศกัยภาพไดต้อ้งไดรั้บการพฒันา

อยา่งเป็นองคร์วม คือตอ้งไดรั้บการพฒันาครบทุกดา้น ไดแ้ก่การพฒันาทางดา้นร่างกาย ดา้นสติปัญญา 

ดา้นอารมณ์และด้านสังคม ไปพร้อม ๆ กนัโดยไม่ละเวน้ด้านใดดา้นหนึ� ง การพฒันาเด็กและเยาวชน
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ตอ้งอาศยัสหวิทยาการการบูรณาการผสมผสานกบัวิถีชีวิตของเด็กและเยาวชนให้ไดรั้บการพฒันาอยา่ง

ครบถว้น (แนวทางการดาํเนินงาน โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กปี, 2550 : 23) 

การเรียนรู้โดยบริการสังคม (Service Learning) 

 การเรียนรู้โดยการบริการสังคมเป็นภารกิจสําคญัของหน่วยการจดัการศึกษาในการบูรณาการ

ศาสตร์ที�ว่าดว้ยวิชาการ วิชาชีพ และวิชาคน เพื�อยงัให้เกิดผลการเปลี�ยนแปลงต่อวิธีการเรียนรู้ที�คงทน

และสามารถนาํไปปรับประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมตามสถานการณ์ (Nuangchalerm and Chansirisira, 

����)การเรียนการสอนโดยการบริการสังคมสามารถตอบสนองไดท้ั�งมิติการพฒันาคุณลกัษณะความ

เป็นครูและการหล่อหลอมกระบวนการคิดที�ปลูกฝังใหชุ้มชนมีส่วนร่วม 

 ผูเ้รียน สามารถพฒันาตนเองไดเ้ต็มตามศกัยภาพ หากเปิดโอกาสและไดรั้บสภาพแวดลอ้มที�ดี

ในการเรียนรู้พฒันาทกัษะและคุณลกัษณะจากสังคมทอ้งถิ�นการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้จึงตอ้ง

พยายามให้ฝึกคิด ฝึกทาํความเขา้ใจ และร่วมกนัวางแผน และนาํไปสู่การปฏิบติัในสถานการณ์จริงหรือ

เสมือนจริงให้สอดคลอ้งกบัชีวิตจริง กระบวนการสะทอ้นผลหรือสะทอ้นคิดจึงเป็นการสร้างความคิด

รวบยอดใหผู้เ้รียนไดดี้ หากการเรียนในชั�นเรียนยงัเนน้การท่องจาํเนื�อหาผูเ้รียนก็จะไม่สามารถเชื�อมโยง

ความรู้ภาคทฤษฎีใหส้อดคลอ้งกบัการทาํงานและดาํรงชีวติจริง 

 ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ที�ผูเ้รียนดาํรงชีวิต มีหนา้ที�สนบัสนุนการจดัการศึกษาให้แก่ผูเ้รียน อาจ

กล่าวได้ว่าชุมชนคือห้องเรียนห้องใหญ่ที�ผูเ้รียนสามารถผสมผสานความรู้ทั� งทฤษฎีและปฏิบัติให้

ตอบสนองต่อการดาํรงชีวิต การอยู่ร่วมกนัของคนในชุมชนจึงก่อให้เกิดขนบธรรมเนียม วฒันธรรม 

และประเพณีที�แตกต่างกนัตามลกัษณะของชุมชน การทาํความเขา้ใจรากเหงา้ชุมชน การนาํความรู้ไป

ใช้แก้ปัญหาและพฒันาชุมชนจึงต้องเข้าใจบริบท การที�ผูเ้รียนนําความรู้จากระบบการศึกษาไปใช้

พฒันาชุมชนโดยขาดการวิเคราะห์และเชื�อมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างความเป็นจริงกบัทฤษฎีจึงมกัเกิด

ปัญหาต่อเนื�องกระทบกนัไปเป็นลูกโซ่ 

 สถานศึกษา เป็นแหล่งรวมสรรพวิทยาการที�ผูส้อนควรนาํเสนอผ่านกระบวนการถ่ายทอด

ให้แก่ผูเ้รียน เป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้ที�ผูเ้รียนตอ้งนาํไปใชใ้นการดาํรงชีวิตทั�งในปัจจุบนัและอนาคต 

นอกจากนี� สถานศึกษายงัอยู่ภายในบริเวณที�เป็นส่วนหนึ� งของชุมชน ขบัเคลื�อนชุมชนให้เป็นไปตาม

กรอบทิศทางการพฒันาประเทศตามนโยบายการศึกษาระดบัชาติ 

 องค์กร/หน่วยงานเป็นสถาบนัที�มีส่วนช่วยในการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษากบัชุมชน 

เช่น บริษทั หา้งร้าน หน่วยงานทางราชการ องคก์รเอกชน ซึ�งอาจอยูรู่ปแบบของการ 
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สนับสนุนที�หลากหลาย เช่น ผลิตสื�อการเรียนการสอน ร่วมลงแรงและลงทรัพยใ์นการขับเคลื�อน

คุณภาพการศึกษา ผลิตงานวิจยั บริการวชิาการ เป็นตน้ 

 การประสานประโยชน์ร่วมกนัระหว่างหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการศึกษาและชุมชน จะช่วยให้

ผูเ้รียนไดรั้บการเรียนการสอนที�มีคุณภาพ โดยที�ผูเ้รียนคือผูล้งมือปฏิบติัโดยใชชุ้มชนเป็นฐานของการ

เรียนวิทยาศาสตร์ (Clevenger and Ozbek, 2013; Hart and Aumann, ����) ผลลพัธ์ที�ไดจ้ากการเรียนรู้ก็

สะทอ้นกลบัมาในรูปของโครงการบริการสังคม ซึ� งชุมชนกคื็อผูที้�มีส่วนไดส่้วนเสียจากการจดัการเรียน

การสอนโดยการบริการสังคมโดยตรง 

 

กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วธีิดาํเนินการวจิัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

      �.� นกัเรียนในโรงเรียนวดัพรหมวงศารามจาํนวน �� คน 

      �.� นกัเรียนชั�นมธัยมปลายโรงมธัยมวดัดาวคนอง จาํนวน ��� คน 

      �.� เยาวชนในชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ เขตคลองเตย จาํนวน �� คน 

2. เครื�องมือวิจัย  

     2.1 การจดักิจกรรมบริจาคของและสอนภาษาจีน-องักฤษ ที�โรงเรียนวดัพรหมวงศาราม 

     2.2 การจดัค่ายกิจกรรมส่งเสริมความรู้เรื�องเพศศึกษา ที�โรงเรียนวดัดาวคนอง 
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     2.3 การจดักิจกรรมส่งเสริมการกีฬาใหเ้ยาวชน ที�ชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ เขตคลองเตย 

3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

     ผูว้ิจยัไดเ้กบ็ขอ้มูลโดยใชแ้บบสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนจากการทาํกิจกรรมพฒันาเยาวชนชุมชน 

� พื�นที�ไดแ้ก่ วดัพรหมวงศาราม โรงเรียนมธัยมวดัดาวคนอง และชุมชนริมทางรถไฟ เขต คลองเตย 

4. การวเิคราะห์ข้อมูล   

ผูว้จิยัไดใ้ชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลแบบ swot anlysis โดยมีดงันี�  

 

4.1 โรงเรียนวดัพรหมวงศาราม 

 

ขอ้ดี                                                                  

- นกัเรียนมีความกระรือร้นมากขึ�นและสนใจ

ศึกษาเกี�ยวกบัภาษาต่างประเทศ                          

- นกัเรียนมีความกลา้แสดงออก กลา้พดูมากขึ�น 

และร่วมกนัทาํกิจกรรมสันทนาการ 

ขอ้เสีย                                                             

- นกัเรียนบางส่วนฐานะค่อนขา้งยากจน ทาํให้

ขาดโอกาสที�ไดรั้บการศึกษาต่อ                          

- เป็นโรงเรียนทาํใหก้ารจดัการเรียนการสอนทาํ

ไดจ้าํกดั 

โอกาส                                                           

- ทางเจา้อาวาสใหค้วามร่วมมืออยา่งเตม็ที�ต่อ

การจดัการศึกษาและเปิดโอกาสใหก้ารบริจาค

สิ�งของที�จาํเป็นใหเ้ด็กและเยาวชน 

อุปสรรค                                                       

 - พื�นที�และลกัษณะโดยรอบของวดัไม่เหมาะสม

ต่อการจดัการเรียนการสอน                

- เปิดรับจาํนวนนกัเรียนไดอ้ยา่งมีจาํนวนจาํกดั 

 

4.2 โรงเรียนมธัยมวดัดาวคนอง 

 

ขอ้ดี  

- นักเรียนมีคสามตั� งใจทํากิจกรรมมาก และมี

การโตต้อบกบัวิทยากรตลอดเวลา 

- นกัเรียนตระหนกักบัปัญหาทอ้งในวยัเรียนมาก

ขึ� น  โดยมีการซักถามข้อสงสัย และ วิ ธีการ

ป้องกนัจากวิยากร 

ขอ้เสีย 

- นกัเรียนส่วนใหญ่แยง่กนัพูดตลอดเวลา 

- นักเรียนบางส่วนยงัไม่สามารถเขียนภาษาไทย

ได้ถูกต้อง ทําให้มีปัญหาในการทํากิจกรรมที�

ตอ้งมีการเขียน 

โอกาส อุปสรรค 
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- โรงเรียนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม

อย่างเต็มที� โดยไดอ้าํนวยความสะดวกในเรื�อง

พื�นที�ในการจดักิจกรรมและอุปกรณ์ต่าง ๆ   

- โรงเรียนเปิดโอกาสให้มีการจัดกิจกรรมเสริม

ความรู้ จากหน่วยงานอื�นอยูเ่สมอ 

 

- นักเรียนส่วนใหญ่ขาดความรู้ในเรื�องเพศศึกษา 

มีความรู้ความเขา้ใจที�ยงัผิด 

 

4.3 ชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ เขตคลองเตย 

 

ขอ้ดี 

- นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬา

ฟตุบอล  

- นักเรียนมีความกระตือรืนร้นที�อยากจะแสดง

ความสามารถของตนเองมากขึ�น 

ขอ้เสีย 

- นัก เรียนส่วนใหญ่ฐานะยากจน ทําให้ขาด

โอกาสในเรื�องการศึกษา 

- เป็ น ชุ ม ช น แ อ อัด  มี ก ารค้าสิ� ง เส พ ติ ด ผิ ด

กฎหมายในชุมชน 

โอกาส 

- หัวหนา้ชุมชน เปิดโอกาสและให้ความร่วมมือ

ต่อการจัดกิจกรรมที�ส ร้างสรรค์เพื�อพัฒนา

เยาวชนในพื�นที� อยูต่ลอดเวลา 

อุปสรรค  

- พื�นที�ในชุมชนไม่มีความเหมาะสมต่อการจัด

กิจกรรม ทั�งในดา้นการเรียนหรือเล่นกีฬา 

 

ผลการวจิัย 

             จากกลุ่มผูว้ิจยัไดท้าํกิจกรรมใหก้บัเยาวชนใน � พื�นที� ไดแ้ก่ กิจกรรมที�วดัพรหมวงศา-ราม เป็น

การการบริจาคของ สอนภาษาจีนและองักฤษ ทาํให้เยาวชนที�ไดร่้วมกิจกรรมไดข้องใชท้ี�จาํเป็นและยงั

ไดฝึ้กทกัษะการสื�อสารภาษาต่างประเทศ  พื�นที�ต่อมาคือ กิจกรรมที�โรงเรียนมธัยมวดัดาวคนอง เป็น

การจดักิจจกรรมจะเป็นแบบการจดัค่ายส่งเสริมความรู้ในเรื�องเพศศึกษา เพื�อใหน้ักเรียนเห็นถึงปัญหาที�

เกิดขึ�นในปัจจุบนั และมีกิจกรรมสันทนาการให้นักเรียนรู้สึกเพลิดเพลิน  และพื�นที�สุดทา้ยคือกิจกรรม

ที�ชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ เขตคลองเตย เป็นกิจกรรมที�ส่งเสริมให้เยาวชนสนใจมาเล่นกีฬามากขึ�น 

โดยมีผูส้นบัสนุนใจดีสร้างสนามฟุตซอลให้กบัเยาวชนในชุมชน กิจกรรมต่าง ๆ ช่วยสร้างโอกาสทาง

การศึกษาใหก้บัเยาวชนที�ดอ้ยโอกาส และส่งเสริมความรู้ที�นอกเหนือจากในห้องเรียน พฒันาทกัษะทาง
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วิชาการและวิชาชีพ ตระหนกัถึงปัญหาในสังคมมากขึ�นส่งผลให้เยาวชนสามารถดาํรงชีวิตอยูใ่นสังคม

ไดอ้ยา่งมีความสุขและมีภูมิคุม้กนัที�ดี 

 

อภปิรายผล 

 �. กิจกรรมที�วดัพรหมวงศาราม เยาวชนไดเ้รียนรู้ภาษาที�มีมีความจาํเป็นและจะเป็นประโยชน์

ให้แก่เยาวชนในอนาคตได ้คือ ภาษาจีนและภาษาองักฤษ ส่งผลให้เด็กมีความรู้และเกิดความสนใจใน

ภาษาทั�ง � ภาษา นอกจากนี� ยงัมีกิจกรรมละลายพฤติกรรมที�ช่วยสร้างความสัมพนัธ์ของเยาวชนให้มี

ความสามัคคีและช่วยเหลือซึ� งกนัและกนั สุดท้ายคือได้มีการบริจาคสิ� งของอุปกรณ์การเรียนให้กบั

เยาวชนในชุมชนเพื�อใหเ้ยาวชนนาํไปใชป้ระโยชน์ในการเรียนหนงัสือ 

 �. กิจกรรมที�โรงเรียนมธัยมวดัดาวคนอง เป็นการจดักิจกรรมให้ความรู้เรื�องเพศศึกษา จากการ

จดักิจกรรมครั� งนี�ทาํให้เยาวชนเห็นถึงปัญหาเรื�องเพศสัมพนัธ์ในปัจจุบนัว่ามนัเป็นเรื�องที�ใกลต้วัเราและ

ถา้มนัเกิดพลาดขึ�นมาโดยเราไม่มีวิธีการป้องกนัมนัจะส่งผลเสียต่อเราอย่างไร ซึ� งส่งผลให้เยาวชนเห็น

ความสาํคญัในการป้องกนัและหลีกเลี�ยงไม่ใหเ้กิดปัญหาเรื�องเพศสัมพนัธ ์

 �. กิจกรรมที�ชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ เขตคลองเตย เป็นรูปแบบกิจกรรมที�ส่งเสริมให้

เยาวชนสนใจเล่นกีฬามากยิ�งขึ�น โดยมีการสร้างสนามฟุตซอลให้กบัชุมชน เพื�อใหเ้ยาวชนในชุมชนได้

มีพื�นที�ในการเล่นกีฬา ออกกาํลังกายซึ� งทาํให้เยาวชนในชุมชนมีสุขภาพที�ดี แข็งแรง และไม่ไปยุ่ง

เกี�ยวกบัสิ�งผดิกฎหมาย   

 

บทสรุป 

 จากที�กลุ่มผูวิ้จัยได้ทาํการจดักิจกรรมทั�ง � พื�นที� พบว่า เยาวชนที�เขา้ร่วมกิจกรรมที�วดัพรหม

วงศาราม มีความสนใจในภาษาอังกฤษและภาษาจีนมากยิ�งขึ� น และได้เห็นความสําคัญของ

ภาษาต่างประเทศที�จะเขา้มามีอิทธิพลในประเทศไทย ในพื�นต่อไป คือ เยาวชนที�เขา้ร่วมกิจกรรมที�

โรงเรียนวดัดาวคนอง ส่งผลให้เยาวชนเล็งเห็นปัญหาในเรื�องเพศสัมพนัธ์ และไดเ้ลง็เห็นวิธีการในการ

ป้องกนัรวมถึงการหลีกเลี�ยงไม่ให้เกิดปัญหาในเรื�องเพศสัมพนัธ์ ในพื�นที�สุดทา้ย คือ เยาวชนที�เขา้ร่วม

กิจกรรมที�ชุมชนริมทางรถไฟ เขต คลองเตย มีความสนใจในการเล่นกีฬามากยิ�งขึ�น เยาวชนในชุมชน

หันมาใชบ้ริการสนามกีฬาเพิ�มขึ�น ส่งผลให้เยาวชนในชุมชนมีสุขภาพร่างกายที�แข็งแรง และไม่ไปยุ่ง

เกี�ยวกบัสิ�งที�ผดิกฎหมาย 
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ข้อเสนอะแนะ 

- ควรแบ่งบุคลากรมาช่วยในการจดักิจกรรมมากขึ�น เนื�องกิจกรรมทในหลายพื�นที� 

- ควรมีการเตรียมใบประเมินกิจกรรมทุกครั� ง 

- เนื�อหาของกิจกรรมควรคาํนึงถึงวยัของเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย 

- สาํรวจพื�นที� ที�มีปัญหาและจดักิจกรรมเพิ�มเติมให้กบัพื�นที�ต่าง ๆ ที�ประสบปัญหา 
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โครงการพฒันาชุมชนตาํบลหนองสามวงัสู่ความยั�งยืน 

Community Development Project in Nong Sam Wang Sub-District                               

for Sustainability 

 

โชติกา ปิตทิานันท์1 / กัมปนาท บริบูรณ์2 /  เอกภูมิ เจียมวิทยานุกูล3 

1สาขาการศึกษาพิเศษและหลกัสูตรการเรียนรู้ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  
2-3ภาควชิาการศึกษาผูใ้หญ่และการศึกษาตลอดชีวติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

บทคดัย่อ 

วตัถุประสงค์ของโครงการในครั� งนี�  1) เพื�อศึกษาสภาพแวดลอ้มของชุมชนหมู่ 5 ตาํบล หนอง

สามวงั จังหวดัปทุมธานี 2) เพื�อจัดกิจกรรมพฒันาชุมชนตาํบลหนองสามวงั จังหวดัปทุมธานี   สู่ความ

ยั�งยนื โดยดาํเนินการเชิงปฏิบติัการกบัประชาชนในชุมชนตาํบลหนองสามวงั จงัหวดั ปทุมธานี ทั�งหมด 

32 คน เครื�องมือที�ใชคื้อ การสาํรวจจดบนัทึกภาคสนาม และการสัมภาษณ์ทั�วไป 

ผูจ้ดัทาํโครงการไดจ้ดักิจกรรมทั�งหมด 3 กิจกรรม ดงันี�  1) กิจกรรมเยาวชนปลูกป่า เป็นการปลูก

ตน้ไมร้อบบริเวณโรงเรียนวดัธรรมราษฎร์เจริญผล 2) กิจกรรมการลดใชส้ารเคมีในเกษตร มีการทาํอินโฟ

กราฟิกแสดงขอ้มูลเกี�ยวกบัจุดเด่น จุดดอ้ยในการใชส้ารเคมี และสาธิตการทาํปุ๋ยอินทรียแ์บบแห้งให้กบั

ชาวบา้น 3) กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค ์ไดจ้ดัทาํใบงานให้กบันักเรียนชั�นอนุบาลปีที� 3โรงเรียนวดัธรรม

ราษฎร์เจริญผล ฝึกการฉีก การตดั ปะกระดาษ และการระบายสี  

ผลการดาํเนินงานพบวา่ ตาํบลหนองสามวงั จงัหวดัปทุมธานี มีสภาพพื�นที�เป็นที�ราบลุ่มฝั�งแม่นํ� า

เจ้าพระยาตอนล่าง ภายในตาํบลหนองสามวงั มีหมู่บา้นทั�งหมด 13 หมู่บา้น มีประชากรทั�งหมด 10,614 

คน ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบงัคบั และประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีผลผลิตทางการเกษตร

ที�สําคญัได้แก่ ขา้ว สวนผลไม ้และพืชผกัต่าง ๆ เช่น ถั�วฝักยาว มะละกอ แตง้ลา้น บวบ และในการจัด

กิจกรรมพฒันาชุมชนตาํบลหนองสามวงั จงัหวดัปทุมธานี ทั�งหมด 3 กิจกรรม พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม

ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ประชาชนมีแนวโน้มที�จะลดการใชส้ารเคมี และหันมาใช้

ปุ๋ยอินทรียแ์บบแห้งในการเกษตร นักเรียนตระหนักและเห็นความสาํคญัของธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม

ภายในชุมชน อีกทั� งนักเรียนโรงเรียนวดัธรรมราษฎร์เจริญผล ได้ฝึก พฒันาการกลา้มเนื�อมัดเล็กและ

สมาธิ 
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คาํสําคญั: การพฒันาชุมชน, การพฒันาอยา่งย ั�งยนื 

 

Abstract 

The objectives of this project: 1) To study the environment of the community in Moo 5, 

Nong Sam Wang Sub-district, Pathum Thani. 2) To carry out community development activities for 

the people of Nong Sam Wang Sub-District, Pathum Thani for sustainability. The population 

consisted of people who lived in Nong Sam Wang Sub-district, Pathum Thani and the sample group 

32 people: The population agriculturist 6 people, was grade 5and Kindergarten3 at Wat Thamrat 

Charoenphon School. The instrument used for data collection was interview and field survey. 

All activities are organized as follows; 1. Youth reforestation activity, the valuable and rare trees have 

been planted around Wat Thammarat Charoenphol School. 2. Activity to reduce the use of chemicals 

in agriculture by using infographic to show the information about advantages and disadvantages to 

use of chemicals. 3. Creative arts activities Students have created worksheets for Kindergarten 3 

students at Wat Thamarat Charoenphol School. Practice tearing, cutting, patching, paper and coloring. 

The results have shown that; Sam Wang Sub-district, Pathum Thani, has a Lower Chao 

Phraya river basin. Within Nong Sam Wang Sub-district, there are 13 villages with a total population 

of 10,614 people. Most people have completed compulsory education. They work in agriculture and 

the main agricultural products that generate income for farmers are rice, orchards and vegetables 

accordingly students brought the information from the aforementioned to form a sustainable 

community And there to carry out community development activities for the people of Nong Sam 

Wang Sub-District, Pathum Thani all 3 activities foundParticipants pay attentionand cooperate very 

well. The population there is a tendency to reduce the use of chemicals in agriculture and turn to dried 

organic fertilizers.Students recognize and recognize the importance of nature and the environment 

within the community. Students to promote and fine motor development and concentration.  

 

Keywords: community development, sustainable development 
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บทนํา 

 ตาํบลหนองสามวงั เป็นตาํบลในเขตการปกครองของอาํเภอหนองเสือ จงัหวดัปทุมธานี  มี

สภาพพื�นที�เป็นที�ราบลุ่มฝั�งแม่นํ� าเจา้พระยาตอนล่าง และมีคลองส่งนํ� าชลประทานในพื�นที�หลายสาย 

ภายในตาํบลหนองสามวงั มีหมู่บา้นทั�งหมด �� หมู่บา้น มีประชากรทั�งหมด ��,��� คน ประชาชนส่วน

ใหญ่จบการศึกษาภาคบงัคบั ประชากรส่วนใหญ่ในตาํบลหนองสามวงั จงัหวดัปทุมธานี ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม โดยมีพื�นที�ทาํการเกษตรประมาณ ��,��� ไร่ ผลผลิตทางการเกษตรที�สําคญัที�ทาํรายได้

ให้แก่เกษตรกรได้แก่ ข้าว ถั�วฝักยาว มะละกอ แต้งล้าน และภายในตาํบลหนองสามวงั มีโรงงาน

อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อยกว่า �� แห่งตั� งอยู่ ทาํให้มีผูใ้ช้แรงงานต่างด้าวอาศยัอยู่เป็น

จาํนวนมาก ซึ� งประชาชนส่วนใหญ่เป็นผูม้ีรายได้น้อย เนื�องจากสภาวะเศรษฐกิจที�ไม่ดี และในด้าน

การเกษตรประชากรส่วนใหญ่มีการใชส้ารเคมีในการเพาะปลูกเป็นจาํนวนมาก ราคาของสารเคมีนั�นมี

ราคาที�สูง ซึ� งไม่สอดคลอ้งกบัสถานะการเงินในปัจจุบนัของแต่ละครัวเรือน อีกทั�งราคาทางดา้นผลผลิต

นั�นมีราคาไม่แน่นอนส่วนมากราคาสินคา้จะตํ�ามาก ทาํให้ประชากรส่วนใหญ่ขาดทุนและเป็นหนี� จาก

การกูย้ืมเงินมาลงทุน และเนื�องจากชาวบ้านจะตอ้งทาํงานทุกวนัทาํให้ไม่มีเวลาในการดูแล ส่งเสริม

พฒันาการบุตรหลาน ทาํให้เด็ก ๆ ในชุมชนมีปัญหาทางการเรียนในที�สุด ดังนั�นผูจ้ัดทาํโครงการจึง

สนใจที�จะศึกษาปัจจยัสภาพแวดลอ้มชุมชนตาํบลหนองสามวงั จงัหวดัปทุมธานี และพฒันาชุมชนให้มี

ความยั�งยืนในทุก ๆ ดา้น ส่งเสริมและพฒันาด้านการเกษตร และด้านการศึกษาให้ชุมชนตาํบลหนอง

สามวงัมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูที่�ดีขึ�นและมีความยั�งยนื 
 

วตัถุประสงค์          

 1.  เพื�อศึกษาสภาพแวดลอ้มของชุมชนหมู่ 5 ตาํบลหนองสามวงั จงัหวดัปทุมธานี  

 2. เพื�อจดักิจกรรมพฒันาชุมชนตาํบลหนองสามวงั จงัหวดัปทุมธานีสู่ความยั�งยนื 
 

ทบทวนวรรณกรรม 

 1. การพฒันาชุมชน         

 (UN, 1955 : 6) ให้ความหมายว่า การพัฒนาชุมชน เป็นกระบวนการรวมกําลังระหว่าง

ประชาชนในชุมชนกบัเจ้าหน้าที�ของรัฐบาล เพื�อปรับปรุงสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม

ของชุมชนนั�น ๆ ให้เจริญยิ�งขึ�นและผสมผสานเขา้เป็นชีวิตของชาติ ทาํให้ประชาชน สามารถอุทิศตน

เพื�อความกา้วหนา้ของประเทศชาติไดอ้ยา่งเต็มที�(The Community Development Department, 2527 : 1) 
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ได้ให้ความหมายว่า การพฒันาชุมชน คือการพฒันาความรู้ ความสามารถของประชาชน เพื�อให้เกิด

ความเชื�อมั�นในการช่วยตนเอง เพื�อนบา้นและชุมชนให้มี มาตรฐานความเป็นอยูท่ี�ดีขึ�น โดยการร่วมมือ

ระหว่างประชาชนกับรัฐบาล เป็นวิธีการที�นําเอาบริการ ของรัฐบาลผนวกเขา้กับความต้องการของ

ประชาชน เพื�อยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดี้ขึ�น จากความหมายดงัที�กล่าวมาขา้งตน้ สรุปได้

ว่า การพฒันาชุมชน หมายถึง กระบวนการ เปลี�ยนแปลงคนและชุมชนให้ดีขึ�น โดยใชพ้ลงัและความ

ร่วมมือจากคนในชุมชนและหน่วยงานของรัฐ และองค์กรในชุมชน เพื�อปรับปรุงแก้ไขปัญหาและ

สร้างสรรคชุ์มชนให้เกิดความกา้วหน้าทั�งในดา้นคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

การปกครอง โดยมุ่งยกระดบัมาตรฐานการ ครองชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 การพัฒนาชุมชนนั� นจะต้องเริ� มจากการศึกษาชุมชน โดยการศึกษาชุมชน หมายถึง 

กระบวนการในการเขา้ไปศึกษาเรียนรู้ ทาํความเขา้ใจเรื�องราวของชุมชนใดชุมชนหนึ�ง เพื�อให้มีความรู้

ความเขา้ใจเกี�ยวกบัอดตีสถานการณ์ ปัจจุบนั ปัจจยัแวดลอ้มในชุมชน การทาํความรู้จกัชุมชนก่อนที�จะ

ลงมือทาํงานถือเป็นหัวใจสาํคญัและมีผลต่อความสําเร็จของการพฒันาชุมชน เพราะนอกจากจะทาํให้

สามารถกาํหนดเป้าหมาย และทิศทางการพฒันาไดอ้ย่างตรงความตอ้งการ และสอดคลอ้งกบัสภาพ

ความเป็นจริงของชุมชนแลว้ การเขา้ใจชุมชนอย่างลึกซึ� งจะทาํให้ดาํเนินงานร่วมกบัชุมชนไดง่้าย และ

ไดรั้บความร่วมมือจากทุกฝ่าย ตวัอย่างของประเด็นที�ควรจะทาํการศึกษา เช่น ขอ้มูลทางกายภาพ ว่า

ภายในชุมชนนั�นมีจาํนวนประชากร จาํแนกตามเพศ อายุ จาํนวนครัวเรือน ฐานะความเป็นอยู ่การตั� ง

บา้นเรือนในชุมชน  ลกัษณะภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ การคมนาคม สภาพปัญหาทางกายภาพ หรือขอ้มูล

ทางสังคม การเมือง การปกครอง เป็นตน้  

 2. การบริการสังคม Service  Learning 

 Zlotkowski (1998) ให้ความหมายของการบริการสังคม ว่าเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที�กาํหนดการ

วางแผนไวอ้ย่างชัดเจนสําหรับการบูรณาการทางวิชาการกับการบริการสังคมเขา้ด้วยกนั และยงัให้

ความหมายของการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมเชื�อมโยงอยู่โดยตรงกับหลักสูตรทั� งรายวิชา กับ

โครงการศึกษาซึ� งสามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ร่วมกบับริบทของอุดมศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี 

 (Osman & Petersen, 2013 : 4-7) ให้คาํจํากัดความว่า การเรียนการสอนที�เน้นนักศึกษาเป็น

ศูนยก์ลาง การมีส่วนร่วมในการทาํงานร่วมกนั ทั�งการลงมือปฏิบติัการสนทนาสื�อสาร การหาพื�นที�ที�

เหมาะสมในการมีส่วนร่วมกบัชุมชนที�หลากหลาย นกัศึกษาไดเ้ห็นมุมมองที�แตกต่างและไดใ้ชค้วามคิด

อยา่งอิสระในการตดัสินใจอย่างมีเหตุผล การเรียนการสอนแบบนี� ช่วยเพิ�มประสิทธิภาพของนกัศึกษา 

ทาํใหบ้ณัฑิตมีคุณภาพ เป็นพลเมืองโลกที�ดี 
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 สรุปได้ว่าการบริการสังคม เป็นการเรียนรู้ที�ใช้ประสบการณ์ของผูเ้รียน โดยอาศยัการบูรณา

การทางวิชาการกบัการบริการสังคม ที�มาจากความตอ้งการและปัญหาของชุมชน ซึ� งสามารถเชื�อมโยง

กบัหลกัสูตรในรายวิชาและโครงการ หรือกิจกรรมซึ�งตอ้งไดรั้บการวดัและประเมินผลทั�งดา้นวิชาการ

และบริการสงัคม 

 

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

วธีิดาํเนินการ 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง      

 ประชากร คือ ประชาชนในชุมชนตําบลหนองสามวัง จังหวดัปทุมธานี โดยกลุ่มตัวอย่าง 

ประชาชน จํานวน 32 คน ได้แก่ ประชาชนที�ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จํานวน 6 คน นักเรียน

โรงเรียนวดัธรรมราษฎร์เจริญผลระดับชั�นประถมศึกษาชั�นปีที� 5 จาํนวน 20 คน ระดับชั�นอนุบาล 3 

จาํนวน 6 คน   

 2. เครื�องมือที�ใช้        

 เครื�องมือสาํหรับเก็บรวบรวมขอ้มูลในการร่างการจดักิจกรรมพฒันาชุมชน จากตวัแทนชุมชน

ตาํบลหนองสามวงั จงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 5 คน ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์ที�ไม่มีโครงสร้าง การสํารวจ

ภาคสนาม   

 3. ขั�นตอนการเกบ็ข้อมูล        

 ผูจ้ดัทาํโครงการเก็บขอ้มูลโดยการใชแ้บบสัมภาษณ์ที�ไม่มีโครงสร้าง กบัตวัแทนชุมชนตาํบล

หนองสามวงั จังหวดัปทุมธานี จาํนวน 5 คน สัมภาษณ์เกี�ยวกบัสภาพทั�วไป เช่น ชื�อ-สกุล เพศ อาย ุ

ระดับการศึกษา ที�อยู่อาศัย อาชีพ รายได้ เป็นต้น และมีการสํารวจภาคสนาม และมีการจดบันทึก

สภาพแวดลอ้มในชุมชนที�พบเจอลงในสมุดจดบนัทึก และรวบรวม ตรวจสอบ นาํผลสรุปที�ไดน้าํมาร่าง

ตัวแปรต้น 

- ชาวบา้น 

- นกัเรียน 

- สภาพความเป็นอยู ่

ตัวแปรตาม 

- การมีส่วนร่วมในกิจกรรม   

- การพฒันาชุมชนตาํบลหนองสามวงัอยา่งย ั�งยนื 

- เกิดการเรียนรู้จากการทาํกิจกรรมพฒันาชุมชน 
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เพื�อจดักิจกรรมเพื�อพฒันาชุมชนตาํบลหนองสามวงั จงัหวดัปทุมธานี โดยใชร้ะยะเวลา 2 วนัในการเก็บ

ขอ้มูล คือ วนัที� 9-10 ตุลาคม พ.ศ. 2563   

 

ขั�นตอนการดาํเนินงาน 

ขั�นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา สถานที� งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

1. ติดต่อประสานงาน

กบัผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น

หมู่ 5 ตาํบลหนองสาม

วงั 

5 ต.ค. 2563 บ้านผู ้ช่ วยผู ้ใหญ่ บ้าน   

หมู่ 5 ต ําบลหนองสาม

วัง  อ ํ า เภ อ ห น อ ง เสื อ 

จงัหวดัปทุมธานี 

- นางสาวโชติกา 

ปิติทานนัท ์

2. จดัทาํแบบสัมภาษณ์ 7 ต.ค. 2563 หมู่ 5 ต ําบลหนองสาม

วัง  อ ํ า เภ อ ห น อ ง เสื อ 

จงัหวดัปทุมธานี 

- นางสาวโชติกา 

ปิติทานนัท ์

3. ลงพื�นที�สัมภาษณ์

และสาํรวจ ตาํบล

หนองสามวงั 

 9-10 ต .ค .  

2563 

หมู่ � ต ําบลหนองสาม

วัง  อ ํ า เภ อ ห น อ ง เสื อ 

จงัหวดัปทุมธานี 

- นางสาวโชติกา 

ปิติทานนัท ์

4. สรุปผลการลงพื�นที�

และร่างกิจกรรมพฒันา

ชุมชน 

10 ต.ค. 2563 หมู่ � ต ําบลหนองสาม

วัง  อ ํ า เภ อ ห น อ ง เสื อ 

จงัหวดัปทุมธานี 

- นางสาวโชติกา 

ปิติทานนัท ์

5. จดักิจกรรมที� 1: 

เยาวชนปลูกป่า 

15 ต.ค. 2563 โรงเรียนวดัธรรมราษฎร์

เจริญผล 

- นางสาวโชติกา 

ปิติทานนัท ์

6. จดักิจกรรมที� 2: การ

ลดใชส้ารเคมีในเกษตร 

ครั� งที� 1 

24 ต.ค. 2563 หมู่ � ต ําบลหนองสาม

วัง  อ ํ า เภ อ ห น อ ง เสื อ 

จงัหวดัปทุมธานี 

- นางสาวโชติกา 

ปิติทานนัท ์

7. จดักิจกรรมที� 2: การ

ลดใชส้ารเคมีในเกษตร 

ครั� งที� 2 

26 ต.ค. 2563 หมู่ � ต ําบลหนองสาม

วัง  อ ํ า เภ อ ห น อ ง เสื อ 

จงัหวดัปทุมธานี 

- นางสาวโชติกา 

ปิติทานนัท ์

8. จดักิจกรรมที� 3: 

ศิลปะสร้างสรรค ์

30 ต.ค. 2563 โรงเรียนวดัธรรมราษฎร์

เจริญผล 

- นางสาวโชติกา 

ปิติทานนัท ์
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ผลการศึกษา 

 ตาํบลหนองสามวงั เป็นตาํบลในเขตการปกครองของอาํเภอหนองเสือ จงัหวดัปทุมธานี     มี

สภาพพื�นที�เป็นที�ราบลุ่มฝั�งแม่นํ� าเจา้พระยาตอนล่าง ภายในตาํบลหนองสามวงั มีหมู่บา้นทั�งหมด �� 

หมู่บา้น ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที�สาํคญัที�ทาํรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกร

ไดแ้ก่ ขา้ว สวนผลไม ้และพืชผกัต่าง ๆ และเกษตรในชุมชนมีการใชปุ๋้ยเคมีและสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช

จาํนวนมาก ทาํให้มีราคาตน้ทุนการผลิตที�สูง และไม่สอดคลอ้งกบัสถานะการเงินของแต่ละครัวเรือน 

เนื�องจากการมีราคาทางดา้นผลผลิตนั�นมีราคาไม่แน่นอนส่วนมากราคาสินคา้จะตํ�า และในพื�นที�มีการ

ทาํเกษตรที�มีความเหมือนกนั คือ ทาํนา ปลูกผกัที�เหมือนกนัทาํใหผ้ลผลิตนั�นลน้ตลาด 

 ด้านการศึกษา ตําบลหนองสามวัง จังหวัดปทุมธานี มีสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 

มธัยมศึกษาตอนตน้ จาํนวน � แห่ง  ดังนี�  �.โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ (เหราบัตยอุ์ทิศ)  �.โรงเรียน

คลองสิบสาม (ผิวศรีราษฎร์บาํรุง)  �.โรงเรียนวดัธรรมราษฎร์เจริญ  �.โรงเรียนชุมชนประชานิกร

อาํนวยเวทย ์ �.โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา  �.โรงเรียนวดัโปรยฝน  �.ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตาํบล

หนองสามวงั ซึ� งส่วนใหญ่ประชาชนในตาํบลหนองสามวงัจบการศึกษาภาคบงัคบั และเนื�องจากภายใน

ชุมชนมีประชาชนที�ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจาํนวนมาก ทาํใหไ้ม่มีเวลาดูแลบุตรหลาน หรือส่งเสริม

พฒันาการดา้นต่าง ๆ ที�สําคญัใหก้บัเด็ก ซึ� งอาจส่งผลให้มีปัญหาทางการเรียนไดใ้นที�สุด จากที�กล่าวมา

ขา้งตน้ ผูจ้ดัทาํโครงการจึงจดักิจกรรมพฒันาชุมชน ทั�งหมด � กิจกรรม โดยมีผลการดาํเนินงาน ดงันี�  

 1) กิจกรรมเยาวชนปลูกป่า ได้รับความร่วมมือกับสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ�งแวดลอ้มจงัหวดัปทุมธานี ดาํเนินกิจกรรมปลูกป่ารอบบริเวณโรงเรียนวดัธรรมราษฎร์เจริญผล ซึ� งมี

ผู ้เข้าร่วมกิจกรรม คือ นักเรียนชั� นประถมศึกษาชั� นปีที�  5 จํานวน 20 คน เจ้าหน้าที�สํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม จาํนวน 10 คน ปลูกตน้ไม้ที�มีค่าและหายาก เช่น ต้นพะยูง ตน้

ประดู่ป่า จากการจัดกิจกรรมเยาวชนปลูกป่ารอบบริเวณโรงเรียนวดัธรรมราษฎร์เจริญผล ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรมไดรั้บความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัขั�นตอนปลูกตน้ไม ้และสามารถสร้างจิตสํานึกรักธรรมชาติ

และสิ� งแวดล้อม อีกทั� งสามารถนําความรู้ที�ได้รับทั� งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวติประจาํวนัได ้ 

 

 

 

 



   

 745 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพที� 1 กิจกรรมปลูกป่ารอบบริเวณโรงเรียนวดัธรรมราษฎร์เจริญผล 

  

  

 2) กิจกรรมการลดใช้สารเคมีในเกษตร ผูจ้ดัทาํโครงการไดล้งภาคสนามที�หมู่ 5 ตาํบลหนอง

สามวงั อาํเภอหนองเสือ จงัหวดัปทุมธานี โดยมีการจดัทาํอินโฟกราฟิกแสดงขอ้มูลเกี�ยวกบัจุดเด่น จุด

ดอ้ยในการใชส้ารเคมีในเกษตร และสาธิตการทาํปุ๋ยอินทรียแ์บบแห้งให้กบัชาวบา้นที�ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม จาํนวน 6 คน จากการดาํเนินกิจกรรม ไดรั้บความช่วยเหลือจากนายกิตติ ปิติทานันท์ ใน

การสอนและสาธิตการทาํปุ๋ยอินทรียแ์บบแห้ง โดยตวัแทนที�เขา้ร่วมกิจกรรมมีการให้ความร่วมมือ 

แสดงความคิดเห็นร่วมกนัเป็นอย่างดี อีกทั�งไดมี้ความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัการใชส้ารอินทรียท์ดแทน

สารเคมีในเกษตร สามารถนาํความรู้ที�ไดรั้บในภาคปฏิบติัไปใชใ้นการพฒันาทกัษะดา้นการเกษตร และ

สามารถถ่ายทอดความรู้ใหก้บัคนในชุมชนตาํบลหนองสามวงั จงัหวดัปทุมธานีได ้
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ภาพที� 2 การสาธิตการทาํปุ๋ยอินทรียแ์บบแหง้ 

 

 3) กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค ์ผูจ้ัดทาํโครงการได้จัดกิจกรรมให้กบันักเรียนชั�นอนุบาลปีที� 3 

โรงเรียนวดัธรรมราษฎร์เจริญผล จาํนวน 6 คน โดยจดักิจกรรมพฒันาการกลา้มเนื�อมดัเล็กดว้ยการบูร

ณาการร่วมกบัวิชาศิลปะกบัการใช้ประสาทสัมผสัจากการมอง การฟัง การดมกลิ�น สัมผสั เช่น การ

ระบายสี การฉีก ตดั ปะกระดาษ เพื�อพฒันากลา้มเนื�อมดัเล็กให้มีพฒันาการดา้นการเขียน หยบิจบัสิ�ง ทาํ

กิจกรรมต่าง ๆ ไดอ้ย่างคล่องแคล่ว จากการทาํกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมให้ความ

ร่วมมือเป็นอยา่งดี 
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ภาพที� 3 สอนระบายสีวนัลอยกระทงปี 2563 

 

อภิปรายผล 

 จากการจดักิจกรรมเพื�อพฒันาชุมชมตาํบลหนองสามวงั จงัหวดัปทุมธานีสู่ความยั�งยืน นั� น

พบว่าในกิจกรรมที� 1 เยาวชนปลูกป่า นั�นถา้หากนักเรียนและผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีการนาํความรู้ที�ไดจ้าก

เขา้ร่วมกิจกรรม นาํต้นไม้มาปลูกภายในชุมชนอย่างต่อเนื�อง มีการรณรงค์ตระหนักถึงการอนุรักษ์

สิ�งแวดลอ้มและธรรรมชาติก็จะทาํให้ชุมชนตาํบลหนองสามวงัมีการพฒันาอย่างยั�งยนื อีกทั�งสามารถ

สร้างรายไดภ้ายในชุมชน สอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดา้นที� 5 คือ การสร้างการเติบโตบน

คุณภาพชีวิตที�เป็นมิตรกบัสิ�งแวดลอ้ม ร่วมกนัลดปัญหาโลกร้อน และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบบัที� 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ขอ้ที� 4.1 ที�ว่าการรักษาฟื� นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

สร้างสมดุลของการอนุรักษณ์และใชป้ระโยชน์อยา่งยั�งยนื 

 กิจกรรมที� 2 การลดใช้สารเคมีในเกษตร ประชากรที�ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที�เข้าร่วม

กิจกรรมนั� นมีแนวโน้มที�จะลดการใช้สารเคมีในทางเกษตร และหันมาใช้ปุ๋ ยอินทรียแ์ทนสารเคมี 

เนื�องจากการใชส้ารเคมีจาํกดัศตัรูพืชสามารถก่อให้เกิดผลกระทบจากการปนเปื� อนในสิ�งแวดลอ้ม ที�

เกิดขึ�นได้ตั� งแต่กระบวนการผลิต การขนส่ง การจาํหน่าย การนําไปใช้โดยเกษตรกร รวมไปถึงการ

กาํจดัซากขวดเปล่าของสารเคมี ซึ� งผูท้ี�ไดรั้บผลกระทบโดยตรง คือ สิ�งมีชีวิตทั�งคน สัตวแ์ละระบบนิเวศ 
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ซึ� งในการที�ประชากรหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์นั� นถือว่าเป็นเรื� องดี เพราะเป็นการรักษาสุขภาพแล้วยงั

สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายได้ ซึ� งสอดคล้องกับ Lianjumboon (1992) ที�ว่ากิจกรรมการผลิตทาง

การเกษตรต้องสอดคลอ้งกบัระบบนิเวศน์ ไม่ทาํลายสิ� งแวดล้อม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที�ดีของ

เกษตรกรและผูบ้ริโภค มีการอนุรักษ์บาํรุงดิน และสภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์ใน

ระยะยาวอยา่งต่อเนื�อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยดูแลดา้นทรัพยากรมนุษย ์เช่น ความปลอดภยัใน

การทาํงานและสุขภาพของเกษตรกร สุขภาพและความปลอดภยัของผูบ้ริโภค การอยูร่่วมกนัของชุมชน

ชนบท 

 และนกัเรียนในระดบัปฐมวยั นั�นมีการเติบโตและพฒันาอยา่งรวดเร็วตามการเรียนรู้ จึงมีความ

จาํเป็นในการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างรอบด้าน เพื�อพฒันาศกัยภาพของเด็กให้เต็มที� ซึ� งในการพฒันา

และส่งเสริมระบบกลา้มเนื�อมดัเล็กนั�น สามารถดาํเนินการในรูปแบบบูรณาการวิชาศิลปะกบัการใช้

ประสาทสัมผสัจากการมอง การฟัง การดมกลิ�น สัมผสั โดยการระบายสีดว้ยสีไมห้รือสีเทียน การปั� น

ดินนํ�ามนัหรือปั� นดินเหนียว งานกระดาษ เช่น การฉีก การตดั พบั ปะกระดาษ เป็นตน้        ในการที�เด็ก

ไดล้งมือกระทาํ การจบัตอ้งสัมผสั จะทาํให้เด็กเขา้ใจ และรวบรวมประสบการณ์ทั�งหมดเขา้ดว้ยกนั ซึ� ง

เป็นประสบการณ์สาํคญัในการเตรียมความพร้อมในการเรียนระดบัชั�นประถมศึกษาต่อไป ซึ� งกิจกรรม

ศิลปะสร้างสรรคที์�ผูจ้ดัทาํโครงการจดันั�น มีการให้เด็กนกัเรียนลงมือปฏิบติัดว้ยตวัเอง สอดคลอ้งกบั

แนวคิด Dewey ที�กล่าวว่า การเรียนรู้เกิดขึ�นไดจ้ากการกระทาํ จะทาํให้เด็กมี การรู้จกัการสังเกต มีการ

ทาํงานที�ประสานสัมพนัธ์กันระหว่างมือกับตา  มีพฒันาการที�ดีขึ�นในด้านกล้ามเนื�อมดัเล็ก ซึ� งเป็น

พื�นฐานสาํคญัของการเขียน 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรมีการศึกษาวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแขง็ โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) ของชุมชน

ตาํบลหนองสามวงั จงัหวดัปทุมธานี 

 2. กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นโครงการควรมีจาํนวนมากกว่านี�   
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ปัจจยัที�ส่งผลต่อการพฒันากลุ่มวสิาหกจิชุมชนของไทย 

Factors Affecting Development of a Community Enterprises in Thailand 

 

นฤมล บุญครอบ1 / ดาวราย ลิ�มสายหั�ว2 

Naruamol Boonkhrob / Daorai Limsaihua 
1-2สาขารัฐประศาสนศาสนตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์

Public Administration, Faculty of Humanities and Social Sciences, Valaya Alongkorn Rajabhat University under the 

Royal Patronage 

 

บทคดัย่อ 

 บทความวิชาการเรื�องปัจจยัที�ส่งผลต่อการพฒันากลุ่มวิสาหกิจชุมชนของไทย มีวตัถุประสงค ์

(1) เพื�อศึกษาแนวคิดเกี�ยวกบักระบวนการบริหารจดัการกลุ่มอาชีพให้เกิดความเขม้แข็ง (2) เพื�อศึกษา

ปัจจัยที�ส่งผลต่อการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนของไทย ซึ� งสํานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

กรมการพัฒนาชุมชน ได้มีแนวคิดในการบริหารจัดการ และพฒันากลุ่มอาชีพเพื�อเสริมสร้างความ

เขม้แข็ง โดยมีการกาํหนดแนวทางในการพฒันากลุ่มอาชีพเพื�อเป็นเครื�องมือในการพฒันาให้มีความ

มั�นคงและเกิดความเข้มแข็งมากขึ�น ตามความต้องการของรัฐบาลในการที�จะสร้างความเข้มแข็ง

ภายในประเทศ ดว้ยการขบัเคลื�อนเศรษฐกิจจากรากฐาน เพื�อผลิตสินคา้ หรือให้บริการ ส่งเสริมการจา้ง

งาน โดยไม่ได้มีเป้าหมายเพื�อสร้างกําไรอย่างเดียว แต่เพื�อแก้ปัญหาพัฒนาชุมชน สังคม หรือ

สิ�งแวดล้อมด้วย ซึ� งจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที�เกี�ยวขอ้งต่าง ๆ พบว่าปัจจยัที�ส่งผลต่อการ

พัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนของไทย มีจํานวน 4 ปัจจัยได้แก่ (1) ปัจจัยด้านเงินทุน (2) ปัจจัยด้าน

การตลาดและการจดัจาํหน่าย (3) ปัจจยัดา้นการผลิตและออกแบบผลิตภณัฑ ์(4) ปัจจยัดา้นบุคลากร 

 

คาํสําคญั: การพฒันา, วิสาหกิจชุมชน, ความเขม้แขง็ 
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Abstract 

 The objectives of this article are (1) to study the concept of the community enterprise (2) to 

study the affecting factors to develop a community enterprise groups. Department of Community 

Development has a concept of management and development of enterprise groups. There are 

guidelines for the development of enterprise groups as a tool for development to become more stable 

and stronger. The government aims to drive the economy and also to solve problems and develop 

community, society or environment as well. From various related documents and research studies, it 

was found that there are four factors affecting the development of community enterprise groups in 

Thailand. (1) Funding factor (2) Marketing and distribution factor (3) Production and product design 

factor and (4) Personnel factor. 

 

Keywords: community enterprises, development, strength  

 

บทนาํ 

ปัจจุบนัรัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จนัทร์โอชา ตอ้งการสร้างความเขม้แข็งภายในประเทศ 

ด้วยการขบัเคลื�อนเศรษฐกิจจากรากฐาน สนับสนุนให้มีการจดัตั� งกิจการที� เป็นประโยชน์แก่คนใน

ชุมชน หรือวิสาหกิจเพื�อสังคม (Social Enterprise) เพื�อผลิตสินคา้ หรือให้บริการ ส่งเสริมการจา้งงาน 

โดยไม่ไดมี้เป้าหมายเพื�อสร้างกาํไรอยา่งเดียว แต่เพื�อแกปั้ญหาพฒันาชุมชน สังคม หรือสิ�งแวดลอ้มดว้ย 

ที�ผ่านมารัฐบาลไดจ้ดัสรรงบประมาณตามโครงการต่าง ๆ ซึ� งมีหลายชุมชนนาํงบประมาณนั�นไปสร้าง

ร้านคา้ชุมชน โรงสีชุมชน หรืออื�น ๆ โดยชุมชนเป็นเจ้าของร่วมกนั บริหารจดัการกันเอง ทาํให้เกิด

กาํไรและการหมุนเวียนรายได ้มีการนาํไปลงทุนเพิ�มเพื�อขยายกิจการ เกษตรสามารถนาํผลผลิตไปแปร

รูป สร้างมูลค่าเพิ�ม และจ่ายงานกนัเองในทอ้งถิ�น สิ�งเหล่านี� เป็นพื�นฐานของวิสาหกิจเพื�อสังคมที�รัฐบาล

ตอ้งการสนบัสนุนเพื�อให้เกิดความยั�งยืน และสามารถพฒันาไปสู่การเป็นบริษทัชุมชนไดต้ามแนวทาง

ของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จนัทร์โอชา รัฐบาลมีแผนจะคดัเลือกวิสาหกิจชุมชนประมาณ 350 

แห่งจากทั�งหมด 70,000 แห่ง ที�มีแนวโนม้เป็นกิจการเพื�อสังคม เขา้สู่กระบวนการให้ความรู้และพฒันา

เป็นกิจการเพื�อสังคมในรูปแบบองค์กรชุมชน (Community Social Enterprise) เพื�อแกไ้ขปัญหาชุมชน

และพฒันาเศรษฐกิจรากฐาน เชื�อมโยงกบัมาตรการภาษีเพื�อสนับสนุนวิสาหกิจเพื�อสังคมของรัฐบาล 

นอกจากนี�  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสาํนกังานสร้างเสริมกิจการเพื�อสังคมแห่งชาติ (สกส.) ยงั
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ร่วมกันเร่งรัดส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชน พฒันาเป็นวิสาหกิจเพื�อสังคมที�ให้ประโยชน์ทั� งทางด้าน

เศรษฐกิจและสังคมในระดบัชุมชน ตามเป้าหมายที�กาํหนดไวโ้ดยเร็วและส่งเสริมให้วิสาหกิจเพื�อสังคม

ในแต่ละพื�นที�รวมกลุ่มกันให้มีความเข้มแข็งมากขึ�น สามารถแลกเปลี�ยนความรู้และใช้ทรัพยากร

ร่วมกนั โดยหน่วยงานรัฐคอยใหก้ารสนบัสนุนตามแนวทางประชารัฐ รวมทั�งยกระดบักลุ่มวิสาหกิจให้

เป็นศูนยธุ์รกิจเฉพาะดา้น โดยเฉพาะในพื�นที�เขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่นส่งเสริมศูนยอุ์ตสาหกรรมแปรรูป

สินคา้เกษตรคลงัสินคา้และการขนส่งใน จงัหวดัสระแกว้เชื�อมโยงกบัเขตเศรษฐกิจพิเศษของกมัพูชาใน

เขตปอยเปตโอเนียง นอกจากนี� ยงัได้เชิญชวนให้ภาคเอกชนเขา้มาร่วมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนใน

รูปแบบต่าง ๆ เช่นการลงทุนร่วมกบัวิสาหกิจบริจาคเงินหรือทรัพยสิ์นใหแ้ก่วิสาหกิจโดยสามารถไดรั้บ

สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามที�กาํหนดไว ้(สรรเสริญ แกว้กาํเนิด , 2559 : ออนไลน์) 

วิสาหกิจชุมชนเกิดขึ�นจากการนําแนวทางเศรษฐกิจชุมชนหรือแนวทางเศษฐกิจพอเพียงมา

พฒันาอยา่งต่อเนื�องและเป็นระบบ วิสาหกิจชุมชนจดัเป็นกลุ่มกิจกรรมของชุมชนที�ชุมชนคิดไดจ้ากการ

เรียนรู้ และภูมิปัญญาชาวบา้น ซึ� งไม่ใช่กิจกรรมที�มีความซับซ้อนอะไรมากนัก แต่เป็นการทาํกินทาํใช้

เพื�อทดแทนการซื�อจากตลาดหรือห้างร้านต่าง ๆ และยงัเป็นการจดัการระบบการผลิตและบริโภคที�มีอยู่

ในชีวิตประจาํวนั เช่น การจดัการเรื�องขา้ว นํ� ายาสระผม นํ� ายาลา้งจาน ผา้ยอ้มสี หรืออื�น ๆ ที�ชุมชนทาํ

เองไดโ้ดยไม่ยุง่ยาก การทาํกินหรือการทาํใชเ้องนั�นช่วยลดค่าใชจ่้ายในการจบัจ่ายใชส่้อย และยงัช่วยให้

เศษฐกิจเขม้แขง็ขึ�น นอกจากนี�ยงัเป็นการจดัระบบเศษฐกิจใหม่ให้เกิดขึ�นจริงในชุมชน เพราะถา้ชุมชน

มีความเขม้แขง็และสามารถพึ�งพาตนเองไดก้็จะทาํให้เศษฐกิจของประเทศเกิดความเขม้แข็งและอยู่ได้

อย่างมั�นคง ดังนั� นวิสาหกิจชุมชนจึงมีความสําคญัอย่างมากในการสร้างรากฐานความมั�นคงให้กับ

ประเทศ ดว้ยการกระตุน้เศษฐกิจระดบัรากหญา้หรือระดบัชุมชนใหมี้ความเขม้แข็ง และยงัสามารถช่วย

กระจายโอกาสในการประกอบอาชีพให้กบัประชาชน เพื�อเกิดการสร้างงาน สร้างรายได ้และลดภาระ

ค่าใช้จ่ายให้กบัประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้ประชาชนสามารถพึ�งพาตนเองได้ยิ�งขึ�น (2555 : 

ออนไลน์) 

การศึกษาในครั� งนี� ผูศ้ึกษาไดม้ีความสนใจศึกษาปัจจยัที�ส่งผลต่อการพฒันากลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ของไทย เนื�องจากในปัจจุบนัรัฐบาลพยายามที�จะส่งเสริมและพลกัดนักลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความ

เขม้แข็ง สนับสนุนให้มีการจัดตั� งกิจการที�เป็นประโยชน์แก่คนในชุมชน ดังนั� นการที�จะพัฒนากลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนให้มีประสิทธิภาพและเกิดความเขม้แข็ง รวมไปถึงการผลิตสินคา้หรือการให้บริการใน

ดา้นต่าง ๆ ควรจะทาํอยา่งไรถึงจะตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดน้ั�น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

จาํเป็นตอ้งใหค้วามสาํคญัต่อแนวทางในการพฒันากลุ่มอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจดัการ การพฒันา
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ดา้นการผลิต การเพิ�มมูลค่าผลิตภณัฑ ์การส่งเสริมช่องทางการตลาดและการประชาสัมพนัธ์ รวมไปถึง

การจัดสรรผลกาํไรให้กบัสมาชิก โดยบทความวิชาการนี�  แบ่งการนําเสนอออกเป็น 3 ส่วน คือ (1) 

แนวคิดเกี�ยวกบักระบวนการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ (2) ปัจจัยที�ส่งผลต่อการพฒันากลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนของไทย และ (3) สรุป โดยมีรายละเอียดดงันี�  

 

วตัถุประสงค์ 

 1. เพื�อศึกษาแนวคิดเกี�ยวกบักระบวนการบริหารจดัการกลุ่มอาชีพใหเ้กิดความเขม้แขง็ 

 2. เพื�อศึกษาปัจจยัที�ส่งผลต่อการพฒันากลุ่มวิสาหกิจชุมชนของไทย 

 

แนวคดิเกี�ยวกบักระบวนการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ 

 สาํนักเสริมสร้างความเขม้แขง็ชุมชน กรมการพฒันาชุมชน (2560 : 4 - 15) ไดมี้แนวคิดในการ

บริหารจดัการ และพฒันากลุ่มอาชีพเพื�อเสริมสร้างความเขม้แขง็ไว ้ดงันี�   

1. การบริหารกลุ่มอาชีพ 

การดาํเนินกิจกรรมของกลุ่มอาชีพให้ประสบความสาํเร็จตามวตัถุประสงคร่์วมกนัของสมาชิก 

รวมถึงทาํใหก้ลุ่มมีความเขม้แขง็ สามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพโดยใชห้ลกั 5 ก ดงันี�  

ก ที� 1 : กลุ่ม/สมาชิก 

- กลุ่มเป็นการรวมตวักนัของคนที�มีความสมคัรใจ พร้อมที�จะให้ความร่วมมือในการดาํเนิน

กิจกรรมของกลุ่มที�มีอาชีพเดียวกนั หรือประเภทอาชีพเดียวกนั อยา่งนอ้ย 5 คน ขึ�นไป 

- ที�ตั� งของกลุ่ม ควรเลือกสถานที�ที� เป็นที�สาธารณะ หรือสถานที�ที�มีความพร้อมสามารถเป็น

ศูนยก์ลางการดาํเนินงานของกลุ่ม สมาชิกสามารถเดินทางไปมาสะดวก และควรมีการขอใชส้ถานที�ให้

ถูกตอ้ง 

- สมาชิก เป็นผูท้ี�มีคุณสมบติัตามที�กลุ่มกาํหนด เช่น มีภูมิลาํเนา หรือถิ�นอาศยัเดียวกบัสถาน

ที�ตั�งกลุ่ม มีความรู้ความเขา้ใจ และเห็นชอบในหลกัการของกลุ่ม รวมถึงพร้อมที�จะปฏิบติัตามระเบียบ

ขอ้ตกลงของกลุ่ม และสมคัรเป็นสมาชิกกลุ่มดว้ยความสมคัรใจ 

- บทบาทหน้าที�ของสมาชิกคือ เขา้ร่วมการประชุมและแสดงขอ้คิดเห็น ให้ความร่วมมือและ

สนับสนุนการดําเนินงานของกลุ่ม นําความรู้ที�ได้รับไปพัฒนาอาชีพ ร่วมกาํหนดและปฏิบัติตาม

ระเบียบของกลุ่ม 
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ก ที� 2 : กรรมการ 

กรรมการ คือ กลุ่มคนซึ� งไดรั้บมอบหมายและเป็นตวัแทนจากสมาชิกให้บริหารกลุ่มนั�น ๆ ซึ� ง

กลุ่มจะมั�นคงและบรรลุผลเพยีงใดขึ�นอยูก่บัคณะกรรมการที�ตอ้งปฏิบติัหนา้ที�อยา่งมีประสิทธิภาพ 

การแต่งตั�งคณะกรรมการ ควรมีจาํนวนเป็นเลขคี� เพื�อให้สัดส่วนของการออกเสียงมีความเป็น

เอกฉนัท ์จาํนวนอยูร่ะหว่าง 5 - 21 คน มีวาระการดาํรงตาํแหน่งอยูร่ะหวา่ง 1 - 4 ปี 

บทบาทหน้าที�ของคณะกรรมการคือ ดําเนินการร่างระเบียบหรือขอ้บังคับกลุ่ม โดยความ

เห็นชอบของสมาชิกกลุ่ม จดัให้สมาชิกมาประชุมแสดงความคิดเห็นและวางแผนการดาํเนินกิจกรรม

กลุ่มร่วมกนั จดัใหมี้บริการแก่สมาชิกในดา้นต่าง ๆ และประสานงานกบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

ตาํแหน่งของกรรมการ ประกอบด้วย ตาํแหน่งหลัก คือ ประธาน รองประธาน เลขานุการ 

เหรัญญิก ปฏิคม และประชาสัมพนัธ ์

ก ที� 3 : กฎ กติกา ระเบยีบข้อบงัคับกลุ่ม 

กฎ กติกา ระเบียบขอ้บงัคบักลุ่ม ควรทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื�อใชเ้ป็นแนวทางปฏิบตัิร่วมกนั 

ระหว่างสมาชิกและคณะกรรมการ วิธีการอาจเป็นการร่วมกนัร่างขึ�นมาเอง หรืออาศยักฎหมายอื�นมา

รองรับ การกาํหนดสาระสาํคญัในระเบียบอาจกาํหนดเป็นหมวดหมู่ ดงันี�  

หมวดที� 1 ขอ้ความทั�วไป ประกอบดว้ย ชื�อกลุ่ม ที�ตั�งกลุ่ม วนัที�ระเบียบนี� ใชบ้งัคบั 

หมวดที� 2 วตัถุประสงคข์องการจดัตั�งกลุ่มอาชีพ 

หมวดที� 3 สมาชิกกลุ่ม ประกอบดว้ย คุณสมบติัของสมาชิก การสมคัรเขา้เป็นสมาชิก บทบาท

หนา้ที�ของสมาชิก การพน้จากสมาชิก 

หมวดที� 4 เงินทุนของกลุ่ม ที�มาเงินทุนของกลุ่ม การใชจ่้ายเงินทุนของกลุ่ม 

หมวดที� 5 การดาํเนินงานของกลุ่ม ประกอบดว้ย กิจกรรมของกลุ่ม วิธีการดาํเนินกิจกรรม การ

จดัสรรประโยชน์หรือกาํไรของกลุ่ม 

หมวดที� 6 คณะกรรมการบริหารกลุ่ม ประกอบด้วย คุณสมบัติของคณะกรรมการ จาํนวน

คณะกรรมการ โครงสร้างของคณะกรรมการ บทบาทหนา้ที�ของคณะกรรมการ วิธีการคดัเลือก วาระใน

การดาํรงตาํแหน่ง การพน้จากตาํแหน่ง การประชุมของคณะกรรมการและสมาชิก 

หมวดที� 7 การแกไ้ขหรือเพิ�มเติมระเบียบ กาํหนดวิธีการแกไ้ขหรือเพิ�มเติมระเบียบ 

หมวดที� 8 บทเฉพาะกาล ใครเป็นผูล้งนามในระเบียบ วนัที�ระเบียบมีผลบงัคบัใช ้
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ก ที� 4 : กองทุน 

กองทุนของกลุ่มอาชีพอาจเป็นเงินหรือเครื�องมือ ที�ทาํใหกิ้จกรรมของกลุ่มดาํเนินการไดแ้ละบรรลุตาม

วตัถุประสงคข์องกลุ่ม  ซึ�งที�มาของทุน ไดแ้ก่ 

1) ทุนจากการระดมหุ้นของสมาชิกควรกาํหนดจาํนวนหุน้ของสมาชิกให้ชดัเจน เพื�อใชเ้ป็นทุน

ตั�งตนในการดาํเนินงานของกลุ่ม 

2) ทุนจากภาครัฐ/ เอกชน เช่น ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณ เงินบริจาค เงินสมทบจาก

เครือข่าย หรือกลุ่มออมทรัพยเ์พื�อการผลิต 

3) ทุนจากการจดักิจกรรม เช่น จาํหน่ายข่าวเปลือก เส้นฝ่าย แลว้หกัรายไดเ้ขา้กลุ่ม 

4) ทุนจากการกูย้มื แบ่งเป็นแหล่งทุนภายในชุมชน เช่น เงินกูจ้ากสหกรณ์ ฯ กองทุนหมู่บา้น ฯ 

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มออมทรัพยเ์พื�อการผลิต เครือญาติ แหล่งทุนภายนอกชุมชน เช่น 

สถาบนัการเงินต่าง ๆ(ธกส. ออมสิน SME ฯลฯ) 

ก ที� 5 : กิจกรรม 

เป็นสิ� งที�สมาชิกกลุ่มร่วมกันปฏิบัติ เพื�อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชน โดยมีการ

กาํหนดเป็นแผนกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การประชุมการวางแผนการผลิตและจาํหน่าย การสะสมทุนของ

กลุ่ม การพัฒนาความรู้ความสามารถของสมาชิก การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ การจัด

สวสัดิการ การติดตามประเมินผลการดาํเนินงาน 

กิจกรรมของกลุ่มถือเป็นหัวใจสําคญัที�ทาํให้กลุ่มมีชีวิต บรรลุวตัถุประสงค์ของกลุ่ม ดังนั�น 

คณะกรรมการจึงจาํเป็นต้องส่งเสริมให้กลุ่มมีแผนและดาํเนินกิจกรรมตามแผนอย่างต่อเนื�อง และ

สมํ�าเสมอ โดยกิจกรรมของกลุ่มตอ้งส่งเสริมการมีส่วนร่วม ก่อให้เกิดความร่วมมือและพฒันาเศรษฐกิจ

ฐานรากให้มั�นคง ชุมชนพึ�งตนเองไดต้ามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

2. การพฒันากลุ่มอาชีพ  

กลุ่มอาชีพที�สามารถดาํเนินงานให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการ

ดาํเนินกิจกรรมกลุ่มอาชีพไดอ้ย่างยั�งยนืนั�นกลุ่มอาชีพจาํเป็นตอ้งมีการพฒันาดา้นต่าง ๆ อย่างต่อเนื�อง

ดงันี�  

1) การบริหารจัดการ  กลุ่มอาชีพ หรือวิสาหกิจชุมชน สมาชิกทุกคนจะตอ้งมีส่วนร่วมในการ

ดําเนินงานกลุ่ม มีกิจกรรมกลุ่มอย่างต่อเนื�อง ผลประโยชน์ที�ได้ของกลุ่มจะต้องมีการแบ่งปันให้

เหมาะสม เป็นธรรม และสมาชิกมีความพึงพอใจ และจะต้องมี กิจกรรมที� ส่งเสริมและพัฒนา
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กระบวนการเรียนรู้ การมีกฎระเบียบ กติกาที� เป็นที�ยอมรับของทุกคน มีการกํากับ ติดตาม และ

ตรวจสอบการดาํเนินงาน มีกิจกรรมสร้างแรงจูงใจ เช่น การใหร้างวลั การยกยอ่ง ชมเชย 

2) การพัฒนาด้านการผลติ  ปริมาณ คุณภาพผลผลิตจะตอ้งไดต้ามเป้าหมาย และจะตอ้งมีความ

หลากหลายสามารถพฒันาและต่อยอดได ้

3) การเพิ�มมูลค่าผลิตภัณฑ์   การคัดวัตถุดิบจะต้องมีคุณภาพ คาํนึงถึงความปลอดภัยและ

ผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม ใชภู้มิปัญญา/ วฒันธรรม เป็นฐานในการพฒันาผลิตภณัฑ์ ในการออกแบบ

บรรจุภณัฑ์ และรูปแบบผลิตภณัฑ์จะตอ้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด มีการนําเทคโนโลยี/ 

องค์ความรู้ใหม่ มาใชใ้นการดาํเนินงาน และที�สําคญัคือการขอเครื�องหมายรับรองคุณภาพ เช่น มผช. 

อย. ฮาลาล เป็นตน้ 

4) การส่งเสริมช่องทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ถือเป็นการเปิดโอกาสในการสร้าง

การรับรู้ และการจาํหน่ายผลิตภณัฑข์องกลุ่มอาชีพ ซึ� งจะประกอบไปดว้ย ที�ทาํการกลุ่ม, ตลาดในชุมชน

, ร้านโอทอป, ร้านคา้ในโรงแรม/ ที�พกั/ แหล่งท่องเที�ยว, ร้านจาํหน่ายของฝาก/ จุดพกัรถนกัท่องเที�ยว, 

งานแสดงสินคา้ของหน่วยงานราชการ เช่น ที�ว่าการอาํเภอศาลากลางจงัหวดั ศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรม 

ฯลฯ, งานแสดงสินคา้ของภาคเอกชน, การประชาสัมพนัธ์ทางสื�อสิ�งพิมพ ์โปสเตอร์ แผ่นพบั แผ่นปลิว, 

สื�อออนไลน์ เช่น เวบ็ไซต ์ไลน์ เฟซบุ๊ค  

5) การจัดสรรผลกําไร จะตอ้งมีการจดัสรรสวสัดิการ เช่น การจดัฌาปนกิจ ค่ารักษาพยาบาล 

ทุนการศึกษา จัดทําประกันชีวิต ค่าอาหารและเครื� องดื�ม ซื� อและซ่อมวัสดุ อุปกรณ์ ต้องพัฒนา

สาธารณประโยชน์ เช่น พฒันาแหล่งท่องเที�ยว ส่งเสริมและพฒันาคณะกรรมการและสมาชิก เช่น ศึกษา

ดูงาน, ให้กูย้ืมเงิน, ค่าตอบแทนคณะกรรมการ, ค่าตอบแทน คนจาํหน่ายสินคา้, สมาชิกยืมเงินเป็นทุน

หมุนเวยีน การจดัสรรเป็นทุนของกลุ่ม นอกจากนี�แลว้จะตอ้งแบ่งปันผลแก่สมาชิกดว้ย 

3. การนาํกลุ่มอาชีพเข้าสู่ OTOP 

กลุ่มอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน ในปี ���� จะมีการจดัตั� งขึ�นไม่น้อยกว่า �,��� กลุ่ม 

หากกลุ่มอาชีพมีการบริหารจดัการที�ดี และดาํเนินการอยา่งต่อเนื�อง รวมถึงสามารถสร้างผลิตภณัฑใ์ห้มี 

ความพร้อมต่อการลงทะเบียนและคดัสรรหนึ�งตาํบล หนึ�งผลิตภณัฑไ์ด ้จึงเป็นโอกาสในการพฒันาของ

กลุ่มอาชีพที�จะกา้วต่อไปอีกระดบัหนึ�ง 

จาก แน วคิ ด  “ห นึ� งตําบ ล  ห นึ� งผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ”  (One Tambon One Product : OTOP) ที� เน้ น

กระบวนการสร้างรายไดจ้ากผลิตภณัฑ์ในแต่ละหมู่บา้น ชุมชน หรือตาํบล เพื�อสนบัสนุนและส่งเสริม

ให้แต่ละชุมชน ได้นาํทรัพยากรภูมิปัญญาในท้องถิ�นมาพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์และบริการคุณภาพที�มี
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จุดเด่นและมูลค่าเพิ�มเป็นที�ตอ้งการของตลาด สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมและวิถีชีวิตของทอ้งถิ�นโดยยึด

หลกัการพึ�งตนเองของชุมชน และรัฐพร้อมที�จะช่วยเหลือในดา้นความรู้สมยัใหม่และการบริหารจดัการ 

เชื�อมโยงสินคา้ชุมชนสู่ตลาดทั�งในประเทศและต่างประเทศ 

4. มาตรฐานของกลุ่มอาชีพ 

มาตรฐานของกลุ่มอาชีพ มีตวับ่งชี� ในการบริหารจดัการที�มีประสิทธิภาพ และความเขม้แข็ง

ของกลุ่ม/องคก์ร เพื�อเป็นเป้าหมายในการพฒันากลุ่ม ตามระบบมาตรฐานการพฒันาชุมชน แบ่งเป็น 3 

ดา้น ซึ� งแต่ละดา้นมีองคป์ระกอบ 3 องคป์ระกอบดงันี�  

1) ดา้นบริหารงาน  ประกอบดว้ย กองทุน, กฎระเบียบ, และกิจกรรมของกลุ่ม 

2) ดา้นบริหารคน  ประกอบดว้ย กรรมการ, สมาชิก, คนในชุมชน 

3) ด้านบริหารผลประโยชน์  ประกอบด้วย ผลประโยชน์ต่อสมาชิก, ผลประโยชน์ต่อกลุ่ม, 

ผลประโยชน์ต่อชุมชน 

 

5. ปัจจยัความสําเร็จของกลุ่มอาชีพ 

การจดัตั�งและพฒันากลุ่มอาชีพให้ประสบผลสาํเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ มีปัจจยัสําคญัที�ส่งผล

ต่อความสาํเร็จของกลุ่มอาชีพ ดงันี�  

�) ดา้นผูน้าํ  ผูน้าํจะตอ้งมีความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และการจดัการธุรกิจ รวมถึงจะตอ้งมี

การกระจายอาํนาจใหแ้ก่สมาชิกคนอื�นในกลุ่ม 

�) ดา้นสมาชิก  สมาชิกในกลุ่มทุกคนจะตอ้งมีความรู้ทกัษะและประสบการณ์ จาํนวนสมาชิก

ในการเขา้ร่วมกิจกรรมจะตอ้งมีความเหมาะสมและจะตอ้งมีการส่งเสริมความสัมพนัธ์ที�ดีให้กบัสมาชิก

ในกลุ่ม 

�) ด้านวตัถุประสงค์ของกลุ่ม  สมาชิกทุกคนจะตอ้งมีส่วนร่วมในการกาํหนดวตัถุประสงค ์

วตัถุประสงค์ที�กาํหนดขึ� นมาจะต้องสอดคล้องกับสมาชิกกลุ่มและสมาชิกทุกคนจะต้องเข้าใจใน

วตัถุประสงค ์การดาํเนินงานต่าง ๆ จะตอ้งสาํเร็จตามวตัถุประสงค ์

�) ดา้นบริหารจดัการกลุ่ม  สมาชิกทุกคนจะตอ้งมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานกลุ่ม กิจกรรมต่าง 

ๆ ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื� องและจะต้องเป็นกิจกรรมที�ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

กฎระเบียบกติกาจะตอ้งเป็นที�ยอมรับของทุกคน การแบ่งปันผลประโยชน์ของกลุ่มตอ้งดูที�จาํนวนความ

พงึพอใจในการไดรั้บผลประโยชน์ของสมาชิกดว้ย 



   

 758 

�) ดา้นการสื�อสารภายในกลุ่ม  ในการประชุมกลุ่มจะตอ้งมีรูปแบบการสื�อสารและความถี�ของ

การสื�อสาร 

�) ดา้นผลผลิต ผลงานของกลุ่ม  ผลผลิตจะตอ้งมีความหลากหลาย คุณภาพ ปริมาณผลผลิต 

จะตอ้งไดต้ามเป้าหมาย ผลผลิตสามารถพฒันาและต่อยอดได ้มีตลาดรองรับผลผลิต 

�) ด้านเงินทุนในกลุ่ม  ในกลุ่มจะตอ้งมีเงินทุนหมุนเวียนตลอด และจาํนวนการถือหุ้นของ

สมาชิก 

 

ปัจจัยที�ส่งผลต่อการพฒันากลุ่มวสิาหกิจชุมชนของไทย 

 สํานักส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนกรมการพฒันาชุมชน (���� : �) ได้ให้ความหมายว่า วิสาหกิจ

ชุมชน หมายถึง การประกอบกิจการด้านสามัคคีธรรมของชุมชนโดยชุมชน ในการผลิตสินค้าการ

ใหบ้ริการและอื�น ๆ หรือการเรียนรู้และพึ�งตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหว่างชุมชน ดา้นการนาํ

ทุนของชุมชนมาดาํเนินการโดยใชรู้ปแบบการจดัการที�เหมาะสม ก่อให้เกิดการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม 

บนพื�นฐานเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

 เนื�องจากปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนมีจาํนวนมากขึ�น และรัฐบาลพยายามที�จะผลักดันให้กลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนเกิดความเขม้แขง็ และสามารถพฒันาไปสู่การเป็นบริษทัชุมชนได ้ดว้ยสภาวะเศรษฐกิจ

ในประเทศและต่างประเทศ ที�ไม่คงที� ผกผนัอยูต่ลอดเวลา รวมถึงเทคโนโลยมีีความกา้วหนา้มากยิ�งขึ�น 

จึงทาํให้ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ไม่ตอ้งการที�จะซื�อสินค้าที�ไม่จาํเป็น หากสินคา้ที�มีความจาํเป็นก็ต้องมี

คุณภาพที�ดีและทนัสมยัมากขึ�นดว้ย ดงันั�น การพฒันาวิสาหกิจชุมชนของไทยให้เกิดความเขม้แข็ง จึง

เป็นสิ�งสาํคญั ซึ� งจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งต่าง ๆ  พบว่าปัจจยัที�ส่งผลต่อการพฒันา

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนของไทย มีจาํนวน 4 ปัจจยั ไดแ้ก่  

 1. เงินทุน หมายถึง กองทุน เงินที�เกิดขึ�นจากการออม การสะสมทรัพย ์รวมถึงงบประมาณที�

ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ซึ� งจากการศึกษางานวิจัยต่าง ๆ พบว่าในด้านของ

เงินทุน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ไดรั้บเงินทุนสนับสนุนจากตน้สังกดัและหน่วยงานภาครัฐเป็น

อย่างดีและมีความต่อเนื�อง ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยของชมพูนุท ศรีพงษ์ และคณะ (��59) ได้

ทาํการศึกษาเรื� องการพฒันาวิสาหกิจชุมชนแม่บา้นทหารกองทัพภาคที� 4 กองทัพบกไทยในจังหวดั

ชายแดนภาคใต้ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที�มีผลต่อการดาํเนินงานและเป็นจุดแข็งของกลุ่ม คือการ

สนับสนุนดา้นเงินทุนจากหน่วยงานตน้สังกดั ปัจจยัซึ� งเป็นจุดอ่อน ไดแ้ก่ ความสามารถทางการตลาด
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ของสมาชิกมาตรฐานผลิตภณัฑ์และของทางการจดัจาํหน่าย ปัจจยัซึ� งเป็นโอกาสคือการสนบัสนุนของ

หน่วยงานภาครัฐและปัจจยัซึ�งเป็นอุปสรรคคือคู่แขง่ขนั  

 2. การตลาดและการจัดจําหน่าย หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที�เกี�ยวกบัการนําสินคา้และบริการ

ของผูผ้ลิตออกสู่ตลาดเพื�อเสนอต่อผู้บริโภค โดยการจัดหาสถานที�ขายหรืออาศัยผูเ้ชี�ยวชาญทาง

การตลาดที� เป็นคนกลาง ช่วยในการเสนอสินค้าและบริการไปสู้ ผูบ้ริโภคในตลาดและสถานที� ที�

เหมาะสม ซึ� งจากการศึกษางานวิจัยต่าง ๆ พบว่าในดา้นการตลาดและการจัดจาํหน่าย กลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนส่วนใหญ่ไดรั้บการส่งเสริมการตลาดอยา่งต่อเนื�อง จดัจาํหน่ายโดยตรงกบัลูกคา้และผ่านคนกลาง

ทางการตลาด ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยของชมพูนุท ศรีพงษ์ และคณะ (����) ได้ทาํการศึกษาเรื� อง

พนัธมิตรธุรกิจวิสาหกิจชุมชนของแม่บา้นทหารบกในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(Alliances of thai army 

housewives’ community enterprises in the southern border provinces) ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า พ บ ว่ า  ก ลุ่ ม

วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านทหารบกมีการส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื�อง จดัจาํหน่ายสินคา้โดยตรงกับ

ลูกคา้และผ่านคนกลางทางการตลาด 

 3. การผลิต หมายถึง การนาํเอาปัจจยัการผลิตอนัไดแ้ก่ ที�ดิน ทุนแรงงาน และความสามารถใน

การประกอบการมาผ่านกระบวนการอย่างใดอย่างหนึ� งภายใต้เทคโนโลยี ผสมผสานกนัเพื�อให้เกิด

สินคา้และบริการเพื�อตอบสนองความตอ้งการของผูบิ้โภค ซึ� งจากการศึกษางานวิจยัต่าง ๆ พบว่าในดา้น

การผลิต กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยงั ไม่มีเทคโนโลยทีี�ทนัสมยัมาใชใ้นการผลิตสินคา้และบริการ ดงัจะเห็น

ไดจ้ากงานวิจยัของวรรณพงศ ์ช่วยรักษา (����) ไดท้าํการศึกษาเรื�องแนวทางการพฒันาวิสาหกิจชุมน : 

กรณีศึกษากลุ่มสตีทอผา้ฝ้ายยอ้มคราม บา้นถํ�าเต่า จงัหวดัสกลนคร ผลการศึกษาพบว่าดา้นการผลิตและ

งานสนบัสนุนการผลิต มีการนาํเอาเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใชใ้นการดาํเนินการผลิตยงัไม่ชดัเจน ส่งผล

ใหก้ารขยายภาคการผลิตและการจดัจาํหน่ายยงัมีค่อนขา้งนอ้ย 

 4. บุคลากร หมายถึง มนุษยซึ์� งเป็นทรัพยากรหนึ�งที�เป็นหัวใจสาํคญัที�จะชี�วดัความสาํเร็จไดใ้น

ทุกกิจกรรมหรือทุกการปฏิบตัิงานขององคก์ร ดงันั�นความเอาใจใส่ต่อทรัพยากรจึงตอ้งมีการจดัการที�มี

ประสิทธิภาพควบคู่อยูเ่สมอ ซึ� งแต่ละบุคคลจะตอ้งมีกระบวนการในการไดม้า ทั�งจากการคดัสรร มอง

หาความสอดคลอ้งกบัตาํแหน่งหนา้ที� จึงจะไดผ้ลลพัธ์ของงานที�ก่อเกิดประสิทธิภาพไดใ้นทา้ยที�สุด ซึ� ง

จากการศึกษางานวิจัยต่าง ๆ พบว่าในด้านบุคลากร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่นั� นมีบุคลากรที�

เพียงพอ เป็นประชาชนในพื�นที� ที�มีอุดมการณ์และทัศนคติไปในแนวทางเดียวกัน และมีความรู้

ความสามารถ มีความชาํนาญในการทาํงานเป็นอย่างดี ผูน้ ํามีความรับผิดชอบและมีความรู้ในการ

บริหารจดัการกลุ่ม ดงัจะเห็นไดจ้ากงานวิจัยของวิมลสิริ กูกขนุทด และณัฐชนน มาพิจารณ์ (����) ได้
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ทาํการศึกษาเรื� องการพฒันาวิสาหกิจชุมชนสู่ความสําเร็จ : กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผูผ้ลิตและ

พัฒนาการแปรรูปกล้วย ตาํบลระหาน อาํเภอบึงสามัคคี จังหวดักาํแพงเพชร จากการศึกษาพบว่า

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผูผ้ลิตและพัฒนาการแปรรูปกล้วย ตําบลระหาน อําเภอบึงสามัคคี จังหวัด

กาํแพงเพชร มีการดาํเนินงานที�เป็นระบบมีการจัดตั� งศูนยก์ลางการผลิตเพื�อควบคุมตรวจสอบและ

รับประกันคุณภาพของผลิตภณัฑ์ ผูน้ํากลุ่มและสมาชิกมีความรับผิดชอบและมีความเสียสละที�จะ

ทาํงานเพื�อส่วนรวม โดยไม่หวงัผลตอบแทนสมาชิกในกลุ่มมีทกัษะและความชาํนาญในการทาํงานเป็น

อย่างดี อีกทั� งสมาชิกในกลุ่มมีอุดมการณ์และทศันคติไปในทิศทางเดียวกนั จึงทาํให้การพฒันากลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผูผ้ลิตและพัฒนาการแปรรูปกล้วยตาํบลระหานเกิดความเข้มแข็งจนสามารถ

พึ�งตนเองได ้

 

บทสรุป 

แนวทางในการพฒันาวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความเขม้แข็ง เพื�อทาํให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน

ประเทศไทยนั�น มีการดาํเนินงานที�มีประสิทธิภาพ สามารถผลิตสินคา้และบริการที�ตอบสนองต่อความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคในยุคสมยัใหม่ไดเ้ป็นอย่างดี การจะสร้างความเขม้แขง็ให้กบักลุ่มไดน้ั�น จะตอ้ง

ไดรั้บความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั�งหน่วยงานตน้สังกดัเอง หน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐที�จะตอ้งให้

การสนบัสนุนไม่ว่าจะในเรื�องของเงินทุนหรืออุปกรณ์ที�มีความทนัสมยั รวมไปถึงองคป์ระกอบต่าง ๆ 

ทั� งบุคลากรที�จะต้องมีความรู้ความสามารถ และมีอุดมการณ์ วตัถุประสงค์ที�สอดคล้องและไปใน

ทิศทางเดียวกนักบัวตัถุประสงค์ของกลุ่ม ทรัพยากรธรรมชาติที�เพียงพอ การนาํภูมิปัญญาทอ้งถิ�นมา

ประยุกต์ใชใ้ห้เกิดประโยชน์และสามารถต่อยอดได้ สิ�งเหล่านี� ถือเป็นพื�นฐานในการที�จะพฒันากลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนให้เกิดความเขม้แข็ง และสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของรัฐบาลที�พยายาม

สนบัสนุนให้วิสาหกิจชุมชนเกิดความยั�งยนื และสามารถพฒันาไปสู่การเป็นบริษทัชุมชนได ้
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การสร้างสรรค์โมชันกราฟิกเรื�องปัญหาโรคซึมเศร้าในมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ 

Creating a Motion Graphic on Depression at Buriram Rajabhat University 

 

อลสิา ชินวดี1 / ชินานาง สวัสดิ�รัมย์2 
1-2สาขาวชิาศิลปะดิจิทลั คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏับรีุรัมย ์

 

บทคดัย่อ 

        การสร้างสรรค์โมชันกราฟิกเรื� องปัญหาโรคซึมเศร้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มี

วตัถุประสงค์เพื�อศึกษาปัญหาและผลกระทบของโรคซึมเศร้าของนักศึกษา และเพื�อศึกษาเทคนิคการ

สร้างสรรคโ์มชนักราฟิกเพื�อสร้างสรรคโ์มชนักราฟิกปัญหาโรคซึมเศร้าในมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

และเผยแพร่ให้ความรู้และขอ้มูลแก่ผูที้�ไดรั้บชม และทาํการศึกษาการสร้างสรรคโ์มชนักราฟิก ในการ

ออกแบบกราฟิกและไอคอนจะใชโ้ปรแกรม Adobe Illustrator, Adobe Photoshop ในการออกแบบ โดย

ใช้ขนาดของพื�นงานที� 3840 x 2160 Px ซึ� งเป็นขนาดที�มีความละเอียดค่อนขา้งสูง เพื�อนําใช้ในการ

เคลื�อนไหวโปรแกรม Adobe After Effect ที� ใช้ขนาดวิดีโอในการผลิตชิ�นงานที�  1920 x 1080 Px 

จาํนวน 1 คลิป ความยาว 3.49 นาที ผลจากการศึกษาพบว่า จากข้อมูลผลการสํารวจของศูนย ์BRU 

Happy Center จาํนวนนกัศึกษากว่า ��� คน ที�มีอาการเขา้ข่ายโรคซึมเศร้าและมีแนวโนม้เพิ�มมากขึ�น ซึ� ง

สอดคลอ้งกบัขอ้มูลจากกรมสุขภาพจิตที�ไดก้ล่าวมาขา้งตน้ โดยปัญหาส่วนใหญ่ที�พบไดแ้ก่ 1) นกัศึกษา

ที�กลวัการรับรู้ว่าตวัเองป่วย 2) นกัศึกษาที�คิดไปเองว่าป่วย และ 3) นกัศึกษาที�ป่วยโดยไม่รู้ว่าตวัเองป่วย 

สามารถแบ่งสัดส่วนของนกัศึกษาแต่ละชั�นปีได ้ชั�นปีที� � คิดเป็นร้อยละ 15 ชั�นปีที� 2 คิดเป็นร้อยละ 15 

ชั�นปีที� 3 คิดเป็นร้อยละ 25 และชั�นปีที� � คิดเป็นร้อยละ �� ซึ� งช่วงชั�นปีที�พบปัญหาผูที้�มีโรคซึมเศร้า

มากที�สุดคือ ช่วงชั�นปีที� 4 ซึ� งมีสาเหตุจากความเครียดเป็นส่วนใหญ่และในบางกรณีสามารถนาํไปสู่การ

คิดฆ่าตวัตาย ผูวิ้จัยจึงได้สรุปขอ้มูลเพื�อให้ความรู้ ความเขา้ใจ แก่ผูที้�ไดรั้บชม การสร้างสรรคโ์มชัน

กราฟิกเรื�องปัญหาโรคซึมเศร้าในมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์เพื�อที�จะไดรู้้เท่าทนัและใส่ใจอารมณ์ของ

ตนเองมากขึ�น ทั� งนี� ผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิ�งว่าผูที้�รับชมจะไดรั้บความรู้และขอ้มูลที�เป็นประโยชน์ เพื�อ

แนวทางแก่ผูที้�อยูใ่นภาวะซึมเศร้าและผูช้มทั�วไป รวมถึงผูที้�สนใจเกี�ยวกบัการสร้างสรรคโ์มชนักราฟิก

ต่อไป 
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Abstract 

 Creating a Graphic Motion on Depression at Buriram Rajabhat University It aims to study 

the problems and effects of depression among students, and to study the techniques of motion 

graphics to create motion graphics on depressive disorders at Buriram Rajabhat University, and 

disseminate knowledge and information to visitors, and to study graphic motion creations, and to 

design adobe illustrator, Adobe Photoshop in the design using the size of the floor at 3840 x 2160 Px, 

which is a relatively high resolution. According to the results of the bru happy center survey, more 

than 100 students with depressive disorders are more likely to develop depression, according to data 

from the Department of Mental Health. The most common problems are 1) students who are afraid of 

perceiving themselves as sick, 2) students who think of themselves as sick, and 3) students who are 

sick without knowing they are sick. The proportion of students in each year can be divided. The first 

year was 15% in year 2, 15% year 3, 25% and year 4 percent, and 45 percent of the year experience 

was the most depressed, during the fourth year, which was mainly caused by stress and in some cases 

can lead to suicidal thoughts. Therefore, the researchers concluded the information to provide 

knowledge and understanding to the visitors. Creating a Graphic Motion on Depression at Buriram 

Rajabhat University In order to be more aware and more conscious of their emotions, The researchers 

hope that viewers will gain useful knowledge and information to guide those in depression and the 

general audience, as well as those who are interested in creating motion graphics. 

 

Keywords: motion graphic, depression,  

 

บทนํา 

 ปัจจุบนัประเทศไทยมีสถิติผูป่้วยโรคซึมเศร้าประมาณ �.� ลา้นคน หรือประมาณ �.� ของ

ประชากรไทยทั�งประเทศ โดยความเสี�ยงสําคญัของผูป่้วยโรคซึมเศร้าคืออาจนาํไปสู่ “การฆ่าตวัตาย” 

กรมสุขภาพจิตเคยเปิดเผยว่าในปี ���� มีคนไทยพยายามฆ่าตวัตายชั�วโมงละ � ราย หรือทั�งปีมากกว่า 

53,��� คน และเสียชีวิตราว �,��� คน ถือเป็นสาเหตุการตายของคนไทยลาํดับต้น ๆ รองจากโรค
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ร้ายแรงอื�น ๆ ในจาํนวนผูป่้วยนี�สามารถแยกออกเป็นกลุ่มเยาวชน อายุ ��-�� ปี ร้อยละ ��.� และในปี 

���� มีอตัราการฆ่าตวัตายของกลุ่มเยาวชน อาย ุ��-�� ปี หรือในวยันกัศึกษาสูงถึง �.�� ต่อประชากร

แสนคน และมีแนวโน้มเพิ�มขึ�นอย่างรวดเร็วในปี ���� เป็น �.�� ต่อประชากรแสนคน (สํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2563) ในขณะที�จากการสาํรวจขอ้มูลจากศูนย ์Happy Center 

BRU มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ที�เป็นหน่วยงานที�จดัตั�งขึ�นเพื�อบริการนกัศึกษา ซึ� งจะมีทีมคณาจารยผ์ู ้

มีความรู้ความเชี�ยวชาญดา้นจิตวิทยาเขา้มาทาํหนา้ที�รับฟังปัญหาและแนะแนวทางแกไ้ขให้แก่นกัศึกษา

โดยเฉพาะ พบว่านักศึกษามากกว่า ��� คน ที�มีอาการเขา้ข่ายโรคซึมเศร้าและมีแนวโน้มเพิ�มมากขึ�น 

และมีนักศึกษาอีกกว่า �� คน ที�เขา้รับการรักษาโดยตรงจากโรงพยายาล (ศูนย ์Happy center BRU, 

สมัภาษณ์ �� มีนาคม ����)  

 ในขณะที�ปี 2562 มีประชากรไทยกว่า 57 ลา้นคน สามารถเขา้ถึงอินเตอร์เน็ตมากถึง 55 ลา้นคน 

ซึ� งมีผูใ้ช้งาน Social Media เป็นประจาํ 49 ลา้นคน ใช้ Social Media ผ่านโทรศพัท์มือถือ จะเห็นไดว้่า

ในปัจจุบนัสื�อมลัติมีเดียสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดเ้พิ�มมากขึ�นจากสถิติขอ้มูลการสาํรวจมีจาํนวนเฉลี�ย

ถึง 9 ชั�วโมงต่อวนั (Marketingoops, 2562: ออนไลน์) ซึ� งสื� อโมชันกราฟิก (Motion Graphic) ซึ� งเป็น

เสมือนการนาํเสนอขอ้มูลภาพเคลื�อนไหวที�ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบนั มีจุดเด่นของโมชัน

กราฟิกก็คือการอธิบายเรื�องที�ซับซ้อนให้บุคคลทั�วไปได้เขา้ใจง่ายขึ�นภายในระยะเวลาอนัรวดเร็ว สื�อ

ประเภทนี� จึงมีความเหมาะสมกับการใช้งานที�ต้องการอธิบายเรื� องที�ซับซ้อนให้เขา้ใจง่าย (พนดล 

อคัรคหสิน, 2561) 

  จากที�กล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดเ้ล็งเห็นความสําคญัของปัญหาของโรคซึมเศร้าและผูป่้วยโรค

ซึมเศร้า  ดว้ยแนวโน้มของจาํนวนผูป่้วยที�เพิ�มมากขึ�นและอตัราการทาํร้ายตวัเองหรือการคิดฆ่าตวัตาย

ของกลุ่มเยาวชนในช่วงอายุ 20 - 24 ปี หรือในวัยรุ่นนักศึกษานั� นเพิ�มมากขึ�นอย่างน่าเป็นห่วงใน

ระยะเวลาไม่กี�ปีมานี�  ผูว้ิจยัจึงมีวตัถุประสงคใ์นการสร้างสรรคโ์มชนักราฟิกเรื�องปัญหาโรคซึมเศร้าใน

มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์เพราะโมชนักราฟิกเป็นสื�อที�สามารถเขา้ถึงสาธารณชนไดง่้าย โดยผ่านทาง 

Social Media ในรูปแบบกราฟิกเคลื�อนไหว เพื�อเป็นสื�อให้ความรู้และเป็นประโยชน์ต่อผูที้�สนใจ

สร้างสรรคสื์�อโมชนักราฟิก นอกจากนี�ยงัตรงกบัความตอ้งการของศูนย ์Happy Center มหาวิทยาลยัราช

ภฏับุรีรัมย ์ที�ตอ้งการผลิตสื�อชนิดนี� เพื�อนาํไปเผยแพร่ขอ้มูลใน Facebook Page เพื�อการประชาสัมพนัธ์ 
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วัตถุประสงค์ 

 �.  เพื�อศึกษาปัญหาและผลกระทบของโรคซึมเศร้าของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์  

 2.  เพื�อศึกษาเทคนิคการสร้างสรรคโ์มชนักราฟิก 

  3.  เพื�อสร้างสรรคโ์มชนักราฟิกปัญหาโรคซึมเศร้าในมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

นิยามศัพท์เฉพาะ 

  โมชันกราฟิก (Motion Graphic) หมายถึง งานกราฟิกที� เคลื�อนไหวได้โดยการนําเอามา

จดัเรียงต่อ ต่อกนั อธิบายให้เขา้ใจอยา่งง่ายคือ การทาํให้ภาพวาด 2 มิติ ของเราเคลื�อนไหวได ้เหมือน

การทาํการ์ตูนแอนิเมชนั 

            โรคซึมเศร้า (Depression) หมายถึง ความผิดปกติของสมองที�มีผลกระทบต่อความนึกคิด 

อารมณ์ ความรู้สึก พฤติกรรม และสุขภาพกาย  

    

ขอบเขตของการสร้างสรรค์ 

ขอบเขตด้านเนื�อหา 

ศึกษาปัญหาและผลกระทบโรคซึมเศร้าใมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์และลงพื�นที�สาํรวจขอ้มูล

จาก ศูนย ์Happy Center มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ศึกษาเกี�ยวกบัเทคนิคโปรแกรมที�ใช้ในการทาํโม

ชนักราฟิก ดว้ยโปรแกรม 

ขอบเขตด้านการออกแบบ 

ในการออกแบบกราฟิกและไอคอนจะใช้โปรแกรม Adobe Illustrater, Adobe Photoshop ใน

การออกแบบ โดยใชข้นาดของพื�นงานที� 3840 x 2160 Px ซึ� งเป็นขนาดที�มีความละเอียดค่อนขา้งสูง เพื�อ

นาํใช้ในการเคลื�อนไหวโปรแกรม Adobe After Effect ที�ใช้ขนาดวิดีโอในการผลิตชิ�นงานที� 1920 x 

1080 Px จาํนวน 1 คลิป ความยาว 3.49 นาที 

 

วิธีการศึกษา 

 �.  คน้ควา้และรวบรวมขอ้มูลปัญหาโรคซึมเศร้าในมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์และวิเคราะห์

และสงัเคราะห์ขอ้มูลที�ไดใ้ห้กระชบัไดใ้จความ 

  2. กาํหนดโครงเรื�อง สร้างเนื�อเรื�อง จากนั�นออกแบบ story board และออกแบบคาแรคเตอร์  

             3. สร้างงานโมชนักราฟิก ตรวจสอบความถูกตอ้งของงาน จากนั�น Render ไฟลเ์ป็น Mp4 เพื�อ

ทาํการเผยแพร่ 
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 4. นาํเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ ประเมินผลและสรุปผล 

 

ผลการศึกษา 

 โครงการผลการสร้างสรรค์โมชันกราฟิกเรื� องปัญหาโรคซึมเศร้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย ์มีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษาปัญหาและผลกระทบของโรคซึมเศร้าของนักศึกษา และเพื�อศึกษา

เทคนิคการสร้างสรรคโ์มชนักราฟิกเพื�อสร้างสรรคโ์มชนักราฟิกปัญหาโรคซึมเศร้าในมหาวิทยาลยัราช

ภฏับุรีรัมย ์และเผยแพร่ใหค้วามรู้และขอ้มูลแก่ผูที้�ไดรั้บชมไดส้ํารวจตนเองและคนรอบขา้งเพื�อที�จะได้

รู้เท่าทนัและใส่ใจอารมณ์ของตนเองมากขึ�น จากการศึกษาพบว่า นกัศึกษามากกว่า ��� คน ที�มีอาการ

เขา้ข่ายโรคซึมเศร้าและมีแนวโน้มเพิ�มมากขึ�น ซึ� งปัญหาส่วนใหญ่ที�พบไดแ้ก่ 1) กลวัการรับรู้ว่าตวัเอง

ป่วย 2) บางส่วนก็คิดไปเองว่าป่วย แต่คนที�น่าเป็นห่วงที�สุดก็คือ 3) คนที�ป่วยแต่ไม่รู้ว่าตัวเองป่วย 

อยา่งไรก็ตามปัญหาที�ใหญ่ที�สุดที�เคยเกิดขึ�นก็คือ การคิดฆ่าตวัตาย โดยขอ้มูลจากการสํารวจปรากฏผล

ของกลุ่มนกัศึกษาที�มีอตัราการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าดงันี�  ชั�นปีที��: 15% ,ชั�นปีที��: 15% ,ชั�นปีที��: 25% ,

ชั�นปีที�� : 45% และมีนักศึกษาอีกกว่า �� คน ที�เขา้รับการรักษาโดยตรงจากโรงพยายาล (ศูนย ์Happy 

center BRU, สัมภาษณ์ �� มีนาคม ����)  จากขอ้มูลที�กล่าวมาขา้งตน้ ผูวิ้จัยได้กาํหนดขอบเขตของ

เนื�อหา จับใจความสําคญัของปัญหา สาเหตุ และผลกระทบของโรคซึมเศร้าแยกเป็นขอ้ ๆ เพื�อความ

เข้าใจง่าย และสะดวกต่อการเก็บขอ้มูล ขอ้มูลเนื�อหาหลักได้จากศูนย ์Happy Center BRU โดยการ

สัมภาษณ์เจา้หน้าที�ผูดู้แลศูนยแ์ละเก็บข้อมูลด้วยการจดบันทึกเสียง จดสถิตินักศึกษาที�ป่วยเป็นโรค

ซึมเศร้า นอกจากนี�ยงัคน้ควา้เพิ�มเติมจากเว็ปไซตต่์าง ๆ ข่าวในชีวิตประจาํวนั เพื�อให้ไดข้อ้มูลที�มีความ

น่าเชื�อถือและเป็นประโยชนต่์อการนาํมาสร้างสรรคผ์ลงาน  

 ด้านการสร้างสรรค์โมชันกราฟิก ผูว้ิจัยได้ดําเนินการแบ่งใจความสําคัญจากขอ้มูลหลัก 

ออกมาเป็นภาพสตอรี�บอร์ดคร่าว ๆ ก่อนจะนาํมาวาดลงในคอมพิวเตอร์โดยผ่านโปรแกรม Adobe 

Photoshop และนําไป Animate เป็นภาพเคลื�อนไหวและใส่เอฟเฟคในโปรแกรม Adobe After Effect 

เพื�อที�จะนําไปตัดต่อและใส่เสียงในโปรแกรม Adobe Premiere Pro แลว้นาํมา Render ให้งานโมชัน

กราฟิกออกมาสมบูรณ์ ทั� งนี� การวิเคราะห์ผลงานในการนําเสนอนั� น ผูว้ิจัยได้คดักรองขอ้มูลเนื�อหา

จากนั�นจึงนาํมาออกแบบเป็นกราฟิกไอคอนเพื�อใชใ้นการสื�อสารออกมาผ่านทางสื�อโมชนักราฟิก ให้

ช่วงแรกดูออกอารมณ์หม่นหมอง เศร้าซึมเล็กน้อย แลว้ค่อยสดใสขึ�นเรื�อย ๆ เพื�อทาํให้ผูช้มไม่เบื�อใน

การรับชมและในขั�นตอนสุดทา้ยไดน้าํเสนอผลงานต่อคณะกรรมการและไดรั้บการประเมินผลออกมา

ไปไหนทางที�ดี  
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สรุปและอภิปรายผล 

ผลการสร้างสรรคโ์มชนักราฟิกเรื�องปัญหาโรคซึมเศร้าในมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์สามารถ

อภิปรายผลการวิจัยดังนี�  ผูว้ิจัยได้ทําการแบ่งขั�นตอนการสร้างสรรค์โมชันกราฟิกเรื� องปัญหาโรค

ซึมเศร้าในมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ออกเป็นสองขั�นตอนไดแ้ก่ 1. ขั�นตอนการศึกษาคน้ควา้ และ 2. 

ขั�นตอนการออกแบบ ดงันี�  

  1. ขั�นตอนการศึกษาคน้ควา้ การสร้างสรรคโ์มชนักราฟิกเรื�องปัญหาโรคซึมเศร้าใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์เพื�อศึกษาปัญหาและผลกระทบของโรคซึมเศร้าของ

นักศึกษา และเพื�อศึกษาเทคนิคการสร้างสรรค์โมชันกราฟิกเพื�อสร้างสรรค์โมชันกราฟิกปัญหาโรค

ซึมเศร้าในมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์และเผยแพร่ให้ความรู้และขอ้มูลแก่ผูท้ี�ไดรั้บชมไดส้าํรวจตนเอง

และคนรอบขา้ง จากขอ้มูลผลการสาํรวจของศูนย ์BRU Happy Center พบว่ามีจาํนวนนักศึกษากว่า ��� 

คน ที�มีอาการเขา้ข่ายโรคซึมเศร้าและมีแนวโนม้เพิ�มมากขึ�น ซึ� งสอดคลอ้งกบัขอ้มูลจากกรมสุขภาพจิต

ที�ได้กล่าวมาข้างต้น โดยปัญหาส่วนใหญ่ที�พบได้แก่ 1) นักศึกษาที�กลัวการรับรู้ว่าตัวเองป่วย 2) 

นักศึกษาที�คิดไปเองว่าป่วย และ 3) นักศึกษาที�ป่วยโดยไม่รู้ว่าตัวเองป่วย สามารถแบ่งสัดส่วนของ

นกัศึกษาแต่ละชั�นปีได ้ชั�นปีที� � คิดเป็นร้อยละ 15 ชั�นปีที� � คิดเป็นร้อยละ 15 ชั�นปีที� � คิดเป็นร้อยละ 

25 และชั�นปีที� � คิดเป็นร้อยละ �� ซึ� งช่วงชั�นปีที�พบปัญหาผูที้�มีโรคซึมเศร้ามากที�สุดคือ ช่วงชั�นปีที� 4 

ซึ�งมีสาเหตุจากความเครียดเป็นส่วนใหญ่และในบางกรณีสามารถนาํไปสู่การคิดฆ่าตวัตาย ผูว้ิจยัจึงได้

สรุปขอ้มูลเพื�อให้ความรู้ ความเขา้ใจ แก่ผูที้�ได้รับชม การสร้างสรรค์โมชันกราฟิกเรื� องปัญหาโรค

ซึมเศร้าในมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์เพื�อที�จะไดรู้้เท่าทนัและใส่ใจอารมณ์ของตนเองมากขึ�น 

  2. ขั�นตอนการออกแบบ ผูว้ิจยัไดท้าํการทาํงานเริ�มตั�งแต่การไดก้าํหนดขอบเขตของเนื�อหา 

จบัใจความสําคญัของปัญหา สาเหตุ และผลกระทบของโรคซึมเศร้าแยกเป็นขอ้ๆเพื�อความเขา้ใจง่าย 

และสะดวกต่อการเก็บขอ้มูล นาํขอ้มูลที�ไดเ้ขียนสตอรี�บอร์ด ออกแบบตวัละคร กราฟิกไอคอนและฉาก 

การเคลื�อนไหวเอฟเฟคต่าง ๆ จากนั�นตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล สัญลกัษณ์ที�ใช้เสร็จแลว้นาํ

ผลงานโมชนักราฟิกนาํเสนอเกี�ยวกบัปัญหาโรคซึมเศร้าในมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์Render เป็นไฟล์

วิดีโอซึ� งทุกกระบวนการลว้นตอ้งประสบอุปสวรรคและปัญหาบา้ง ดังนั�นควรที�จะวางแผนงานให้ดี

ตรวจสอบเครื�องมือใหมี้ประสิทธิภาพอยูเ่สมอ   
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ข้อเสนอแนะ 

 1. ขอ้เสนอแนะเพื�อนาํผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน ์

    1.1 สามารถนําผลงานที�ไดส้ร้างสรรค์ไปจัดแสดง เพื�อเป็นแนวทางให้ผูที้�สนใจได้นาํไป

ศึกษาพฒันาต่อยอดเป็นผลงานที�ดีขึ�นต่อไป 

    1.2 สามารถนาํขอ้มูลจากผลงานไปสํารวจตนเองและคนรอบขา้งได ้เพื�อจะไดรู้้เท่าทนัและ

หาวิธีการแกไ้ขปัญหาทางอารมณ์ได ้
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การสร้างสรรค์จติรกรรมดจิิทลัความเชื�อผ้าโฮล บ้านเมืองฝาง จงัหวัดบุรีรัมย์ 

Digital Painting of Faith Hole Fabric Ban Muang Fang, Buriram 

 

นครินทร์  บุญทอง1 / ชินานาง สวัสดิ�รัมย์2 
1-2สาขาวชิาศิลปะดิจิทลั คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏับรีุรัมย ์

 

บทคดัย่อ 

การสร้างสรรคจิ์ตรกรรมดิจิทลัความเชื�อผา้โฮล บา้นเมืองฝาง จงัหวดับุรีรัมย ์มีวตัถุประสงค์

เพื�อศึกษาประวติัความเป็นและความเชื�อผา้โฮล บา้นเมืองฝาง จงัหวดับุรีรัมย ์เพื�อนาํขอ้มูลที�ไดจ้าก

การศึกษานาํมาวิเคราะห์และอธิบายผลเกี�ยวกบัความเชื�อของผา้โฮลที�มีความสัมพนัธ์ต่อวิถีชีวิต 

วฒันธรรม ประเพณี ของกลุ่มชาวไทยเชื�อสายเขมรในพื�นที�บา้นเมืองฝาง และทาํการศึกษาการ

สร้างสรรคจิ์ตรกรรมดิจิทลั เทคนิคและกระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานโดยมีขั�นตอนในการทาํงานโดย

ใชโ้ปรแกรม Adobe Photoshop Cs6 จากนั�นจึงนาํองคค์วามรู้ที�ไดม้าใชใ้นการสร้างสรรคจิ์ตรกรรม

ดิจิทลัสะทอ้นความเชื�อผา้โฮล บา้นเมืองฝาง จงัหวดับุรีรัมย ์ขนาด 60x80 เซนติเมตร จาํนวน 5 ภาพ ผล

จากการศึกษาพบว่า ความเป็นมาของความเชื�อผา้โฮล บา้นเมืองฝาง ซึ�งมีความสอดคลอ้งกบัความชื�อ

ของชาวเขมรในประเทศกมัพูชา และกลุ่มชาติพนัธ์ุเชื�อสายไทย-เขมร ในแถบอีสานใต ้ซึ� งสามารถนาํมา

สร้างสรรคเ์ป็นจิตรกรรมดิจิทลัสะทอ้นความเชื�อผา้โฮล โดยกาํหนดแนวความคิดในการออกแบบคอื 

ความเชื�อผา้โฮลที�มีความสัมพนัธต์่อวิถีชีวติ วฒันธรรม และประเพณีของชาวบา้นเมืองฝางตั�งแต่แก่จน

ตาย โดยผูว้ิจยัไดรั้บแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคม์าจาก การเกิดของเด็ก พธีิแต่งงาน การ

ประกอบการแต่งกายของนาคในงานพิธีอุปสมบท ในช่วงวยัที�ชาวบา้นตอ้งออกไปทาํงานที�ต่างถิ�น และ

วาระสุดทา้ยของชีวิต ทั�งนี�ผูว้ิจยัหวงัเป็นอยา่งยิ�งว่าผูที้�รับชมจะไดรั้บความสุนทรียจากภาพจิตรกรรม

ดิจิทลัชุดนี�  และเพื�อเป็นประโยชน์และแนวทางดา้นศิลปะแก่อยูที่�สนใจต่อไป 

 

คาํสําคญั: จิตรกรรมดิจิทลั, ความเชื�อ, ผา้โฮล 
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Abstract 

 Digital Painting of Faith Hole Fabric Ban Muang Fang, Buriram The purpose is to study the 

history and beliefs of the hole fabric. To analyze and explain the results of the beliefs of the hol fabric 

that are related to the way of life. The thai people believe in khmer lines in Ban Muang Fang area and 

study the creation of digital painting. The technique and process of creating the work are processed 

using Adobe Photoshop Cs6, and then the knowledge used to create digital painting reflects the 

holhole beliefs. The study found that the history of the hol cloth faith was 60x80 cm. In the south-east 

of Isaan, the concept of the concept of the design is the belief of the phrasung fabric that is associated 

with the way of life, culture and tradition of the people of Ban Muang Fang from old to death. 

Wedding Ceremony The costume of nagas at the ceremony. At an age when the villagers had to go 

out to work overseas and the end of their lives. The researchers hope that viewers will be able to 

enjoy this digital painting, and to further benefit and approach the arts. 

 

Keywords: digital painting, faith, hole fabric 

 

บทนํา 

“ผา้โฮล” เป็นชื�อที�ใชเ้รียกผา้นุ่งชนิดหนึ�งของกลุ่มชาติพนัธ์ุเชื�อสายไทย-เขมร ในแถบอีสานใต ้

ไดแ้ก่จงัหวดับุรีรัมย ์สุรินทร์ และศรีสะเกษ นอกจากนี�ชาวเขมรในประเทศกมัพูชาก็มีการทอผา้โฮลนี�

เช่นกนั ซึ� งผา้โฮลนั�นมีเทคนิคและกรรมวิธีการทอดว้ยการมดัและยอ้มสีเส้นพุ่งตามจงัหวะของลายที�ได้

คิดแบบไว ้แล้วจึงนําเส้นพุ่งไปทอให้เกิดเป็นสีสันและลวดลายบนผืนผา้ กล่าวได้ว่าเป็นกรรมวิธีที�

คลา้ยคลึงกนักบั “ผา้มดัหมี�” ซึ� งกลุ่มชาติพนัธ์ุเชื�อสายไทย-เขมร ที�อยู่อาศยัในหมู่บา้นเมืองฝาง ต่างก็

ไดรั้บวฒันธรรมการทอผา้โฮลมาจากบรรพบุรุษ ชาวบา้นจึงมีความผูกพนัและไดรั้บค่านิยมทางความ

เชื�อต่าง ๆ เกี�ยวกบัผา้โฮลมายาวนาน ทั�งการการใชผ้า้โฮลในวิถีชีวิต ความเชื�อ พิธีกรรม ประเพณีและ

วฒันธรรม ซึ� งต่างก็แฝงดว้ยความเชื�อและความหมายของกลุ่มชาติพนัธุ์ไทย-เขมร ตั�งแต่วยัทารกแรก

เกิดและแทรกซึมอยูใ่นช่วงต่าง ๆ จนถึงวนัช่วงสุดทา้ยของชีวิต เช่น ความเชื�อที�ว่าการนาํผา้โฮลทอใหม่

มาคลุมร่างกายเด็กจะทาํให้เด็กหยดุร้องและสงบ รวมถึงช่วงชีวิตต่าง ๆ ของชาวไทยเชื�อสายเขมร เช่น 

การแต่งงาน ผ่ายเจา้สาวตอ้งทอผา้เพื�อมอบให้เป็นของกาํนนัแก่แม่เจา้บ่าว และการแต่งกายของนาคที�ผู ้

เป็นแม่ตอ้งทอและแต่งกายตามฉบบัแบบแผนโบราน ตลอดจนการผูกพนัจนถึงช่วงชีวิตสุดทา้ยผา้โฮล
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ก็ยงัมีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัพิธียกตุงที�ทาํจากผา้โฮลเพื�อส่งวิญญาณพรรพบุรุษขึ�นสู่สวรรค ์ความเชื�อเหล่านี�

อยู่คู่กบัชาวหมู่บา้นเมื�อฝางอย่างยาวนาน จึงกล่าวไดว่้าความเชื�อเหล่านี� จึงเป็นชุดความคิดของบรรพ

บุรุษที�สืบทอดกนัมาอย่างยาวนาน (ทรงพนัธ์ วรรณมาศ. 2534) และเป็นที�น่าสนใจที�จะถ่ายถอดภาพ

สะทอ้นความเชื�อของผา้โฮล ณ หมู่บา้นเมืองฝาง จงัหวดับุรีรัมย ์เป็นภาพวาดออกมาดว้ยการสร้างสรรค์

จิตรกรรมดิจิทลั ซึ� งเป็นการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะสมยัใหม่ในรูปแบบของการวาดภาพดิจิทลั หรือ

การวาดภาพในโปรแกรมคอมพิวเตอร์และแสดงผลทางหนา้จอดว้ยระบบสี RGB นั�งเอง ซึ� งต่างจากการ

สร้างงานศิลปะดว้ยการวาดภาพแบบดั�งเดิม เช่น การวาดภาพด้วยสีอะครีลิค สีนํ� ามนั สีนํ� า ฯลฯ และ

วาดภาพบนผืนผา้ใบ หรือกระดาษ อยา่งไรดีจิตรกรรมดิจิทลัจึงเป็นวิธีการสร้างสรรคผ์ลงานทางศิลปะ

ดว้ยคอมพิวเตอร์ดว้ยโปรแกรมซอฟตแ์วร์ที�สามารถวาดภาพไดเ้สมือนมีผนืผา้ใบ แปรง สี และอุปกรณ์

หลากหลายที�ใชใ้นการวาดภาพได้เสมือนจริง ทาํให้งานศิลปะดิจิทลัมีรูปลักษณ์ที�แตกต่างจากแบบ

ดั�งเดิม (Noppayot Graphic, 2559 : ออนไลน์) และใหค้วามรู้สึกที�ทนัสมยัและสามารถเขา้ถึงผูค้นไดง่้าย

และรวดเร็วในยคุดิจิทลัที�สื�ออนไลน์มีบทบาทต่อการใชชี้วิต  

          จากที�กล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจัยจึงเล็งเห็นคุณค่าและความสําคญัของผา้โฮล บา้นเมืองฝาง จังหวดั

บุรีรัมย ์ที�มีความสัมพันธ์กับชาวไทยเชื�อสายเขมร และความเชื�อมีต่อวิถีชีวิต ความเชื�อ พิธีกรรม 

ประเพณีและวฒันธรรม ซึ� งมีความน่าสนใจและยงัเป็นแบบแผนในการดาํเนิดชีวิต ผูว้ิจัยจึงตอ้งการ

สร้างสรรคจิ์ตรกรรมดิจิทลัสะทอ้นความเชื�อผา้โฮลนี�  เพื�อให้ผูรั้บชมเกิดความสุนทรียจ์ากการชื�นชม

ผลงาน และเป็นแนวทางให้แก่ผูท้ี�สนใจเกี�ยวกบัเชื�อของคนไทยเชื�อสายเขมรที�มีต่อผา้โฮล 

 

วัตถุประสงค์ 

 �. เพื�อศึกษาประวตัิความเป็นและความเชื�อผา้โฮล บา้นเมืองฝาง จงัหวดับุรีรัมย ์

2. เพื�อศึกษาการสร้างสรรคจิ์ตรกรรมดิจิทลั 

3. เพื�อสร้างสรรคจิ์ตรกรรมดิจิทลัสะทอ้นความเชื�อผา้โฮล บา้นเมืองฝาง จงัหวดับุรีรัมย ์

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

            จิตรกรรมดิจิทัล (CG Painting)  หมายถึง การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Adobe 

Photoshop Cs6 โดยใช้เมาส์ปากกาเป็นอุปกรณ์หลกัในการวาดและสร้างสรรค์ผลงาน ซึ� งภาพวาดจะ

แสดงผลผา่นจอในระบบสี RGB  
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           ผ้าโฮล หมายถึง ผา้ทอชนิดหนึ�งที�ใช้เทคนิคในการสร้างลวดลายโดยการเอาเชือกมดักบัเส้นใย 

โดยส่วนใหญ่นิยมใชเ้ส้นใยไหม โดยการมดัเป็นขอ้ ๆ ตามลายที�กาํหนดไว ้เทคนิคในการสร้างลายผา้

เช่นเดียวกบัการทาํผา้ไหมมดัหมี�จากนั�นจึงยอ้มสีเส้นใยและทอเป็นผืน ซึ� งเป็นผา้ที�นิยมใชใ้นกลุ่มชาติ

พนัธ์ุไทย-เขมร 

           บ้านเมืองฝาง หมายถึง หมู่บา้นที�มีกลุ่มชาติพนัธ์ุไทย-เขมร อาศยัอยู่เป็นจาํนวนวมาก และกลุ่ม

สตรีที�นี�นิยมทอผา้โฮลเป็นงานเสริม ซึ�งหมู่บา้นที�ตั�งอยูท่ี�บา้นเมืองฝาง อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ 

 

ขอบเขตของการสร้างสรรค์ 

ขอบเขตด้านเนื�อหา 

ศึกษาประวติัความเป็นมาและความเชื�อผา้โฮล บา้นเมืองฝาง จงัหวดับุรีรัมย ์ที�มีความสัมพนัธ์

ต่อวิถีชีวิต ความเชื�อ พธีิกรรม ประเพณีและวฒันธรรม 

ขอบเขตด้านการออกแบบ 

สร้างสรรค์จิตรกรรมดิจิทลั (Digital Painting) สะทอ้นความเชื�อผา้โฮล บา้นเมืองฝาง จงัหวดั

บุรีรัมย ์ดว้ยโปรแกรม Adobe Photoshop Cs6 ขนาด 60x80 เซนติเมตร จาํนวน 5 ภาพ 

 

วิธีการศึกษา 

1. ศึกษาขอ้มูลเอกสารที�เกี�ยวขอ้งและลงพื�นที�สํารวจ สัมภาษณ์ผูรู้้ เกี�ยวกบัผา้โฮล บา้นเมือง

ฝาง จงัหวดับุรีรัมย ์รวบรวมและวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของผา้โฮลที�มีผลต่อวิถีชีวิต ความเชื�อ พิธีกรรม 

ประเพณีและวฒันธรรม เพื�อสร้างสรรคจิ์ตรกรรมดิจิทลั (Digital Painting) สะทอ้นความเชื�อผา้โฮล 

 �. ศึกษาขอ้มูลทฤษฎีทางศิลปะ หลกัการออกแบบศิลปะดิจิทลั ทฤษฎีสี การจดัองคป์ระกอบ

ศิลป์ และการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรรมดิจิทัลดว้ยโปรแกรม Adobe Photoshop Cs6 ที�ใช้ในการ

สร้างผลงานตน้แบบ 

3. ออกแบบภาพร่างจิตรกรรมดิจิทัลที�ได้จาการศึกษาขอ้มูลและคดัเลือกผลงานโดยปรึกษา

อาจารยที์�ปรึกษาและรับฟังขอ้เสนอแนะเพื�อปรับปรุงแกไ้ขพฒันาผลงานเป็นผลงานตน้แบบ 

 4. วาดภาพผลงานต้นแบบ จํานวน 5 ภาพ ลงสีเก็บรายละเอียดและดูความเรียบร้อยทุก

ส่วนประกอบในผลงานจากนั�นดาํเนินการพิมพภ์าพ 

 5. นาํเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ ประเมินผลและสรุปผล 
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ผลการศึกษา 

โครงการการสร้างสรรคจิ์ตรกรรมดิจิทลัสะทอ้นความเชื�อผา้โฮล บา้นเมืองฝาง จงัหวดับุรีรัมย ์

มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาประวติัความเป็นมาและความเชื�อผา้โฮล ทฤษฎีทางศิลปะ โปรแกรมที�ใช้ใน

การสร้างสรรค์ผลงาน เพื�อสร้างสรรค์จิตรกรรมดิจิทัลสะท้อนความเชื�อเรื� องผา้โฮล โดยมีวิธีการ

ดาํเนินงานขั�นตอนดงันี�  ในขั�นแรก ศึกษาขอ้มูลเอกสารจากหนงัสือต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง และหาขอ้มูลจาก

อินเตอร์เน็ต และสื�อโซเชียลมีเดีย ที�เกี�ยวขอ้งกบัประวติัความเป็นมาและความเชื�อเรื�องผา้โฮลบา้นเมือง

ฝาง อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์และรวบรวมขอ้มูลจากการลงพื�นที� โดยสอบถามขอ้มูลจากผูรู้้ ผูท้อผา้ 

และชาวบา้น ที�มีตั�งแต่อายุ �� ปีขึ�นไป รวมถึงเรื�องเล่าความเป็นมาเรื�องราวต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาหา

ขอ้มูลจากผา้โบราณของสะสมของชาวบา้น นาํมารวบรวมและวิเคราะห์เพื�อใชใ้นการออกแบบภาพร่าง 

จาํนวน � ภาพ ซึ� งนาํเสนอในรูปแบบของ 

ภาพเล่าเรื�องซึ� งทั�ง 5 ภาพ นั�นจะมีเสนอเกี�ยวกบัความเชื�อของผา้โฮลที�สัมพนัธ์กบัวิถีชีวิตของ

ชาวบา้นฝางแตกต่างกนัตามช่วงชีวิตคน จากนั�นจึงนาํขอ้มูลที�ไดม้าร่างบนกระดาษดว้ยดินสอ แลว้จึง

คัดเอาภาพที�ดีที� สุดจาํนวน � ภาพ จากนั� นนําภาพร่างที�ออกแบบแสกนแล้วจึงนําไฟล์ภาพนั� น มา

สร้างสรรค์เป็นภาพวาดด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop Cs� กาํหนดของขนาดภาพ ขนาด 60x80 

เซนติเมตร ปรับแต่งภาพให้มีความสมดุล มีความเป็นเอกภาพ จดัวางองคป์ระกอบของภาพ เพื�อพฒันา

เป็นภาพต้นแบบสําหรับการวาดเส้นและลงสีให้เหมาะสม สวยงามตามหลักทฤษฎีทางศิลปะ และ

สร้างสรรค์จิตรกรรมดิจิทลัสะทอ้นความเชื�อผา้โฮล บา้นเมืองฝาง จงัหวดับุรีรัมย ์จากนั�นจึงนาํเสนอ

ผลงานการสร้างสรรคใ์นรูปแบบจิตรกรรมดิจิทลัที�พิมพล์งบนกระดาษโฟโต ้จาํนวน � ภาพ  

จากการศึกษาพบว่า ความเชื�อเรื�องผา้โฮลบา้นเมืองฝางจงัหวดับุรีรัมย ์ไดถู้กสืบทอดมาจากรุ่น

สู่รุ่น และคาํบอกเล่าจากบรรพบุรุษมาอยา่งยาวนาน ส่วนมากความเชื�อเกี�ยวกบัผา้โฮลจะทราบกนัอยูใ่น

กลุ่มผูสู้งอายุ หรือผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ในหมู่บา้น วยัรุ่นยุคใหม่ไม่ค่อยเชื�อเรื�องนี�  ในวยัรุ่นบางกลุ่มก็ไม่ทราบถึง

ประวติัและชุดความเชื�อเหล่านี�  ทาํให้ความเชื�อเกี�ยวกบัผา้โฮลถูกจาํกดัไวเ้พียงผูสู้งวยัและถูกลบเลือน

ไปตามกาลเวลา และจากการลงพื�นที�และการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า ความเป็นมาของความเชื�อผา้โฮล 

บา้นเมืองฝาง ซึ� งมีความสอดคลอ้งกบัความชื�อของชาวเขมรในประเทศกมัพูชา และกลุ่มชาติพนัธ์ุเชื�อ

สายไทย-เขมร ในแถบอีสานใต ้ดงัขอ้มูลจากเอกสารดงันี�  1) เรื�องการนาํผา้โฮลทอใหม่มาคลุมร่างกาย

เด็กจะทาํให้เด็กหยดุร้องและสงบ 2) ในพิธีแต่งงานจะมีการมอบผา้โฮลซึ�งฝ่ายเจา้สาวตอ้งทอผา้ขึ�นเอง

เพื�อมอบให้เป็นของกาํนันแก่แม่เจ้าบ่าวเช่นเดียวกบัประเพณีของชาวไทยเชื�อสายเขมร 3) ใช้ผา้โฮ

ลในการประกอบการแต่งกายของนาคในงานพิธีอุปสมบท ซึ� งผูเ้ป็นแม่ตอ้งทอผา้โฮลให้และนาคตอ้ง
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แต่งกายตามฉบบัแบบแผนโบราน 4) ในช่วงวยัที�ชาวบา้นตอ้งออกไปทาํงานหรือมีภาระที�ตอ้งไปทาํที�

ต่างถิ�นที�อยูอ่าศยั ฝ่ายหญิงผูเ้ป็นแม่หรือผูเ้ป็นภรรยาก็จะมอบผา้โฮลหรือตีนซิ�นของผา้โฮลชิ�นเล็กเพื�อ

เป็นของเทนใจไวดู้ต่างหน้าเวลาคิดถึงบา้น 5) ในวาระสุดทา้ยของชีวิตผา้โฮลถูกใชเ้ป็นตุงสร้างขึ�นเพื�อ

ส่งวิญญาณของพรรพบุรุษที�ล่วงลบัขึ�นสู่สวรรค ์จากที�กล่าวมานี� เป็นภาพสะทอ้นความเชื�อที�อยูคู่ก่บัชาว

หมู่บา้นเมืองฝางอย่างยาวนาน ดา้นการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมดิจิทลัสะทอ้นความเชื�อผา้โฮล 

บา้นเมืองฝาง จงัหวดับุรีรัมย ์มีเทคนิคและกระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานโดยมีขั�นตอนในการทาํงาน

โดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop Cs6 สําหรับการสร้างจิตรกรรมดิจิทลั ตั� งแต่ขั�นตอนการลงเส้น

จนถึงขั�นตอนการระบายสี จนออกมาเป็นไฟล์งานที�สมบูรณ์ เพื�อให้ไดผ้ลงานให้ดีที�สุด จึงตอ้งอาศยั

ความสามารถและความชาํนาญในการใชโ้ปรแกรมและหลกัการทางศิลปะ การจดัองคป์ระกอบศิลป์ 

การลงสีใช้แสงสีเงาตกกระทบต่าง ๆ ของภาพ ทั� งหมดที�กล่าวมานี� ตอ้งปรับใชท้กัษะด้านต่าง ๆ เขา้

ดว้ยกนัจึงจะไดผ้ลงานที�สมบูรณ์แบบที�สุด และในขั�นตอนสุดทา้ยไดน้าํเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ

และไดรั้บการประเมินผลออกมาไปไหนทางที�ดี  

 

สรุปและอภิปรายผล 

ผลการสร้างสรรค์จิตรกรรมดิจิทัลความเชื�อผา้โฮล บ้านเมืองฝาง จังหวดับุรีรัมย ์สามารถ

อภิปรายผลการวิจยัดงันี�  ผูว้ิจัยไดท้าํการแบ่งขั�นตอนการสร้างสรรคจิ์ตรกรรมดิจิทลัความเชื�อผา้โฮล 

บา้นเมืองฝาง จังหวดับุรีรัมย ์ออกเป็นสองขั�นตอนไดแ้ก่ 1. ขั�นตอนการศึกษาคน้ควา้ และ 2. ขั�นตอน

การออกแบบ ดงันี�  

 1. ขั�นตอนการศึกษาคน้ควา้ ผูว้ิจยัพบว่า จากการรวบรวมขอ้มูลเอกสารและสัมภาษณ์ขอ้มูล

จากผูรู้้ ผูท้อผา้ และชาวบ้าน ที�มีตั� งแต่อายุ �� ปีขึ�นไป รวมถึงเรื� องเล่าความเป็นมาเรื� องราวต่าง ๆ 

รวมถึงการศึกษาหาขอ้มูลจากผา้โบราณของสะสมของชาวบ้าน ความเชื�อเรื�องผา้โฮลบ้านเมืองฝาง

จงัหวดับุรีรัมย ์ได้ถูกสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น และคาํบอกเล่าจากบรรพบุรุษมาอย่างยาวนาน ส่วนมาก

ความเชื�อเกี�ยวกับผา้โฮลจะทราบกันอยู่ในกลุ่มผูสู้งอายุ หรือผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ในบ้านเมืองฝาง ซึ� งมีความ

สอดคลอ้งกบัความชื�อของชาวเขมรในประเทศกมัพูชา และกลุ่มชาติพนัธ์ุเชื�อสายไทย-เขมร ในแถบ

อีสานใต ้แต่อยา่งไรก็ตาม วยัรุ่นยคุใหม่ไม่ค่อยเชื�อเรื�องนี�  ในวยัรุ่นบางกลุ่มก็ไม่ทราบถึงประวตัิและชุด

ความเชื�อเหล่านี�  ทาํใหค้วามเชื�อเกี�ยวกบัผา้โฮลถูกจาํกดัไวเ้พียงผูสู้งวยัและถูกลบเลือนไปตามกาลเวลา 

 2. ขั�นตอนการออกแบบ ผูว้ิจยัสามารถกาํหนดแนวทางในสร้างสรรคจิ์ตรกรรมดิจิทลัสะทอ้น

ความเชื�อผา้โฮล โดยกาํหนดแนวความคิดในการออกแบบคือ ความเชื�อผา้โฮลที�มีความสัมพนัธ์ต่อวิถี
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ชีวิต วฒันธรรม และประเพณีของชาวบา้นเมืองฝางตั�งแต่แก่จนตาย โดยผูว้ิจยัได้รับแรงบนัดาลใจใน

การสร้างสรรค์มาจาก การเกิดของเด็ก พิธีแต่งงาน การประกอบการแต่งกายของนาคในงานพิธี

อุปสมบท ในช่วงวยัที�ชาวบา้นตอ้งออกไปทาํงานที�ต่างถิ�น และวาระสุดทา้ยของชีวิต จากที�กล่าวมานี�

เป็นภาพสะทอ้นความเชื�อที�อยูคู่่กบัชาวหมู่บา้นเมืองฝางอยา่งยาวนาน  

 

ข้อเสนอแนะ 

1. การสร้างสรรคจิ์ตรกรรมดิจิทลัความเชื�อผา้โฮล บา้นเมืองฝาง จงัหวดับุรีรัมย ์ในการเลือกใช้

เฉดสีในการวาดภาพที�เหมาะสม สวยงาม สัมพนัธ์กบัการวาดลวดลายผา้ ผูว้ิจยัควรมีการคุมโทนสีของ

ภาพให้อยู่ในทิศทางเดียวกนัเป็นภาพรวมทั�ง 5 ภาพ ทั� งนี� เพื�อปรับใชใ้นการทาํวิจยัหรือชิ�นงานในครั� ง

ต่อไปไดอ้ยา่งดียิ�งขึ�น และนาํไปใชไ้ดก้บัสร้างสรรคง์านต่าง ๆ ในอนาคต 

 

เอกสารอ้างองิ 

ทรงพนัธ์ วรรณมาศ. (2534). ผ้าไทยลายอสีาน. พมิพค์รั� งที� 1. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 

วาริท เมคี. การสร้างสรรค์งาน Digital Art. สืบคน้เมื�อ 5 สิงหาคม 2563, จาก http://www.itrmu.net/ 

web/.   

ศกัดิ�  ธญัศรีสวสัดิ� กลุ. (2529). การออกแบบลวดลาย พิมพค์รั� งที� 2. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 

สมชาย ฉนัทะจารุ. ทศันมิติ. สืบคน้เมื�อ 7 พฤษภาคม 2562, จาก https://sites.google.com/a/ kmp.ac.th.  

อารี สุทธิพนัธ์ุ. (����). ทศันศิลป์และความงาม. กรุงเทพฯ: บริษทัตน้ออ้แกรมมี� จาํกดั.  

Noppayot Graphic. (2559). Digital Painting. สืบคน้วนัที� 7 พฤษภาคม 2562, จาก https://pantahz.  

blogspot.com/2016/06/blog-post_12.html. 

 

 

 

 

 

 

 



   

 776 

โลกของพลาโมเดล: มายาคติของชีวิตและวฒันธรรมของผู้คนในสังคมไทยร่วมสมัย 

World of Pla Model: Mythologies of People and Culture in Thai   

Contemporary Society 

 

ธนพล  รามฤทธิ�1 

Tanapon  Ramrit 
* 1นกัศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฏีบณัฑิต สาขาวิชาการวจิยัทางศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์  

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

* Doctor of Philosophy Program in Fine and Applied Arts Research , Fine and Applied Arts Research, 

Mahasarakham University 

 

บทคดัย่อ 

 การวิจยัครั� งนี� มีจุดมุ่งหมายในการศึกษาพลาโมเดลที�ไดเ้ขา้มามีบทบาทต่อการสร้างสรรค์

ผลงานศิลปะโดยการสร้างสรรคผ์ลงานผา่นพลาโมเดลหรือเรียกอีกอยา่งหนึ�งว่า พลาสติ�กโมเดลที�รู้จกั

กนัในรูปแบบจาํลองสิ�งต่างๆ โดยการมีการนาํแนวความคิดเกี�ยวกบัทางดา้นมายาคติเขา้มาอธิบายถึง

ความสัมพนัธ์ในการประกอบสร้างความหมายทางวฒันธรรมหรือการแฝงดว้ยความหมายอื�นๆ ของพ

ลาโมเดล และการอธิบายความสัมพนัธร์ะหว่างกลุ่มคนที�แทนตวัเองวา่โมเดลเลอร์กบัสังคมที�แฝงดว้ย

คติและความหมายทางวฒันธรรมของผูค้นในสังคมร่วมสมยั 

  ผลการวิจยัพบว่า ผูท้ี�สร้างสรรคผ์ลงานพลาโมเดลหรือที�เรียกว่า โมเดลเลอร์ เป็นผูถ่้ายทอดงาน

ศิลปะอีกรูปแบบหนึ�งที�แสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธร์ะหว่างพลาโมเดลกบัสงัคมในยคุปัจจุบนั ซึ� งถูก

ประกอบสร้างเพื�อแสดงใหเ้ห็นถึงการแทนดว้ยความหมายและสัญญะต่างๆ ทั�งรูปแบบ แนวคิดการ

สร้างสรรค ์สื�อประกอบทางสังคม และการโมดิฟายดดัแปลงรูปแบบของพลาโมเดล ซึ�งสิ�งเหล่านี�แสดง

ใหเ้ห็นถึงความหมายทางวฒันธรรมและการเสกสรรปั� นแต่งทางสังคมผา่นผลงานพลาโมเดลที�เป็นงาน

ศิลปะในสงัคมของคนร่วมสมยัหรือการประกอบสร้างของพลาโมเดลแสดงใหเ้ห็นถึงวฒันธรรมที�ถูก

สรรคส์ร้างเพื�อการต่อรองพื�นที�บางอยา่งทางวฒันธรรม 

  โดยสรุป พลาโมเดล เป็นมายาคติทางวฒันธรรมที�ถูกสร้างขึ�นในรูปแบบผลงานศิลปะของผูค้น

ในสังคมร่วมสมยัที�แสดงใหเ้ห็นถึงการแทนความหมายดว้ยวตัถุ การแทนรูปสักษณ์ทางวฒันธรรมจาก

ผูที้�สรรคส์ร้างที�เรียกว่า โมเดลเลอร์ และการปฏิสัมพนัธ์ของสงัคมต่อพลาโมเดลที�ไดเ้ขา้มาเป็นส่วน
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หนึ�งในการแฝงผลงานทางดา้นศิลปะรูปแบบหนึ�งของคนในสงัคมร่วมสมยั 

 

คาํสําคัญ: พลาโมเดล ,มายาคติ ,วฒันธรรม ,สงัคมร่วมสมยั 

 

Abstract 

  This study aimed to study the Plamodel or plastic model which plays a role in art creation – 

known as the model. The idea of myth was brought to explain the cultural meaning or other hidden 

meanings of the Plamodel and the relationship between the modelers and the society that the principle 

and cultural meaning of people in contemporary society is hidden. 

  The results found that the Plamodel creators, which are called the modelers, were the creators 

of another type of arts. They reflected the relationship between the Plamodel and the present society, 

which was created in order to represent the meanings and the symbols of the ideas of creating media 

and modifying the Plamodel. These showed the cultural meaning and social creating through the art 

of Plamodel in the contemporary society. Moreover, the creating of the Plamodel reflected the 

negotiation of some cultural spaces. 

  In conclusion, the Plamodel was the cultural myth and was created as the art work by the 

group of people in the contemporary society. Materials and cultural symbols were represented 

through the Plamodel by the modelers. The interaction of the Plamodel society becomes a part of arts 

in the contemporary society. 

 

Keywords: plamodel, myth , cultural, contemporary society 

 

บทนํา 

  ของเล่น (Toy) เป็นวสัดุที�ทาํขึ�นทั�งจากวสัดุธรรมชาติหรือการผลิตในกระบวนการ

อุตสาหกรรมที�นาํมาใหเ้ด็กเล่น  เพื�อการพฒันาทั�งดา้นร่างกายและจิตใจ โดยเริ�มตน้จากการใชป้ระสาท

สัมผสัทางดา้นต่างๆ เพื�อเป็นการลองผดิลองถูกหรือการลอกเลียนแบบที�จะนาํไปสู่การสร้างทกัษะหรือ

มโนทศัน์การเรียนรู้  ดงันั�นของเล่นจึงเป็นส่วนหนึ�งในกระบวนการเสริมสร้างทกัษะที�จะไปสู่การ

พฒันาทั�งทางดา้นร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา นอกจากนี�ของเล่นยงัจะเป็นสิ�งสาํคญัสาํหรับวยัเดก็แลว้
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ยงัสามารถที�จะแสดงถึงการบ่งบอกถึงความสามารถที�คน้พบภายในตวัได ้เช่น ความสามารถดา้นการ

แกไ้ขปัญหา ความสามารถทางดา้นการใชภ้าษา หรือแมก้ระทั�งการแสดงออกทางดา้นอารมณ์ใหเ้ขา้กบั

สภาพแวดลอ้มนั�นๆ ของเล่นไม่จาํเป็นตอ้งเป็นสิ�ง  ที�มีขนาดเล็กจนเกินไปอาจรวมถึงสิ�งที�มีขนาดใหญ่

ดว้ย นอกจากของเล่นจะให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินแลว้ ของเล่นยงัเป็นสื�อกลางที�ช่วยใหซึ้มซับถึง

เชื�อมโยงทางสงัคม กล่าวคือ ของเล่นเป็นเสมือนการจาํลองบางสิ�งบางอยา่งที�สงัคมไดก้าํหนดมาให ้มี

บทบาทในการจาํลองสถานการณ์เพื�อให้เกิดบางสิ�งบางอยา่ง เช่น (Johnson, J.E. . 1987) 

  1. ของเล่นเกี�ยวกบัการสอนและใหค้วามรู้ (Instructional Materials) เป็นของเล่นที�เนน้

พฒันาการเรียนรู้ โดยการออกแบบใหส้อนทกัษะเฉพาะดา้นที�จะส่งผลใหเ้กิดการคิดแบบรวบยอด  

  2. ของเล่นประเภทวสัดุของจริง (Real Materials) เป็นของเล่นที�มีลกัษณะเฉพาะวสัดุของเล่น

เหล่า นี�จะช่วยเสริมการเรียนรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี เนื�องจากสามารถปรับเปลี�ยนไดห้ลายรูปแบบและทาํให้

เกิดแรงจูงใจในการอยากเลียนแบบผูใ้หญ่ที�ตนเองยดึเป็นตน้แบบ 

  3. ของเล่นเกี�ยวกบัการสร้าง (Construction Materials) เป็นของเล่นที�ออกแบบมาใหเ้ล่นได้

หลายวิธีดว้ยกนั แต่จะมีความแตกต่างจากวสัดุของเล่นเกี�ยวกบัการสอนและให้ความรู้ที�มีวิธีการเล่น

เฉพาะแบบ ส่วนวสัดุเกี�ยวกบัการสร้างจะมีรูปแบบการเล่นที�มีอิสระ 

  4. ของเล่น (Toy) เป็นแบบจาํลองสิ�งของที�เคยพบเห็นและจากการเคยสัมผสัจากสิ�งแวดลอ้ม

ทางสังคมรอบๆ ของเล่นบางชนิดถูกจาํลองมาจากของจริงในชีวิตประจาํวนั ของเล่นบางชนิดสร้างมา

จากความคิดและจินตนาการ 

 
 

     ภาพที� 1 ของเล่น (Toy) 

                             ที�มา : https://www.marumura.com/japan-toy-museum/ 

  จะเห็นไดว้่าของเล่นเป็นส่วนที�มีบทบาทต่อหลายๆ ดา้นแลว้ สภาวะการเปลี�ยนแปลงของโลก

และเทคโนโลยยีงัเป็นตวักาํหนดรูปและลกัษณะของเล่นไดต้ามยคุและตามสมยัดว้ยเช่นกนั แต่กย็งัมี
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ความแตกต่าง ของเล่นยงัมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางสงัคมอีกดว้ยเช่นกนั ดงัคาํกล่าวของเพียเจต ์(Jean 

Piaget) นกัจิตวิทยาชาวสวิสซึ�งเป็นผูศึ้กษาเกี�ยวกบัการพฒันาการทางดา้นสติปัญญา ซึ�งเชื�อวา่

ความสาํคญัของความเป็นมนุษยอ์ยู่ที�ความสามารถในการสร้างความรู้ผา่นการปรับตวัใหเ้ขา้กบั

สิ�งแวดลอ้มซึ�งปรากฏอยูใ่นตวัตั�งแต่แรกเกิด ความสามารถนี� คือการปรับตวั (Adaptation) เป็น

กระบวนการที�สร้างตามความคดิโดยการมีปฏิสัมพนัธโ์ดยตรงกบัสิ�งแวดลอ้ม 2 ลกัษณะ คือ การ

ปรับตวัใหเ้ขา้กบัสิ�งแวดลอ้มโดยซึมซบัจากประสบการณ์ และการปรับโครงสร้างสติปัญญาตาม

สภาพแวดลอ้มเพื�อให้เกิดความสมดุลในโครงสร้างความคิด (สุรางค ์โคว้ตระกูล. 2356 : 135) ดงันั�น

แลว้ของเล่นจึงเป็นส่วนที�สาํคญัต่อการพฒันาทั�งทางดา้นร่างกายและจิตใจที�จะเป็นตวันาํไปสู่

ความกา้วหนา้ในอนาคต 

  จุดเริ�มตน้ของปรากฏการจากกลุ่มคนที�นิยมกนัพลาหรือพลาสติกโมเดลโดยบริษทั Frog เริ�ม

จาก   การจาํหน่ายพลาสติกโมเดลในประเทศองักฤษ ในขณะนั�นเป็นการผลิตขายหุ่นจาํลองเพนกวิน 

PenQuin ขนาด 1/72 ในปี ค.ศ. 1936 จากนั�นไม่นานก็ไดข้ยายตวัเขา้สู่อเมริกาและญี�ปุ่น แต่ใน

ขณะเดียวกนัที�มีเหตุการณ์สงครามโลกครั� งที� 2 เขา้มาทาํใหง้านพลาสติกโมเดลส่วนใหญ่เป็นงานที�ได้

ตน้แบบจากรถถงั เรือรบ เครื�องบิน และทหาร จนเมื�อสภาวะสงครามสงบลงพลาสติกโมเดลที�จาํลอง

แบบมาจากประเภทรถต่างๆ จึงไดรั้บความนิยมตามไปดว้ยเช่นกนั ดว้ยความร่วมมือจากบริษทัหลายๆ 

ค่ายที�ร่วมงานในการผลิตพลาสติกโมเดลออกมาหนึ�งในนั�นเป็นบริษทัค่ายใหม่จากประเทศญี�ปุ่นชื�อว่า 

บนัได (Bandai) ซึ�งเป็นบริษทันอ้งใหม่ที�เกิดจากการร่วมมือในการผลิตพลาสติกโมเดลในปัจจุบนั โดย

เริ�มแรกพลาสติกโมเดลในประเทศญี�ปุ่นเริ�มตน้จากการวางจาํหน่ายชุดจาํลองเรือดาํนํ�าของอเมริกา

ขนาด 1/300 รุ่น SSN-571 NAUTILUS เป็นชุดจาํลองขนาดเล็กที�มีรายละเอียดไม่มากนกั หลงัจากนั�น

ไม่นานพลาสติกโมเดลกเ็ป็นที�นิยมสาํหรับนกัสะสมจนกลายเป็นงานอดิเรกในประเทศญี�ปุ่ น และได้

เริ�มมีพลาสติกโมเดลรุ่นใหม่ที�เป็นคาแรคเตอร์ตวัละครในการ์ตูน ที�เป็นฉบบัของตนเองที�ชื�อวา่หุ่น

เหลก็หมายเลข 28 (Tetsujin 28) ซึ�งทาํใหเ้กิดกระแสการออกคาแรคเตอร์พลาสติกโมเดลออกมาอยา่ง

ต่อเนื�องจนกลายเป็นกระแสทางสังคมภายในประเทศตนเองอยา่งชดัเจน   
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     ภาพที� 2 การประกวดพลาโมเดล  

                                                               ที�มา : M Y D E S I G N - C L U B 

  โมเดล (Model) เป็นคาํนามในภาษาองักฤษ แปลว่า แบบจาํลองโดยทั�วไปแลว้แบบจาํลองจะ

ถูกสร้างโดยการยอ่ขนาดเป็นมาตราส่วน (Scale - สเกล) หรือไม่เป็นก็ไดแ้ลว้แต่ผูส้ร้างแบบจาํลองนั�นๆ 

ซึ�งโมเดลนี�อาจจะเป็นการทาํความคิดสร้างสรรคใ์หเ้ป็นรูปเป็นร่างเพื�อเป็นตน้แบบใหเ้ห็นภาพรวมของ

สิ�งนั�นไดง่้ายขึ�นก่อนที�จะนาํมาสร้างใหเ้กิดเป็นจริงขึ�นมา เช่น แบบจาํลองของโครงการก่อสร้างต่างๆ 

รถยนต ์หรือในทางกลบักนัอาจจะเป็นการสร้างเลียนแบบจากของจริงที�มีอยูซึ่� งเป็นสิ�งที�มีขนาดใหญ่  

สวยงาม มูลค่าสูงหรือบุคคลใดบุคลหนึ�งไม่สามารถครอบครองเป็นเจา้ของได ้เช่น โบราณสถานต่างๆ 

สิ�งมหศัจรรยข์องโลก เป็นตน้ พลาโม (Plamo) มาจากคาํว่า Plastic model คือ แบบจาํลองที�ทาํจาก

พลาสติกเริ�มรู้จกัในประเทศไทยครั� งแรกจากหนงัสือการ์ตูนเรื�อง พลาโมเคียวชิโร่ หรือ อศัวินสมองกล 

พิมพค์รั� งแรกแบบไม่มีลิขสิทธิ� โดยสาํนกัพิมพว์ิบูลยกิ์จ พลาโมเดลส่วนใหญ่ที�มีในเรื�องนี� เป็นโมเดล

หุ่นยนตจ์ากการ์ตูนเรื�อง กนัดั�มซึ�งเป็นการ์ตูนหุ่นยนตเ์รื�องหนึ�งที�ไดรั้บความนิยมอยา่งมากในสมยันั�น 

ดงันั�นเมื�อพดูถึงพลาโมส่วนใหญ่จึงนึกถึงพลาโมเดลกนัดั�มเป็นอยา่งแรก ซึ�งพลาโมนั�นไม่จาํเพาะ

เจาะจงวา่จะเป็นกนัดั�มแต่อาจจะเป็นหุ่นจาํลองประเภทอื�นก็ได ้(Bandai-hobby. 2560 : ออนไลน์)  

  จากแรงบนัดาลใจดว้ยการสร้างสรรคจ์ากผลงานอนิเมชนั Mobile Suit Gundam ซึ�งเป็นทีวีซีรีส์ 
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แอนิเมชนัญี�ปุ่นที�เริ�มฉายภาคแรกมาตั�งแต่ปี 1979 ออกแบบและกาํกบัโดย Yoshiyuki Tomino และ

ทีมงานบริษทั Sunrise คอนเซ็ปของซีรีส์นี�จะเกี�ยวขอ้งกบัสงครามในยคุอนาคต มนุษยชาติแบ่งฝักแบ่ง

ฝ่ายกนั และสร้างหุ่นยนตข์นาดยกัษที์�เรียกว่า โมบิลสูท (Mobile Suit) ออกมาทาํสงครามมาเป็น

เวลานาน ตรงจุดนี� เองเป็นเหตุผลทางการตลาดที�เกี�ยวขอ้งกบัผูเ้ขียนบทและดีไซเนอร์สามารถ

สร้างสรรคสิ์�งใหม่ๆ ดว้ยเนื�อเรื�องที�ชวนติดตามและทิ�งทา้ยปริศนาไว ้รวมทั�งการออกแบบของตวัโมบิล

สูทที�ออกแบบมาอยา่งพิถีพิถนั สวยงามดูร่วมสมยั จึงทาํใหซี้รีส์ Mobile Suit Gundam เป็นหนึ�งในซีรีส์

ที�ไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลายทั�งในประเทศญี�ปุ่ นและนอกประเทศดว้ยกนั นอกจากนี�แลว้พลา

โมเดลกนัดั�มยงัไดถู้กผลิตขึ�นมาจาํหน่ายเพื�อตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้และผูซื้�อในแต่ละ

ประเทศซึ�งมีเป็นจาํนวนมากโดยภายใตก้ารควบคุมของบริษทั Bandai พลาโมเดลในยคุแรกจะ

เหมือนกบัพลาสติกทั�วไปคือ ตอ้งทากาวและพ่นสีเพื�อจะใหอ้อกมาเหมือนในอนิเมชนัที�มีลูกเล่นนอ้ย

และจุดขยบัแขนขาไดไ้ม่กี�จุด จึงเป็นของที�เขา้ถึงยากสาํหรับคนทั�วไปที�ไม่ไดมี้ตน้ทุนและทกัษะทาํ

โมเดลมากมายนกั แต่เมื�อเวลาผา่นไปเทคโนโลยกีารผลิตพลาสติกกดี็ขึ�นทาํใหพ้ลาโมเดลมีการฉีดสีมา

ตั�งแต่อยูใ่นโรงงานและเวลาประกอบตรงส่วนที�ใชต่้อกจ็ะแน่นขึ�น ทาํให้ไม่ตอ้งใชก้าวและไม่ตอ้งทาสี 

พลาโมเดลจึงเขา้ถึงผูค้นไดง่้ายขึ�นและกลายเป็นของสะสมยอดนิยมสาํหรับคนชื�นชอบซีรีส์กนัดั�ม มา

จนถึงทุกวนันี�  เสน่ห์ของพลาโมเดลไม่ใช่แค่ต่อตามคู่มือเพียงอยา่งเดียวแต่ยงัสามารถดดัแปลงให้มี

รูปลกัษณ์ต่างๆ ขึ�นอยูก่บัทกัษะฝีมือและความคิดสร้างสรรคข์องแต่ละคน ถือไดว้า่เป็นงานอดิเรกที�ตอ้ง

ใชเ้วลาและสมาธิอยา่งมาก ยิ�งประกอบไดม้ีรายละเอียดมากเท่าไหร่ยิ�งสื�อถึงความตั�งใจ ความใส่ใจ และ

ความละเอียดของผูป้ระกอบเป็นอยา่งมาก ไม่ต่างจากงานศิลป์วาดภาพ หรืองานจาํลองประเภทอื�นๆ  
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  ในมิติทางวฒันธรรมนั�นความคดิสร้างสรรคถ์ือเป็นสิ�งสาํคญั เพราะวฒันธรรมไม่เคยหยดุนิ�ง 

วฒันธรรมเป็นเหมือนภาพเคลื�อนไหวอยูต่ลอดเวลาอาจจะถูกถ่ายทอดหรือดดัแปลงซํ� า และสามารถ

นาํไปปรับปรุงในเขา้กบัชีวิตในอนาคตได ้การให้ความสาํคญักบัความคิดสร้างสรรคใ์นวฒันธรรมอยา่ง

จริงจงัจะทาํ ให้กระบวนการพฒันาต่างๆ นั�น สามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัยคุสมยัได ้การใชแ้นวคิดเชิง

วฒันธรรมต่อกระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานจึงเป็นมุมมองที�สาํคญัในการเปิดโอกาสขยายแนวทาง

การศึกษาองคค์วามรู้ในสาขาต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งรวมทั�งงานออกแบบถือเป็นสิ�งที�มนุษยส์ร้างขึ�น โดยมี

รูปแบบเฉพาะตวัที�รวมเอาทั�งความสวยงามและประโยชน์ใชส้อยเอาไวด้ว้ยกนั (พรเทพ เลิศเทวศิริ. 

2547 : 31) เมื�อนาํมาเปรียบเทียบกบั พลาโมเดลแลว้จากการขยายตวัของพลาสติกโมเดลและการ

สร้างสรรคผ์ลงานของโมเดลเลอร์ในแต่ละพื�นที�ทาํให้เกิดการขา้มทางสังคมของโมเดลเลอร์ดว้ยกนั 

เช่น การสร้างแนวคิดการทาํผลงาน การแลกเปลี�ยนเทคนิคหรือวิธีการสร้างสรรคผ์ลงาน รวมไปทั�ง

สภาวะสิ�งแวดลอ้มที�นาํมาสร้างสรรคใ์หเ้กิดผลงาน เป็นตน้ จะเห็นไดว้่าจากจุดเริ�มตน้ของกลุ่มเลก็ๆ 

ในประเทศญี�ปุ่นจนกลายมาเป็นกลุ่มทางสงัคม และพฒันามาสู่วฒันธรรมของพลาสติกโมเดลในแต่ละ

ประเทศส่งผลใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงของการสร้างผลงานในรูปแบบใหม่ที�เกี�ยวกบัพลาสติกโมเดล 

และยงัมีรุ่นใหม่ที�สามารถพฒันาผลงานไดอ้ยา่งต่อเนื�อง จากรุ่นหนึ�งสู่รุ่นที�สองและสิ�งที�เป็นวฒันธรรม

พลาสติกโมเดลจะคงอยูต่่อไปจนกว่ากระแสจะลดลง 

  จากปรากฏการณ์ทั�งสองเหตุการณ์มีความคลา้ยในประเด็นของการเคลื�อนยา้ย จากกลุ่มทาง

สงัคม นมาเป็นกระแสของวฒันธรรมในรูปแบบหนึ�งส่งผลใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงทั�งในประเทศและ

ต่างประเทศ การเคลื�อนยา้ยไม่ว่าจะเป็นผลงานทางสงัคมภายในประเทศหรือต่างประเทศมีการ

แลกเปลี�ยนหรือปรับสภาพให้เขา้กบัสงัคมบริบทนั�นๆ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ การ

สร้างวฒันธรรม หรือการผสมผสาน สิ�งต่างๆ ที�เขา้กบัสงัคมพื�นที� สิ�งที�เป็นตวักาํหนดในเรื�องของการ

เปลี�ยนแปลงอาจไม่ตายตวั กล่าวคืออาจมีการปรับเปลี�ยนเพื�อให้เขา้สภาพกบัสิ�งแวดลอ้มที�กาํหนด หรือ

การฝังตวัของวฒันธรรมบางสิ�ง อยา่งไรก็ตาม การปรับเปลี�ยนหรือการเปลี�ยนแปลงในการพฒันาสิ�งใด

สิ�งหนึ�งใหดี้ขึ�นหรือใหดี้ขึ�นกว่าเดิมตอ้งมีการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ โดยนยัแลว้การสร้างสรรคผ์ลงานพลา

โมเดลในแต่ละแบบหรือแต่ละผลงานทั�งที�มาจากในประเทศและต่างประเทศเอง ในมุมมองของมิติทาง

วฒันธรรมที�เกิดขึ�นสามารถอธิบายจากกลุ่มคนที�ชื�นชอบดว้ยกนัเองหรือจากสายตาวงนอกได้

เหมือนกนั สิ�งที�เกิดขึ�นในพลาโมเดลสะทอ้นบริบทและมีการเชื�อมโยงพื�นที�ของผูส้ร้างสรรคเ์องทั�งจิน

ตาการ อุดมการณ์ เจตคติ หรือวฒันธรรมแต่ละทอ้งถิ�นทั�งนี� แลว้แต่ผูที้�สร้างสรรคจ์ะประดิษฐ์ออกมาให้
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แทนรูปแบบของการสื�อสารผ่านผลงานหรือการแทนดว้ยสัญลกัษณ์อาจบ่งบอกถึงความหมายบางอยา่ง 

ดงันั�นแลว้การใชแ้นวคิดทางมิติวฒันธรรมมาอธิบายจึงเป็นการบ่งบอกถึงภาพรวมหรือการกาํหนด

ประเด็น ความสัมพนัธ์ที�เชื�อมโยงกนัของสิ�งต่างๆ อยา่งเป็นระบบของพลาโมเดล หรือการมองใหเ้ห็น

ถึงการเปลี�ยนแปลงเคลื�อนไหวของกระแสวฒันธรรมที�มีต่อการสร้างผลงานทางศิลปะในรูปแบบอื�นๆ 

โดยปราศจากความคิดหรืออคติ รวมทั�งยงัมองวา่ปรากฏการณ์ที�เกิดขึ�นนี� เป็นกระแสวฒันธรรมใหม่

และการสร้างผลงานศิลปะรูปแบบใหม่เช่นกนั 
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ประเทศญี�ปุ่นเป็นตน้ของวฒันธรรมทางตะวนัออก เช่น การสร้างภาพยนตร์ อาหาร การสร้าง

แอนิเมชนั หรือการ์ตูนที�แสดงความเป็นเอกลกัษณ์ตวัตนเฉพาะ ซึ�งการถ่ายทอดออกมาผา่นการแสดง

บทตวัละคร หรือแมก้ระทั�งวฒันธรรมที�เป็นตวัแสดงถึงความเป็นชาตินิยมภายในประเทศ โดยทั�วไป

แลว้การแสดงออกภายในประเทศถึงจะเป็นชาตินิยมแต่ก็ไดรั้บวฒันธรรม มาจากทางตะวนัตกมาดว้ย 

เช่น วฒันธรรมดา้นอาหาร การแต่งกาย และดา้นการสื�อสาร เป็นตน้ สิ�งที�เสริมเติมเขา้มาเหล่านี� ส่งผล

ใหเ้ริ�มมีการเลื�อนไหลและเผยแพร่แลกเปลี�ยนทางวฒันธรรมจากภายในสู่ภายนอกหรือแมก้ระทั�งการ

แลกเปลี�ยนเพื�อผสมผสานทางวฒันธรรม กล่าวโดยนยัแลว้วฒันธรรมของชาวญี�ปุ่นที�แสดงออกมาใน

แต่ละประเภทนั�นจะแสดงความเป็นตวัตนซึ�งจะแฝงไปดว้ยอิริยาบถทางดา้นการเมือง การปกครอง วิถี

ชีวิตความเป็นอยูห่รือแมก้ระทั�งความคิด (ชีวสิทธิ�  บุณยเกียรติ. 2555 : 1) 

  การเลื�อนไหลของวฒันธรรมของตะวนัออกเริ�มจากกลุ่มมิชชนันารีนิกายคาทอลิกศาสนาคริสต์

เขา้มาเป็นกลุ่มแรกซึ�งการเขา้มานั�นส่วนใหญ่ไดรั้บอิทธิพลจากการเผยแพร่ดา้นศาสนาและการศึกษา 

หลงัจากนั�นไม่นานเริ�มมีการเขา้มาของวฒันธรรมจากจีน เกาหลี ส่วนใหญ่เป็นประเทศโดยใกลเ้คียงซึ�ง

มีปัจจยัพื�นฐานเป็นรากของวฒันธรรมเดียวกนัมาก่อน เห็นไดจ้ากผลงานต่างๆ ที�คลา้ยคลึงกนั เช่น 

ภาษา การแต่งกาย ดนตรี หรืองานศิลปะ (ดาํรง ฐานดี. 2550 : 4-5) ถึงแมจ้ะไดรั้บอิทธิพลต่าง

วฒันธรรมเขา้มาไม่นอ้ยแต่ก็ไม่สามารถที�จะทาํใหว้ฒันธรรมดั�งเดิมจริงๆ ของพื�นที�หายไป หลงัจากนั�น

ไม่นานก็ไดเ้ริ�มมีการแลกเปลี�ยนจากภายในของประเทศญี�ปุ่นเองจากการรวมตวัของกลุ่มคนเล็กๆ เริ�ม

ขยายตวัเพิ�มมากขึ�นจากการเสริมเติมแต่งศิลปวฒันธรรมจนกลายเป็นส่วนหนึ�งของสังคมไปอยา่ง

กลมกลืน จากสังคมสู่สังคมและมีพฒันาอยา่งต่อเนื�องและสามารถยกระดบัจากวฒันธรรมภายในไปยงั

การเผยแพร่วฒันธรรมสู่ภายนอกไดอ้ยา่งเตม็ตวั จากการเผยแพร่วฒันธรรมสู่ภายนอกนี�เองเป็นผลทาํ

ชาวตะวนัตก หรือชาวต่างชาติไดเ้รียนรู้ถึงวฒันธรรมต่างๆ วิถีการดาํเนินชีวิต การกิน ประวติัศาสตร์ 

และเกิดการปรับเปลี�ยนให้เขา้กบัวฒันธรรมของภายนอกดว้ยกนั เช่น ร้านอาหารสไตลญี์�ปุ่น การสร้าง

ดนตรีแบบผสมผสาน และการอยากเขา้ไปเรียนรู้วฒันธรรมญี�ปุ่นของคนต่างชาติ สิ�งเหล่านี� เป็นการรับ

วฒันธรรมตะวนัออกที�สามารถเขา้มาปรับเปลี�ยนเพื�อให้เขา้กบัสังคมนั�นๆ หรือเรียนรู้การเปลี�ยนแปลง

ผา่นเหตุการณ์สงัคมนั�นได ้(ดาํรง ฐานดี. 2551 : 26) จากจุดเริ�มตน้นี� เองทาํใหเ้กิดการผนัตวัของกระแส

วฒันธรรมหรือเหตุการณ์ต่างๆ  ที�ถูกจาํลองหรือสิ�งปลูกสร้าง สิ�งของ วตัถุ กลายมาเป็นสิ�งแทน

สัญลกัษณ์ทางดา้นของเล่น ที�เรียกว่า พลาโมเดล กระแสพลาสติกโมเดลไดเ้ริ�มขยายตวัไปประเทศ

ใกลเ้คียงส่งผลให้มีการสะสมพลาสติกโมเดลในทุกเพศทุกวยัจนกลายเป็นสังคม    ในระดบัหนึ�ง 

พลาสติกโมเดลถูกขยายความนิยมไปทั�งเอเชียจนถึงโซนยโุรป เห็นไดจ้ากนกัสะสมที�ผนัตนเองมาเป็น
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ศิลปินชนิดหนึ�งที�แทนตวัเองว่า โมเดลเลอร์  (Modeller) หรือบุคคลที�ทาํงานสร้างสรรคศ์ิลปะผ่าน

ผลงานพลาสติกโมเดลในรูปแบบต่างๆ เช่น การทาํสี ลวดลาย หรือแมก้ระทั�งฉากจาํลองต่างๆ ในจุดนี�

เองพลาสติกโมเดลคาแรคเตอร์ถูกส่งต่อผสมผสานแนวคิดและสิ�งแวดลอ้มในแต่ละพื�นที� ผลงานจาก

โมเดลเลอร์จึงถูกสะทอ้นพื�นที�ในบริบทนั�นๆ จนพฒันามาเป็นวฒันธรรมของการสร้างผลงานพลาสติก

โมเดล ต่อมาไดพ้ฒันาสู่การยกระดบัการประกวดในระดบัประเทศและระดบัโลกต่อมา 

คาํถามการวิจัย 

  1. พลาโมเดลมีกระบวนการเติบโตในประวติัศาสตร์และพฒันาการในมิติทางวฒันธรรม สังคม 

อยา่งไร ทาํใหเ้กิดความสัมพนัธ์ระหว่างพลาโมเดลกบัมนุษย ์พลาโมเดลกบัสงัคมอยา่งไร และไดเ้ขา้มา

มีบทบาทส่งผลต่อสงัคมไทยร่วมสมยัอยา่งไร 

  2. พลาโมเดลในฐานะที�เป็นวตัถุศิลปะชนิดหนึ�ง มีกระบวนการสร้างในเชิงสัญลกัษณ์ 

กระบวนการสร้างและให้ความหมายในสถานการณ์ต่างๆ การสร้างดว้ยอุดมการณ์ การสร้างดว้ยคติ

ความหมายต่อสงัคม วฒันธรรม และส่งผลต่อคนสังคมไทยร่วมสมยัอยา่งไร 

  3. พลาโมเดลมีความสาํคญัแบบใด และมีกระบวนการกลายเป็นส่วนหนึ�งของสังคมไทยร่วม

สมยัไดอ้ยา่งไร การเปลี�ยนแปลงช่วงเวลาของสังคมและวฒันธรรมของคนไทยร่วมสมยัส่งผลอยา่งไร

กบัพลาโมเดลที�ไดเ้ขา้มาเป็นส่วนหนึ�งทางวฒันธรรม  

  4. พลาโมเดลถูกเปลี�ยนความหมายในสงัคมดว้ยวิธีการใด ในกระบวนการสร้างความหมาย

ใหม่ของพลาโมเดลในมิติความสัมพนัธ์ทางสงัคม วฒันธรรมทาํไดอ้ยา่งไร และผูค้นในสังคมไทยร่วม

สมยัใหค้วามหมายในระบบมายาคติที�มีความสัมพนัธ์กบัพลาโมเดลอยา่งไร 

  5. พลาโมเดลในพื�นที�ของ GBCW  THAILAND 2019 (GUNPLA BUILDERS WORLD CUP 

THAILAND 2019) มีความหมายว่าอยา่งไร ในงานดงักล่าวเป็นพื�นที�ของการแสดงที�มีความสัมพนัธ์

ระหว่างพลาโมเดลกบักลุ่มคนซึ�งเป็นปรากฏการณ์ของวฒันธรรมของผูค้นในสังคมไทยร่วมสมยั พื�นที�

ภายใน GBCW  THAILAND 2019 ถูกทาํใหมี้ความหมายต่อสงัคมและวฒันธรรมไทยร่วมสมยัได้

อยา่งไร และพื�นที�ของ GBCW  THAILAND 2019 ซึ� งอยูใ่นวฒันธรรมของผูค้นในสงัคมไทยร่วมสมยั

ถูกยกระดบัขึ�นในความเป็นสากลไดอ้ยา่งไร 

ความมุ่งหมายของการวิจัย  

  1. เพื�อศึกษาพฒันาการของวฒันธรรมพลาโมเดลที�มีผลต่อสงัคมไทยร่วมสมยั  

  2. เพื�อศึกษาพลาโมเดลในฐานะวตัถุศิลปะที�มีผลต่อสงัคมไทยร่วมสมยั  

  3. เพื�อศึกษาสงัคมและวฒันธรรมไทยร่วมสมยัที�มีความสัมพนัธ์กบัพลาโมเดล    
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  4. เพื�อศึกษาปรากฏการณ์มายาคติของสังคมไทยร่วมสมยัในมิติสัมพนัธ์กบัพลาโมเดล 

  5. เพื�อวิเคราะห์พื�นที�และความหมายงาน GBCW  THAILAND 2019 (GUNPLA BUILDERS 

WORLD CUP THAILAND 2019) 

กรอบแนวคิดการวิจยั 

  การศึกษาในครั� งนี�ผูว้ิจยัไดน้าํแนวความคดิและทฤษฏีมาอธิบาย ไดแ้ก่ 1. แนวคิดเรื�องมายาคติ 

(Mythologies) วา่ดว้ยเรื�องการสอดแทรกและความหมายแฝงในบริบทต่างๆ 2. แนวคดิเรื�องความจริง

แท ้(Authenticity) วา่ดว้ยเรื�องของความจริงที�แตกต่างกนัออกไปตามบริบทที�ถูกนาํไปใช ้และอีกหนึ�ง

แนวคิดที�นาํมาประกอบการอธิบายในส่วนเสริมคือ แนวคิดเรื�องพื�นที� (Place / Space) การใชพ้ื�นภายใต้

ของปรากฏการณ์ GBWC HTAILAND 2019 และนาํแนวคิดพื�นที�ทั�ง 3 เขา้มาอธิบายทาํความเขา้ใจ

เกี�ยวกบัการศึกษางานวิจยัโลกของพลาโมเดลที�มีมิติความสัมพนัธ์กบัสงัคมไทยร่วมสมยั 

  ระเบียบวธีิการวิจัย 

  การวิจยัเรื�องนี� ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Researh) เนน้การศึกษาภาคสนาม 

และการศึกษาเอกสารมีการกาํหนดประชากร และวิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูลการวิจยั ดงันี�  

  1. ประชากรการวิจยัแบ่งได ้6 กลุ่ม คือ 

      1.1 ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นประวติัศาสตร์ของเล่นและพลาโมเดล 

      1.2 พลาโมเดลเลอร์ จาํนวน 10 คน ซึ� งเป็นผูที้�ไดรั้บการคดัเลือกของพลาโมเดลจากการ

ประกวดภายในงาน GBCW  THAILAND 2019 (GUNPLA BUILDERS WORLD CUP THAILAND 

2019) และ พลาโมเดลเลอร์แชมป์โลก GBCW  THAILAND 2015 จาํนวน 1 คน และคณะกรรมการใน

การดาํเนินงาน GBCW THAILAND 2019 จาํนวน 8 คน ซึ� งประชากรดงักล่าวเป็นผูใ้หข้อ้มูลหลกัที�

สาํคญัในการวิจยั 

     1.3 บุคคลภายอก หรือนกัท่องเที�ยวที�เขา้มาชมงาน GBWC THAILAND 2019 

     1.4 พิพิธภณัฑส์ถานที�จดัเก็บของเล่นและพพิิธภณัฑที์�จดัเก็บพลาโมเดล 

     1.5 กลุ่มทางสังคมพลาโมเดลและเครือข่ายทางสงัคมพลาโมเดล 

     1.6 บุคคลจากภาครัฐ เอกชน และสื�อมวลชน 

  2.วิธีการเกบ็ขอ้มูลการวิจยั 

     ผูว้ิจยัเกบ็ขอ้มูลวิจยัจากกลุ่มประชากรตามขอ้ 1 โดยเนน้ปฏิบตัิการวจิยัสนามในพื�นที�วิจยั

ของการจดังาน ณ ห้างสยามพารากอน และพื�นที�รอบนอกที�เกี�ยวขอ้ง โดยภายงาน GBWC THAILAND 

2019 (GUNPLA BUILDERS WORLD CUP THAILAND 2019) สามรถจาํแนกของพื�นที�ภายในงาน 
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GBWC THAILAND 2019  พื�นที�สาธารณะ และพื�นที�เฉพาะ ตามลาํดบัของขั�นตอนการดาํเนินงานที�จดั

ขึ�น โดยผูว้ิจยัจะพยายามเขา้ถึงขอ้มูลของการวิจยั เช่น การสงัเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วน

ร่วม การสัมภาษณ์ Key informants ทั�งการสมัภาษณ์อยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การศึกษาจาก

ภาคเอกสารและสื�อต่างๆ ดงัรายละเอียดต่อไปนี�  

     2.1 การสังเกตการณ์ 

           การเกบ็ขอ้มูลภาคสนาม ผูว้ิจยัจะใชก้ารสังเกตเป็นวิธีการหลกั โดยเริ�มสังเกตจากการจดั

กิจกรรมพิธีการ ณ หา้งยามพารากอน ซึ�งเป็นสถานที�ในการจดั GBWC THAILAND 2019 (GUNPLA 

BUILDERS WORLD CUP THAILAND 2019)  ผูว้ิจยัทาํการสงัเกตการณ์พิธีการดาํเนินงาน ภายในจะ

ประกอบดว้ยปรากฏการณ์ยอ่ยในระดบักลุ่มทางสงัคมและเครือขา่ยทางสังคมของพลาโมเดล  

บรรยากาศภายในงาน GBWC THAILAND 2019  การแบ่งกลุ่มพลาโมเดลเลอร์ตามช่วงอายตุามเกณฑ ์

และการแบ่งประเภทของพลาโมเดล ตลอดจนถึงขั�นตอนการเริ�มพิธีการดาํเนินงานต่างๆ หรือ

เปรียบเทียบไดว้่า GBWC THAILAND 2019 เป็นเวทีการแสดงซึ�งเป็นพื�นที�สาธารณะ ภายในสนาม

สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดว้ยกนัคือ ส่วนแรกเป็นพื�นที�ของลาํดบัพิธีการ ส่วนที�สองเป็นพื�นที�ของ

การจดัแสดง ติดต่อประสานงาน และส่วนที�สามเป็นพื�นที�ของการจดัการแข่งขนัซึ�งเป็นพื�นที�พิเศษ

เฉพาะภายในเท่านั�นจะมีเฉพาะผูที้�เกี�ยวขอ้งสามารถเขา้ร่วมไดคื้อ คณะกรรมการตดัสิน กรรมการผูท้าง

คุณวุฒิ พลาโมเดลเลอร์ ตวัแทนจากภาครัฐ เอกชน และสื�อมวลชน เป็นตน้ หลงัจากการดาํเนินงานแลว้

จะสามารถใหบุ้คคลภายนอกไดเ้ขา้เยี�ยมชมพลาโมเดลไดอ้ยา่งสาธารณะ  

     2.2 การสัมภาษณ์ 

           ใชว้ิธีการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลที�สาํคญั ในงานวิจยัเรื�องนี�แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ประกอบดว้ย 

            2.2.1 การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (In-depth or formal interview) ประกอบดว้ย บุคคล

ที�มีบทบาทสาํคญัในงานวิจยัครั� งนี�  โดยแยกกลุ่มสัมภาษณ์เป็น ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นประวติัศาสตร์พลาโมเดล 

พลาโมเดลเลอร์ คณะกรรมการในการดาํเนินงาน GBCW THAILAND 2019 บุคคลภายอก หรือ

นกัท่องเที�ยวที�เขา้มาชมงาน GBWC THAILAND 2019 กลุ่มพิพิธภณัฑส์ถานที�จดัเก็บของเล่นและ

พิพิธภณัฑที์�จดัเก็บ พลาโมเดล กลุ่มทางสังคมพลาโมเดลและเครือข่ายทางสังคมพลาโมเดล บุคคลจาก

ภาครัฐ เอกชน และสื�อมวลชน กลุ่มบุคคลอื�นๆ ทั�วไปที�เกี�ยวขอ้งกบังาน GBWC THAILAND 2019 

เป็นตน้ 

          2.2.2 การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal interview) ผูว้จิยัจะใชก้รณีการเก็บ

ขอ้มูล ที�เกี�ยวขอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยัดว้ยการพบปะพดูคุยกบับุคคลทั�วไปตามสถานที�ต่างๆ อยา่ง
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ไม่จาํเพาะเจาะจง เพื�อใหไ้ดข้อ้มูลมาประกอบการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ ในบริบทที�หลากหลาย 

             2.2.3 การศึกษาจากเอกสารและสื�อภาพ วีดิทศัน์ การศึกษาขอ้มูลส่วนนี� เป็นการศึกษาที�

ไม่จาํกดัพื�นที�สนาม ขึ�นอยูก่บัตาํแหน่งที�อยูข่องขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละบริบทของการ

วิจยั พื�นที� ในการเก็บขอ้มูลดา้นเอกสาร หน่วยงาน หรือส่วนต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง พิพิธภณัฑข์องเล่นและ

พิพิธภณัฑพ์ลาโมเดลหรือแหล่งที�รวมพลาโมเดลทั�งในประเทศ และต่างประเทศ ทั�งนี� เพื�อประกอบการ

เก็บขอ้มูลใหส้มบูรณ์มากที�สุดเนื�องจากเป็นปรากฏการณ์ใหม่ทางสงัคม และวฒันธรรมที�ยงัไม่มีการ

ศึกษาวจิยัและอธิบายถึงบริบทนี�  พื�นที�ในการเก็บขอ้มูลดา้นเอกสารจากกลุ่มองคก์รและเครือข่ายต่างๆ 

ที�เกี�ยวขอ้ง ดงันี�  

  1. ขอ้มูลทางประวติัศาสตร์ของเล่น พลาโมเดล ค่านิยม คติความเชื�อ อุดมการณ์ เป็นตน้ 

  2. ขอ้มูลทางสื�อ ประกอบดว้ยขอ้มูลเสียง ภาพประกอบ ภาพเคลื�อนไหว ในขอ้มูลส่วนนี�รวม

ไปถึงโปสเตอร์  แผ่นพบั หนงัสือ วารสารตีพิมพ ์ที�จะเป็นประโยชน์ต่อการนาํมาวิเคราะห์ตามรายขอ้

วตัถุประสงคข์องการวิจยั ในส่วนนี�ผูวิ้จยัจะดาํเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลเอกสารที�เป็นขอ้มูล

จริง จากการถ่ายสาํเนา การบนัทึกดว้ยภาพถ่าย และภาพเคลื�อนไหว และการติดต่อประสานงานอยา่ง

เป็นทางการและไม่เป็นทางการจากหน่วยงานองคก์รภาครัฐ เอกชน ตามสถานที�เครือข่ายต่างๆ ผา่น

บุคคลที�เกี�ยวขอ้งเพื�อในการเขา้ถึงขอ้มูลมาประกอบในการวิจยั 

 

เครื�องมือที�ใช้ในการวจิัย 

  เครื�องมือที�ใชใ้นงานวิจยัเรื�องนี�  คือ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบบนัทึกการทาํงานสนาม 

และเครื�องมือบนัทึกขอ้มูลสื�อสาร ดงันี�  

  1. ขอ้คาํถาม 

       ขอ้คาํถามเป็นเครื�องมือหลกัในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ทั�งขอ้คาํถามเพื�อใชใ้นการสัมภาษณ์ 

บุคคลผูใ้หข้อ้มูลหลกัที�สาํคญั และขอ้คาํถามที�ใชใ้นการสัมภาษณ์บุคคลทั�วไปที�ใหข้อ้มูลรอง แต่เป็น

ขอ้มูลที�ช่วยใหง้านวจิยัครั� งนี�มีคาํตอบที�สมบูรณ์ขึ�น อยา่งไรก็ตามดว้ยงานวิจยัเรื�องนี� ใชว้ิธีวิจยัเชิง

มานุษยวิทยา ดงันั�น ขอ้คาํถามจึงมีลกัษณะของการกาํหนดประเด็นการสัมภาษณ์ตามวตัถุประสงคก์าร

วิจยั และยดืหยุน่ไดต้ามบริบทระหว่างผูสั้มภาษณ์กบัผูถู้กสัมภาษณ์ ซึ� งอาจเกิดประเด็นใหม่หรือการ

เลือกพิจารณาสัมภาษณ์ระดบัลึกในบางประเด็นสาํหรับผูใ้หส้ัมภาษณ์บางกลุ่ม บางคน และบาง

สถานการณ์ที� ผูว้จิยัเห็นว่าเหมาะสม 
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  2. แบบบนัทึกการทาํงานภาคสนาม 

      แบบบนัทึกการทาํงานสนามในพื�นของงาน GBWC THAILAND 2019 ช่วงเวลาที�มีกิจกรรม

ภายในงาน เป็นแบบบนัทึกเพื�อการทาํงานสนามที�มีโครงสร้างหลกัตามวตัถุประสงคก์ารวิจยัและตาม

กรอบแนวการวิจยั 

  3. เครื�องมือบนัทึกขอ้มูลสื�อสาร 

      เครื�องมือสื�อโสตทศันสาร ดว้ยการจดบนัทึกดว้ยอุปกรณ์เทคโนโลย ีคือ กลอ้งถ่ายภาพนิ�ง 

กลอ้งภาพเคลื�อนไหว เครื�องบนัทึกเสียง และรวมไปถึงโทรศพัทมื์อถือ ซึ�งผูว้ิจยัจึงตอ้งเก็บขอ้มูลทั�งใน

ส่วนที�เป็นภาพนิ�ง เสียง และ ภาพเคลื�อนไหวประกอบเสียงพร้อมไปกบัการบนัทึก การปฏิสัมพนัธ์ 

พื�นที� เวลา และผูค้น เพื�อที�จะไดน้าํขอ้มูลดงักล่าวมาประกอบการศึกษาวิเคราะห์ตามประเด็นที�ได้

กาํหนดไว ้

ขอบเขตของการวจิัย 

  1. ขอบเขตดา้นพื�น การดาํเนินงานวิจยั 

       ผูวิ้จยัไดก้าํหนดขอบเขตดา้นที�การปฏิบติังานภาคสนาม และพื�นที�เพื�อการศึกษาใน

กรุงเทพมหานครฯ ดงันี�  

       1.1 พื�นที�ภายในงาน GBWC THAILAND 2019 (GUNPLA BUILDERS WORLD CUP 

2019) พื�นที�บริเวณรอบนอกงาน GBWC THAILAND 2019  และพื�นที�นอกเหนือจากการจดักิจกรรม 

ซึ�งเป็นพื�นที�สาธารณะ ประกอบกดว้ย พพิิธภณัฑข์องเล่นของสะสม 5 พพิิธภณัฑ ์พลาโมเดล 11 ชิ�น 

พลาโมเดลเลอร์ 11 คน โดยแบ่งตามพื�นที�การศึกษา การเก็บขอ้มูลสัมภาษณ์ การคน้ควา้เอกสารและ

งานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง มีรายละเอียดดงันี�  

             1.1.1 พิพิธภณัฑล์า้นของเล่น เกริก ยุย้พนัธ์ ประกอบดว้ย รศ. เกริก ยุย้พนัธ์ 

             1.1.2 บา้นพิพิธภณัฑ ์เอนก นาวิกมูล ประกอบดว้ย อาจารยอ์เนก นาวิคมูล และ 

                      อาจารยป์ระยรู สงวนไทร 

             1.1.3 THE MODEL พิพิธภณัฑโ์มเดลจาํลอง ณัฐวุฒิ อิ�มวุฒิกุล (โจ ้วดัสิงห์)  

                   ประกอบดว้ยคุณณฐัวุฒิ อิ�มวุฒิกุล 

             1.1.4 พิพิธภณัฑข์องเล่นของสะสมตูนนี� ประกอบดว้ย คุณสมพร โพธิ� อยู ่                                                        

                                  และคุณภานินทร์ ดีเดช 

            1.1.5 พิพิธภณัฑ ์BANDAI  NAMCO THAILAND ประกอบดว้ย คุณ ภาคย ์เอี�ยมแจง้ 
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       1.2 พื�นที�การปฎิบติังานภาคสนาม ศึกษาในงาน GBWC THAILAND 2019 (GUNPLA 

BUILDERS WORLD CUP 2019) เพื�อศึกษาปรากฏการณ์ของพลาโมเดลที�เขา้มาเป็นส่วนหนึ�งของ

สงัคมไทยร่วมสมยั 

       1.3 พื�นที�ที�เกี�ยวขอ้งกบังานวจิยั พื�นที�ในที�นี�  คือ พื�นที�นอกเหนือจากงาน GBWC 

THAILAND 2019 (GUNPLA BUILDERS WORLD CUP 2019) กลุ่มทางสงัคมและเครือขา่ยพลา

โมเดล ยงัรวมไปถึงหา้งสรรพสินคา้ ร้านคา้ที�เป็นแหล่งจาํหน่ายรวบรวมเกี�ยวกบัพลาโมเดล  

      1.4 พื�นที�ที�ผูว้ิจยัจะทาํการศึกษา เก็บขอ้มูลการสัมภาษณ์ คน้ควา้รวบรวมเอกสารและ

งานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง ซึ�งเป็นที�ตั�งทั�งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เป็นตน้ 

  สาํหรับพื�นที�ที�เกี�ยวขอ้งกบังานวจิยัภายนอกนั�น คือ พื�นที�ประเทศไทย โดยในภาคเอกสาร

งานวิจยั แนวคิดและทฤษฏีต่างๆ ขอ้มูลเกี�ยวกบัของเล่นและพลาโมเดล พื�นที�ส่วนนี�ตอ้งคน้ควา้จากการ

สืบคน้ทั�งภายในและภายนอก เช่น หอสมุดมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ หอสมุดจุฬาลงการณ์มหาวิทยาลยั

หอสมุดแห่งชาติ หอสมุดศูนยม์านุษยวิทยาสิริธร แหล่งขอ้มูลฐานงานวิจยัต่างประเทศ หนงัสือวารสาร

ต่างๆ ทั�งภาษาองักฤษและญี�ปุ่นเพื�อนาํมาประกอบในการศึกษาให้ไดม้ากที�สุด 

  2. ขอบเขตดา้นระยะเวลาในการศึกษาการลงพื�นที� 

       การวจิยัเรื�องนี� ใชเ้วลาในการเก็บขอ้มูล 1 ปี คือ เริ�มตน้เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน 

ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

       ผูว้ิจยัจะศึกษาการปรากฏของพลาโมเดลที�ไดเ้ขา้มาในประเทศไทย และวิวฒันาการของพลา

โมเดล จนมาถึงการพฒันาเป็นการประกวด GBWC 2019 (GUNPLA BUILDERS WORLD CUP) ที�มี

ต่อวฒันธรรมของผูค้นในสังคมไทยร่วมสมยั 

  3. หน่วยในการวิเคราะห์ (Unit of Analysis)  

      วิเคราะห์ปรากฏการณ์ โลกของพลาโมเดล การสร้างความหมาย กระบวนการทางศิลปกรรม

( Art Style) และช่วงเวลา (Time Line) ในงาน GBWC THAILAND 2019 ผา่นพื�นที�ดงักล่าวซึ�งเป็น

พื�นที�ทางกายภาพในการศึกษา พื�นที�ในจิตภาพ และพื�นที�ทางสังคม 

 

ผลการวจิัย 

  ผลการวิจยัพบว่าผูที้�สร้างสรรคผ์ลงานพลาโมเดลหรือที�เรียกวา่โมเดลเลอร์เป็นผูถ่้ายทอดงาน

ศิลปะอีกรูปแบบหนึ�งที�แสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธร์ะหว่างพลาโมเดลกบัสงัคมในยคุปัจจุบนั ซึ� งถูก

ประกอบสร้างเพื�อแสดงใหเ้ห็นถึงการแทนดว้ยความหมายและสัญญะต่างๆ ทั�งรูปแบบ แนวคิดการ
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สร้างสรรค ์สื�อประกอบทางสังคม และการโมดิฟายดดัแปลงรูปแบบของพลาโมเดล ซึ�งสิ�งเหล่านี�แสดง

ใหเ้ห็นถึงความหมายทางวฒันธรรมและการเสกสรรปั� นแต่งทางสังคมผา่นผลงานพลาโมเดลที�เป็นงาน

ศิลปะในสงัคมของคนร่วมสมยั หรือการประกอบสร้างของพลาโมเดลแสดงให้เห็นถึงวฒันธรรมที�ถูก

สรรคส์ร้างเพื�อการต่อรองพื�นที�บางอยา่งทางวฒันธรรมไทยร่วมสมยั 

 

สรุปผล 

  พลาโมเดล เป็นมายาคติทางวฒันธรรมที�ถูกสร้างขึ�นในรูปแบบผลงานศิลปะของผูค้นในสังคม

ร่วมสมยั ที�แสดงให้เห็นถึงการแทนความหมายดว้ยวตัถุ การแทนรูปสักษณ์ทางวฒันธรรมจากผูที้�สรรค์

สร้างที�เรียกว่า โมเดลเลอร์ และการปฏิสัมพนัธ์ของสังคมต่อ พลาโมเดลที�ไดเ้ขา้มาเป็นส่วนหนึ�งในการ

แฝงผลงานทางดา้นศิลปะรูปแบบหนึ�งของคนในสังคมร่วมสมยั พลาโมเดลถูกสร้างและประกอบขึ�น

เพื�อบ่งบอกถึงกลุ่มคนที�ชื�นชอบดว้ยกนัหรือรวมไปทั�งการแสดงอตัลกัษณ์ที�แสดงออกผา่นงานศิลปะ

สมยัใหม่ รวมไปถึงการแสดงออกแบบชาติพนัธ์ุที�ถูกบรรจุภายในพลาโมเดล เมื�อนาํมาเปรียบเทียบกบั

งานศิลปะในดา้นศิลปกรรมศาสตร์แลว้พบวา่งานศิลปะมีกระบวนการทาํงานที�ไม่ต่างไปจากการปั� น 

การใชสี้ การใชแ้นวคดิ รวมไปทั�งขั�นตอนการทาํงานงานต่างๆ ในกระบวนการหรือขั�นตอนการสร้าง

ผลงานศิลปะถือไดว้า่เป็นการสร้างสรรคผ์ลงานในรูปแบบใหม่ที�เกิดขึ�นตามยคุสมยัที�ไดเ้ปลี�ยนหรือถูก

พฒันาขึ�นเพื�อตอบสนองความตอ้งการและการแสดงออกในดา้นใหม่ๆ 

 

ข้อเสนอแนะ 

  1. ในปัจจุบนัพลาโมเดลไดเ้ขา้มามีบทบาทต่อสังคมร่วมสมยัที�กาํลงัเป็นนิยมซึ� งสามารถนาํไป

สร้างสรรคผ์ลงานทางดา้นงานศิลปะในแขนงอื�นๆ และสามารถนาํไปประยกุตใ์หเ้ขา้กบัสื�อการเรียนรู้

ได ้

  2. พลาโมเดลเป็นสิ�งใหม่ของการถ่ายทอดงานศิลปะที�ใชแ้นวคิด ควรมีการศึกษาเพิ�มเติมเพื�อ

นาํมาเปรียบเทียบกบัการสร้างผลงานศิลปะใหม่ๆ หรือหาแนวทางการสร้างผลงานศิลปะแนวใหม่ๆ ที�

จะเกิดขึ�นในอนาคต 
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การศึกษา เทคโนโลยแีละนวัตกรรมการเรียนรู้ 
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การเรียนออนไลน์กบัการศึกษาของไทยระดบัอดุมศึกษา 

Online Teaching and Thai Education 

 

วรากร ศรีโสม1 / จารุณี มุมบ้านเซ่า2 

Warakorn Srisom / Jarunee Mumbansao 
1-2หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสคัมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถมัภ ์

Email: filmwarakorn22@gmail.com, jarunee@vru.ac.th 

 

บทคดัย่อ 

บทความวิชาการนี� มีวตัถุประสงคเ์พื�อนาํเสนอที�เกี�ยวกบัการเรียนออนไลน์กบัการศึกษาของ

ไทย เพราะการศึกษานั�นเป็นสิ�งที�มีความสําคญัอยา่งมากในด้านการสร้างความไดเ้ปรียบ เสมือนเป็น

เครื� องมือสําคัญต่อการพัฒนาประเทศและการศึกษายงัคงเป็นสิ� งที�สําคัญต่อมนุษย์ทุกคนเพราะ

การศึกษานอกจากจะช่วยทาํให้มนุษยมี์ความรู้แลว้นั�นยงัช่วยในเรื�องของการทาํงานในดา้นต่าง ๆซึ� ง

แน่นอนว่าในการทาํงานนั� นกลุ่มนายทุนหรือเจ้าของบริษัทต่าง ๆ ย่อมต้องการบุคลากรที�มีความรู้

ความสามารถเขา้มาทาํงานทั�งสิ�น ดังนั�นจึงสามารถบอกไดว้่าการศึกษาคือสิ�งที�จาํเป็นและสําคญัที�สุด

ของมนุษย ์โดยในปัจจุบนัการศึกษาของประเทศไทยไดมี้การนาํเทคโนโลยเีขา้มาเป็นส่วนหนึ�งของการ

เรียนมากขึ�นกว่าในอดีตเพราะในยุคสมัยปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีซึ� งในแง่ของ

การศึกษานั� นทาํให้มีอุปกรณ์ต่าง ๆที�มีความทันสมัยที�สามารถนํามาใช้ในการเรียนการสอนให้กับ

ผูเ้รียน ซึ� งการเรียนออนไลน์ในปัจจุบนักาํลงัได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะผูเ้รียนสามารถที�จะ

เรียนรู้ไดทุ้กที�และทุกเวลา การเรียนออนไลน์นั�นสามารถที�จะทาํให้การเรียนของผูเ้รียนสามารถเป็นไป

ได้ตามปกติเมื�อเกิดเหตุการณ์หรือกรณีที�ทาํให้ไม่สามารถที�จะมาเรียนที�สถานศึกษาไดไ้ม่ว่าจะดว้ย

เหตุผลใดก็ตาม เช่น การเกิดโรคระบาด การเกิดอุทกภยั หรือแมแ้ต่เจ็บป่วยจนทาํให้ไม่สามารถที�จะไป

เรียนในสถานศึกษาไดก็้ยงัสามารถที�จะเรียนไปพร้อมกบัเพื�อน ๆได้ และยงัเป็นอีกทางเลือกหนึ� งที�

สามารถทาํใหก้ารศึกษาสามารถที�จะเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายของผูเ้รียนไดม้ากขึ�นจึงเป็นเหตุที�ทาํใหผู้เ้ขียน

บทความใหค้วามสนใจและไดท้าํการศึกษาในเรื�องการเรียนออนไลน์กบัการศึกษาของไทย 

 

คาํสําคัญ: การเรียนออนไลน์, การศึกษาไทย, อุดมศึกษา 
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Abstract 

 This academic article aims to present online learning and Thai education. Because 

education is very important to create an advantage. As an important tool for the development of the 

country and education is still important to all human beings because education not only helps human 

knowledge but also helps in different areas of work. Of course, in the work that the capitalists or the 

owners of various companies would need personnel with knowledge and abilities to work at all. 

Therefore, it can be said that education is the most necessary and important to human beings. 

Nowadays, education in Thailand has introduced technology to be a part of learning more than in the 

past because in the present time there is advancement in technology which in terms of education has 

made different devices. That is modern that can be used in teaching students. Online learning is now 

very popular because students are able to learn anywhere and at any time. Online learning is able to 

make it possible for the students to study normally in the event or in the event that they are unable to 

attend school for any reason such as an epidemic. Flooding Or even sick to make it impossible to go 

to school in school, it is still able to study with friends and is also another option that can make 

education able to reach the target group of learners a lot. This is why the author of the article was 

interested and made a study of online learning and Thai education. 

 

Keywords: online learning, Thai education, higher education 

 

บทนํา 

 การศึกษานับว่าเป็นเครื�องมือที�สําคญัในการพฒันามนุษยใ์ห้มีทกัษะ มีความรู้ และช่วยเพิ�ม

ศกัยภาพและขีดความสามารถของแต่ละบุคคล จึงควรที�จะใหค้วามสาํคญัต่อการศึกษาขั�นพื�นฐานในทุก

ระดบัและทุกระบบไม่ว่าจะเป็นทั�งการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ รวมทั�งการศึกษาตาม

อธัยาศยั ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวดที� 4 ในมาตราที� 22 ไดก้าํหนดไวอ้ยา่ง

ชดัเจนวา่ การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้

และถือว่าผูเ้รียนมีความสาํคญัที�สุด กระบวนการจดัการการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันา

ตามธรรมชาติและเตม็ศกัยภาพ ระบบการศึกษาในปัจจุบนัมีความกา้วหนา้และมีการพฒันามากขึ�นกว่า

ในอดีต การศึกษาจึงเปรียบเสมือนเป็นอาวุธที�สําคญั อีกทั� งการศึกษาที�ดีนั�นจะช่วยพฒันาคุณภาพและ
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พฒันาการเรียนรู้เพื�อใหพ้ร้อมสาํหรับการนาํไปใชป้ระโยชน์ ซึ� งการเรียนรู้ที�ถูกตอ้งจะสามารถนาํมาใช้

ในการดาํรงชีวิตในสังคมเพื�อให้กา้วทนัในยุคของโลกที�กาํลงัจะเปลี�ยนแปลง (วิสุทธิพงษ์ ยอดเสาดี, 

2555) 

 ในปัจจุบนัช่องทางในการเขา้ถึงการศึกษานั�นมีอยา่งหลากหลาย อยา่งเช่นการเรียนออนไลน์ซึ� ง

ปัจจุบนักาํลงัได้รับความนิยมเพิ�มมากขึ�นเพราะขอ้ไดเ้ปรียบของสื�ออินเทอร์เน็ตในการจัดหาขอ้มูล

สารสนเทศให้แก่ผูเ้รียนซึ� งสื�อประเภทอื�น ๆไม่สามารถทาํไดน้ั�นเอง เช่น การนําเสนอที�เหมือนจริง 

ขอ้ความเสียง ภาพนิ�ง กราฟิกภาพเคลื�อนไหว และความสะดวกในการแกไ้ขและเปลี�ยนแปลงขอ้มูลให้

ทนัสมยัไดต้ลอดเวลาก็เป็นอีกปัจจยัหนึ� งที�ทาํให้การเรียนออนไลน์เป็นที�นิยมเพิ�มขึ�น ทฤษฎีการเรียนรู้

ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist) เชื�อว่ากระบวนการเรียนรู้เป็นกระบวนการที�เกิดขึ�นภายใน 

ผู ้เรียนเป็นผู้สร้าง (Construct) ความรู้มาจากความพยายามที�จะเชื�อมโยงประสบการณ์ เดิมกับ

ประสบการณ์ใหม่ ด้วยกระบวนการพิสูจน์อย่างมีเหตุผล เป็นความรู้ที�เกิดจากการไตร่ตรอง การคิด

วิเคราะห์ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความหมายและเน้นการแสวงหา

ความรู้ตลอดชีวิต โดยที�ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างเสริมความรู้ผ่านกระบวนการทางจิตวิทยาดว้ยตนเอง โดย

พื�นฐานความเชื�อที�ว่าครูผูส้อนไม่สามารถปรับเปลี�ยนโครงสร้างทางปัญญาของผูเ้รียนได ้แต่สามารถจดั

สภาพแวดลอ้มทางการเรียนรู้ที�เอื�อให้ผูเ้รียนปรับขยายโครงสร้างทางปัญญาโดยการจัดสถานการณ์

ปัญหา (Problem-Base) ใหเ้กิดภาวะเสียสมดุลหรือก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางปัญญาขึ�นเป็นแรงจูงใจให้

ผูเ้รียนสร้างความรู้เพื�อขจดัความขดัแยง้ทางปัญญานั�น (จนัทรพินท ์พฒันโอฬาร, 2556) 

 จากที�กล่าวมาในขา้งตน้บทความวิชาการนี�ผูเ้ขียนมีความเห็นว่าการเรียนออนไลน์กบัการศึกษา

ไทยเป็นสิ�งที�สามารถที�จะเป็นแนวทางในการพฒันาระบบการศึกษาของประเทศไทยที�สอดคลอ้งกบั

นโยบายการพฒันาประเทศที�ย ั�งยืนและยงัสามารถนําไปใชใ้นการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน

ดว้ยการใชเ้ทคโนโลยแีสวงหาความรู้ ต่อยอดองคค์วามรู้ และเป็นการศึกษาสู่อนาคต ที�เนน้การผลิตคน

ไปสร้างสรรคน์วตักรรมอยา่งแทจ้ริง โดยมีเนื�อหาดงัต่อไปนี�  

 

การเรียนออนไลน์ 

การเรียนแบบออนไลน์ คือ โดยทั�ว ๆ ไปจะครอบคลุมความหมายที�กวา้งมากกล่าวคือจะ

หมายถึงการเรียนในลกัษณะใดก็ไดซึ้� งใชก้ารถ่ายทอดเนื�อหาผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะ

เป็นคอมพิวเตอร์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตอินทราเน็ตเอ็กซ์ทราเน็ตหรือทางสัญญาณโทรทศัน์หรือสัญญาณ

ดาวเทียม (Satellite) ก็ไดซึ้� งเนื�อหาสารสนเทศอาจอยู่ในรูปแบบการเรียนที�เราคุน้เคยกนัมาพอสมควร
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เช่นคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การสอนบนเว็บ (Wea-Based Instruction) การเรียนออนไลน์ (On-line 

Learning) การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมหรืออาจจะอยูใ่นลกัษณะที�ยงัไม่ค่อยเป็นที�แพร่หลายมากนัก

เช่นการเรียนจากวิดิทศัน์ตามอธัยาศยั (Video on-Demand) เป็นตน้อยา่งไรก็ดีในปัจจุบนัคนส่วนใหญ่

เมื�อกล่าวถึงการเรียนแบบออนไลน์ (e-Learning) จะหมายถึงการเรียนเนื� อหาหรือสารสนเทศซึ� ง

ออกแบบมาสําหรับการสอนหรือการอบรมซึ� งใช้เทคโนโลยีของเว็บ (Web Technology) ในการ

ถ่ายทอดเนื�อหาและเทคโนโลยีระบบการจดัการคอร์ส (Course Management System) ในการบริหาร

จดัการงานสอนดา้นต่าง ๆ โดยผูเ้รียนที�เรียนจากการเรียนแบบออนไลน์ (e-Learning) สามารถนาํเสนอ

โดยอาศยัเทคโนโลยีมลัติมีเดีย และเทคโนโลยีเชิงโตต้อบ (Interactive Technology) (ถนอมพร  เลาห

จรัสแสง, ����) นอกจากนี�การเรียนออนไลน์เป็นการนาํเสนอเนื�อหาในรูปแบบออนไลน์โดยส่วนใหญ่

เป็นสื�อประสม เนน้การออกแบบที�ใชว้ิธีการ กลยทุธ์และการให้ขอ้มูลป้อนกลบัแก่นักเรียนโดยทนัทีใน

การนําเสนอ ซึ� งจะกระตุ้นให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค์ที�กาํหนดไวโ้ดยนักเรียน

สามารถเขา้ถึงเนื�อหาไดไ้ม่จาํกดัเวลาและสถานที� และสามารถใชท้บทวนความรู้ไดต้ลอดเวลาตลอดจน

อาจมีแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบเพื�อให้นักเรียนสามารถตรวจสอบความเขา้ใจ ทั� งนี� อาจจะอยู่ใน

รูปแบบของ Learning Object ซึ� งเป็นบทเรียนออนไลน์ที�มีขนาดเล็ก ประกอบไปดว้ย วตัถุประสงคก์าร

เรียนรู้หน่วยการเรียน และแบบทดสอบ โดยมีลกัษณะเด่นคือ เนื�อหาเป็นอิสระภายในตวัเอง สะดวกต่อ

การนาํไปใชแ้ละปรับแกส้ามารถใชซ้ํ� า และแบ่งปันแลกเปลี�ยนเนื�อหาระหว่างกนั (จินตวีร์ คลา้ยสังข,์ 

2556) 

ดงันั�นจึงสามารถสรุปไดว่้าการเรียนออนไลน์ หมายถึง การนาํเสนอเนื�อหาสาระหรือบทเรียน

โดยใช้สื�อมัลติมีเดียที�หลากหลายในการถ่ายทอดความรู้เช่น ข้อความ รูปภาพ เสียง วีดีทัศน์ หรือ

มัลติมีเดียอื�น ๆ โดยนาํเสนอผ่านบริการเวิลด์ ไวด์ เว็บ ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที�มีระบบเครื� องมือ

สื�อสารระหว่างผูส้อน นักเรียน และเพื�อนร่วมชั�น เพื�อนาํมาใชป้ระกอบการจดัการเรียนรู้หรือเพื�อให้

นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองได้โดยไม่จํากัดเวลาและสถานที�และสามารถใช้ทบทวนความรู้ได้

ตลอดเวลา 

ประเภทของการเรียนออนไลน์ 

Parson (2005, อา้งถึงใน จินตนา กสินันท,์ พฤฒิพงษ์ เลก็ศิริรันต,์ ����) ไดมี้การแบ่งประเภท

ของการเรียนออนไลน์ออกเป็น � ประการคือ ประการแรก เวบ็ช่วยสอนแบบรายวิชาอย่างเดียว (Stand 

Alone Courses) เป็นรายวิชาที�มีเครื�องมือและแหล่งที�เขา้ไปถึงและเขา้หาไดโ้ดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

อย่างมากที�สุดถา้ไม่มีการสื�อสารก็สามารถที�จะไปผ่านระบบคอมพิวเตอร์สื�อสารได้ลกัษณะของเว็บ
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ช่วยสอนแบบนี� มีลกัษณะเป็นแบบวิทยาเขตมีนักศึกษาจาํนวนมากที�เขา้มาใชจ้ริง แต่จะมีการส่งขอ้มูล

จากรายวิชาทางไกล ประการสอง เว็บช่วยสอนแบบเว็บสนับสนุนรายวิชา (Web Supported Courses) 

เป็นรายวิชาที�มีลกัษณะเป็นรูปธรรมที�มีการพบปะระหว่างครูกบันักเรียนและมีแหล่งให้มากเช่นการ

กําหนดงานที�ให้ทาํบนเว็บการกาํหนดให้อ่านการสื�อสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือการมีเว็บที�

สามารถชี�ตาํแหน่งของแหล่งบนพื�นที�ของเว็บไซต์โดยรวมกิจกรรมต่าง ๆ เอาไว ้ประการสุดทา้ย เวบ็

ช่วยสอนแบบศูนยก์ารศึกษา (Web Pedagogical Resources) เป็นชนิดของเว็บไซต์ที�มีวตัถุดิบเครื�องมือ

ซึ�งสามารถรวบรวมรายวิชาขนาดใหญ่เขา้ไวด้ว้ยกนัหรือเป็นแหล่งสนบัสนุนกิจกรรมทางการศึกษาซึ� ง

ผูที้�เขา้มาใชก็้จะมีสื�อให้บริการหลายรูปแบบอยา่งเช่นเป็นขอ้ความเป็นภาพกราฟิกการสื�อสารระหว่าง

บุคคลและการทาํภาพเคลื�อนไหวต่าง ๆ เป็นตน้  

องค์ประกอบของการเรียนออนไลน์ 

บทเรียนออนไลน์ มีองค์ประกอบที�สําคญั � ส่วน ได้แก่ ส่วนที�หนึ� ง บทเรียนออนไลน์เป็น

เนื�อหาสาระที�นาํเสนอในรูปแบบออนไลน์ส่วนใหญ่มีลกัษณะ เป็นสื�อประสมแบ่งการถ่ายทอดเนื�อหา

ได้ � ลักษณะ ดังนี� ลักษณะที�หนึ� ง การใช้ขอ้ความออนไลน์ เป็นหลกัมีจุดเด่นที�ที�ประหยดัเวลาและ

ค่าใช้จ่ายและผู ้สอน ผลิต เนื� อหา ได้ด้วยตนเอง ลักษณะที�สอง การใช้บนเรียนสื� อประสมแบบ

ปฏิสัมพนัธ์แบบง่ายๆเพื�อประกอบบทเรียนผูส้อนสามารถผลิต และปรับปรุงเนื�อหาให้ทนัสมยัไดด้ว้ย

ตนเอง ลักษณะที�สาม การใช้บทเรียนคุณภาพสูงในการนําเสนอเนื� อหาจะต้องมีทีมงาน ได้แก่

ผู ้เชี� ยวชาญด้านการ ออกแบบการสอนด้านเนื� อหาด้านการผลิตบทเรียนมัลติมีเดียตลอดจน

โปรแกรมเมอร์และนักออกแบบกราฟิก ส่วนที�สอง ระบบบริหารการจัดการเรียนรู้เป็นโปรแกรม

บริหารจัดการการเรียนรู้ที�ทาํหน้าที� เป็นศูนยก์ลางการจัดการ และสนับสนุนการจัดการเรียนซึ� งใช้

เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต เขา้ มา ช่วย ในการจดัการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผู ้สอนกบันักเรียน นักเรียนกบั

นกัเรียน และนกัเรียนกบัแหล่งขอ้มูลให้สามารถเขา้ถึงเนื�อหาจดัการ และใชง้าน ไดง่้ายโดยมีเครื�องมือ

ทางด้านการจดัการ การปรับปรุง การควบคุม การสํารองขอ้มูล การสนับสนุนขอ้มูล การ บนัทึกสถิติ

นกัเรียน และการประเมินผลตลอดจนการตรวจให้คะแนนนักเรียนโดยสามารถเรียกใชเ้ครื�องมือผ่าน

เว็บ บราวเซอร์ โดยแบ่งเครื�องมือเป็น � กลุ่ม กลุ่มที�หนึ� ง เครื� องมือสื�อสาร (Communication tools) 

ประกอบดว้ยการอภิปรายการแลกเปลี�ยนไฟล์ อีเมล วารสาร การ สนทนา การบริการวีดีโอ และไวท์

บอร์ดกลุ่มที�สอง เครื�องมืออาํนวยประโยชน์ (Productivity tools) ประกอบดว้ยบุกมาร์คปฏิทินการเรียน 

การสืบค้น ภายใน รายวิชา การแนะนําการเรียน กลุ่มที�สาม เครื� องมือสนับสนุนนักเรียน (Student 

involvement tools) ประกอบด้วยการจัดกลุ่มการประเมินตนเอง การ สร้างชุมชนของนักเรียนแฟ้ม
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สะสมงานนักเรียน กลุ่มที�สี�  เครื� องมือบริหารรายวิชา (Administration tools) ประกอบด้วย การ ระบุ

ตวัตนของนักเรียน การกาํหนดสิทธิ�  การเขา้ใชร้ายวิชาการลงทะเบียนเรียน กลุ่มที�ห้า เครื�องมือส่งผ่าน

รายวิชา (Course delivery tools) ประกอบด้วยการจดัการรายวิชาการช่วยเหลือผูส้อน การ ประเมินผล

ออนไลน์ การติดตามนกัเรียน การทดสอบ และใหค้ะแนนอตัโนมติั กลุ่มสุดทา้ย การออกแบบหลกัสูตร 

(Curriculum design) ประกอบดว้ยการเขา้ถึงระบบ เทมเพลต รายวชิาการจดัการ หลกัสูตร การปรับแต่ง

มุมมองของหนา้จอการออกแบบการสอน การใชเ้นื�อหาร่วมและการใชซ้ํ� า ส่วนที�สาม การติดต่อสื�อสาร 

เป็นเครื�องมือที�ช่วยให้นักเรียนไดติ้ดต่อสอบถาม ปรึกษาหารือและแลกเปลี�ยนความคิดเห็น ระหว่าง

นกัเรียนและผูส้อนและระหว่างนักเรียนกบัเพื�อนร่วมชั�นเรียน ไดแ้ก่แชท อีเมล ห้อง สนทนา กระดาน 

อภิปราย กระดานประกาศ เครือข่ายสังคมออนไลน์ บล็อก ส่วนที�สี�  การประเมินผลการเรียนอาจจะมี

การวดัผลก่อนเรียน (Pre test) เมื�อเขา้สู่บทเรียนแลว้อาจจะมีการสอบย่อย ทา้ยบท (Quiz) และการสอบ

ใหญ่ก่อนที�จบหลักสูตร (Final Examination) ซึ� งรูปแบบขอ้สอบดังกล่าวอาจจะ เป็นแบบเลือกตอบ

แบบถูกผิด แบบเติมคาํตอบแบบจับคู่ให้ผูส้อนได้เลือกใช้ตามความสะดวกนอกจากนี� อาจจะ เป็น

กิจกรรมทางการเรียนอื�น ๆ เช่น จาํนวนครั� งที�เขา้เรียนออนไลน์ การเขา้ร่วมกิจกรรมออนไลน์ เวลาที�ใช้

ในแต่ละบทเรียน ความถี�ในการแสดงความคิดเห็นหรืออภิปราย งานที�ไดรั้บมอบหมาย แฟ้มสะสมงาน

อิเลก็ทรอนิกส์ เป็นตน้ (จินตวร์ี คลา้ยสงัข,์ 2556) 

 

การศึกษาไทย 

การศึกษา คือ กระบวนการเรียนรู้เพื�อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอด

ความรู้การฝึกการสืบสานทางวฒันธรรมการสร้างสรรค์จรรโลงความกา้วหน้าทางวิชาการสร้างองค์

ความรู้อนัเกิดจากการจดัการสภาพแวดลอ้มสังคมการเรียนรู้และปัจจยัเกื�อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่าง

ต่อเนื�องตลอดชีวิตโดยยึดหลักการดังนี�  หลักการที�แรกเป็นการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน 

หลักการที�สองให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและหลักการสุดท้ายการพัฒนาสาระและ

กระบวนการเรียนรู้ให้ เป็นไปอย่างต่อเนื�องโดยการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู ้เรียนทุกคนมี

ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้แสดงให้เห็นว่าผูเ้รียนมีความสําคัญที�สุดกระบวนการจัด

การศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู ้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพซึ� งการจัด

กระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งดาํเนินการดงัต่อไปนี�  ขอ้ที�หนึ� ง จดัเนื�อหา

สาระและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียนคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่าง

บุคทล ขอ้ที�สอง ฝึกทกัษะกระบวนการคิดการจดัการการเผชิญสถานการณ์และการประยุกตค์วามรู้มา
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ใช้เพื�อป้องกนัละแกไ้ขปัญหา ขอ้ที�สาม จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการ

ปฏิบติัให้ทาํได้ คิดเป็น ทาํเป็น รักการอ่าน และเกิดการไฝ่รู้อยา่งต่อเนื�อง ขอ้ที�สี�  จดัการเรียนการสอน

โดยผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่าง ๆ อยา่งไดสั้ดส่วนสมดุกนัทั�งปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที�ดีงามและ

คุมแบณะอันพึงประสงค์ไว้ไปกับวิก ข้อที�ห้า ส่งเสริมสนับสนุนให้ผูส้อนสามารถจัดบรรยากาศ

สภาพแวดลอ้ม สื�อการเรียน และอาํนวยความสะดวกเพื�อให้ผูเ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้ โดยมีความรอบรู้

รวมทั�งสามารถใชก้ารวิจัยเป็นส่วนหนึ� งของกระบวนการเรียนรู้ ทั� งนี� ผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไป

พร้อมกนัจากสื�อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ และขอ้สุดทา้ย จดัการเรียนรู้ให้

เกิดขึ�นไดทุ้กเวลาทุกสถานที�มีการประสานความร่วมมือกบับิดามารดา ผูป้กครอง และบุคคลในชุมชน

ทุกฝ่ายเพื�อร่วมกันพฒันาผูเ้รียนตามศักยภาพ ซึ� งสอดคล้องกับแนวคิดของ Wehmeier Sally ซึ� งเป็น

นกัวิชาการศึกษาที�กล่าวว่าการศึกษาเป็นกระบวนการของการสอนการฝึกและคารเรียนโดยเฉพาะอยา่ง

ยิ�งที�ทาํกนัในโรงเรียนหรือในวิทยาลยัต่าง ๆ เพื�อปรับปรุงความรู้และพฒันาทกัษะต่าง ๆ (Wehmeier 

Sally, 2000) อาจกล่าวไดว้่าการศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ที�เกิดตน้บุคคลและสังคมเพื�อให้มีความรู้

ความสามารถมีทกัษะพื�นฐานพร้อมที�จะประกอบการงานอาชีพไดอี้กทั�งการศึกษาช่วยให้คนเจริญงอก

งามทั�งทางปัญญา จิตใจ ร่างกายและสังคมการศึกษานั�นจาํเป็นจะตอ้งใชเ้วลาอยูต่ลอดไปจนกว่าจะจาก

โลกนี�ไป (พนัธิการ์ วฒันกุล, 2561) 

การศึกษาไทยระดบัอุดมศึกษา 

 การศึกษาระดับอุดมศึกษามีบทบาทในการผลิตความรู้ชั�นสูง ทําหน้าที�ผลิตบัณฑิตและ

บุคลากรเพื�อพฒันาประเทศ วิจยั บริการสังคม โดยจดัในมหาวิทยาลยั สถาบนั วิทยาลยั หรือหน่วยงาน

ที�เรียกชื�ออย่างอื�น การศึกษาระดับอุดมศึกษาในปัจจุบันได้แบ่งออกเป็นระดับตํ�ากว่าปริญญาหรือ

อนุปริญญาและระดับปริญญาระดับแรกคือระดับอนุปริญญา การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั�นสูงใช้ระยะเวลาในการศึกษาจาํนวน � ปีสถานศึกษาที�มีหลักสูตรระดับ

อนุปริญญาหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพชั�นสูงส่วนใหญ่จะอยู่ในมหาวิทยาลยัของรัฐ มหาวิทยาลยัใน

กาํกบัของรัฐ วิทยาลยัชุมชน สถาบนัอุดมศึกษาของเอกชน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาลยั

อาชีวศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป์สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 

หลกัสูตรระดับอนุปริญญาหรือระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั�นสูงส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาเฉพาะ

ทางหรือสายอาชีพ ระดับที�สองคือระดับปริญญา ผูที้�ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาต้องสําเร็จ

การศึกษาในระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� � หรือหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพในสายอาชีวศึกษาหรือ

เทียบเท่า การศึกษาระดบัปริญญาสามารถแบ่งเป็นระดบัการศึกษาย่อยไดด้งันี�  การศึกษาระดบัปริญญา
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ตรี โดยปกติจะกาํหนดระยะเวลาของหลกัสูตรไว�้ ปีและ � หรือ � ปีในหลกัสูตรต่อเนื�องจากระดับ

อนุปริญญา ส่วนหลักสูตรปริญญาตรีที�กาํหนดระยะเวลาเรียน � ปีนั�นจะอยู่ในสาขาสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ สาขาวิชาจิตรกรรม สาขาครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม ส่วน

สาขาที�ใชเ้วลาในการศึกษา � ปีไดแ้ก่สาขาแพทยศาสตร์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์ สาขาเภสัชศาสตร์ ใน

บางสาขาตอ้งมีการฝึกงานก่อนที�จะสาํเร็จการศึกษา การศึกษาระดบัปริญญาโท เป็นการศึกษาซึ� งลงลึก

ในขอบเขตการศึกษาที�เฉพาะเจาะจงมากกว่าระดบัปริญญาตรีผูเ้รียนใชเ้วลาในการศึกษาอยา่งนอ้ย � ปี

แต่โดยทั�วไปแล้วจะใช้เวลา � ปีผูเ้รียนจะต้องผลิตวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ในหัวขอ้ที�สนใจที�

เกี�ยวขอ้งกบัสาขาวิชาที�เรียนก่อนที�จะได้รับอนุมตัิให้สําเร็จการศึกษาการศึกษาระดบัปริญญาเอก ใช้

เวลาในการศึกษาโดยทั�วไป 3 ปีต่อเนื�องจากการศึกษาระดบัปริญญาโท โดยมีการเปิดการเรียนการสอน

ระดบัปริญญาเอกในบางสาขาวิชา นอกจากนี�  ในระดบัอุดมศึกษายงัมีการศึกษาระดบัประกาศนียบตัร

บณัฑิตซึ� งเป็นการศึกษาที�สูงกว่าระดบัปริญญาตรีแต่ต ํ�ากว่าระดบัปริญญาโท และระดบัประกาศนียบตัร

บณัฑิตชั�นสูง ซึ� งเป็นการศึกษาที�สูงกว่าระดบัปริญญาโทแต่ตํ�ากว่าระดบัปริญญาเอก ดงันั�นการศึกษาใน

ระดบัอุดมศึกษาจึงมีความสําคญัต่อการพฒันาประเทศทั�งในดา้นเศรษฐกิจและด้านสังคม มีบทบาท

สําคัญยิ�งในการสร้างวิทยาการองค์ความรู้และนวัตกรรม และยงัมีบทบาทในการสร้างเสริมขีด

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ โดยสามารถผลิตกาํลงัคนที�มีทกัษะในการทาํงานที�สอดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของประเทศ ทั�งภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และในระดบัทอ้งถิ�น และชุมชน (สํานกังาน

เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2561) 

แนวโน้มของการศึกษาไทยในระดับอุดมศึกษา 

การวิเคราะห์การศึกษาในประเทศภายใตก้ารใชแ้ผนการศึกษาแห่งชาติพระราชบญัญตัิ(พ.ร.บ.)

การศึกษาแห่งชาติรวมถึงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อีกทั�งความพยายามของทุกส่วนใน

การมุ่งมั�นพฒันาการศึกษาในประเทศที�ผ่านมานั�นสามารถมองใหเ้ห็นถึงสภาพที�ยงัไม่มีการพฒันาอยา่ง

ชดัเท่าที�ควร ซึ� งมีแนวโนม้ดา้นบวก 5 ดา้น ต่อไปนี�  ดา้นแรก หลกัสูตรใหม่เกิดขึ�นจาํนวนมาก จากการ

เปลี�ยนแปลงและการแข่งขนัในดา้นเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ทาํให้คนในสังคมตอ้งการเพิ�มความรู้

ความสามารถให้ทันต่อการเปลี�ยนแปลงจึงหันมาสนใจศึกษาต่อในหลักสูตรที�ตอบสนองต่อการ

เปลี�ยนแปลงของเศรษฐกิจ ดงันั�น เพื�อตอบสนองต่อความตอ้งการของคนในสังคมสถาบนัการศึกษาจึง

มุ่งพฒันาหลกัสูตรใหม่ๆ อาทิ หลกัสูตรที�บูรณาการระหว่างสองศาสตร์ขึ�นไป เช่น ระดับอาชีวศึกษา

หลักสูตรเดียวจะมีหลายสาขาวิชาเรียนช่างยนต์จะผนวกการตลาดและการบัญชีเข้าไปด้วยเป็นต้น 

หลกัสูตรที�ให้ปริญญาบตัร � ใบ และมีการพฒันาหลกัสูตรให้ทนัสมยัตลอดเวลา ดา้นที�สอง หลกัสูตร
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นานาชาติมีแนวโน้มมากขึ�น เนื�องจากสภาพของโลกยุคปัจจุบนัที�มีการเชื�อมโยงดา้นการคา้และการ

ลงทุน ทาํให้ตลาดแรงงานในอนาคตตอ้งการคนที�มีความสามารถดา้นภาษาต่างประเทศ ส่งผลใหค้วาม

ต้องการการศึกษาที� เป็นภาษาสากลมีมากขึ�น ที�สําคญัการเปิดเสรีทางการศึกษา ยงัเป็นโอกาสให้

ส ถ าบัน ก ารศึก ษ าจาก ต่างป ระเท ศ เข้ามาจัดก ารศึ ก ษ าใน ป ระเท ศไท ย แ ละ เปิ ด ห ลักสู ต ร

ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาองักฤษ ภาษาจีน ภาษาญี�ปุ่น ฯลฯ ยิ�งมีส่วนกระตุน้ให้หลกัสูตรการศึกษา

นานาชาติมีแนวโน้มไดรั้บความนิยมมากขึ�นแต่เนื�องจากหลกัสูตรนานาชาติมีค่าใชจ่้ายสูงดังนั�น การ

เรียนในหลกัสูตรนี� ยงัคงจาํกดัอยูใ่นกลุ่มผูเ้รียนที�มีฐานะดี ดา้นที�สาม การจดัการศึกษามีความเป็นสากล

มากขึ�น สภาพของโลกที�มีการเชื�อมโยงในทุกด้านร่วมกันทั�วโลก ส่งผลให้เกิดการเคลื�อนยา้ยองค์

ความรู้กฎกติกา การดําเนินการด้านต่าง ๆ ทั� งการค้า การลงทุน การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และ

วฒันธรรม เชื�อมต่อถึงกนั ประกอบการเปิดเสรีทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดการหลั�งไหลหลกัสูตรการ

เรียนการสอน บุคลากรดา้นการสอน หลกัสูตรจากสถาบนัการศึกษาต่างประเทศเขา้สู่ไทยอนัมีผลทาํให้

เกิดการเปรียบเทียบและผลกัดันให้สถาบันการศึกษาไทยต้องพฒันาการ จัดการศึกษาที�มีความเป็น

สากลที�เป็นที�ยอมรับ อีกทั�งการเปิดเสรีทางการคา้และการลงทุนกบันานาประเทศของไทย ไดส่้งผลให้

เกิดความตอ้งการการศึกษาที�มีคุณภาพทดัเทียมในระดบัสากล ดา้นที�สี�  ความเหลื�อมลํ�าดา้นโอกาสทาง

การศึกษาลดลง เนื�องจากสภาพการเรียกร้องสิทธิมนุษยชนที�เป็นกระแสระดบัโลกเกิดขึ�น ควบคู่กับ

คลื�น ประชาธิปไตยแผ่ขยายวงกวา้งถึงไทยรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที�ส่งเสริมการเพิ�มสิทธิเสรีภาพแก่

ประชาชนอีกทั�งสภาพการใชเ้ทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนการสอน ทาํให้ช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูล

ข่าวสารเข้าถึงคนได้อย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตาม อาจเป็นได้ว่าความเหลื�อมลํ� าด้านโอกาสทาง

การศึกษาจะลดลงในกลุ่มสถาบนัการศึกษาของรัฐส่วนการจัดการศึกษาโดยสถาบนัการศึกษาเอกชน 

ผูเ้รียนที�ครอบครัวมีรายไดน้้อยอาจเขา้รับบริการทางการศึกษาไดล้ดลง เนื�องจากค่าเล่าเรียนแพง ดา้น

สุดท้าย โอกาสรับบริการทางการศึกษาที�มีคุณภาพเพิ�มขึ�น เมื�อเปิดเสรีทางการศึกษา จะก่อเกิดการ

แข่งขนัในการจดัการศึกษาจากสถาบนัการศึกษาทั�งในและต่างประเทศมากขึ�น หากพิจารณาในแง่บวก

การเปิดเสรีทางการศึกษา เป็นการสร้างโอกาสให้คนไทยไดรั้บการศึกษาที�มีคุณภาพ เนื�องดว้ยสถาบนั

แต่ละแห่งจะแข่งดา้นคุณภาพมากขึ�น โดยเฉพาะอยา่งยิ�งสถาบนัอุดมศึกษาคุณภาพการศึกษาจะเพิ�มขึ�น

ค่อนขา้งมากเนื�องจากการเปิดเสรีทางการศึกษา ที�เปิดโอกาสให้สถาบนัอุดมศึกษาต่างชาติเขา้มาเปิด

การเรียนการสอน จึงเป็นแรงกดดันให้สถาบนัอุดมศึกษาไทยตอ้งพฒันาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ�น 

(ประหยดั พิมพา, 2561) 
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การเรียนออนไลน์กับการศึกษาไทยในระดบัอุดมศึกษา 

 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์เป็นสิ�งใหม่ในการรับรู้ของบุคคลทั�วไป แต่สําหรับแวดวง

การศึกษาไดรั้บรู้และตระหนักถึงการเปลี�ยนแปลงที�จะเกิดขึ�นก่อนที�จะมีการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส

โคโรน่าหรือโควิด-�� แลว้ด้วยกระบวนทศัน์การเรียนการสอนในศตวรรษที� �� ที�มีการปรับตวัทีละ

นอ้ย แต่เมื�อมีการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัสโคโรน่าหรือโควิด-�� จึงไดมี้การปรับใชใ้นอตัราที�เร่งขึ�น 

อาจจะมีปัญหาบ้าง แต่เมื�อตั� งหลักได้ก็สามารถนํามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเลือกใช้

แพลตฟอร์มตามที�ถนดั การออกแบบบทเรียน การจดัการหอ้งเรียน การใชสื้�อในการเรียนการสอน และ

การวดัและประเมินผลการจดัการเรียนการสอน ถึงแมจ้ะมีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ แต่ตอ้ง

ยอมรับว่าการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เป็นวิถีใหม่ที�จะเป็นไปของการศึกษาไทยในอนาคต

อันใกลนี้�  (จักรกฤษณ์ โพดาพล, 2563) จากที�กล่าวมาการศึกษาไทยในปัจจุบัน นั� นเป็นยุคแห่งการ

เรียนรู้ที�เปิดกวา้ง และมีหลากหลายรูปแบบให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตวัเองไดอ้ยา่งรวดเร็วโดยการ

นาํเทคโนโลยีเขา้มามีส่วนกบัการเรียนการสอนของไทยในระดบัอุดมศึกษา เพื�อให้กา้วทนัโลกยคุใหม่

ที�ไร้ขอบเขตภายใตจิ้นตนาการของมนุษย ์การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ที�เกิดขึ�นได้ทุกที�ทุกเวลา 

ดังนั� นการเรียนออนไลน์จึงเหมาะสมกับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในปัจจุบัน เพื�อเป็นการ

ส่งเสริมและพฒันาการเรียนการสอนที�สนับสนุนให้ผูเ้รียนสามารถใชเ้ทคโนโลยีเพื�อศึกษาหาความรู้

เพิ�มเติม และผูเ้รียนยงัเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้เพื�อให้เกิดการแลกเปลี�ยนความรู้อย่างต่อเนื�อง

ตลอดเวลา ทั�งระหว่างผูส้อนและผูเ้รียนเอง 

  

บทสรุป 

 การศึกษาไทยในปัจจุบันนั� นจาํเป็นที�จะต้องพึ� งพาและอาศัยเทคโนโลยีต่าง ๆเนื�องจากใน

ปัจจุบันนั�นได้มีอุปสรรคต่าง ๆมากมายที�ทาํให้การศึกษาต้องหยุดชะงักและขาดความต่อเนื�องทาง

การศึกษาที�ทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อผูเ้รียน ซึ� งอุปสรรคต่าง ๆนั�นไม่สามารถที�จะยบัย ั�งหรือคาดการณ์ได้

ว่าจะเกิดขึ�น ซึ� งการที�นาํเทคโนโลยีเขา้มามีส่วนร่วมกบัการศึกษาทาํให้การศึกษามีความต่อเนื�องและ

สามารถที�จะเรียนรู้ได้ทุกสถานที� ซึ� งนั�นจะส่งผลในดา้นที�ดีแก่การศึกษาของไทยเพราะผูเ้รียนทุกคน

สามารถที�จะเกิดการเรียนรู้ไดต้ลอดเวลาและยงัทาํให้การศึกษาของไทยเกิดการพฒันาและยงัสามารถที�

จะพัฒนาบุคลากรต่าง ๆให้เกิดความตื�นตัวกับการเรียนรู้ในปัจจุบันที� ทุกสิ� งทุกอย่างเกิดความ

เปลี�ยนแปลงไปอย่างมาก แต่ถึงอยา่งไรแมว้่าจะมีการนาํเทคโนโลยีต่าง ๆ เขา้มามีมีส่วนเกี�ยวขอ้งกบั
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การศึกษาก็ใช่ว่าจะไม่มีปัญหาเกิดขึ�นเพราะเนื�องจากในปัจจุบนัยงัคงมีความเหลื�อมลํ�าทั�งเรื�องของฐานะ

ทางครอบครัวและความรู้ในเรื�องเทคโนโลยีต่าง ๆที�ผูเ้รียนทุกคนนั�นยอ่มมีไม่เท่ากนัแต่การศึกษายงัคง

เป็นสิ�งที�สําคญัที�สุดต่อผูเ้รียนทุกคน ดังนั�นการจดัการศึกษาของไทยจึงตอ้งอาศยัเทคโนโลยีและการ

เรียนรู้จากการศึกษาสภาพจริงของสังคมและสิ� งแวดล้อมมากกว่าการเรียนรู้ในสถานศึกษา และ

จาํเป็นตอ้งมีการวดัผลและการประเมินผลการเรียนรู้จากการใชเ้ทคโนโลยดีว้ย 
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โครงการจดักจิกรรมสําหรับเด็กก่อนวยัเรียน  

มูลนธิิเดก็อ่อนในสลมัฯ บ้านเสือใหญ่ 

Preschool Activities Project in Foundation for Slum Child Care at Ban Sur Yai 

 

ฆนาคม เรืองแสน1 / ศักระพ ีพัวพันธ์สวัสดิ�2 / อัชชมา สมบูรณ์3 / พิจาริน แสงเงิน4 

กัมปนาท บริบูรณ์5 / เอกภูมิ เจียมวิทยานุกูล6 
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Educational Technology, Bachelor of Education, Srinakharinwirot University 
5-6ภาควชิาการศึกษาผูใ้หญ่และการศึกษาตลอดชีวติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

 

บทคดัย่อ 

         มูลนิธิเด็กอ่อนในสลมั ฯ จดัขึ�นโดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กอ่อนวยั � - � ปี ใน

ชุมชนแออดั ในเขตกรุงเทพฯ ชุมชนแออดัเกิดขึ�นจากผูค้นที�อพยพยา้ยถิ�นจากชนบทมาสู่เมืองหลวง  

ดว้ยความเชื�อวา่พวกเขาจะสามารถหางานทาํและมีชีวิตที�ดีขึ�น และดว้ยความไม่มีที�อยูอ่าศยัพวกเขาจึง

สร้างบา้นของตวัเองขึ�นมาบนที�ดินของผูอ้ื�นที�พอจะสร้างบา้นได ้ และอยูก่นัอยา่งแออดั เด็ก ๆ ที�อยูใ่น

ครอบครัวเหล่านี� จึงเติบโตมาท่ามกลางสภาพแวดลอ้มที�เป็นแหล่งเสื�อมโทรม และบางแห่งเต็มไปดว้ย

ปัญหายาเสพติดและอนัตรายต่าง ๆ  ดงันั�น งานของมูลนิธิ ฯ จึงเขา้ไปช่วยเหลือเดก็อ่อนที�อยูใ่นชุมชน

แออดัให้ไดรั้บการพฒันาที�เหมาะสมทั�งทางร่างกายและจิตใจ 

       คณะผูจ้ดัทาํโครงการไดม้ีโอกาสไปปฏิบติัการจดัการศึกษาและพฒันาชุมชน จดักิจกรรมการเรียนรู้

เพื�อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เดก็ในมูลนิธิบา้นเด็กอ่อนในสลมั โดยไดมี้ฝึกประสบการณ์ในหน่วยงาน

มูลนิธิ คือ จดักิจกรรมใหแ้ก่เดก็กลาง อาย ุ2-3 ปี  เกี�ยวกบัอวยัวะบนร่างกายของเรา และจดักิจกรรม

ใหแ้ก่เด็กโต อาย ุ 4-5 ปี เกี�ยวกบัสัตวน์อ้ยน่ารักและการปลูกฝังให้เด็กรักชาติ โดยในการจดักิจกรรม

ใหแ้ก่เด็กทั�ง 2 วยันี� ไดมี้การใชสื้�อประกอบการจดักิจกรรม คือ สื�อรูปอวยัวะ สื�อจิ�กซอวอ์วยัวะ สื�อส่อง

สตัว ์สื�อจิ�กซอวส์ัตว ์และสื�อธงชาติไทย เพื�อให้เด็ก ๆ ไดเ้กิดการซึมซับประสบการณ์ผ่านการปฏิบติั

และการลงมือทาํ และไดพ้ฒันาทกัษะในดา้นต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กนั 
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คาํสําคัญ :  กิจกรรมการเรียนรู้ , การพฒันาชุมชน 

 

Abstract        

The Foundation for Slum Child Care is set up for improving the quality of life for children 

age between 0-5 years old in the slums of Bangkok. The slum of Bangkok develops from people 

move from upcountry areas to the capital city. They believe that they can get a job and have a better 

life in Bangkok.  People living in slum build their dwellings on other people’s lands and cram in their 

houses. Children in slum grow up under poor living conditions and some slums have high rates of 

drug abuse and children’s risk. Therefore, The Foundation for Slum Child Care has a role on helping 

promote physical and mental health development of children living in slum. 

Project management team had an opportunity to practice education and community 

development. Organized learning activities to promote learning for children in the Foundation of the 

Slum Babies Home By having practiced experience in the Foundation is organizing activities for 

middle aged children 2-3 years about the organs on our body. And organized activities for children 4-

5 years old about cute little animals and instilling patriotic children In organizing activities for both 

children of these ages, media was used to organize activities, namely organ-shaped media. Organ 

jigsaw media Animal viewing media Animal jigsaw media And the Thai national flag media to allow 

children to absorb experience through practice,action And develop skills in various fields at the same 

time. 

 

Keywords: learning activities, community development 

 

บทนํา 

ธรรมชาติและความสนใจของเด็กก่อนวนัเรียนมีลกัษณะเหมือนฟองนํ�า ซึ� งสามารถดูดซับ

เรียนรู้ในสิ�งต่าง ๆ ที�อยูร่อบตวัไดอ้ยา่งรวดเร็ว ดงันั�น พ่อ แม่ ผูป้กครองและผูเ้กี�ยวขอ้งจะเป็นผูมี้

อิทธิพลต่อการปลูกฝัง และพฒันาการเรียนรู้ในดา้นต่าง ๆ ของเด็กอยา่งมาก การเลี�ยงดูและปลูกฝังที�

ถูกตอ้งจึงมีความสาํคญัเป็น อยา่งมาก การพฒันาความสามารถและศกัยภาพของเด็กในช่วงก่อนวยัเรียน 

พ่อ แม่ ผูป้กครองและครูควร คาํนึงถึงพฒันาการในดา้นต่าง ๆ ที�สาํคญั 3 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย ดา้น
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อารมณ์และสังคม และดา้น สติปัญญา ในวยันี�มีพฒันาการที�เด่น ๆ ซึ�งผูป้กครองและผูที้�ใกลชิ้ดเด็กควร

มีความรู้และเขา้ใจ รวมทั�งสงัเกตความสามารถในแต่ละดา้น พร้อมทั�งใหก้ารกระตุน้อยา่งเหมาะสม 

มูลนิธิเด็กอ่อนในสลมัฯ เป็นมูลนิธิ ฯ ที�อุทิศตนดว้ยการดาํเนินกิจกรรมเพื�อการพฒันาเด็กก่อน

วยัเรียนตั�งแต่แรกเกิดจนถึงอาย ุ6 ปี ที�มาจากครอบครัวที�ยากจนที�พกัอาศยัอยูใ่นชุมชนที�มีความเสี�ยง 

และจากครอบครัวที�ประสพภาวะวิกฤติที�พ่อ และแม่ของเด็กไม่สามารถให้การดูแลเด็กได ้ ทั�งนี�การ

ดาํเนินงานของมูลนิธิฯ มีการดาํเนินงานในเชิงรุกดว้ยการเขา้ไปในชุมชนแออดั ใหก้ารอบรม จดัตั�ง

แกนนาํ ตลอดรวมถึง เป็นศุนยก์ลางการฝึกอบรมใหก้บัผูท้าํหนา้ที�ดูแลเด็กก่อนวยัเรียน 

คณะผูจ้ดัทาํโครงการไดม้ีโอกาสไปปฏิบติัการจดัการศึกษาและพฒันาชุมชน จดักิจกรรมการ

เรียนรู้เพื�อส่งเสริมการเรียนรู้ใหแ้ก่เด็กในมูลนิธิบา้นเด็กอ่อนในสลมั ไดมี้ฝึกประสบการณ์ใน

หน่วยงานมูลนิธิ คือ จดักิจกรรมให้แก่เด็กกลาง อาย ุ2-3 ปี  เกี�ยวกบัอวยัวะบนร่างกายของเรา และจดั

กิจกรรมใหแ้ก่เด็กโต อาย ุ 4-5 ปี เกี�ยวกบัสัตวน์อ้ยน่ารักและการปลูกฝังให้เด็กรักชาติ โดยในการจดั

กิจกรรมใหแ้ก่เด็กทั�ง 2 วยันี� ไดมี้การใชสื้�อประกอบการจดักิจกรรม คือ สื�อรูปอวยัวะ สื�อจิ�กซอวอ์วยัวะ 

สื�อส่องสัตว ์สื�อจิ�กซอวส์ัตว ์และสื�อธงชาติไทย เพื�อให้เด็ก ๆ ไดเ้กิดการซึมซับประสบการณ์ผ่านการ

ปฏิบติัและการลงมือทาํ และไดพ้ฒันาทกัษะในดา้นต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กนั และนอกจากไดไ้ปจดั

กิจกรรมใหก้บัเด็ก ๆ แลว้ ยงัไดป้ฏิบติักิจกรรมจิตอาสาให้กบัทางมูลนิธิ คือ การช่วยลา้งจาน เช็ดถว้ย

จาน ลา้งถงั ป้อนขา้วเด็ก เช็ดตวัเด็ก ใส่เสื�อผา้เด็ก และการแจกอาหารกบัเด็ก 

 

วัตถุระสงค์ของการวิจยั 

1. เพื�อให้ทราบถึงสภาพทั�วไปและความเป็นอยูใ่นชุมชนและมูลนิธิเด็กอ่อนในสลมั  

2. เพื�อให้ทราบถึงการทาํหนา้ที�ของมูลนิธิเด็กอ่อนในสลมั 

3. เพื�อใหไ้ดป้ระสบการณ์การจดักิจกรรมสาํหรับเดก็ในแต่ละวยั 

4. เพื�อฝึกประสบการณ์ในการทาํสื�อที�เหมาะสมต่อเด็กแต่ละช่วงวยั 

5. เพื�อพฒันาและส่งเสริมศกัยภาพของเด็กใหดี้ยิ�งขึ�น 
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ทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจยัครั� งนี� มีการทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้งและสรุปตวัแปรหลกัไดด้งันี�  

1. การพัฒนาชุมชน 

              การพฒันาชุมชน คือ การทาํงานกบัประชาชนมิใช่ทาํใหป้ระชาชน เพราะฉะนั�น กิจกรรมใด ๆ 

ที�จะดาํเนินงานในชุมชนนั�นจะตอ้งเป็นกิจกรรมที�มาจากการริเริ�มของประชาชน ประชาชนเป็นเจา้ของ 

บทบาทของผูป้ฏิบติังานพฒันานั�นเป็นผูก้ระตุน้ ชี�นาํใหป้ระชาชนเกิดความคิดริเริ�มในการแกไ้ขปัญหา 

หรือหาทางสนองความตอ้งการของตนแลว้ร่วมกนัทาํงานตามที�คิดขึ�นมาแลว้นั�น การเขา้ไปทาํงานกบั 

ประชาชนในลกัษณะนี�  ผูป้ฏิบติังานพฒันาจะตอ้งเป็นผูที้�สามารถปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มได้

กระทาํตนใหเ้ป็นที�เชื�อถือของประชาชนในชุมชนและตอ้งทาํงานอยา่งมีหลกั งานจึงจะดาํเนินไปอยา่งมี 

ประสิทธิภาพ 

2. การบริการสังคม 

  การบริการสงัคม หมายถึง การดาํเนินงานของตาํรวจภายในขอบเขตของงานดา้นการ

ประชาสัมพนัธ์ การใหบ้ริการและการบรรเทาภยั การฝึกอบรมชุมชนและมวลชนสัมพนัธ์ การ

ปฏิบติัการทางจิตวิทยา การ ปลูกฝังอุดมการณ์ การทางานองคก์รมวลชน กลุ่มบุคคล องคก์รทั�งภาครัฐ

และเอกชน ใหก้ารสนบัสนุนการ ปฏิบตัิของตาํรวจในทุกภารกิจบนพื�นฐานของความเชื�อถือ ศรัทธา 

และความพงึพอใจในการให้บริการของ ตาํรวจ เพื�อใหส้ามารถเผชิญต่อปัญหาอาชญากรรม และหรือ

เหตุการณ์สาํคญัทั�งในภาวะปกติ และไม่ปกรติ อนัเนื�องมาจากการกระทาของผูก้ระทาผดิ หรือฝ่ายตรง

ขา้ม จากการคุกคามของสาธารณะภยั รวมทั�งภยั คุกคามจากวิกฤตการณ์ทางดา้นเศรษฐกิจ การเมือง 

การปกครอง และสงัคมจิตวิทยา ไดท้นัต่อเหตุการณ์และมี ประสิทธิภาพ 

  ดงันั�น จากการทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้ง สรุปตวัแปรไดจ้าํนวน 2 หมวด คือ (1) การ

พฒันาชุมชน (2) การบริการสงัคม ซึ�งมีแนวคิดและทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้ง คือ แนวคิดและทฤษฎีเกี�ยวกบั

กลุ่ม / องคก์รชุมชน (เฉลียว บุรีภกัดี และคนอื�น ๆ ���� : ��– 82 ) กล่าวว่า กลุ่มหรือองคก์รชุมชน ( 

Group of Community Organization) ถือเป็นกลไกที�สาํคญัยิ�งในการพฒันาชุมชนที�ก่อใหเ้กิดความยั�งยนื

เพราะองคก์ร คือ รูปแบบของการรวมตวัทางสงัคมทาํใหเ้กิดอาํนาจทางสงัคมที�จะตอ้งถ่วงดุลกบัอาํนาจ

รัฐและอาํนาจเงิน  เป็นการรวมตวักนัของชาวบา้นตั�งแต่ 2 คน 21 ขึ�นไป ซึ�งมีชื�อเรียกกนัไดห้ลายอยา่ง 

เช่น องคก์รชุมชน องคก์รประชาชนองคก์รชาวบา้น หรือกลุ่มสนใจ กลุ่มเป็นการรวมตวัของประชาชน

ในหมู่บา้นหรือตาํบลของกลุ่มตั�งแต่ 2 คนขึ�นไป เพื�อดาํเนินกิจกรรมใด กิจกรรมหนึ�งตามวตัถุประสงค์

ของกลุ่มเอง หรือสนองวตัถุประสงคข์องทางราชการหรือหน่วยงานเอกชนที� ไดรั้บการสนบัสนุนกลุ่ม
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ที�จดัตั�งอาจเป็นการจดัตั�งอยา่งไม่เป็นทางการไม่มีกฎหมายรองรับ แต่อาจมีระเบียบ ทางราชการหรือ

ระเบียบของกลุ่มที�จดัทาํขึ�นเอง เพื�อใชเ้ป็นแนวทางดาํเนินกิจกรรมของกลุ่ม ส่วนกลุ่มที�เป็น ทางการ ซึ� ง

จดัตั�งขึ�นโดยมีกฎหมายรองรับเป็นนิติบุคคลหรือไม่เป็นนิติบุคคลแลว้แต่กรณี ดงันั�น กลุ่มหรือองคก์ร

ชุมชนในการพฒันาชุมชนนั�นลกัษณะของการรวมตวัของกลุ่มตอ้งเกิดจากบุคคลในชุมชนที�มีปัญหา

หรือความตอ้งการบางอยา่งที�คลา้ยคลึง ซึ�งการมาร่วมกนัแกไ้ขปัญหาของชุมชนทาํให้เกิดพลงัในการ

ผลกัดนัหรือต่อรองเพื�อแกไ้ขปัญหาที�ชุมชนเผชิญอยูไ่ดห้มดสิ�นไป ทั�งนี� เพราะการพฒันาชุมชนใน

ลกัษณะของการรวมตวัดว้ยระบบกลุ่มนั�น เป็นการนาํเอาบุคคลในชุมชนเขา้มารวมตวักนัเป็นกลุ่ม ซึ� งมี

ผลที�ก่อใหเ้กิดความสามารถในการพฒันากลุ่มจึงมีอิทธิพลเหนือบุคคล โดยเฉพาะอยา่งยิ�งหากกลุ่มที�มี

การรวมตวัเกิดความเขม้แขง็ก็จะสามารถทาํใหเ้กิดพลงัในการ ต่อรอง เพื�อสร้างผลประโยชน์ร่วมกนั 

รวมทั�งเสริมสร้างความเสมอภาค ความมั�นคงในชุมชน ดงันั�นจึงมี ความจาํเป็นที�ตอ้งส่งเสริม 

สนบัสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มของประชาชน เพื�อใหก้ลุ่มประชาชนภายในชุมชน สามารถแกปั้ญหาที�

ชุมชนเผชิญอยูใ่ห้หมดสิ�นหรือเบาบางลง โดยส่งผลใหเ้กิดประโยชน์ต่อการพฒันาชุมชนของตนมาก

ที�สุด 
 

วิธีการดาํเนินการวจิัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่เด็กก่อนวยัเรียน อาย ุ2-5 ปีขึ�นไป โดยมีเด็กกลาง จาํนวน 20 คน และ เด็กโต

จาํนวน 40 คน ในบริเวณชุมชนสลมับา้นเสือใหญ่ กรุงเทพมหานคร 

2. เครื�องมือการวจิัย 

ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสังเกตพฤติกรรม 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจยัครั� งนี�ดาํเนินการในระหว่างวนัที� 15 ตุลาคม  – 5 พฤศจิกายน 2563  

               15 ตุลาคม 2563  

               มีการลงพื�นที�เพื�อสาํรวจสถานที�ปรึกษาพดูคุยเพื�อรวบรวมขอ้มูล และเพื�อจดักิจกรรมในครั� ง

ต่อไป โดยจากการสงัเกตสถานที�และเด็กในมูลนิธิเห็นไดว่้า มูลนิธิฯ มุ่งเนน้การทาํงานดา้นการพฒันา

เด็กตามหลกัของอนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก ใหไ้ดรั้บการพฒันาที�เหมาะสมตามวยั ไดรั้บการปกป้อง

คุม้ครองและการมีชีวติในวยัเด็กที�มีความสุข 

               22 ตุลาคม 2563 
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               จดักิจกรรมโดยการสอนเรื�องสัตวโ์ลก โดยอา้งอิงจากชีวิตประจาํวนัวา่เด็ก ๆ รู้จกัสัตว์

อะไรบา้ง และใชสื้�อไฟฉายส่องสัตว ์เพื�อเป็นการทบทวนความรู้ความเขา้ใจ 

               26 ตุลาคม 2563 

               จดักิจกรรมสอนเรื�องสัตว ์โดยมีการบูรณาการคาํศพัทภ์าษาองักฤษและสีของสัตวแ์ต่ละชนิด 

โดยมีสื�อการสอนเป็นจิ�กซอว ์เพื�อพฒันาการกลา้มเนื�อมดัเลก็ของเด็ก 

               29 ตุลาคม 2563  

               จดักรรมสอนเรื�องอวยัวะในร่างกาย ร่างกายของเราประกอบดว้ยอวยัวะต่าง ๆ อวยัวะที�เรา

สามารถมองเห็นไดเ้ช่น ตา หู จมูก ปาก มือ เทา้ เป็นตน้ โดยใชสื้�อประกอบการจดักิจกรรม คือ สื�อภาพ 

เพื�อใหเ้กิดการเรียนรู้ที�ดีขึ�น 

               2 พฤศจิกายน 2563  

              กิจกรรม “ไตรรงค ์ธงไทย” ให้เด็ก ๆ ทราบถึงความหมายของสีในธงชาติ และร้องเพลงไทยรง

ธงไชย เด็ก ๆ ไดม้ีการเคลื�อนไหวร่างกาย ปรบมือตามจงัหวะ ส่งเสริมพฒันาการตามวยั 

              6 พฤศจิกายน  2563  

             จดักิจกรรมจิ�กซอวร่์างกายสอนเรื�องอวยัวะในร่างกาย ร่างกายของเราประกอบดว้ยอวยัวะต่าง 

ๆ อวยัวะที�เราสามารถมองเห็นไดเ้ช่น ตา หู จมูก ปาก มือ เทา้ เป็นตน้ โดยใชสื้�อประกอบการจดั

กิจกรรมคือ จิ�กซอวเ์พื�อพฒันาการกลา้มเนื�อมดัเลก็ของเด็กและฝึกทกัษะความจาํ 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์พฤติกรรมของเดก็หลกัจากจดักิจกรรมในแต่ละครั� ง 

 

ผลการดาํเนินการวิจัย 

 ในการจดักิจกรรมทั�ง 6 ครั� ง เด็ก ๆ มีความสนใจในการทาํกิจกรรม กระตือรือร้น มีความ

สนุกสนานและใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดีในการทาํกิจกรรม  

              ผลการจดักิจกรรมครั� งที� 1 

              เด็ก ๆ มีความรู้ความเขา้ใจมากยิ�งขึ�น เป็นแหล่งเรียนรู้ที�ดีสาํหรับเด็กในวยัก่อนอนุบาล เพราะ

เด็กจะไดรู้้จกัสัตวช์นิดต่าง ๆ ที�ไม่สามารถพบเห็น ไดใ้นชีวติประจาํวนั สัตวบ์างชนิดอาจเป็นสตัวป่์าที�

หายาก บางชนิดเป็นสัตวมี์พิษ การพาเด็กไปเที�ยวสวนสัตว ์จึงเหมือนเป็นการเปิดโลกกวา้งและเปิด

โอกาสให้เด็กไดเ้รียนรู้ประสบการณ์ใหม่อีกดว้ย 

             ผลการจดักิจกรรมครั� งที� 2 
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             เด็กไดฝึ้กสายตา ฝึกสงัเกต การแยกแยะเส้นสีภาพและจินตนาการ รวมถึงไดเ้กิดการพฒันาของ

กลา้มเนื�อมดัเลก็ 

             ผลการจดักิจกรรมครั� งที� 3 

             เด็ก ๆ สามารถบอกชื�ออวยัวะภายนอกสงัเกตและเปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่าง

ของอวยัวะได ้

             ผลการจดักิจกรรมครั� งที� 4 

             เด็ก ๆ มีความร่าเริง แจ่มใส อารมณ์ดี และรู้ความหมายของสีทั�งสีในธงชาติไทย 

             ผลการจดักิจกรรมครั� งที� 5 

            เด็ก ๆ ฝึกการใชง้านอวยัวะส่วนตาและมือใหส้ัมพนัธ์กนั และไดฝึ้กการสงัเกต รวมทั�งมีไหว

พริบมายิ�งขึ�น 

            สรุปผลการจดักิจกรรมทั�ง � ครั� ง คอื เด็ก ๆ มีความสนใจในการทาํกิจกรรม ใหค้วามร่วมมือใน

การทาํกิจกรรมอยา่งดี ไดเ้รียนรู้การทาํกิจกรรมเป็นกลุ่มและไดรั้บการพฒันาในหลาย ๆ ดา้น เช่น ดา้น

ความรู้ คือ ไดรู้้เกี�ยวกบัสตัวช์นิดต่าง ๆ อวยัวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ดา้นร่างกาย ไดพ้ฒันากลา้มเนื�อ

มดัเลก็ในการหยบิจบัสิ�งต่าง ๆ มากยิ�งขึ�น เพื�อส่งเสริมพฒันาการทางดา้นร่างกาย ดา้นสติปัญญา เด็กได้

ฝึกการมีไหวพริบ ฝึกการคดิอยา่งมีจิตนาการ กล่าวไดว้า่เดก็ ๆ ไดมี้การพฒันาตนเองตามวยัไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 

 

อภิปรายผล 

 จากการปฏิบติัการจดัการศึกษาและพฒันาชุมชน ที�มูลนิธิเด็กอ่อนในสลมั ฯ บา้นเสือใหญ่ 

พบว่า การจดักิจกรรมในแต่ละช่วงวยัตอ้งมีความแตกต่างกนัตามพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก ซึ�ง

ในการพฒันาเด็กในแต่ละช่วงวยันั�นตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการเรียนรู้และพฒันาการของเด็กในแต่ละ

ช่วงวยั โดยการเรียนรู้ที�ดีของเด็กนั�นขึ�นอยูก่บัการลงมือปฏิบติั และการซึมซบัประสบการณ์เป็นหลกั 

ซึ�งจะสอดคลอ้งกบัทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของเพียเจต ์ที�กล่าวว่า กระบวนการทางสติปัญญา

ของเด็กจะเกิดขึ�นจากการปรับตวัให้เขา้กบัสิ�งแวดลอ้มอยู ่2 แบบ คือ การซึมซบัประสบการณ์ 

(Assimilation) และการปรับโครงสร้างสติปัญญา (Accommodation) ตามสภาพแวดลอ้มเพื�อใหเ้กิด

ความสมดุลในความคิดความเขา้ใจ (Equilibration) อธิบายง่าย ๆ คือ เด็กจะซึมซับประสบการณ์ที�เขา

ไดรั้บ แลว้มารวมเขา้ดว้ยกนัเพื�อทาํใหเ้กิดกระบวนการคดิเกิดขึ�น มีการเชื�อมโยงระหว่างเรื�องเก่าที�เคย
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เรียนรู้มา ผสมกบัเรื�องใหม่เขา้ดว้ยกนั ซึ�งเกิดขึ�นอยา่งต่อเนื�องจนทาํให้เกิดการเปลี�ยนแปลงในความคิด

และความเขา้ใจของเด็ก (Lalimay: 2563) 

ดงันั�นในการพฒันาเด็กในแต่ละช่วงวยัจึงมีความสาํคญัอยา่งมาก ไม่วา่จะเป็นในดา้นของ

ร่างกาย ดา้นสติปัญญาและภาษา รวมถึงดา้นสังคมและอารมณ์ ซึ� งจะทาํใหเ้ด็กไดเ้ติบโดอยา่งมีศกัยภาพ

และมีคุณภาพ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ควรมีช่วงเวลาที�เหมาะสมในการจดักิจกรรม เช่น สามารถจดักิจกรรมแบบเต็มวนัได ้เพื�อใหไ้ด้

สงัเกตและเรียนรู้การทาํงานในมูลนิธิและการพฒันาเด็กอ่อนวยัก่อนเรียนไดอ้ยา่งเต็มที� 
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ภาคผนวก 
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กิจกรรมอื�น ๆ 
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โครงการฝึกประสบการณ์ในหน่วยงาน 

ศูนย์สร้างสุขทุกวัยวัดดอกไม้ ภายใต้การศึกษาเพื�อพฒันาชุมชนอย่างยั�งยืน 

Summary of the Training Program at Wat Dok Mai Happiness Center for All of 

Ages, under Education for Sustainable Community Development 

 

ปัฐธวีภรณ์ นิ�มดาํ1 / คุณานนต์ ศิริเขตร์2  / นภางค์พัฒน์ แสนสุข3 / วนิสตา ศรีสนาม4 /   

กัมปนาท บริบูรณ์5  / เอกภูมิ เจยีมวิทยานุกลุ6 

Patthaweepron Nimdum / Khunnanon Siriket / Napangpat Sansuk  / Wanissata Srisanam / 

Gumpanat Boriboon / Ekapum Jiemwittayanukul 
1-4สาขาวชิาเอกเทคโนโลยกีารศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
Educational Technology, Bachelor of Education, Srinakharinwirot University 
5-6ภาควชิาการศึกษาผูใ้หญ่และการศึกษาตลอดชีวติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

Department of Adult Education and Lifelong Education of Education, Srinakharinwirot University 

 

บทคดัย่อ 

        วตัถุประสงคข์องโครงการในครั� งนี�  1) เพื�อศึกษาพฤติกรรมของผูสู้งอายขุณะเขา้ร่วมกิจกรรมร้อง

เพลงในศูนยส์ร้างสุขทุกวยัวดัดอกไม ้2) เพื�อจดักิจกรรมนนัทนาการสาํหรับผูสู้งอาย ุในศูนยส์ร้างสุข

ทุกวยัวดัดอกไม ้ภายใตกิ้จกรรมดา้นดนตรีและการร้องเพลง ซึ� งกลุ่มผูจ้ดัโครงการไดจ้ดักิจกรรมดา้น

ดนตรีและการร้องเพลง (Music and Singing)   

        ผลการดาํเนินงาน ไดพ้บว่าประเทศไทยมีประชากรผูสู้งอายเุพิ�มขึ�น ขณะที�บุคคลในวยัทาํงานและ

วยัเด็กมีประชากรลดลง เช่นเดียวกนั อาจกล่าวได้ว่าประเทศไทยกาํลงักา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุอย่าง

เต็มที� โดยในที�นี�  ผูสู้งอายหุมายถึงผูที้�มีอายตุั�งแต่ 60 ปีขึ�นไป เป็นวยัที�พน้จากการทาํงาน แมผู้สู้งอายจุะ

มีสภาพร่างกายเสื�อมถอยลง ความมีบทบาททางสังคม กิจกรรมในการประกอบอาชีพลดลง แต่ก็มิได้

หมายความว่าผูสู้งอายุจะไม่สามารถทาํกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ซึ� งกิจกรรมนันทนาการนั� นคือ 

กิจกรรมที�ทาํในช่วงเวลาว่างเป็นสื�อที�ก่อให้เกิดการพฒันาหรือความเจริญทางกาย อารมณ์ สังคมและ

สติปัญญา โดยกิจกรรมนนัทนาการเหล่านี�จะทาํให้ผูสู้งอายผุ่อนคลายความเครียดมีความบนัเทิง พร้อม

กนันั�นยงัช่วยทาํให้คุณภาพชีวิตของผูสู้งอายดีุขึ�น เป็นการทาํให้ร่างกายสดชื�น และยงัส่งผลให้ร่างกาย 
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จิตใจของตวัผูสู้งอายตืุ�นตวัอยูเ่สมอ และถา้เป็นกิจกรรมที�ทาํใหร่้างกายผูสู้งอายไุดเ้คลื�อนไหวกจ็ะส่งผล

ให้ร่างกายแข็งแรงขึ�นดว้ย แต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมนันทนาการนั� นก็ตอ้งมีการพิจารณาตามความ

เหมาะสมสําหรับผูสู้งอายแุละควรคาํนึงถึงความปลอดภยัอยู่เสมอด้วย ซึ� งทางศูนยส์ร้างสุขทุกวยัวดั

ดอกไมไ้ดม้ีกิจกรรมเพื�อผูสู้งอายใุหท้างเราไดไ้ปฝึกประสบการณ์และเก็บขอ้มูลเกี�ยวกบัการทาํกิจกรรม

ต่าง ๆ ที�ช่วยสร้างความสุขให้แก่ผูสู้งอายไุด ้ภายใตก้ารจดักิจกรรมในดา้นของดนตรีและการร้องเพลง 

(Music and Singing) ซึ� งคือ กิจกรรมที�ถ่ายทอดความรู้สึก แสดงออกตวัตน ของบุคคล ดนตรีเป็นการ

ระบายอารมณ์เป็นการผ่อนคลายความเครียดขณะทาํงานหรือเวลาว่างสาํหรับผูสู้งอายุ ณ ศูนยส์ร้างสุข

ทุกวยัวดัดอกไม ้

 

คาํสําคัญ: การพฒันาชุมชน, การบริการสงัคม 

 

Abstract  

             The purpose of this project: 1) to study the behaviour of the elderly while participating in 

singing activities in the centre for the wat dok mai happiness center for all of ages 2) to organize a 

celebration for the elderly in the wat dok mai happiness center for all of ages under the activity of 

music and singing, in which the group of organizers has organized activities in music and singing.  

All activities are organized as follows: Thailand has a growing elderly population while 

people in working age and the population of children has decreased, as well as it could be said that 

Thailand will become a full-fledged ageing society. the elderly refers to a person who is 60 years of 

age or over of the age who are out of work.  Even though the elderly have deteriorating physical 

condition, social roles and occupational activities are decreased but this does not mean that the elderly 

cannot do any recreational activities. Recreational activities are activities performed during free time 

it is what contributes to the development of physical, emotional, social and intellectual development. 

             And these activities will relieve stress and have excitement, at the same time that will 

improve the quality of life of the elderly. It makes the body fresh, challenge the body and mind of the 

elderly are always alert. And activities that move the body will make the body of the elderly stronger. 

Recreational activities that are considered appropriate for the elderly should always be considered 

safety. Under the theme of Music and Singing, which is an activity that conveys feelings, expresses 
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one's identity, music is an emotional relaxation of stress during work or leisure for the elderly, at the 

wat dok mai happiness center for all of ages. 

 

Keywords: community development, service learning 

 

บทนํา 

ประเทศไทยกาํลงัจะกา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุการเปลี�ยนแปลงและเตรียมพร้อมให้ผูสู้งอายุมี

คุณภาพชีวิตที�ดีและใชชี้วิตร่วมกบัผูอ้ื�นในสังคมได้อยา่งมีความสุขเป็นเรื� องสําคญั การเปลี�ยนแปลง

โครงสร้างประชากรของประเทศไทยทาํให้ ประชากรในวยัผูสู้งอายุเพิ�มขึ�นโดยมีผลต่อเปลี�ยนแปลง

ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม มีผลให้ลักษณะครอบครัวไทย เปลี�ยนจากครอบครัวขยาย (Extend 

Family) ไปสู่ครอบครัวเดี� ยว (Nuclear Family) ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวลดลง 

จาํนวนผูที้�จะทาํหนา้ที�ดูแลผูสู้งอายใุนครอบครัวลดลง มีเวลาให้ผูสู้งอายลุดลง ขาดการให้ความรักและ

ความอบอุ่น ผูสู้งอายจึุงถูกทอดทิ�งให้อยูโ่ดดเดี�ยวและดาํเนินชีวิตเพียงลาํพงั สภาพสังคมที�เปลี�ยนแปลง

ไป ทาํให้ผูสู้งอายุตอ้งเผชิญกบัปัญหาในการปรับตัวเพื�อให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน ทั� งในด้าน

ความคิด ความเขา้ใจและค่านิยมต่าง ๆ ซึ� งก่อให้ผูสู้งอายุเกิดความน้อยใจ ความเครียด           ความคบั

ขอ้งใจ แยกตวัออกจากสังคม ขาดสัมพนัธภาพกบัสมาชิกในครอบครัว ทอ้แทแ้ละเบื�อหน่ายในชีวิต 

ประกอบกบัวยัสูงอายเุป็นวยัที�ตอ้งเผชิญกบัรูปแบบการดาํเนินชีวิตแบบใหม่ ตอ้งออกจากงานมีรายได้

ลดลง ภาวะสุขภาพเสื�อมลง มีโรคทางกายเพิ�มมากขึ�น มีสารชีวเคมีและฮอร์โมนลดลง การสูญเสียสิ�ง

สําคญัของชีวิต เช่น การสูญเสียคู่ชีวิต เพราะตายจาก การสูญเสียบุตรเพราะแยกไปมีครอบครัว การ

สูญเสียตาํแห่งหนา้ที�การงาน การสูญเสียสถานภาพหรือบทบาททางสังคม ตลอดจนการสูญเสียการเป็น

ที�พึ� งของครอบครัว สิ�งเหล่านี� ลว้นเป็นปัจจยัสาํคญัที�ส่งผลกระทบต่อจิตใจของผูสู้งอายุ หากผูสู้งอายุ

ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากบุคคลใกล้ชิดด้วยแล้ว จะยิ�งทาํให้ผูสู้งอายุวา้เหว่ มีภาวะซึมเศร้าและ

ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองลดลงจนเกิดความรู้สึกสิ�นหวงั แยกตวัออกจากสังคม เป็นผลให้เกิดความ

ผดิปกติทางจิตใจที�รุนแรงและอาจเป็นอนัตรายต่อชีวิตได ้ดงันั�น ทางกลุ่มผูจ้ดัทาํโครงการจึงไดเ้ล็งเห็น

ถึงความสําคญัในดา้นนี�  จึงเกิดเป็นการจดัการโครงการภายใตกิ้จกรรมนันทนาการโดยมีการพิจารณา

ตามความเหมาะสมกบักลุ่มและลกัษณะของผูสู้งอาย ุซึ� งคือกิจกรรมดา้นดนตรีและการร้องเพลง (Music 

and Singing) เพื�อให้กลุ่มผูสู้งอายุไดมี้การถ่ายทอดความรู้สึก และมีความกลา้แสดงออก เพื�อเป็นการ
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ระบายอารมณ์ อีกทั�งยงัช่วยผอ่นคลายความเครียด และภาวะซึมเศร้าอีกดว้ย ซึ� งไดมี้การจดัโครงการให้

สาํหรับกลุ่มผูสู้งอาย ุกบัทางศูนยส์ร้างสุขทุกวยัวดัดอกไม ้เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย           

1. เพื�อศึกษาพฤติกรรมของผูสู้งอายขุณะเขา้ร่วมกิจกรรมร้องเพลงในศูนยส์ร้างสุขทุกวยัวดั 

ดอกไม ้

2. เพื�อจดักิจกรรมนนัทนาการสาํหรับผูสู้งอาย ุในศูนยส์ร้างสุขทุกวยัวดัดอกไม ้ภายใต ้

กิจกรรมดา้นดนตรีและการร้องเพลง (Music and Singing)   

 

ทบทวนวรรณกรรม 

การวิจยัครั� งนี� มีการทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้งและสรุปตวัแปรหลกัไดด้งันี�  

1. การพัฒนาชุมชน 

 สุเทพ เชาวลิต (2524) ไดก้ล่าวว่า การพฒันาชุมชน คือ “การพฒันาความคิดและความสามารถ

ของประชาชนในการทาํงานร่วมมือกนัภาครัฐและภาคประชาชนและระหวา่งประชาชนดว้ยกนัเอง”  

ไพศาล สรรสรวิสุทธิ�  (2550) ไดก้ล่าว หลกัการ วิธีการและกระบวนการพฒันาชุมชนไวด้งันี�  

1) ทุกคนในชุมชนตอ้งให้ความร่วมมือให้เกิดประโยชน์ไดม้ากที�สุดในการสร้างความเจริญให้

ทอ้งถิ�นนั�นดีขึ�น 

2) ทุกคนในชุมชนควรจะไดรั้บการส่งเสริมให้ไดเ้ขา้ร่วมในการปฏิบติังานตามแผนการปฏิบตัิ

ต่าง ๆ ตามโครงการพฒันาชุมชน 

3) จะตอ้งเปิดโอกาสให้ทุกคนไดแ้สดงความคิดเห็นของตนโดยเสรี เพื�อจะไดรั้บความคิดเห็น

ต่าง ๆ ตลอดจนความตอ้งการของผูค้นในทอ้งถิ�น 

4) ผูน้าํชุมชนควรที�จะไดรั้บการเปลี�ยนตวักนับา้งตามสถานการณ์ที�เปลี�ยนไปและจะตอ้งมีการ

เตรียมบุคคลที�จะทาํหนา้ที�เป็นผูน้าํชุมชนไวห้ลาย ๆ คน 

5) พงึใหก้ารศึกษาแก่คนในชุมชนอยูเ่สมอเพื�อใหท้นัต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที�เปลี�ยนแปลงไป 

6) หากจะตอ้งมีการจดัตั�งหน่วยงานหรือองคก์ารนั�นจะตอ้งสามารถทาํหน้าที�ไดอ้ยา่งดีไม่ใช่ว่า

จดัตั�งหน่วยงานนั�นขึ�นเพื�อแสดงผลของการพฒันาชุมชน 

7) การปฏิบติัตามแผนการปฏิบตัิต่าง ๆ ควรให้เป็นไปตามหลกัประชาธิปไตย เพื�อให้ผูค้นใน

ทอ้งถิ�นไดรั้บรู้และเขา้ใจวิธีการต่าง ๆ ของระบบนี� ไดถู้กตอ้ง 
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2. การบริการสังคม (Service Learning) 

 ประกาย จิโรจน์กุล (2560)  ได้ให้ความหมายว่า เป็นรูปแบบหนึ� งของการจดัการศึกษาแบบ 

experiential education ที�มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งรอบคอบ เพื�อให้นิสิตไดน้าํความรู้ทาง

ทฤษฎีไปสู่การปฏิบติัในการใหบ้ริการแก่ชุมชน หรือสังคม ที�นิสิตเป็นผูเ้รียนรู้ดว้ยตนเองและเกิดความ

เขา้ใจถึงสาเหตุของปัญหาทางสังคมอย่างลึกซึ� ง ควบคู่กบัการเกิดกระบวนการคิดในจิตใจจนเกิดเป็น

การสร้างความรู้ใหม่ ในขณะเดียวกนัก็ได้มีส่วนร่วมในการบริการสังคม ที�ตอบสนองความตอ้งการ

ของชุมชน ทาํใหนิ้สิตไดเ้ห็นว่าสิ�งที�ทาํนั�น มีคุณค่าและมีความหมาย กิจกรรมที�ให้จะตอ้งสอดคลอ้งกบั

เนื�อหาที�เรียน และระดบัความรู้ของนิสิต  

         โดยการวิจยัครั� งนี� ไดน้าํเสนอกิจกรรม Service-Learning ในรูปแบบที�เป็นกิจกรรรมส่งเสริมหลกั               

ในลกัษณะของโครงการให้บริการในชุมชนวดัดอกไม ้เขตยานนาวา ซึ� งทางคณะนิสิตไดด้าํเนินการ

ภายใตก้ารดูแลของผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. กมัปนาท บริบูรณ์ และอาจารย ์ดร. เอกภูมิ เจียมวิทยานุกูล 

ตามหลกัแนวคิดของ Service- Learning จึงได้มีการเลือกพื�นที�ชุมชนที�จะให้บริการ เป็นศูนยส์ร้างสุข

ทุกวยัวดัดอกไม ้เพื�อเป็นการสร้างประโยชน์ต่อชุมชนและไดผ้ลจากการจดักิจกรรมที�เป็นประโยชน์แก่

การพฒันาชุมชนอยา่งยั�งยนืต่อไป 

 

วิธีดาํเนินการวจิัย 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่กลุ่มผูสู้งอาย ุอาย ุ 50 ปีขึ�นไป จาํนวน 20 คนในบริเวณชุมชนวดัดอกไม ้ 

เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

 2. เครื�องมือวิจัย 

 ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสังเกตพฤติกรรม 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การจดัทาํโครงการในครั� งนี�  ผูจ้ดัทาํไดม้ีการดาํเนินการในระหว่างวนัที� 30 กนัยายน – 2 

พฤศจิกายน 2563 โดยไดมี้การจดบนัทึกสังเกตพฤติกรรมของผูสู้งอายขุณะเขา้ร่วมกิจกรรม ที�พบเจอลง

เพื�อรวบรวม ตรวจสอบ และนาํผลสรุปที�ไดม้าใชใ้นการออกแบบการจดักิจกรรม  
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                                                     ภาพที� 1 ตารางขั�นตอนการดาํเนินงาน 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 วิเคราะห์ความถี�ของพฤติกรรมที�ผูสู้งอายไุดแ้สดงออกขณะเขา้ร่วมกิจกรรม 

 

 ผลการวจิัย 

 ผลการสงัเกตเชิงพฤติกรรม การเขา้ร่วมกิจกรรมของกลุ่มผูสู้งอาย ุ

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 824 

การสังเกตครั�งที� � : วนัที� �� เดือน ตุลาคม พ.ศ. ���� 

รายการพฤติกรรม ระดับความถี�ของพฤติกรรม 

เสมอ 

(4) 

บ่อยครั� ง 

(3) 

บางครั� ง 

(2) 

นานๆ 

ครั� ง 

(1) 

ไม่เคยเลย 

(0) 

�. มีความกระตือรือร้นในการทาํกิจกรรม X     

�. มีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม  X    

�. มีปฏิสมัพนัธ์กบัเพื�อนร่วมกิจกรรม  X    

�. มีการปรับตวัใหเ้ขา้กบัการสภาพแวดลอ้มในการทาํกิจกรรม

อยา่งเหมาะสม 

 X    

�. มีความกลา้แสดงออก และการเป็นผูน้าํในการทาํกิจกรรม  X    

�. มีการช่วยเหลือซึ�งกนัและกนัในระหวา่งการทาํกิจกรรม X     

 

การสังเกตครั�งที� � : วนัที� �7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ���� 

รายการพฤติกรรม ระดับความถี�ของพฤติกรรม 

เสมอ 

(4) 

บ่อยครั� ง 

(3) 

บางครั� ง 

(2) 

นานๆ 

ครั� ง 

(1) 

ไม่เคยเลย 

(0) 

�. มีความกระตือรือร้นในการทาํกิจกรรม X     
�. มีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม  X    
�. มีปฏิสมัพนัธ์กบัเพื�อนร่วมกิจกรรม  X    

�. มีการปรับตวัใหเ้ขา้กบัการสภาพแวดลอ้มในการทาํ

กิจกรรมอยา่งเหมาะสม 
 X    

�. มีความกลา้แสดงออก และการเป็นผูน้าํในการทาํ

กิจกรรม 
 X    

�. มีการช่วยเหลือซึ�งกนัและกนัในระหวา่งการทาํ

กิจกรรม 
 X    
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การสังเกตครั�งที� � : วนัที� �9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ���� 

รายการพฤติกรรม ระดับความถี�ของพฤติกรรม 

เสมอ 

(4) 

บ่อยครั� ง 

(3) 

บางครั� ง 

(2) 

นานๆ 

ครั� ง 

(1) 

ไม่เคยเลย 

(0) 

�. มีความกระตือรือร้นในการทาํกิจกรรม  X    
�. มีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม  X    
�. มีปฏิสมัพนัธ์กบัเพื�อนร่วมกิจกรรม  X    
�. มีการปรับตวัใหเ้ขา้กบัการสภาพแวดลอ้มในการทาํ

กิจกรรมอยา่งเหมาะสม 
 X    

�. มีความกลา้แสดงออก และการเป็นผูน้าํในการทาํ

กิจกรรม 
 X    

�. มีการช่วยเหลือซึ�งกนัและกนัในระหวา่งการทาํ

กิจกรรม 
 X    

 

การสังเกตครั�งที� � : วนัที� 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ���� 

รายการพฤติกรรม ระดับความถี�ของพฤติกรรม 

เสมอ 

(4) 

บ่อยครั� ง 

(3) 

บางครั� ง 

(2) 

นานๆ 

ครั� ง 

(1) 

ไม่เคยเลย 

(0) 

�. มีความกระตือรือร้นในการทาํกิจกรรม X     

�. มีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม X     
�. มีปฏิสมัพนัธ์กบัเพื�อนร่วมกิจกรรม  X    
�. มีการปรับตวัใหเ้ขา้กบัการสภาพแวดลอ้มในการทาํ

กิจกรรมอยา่งเหมาะสม 
 X    

�. มีความกลา้แสดงออก และการเป็นผูน้าํในการทาํ

กิจกรรม 
 X    

�. มีการช่วยเหลือซึ�งกนัและกนัในระหวา่งการทาํ

กิจกรรม 
X     
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การสังเกตครั�งที� � : วนัที� 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ���� 

รายการพฤติกรรม ระดับความถี�ของพฤติกรรม 

เสมอ 

(4) 

บ่อยครั� ง 

(3) 

บางครั� ง 

(2) 

นานๆ 

ครั� ง 

(1) 

ไม่เคยเลย 

(0) 

�. มีความกระตือรือร้นในการทาํกิจกรรม X     
�. มีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม X     
�. มีปฏิสมัพนัธ์กบัเพื�อนร่วมกิจกรรม X     
�. มีการปรับตวัใหเ้ขา้กบัการสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํกิจกรรมอยา่งเหมาะสม 
 X    

�. มีความกลา้แสดงออก และการเป็นผูน้าํในการทาํ

กิจกรรม 
 X    

�. มีการช่วยเหลือซึ�งกนัและกนัในระหวา่งการทาํ

กิจกรรม 
X     

 

การสังเกตครั�งที� 6 : วนัที� 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ���� 

รายการพฤติกรรม ระดับความถี�ของพฤติกรรม 

เสมอ 

(4) 

บ่อยครั� ง 

(3) 

บางครั� ง 

(2) 

นานๆ 

ครั� ง 

(1) 

ไม่เคยเลย 

(0) 

�. มีความกระตือรือร้นในการทาํกิจกรรม X     

�. มีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม  X    
�. มีปฏิสมัพนัธ์กบัเพื�อนร่วมกิจกรรม  X    
�. มีการปรับตวัใหเ้ขา้กบัการสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํกิจกรรมอยา่งเหมาะสม 
 X    

�. มีความกลา้แสดงออก และการเป็นผูน้าํในการทาํ

กิจกรรม 
X     

�. มีการช่วยเหลือซึ�งกนัและกนัในระหวา่งการทาํ

กิจกรรม 
X     

รูปแบบการจัดกจิกรรม 
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เป็นรูปแบบการทาํกิจกรรมร้องพลงแบบเป็นหมู่คณะและแบบรายบุคคล มีการเรียนรู้และฝึกร้องเพลง

หลายๆ เพลง เพื�อให้สมองเกิดการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา รวมไปถึงการใชสื้�อเสริมจงัหวะ ไดแ้ก่ เครื�อง

เสียง เครื� องคอมพิวเตอร์ และเครื� องดนตรีที�ให้จังหวะ ซึ� งในการการประเมินผลจะมีการสังเกตเชิง

พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายที�เขา้ร่วมกิจกรรม ซึ� งเป็นกลุ่มผูสู้งอายุ ตั� งแต่ 6� ปีขึ�นไป ว่ามีความสุข 

สนุกกบัการร้องเพลงและมีการโตต้อบ มีส่วนร่วมในระหว่างทาํกิจกรรมมากนอ้ยเพียงใด 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                            ภาพที� � กิจกรรมนนัทนาการดนตรีและการร้องเพลง สาํหรับกลุ่มผูสู้งอาย ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            ภาพที� � กิจกรรมนนัทนาการดนตรีและการร้องเพลง สาํหรับกลุ่มผูสู้งอาย ุ
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                            ภาพที� � กิจกรรมนนัทนาการดนตรีและการร้องเพลง สาํหรับกลุ่มผูสู้งอาย ุ

 

อภิปรายผล 

โครงการมีความสอดคล้องกับการศึกษาเพื�อพฒันาชุมชนอย่างย ั�งยืน กล่าวคือ ทาํให้เห็นถึง

ความสอดคลอ้งกนัในดา้นของการให้ความสาํคญักบัการพฒันาศกัยภาพที�จะทาํให้เกิดสุขภาพองคร์วม

ที�ไดมี้การกาํหนดศกัยภาพมนุษยไ์ว ้� ดา้นตามหลกัของการพฒันาชุมชนในดา้นบุคคล ซึ� งประกอบไป

ดว้ย ดา้นจิตใจ  ดา้นร่างกาย ดา้นสัมพนัธภาพ ดา้นอารมณ์ ดา้นการตดัสินใจ และดา้นจิตวิญญาณ ซึ� ง

องคป์ระกอบเหล่านี� ไดถู้กนาํมาใชใ้นการออกแบบกิจกรรมของทางศูนยส์ร้างสุขทุกวยัวดัดอกไม ้โดย

ไดมี้การออกแบบให้คนและชุมชนไดมี้ส่วนร่วมและช่วยกนัสนับสนุนการพฒันาศกัยภาพในทั�ง � ดา้น 

โดยมุ่งเน้นการให้ความสําคญัในด้าน สิ� งแวดล้อมของบุคคล ซึ� งคือ ชุมชน เพื�อสนับสนุนให้กลุ่ม

ผูสู้งอาย ุไดมี้ความพร้อมทั�งดา้นร่างกาย สัมพนัธภาพ อารมณ์ การตดัสินใจและจิตวิญญาณ เพื�อนาํไปสู่

การใชชี้วิติในชุมชนไดอ้ยา่งอิสระเหมาะกบัวยัและมีความสุข   

จากที�กล่าวมาขา้งต้นเห็นได้ว่า รูปแบบกิจกรรมของศูนย์สร้างสุขทุกวยั วัดดอกไม้ มีการ

มุ่งเนน้การพฒันาศกัยภาพ ดา้นจิตใจ และอารมณ์ โดยเป็นการสร้างพื�นที�ที�ทาํให้ผูสู้งอายมีุส่วนร่วมใน

กิจกรรมต่าง ๆ กิจกรรมร้องเพลง จึงก่อให้เกิดพื�นที�สาํหรับให้ผูสู้งอายุภายในชุมชนที�มีความสนใจได้

เขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมกนัอยา่งมีความสนุกสนาน ไดพ้ฒันาทกัษะทั�งดา้นร่างกายและจิตใจ ไดรั้บ

ความสุขและรอยยิ�มจากผูค้น ไดเ้ปิดสังคม ไดใ้กลชิ้ดกบัคนอื�น ๆ ในชุมชน มีกลุ่มมีเพื�อนในวยัเดียวกนั
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ที�ร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันซึ� งชี� ให้เห็นว่า โครงสร้างในการที�จะพฒันาชุมชนอย่างย ั�งยืนที�ดีไดน้ั� น หลกั

สาํคญั คือ องคก์รที�มีรูปแบบกลไกที�เป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมกบัชมรมกลุ่มผูสู้งอายุ โดยถือเป็น

ปัจจัยสําคญัที�จะสร้างโอกาสในการพัฒนาเพื�อใช้ชีวิตในชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ เนื�องจากองค์กร

เหล่านี� สามารถเป็นศูนยก์ลางที�จะสามารถพฒันาชุมชนใหเ้จริญกา้วหนา้ไดท้ั�งทางตรงและทางออ้มและ

พฒันาประชาชนในทุกเพศทุกวยัภายในชุมชน ให้เป็นประชากรที�มีคุณภาพรู้จกัช่วยเหลือและร่วมมือ

กนัพฒันาทอ้งถิ�นของตนใหดี้ยิ�งขึ�น  
 

ข้อเสนอแนะ 

�. ควรมีการศึกษาวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแขง็ โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) ของชุมชน

วดัดอกไม ้เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร เพิ�มเติมเพื�อใหเ้ห็นขอ้มูลในหลายๆ ดา้นที�ชดัเจนมากยิ�งขึ�น 

�. รูปแบบกิจกรรมของโครงการควรมีความหลากหลายมากกว่านี�  
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บทคดัย่อ 

 บทความวิจยันี�  มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาปัญหาในการเรียนของนกัเรียนระดบัชั�นมธัยมศึกษาปี

ที� 6 โรงเรียนห้วยเมก็วิทยาคม จงัหวดักาฬสินธุ์ และเพื�อศึกษาปัจจยัที�สัมพนัธก์บัปัญหาในการเรียน

ของนกัเรียนระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� 6 โรงเรียนหว้ยเมก็วิทยาคม จงัหวดักาฬสินธ์ุ การวจิยันี� เป็นการ

วิจยัเชิงปริมาณดว้ยการสุ่มตวัอยา่งนกัเรียนจาํนวน 118 คน ในช่วงภาคการศึกษาที� 2 ปีการศึกษา 2562 

เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัคือแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมนกัเรียนมีปัญหาในการเรียน

ในระดบัปานกลาง โดยจาํแนกปัญหาในการเรียนออกเป็น 6 ดา้น พบว่า นกัเรียนมีปัญหาในการเรียน

ดา้นลกัษณะการจดัการเรียนรู้สูงที�สุด รองลงมาคือปัญหาดา้นทกัษะความรู้ และดา้นสภาพแวดลอ้มการ

เรียน ตามลาํดบั ทั�งนี� เมื�อทาํการทดสอบความแตกต่างคา่เฉลี�ยตามคุณลกัษณะทั�วไปของนกัเรียน พบว่า 

ปัจจยัดา้นผลการเรียนสะสมของนกัเรียนมีความสัมพนัธ์กบัปัญหาในการเรียนของนกัเรียน โดย

นกัเรียนที�มีผลการเรียนสะสมในระดบัสูงจะมีค่าเฉลี�ยการมีปัญหาในการเรียนสูงกว่านกัเรียนที�มีผลการ

เรียนสะสมในระดบัอื�น ๆ ผลการศึกษาครั� งนี�  ชี� ใหเ้ห็นว่าลกัษณะการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียน

ถูกมองว่าเป็นปัญหาสาํคญัในมุมมองของนกัเรียนรวมถึงปัญหาสภาพแวดลอ้มในการเรียนซึ� งเป็นสิ�งที�

โรงเรียนควรเร่งดาํเนินการปรับใหเ้หมาะสมตามบริบทของนกัเรียน 

 

คาํสําคัญ: ปัญหาในการเรียน, นกัเรียนระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� �, โรงเรียนห้วยเมก็วิทยาคม 
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Abstract 

 This research aims to study learning problems of Mathayomsuksa 6 students at Huay Mek 

Wittayakhom School and to study factors related to learning problems of Mathayomsuksa 6 students 

at Huay Mek Wittayakhom School, Kalasin Province. This research was a quantitative research, 

sampling with 118 students during the second semester of the academic year 2019.  A self-

administered survey questionnaire was used in this study. The results found that Overall, the students 

had moderate learning difficulties. When the learning problems were classified into 6 areas, the study 

was found that students had the highest learning problems in learning management. Followed by the 

problem of knowledge skills and learning environment. However, when testing the average difference 

according to the general characteristics of the students, this study was found that the student's 

cumulative performance factors correlated with the students' learning problems. The students with 

high cumulative academic performance had a higher average of learning difficulties than those with 

other cumulative academic results. The results of this study indicated that the nature of the school's 

teaching and learning is seen as a major problem in the student's perspective, including the problem 

of the learning environment, in which the school should accelerate action to optimize the context of 

the student. 

 

Keywords: learning problems, Mathayom Suksa 6 Students,  Huay Mek Wittayakhom School 

 

บทนํา 

จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยที�มุ่งเนน้การแขง่ขนัในหลายดา้น รวมถึงค่านิยมดา้น

การศึกษาที�มุ่งเนน้การประกวดแข่งขนัและใหคุ้ณคา่กบัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนมากกว่าดา้นอื�น ๆ 

ดงันั�นการประสบความสาํเร็จในการเรียนจึงกลายเป็นเงื�อนไขสาํคญัของการประสบความสาํเร็จในชีวิต

ประการหนึ�ง สิ�งเหล่านี�สะทอ้นใหเ้ห็นไดจ้ากความคาดหวงั ความฝัน และความกลวัของคนรุ่นใหม่ 

รวมถึงครอบครัวที�มุ่งเนน้ให้ความสาํคญักบัความสาํเร็จดา้นการศึกษาของบุตรหลานมากเป็นอนัดบั

แรก คนรุ่นใหม่กลวัที�จะทาํใหค้รอบครัวตอ้งผิดหวงัจากการไม่ประสบความสาํเร็จของตนเอง (จุลนี 

เทียนไทย และคณะ, 2563) เมื�อการเรียนเป็นหนา้ที�หลกัของเด็กและเยาวชนที�จะตอ้งทาํใหดี้และ

ประสบความสาํเร็จ สิ�งเหล่านี�ทาํใหเ้ด็กและเยาวชนหลายคนเกิดความกดดนั ขณะเดียวกนัการมีอายอุยู่
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ในช่วงความเป็นวยัรุ่น ซึ�งเป็นวยัที�มีการเปลี�ยนแปลงทางดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ และดา้นอารมณ์ อีกทั�ง

ยงัเป็นช่วงรอยต่อของชีวิต ซึ� งถือวา่เป็นวยัเจริญเติบโตจากเดก็เป็นผูใ้หญ่ การเปลี�ยนแปลงทางสงัคม 

สภาพแวดลอ้มที�เป็นอยู ่ลว้นเป็นปัจจยัหลกัที�ส่งผลใหว้ยัรุ่นเกิดความเครียด และยากที�จะหาทางออก 

จะสังเกตเห็นไดว้่าความเครียดในวยัรุ่นมีมากขึ�น เพราตอ้งเรียนอยา่งหนกั บางส่วนรู้สึกเบื�อหน่ายไม่

อยากเรียน และพบวา่มีเด็กนกัเรียนตอ้งลาออกจากโรงเรียนกลางคนัจาํนวนมากโดยมีแนวโนม้ที�จะ

เพิ�มขึ�น (ณฐัธนีย ์ลิ�มวฒันาพนัธ์, 2562)  ไม่เพยีงเท่านั�นยงัมีปัญหาอีกมากที�เห็นไดจ้ากสื�อต่าง ๆ เช่น 

เวลาเรียนในแต่ละวนัยาวนานเกินไป ผดิหวงัจากการเรียน ทาํเกรดไม่ไดต้ามเป้าหมายที�วางไว ้ความ

กดดนัจากครอบครัว ความกา้วหนา้ทางวิทยาการ ประกอบกบัการแข่งขนัที�สูงขึ�น อาชีพที�บ่งชี� ถึงความ

มั�นคงเป็นปัจจยัสาํคญัที�บอกถึงคุณภาพชีวิต การเลือกเรียนในสาขาที�ตนชอบใหส้ัมพนัธ์กบังานที�

รองรับ ไม่ใช่ความเครียดเพียงหนึ�งเดียว มีสื�อมากมายที�นาํเสนอขา่วเกี�ยวกบัการตกงานของบณัฑิตที�จบ

การศึกษาระดบัปริญญาตรี นบัเป็นสิ�งที�กระตุน้ความเครียดของเดก็นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 6 ไดเ้ป็น

อยา่งมาก การสอบไม่ติดในคณะที�อยากเรียนเป็นความกลวัที�มาพร้อมกบัความเครียด ไม่เพียงเท่านี�  จาก

ปัญหาที�มากขึ�นของเยาวชน ประกอบกบัสถานการณ์ทางสงัคมและสภาพแวดลอ้มที�เป็นอยู ่ส่งผลให้

จาํนวนการฆ่าตวัตายของเยาวชนไทยเพิ�มมากขึ�น ขอ้มูลสถานการณ์โรคซึมเศร้าจากกรมสุขภาพจิต 

พบว่า ปี 2560 กลุ่มเยาวชนอาย ุ20-24 ปี มีอตัราการฆ่าตวัตาย 4.94 ต่อประชากรแสนคน ส่วนในปี 

2561 เพิ�มขึ�นเป็น 5.33 ต่อประชากรแสนคน ซึ�งสอดคลอ้งกบัขอ้มูลการใหบ้ริการสายด่วนสุขภาพจิต 

1323 ในปี พ.ศ. 2561 มีสถิติการให้คาํปรึกษาทางโทรศพัทร์วมทั�งสิ�น 70,534 ครั� ง โดยเป็นกลุ่มเดก็อาย ุ

11-19 ปี กว่า 10,298 ครั� ง หรือคิดเป็นร้อยละ 14.6 (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2562) 

ส่วนขอ้มูลดา้นปัญหาการเรียนของนกัเรียนนั�น จากผลการศึกษาวิจยัที�ผา่นมาพบว่า ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือนั�นเป็นภูมิภาคที�มีปัญหาเด็กดอ้ยโอกาสทางการศึกษาสูงกว่าภูมิภาคอื�น เนื�องจาก

ขาดแคลนปัจจยัพื�นฐานในการดาํรงชีวติและขาดโอกาสการเขา้ถึงบริการของรัฐ (ดาํรง ตุม้ทอง, พชั

รินทร์ สิรสุนทร, รัตนะ บวัสนธ์ และทวีศกัดิ�  ศิริพรไพบูลย,์ 2557) ในขณะที�ปัญหาดา้นการเรียนของ

เด็กในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือนั�นมีสูงกว่าภูมิภาคอื�น ๆ โดยอา้งอิงจากผลการสาํรวจสถานการณ์

ระดบัสติปัญญาเดก็นกัเรียนไทย ปี พ.ศ. ���� พบวา่ นกัเรียนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีระดบั

สติปัญญา (IQ) ระดบันอ้ยกว่าภูมิภาคอื�น ในขณะที�การมีภาวะสมาธิสั�นมีจาํนวนสูงที�สุดในประเทศ

ไทย (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2555) จากขอ้มูลดงักล่าวจะเห็นไดว้า่ ปัญหาดา้นการศึกษา

ของเด็กและเยาวชนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือนั�นยงัคงเป็นปรากฎการณ์ที�สาํคญัที�ยงัตอ้งมีการศึกษา

ต่อเนื�อง 
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สาํหรับโรงเรียนหว้ยเม็กวิทยาคมเป็นโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาแห่งหนึ�งในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยตั�งอยูใ่นจงัหวดักาฬสินธุ์ ทาํหนา้ที�ผลิตนกัเรียนใหมี้ความรู้ความสามารถเพื�อ

ส่งนกัเรียนไปสู่รั� วมหาวิทยาลยัอยา่งมีคุณภาพ นอกจากนี� โรงเรียนห้วยเมก็วิทยาคมยงัพยายามที�จะ

สนบัสนุนให้นกัเรียนไดม้ีการพฒันาในดา้นต่าง ๆ แต่ทั�งนี� เนื�องจากการศึกษาในระดบัชั�นมธัยมศึกษาปี

ที� 6 นั�นเป็นช่างรอยต่อระหว่างการผนัเปลี�ยนไปสู่ระดบัอุดมศึกษา ซึ�งมีความแตกต่างจากการศึกษาใน

ระดบัชั�นมธัยมศึกษา ทาํใหน้กัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 6 เกิดความเครียดในหลายดา้น เช่น กลวัสอบเขา้

ระดบัอุดมศึกษาไม่ได ้ไม่เขา้ใจบทเรียนในบางเรื�อง ขาดทกัษะในการใชภ้าษาองักฤษ เกิดการแข่งขนั

มากมาย ปัจจุบนัเด็กที�ไดรั้บการศึกษาในโรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียนใหญ่ ๆ จะส่งผลใหมี้ความรู้

ความสามารถมากขึ�น ซึ� งสอดคลอ้งกบัการศึกษาในปัจจุบนัที�สังคมไทยใหค้วามสาํคญักบัผลการเรียน 

นั�นจึงเป็นตวัเนน้ย ํ�าความเครียดของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 6 โรงเรียนห้วยเมก็วิทยาคมเป็นอยา่ง

มากในปัจจุบนั 

จากเหตุผลและปัญหาที�กล่าวมา ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจที�จะศึกษาปัญหาในการเรียนของ

นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีที� 6 ของโรงเรียนหว้ยเมก็วิทยาคม ในปีการศึกษา 2562 เพื�อเป็นขอ้มูลและ

เป็นขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารและคุณครูในโรงเรียนหว้ยเมก็วิทยาคม เพื�อนาํขอ้มูลไป

ประกอบการใหค้าํปรึกษาแก่นกัเรียนที�ตอ้งการความช่วยเหลือเพื�อลดและป้องกนัความเครียด และเพื�อ

เป็นขอ้มูลพื�นฐานในการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกนัโรคที�เกิดจากความเครียด อีกทั�งยงัเป็นแนวทาง

ต่อคุณครูในการเตรียมความพร้อมเพื�อพฒันาระบบการเรียนการสอน รวมทั�งเป็นประโยชน์แก่นกัเรียน

ในการพฒันา ปรับปรุง แกไ้ข การเรียนของตนเองต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื�อศึกษาปัญหาในการเรียนของนกัเรียนระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� 6 โรงเรียนหว้ยเมก็

วิทยาคม จงัหวดักาฬสินธุ ์

2. เพื�อศึกษาปัจจยัที�สัมพนัธ์กบัปัญหาในการเรียนของนกัเรียนระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� 6 

โรงเรียนหว้ยเม็กวิทยาคม จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

 

วิธีการศึกษา  

การวิจยัครั� งนี� เป็นการวิจยัวิจยัเชิงปริมาณ ประชากรที�ใชใ้นการวิจยัครั� งนี�  คือ นกัเรียนระดบัชั�น

มธัยมศึกษาปีที� 6 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม อาํเภอหว้ยเม็ก จงัหวดักาฬสินธ์ุ ที�กาํลงัศึกษาอยูใ่นปี
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การศึกษา 2562 จาํนวน 173 คน สาํหรับกลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวจิยั กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามการ

คาํนวณในตารางสาํเร็จรูปของเครซีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ที�ระดบัความคลาดเคลื�อน

ร้อยละ 5 ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งขั�นตํ�าในการศึกษานี� เท่ากบั 118 คน ในการสุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัใชว้ิธีการ

สุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling)  โดยวิธีสุ่มจบัสลากรายชื�อนกัเรียนตามขนาดตวัอยา่งที�

กาํหนดไว ้ทั�งนี�  จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งนกัเรียนที�ใชใ้นการวิจยัครั� งนี�  สามารถจาํแนกไดด้งัตารางที� 1 

ตารางที� 1 

จาํนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จาํแนกตามแผนการเรียน 

แผนการเรียน                                                                                                  ประชากร (คน) กลุ่มตัวอย่าง (คน) 

วิทย ์– คณิต                 111                                                              70   

ศิลป์ – ภาษา                                   32 20 

ทวิศึกษา                                          30 28 

รวม 173 118 

 

สาํหรับเครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัครั� งนี�  คือ แบบสอบถามประเภทใหก้ลุ่มตวัอยา่งกรอกตนเอง 

(Self-administered questionnaire) โดยมีขอ้คาํถามประกอบดว้ย 2 ส่วนสาํคญัดงันี�  ส่วนที� 1 เป็นขอ้

คาํถามเกี�ยวกบัขอ้มูลทั�วไปของนกัเรียน ไดแ้ก่ เพศ แผนการเรียน ระดบัผลการเรียนสะสม ฐานะทาง

เศรษฐกิจของครอบครัว และความสัมพนัธ์กบัเพื�อน ส่วนที� 2 เป็นขอ้คาํถามปัญหาในการเรียนของ

นกัเรียน ขอ้คาํถามส่วนหนึ�งพฒันาต่อจากแบบสอบถามของธญัญารัตน์ จนัทรเสนา (2555) และนาํมา

ปรับปรุงเพื�อใหส้อดคลอ้งบริบทของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาชั�นปีที� 6 โดยการวิจยัครั� งนี�  ไดแ้บ่ง

คาํถามปัญหาในการเรียนเป็น 6 ดา้น คือ 1) ดา้นลกัษณะการจดัการเรียนรู้ จาํนวน 4 ขอ้ 2) ดา้นการวดั

ประเมินผล จาํนวน 5 ขอ้ 3) ดา้นครูผูส้อน จาํนวน 4 ขอ้ 4) ดา้นทกัษะความรู้ จาํนวน 7 ขอ้ 5) ดา้น

สภาพแวดลอ้มการเรียน จาํนวน 7 ขอ้ และ 6) ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื�อน จาํนวน 6 ขอ้ รวมคาํถาม

ปัญหาในการเรียนทั�งหมด 33 ขอ้ โดยแต่ละขอ้คาํถามกาํหนดวิธีการให้คะแนนการประสบปัญหาเป็น 5 

ระดบั คือ 1 หมายถึงนอ้ยที�สุด 2 หมายถึงนอ้ย 3 หมายถึงปานกลาง 4 หมายถึงมาก และ 5 หมายถึงมาก

ที�สุด  

สาํหรับการแปลความหมายค่าเฉลี�ยปัญหานั�น แบ่งออกเป็น 5 ระดบัคือ ค่าเฉลี�ย 4.50 - 5.00 

หมายความวา่นกัเรียนมีปัญหามากที�สุด ค่าเฉลี�ย 3.50 - 4.49 หมายความว่านกัเรียนมีปัญหามาก ค่าเฉลี�ย 

2.50 - 3.49  หมายความวา่นกัเรียนมีปัญหาปานกลาง ค่าเฉลี�ย 1.50 - 2.49 หมายความว่านกัเรียนมีปัญหา
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นอ้ย และค่าเฉลี�ย 1.00 - 1.49 หมายความวา่นกัเรียนมีปัญหานอ้ยที�สุด ทั�งนี� ในการทดสอบความเชื�อถือ

ได ้(reliability) ของแบบสอบถาม ผูวิ้จยัใชก้ารวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธิ� อลัฟา (Coefficient Alpha) 

ของครอนบาค (Cronbach) พบว่า แบบสอบถามชุดนี� มีค่าสัมประสิทธิ� อลัฟาของครอนบาคเท่ากบั 0.951 

การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ขั�นตอนในการดาํเนินการผูว้ิจยัไดติ้ดต่อขออนุญาตจากผูบ้ริหาร

โรงเรียน จากนั�นเมื�อทางโรงเรียนอนุญาตแลว้ จึงทาํการนดัหมายวนัเวลากบัคุณครูผูป้ระสานงาน 

เพื�อให้ผูว้ิจยัเขา้ไปอธิบายรายละเอียดการวิจยัและแบบสอบถาม ทั�งนี�  การดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล

นี� เป็นการใหน้กัเรียนตอบแบบสอบถามในช่วงเวลาที�ไม่ใช่เวลาที�มีการเรียนการสอน เพื�อไม่ใหก้ระทบ

ต่อการเรียนของนกัเรียน รวมทั�งให้นกัเรียนสามารถตอบคาํถามไดโ้ดยไม่มีการบงัคบั การวิจยันี� มี

ระยะเวลาในการวจิยัรวมทั�งสิ�น 5 เดือน (เดือนพฤศจิกายน 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563) ซึ�งดาํเนินการ

ประสานงานเก็บรวบรวมขอ้มูลการวิจยัในช่วงเดือนมกราคม 2563  

วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติในการวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนา 

ไดแ้ก่ ความถี� ร้อยละ ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ค่าตํ�าสุด และคา่สูงสุด ส่วนการทดสอบความ

แตกต่างของค่าเฉลี�ยคะแนนปัญหาในการเรียนตามปัจจยัต่าง ๆ ใชก้ารวิเคราะห์ดว้ยการทดสอบคา่ t (t-

test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หรือ F – test  โดยเปรียบเทียบราย

คู่ ดว้ยวิธีการของ LSD (Least Significant Difference) ทั�งนี�  กาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 

0.05 

 

ผลการศึกษา  

กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัเป็นนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 6 ทั�งหมด 118 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง (ร้อยละ 69.5) จาํแนกตามแผนการเรียน พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นนกัเรียนแผนวิทย ์– คณิต (ร้อยละ 

59.3) จาํแนกตามระดบัผลการเรียนสะสม พบวา่ ส่วนใหญ่มีผลการเรียนระดบั 3.50-4.00 (ร้อยละ 39.0) 

เมื�อจาํแนกตามฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว พบว่า ส่วนใหญ่มีฐานะทางเศรษฐกิจปานกลาง (ร้อย

ละ 77.1) จาํแนกตามสัมพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบัเพื�อน พบว่า ส่วนใหญ่สัมพนัธภาพระหว่าง

นกัเรียนกบัเพื�อนสนิทมาก (ร้อยละ 62.7)  
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ตารางที� 2  

คุณลกัษณะทั�วไปของนักเรียน 

คุณลกัษณะทั�วไป จํานวน ร้อยละ 

เพศ   

ชาย 36 30.5 

หญิง 82 69.5 

แผนการเรียน   

วิทย-์คณิต 70 59.4 

ศิลป์-ภาษา 20 16.9 

ทวิศึกษา 28 23.7 

ระดบัผลการเรียนสะสม   

ตํ�ากว่า 2.50 5 4.2 

2.50 - 2.99 22 18.7 

3.00 - 3.49 45 38.1 

3.50 - 4.00 46 39.0 

ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว   

ครอบครัวมีรายไดสู้งกว่ารายจ่าย 5 4.2 

ครอบครัวมีรายไดพ้อ ๆ กบัรายจ่าย 91 77.1 

ครอบครัวมีรายไดเ้ฉลี�ยตํ�ากว่ารายจ่าย 22 18.7 

ความสัมพนัธ์กับเพื�อน   

รู้สึกว่าสนิทกบัเพื�อนมาก 74 62.7 

รู้สึกว่าสนิทกบัเพื�อนปานกลาง 42 35.6 

รู้สึกว่าสนิทกบัเพื�อนนอ้ย  2 1.7 

รวม 118 100.0 

ปัญหาในการเรียนของนักเรียน 

จากตาราง 3 แสดงใหเ้ห็นว่าแสดงว่านักเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 6 โรงเรียนหว้ยเม็กวิทยาคม  มี

ปัญหาในการเรียนโดยรวมในระดบัปานกลาง (ค่าเฉลี�ย 2.64) และเมื�อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า 

นกัเรียนมีปัญหาทางการเรียนในดา้นลกัษณะการจดัการเรียนรู้ (ค่าเฉลี�ย 2.90) รองลงมาคือปัญหาดา้น
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ทกัษะความรู้ (ค่าเฉลี�ย 2.71) ดา้นสภาพแวดลอ้มการเรียน (คา่เฉลี�ย 2.70) ส่วนดา้นที�นกัเรียนมีปัญหา

นอ้ยที�สุดเมื�อเทียบกบัดา้นอื�น คือดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื�อน (ค่าเฉลี�ย 2.42) 

ตารางที� 3  

ระดับปัญหาในการเรียนของนักเรียน 

ปัญหาในการเรียน ค่าเฉลี�ย 
ส่วนเบี�ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดบั 

1. ดา้นลกัษณะการจดัการเรียนรู้ 2.90 0.68 ปานกลาง 

2. ดา้นการวดัประเมินผล 2.69 0.70 ปานกลาง 

3. ดา้นครูผูส้อน 2.43 0.86 นอ้ย 

4. ดา้นทกัษะความรู้ 2.71 0.76 ปานกลาง 

5. ดา้นสภาพแวดลอ้มการเรียน 2.70 0.85 ปานกลาง 

6. ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื�อน 2.42 0.81 นอ้ย 

รวม 2.64 0.66 ปานกลาง 

 

ปัจจัยที�สัมพนัธ์กับปัญหาในการเรียน 

เมื�อทาํการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี�ยตามคุณลกัษณะทั�วไปของนกัเรียน ผลการวิเคราะห์ใน

ตารางที� 4 แสดงใหเ้ห็นว่า ปัจจยัที�สัมพนัธ์กบัปัญหาในการเรียนของนกัเรียนระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� 6 

โรงเรียนหว้ยเม็กวิทยาคม คือ ปัจจยัดา้นผลการเรียนสะสมของนกัเรียน โดยพบว่า นกัเรียนที�มีผลการ

เรียนดี (เกรดเฉลี�ย 3.50 - 4.00) จะเป็นผูที้�มีค่าเฉลี�ยปัญหาในการเรียนสูงที�สุด โดยแตกต่างอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบัความเชื�อมั�น 95% กบัผูท้ี�เรียนระดบัปานกลาง (มีเกรดเฉลี�ย 2.50 - 2.99 และ

กลุ่มเกรดเฉลี�ย 3.00 - 3.49)  

อยา่งไรก็ตามในการศึกษาครั� งนี�  ปัจจยัดา้นเพศ แผนการเรียน ฐานะทางเศรษฐกิจของ

ครอบครัว และความสัมพนัธ์กบัเพื�อนนั�นไม่มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรปัญหาในการเรียนของนกัเรียน

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบัความเชื�อมั�น 95% (ตารางที� 4)  
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ตารางที� 4  

ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี�ยปัญหาในการเรียนจาํแนกตามคุณลกัษณะทั�วไปของนักเรียน 

คุณลกัษณะทั�วไป จํานวน 
ค่าเฉลี�ยปัญหา 

ในการเรียน 

ค่าสถิติ

ทดสอบ 

P-Value 

เพศ     

ชาย 36  2.75  t = 1.24 

df = 116 

0.218 

หญิง 82  2.59  

แผนการเรียน     

วิทย-์คณิต 70  2.75  F = 2.71 

df = 117 

0.071 

ศิลป์-ภาษา 20  2.40  

ทวิศึกษา 28  2.54  

ระดบัผลการเรียนสะสม     

ตํ�ากว่า 2.50 5  2.72  F = 2.83 

df = 117 

0.042 

2.50 - 2.99 22  2.39*  

3.00 - 3.49 45  2.56* 

3.50 - 4.00 46  2.83* 

ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว     

ครอบครัวมีรายไดสู้งกว่ารายจ่าย 5  2.62  F = 0.89 

df = 117 

0.415 

ครอบครัวมีรายไดพ้อ ๆ กบัรายจ่าย 91  2.60  

ครอบครัวมีรายไดเ้ฉลี�ยตํ�ากว่ารายจ่าย 22  2.81  

ความสัมพนัธ์กับเพื�อน     

รู้สึกว่าสนิทกบัเพื�อนมาก 74  2.64  F = 0.01 

df = 117  

0.993 

รู้สึกว่าสนิทกบัเพื�อนปานกลาง 42  2.64  

รู้สึกว่าสนิทกบัเพื�อนนอ้ย  2  2.70  

หมายเหตุ * p < 0.05 
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สรุปและอภิปรายผล 

 การวิจยัครั� งนี�  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งนกัเรียนระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� 6 โรงเรียนหว้ยเมก็วิทยาคม 

จงัหวดักาฬสินธ์ุ ในปีการศึกษา 2562 มีปัญหาในเรียนโดยรวมในระดบัปานกลาง โดยปัญหาที�นกัเรียน

ใหค้ะแนนสูงสุดคือ ปัญหาในเรื�องลกัษณะการจดัการเรียนรู้ รองลงมาคอืเรื�องสภาพแวดลอ้มในการ

เรียน ซึ�งสองประเดน็นี�  เป็นปัญหาที�พบไดบ่้อยในหลายโรงเรียน อาทิ การที�หลกัสูตรมีวิชาใหน้กัเรียน

ตอ้งเรียนมากเกินไป การเรียนมีความตึงเครียด เพราะเป็นการเรียนในชั�นปีสุดทา้ยของการศึกษาใน

ระดบัมธัยม รูปแบบการเรียนส่วนมากเนน้การบรรยายมากกว่าการปฏิบติั และการจดัคาบเรียนอาจใช้

เวลาไม่เหมาะสมกบัเนื�อหาการเรียน สิ�งเหล่านี�  โรงเรียนอาจตอ้งปรับเปลี�ยนการดาํเนินการในส่วนที�

สามารถทาํไดโ้ดยไม่กระทบต่อโครงสร้างหลกัสูตรการเรียนที�สาํคญั เช่น การปรับรูปแบบกิจกรรมการ

เรียนให้มีการปฏิบติัมากขึ�น เป็นตน้ ส่วนเรื�องสภาพแวดลอ้ม โรงเรียนอาจจดัอุปกรณ์ สิ�งสนบัสนุนการ

เรียนรู้ และการปรับภูมิทศัน์ให้เหมาะสมกบัการเป็นแหล่งเรียนรู้ใหน้กัเรียนอยา่งเพียงพอมากขึ�น 

โรงเรียนอาจใชรู้ปแบบการดาํเนินการจดัการเรียนร่วมที�มีประสิทธิผลสาํหรับนกัเรียน ดว้ยการพฒันาผู ้

ที�เกี�ยวขอ้งในทุกฝ่ายทั�งการพฒันานกัเรียนตามศกัยภาพและบริบทความตอ้งการของผูเ้รียน พฒันา

ครูผูส้อน รวมถึงการเชื�อมโยงการแกไ้ขปัญหากบัผูป้กครองของนกัเรียนอยา่งเป็นระบบ (บุญยิ�ง สาย

เมฆ, ธีระ รุญเจริญ และสมาน อศัวภูมิ, 2555) 

 อยา่งไรก็ตาม จะเห็นไดว้่าปัญหาในการเรียนของนกัเรียนจากการศึกษาครั� งนี�  มีลกัษณะ

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสิริยพุิน ศุภธ์นชัภคัชนา (����) ที�พบว่า ปัญหาสาํคญัที�ทาํให้นกัเรียน

ระดบัมธัยมศึกษาชั�นปีที� 6 ขาดเรียนเป็นเพราะ �) ปัญหาจากครูผูส้อน เช่น การสอนไม่น่าสนใจ ครูขาด

การดูแลเอาใจใส่ ครูเขม้งวดมากเกินไป และครูเอาใจใส่ผูเ้รียนเป็นบางบุคคล �)ปัญหาของตวัผูเ้รียน 

เช่น ไม่มีความสนใจ ขาดแรงจูงใจในเรียน �) ปัญหาดา้นสภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ สื�อวสัดุอุปกรณ์ที�ใชไ้ม่ 

เหมาะสมกบัการเรียน และแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนไม่เพียงพอต่อผูเ้รียน ดงันั�น จึงสะทอ้นใหเ้ห็น

ไดว้่า ปัญหาในการเรียนของนกัเรียนมีปรากฎคลา้ยคลึงกนัในหลายโรงเรียน และไม่ไดมี้ปัญหาเพียง

ดา้นใดดา้นหนึ�งเท่านั�น อีกทั�งปัญหาดงักล่าวอาจส่งผลใหเ้กิดการขาดเรียนของนกัเรีย ซึ�งจะส่งผล

กระทบดา้นอื�น ๆ ตามมา 

 สาํหรับปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัปัญหาในการเรียนของนกัเรียน จากผลการศึกษาครั� งนี�  พบว่าปัจจยั

ดา้นผลการเรียนของนกัเรียนมีความสัมพนัธ์กบัปัญหาในเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยนกัเรียนที�

เรียนดีเป็นผูที้�มีปัญหาในการเรียนมากกวา่กลุ่มอื�น อาจเป็นเพราะมีความกดดนั เช่น รูปแบบการเรียน 

สภาพแวดลอ้มในการเรียนที�ไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอ ไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการในการ
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เรียนรู้ของนกัเรียนได ้ซึ�งกลุ่มนกัเรียนที�เรียนดีมกัจะมีแนวโนม้มีความตอ้งการเป็นผูที้�ตอ้งการศึกษาต่อ

ในระดบัที�สูงขึ�น และใหค้วามสาํคญักบัการเรียน (สาํราญ หงษก์ลาง และสมจิต มุ่งกลาง, 2563) 

จากผลการศึกษาจะเห็นไดว้่า ระดบัผลการเรียนของนกัเรียนที�แตกต่างกนันั�นพบว่านกัเรียนจะ

มีปัญหาในการเรียนแตกต่างกนั โดยเฉพาะนกัเรียนที�มีผลการเรียนสูง จะมีแนวโนม้มีปัญหาในการ

เรียนสูงดว้ย ซึ� งอาจเกิดจากความคาดหวงัและความกดดนัในการเรียน และอนาคตในการศึกษาต่อ 

ดงันั�นจึงควรมีนโยบายในการดูแลนกัเรียนในกลุ่มดงักล่าวโดยเฉพาะ รวมถึงการจดัการปัญหาในการ

เรียนของนกัเรียนที�ผลการศึกษาที�แตกต่างกนั จาํเป็นตอ้งมีบริบทของนโยบายที�แตกต่างกนัดว้ย ดงันั�น 

คาํวา่ปัญหาในการเรียน อาจไม่ไดห้มายถึงเฉพาะนกัเรียนที�มีผลการเรียนนอ้ยเสมอไป แต่นกัเรียนทุก

คนลว้นมีปัญหาในการเรียนไดเ้ช่นกนั แต่จะเป็นปัญหาในลกัษณะที�แตกต่างกนัออกไป 

 

ข้อเสนอแนะ  

ขอ้เสนอแนะในเชิงปฏิบตัิการเพื�อลดปัญหาในการเรียนของนกัเรียน ในดา้นการเรียนสอนควร

ใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบรูปแบบการเรียนมากขึ�น รวมถึงการพฒันาสภาพแวดลอ้มใน

โรงเรียนใหเ้อื�ออาํนวยในการเรียนเพียงพอสาํหรับนกัเรียน 

ขอ้เสนอแนะเชิงวิชาการ ควรมีการศึกษาปัญหาที�เกี�ยวขอ้งกบัการเรียนของนกัเรียนในมิติอื�น ๆ 

เช่น ปัญหาดา้นสุขภาพกาย สุขภาพจิต และกลวิธีในการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ของนกัเรียน เพื�อเป็นองค์

ความรู้ที�จะนาํไปสู่ตน้แบบการแกไ้ขปัญหาในการเรียนของนกัเรียนไดต่้อไป  

ขอ้เสนอแนะในเชิงนโยบาย ควรสนบัสนุนและส่งเสริมการแกปั้ญหาการเรียนของเด็กในทุก

กลุ่มผลการเรียน โดยให้การช่วยเหลือการแกไ้ขปัญหาของนกัเรียนแต่ละกลุ่มใหต้รงตามบริบทของ

ปัญหามากกวา่การมุ่งเนน้ที�นกัเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ�ง 

 

กติติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณผูอ้าํนวยการโรงเรียนหว้ยเม็กวิทยาคมที�อนุญาตใหด้าํเนินการวิจยัครั� งนี�  รวมถึง

คุณครูสถาพร คาํพะวงศ์ และคุณครูยภุาพร กมลผาด ที�ให้ความช่วยเหลือในการประสานการเก็บ

รวบรวมแบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่งนกัเรียนเป็นอยา่งดี 
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บทคดัย่อ 

 บทความวิชาการ เรื�องแนวคิดและปัจจยัที�ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของบุคลากรใน

การปฏิบัติงาน มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาปัจจยัที�ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรในการ

ปฏิบติังาน โดยใชว้ิธีการศึกษาแบบทบทวนวรรณกรรม เช่น หนงัสือ บทความวิชาการ งานวิจยั เป็นตน้ 

เนื�อหาประกอบด้วย (1) แนวคิดและทฤษฎีความผูกพนัต่อองค์การ (2) ความหมายปัจจัยที�ส่งผลต่อ

ความผูกพัน บทความวิชาการนี� ได้นําทฤษฎีลาํดับความต้องของMaslow ทฤษฎี ERG และแนวคิด

ทฤษฎี OCB มาอธิบายดงันี�  ทฤษฎีลาํดบัความตอ้งการของ Maslow และทฤษฎี ERG มีความคลา้ยคลึง

กนัแต่มีความแตกต่างสําคญัคือ ทฤษฎี ERG จะบอกถึงความต้องการของมนุษย ์สามารถเกิดขึ�นได้

มากกว่าหนึ�งอย่างแต่ในเวลาเดียวกนัและทฤษฎีความตอ้งการของ Maslow จะอธิบายเกี�ยวกบัลาํดบัขั�น

ความตอ้งการของมนุษยแ์ละเมื�อความตอ้งการนั�นไดรั้บการตอบรับแลว้ มนุษยจ์ะมีความตอ้งการอีกขั�น

ไปเรื�อย ๆ ไม่มีวนัสิ�นสุด ในส่วนแนวคิดทฤษฎี OCB จะมีลกัษณะแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมในการ

เป็นสมาชิกที�ดีขององค์การ เช่น พฤติกรรมการทาํงานของบุคลากรที�มีส่วนร่วมกบัองค์การเกินกว่า

บทบาทหน้าที�ในการทาํงานและพฤติกรรมของบุคคลที�ปฏิบตัิโดยสมคัรใจในแต่ละสถานการณ์ เป็น

ตน้ 

 จ าก ก าร ศึ ก ษ า ค รั� ง นี� ผู ้ เ ขี ยน พ บ ว่ า ปั จ จัย ที� ส่ ง ผ ล ต่ อ ค ว าม ผู ก พั น ต่ อ อ ง ค์ก าร                            

ได้แก่ (1) ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล เป็นตัวแปรที� เกี�ยวกับลักษณะส่วนบุคคล เช่น เพศ อาย ุ
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การศึกษา (2) ปัจจยัด้านลกัษณะงานที�ปฏิบติั เช่น สภาพของงานที�แต่ละบุคคลปฏิบติัอยู่ว่ามีลกัษณะ

อยา่งไร (3) ปัจจยัด้านประสบการณ์ในการทาํงาน เช่น ความรู้สึกของผูป้ฏิบติังานแต่ละคนว่ามีความ

รับรู้ต่อการทาํงานในองคก์ารที�ผ่านมาอย่างไร (4) ปัจจยัด้านคุณลกัษณะโครงสร้าง เช่น  มีลกัษณะที�

เป็นระบบแบบแผน มีหน้าที�เด่นชดั อยา่งไรก็ตามปัจจยัที�ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของบุคลากร

นั�นถือว่ามีความสําคญัอย่างยิ�ง ผูบ้ริหารจะตอ้งมีแนวคิดทฤษฎี องค์ประกอบเกี�ยวกบัความผูกพนัต่อ

องค์การเข้ามาเสริมสร้างให้บุคลากรเกิดความผูกพันหรือเกิดความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานใน

องค์การ การปฏิบัติงานก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�นและส่งผลให้องคก์ารประสบความสําเร็จตาม

เป้าหมายที�ไดก้าํหนดไว ้ดงันั�นเรื�องแนวคิดและปัจจยัที�ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของบุคลากรจึง

ควรไดรั้บความสําคญัและควรมีแนวทางเสริมสร้างความผูกพนัอยา่งต่อเนื�อง เพื�อให้องค์การยืนหยดั

อยา่งย ั�งยนื 

 

คาํสําคญั: ความผกูพนัต่อองคก์าร, ปัจจยัที�ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร, แนวคดิ 

 

Abstract 

 Academic articles concepts and factors affecting the organizational commitment of the 

personnel in Operational. The objective is to present the importance and factors affecting the 

organizational commitment of the personnel in Operational. By using the method of studying 

literature review such as books, academic articles, research, etc. The content consists of                      

(1) concept, the theory of organizational commitment (2) factors affecting the commitment. This 

academic article brings Maslow's sequence theory, ERG theory, and OCB theories describe it as 

follows: Maslow's sequence theory and ERG theory are similar. But the main difference is that the 

ERG theory tells of human needs. More than one thing can happen at the same time. And Maslow's 

theory of needs explains the hierarchy of human needs. And when the need is met, there will be 

another level of demand and will never end. In theory, OCB will exhibit good membership behavior 

in the organization. For example, the working behavior of the personnel participating in the 

organization apart from the role and functions in the work and the behavior of the person acting 

voluntarily in each situation. 
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 From this study, the authors found that factors influencing organizational commitment were 

(1) personal traits which vary according to personal characteristics such as gender, age, education; 

How (3) Work experience factors, for example, how did each worker perceive his work in the past 

organization (4) Structural factors, such as systematic nature, have a clear function. The organization 

is considered very important. Management must have a theoretical concept. Elements of 

organizational commitment to empower people to make a difference or create satisfaction to the 

organization's performance. Operations will be more efficient and the organization will achieve its 

goals. Therefore, the concepts and factors affecting the Organization's commitment of personnel to 

there should be a way to continually strengthen their commitment. To make the organization stand for 

sustainability. 

 

Keywords: organization commitment, factors affecting the commitment, concept 

 

บทนาํ 

 ในปัจจุบนัองคก์ารเกิดการเปลี�ยนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว ส่งผลกระทบให้เกิดความจาํเป็นที�

ตอ้งปรับเปลี�ยนกระบวนทศัน์ในด้านต่าง ๆ เพื�อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ที�มีการเปลี�ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลา และได้มีการยอมรับด้วยว่าองค์ประกอบหลักที�มีความสําคญัในการนําพาองค์การไปสู่

ความสาํเร็จตามเป้าหมาย คือ ทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร (Human Resources) สืบเนื�องมาจากว่า การที�

องคก์ารจะสามารถประสบความสําเร็จและดาํรงอยู่ไดน้ั�นบุคลากรจะตอ้งมีความผูกพนั ความร่วมมือ

ร่วมใจ ความเสียสละ ความอดทน และความเต็มใจในการทาํงานอย่างเต็มกาํลงัความสามารถ ดังนั�น

ทรัพยากรมนุษยจึ์งถือไดว่้าเป็นปัจจยัที�มีความสาํคญัเป็นอยา่งยิ�งสาํหรับทุกองคก์าร อีกทั�งยงัถือเป็นตวั

แปรที�มีความสาํคญัที�จะสามารถทาํใหอ้งคก์ารประสบความสําเร็จอีกดว้ย และในเวลาต่อมายงัไดม้ีการ

พฒันาการบริหารทรัพยากรสมัยใหม่ โดยได้มีการมองว่าบุคลากรนั� นเปรียบเสมือน “ทุนมนุษย์” 

(Human Capital) โดยการบริหารทุนมนุษย์ถือเป็นองค์ประกอบสําคัญในการผลักดันองค์การให้

สามารถกา้วไปถึงเป้าหมายที�วางไวไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ผนวกกบัแนวคิดเกี�ยวกบัความผูกพนัของ

บุคลากรต่อองคก์ารก็ไดเ้ขา้มามีบทบาทที�สําคญัต่อองคก์าร และยงัเป็นเครื�องมือที�ทาํให้เกิดการชนะ

ร่วมกนัระหว่างบุคลากรและองค์การ (win-win situation) หรือเป้าหมายแห่งความสําเร็จดว้ยกนัทั� งคู่ 

ดว้ยเหตุนี� ผูบ้ริหารจะตอ้งรักษาบุคลากรให้มีความเต็มใจที�จะปฏิบตัิงานในหน้าที�ให้นานที�สุด และการ
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พฒันาทรัพยากรมนุษยซึ์� งความผูกพนัของบุคลากรต่อองคก์ารจะทาํใหบุ้คลากรปฏิบตัิหนา้ที�อยา่งเต็มที� 

ฉะนั�นความผูกต่อองคก์ารจึงมีความสาํคญัเป็นอยา่งยิ�ง (Kaewjomnong, 2012: 13) 
 ความผูกพนัต่อองคก์ารของบุคลากรถือไดว่้าเป็นเรื�องที�ได้รับความสนใจจากนักวิชาการ 

กลุ่มผูเ้ชี�ยวชาญเป็นอยา่งมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื�องปัจจยัที�ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของบุคลากรใน

การปฏิบตัิงาน ผลที�ไดจ้ากการเสริมสร้างความผูกพนัต่อองคก์าร และเครื�องมือในการส่งเสริมความ

ผูกพนัต่อองคก์าร บทความวิชาการนี� จึงไดร้วบรวมองคค์วามรู้จากนักวิชาการหลากหลายท่านเกี�ยวกบั

แนวคดิทฤษฎีความผูกพนัต่อองคก์าร ปัจจยัที�ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์าร เป็นตน้ 

 

วตัถุประสงค์ของบทความ 

 1. เพื�อศึกษาปัจจยัที�ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของบุคลากรในการปฏิบติังาน 
 

ทบทวนวรรณกรรม 

 การเขียนบทความวิชาการในครั� งนี� มีการทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้งและสรุปตวัแปร

หลกัไดด้งันี�  

1. ความผูกพันต่อองค์การ 

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีมากมายเกี�ยวขอ้งกบัความหมายของความผูกพนัต่อองค์การ 

(Organization Commitment) เช่น จากหนงัสือ บทความวิชาการ งานวิจยั แต่ยงัไงกต็ามยงัไม่มีการสรุป

ความหมายออกมาอยา่งแน่นอนนกัสาํหรับในเรื�องความหมายของความผูกพนัต่อองคก์าร ดงันั�นผูเ้ขียน

จะอธิบายประเด็นสําคญัเกี�ยวกับความผูกพันต่อองค์การในด้านความหมาย ด้านความสําคัญ ด้าน

องคป์ระกอบ และดา้นทฤษฎีของความผูกพนัต่อองคก์าร ดงัต่อไปนี�  
 ความหมายของความผูกพันต่อองค์การ 
 สําหรับเรื� องความหมายของความผูกพันต่อองค์การนั� น ผูเ้ขียนพบว่าได้มีนักวิชาการ

หลากหลายท่านไดม้ีการให้ความหมายในเรื�องนี�ไวอ้ยา่งหลากหลาย ซึ� งมีดงัต่อไปนี�  
 Becker (1960 as cited in Haasani, 2007: 7)  ได้ให้ความเห็นว่าค วามผูกพันต่อองค์การ 

เป็นการที�บุคคลใดบุคคลหนึ� งนาํตนเองเขา้ไปผูกมดั (Engage) กบัการกระทาํหรือพฤติกรรมบางอย่าง 

อันเนื�องจากเขาได้ลงทุนเสียเวลา และพลังไปกับสิ� งนั� น โดยเรียกสิ� งที�ลงทุนไปนั� นว่า “Side-bet” 

Becker ไดส้ร้างทฤษฎีที�เรียกว่า Side-bet Theory สามารถสรุปสาระสาํคญัไดว้า่ ความผกูพนัต่อองคก์าร

เป็นผลมาจากการที�บุคคลเปรียบเทียบว่า เขาไดล้งทุนในกาํลงักาย กาํลงัปัญญา เวลา ให้กบัองคก์าร และ
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ยอมเสียโอกาสบางอยา่งไป บุคคลนั�นยอ่มหวงัที�จะไดรั้บประโยชน์ตอบแทนจากองคก์าร ซึ� งถา้หากเขา

ลาออกหรือโยกยา้ยจากองคก์ารนั�นไปแลว้ เขาจะตอ้งสูญเสียอะไรบา้ง ดงันั�นการที�บุคคล ๆ หนึ� ง เขา้

เป็นสมาชิกองคก์ารยิ�งนานเท่าไหร่ก็เหมือนกบัเขาได้ลงทุนอยูก่งัองค์การมากเท่านั�น ความผูกพนัต่อ

องคก์ารจะมากขึ�นตามระยะเวลาและยากที�จะละทิ�งองคก์ารนั�นไป 

 Buchanan (1974 as cited in Chuemuwan, 2007: 53) ไดใ้ห้ความหมายของความผูกพนัต่อ

องคก์ารไวว่้า เป็นทศันะที�จะเขา้กบัฝ่ายใดฝ่ายหนึ� ง มีความรักใคร่ที�ผูกติดและยึดมั�นกบัเป้าหมาย และ

คุณค่าขององคก์าร ความผกูพนัมี � องคป์ระกอบ ดงันี�  

 1. การแสดงตน (Identification) หรือความเป็นอนัหนึ� งอนัเดียวกนักบัองคก์าร เป็นความ

ภาคภูมิใจในองคก์าร และการยอมรับจุดมุ่งหมายขององคก์าร 

 2. ความเกี� ยวพันกับองค์การ (Involvement) หมายถึง  ความ เต็มใจที� จะทํางานเพื� อ

ความกา้วหนา้และผลประโยชน์ 

 3. ความจงรักภกัดีต่อองคก์าร (Loyalty) หมายถึง การยดึมั�นในองคก์าร และปรารถนาที�จะ

เป็นสมาชิกขององคก์ารต่อไป 

 Smithikrai (2011: 324) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า ความผูกพนัต่อองคก์าร หมายถึง    ภาวะที�

บุคคลมีความรู้สึกยึดมั�นในองค์การของตน ยอมรับเป้าหมายขององค์การ เต็มใจที�จะทุ่มเทความ

อุตสาหะในการทาํงานให้แก่องคก์าร และปรารถนาที�จะอยูใ่นองคก์ารต่อไป ความผูกพนัต่อองคก์ารมี 

3 ประเภท ไดแ้ก่ (1) ความผูกพนัอนัเนื�องมาจากอารมณ์ (2) ความผูกพนัอนัเนื�องมาจากการลงทุน และ 

(3) ความผูกพนัอนัเนื�องมาจากหนา้ที� ความผูกพนัต่อองคก์ารมีพฤติกรรมการทาํงานของบุคลากรหลาย

ประการ เช่น การปฏิบติังาน ความพงึพอใจในงาน และการลาออกจากงาน 

 จากความหมายของความผูกพนัต่อองคก์ารดงักล่าวขา้งตน้จะเห็นไดว้่า นักวิชาการหลาย

ท่านมีการให้ความหมายของความผูกพนัต่อองคก์ารที�มีความแตกต่างกนัออกไป ซึ� งอาจพิจารณาไดว้่า 

“ความผูกพนัต่อองคก์ารของบุคลากร เป็นความรู้สึกของบุคลากรที�มีต่อองคก์าร ความจงรักภกัดีของ

บุคลากรที�แสดงออกมาเป็นความรู้สึกในความเชื�อมั�นยอมรับเป้าหมายขององค์การและเต็มใจที�จะใช้

ความพยายามอย่างมากในการปฏิบัติงาน โดยมีทศันคติ ค่านิยม และพฤติกรรมที�ตั� งใจที�ปฏิบติังาน

เพื�อใหอ้งคก์ารประสบความสาํเร็จ” 

 ทั� ง นี� สํ าห รับ ผู ้เขี ยน มีคว าม เห็ น ว่ า ความผูก พัน ต่อ อ งค์ก าร  ห รือ  Organizational 

Commitment นั�นหมายถึง ทศันคติหรือความรู้สึกของบุคลากรที�ปฏิบติังานมีต่อองคก์าร เช่น     ความ
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เต็มใจที�จะทุ่มเทในการปฏิบัติงานเพื�อองค์การ การยึดมั�นในองค์การ การนําพาองค์การให้ไปสู่

ความสาํเร็จในเป้าหมายที�กาํหนดไว ้

 ความสําคัญต่อความผูกพันต่อองค์การ 

 สาํหรับเรื�องความสาํคญัต่อความผูกพนัต่อองคก์ารนั�นความผูกพนัต่อองคก์ารนักวิชาการ

หลายท่านไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของความผกูพนัต่อองคก์ารไวด้งันี�  

 Lumphasuk (2007: 11) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์การเปรียบเสมือนตัวกระตุ้นให้

บุคลากรในองคก์ารปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เมื�อบุคลากรเกิดความจงรักภกัดีต่อองคก์ารจะ

ส่งผลใหเ้กิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการทาํงานขององคก์าร 

 Pitakthepsombat et all (2009: 158) กล่าวโดยสรุปว่า ความผูกพนัต่อองคก์าร มีความสาํคญั

ต่อไปนี�  

 1. ความผูกพันต่อองค์การสามารถทาํนายอัตราการเขา้-ออกจากงาน ของพนักงานใน

องคก์ารไดดี้ ผูท้ี�มีความผูกพนัต่อองคก์ารสูงมกัมีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ที�จะยงัคงอยูก่บัองคก์าร

ต่อไป ทาํให้อตัราการยา้ยงานและการขาดงานลดลง 

 2. ความผกูพนัต่อองคก์าร เป็นแรงผลกัดนัให้สมาชิกขององคก์ารปฏิบติังานไดดี้กว่าผูท้ี�ไม่

มีความผูกพนัต่อองคก์าร เนื�องจากพนกังานรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของร่วมกนัในองคก์ารและต่างก็มีส่วน

ร่วมในการสร้างความสาํเร็จให้กบัองคก์ารร่วมกนั 

 3. ความผูกพนัต่อองคก์ารเป็นปัจจยัเชื�อมโยงระหว่างเป้าหมายของพนกังานกบัเป้าหมาย

องคก์าร โดยผูท้ี�ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ารมีแนวโนม้ที�จะให้ความร่วมมือในการปฏิบติั

ตามนโยบายขององคก์าร 

 4. ผู ้ที�มีความผูกพันต่อองค์การสูงจะเต็มใจที�จะใช้ความพยายามทุ่มเททํางานให้กับ

องคก์าร 

 5. ความผูกพันต่อองค์การเป็นตัวชี� ว ัดหลักที�สามารถอธิบายความที� มีประสิทธิภาพ           

ขององคก์ารได ้

 จากแนวคิดความสําคญัที�นักวิชาการได้กล่าวมานั�น ผูเ้ขียนมีความเห็นว่า ความผูกพนัต่อ

องค์การมีความสําคัญอย่างมากต่อองค์การ เพราะจะมีผลต่อความสําเร็จ ความอยู่รอดและความมี

ประสิทธิภาพขององค์การ โดยความผูกพันต่อองค์การจะเป็นสิ� งที�กระตุ้นให้สมาชิกในองค์การ

ปฏิบัติงานอย่างเต็มกาํลงัความสามารถในงานที�รับผิดชอบ อันจะนําไปสู่ความสําเร็จขององค์การ 

การศึกษาความรู้สึกผูกพันของบุคลากรในองค์การจึงเป็นเครื� องมือหนึ� งที�จะสะท้อนภาพจริงของ
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องค์การที�เป็นอยู่ในปัจจุบนั  และอนาคตให้ผูบ้ริหารไดรั้บรู้ ทาํให้สามารถเปลี�ยนวิธีการบริหาร การ

วางแผน การสร้างแรงจูงใจใหเ้กิดความรักความผูกพนัที�ดียิ�งขึ�น  

 องค์ประกอบของความผูกพนัต่อองค์การ 

 สาํหรับเรื�องความหมายของความผูกพนัต่อองคก์ารนั�น ผูเ้ขียนพบว่าไดมี้นกัวิชาการไดใ้ห้

ทศันะเกี�ยวกบัองคป์ระกอบของความผกูพนัต่อองคก์ารไวด้งันี�  

 Greenberg and Baron (as cited in Chusai, 2004) แบ่งองค์ประกอบของความผูกพันต่อ

องคก์ารไวด้งันี�  

 1. ความผูกพันด้านการคงอยู่กับองค์การ (Continuance Commitment) หมายถึง การที�

บุคคล ตอ้งการอยู่ทาํงานกบัองคก์ารเพราะมีความเชื�อว่าหากลาออกจะไม่คุม้ ยิ�งถา้อยูก่บัองคก์าร   มา

เป็นเวลานาน หากลาออกจะยิ�งทาํให้สูญเสียสิ�งที�ไดล้งทุนกบัองคก์ารในเวลาที�ผ่านมา เช่น ประโยชน์ที�

ไดจ้ากการเกษียณอายุ มิตรภาพ พนกังานยงัคงทาํงานอยูก่บัองคก์ารเพียงเพราะว่าไม่ตอ้งการสูญเสียสิ�ง

เหล่านี�  ไป อาจกล่าวไดว้า่เป็นผูที้�มีความผูกพนัดา้นการคงอยูใ่นองคก์ารในระดบัสูง 

 2. ความผูกพนัดา้นความรู้สึก (Affective Commitment) หมายถึง การที�บุคคลตอ้งการอยู่

ทาํงานกับองค์การเพราะว่าเห็นพ้องกับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ คนที�มีความผูกพันด้าน 

ความรู้สึกมาก จะเป็นผู ้ที� เห็นพ้องกับสิ� งที�องค์การกําลังทําอยู่ และเต็มใจที�จะให้ความช่วยเหลือ 

โดยเฉพาะอย่างยิ�งในกรณีที�องค์การกาํลังดาํเนินการให้เกิดเปลี�ยนแปลง พนักงานอาจจะสงสัยว่า 

ค่านิยมของตนยงัคงสอดคลอ้งกับค่านิยมขององค์การหรือไม่ เมื�อเหตุการณ์เช่นนี� เกิดขึ�นพนักงาน 

อาจจะสงสัยว่าตนเองยงัคงเป็นส่วนหนึ�งขององคก์ารหรือไม่ หากพนกังานคิดว่าไม่เป็นก็อาจจะ ลาออก

ไป 

 3. ความผูกพนัดา้นบรรทดัฐาน (Normative Commitment) หมายถึง การที�บุคคลตอ้งการ

ทาํงานกบัองค์การอันเนื�องมาจากแรงกดดันจากคนอื�น คนที�มีความผูกพนัดา้นบรรทดัฐานมากจะมี

ความกงัวลมากกว่าคนอื�น จะคิดอย่างไรหากตนลาออก คนเหล่านี� ไม่อยากที�จะทาํให้นายจ้างผิดหวงั 

และกงัวลว่าเพื�อนร่วมงานอาจจะคดิกบัตนในทางที�ไม่ดีหากตนลาออก 

 จากองคป์ระกอบของความผูกพนัต่อองคก์ารขา้งตน้ที�นักวิชาการไดก้ล่าวไวน้ั�น ผูเ้ขียนมี

ความคิดเห็นว่า องคป์ระกอบของความผูกพนัต่อองคก์าร คือ ทศันคติหรือความรู้สึกภายในบุคคล ความ

เตม็ใจที�จะทุ่มเทความพยายามอยา่งมากในการปฏิบตัิงาน 
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 แนวคดิและทฤษฎเีกี�ยวกบัความผูกพนัต่อองค์การ 

 สาํหรับเรื�องทฤษฎีเกี�ยวกบัความผูกพนัต่อองคก์าร ผูเ้ขียนพบว่ามีนักวิชาการหลากหลาย

ท่านไดมี้การให้ทฤษฎีเกี�ยวกบัความผูกพนัต่อองคก์ารไวม้ากมาย ผูเ้ขียนจึงขอนาํ  ทฤษฎีลาํดบัความ

ตอ้งการของมาสโลว ์และทฤษฎี อี-จี-อาร์ของแอลเดอร์เฟอร์ อีกทั�งแนวคิดทฤษฎีแนวคิดทฤษฎี OCB: 

Organizational Citizenship Behavior ผูเ้ขียนได้นํามาสอดแทรกในหัวข้อแนวคิดและทฤษฎีเกี�ยวกับ

ความผกูพนัต่อองคก์าร เพื�อใชใ้นการศึกษาบทความ ดงัต่อไปนี�  

 1. ท ฤ ษ ฎี ลํ า ดั บ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง  Maslow (Maslow’s hierarchy of needs theory)  

Abraham H. Maslow (1954 as cited in Prasertsri, 2005: 90-91)ได้กล่าวว่า ทฤษฎีลาํดับความต้องการ

ของมาสโลว ์(Maslow’ s hierarchy of needs theory) เป็นทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งกบัความตอ้งการขั�นพื�นฐาน

ของมนุษย ์ซึ� งกาํหนดโดยนกัจิตวิทยาชื�อมาสโลว ์(Abraham Maslow) เป็นทฤษฎีการจูงใจที�มีการกล่าว

กนัอยา่งแพร่หลาย มาสโลวม์องว่า ความตอ้งการของมนุษยมี์ลกัษณะเป็นลาํดบัขั�นจากนะดบัตํ�าสุดไป

ยงัระดบัสูงสุด เมื�อความตอ้งการในระดบัหนึ� งไดรั้บการตอบสนองแลว้มนุษยก์็จะมีความตอ้งการอื�น

ในระดบัที�สูงขึ�นต่อไป ในส่วนลาํดบัขั�นของความตอ้งการของมาสโลว ์มีดงันี�  

 1. ความตอ้งการทางร่างกาย (Physiological needs) เป็นความตอ้งการขั�นพื�นฐานของทุก

คนเพื�อความอยูร่อด เช่น อาหาร เครื�องนุ่งห่ม ที�อยูอ่าศยั ยารักษาโรค อากาศ นํ�าดื�ม การพกัผอ่น เป็นตน้ 

 2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety needs) เป็นความต้องการป้องกันภัย อันตราย 

ความตอ้งการความเป็นระเบียบ ความมั�นคงในชีวิตและหนา้ที�การงาน เป็นตน้ 

 3. ความตอ้งการความรักและความเป็นเจา้ของ (Belongingness and love needs) เป็นความ

ตอ้งการเพื�อน ตอ้งการผูร่้วมงาน ความตอ้งการครอบครัว ความตอ้งการเป็นที�ยอมรับ ความตอ้งการเป็น

ส่วนหนึ�งของคณะ เป็นตน้ 

 4. ความตอ้งการไดรั้บความนับถือยกย่อง (Esteem needs) เป็นความตอ้งการความนับถือ 

ความตอ้งการความมั�นคง ซึ� งอยู่บนพื�นฐานของความเห็นของคนโดยทั�วไป ความภูมิใจในตวัเอง ความ

ตอ้งการมีความรู้ความสามารถ เป็นตน้ 

 5. ความตอ้งการความสาํเร็จในชีวิต (Self-actualization) เป็นความตอ้งการสูงสุดของแต่ละ

บุคคล เช่น ความตอ้งการที�จะทาํทุกสิ�งทุกอย่างไดส้ําเร็จและเหมาะสมที�สุด ความตอ้งการที�จะพฒันา

ศกัยภาพของตนเอง ส่งเสริมความยตุิธรรม สร้างระเบียบและขยายความตอ้งการใหถึ้งที�สุด 

 จะเห็นได้ว่าจากทฤษฎีลาํดบัความตอ้งการของ Maslow สามารถแบ่งความ ตอ้งการ ของ

มนุษยอ์อกไดเ้ป็น 2 ระดบั คือ 



   

 852 

 1. ความตอ้งการในระดบัตํ�า (Lower order needs) ประกอบดว้ยความตอ้งการทาง ร่างกาย 

ความตอ้งการความปลอดภยัมั�นคง และความตอ้งการความผูกพนัหรือการยอมรับ 

 2. ความตอ้งการในระดบัสูง (Higher order needs) ประกอบดว้ยความตอ้งการ การยกย่อง

จากผูอื้�น และความตอ้งการความสาํเร็จในชีวิต 

 2. ท ฤ ษ ฎี  ERG (Existence relatedness growth) Alderfer (1969 as cited in Santiwong, 

1996) จากการศึกษาของแอลเดอร์เฟอร์เห็นว่าความตอ้งการของมนุษยแ์บ่งเป็น � ประเภท คือ 

 1. ความตอ้งการที�จะดาํรงชีวิต หรือความตอ้งการที�จะคงอยู ่หรือความตอ้งการที�จะคงอยู ่

(Existence-E) เป็นความตอ้งการพื�นฐานของมนุษย ์เป็นความตอ้งการที�จะมีชีวิตอยู่ในสังคมดว้ยดี เป็น

ความตอ้งการปัจจยัสี�ในการดาํรงชีวิต ความตอ้งการทางวตัถุ เงินเดือน ประโยชน์ตอบแทน สภาพการ

ทาํงาน ปัจจยัอาํนวยความสะดวกในการทาํงาน เป็นตน้ 

 2. ความตอ้งการดา้นความสัมพนัธ์ (Relatedness-R) เป็นความตอ้งการที�จะผกูพนักบัผูอื้�น

ในการทํางาน ต้องการเป็นพวกได้รับความยอมรับ ร่วมรับรู้และแบ่งปันความรู้สึกระหว่างกัน    

ตอ้งการมีความสัมพนัธ์กบัผูอื้�น 

 3. ความต้องการเจริญเติบโต (Growth-G) เป็นความต้องการที�จะเจริญก้าวหน้าในการ

ทาํงาน เป็นการที�คนสามารถทุ่มเทความรู้ ความสามารถของตนเอง ในการทาํงานอย่างเต็มที�และ 

สามารถพฒันาศยักภาพของตนเองเพิ�มขึ�นดว้ย 

 จากทฤษฎีที� เกี�ยวขอ้งกับความผูกพนัต่อองค์การดังกล่าวขา้งต้น ผูเ้ขียนมีความเห็นว่า    

ทฤษฎีที�เกี�ยวกับความผูกพันต่อองค์การเป็นปัจจัยที�ทาํให้บุคคลกาํหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน

เพื�อให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ โดยจะแสดงออกในรูปของพฤติกรรมที�จะตอบสนองความ

ตอ้งการของตน ซึ� งพฤติกรรมนั�นเกิดจากปัจจยัเดียวหรือหลายปัจจยัก็ได ้แต่ทั�งนี�แรงจูงใจของบุคคลจะ

ตั�งอยูบ่นพื�นฐานของความตอ้งการเสมอจึงทาํใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์าร 

 3. แนวคดิทฤษฎขีองพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที�ดขีององค์การ 

 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที�ดีต่อองคก์าร (Organizational Citizenship Behavior: OCB) 

ไดรั้บการยอมรับโดยนกัวิชาการว่ามีความสาํคญัอยา่งยิ�งต่อองคก์าร และไดมี้นกัวิชาการหลายท่าน 

ใหค้วามหมายเกี�ยวกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที�ดีต่อองคก์าร 

 Spector (1996 as cited in SakpichaiMongkol, 2555: 25) ให้ความหมายว่าพฤติกรรมเป็น

สมาชิกที�ดีขององค์การ หมายถึง พฤติกรรมที�นอกเหนือจากงานในหน้าที� และเป็นพฤติกรรมที�มี

ประโยชน์ต่อองค์การ เช่น การทํางานตรงเวลา การช่วยเหลือคนอื�น ๆ การอาสาสมัครทํางาน              
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โดยไม่ไดรั้บการขอร้อง ให้คาํแนะนาํเพื�อปรับปรุงสภาพการทาํงาน ไม่ใชเ้วลา ในที�ทาํงานไปกบัเรื�อง

ส่วนตวั 

 Luthans (1992 as cited in Konnak, 2556: 12) ให้ความหมายว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิก

ที�ดีขององคก์าร หมายถึง พฤติกรรมการทาํงานของพนักงานที�มีส่วนร่วมกบัองค์การเกินกว่าบทบาท

หนา้ที�ในการทาํงาน 

 Newstrom and Davis (1997 as cited in Miichanchwng 2553: 30) ใ ห้ ค ว า ม ห ม า ย ว่ า 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที�ดีขององคก์าร หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที�ปฏิบติัโดยสมคัรใจในแต่ละ

สถานการณ์ ซึ� งการปฏิบตัิดงักล่าวจะช่วยสนบัสนุนใหเ้กิดความสาํเร็จในองคก์าร 

 จากแนวคิดทฤษฎี OCB: Organizational Citizenship Behavior พฤติกรรมการเป็นสมาชิก

ที�ดี ผูเ้ขียนมีความเห็นว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที�ดี หมายถึง พฤติกรรมที�บุคลากรมีให้องค์การ

นอกเหนือจากบทบาทหน้าที�ที�องค์การกาํหนดไว ้ซึ� งพฤติกรรมเหล่านั� นบุคลากรเต็มใจปฏิบัติเพื�อ

องค์การ โดยที�องค์การไม่ได้ร้องขอให้ท ํา แต่เกิดจากบุคคลนั� นกระทําด้วยความเต็มใจเพื�อเป็น

ประโยชน์ต่อองคก์ารและนาํพาองคก์ารไปสู่ความสาํเร็จ 

 องค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที�ดีขององค์การ 

Organ, Podsakoff and MacKenzie (2006: 221- 226 as cited in Burapha, 2556: 15) ได้จําแนกรูปแบบ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที�ดีในองคก์ารไว ้5 ดา้น ดงันี�  

 1. ด้านการให้ความช่วยเหลือ (Altruism) หมายถึง พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ ได้แก่ การ

ช่วยเหลือเพื�อนร่วมงานทนัทีที�เกิดปัญหาในการปฏิบติังาน มีลกัษณะของการช่วยเหลือผูอื้�นใน เรื�องที�มี

ความเกี�ยวพนักบังานหรือปัญหาที�เกี�ยวกบัองคก์าร คอยให้ความช่วยเหลือในทุกดา้นที�จะเป็นประโยชน์

ต่อองคก์าร 

2. ดา้นความสาํนึกในหนา้ที� (Conscientiousness) หมายถึง พฤติกรรมการปฏิบตัิตาม ระเบียบและสนอง

นโยบายขององคก์ารอยา่งเคร่งครัด เกินกว่าความคาดหมายในบทบาทหน้าที�ที�องคก์ารกาํหนดไว ้เป็น

คนที�มีสาํนึกในหนา้ที�ที�จะปฏิบติัตามกฎระเบียบทาํงานสนองนโยบายขององคก์ารไดเ้ป็นอยา่งดี 

3. ด้านความอดท น อด กลั� น  (Sportsmanship) ห มายถึ ง  พ ฤติกรรมการมีคว าม อดท นอ ดกลั� น                         

ต่อสภาพแวดลอ้มในการทาํงานที�ตนไม่พอใจ ความกดดันต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจ เนื�องจากในการ

ปฏิบติังานนั�นจาํเป็นตอ้งมีการพึ�งพาอาศยัซึ�งกนัและกนั 
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4. ด้านการคาํนึงถึงผูอื้�น (Courtesy) หมายถึง พฤติกรรมการคาํนึงถึงผูอื้�นเพื�อป้องกนั การเกิดปัญหา

กระทบกระทั�งที�อาจจะเกิดตามมา เนื�องจากการปฏิบติังานในองคก์ารนั�น จะตอ้ง อาศยัการพึ�งพาซึ� งกนั

และกนั 

5. ดา้นการให้ความร่วมมือ (Civic Virtue) หมายถึง พฤติกรรมที�มีความเตม็ใจในการ รับผิดชอบและเขา้

มามีส่วนร่วมในการดาํเนินงานขององคก์าร เช่น มีส่วนร่วมสนใจเขา้ร่วมประชุมมีความรู้สึกตอ้งการให้

องคก์ารพฒันา กิจกรรมขององคก์ารที�เปิดโอกาสให ้เขา้ไปมีส่วนร่วมอยูเ่สมอ 

  จากการศึกษาองคป์ระกอบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที�ดีในองคก์าร ผูเ้ขียนเลือกแนวคิด

ของออร์แกน โพดซาคอฟและแม็คเคนซี เนื�องจากผูเ้ขียนเห็นว่าองค์ประกอบพฤติกรรมทั� ง 5 ด้าน 

ไดแ้ก่ การให้ความช่วยเหลือ ความสํานึกในหน้าที� ความอดทนอดกลั�น การคาํนึงถึงผูอื้�น และการให้

ความร่วมมือ ซึ� งแนวคิดดงักล่าวมีความครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ มีความชดัเจนง่ายต่อ การเขา้ใจ อีกทั�ง

เป็นแนวคิดดั�งเดิมที�ไดรั้บการยอมรับและสามารถนาํไปใชใ้นการศึกษาอยา่งแพร่หลาย 

2. ปัจจยัที�ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การ 

 สําหรับในเรื� องปัจจัยที�ส่งต่อความผูกพนัต่อองค์การ ผูเ้ขียนพบว่าได้มีนักวิชาการหลาย

ท่านได้ให้ความหมายเกี�ยวกับความหมายของปัจจัยที� ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การไว้อย่าง

หลากหลาย ซึ�งมีดงัต่อไปนี�  

 Greenberg & Baron (as cited in Permchai, 2007: 42) ได้เสนอถึงปัจจัยที� มี อิท ธิพลต่อ

ความยดึมั�นผูกพนัต่อองคก์าร ประกอบดว้ย 

 1. คุณลักษณะเกี�ยวกับงาน เช่น การได้รับผิดชอบสูงในการทาํงานที�ได้รับมอบหมาย      

ไดรั้บการสนบัสนุนให้กา้วหนา้ งานน่าสนใจและความมีอิสระในการปฏิบติังาน 

 2. การตอบสนองแก่บุคลากร มีรายงานผลการวิจยัว่า การวางแผนผลการตอบแทน เช่น 

การให้โบนัสในสัดส่วนที�เหมาะสมกับผลประโยชน์ของบริษัทจะช่วยเสริมสร้างความผูกพันต่อ

องคก์ารรวมทั�งเกิดความรู้สึกที�ดี หากไดรั้บการปฏิบติัดว้ยความเท่าเทียมยติุธรรม สุภาพ และให้เกียรติ 

ซึ�งจะเป็นอีกแนวทางในการเพิ�มความผกูพนัต่อองคก์าร 

 3. โอกาสในการเลือกงาน ในกรณีที�บุคลากรมีโอกาสเลือกงานอื�นที�ดีกว่าจะทาํให้มีความ

ยดึมั�นผกูพนัตํ�า เป็นลกัษณะของความผูกพนัเชิงต่อเนื�อง 

 4. การปฏิบตัิขององคก์ารต่อบุคลากรที�เขา้มาใหม่ หมายถึง การที�บุคลากรไดรั้บการปฏิบติั

อยา่งเหมาะสมเมื�อแรกเขา้สู่องคก์าร สามารถเขา้ใจเป้าหมายขององคก์ารอยา่งชดัเจนไดรั้บการสื�อสารที�
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ดีและองค์การลงทุนด้วยการตอบแทนที�คุม้ค่าแก่บุคลากรจะทาํให้บุคลากรตอบแทนด้วยความทุ่มเท

พลงัในการทาํงานเพื�อองคก์าร 

 Steers (1997 as cited in Phongpesach, 2011: 5) ไดศึ้กษาปัจจยัเบื�องตน้ของความผูกพนัต่อ

องคก์าร พบว่ามีองคป์ระกอบที�เป็นปัจจยัที�ก่อใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์ารดงันี�  

 1. ลกัษณะส่วนบุคคล (Personal Characteristics) หมายถึง ตวัแปรที�เกี�ยวกบัลกัษณะส่วน

บุคคลที�มีต่อความยดืมั�นผกูพนัต่อองคก์าร เช่น เพศ อาย ุการศึกษา ระดบัตาํแหน่ง ระยะเวลาปฏิบติังาน 

สถานภาพสมรส ฯลฯ 

 2. ลักษณะงานที�ปฏิบัติ  (Job Characteristics) หมายถึง สภาพของงานที�แต่ละบุคคล

รับผิดชอบปฏิบติัอยูว่่ามีลกัษณะอย่างไร เช่น ความมีอิสระในการทาํงาน (Autonomy) งานที�มีคุณค่า

ความประจักษ์ในงาน (Tack Identity) ความหลากหลายในงาน (Variety) งานที�มีโอกาสพบปะผูอื้�น 

(Social Interactions)  

 3. ประสบการณ์ในการทาํงาน (Work Experience) หมายถึง ความรู้สึกของผูป้ฏิบติังานแต่

ละคนว่ามีความรับรู้ต่อการทาํงานในองคก์ารที�ผ่านมาอยา่งไร เช่น ทศันคติของกลุ่มต่อองคก์าร (Group 

Attitude) การพึ� งพาได้จากองค์การ (Organization Dependability) ความรู้สึกว่าตนมีความสําคัญต่อ

องคก์าร (Personal Importance)  

 Mowday et all (1997 as in cited, Kaewmorakot 1999: 21) ไดชี้� ให้เห็นว่าปัจจยัที�ก่อให้เกิด

ความผกูพนัทางดา้นจิตใจ (Affective Commitment) ประกอบดว้ย 4 ปัจจยั คือ 

 1. คุณลกัษณะส่วนบุคคล (Personal Characteristics)  

 2. คุณลกัษณะงาน (Job Characteristics)  

 3. ประสบการณ์การทาํงาน (Work Experience)  

 4. คุณลกัษณะโครงสร้าง (Structural Characteristics) 

 Whanpetch (2000: 141-142) กล่าวว่าพื�นฐานที�สาํคญัที�มีต่อความพึงพอใจในการทาํงานซึ�ง

สามารถส่งผลใหเ้กิดความผกูพนัต่องคก์ารในระยะยาว มีดงัต่อไปนี�  

 1. งาน (job) คือ ตวังานที�เขาได้ไปทาํงานอยู่ หมายความว่า เขานั�นมีความชอบ     ความ

ถนัดและความสนใจในงานนั�นหรือไม่ หากเขามีความรับผิดชอบความสนใจแลว้ก็ยอ่มจะมีความพึง

พอใจในงานนั�นสูงเป็นทุนอยู ่ในขณะที�เขาทาํงานไปโอกาสที�เขาจะเรียนรู้งานรู้สิ�งใหม่ ๆ มากขึ�น 
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 2. ค่าจ้าง (wage) ค่าจ้างแรงงานเป็นองค์ประกอบหนึ� งที�ท ําให้บุคคลอยากทํางานใน

หน่วยงานนั�นหรือไม่ การให้ค่าจ้างในอตัราที�เหมาะสม โดยเฉพาะในบรรดาคนงานหรือลูกจา้งที�มี

คุณสมบติัเดียวกนั 

 3. โอกาสที�ไดเ้ลื�อนขั�นหรือตาํแหน่ง (promotion) 

 4. การยอมรับ (recognition) ทั�งจากผูบ้งัคบับญัชา ผูบ้ริหาร และเพื�อนร่วมงาน 

 5. สภาพการทาํงาน (working) เป็นสภาพโดยทั�ว ๆ ไป ของสถานที�ทาํงาน 

 6. ผลประโยชน์ (benefit) และสวสัดิการ (services) หมายถึง สิ�งที�เขาได้รับตอบแทนจาก

ผลการปฏิบติังาน นอกเหนือจากค่าจา้ง 

 7. ผูบ้งัคบับญัชา (leader) หัวหน้ากมี็อิทธิพลมากเช่นกนั เช่น ลกัษณะของหัวหนา้เป็นแบบ

ใด มีทกัษะในการบริหารงานมากนอ้ยเพียงใด และเมื�อมีปัญหาหวัหนา้มีความสามารถที�จะแกไ้ขปัญหา

แก่ผูป้ฏิบติังานมากนอ้ยเพียงใด 

 8. เพื�อนร่วมงาน (co-workers) หากมีเพื�อนร่วมงานที� ดีในองค์การย่อมส่งผลทําให้

ผูป้ฏิบติังานเกิดความพึงพอใจในการทาํงานมากขึ�น 

 9. องค์การและการจัดการ (organization and management) หมายถึง องค์การใดที�มีเชื�อ

เสียงในการทาํงาน ยอ่มทาํใหเ้กิดการยอมรับ เกิดความพึงพอใจในองคก์ารนั�น 

 จากความหมายของปัจจัยที�ส่งต่อความผูกพนัต่อองค์การดังกล่าวขา้งต้นจะเห็นได้ว่า 

นกัวิชาการหลายท่านมีการให้ความหมายของปัจจยัที�ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารที�มีความใกลเ้คียง

กนัคลา้ยคลึงกนั ทั�งนี�สําหรับผูเ้ขียนมีความเห็นว่า ปัจจยัที�ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารนั�นหมายถึง 

ลกัษณะส่วนของบุคคล คุณลกัษณะของงาน ประสบการณ์ในการทาํงาน คุณลกัษณะโครงสร้าง และ

ขณะเดียวกนัก็มีอิทธิพลต่อความปรารถนาที�จะอยูก่บัองคก์ารต่อไป 

 

สรุป 

 จากที�กล่าวมาจะเห็นไดว้่าความผูกพันต่อองคก์ารถือว่าเป็นสิ�งสําคญัและมีความจาํเป็น

อย่างยิ�งต่อองค์การ หากองค์การใดมีบุคลากรที�มีความผูกพันและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

ยอ่มจะนาํพาให้องคก์ารบรรลุเป้าหมายตามที�ไดก้าํหนดไว ้ ทั�งนี� บุคลากรจะเกิดความผูกพนัและความ

พึงพอใจในการปฏิบติังานนั�น จะตอ้งมีแนวคิดทฤษฎี องคป์ระกอบเกี�ยวกบัความผูกพนัต่อองคก์ารเขา้

มาเสริมสร้างให้บุคลากรเกิดความผูกพนัและความพึงพอใจ ปัจจัยที�ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์าร 

รวมทั�งการเป็นสมาชิกที�ดีขององคก์ารในการปฏิบติังาน เช่น แนวคิดทฤษฎี OCB ทฤษฎีความตอ้งการ
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ของMaslow และทฤษฎี EGR ของ Alderfer ในแนวความคิด OCB จะแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที�

บุคลากรมีให้องคก์ารนอกเหนือจากบทบาทหน้าที�ที�องคก์ารกาํหนดไว ้โดยที�องคก์ารไม่ได้ร้องขอให้

ทาํ แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการให้ความร่วมมือในดา้นต่าง ๆ ในส่วนแนวคิดทฤษฎีของ Maslow 

และทฤษฎี EGRนั�น มีความคล้ายคลึงกนัแต่ก็มีความแตกต่างสําคญัคือ ทฤษฎีของแอลเดอร์เฟอร์จะ

บอกว่าความตอ้งการของมนุษยส์ามารถเกิดขึ�นไดม้ากกว่าหนึ�งอย่างแต่ในเวลาเดียวกนั ทฤษฎีของมาส

โลวจ์ะอธิบายเกี�ยวกบัลาํดบัขั�นความตอ้งการ และเมื�อความตอ้งการนั�นไดรั้บการตอบรับแลว้ มนุษยจ์ะ

มีความต้องการอีกขั�นหนึ� งไปเรื�อย ๆ ไม่มีวนัสิ�นสุด อีกทั�งในส่วนขององค์ประกอบความผูกพนัต่อ

องคก์ารซึ� งมีองคป์ระกอบดงันี�  1. ความผกูพนัดา้นการคงอยูก่บัองคก์าร 2. ความผูกพนัดา้นความรู้สึก 3. 

ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน รวมไปถึงด้านปัจจัยที�มีส่วนสําคัญในการเสริมสร้างความผูกพนัต่อ

องคก์ารดงันี�  1. ดา้นลกัษณะส่วนบุคคล 2. ดา้นลกัษณะในการปฏิบติังาน 3. ประสบการณ์ในการทาํงาน 

4. คุณลกัษณะโครงสร้าง เป็นตน้ 

 จากที�กล่าวมาดงันั�นแนวคิดเรื�องปัจจยัที�ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของบุคลากรควร

ไดรั้บความสาํคญัและแนวทางเสริมสร้างความผูกพนัอยา่งต่อเนื�อง อีกทั�งยงัตอ้งไดรั้บการศึกษาวิจยัอีก

มากในบริบท เพื�อใหอ้งคก์ารยนืหยดัอยา่งต่อเนื�องไปในระยะยาวและอยา่งยั�งยนื 
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บทคดัย่อ 
 บทความนี�นาํเสนอผลการศึกษาการพฒันาสมรรถนะของบุคลากรกบัประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร วตัถุประสงค์ของบทความนี�  คือ เพื�อเสริมสร้างความเขา้ใจถึงการพัฒนา

สมรรถนะของบุคลากรที�ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบตัิงานของบุคลากร โดยเนื�อหาประกอบดว้ย 

�) สมรรถนะ �) ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และ �) การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรส่งผลต่อ

ประสิทธิผลในการปฏิบตัิงานของบุคลากร บทความนี� ใชท้ฤษฎีฐานทรัพยากรมนุษย ์(Resource-based 

View  : RBV) ซึ� งกล่าวถึง ทรัพยากรนั�นจะตอ้งก่อให้เกิดคุณค่าขึ�นภายในองคก์าร (Value) ทรัพยากร

นั� นจะต้องห ายาก (Rarity) ท รัพ ยากรนั� นจะต้องไม่สามารถลอกเลี ยนแบบ ได้ห รือมีต้น ทุ น

ลอกเลียนแบบสูง (Imitability) และความสามารถที�ทดแทนไม่ไดม้าอธิบาย โดยผลจากการศึกษาครั� งนี�

ผูเ้ขียนพบว่าจากการที�องค์กรตอ้งมีการปรับตวัให้สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มที�เปลี�ยนแปลงไปใน

ด้านต่าง ๆ การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรนั�นถือว่ามีความสําคญัเป็นอย่างยิ�งและองค์กรจะต้อง

สนับสนุนให้มีการพฒันาสมรรถนะของบุคลากรเพื�อเป็นการเพิ�มสมรรถนะของบุคลากรในองค์กร 

เพราะเมื�อบุคลากรมีสมรรถนะสูงแลว้ก็จะทาํใหเ้กิดประสิทธิผลในการปฏิบติังานเป็นอยา่งยิ�ง 

 

คาํสําคัญ: สมรรถนะ,  บุคลากร, ประสิทธิผลในการปฏิบตัิงาน 
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Abstract 

 This article presented results from the study of the competency development of 

personnel and the performance effectiveness of personnel. The objectives of this article were to 

strengthen understanding of personnel competency development that affecting the performance 

effectiveness of personnel. This article contains 3 main parts 1) the concept of competency 2) 

performance effectiveness, and 3) the competency development of personnel affecting the 

performance effectiveness of personnel. This article uses the theory of Resource-based View: RBV, 

which refers to a resource that will create value within the organization. That resource must be rare 

and resource must not be able to copy or have a high cost to copy. By the results of this study 

revealed that the competency development of personnel is considered to be very important and must 

be supported by the organization since the organization has to adapt to changing environment in 

various aspects. Besides, the result also revealed that competency development of personnel will 

enhance competency of personnel and this enhancement increased the organization effectiveness in 

return.   

 

Keywords: competency, personnel, performance effectiveness  

 

บทนํา 

ในปัจจุบนัองคก์รตอ้งเผชิญกบัปัญหาต่าง ๆ ที�เกิดขึ�นอนัสืบเนื�องมาจากการเปลี�ยนแปลงใน

หลากหลายด้าน การที�องค์กรจะอยู่รอดในสถานการเช่นนี� ได้นั� น องค์กรจะต้องมีปัจจัยที�จะช่วย

ขบัเคลื�อนองค์กร ซึ� งก็คือ “ บุคลากร ” โดยบุคลากรจะตอ้งมีสมรรถนะพร้อมในทุกด้านจนสามารถ

รองรับต่อการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�นไดแ้ละสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเกิดประสิทธิผลจนสามารถส่งผล

ให้องค์กรประสบความสําเร็จได้ในที�สุด ด้วยเหตุนี� องค์กรต้องมีหน้าที�ให้ความสําคัญและให้การ

สนบัสนุนการพฒันาสมรรถนะของบุคลากรอยา่งจริงจงัผา่นกระบวนการในการพฒันาสมรรถนะต่าง ๆ 

จนทาํให้บุคลากรมีสมรรถนะพร้อมทุกด้านในที�สุด จะเห็นไดว้่า การพฒันาสมรรถนะมีความสําคญั

และสามารถส่งผลต่อการเกิดประสิทธิผลในการปฏิบติังานและการประสบความสําเร็จขององคก์รเป็น

อยา่งยิ�ง ซึ� งในบทความนี� ก็จะเป็นผลจากการศึกษาจากหนงัสือ เอกสารต่าง ๆ เพื�อเสริมสร้างความเขา้ใจ
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ถึงรายละเอียดเรื�องสมรรถนะ ประสิทธิผลในการปฏิบติังาน และการพฒันาสมรรถนะของบุคลากร

ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบตัิงานอยา่งไรบา้ง 

 

วตัถุประสงค์ของบทความ 

 เพื�อเสริมสร้างความเขา้ใจถึงการพฒันาสมรรถนะของบุคลากรที�ส่งผลต่อประสิทธิผลในการ

ปฏิบติังานของบุคลากร  

 

การทบทวนวรรณกรรม 

�. สมรรถนะ  

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งกบัสมรรถนะทั�งจากในหนงัสือและเอกสารต่าง ๆ 

ในส่วนนี� ผูเ้ขียนจะมีการนําเสนอเกี�ยวกับสมรรถนะ โดยมีการแบ่งการพิจาณาออกเป็น � ประเด็น 

ดงัต่อไปนี�  

 �.� ความหมายของสมรรถนะ 

 สาํหรับในเรื�องความหมายของสมรรถนะนั�น ผูเ้ขียนพบว่าไดมี้นกัวิชาการหลายท่านไดมี้

การใหค้วามหมายในเรื�องนี� ไวอ้ยา่งหลากหลาย ซึ� งมีดงัต่อไปนี�  

Saenthong  (����: ��) กล่าวว่า สมรรถนะ คือ ความสามารถหรือสมรรถนะของผูด้าํรง

ตาํแหน่งงานที�งานนั�น ๆ ตอ้งการ คาํว่า Competency นี� ไม่ไดห้มายถึงเฉพาะพฤติกรรมแต่มีการมองลึก

ไปถึงความเชื�อ ทศันคติ อุปนิสัยส่วนลึกของตนดว้ย 

แมคเคิลแลนด์ (Davids C. McClelland) กล่าวว่า สมรรถนะคือ บุคลิกลักษณะที�ซ่อนอยู่

ภายในปัจเจกบุคคล สามารถผลกัดนัให้ปัจเจกบุคคลนั�นสามารถสร้างผลการปฏิบติังานที�ดี หรือ ตาม

เกณฑที์�กาํหนดในงานที�ตนรับผิดชอบ  (McClelland, 1973 as cited in Saenthong. 2004: 6) 

Sakworawit (����: ��) ไดส้รุปคาํนิยามของสมรรถนะไวว้่า สมรรถนะคือ คุณลกัษณะของ

บุคคล ซึ� งได้แก่ ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณสมบัติ ต่าง ๆ อันได้แก่ ค่านิยม จริยธรรม 

บุคลิกภาพ คุณลกัษณะทางกายภาพ และอื�น ๆ ซึ� งจาํเป็นและสอดคลอ้งกบัความเหมาะสมกบัองคก์าร 

โดยเฉพาะอยา่งยิ�งตอ้งสามารถจาํแนกไดว้่าผูท้ี�จะประสบความสาํเร็จในการทาํงานไดต้อ้งมีคุณลกัษณะ

เด่น ๆ อะไร หรือลกัษณะสําคญั ๆ อะไรบา้ง หรือกล่าวอีกนัยหนึ� งคือ สาเหตุที�ทาํงานแลว้ไม่ประสบ

ความสาํเร็จเพราะขาดคุณลกัษณะบางประการคืออะไร เป็นตน้ 
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สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนไดมี้การใหค้วามหมายของสมรรถนะไวว้่าคอื “ 

คุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมที�เป็นผลมาจากความรู้ ทักษะ/ความสามารถ และคุณลกัษณะอื�น ๆ ที�ทาํให้

บุคคลสามารถสร้างผลงานไดโ้ดดเด่นกว่าเพื�อนร่วมงานอื�น ๆ ในองคก์ร ” (Office of the Civil Service 

Commission, 2005: 5-6) 

ธาํรงศกัดิ�  คงคาสวสัดิ�  ไดใ้หค้วามหมายของ Competency หมายถึง คุณลกัษณะ เช่น ความรู้

ความสามารถ ความชํานาญ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื�อ ตลอดจนพฤติกรรมของบุคคลที�จะสามารถ

ปฏิบติังานให้ประสบผลสาํเร็จ (Gongkasawat, 2005: 10) 

Meesuttha and Suchchukorn (� � � � : � � � ) ก ล่ าว ว่ า  ส ม ร ร ถ น ะ  ห ม า ย ถึ ง  ค ว า ม รู้ 

ความสามารถ พฤติกรรม ทกัษะ และแรงจูงใจที�มีความสัมพนัธ์และส่งผลกระทบต่อความสาํเร็จของ

เป้าหมายของงานในตาํแหน่งนั�น ๆ  

Wutirong (����: �-�) ไดใ้ห้ความหมายของ สมรรถนะไวว่้า สมรรถนะ หมายถึง กลุ่มของ

มิติผลการปฏิบติังานที�สามารถสังเกตได ้รวมถึงความรู้ ทกัษะ ทศันคติ และพฤติกรรมของบุคคล กลุ่ม 

กระบวนการและองคก์ารที�เชื�อมต่อกบัผลการปฏิบตัิงานที�สูง และทาํให้องคก์ารมีความได้เปรียบใน

การแข่งขนัอยา่งถาวร 

Smithikrai (����) กล่าวว่า สมรรถนะ (Competency) หมายถึง คุณลกัษณะต่าง ๆ ที�บุคคล

จาํเป็นต้องมีในการปฏิบัติงานและจะต้องมีความสอดคลอ้งกับวิสัยทศัน์ เป้าหมายขององค์กรนั�น ๆ 

เพื�อใหไ้ดก้ารทาํงานที�มีประสิทธิภาพ ซึ�งคุณลกัษณะที�กล่าวถึงกคื็อความรู้ ทกัษะ และความสามารถ 

จากความหมายของสมรรถนะดงักล่าวขา้งตน้จะเห็นไดว่้า นักวิชาการหลายท่านมีการให้

ความหมายของสมรรถนะที� มีความคล้ายคลึงกัน ซึ� งอาจพิจารณาได้ว่า สมรรถนะ (Competency) 

หมายถึง คุณลักษณะเฉพาะบุคคลที�มีความแตกต่างกันออกไป อาทิเช่น ความรู้ ความคิด ทักษะ 

พฤติกรรม ฯลฯ โดยทั�งหมดจะเป็นสิ�งที�มีผลต่อความสาํเร็จขององคก์รทั�งสิ�น 

ทั� งนี� สําหรับผู ้เขียนมีความเห็นว่า สมรรถนะ หรือ Competency นั� นหมายถึง ความรู้ 

ความสามารถ คุณลกัษณะต่าง ๆ ของบุคคล อนัจะเป็นผลผลกัดนัให้บุคคลนั�น ๆ สามารถปฏิบติังานได้

อย่างดียิ�งขึ�นจนส่งผลให้มีการปฏิบัติงานจนบรรลุวตัถุประสงคต์ามที�ได้วางไวแ้ละส่งผลให้องค์กร

ประสบความสาํเร็จในที�สุด   

�.� ประเภทของสมรรถนะ 

 สาํหรับในเรื�องประเภทของสมรรถนะนั�น ผูเ้ขียนพบว่าไดมี้นกัวิชาการหลายท่านไดมี้การ

แบ่งประเภทของสมรรถนะที�แตกต่างกนัออกไป ซึ� งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี�  
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Saenthong (����: �� -��) ไดมี้การแบ่งสมรรถนะออกเป็น � ประเภท ไดแ้ก่  

�. ประเภทสมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง การที�คนมีบุคลิกลักษณะที�

สะท้อนให้เห็นถึงการที�มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื�อ รวมทั� งอุปนิสัยของคนในองค์กรที�จะ

สามารถช่วยในการสนบัสนุนใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทศัน์ได ้ 

�. ประเภทสมรรถนะตามสายงาน (Job Competency) หมายถึง การที�คนมีบุคลิกลกัษณะที�

สะท้อนให้เห็นถึงการที�มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื�อ รวมทั� งอุปนิสัยที�จะส่งเสริมให้คนนั� น

สามารถที�จะมีการสร้างผลงานในการปฏิบติังานตามตาํแหน่งนั�นไดสู้งกว่ามาตรฐานที�ไดมี้การตั�งไว ้ 

� . ป ร ะ เภ ท ส ม ร ร ถ น ะ ส่ ว น บุ ค ค ล  (Personal Competency) ห ม าย ถึ ง  ก า ร ที� ค น มี

บุคลิกลกัษณะที�สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการที�มีความรู้ ทกัษะ ทศันคติ ความเชื�อ รวมทั�งอุปนิสัยที�ทาํใหบุ้คคล

นั�นสามารถทาํสิ�งใดสิ�งหนึ� งไดโ้ดดเด่นกว่าคนทั�วไป ซึ� งเรามกัจะมีการเรียกสมรรถนะส่วนบุคคลนี� ว่า 

ความสามารถพิเศษของส่วนบุคคล 

Akornboron (����: ��) กล่าวถึง สมรรถนะจะประกอบดว้ย � ประเภท ไดแ้ก่ 

�. สมรรถนะหลกั (Core Competency) คือ การมีพฤติกรรมที�เป็นส่วนดีที�ทุกคนในองคก์าร

ตอ้งมีเพื�อเป็นการแสดงถึงการมีวฒันธรรมและการมีหลกันิยมขององคก์าร 

�. สมรรถนะการบริหาร (Professional Competency) คือ การมีคุณสมบติัและความสามารถ

ในดา้นการบริหารที�บุคลากรในองคก์ารทุกคนมีความจาํเป็นตอ้งมีในการทาํงาน เพื�อที�จะไดท้าํให้งานมี

ความสาํเร็จและมีความสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์และมีความสอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน์ขององคก์าร 

�. สมรรถนะเชิงเทคนิค (Technical Competency) คือ การมีทักษะด้านวิชาชีพที�มีความ

จาํเป็นในการนําไปปฏิบัติงานให้บรรลุผลสําเร็จ โดยจะมีความแตกต่างตามลักษณะของงาน ทั� งนี�

สามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น � ส่วนยอ่ย ไดแ้ก่ สมรรถนะเชิงเทคนิคหลกั (Core Technical Competency) 

สมรรถนะเชิงเทคนิคเฉพาะ (Specific Technical Competency) 

นอกจากนี�  Thongkaew (����) ไดมี้การจาํแนกสมรรถนะออกเป็น � ประเภท ไดแ้ก่  

�. สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal Competency) หมายถึง สมรรถนะที�แต่ละคนมีเป็น 

ความสามารถเฉพาะตวั คนอื�นไม่สามารถลอกเลียนแบบได ้เช่น การต่อสู้ป้องกนัตวั ความสามารถของ

นกัดนตรี นกักายกรรมและนักกีฬา เป็นตน้ ลกัษณะเหล่านี� ยากที�จะเลียนแบบหรือตอ้งมีความพยายาม

สูงมาก 
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�. สมรรถนะเฉพาะงาน (Job Competency) หมายถึง สมรรถนะของบุคคลกบัการทาํงานใน

ตาํแหน่งหรือบทบาทเฉพาะตวั เช่น อาชีพนักสํารวจ ก็ตอ้งมีความสามารถในการวิเคราะห์ตวัเลข การ

คิดคาํนวณ ความสามารถในการทาํบญัชี เป็นตน้  

�. สมรรถนะองค์การ (Organization Competency) หมายถึง ความสามารถพิเศษเฉพาะ

องคก์ารนั�นเท่านั�น  

�. สมรรถนะหลกั (Core Competency) หมายถึง ความสามารถสําคญับุคคลตอ้งมีหรือตอ้ง

ทาํเพื�อใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายที�ตั�งไว ้ 

�. สมรรถนะในงาน (Functional Competency) หมายถึง ความสามารถของบุคคลที�มีหนา้ที�

ที�รับผดิชอบ ตาํแหน่งหนา้ที�อาจเหมือนแต่ความสามารถตามหนา้ที�ต่างกนั 

จากการแบ่งประเภทสมรรถนะดังกล่าวขา้งต้นนั� น ผูเ้ขียนสามารถสรุปได้ว่าในการแบ่ง

ประเภทสมรรถนะข้างต้นมีการแบ่งประเภทที�มีความเหมือนกัน ได้แก่ �. สมรรถนะหลัก (Core 

Competency) �. สมรรถนะตามสายงานหรือสมรรถนะเฉพาะงาน (Job Competency) �. สมรรถนะส่วน

บุคคล (Personal competency) และสําหรับส่วนที�มีการแบ่งประเภทที�มีความแตกต่างกัน ได้แก่ �. 

สมรรถนะการบริหาร (Professional Competency) �. สมรรถนะเชิงเทคนิค (Technical Competency) �. 

สมรรถนะองคก์าร (Organization Competency) 

 นอกจากนี�  จากการที�ผูเ้ขียนไดมี้การพิจารณาถึงการแบ่งประเภทสมรรถนะดงักล่าวขา้งตน้ 

ผูเ้ขียนมีความเห็นว่า การแบ่งประเภทสมรรถนะดงักล่าวขา้งตน้มีส่วนที�สามารถนาํมาผสมผสานเขา้กนั

ได ้คือ  

 �.สมรรถนะการบริหารกับสมรรถนะหลัก ซึ� งสมรรถนะการบริหารสามารถนํามา

ผสมผสานอยู่ในสมรรถนะหลกัได ้โดยอาจพิจารณาไดว้่าสมรรถนะการบริหารเป็นทกัษะที�เกี�ยวขอ้ง

กบัแนวทางในการปฏิบติังาน ซึ� งบุคลากรควรตอ้งมีเพื�อช่วยให้มีแนวทางการปฏิบติังานที�ดีจนสามารถ

บรรลุตามวตัถุประสงคข์ององคก์รได ้ส่วนสมรรถนะหลกัเป็นบุคลิกลกัษณะที�ดีของบุคลากรที�ไดม้ีการ

แสดงออกมาและสามารถช่วยให้บรรลุตามวตัถุประสงคข์ององคก์รได ้กล่าวคือ สมรรถนะการบริหาร

จะเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน ส่วนสมรรถนะหลกัจะเป็นการแสดงบุคลิกลกัษณะที�ดีออกมาใหเ้ห็น  

 ดงันั�นเมื�อมีการนาํสมรรถนะการบริหารมาผสมผสานอยูใ่นสมรรถนะหลกัก็จะทาํให้เกิด

บุคลิกลกัษณะของบุคลากรในการมีแนวทางในการปฏิบติังานที�ดีโดยไดม้ีการแสดงออกมาให้เห็นจน

ส่งผลใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์ององคก์รได ้ 



   

 865 

�. สมรรถนะส่วนบุคคลกบัสมรรถนะตามสายงาน ซึ� งสมรรถนะส่วนบุคคลสามารถนาํมา

ผสมผสานอยู่ในสมรรถนะตามสายงานได้ โดยอาจพิจารณาได้ว่าสมรรถนะส่วนบุคคลเป็น

บุคลิกลกัษณะโดยเฉพาะของบุคคล ส่วนสมรรถนะตามสายงาน เป็นสมรรถนะเฉพาะแต่ละตาํแหน่ง

งานที�จาํเป็นตอ้งใชใ้นการปฏิบติังาน 

ดงันั�นเมื�อมีการนาํสมรรถนะส่วนบุคคลมาผสมผสานอยูใ่นสมรรถนะเฉพาะงานก็จะทาํให้

เกิดบุคลิกลกัษณะเฉพาะตามตาํแหน่งงานที�บุคคลจาํเป็นตอ้งใชใ้นการปฏิบติังาน 

ท้ายที� สุดในความเห็นของผู้เขียนในเรื� องประเภทสมรรถนะนั� น ผูเ้ขียนมีความเห็นว่า 

สมรรถนะสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น � ประเภทใหญ่ ๆ ดว้ยกนั ไดแ้ก่ �. สมรรถนะเฉพาะบุคคล หมายถึง 

บุคลิกลกัษณะเฉพาะส่วนบุคคลที�แต่ละบุคคลมีอยูใ่นตวั �. สมรรถนะหลกั หมายถึง บุคลิกลกัษณะที�ดี

ของบุคคลที�มีการแสดงออกมาและเป็นสิ�งที�ช่วยให้บรรลุผลสําเร็จตามที�ไดว้างแผนไว ้�. สมรรถนะ

ส่วนสายงาน หมายถึง สมรรถนะตามแต่ละตาํแหน่งงานที�บุคคลมีการปฏิบติัหนา้ที�อยู ่

�.� องค์ประกอบของสมรรถนะ 

สาํหรับในเรื�ององคป์ระกอบของสมรรถนะนั�น ผูเ้ขียนพบว่าไดมี้นกัวิชาการหลายท่านได้มี

การแบ่งองคป์ระกอบของสมรรถนะที�แตกต่างกนัออกไป ซึ�งมีดงัต่อไปนี�  

 แ ม ค เคิ ล แ ล น ด์  (McClelland, 1 99 3  as cited in Rasameethamachot, �� �� ) ก ล่ าว ถึ ง 

สมรรถนะประกอบดว้ยองคป์ระกอบทั�งหมด � ส่วน ดงันี�  

�. ความรู้ (Knowledge) คือ ส่วนความรู้เฉพาะในเรื�องที�ตอ้งรู้ เป็นความรู้ที�เป็นสาระสําคญั 

เช่น ความรู้ดา้นเครื�องยนต ์

�. ทักษะ (Skill) คือ  ส่วนที� ต้องการให้ทําได้อย่างมีป ระสิทธิภาพ  เช่น ทักษ ะทาง

คอมพิวเตอร์ ทกัษะทางการถ่ายทอดความรู้ เป็นตน้ โดยทกัษะที�มีการเกิดขึ�นไดน้ั�นมาจากพื�นฐานทาง

ความรู้และสามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งคล่องแคล่วว่องไว 

�. บทบาททางสังคม (Social Role) หมายถึง สิ�งที�บุคคลตอ้งการสื�อให้บุคคลอื�นในสังคม

เห็นว่าตวัเขามีบทบาทอยา่งไรต่อสงัคม เช่น ชอบช่วยเหลือผูอ้ื�น 

�. ภาพพจน์หรือมโนทศัน์เกี�ยวกบัตวัเอง (Self - image) หมายถึง ภาพพจน์หรือมโนทศัน์ที�

บุคคลมองตวัเองวา่เป็นอยา่งไร เช่น เป็นผูน้าํ เป็นผูเ้ชี�ยวชาญ เป็นศิลปิน เป็นตน้ 

�. แรงจูงใจ/ เจตนคติ (Motive/ Attitude) เป็นแรงจูงใจหรือแรงขบัภายใน ซึ� งทาํให้บุคคล

แสดงพฤติกรรมที�มุ่งไปสู่เป้าหมาย หรือมุ่งสู่ความสาํเร็จ เป็นตน้ 

Phromphan (����: ��� - ���) กล่าววา่ สมรรถนะมีองคป์ระกอบหลกั � ประการ ไดแ้ก่ 



   

 866 

�. ความรู้ (Knowledge) หมายถึง สิ�งที�สั�งสมมาจากการศึกษา การคน้ควา้ หรือประสบการณ์ 

หรือสารสนเทศที�นาํไปสู่การปฏิบตัิ 

�. ทกัษะ (Skill) หมายถึง การกระทาํในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งของชีวิตและวิชาชีพซํ� า ๆ หลายครั� ง

จนเกิดความชาํนาญ ทกัษะในองคก์ารประกอบดว้ย �. ทกัษะเฉพาะงาน คือ ทกัษะพื�นฐานของงานซึ� ง

ในแต่ละหน่วยงานมีภารกิจที�แตกต่างกนั �. ทกัษะการบริหาร คือ ความชาํนาญในการดาํเนินงานตาม

ภารกิจที�ได้รับมอบหมายจากองคก์ร โดยใช้ทรัพยากรที�มีอยู่ผ่านกระบวนการบริหารอย่างมีระบบ �. 

ทกัษะชีวิต คือ ทักษะที�มนุษยทุ์กคนจาํเป็นต้องมีและใช้ในชีวิตประจาํวนั เพื�อให้ตนเองมีความสุข 

สามารถปฏิบติัหนา้ที�ไดแ้ละประสบความสาํเร็จ  

�. คุณลักษณะของบุคคล หรือพฤติกรรมของบุคคล (Attributes) หมายถึง ความคิด 

ความรู้สึก เจตคติ ทศันคติ แรงจูงใจ ความตอ้งการส่วนบุคคล ภาพลกัษณ์ของตนหรือสิ�งที�บุคคลเชื�อว่า

ตนเป็น คุณลกัษณะของบุคคลที�สาํคญั ไดแ้ก่ การควบคุมอารมณ์ การมองโลกในแง่ดี ความเครียด การ

มีกาลเทศะ ความกระตือรือร้น ความเชื�อมั�นในตนเอง การรักษาความลบั 

จากการแบ่งองคป์ระกอบของสมรรถนะดงักล่าวขา้งตน้นั�น ผูเ้ขียนสามารถสรุปไดว่้ามีการ

แบ่งองคป์ระกอบที�มีความเหมือนกนั ไดแ้ก่ �. ความรู้ (Knowledge) �. ทกัษะ (Skill) และสาํหรับส่วนที�

มีองคป์ระกอบแตกต่างกนั ไดแ้ก่ �. บทบาททางสังคม (Social Role) �. ภาพพจน์หรือมโนทศัน์เกี�ยวกบั

ตัวเอง (Self - image) �. แรงจูงใจ/ เจตนคติ (Motive/ Attitude) และ �. คุณลักษณะของบุคคล หรือ

พฤติกรรมของบุคคล (Attributes) 

 ต่อมาจากการที�ผูเ้ขียนได้มีการพิจารณาถึงองค์ประกอบของสมรรถนะดังกล่าวขา้งตน้ 

ผูเ้ขียนมีความเห็นว่า องคป์ระกอบของสมรรถนะดงักล่าวขา้งตน้มีส่วนที�สามารถนาํมาผสมผสานเขา้

กนัได ้คือ ภาพพจน์หรือมโนทศัน์เกี�ยวกบัตวัเองกบัคุณลกัษณะของบุคคล ซึ� งภาพพจน์หรือมโนทศัน์

เกี�ยวกบัตวัเองสามารถนาํมาผสมผสานอยูใ่นคุณลกัษณะของบุคคลได ้โดยอาจพิจารณาไดว้่าภาพพจน์

หรือมโนทศัน์เกี�ยวกบัตวัเอง เป็นการใชค้วามคิดในการมองตนเองออกมาเป็นภาพ ส่วนคุณลกัษณะ

ของบุคคล เป็นพฤติกรรมการแสดงออก ความรู้สึก ความคิด หรือสิ�งต่าง ๆ ที�แต่ละบุคคลเป็น ซึ� งกจ็ะมี

ความแตกต่างกนัออกไป  

ดังนั�นเมื�อมีการนาํภาพพจน์หรือมโนทศัน์เกี�ยวกบัตวัเองมาผสมผสานอยูใ่นคุณลกัษณะ

ของบุคคลก็จะทาํให้เกิดทั�งพฤติกรรมของบุคคลที�ไดมี้การแสดงออกมาและความรู้สึกนึกคิดของบุคคล

ในการมองเรื�องต่าง ๆ ออกมาเป็นภาพความคดิ 
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ทา้ยที�สุดในความเห็นของผูเ้ขียนในเรื�ององคป์ระกอบของสมรรถนะนั�น ผูเ้ขียนมีความเห็น

ว่า องคป์ระกอบของสมรรถนะสามารถแบ่งออกเป็น � องคป์ระกอบดว้ยกนั ไดแ้ก่ �. ความรู้ �. ทกัษะ 

�. คุณลกัษณะเฉพาะบุคคล 

�.� ความสําคญัของสมรรถนะ 

สาํหรับในเรื�องความสาํคญัของสมรรถนะนั�น ผูเ้ขียนพบว่าไดม้ีนักวิชาการหลายท่านได้มี

การใหค้วามสาํคญัของสมรรถนะที�แตกต่างกนัออกไป ซึ�งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี�  

Office of the Civil Service Commission (2005: �) กล่าวว่า สมรรถนะหรือ Competency มี

ความสาํคญั ดงันี�  

�. ช่วยให้การคดัสรรบุคคลที�มีความรู้ ทักษะ และความสามารถตลอดจนพฤติกรรมที�

เหมาะสมกบังานเพื�อปฏิบติังานใหส้าํเร็จตามความตอ้งการขององคก์รอยา่งแทจ้ริง 

�. ช่วยให้ผูป้ฏิบติังานทราบถึงระดบัความสามารถของตวัเองว่าอยูใ่นระดับใด และจะตอ้ง

พฒันาในเรื�องใด ช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองมากขึ�น 

�. เป็นประโยชน์ในการพฒันาฝึกอบรมแก่พนกังานในองคก์ร 

�. ช่วยสนับสนุนให้ตวัชี� วดัหลกัของผลงาน (KPIs) บรรลุเป้าหมายเพราะ Competency จะ

เป็นตวับ่งบอกไดว้่า ถา้ตอ้งการใหบ้รรลุเป้าหมายตามแลว้จะตอ้งใช ้Competency ตวัไหนบา้ง 

�. ช่วยให้เกิดการหล่อหลอมไปสู่สมรรถนะขององค์กรที� ดี ขึ� น เพราะถ้าทุกคนปรับ

สมรรถนะของตวัเองให้เขา้กบัผลงานที�องคก์รตอ้งการอยูต่ลอดเวลาแลว้ ในระยะยาวก็จะส่งผลใหเ้กิด

เป็นสมรรถนะเฉพาะองคก์รนั�น ๆ เช่น เป็นองคก์รแห่งการคิดสร้างสรรค ์ 

Malee (����) กล่าวถึง ความสาํคญัของสมรรถนะไว ้� ประการ ดงันี�  

�. ช่วยให้องคก์รให้ความสนใจต่อพฤติกรรมและทกัษะที�เกี�ยวขอ้งกบัความสําคญัของงาน

อยา่งแทจ้ริง สามารถชี� จุดแขง็ของบุคคลที�สามารถนาํไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดและระบุจุดอ่อนหรือ

จุดที�ตอ้งไดรั้บการพฒันาและปรับปรุง 

�. สร้างความมั�นใจว่าการพฒันานั�นมีความสอดคลอ้งเชื�อมโยงยทุธศาสตร์ขององคก์รช่วย

ใหอ้งคก์รประสบความสาํเร็จ 

�. ช่วยให้การใชท้รัพยากรสาํหรับการพฒันามีประสิทธิภาพมากขึ�น การพฒันาทกัษะและ

พฤติกรรมที�ช่วยสนับสนุนยุทธศาสตร์และสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมขององค์กร จะช่วยให้องคก์รใช้

ทรัพยากรทั�งเรื�องงบประมาณและเวลาไดอ้ยา่งเกิดประโยชน์สูงสุด 
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�. ใชก้รอบในการพฒันาสําหรับผูบ้งัคบับญัชาและผูที้�ทาํหน้าที�สอนงานในการให้ขอ้มูล

ยอ้นกลับเกี�ยวกับผลงานแก่ผู ้ใต้บังคับบัญชา โดยกรอบสมรรถนะช่วยให้ผู ้บังคับบัญชาและ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความเขา้ใจตรงกนัว่า สมรรถนะใดที�จะนาํไปสู่การทาํงานใหสู่้ความสาํเร็จ 

Smithikrai (����) อธิบายว่า สมรรถนะมีความสําคญัเป็นอย่างยิ�งในการปฏิบัติงานของ

พนกังานและองคก์รดงันี�   

�. ทําให้องค์กรสามารถคัดเลือกบุคคลที� มี คุณลักษณะที� ดีทั� งในด้านความรู้ ทักษะ 

ความสามารถ รวมทั�งพฤติกรรมที�มีความเหมาะสมกบังานเพื�อใหส้ามารถปฏิบติัไดส้าํเร็จตามที�องคก์าร

ตอ้งการอยา่งแทจ้ริง  

�. ทาํใหผู้ป้ฏิบติังานนั�นทราบระดบัความรู้ ทกัษะ ความสามารถของตนว่าอยูใ่นระดบัไหน

และมีความจาํเป็นที�จะตอ้งพฒันาในเรื�องใดจึงจะช่วยใหเ้กิดความรู้ดว้ยตนเองยิ�งขึ�น  

�. นาํไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาฝึกอบรมพนกังานในองคก์าร  

�. ช่วยสนับสนุนให้ตวัชี� วดัหลกัผลงานมีการบรรลุเป้าหมายเพราะสมรรถนะถือไดว้่าเป็น

ตวับ่งบอกไดว้า่ถา้ตอ้งการที�จะให้ตวัชี�วดัหลกัผลงานบรรลุเป้าหมายจะตอ้งใชส้มรรถนะใด  

�. ทาํให้มีการป้องกนัที�จะไม่ให้ตวัของผลงานนั�นเกิดเพราะโชคชะตาเพียงอยา่งเดียว เช่น 

ในการขายของพนกังานขายมียอดการขายที�เพิ�มขึ�นสูงกว่าเป้าหมายที�ไดก้าํหนดทั�งที�ในส่วนพนักงาน

ขายคนนั�นไม่มีความตั�งใจทาํงานมากนกั แต่เนื�องดว้ยตลาดมีความตอ้งการที�สูงอยูแ่ลว้จึงเป็นผลใหย้อด

ในการขายเพิ�มขึ�นโดยที�ไม่มีการทุ่มเทความพยายามมากนักแต่หากวดัสมรรถนะแลว้จะทาํให้มีการ

สามารถตรวจสอบไดว้่าพนักงานคนนั�นประสบความสาํเร็จเพราะโชคช่วยเหลือหรือเพราะทาํเอง 

�. ทาํใหก้ารพฒันาสมรรถนะขององคก์ารนั�นประสบผลสาํเร็จเร็วขึ�นเพราะถา้หากพนกังาน

ทุกคนมีการปรับสมรรถนะของตนเองให้สามารถเขา้กบัมาตรฐานที�องคก์ารกาํหนดตลอดเวลาแลว้ใน

ระยะแรกและระยะยาวก็จะส่งผลให้เกิดวฒันธรรมองคก์ารนั�น ๆ เช่น การเป็นองคก์ารแห่งการคิดริเริ�ม

สร้างสรรค ์เพราะดว้ยทุกคนในองคก์ารนั�นมีสมรรถนะในเรื�องการคดิสร้างสรรค ์

จากความสําคญัของสมรรถนะดังกล่าวขา้งตน้นั�น ผูเ้ขียนมีความเห็นว่า ความสําคญัของ

สมรรถนะสามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี�   

�. ทาํให้บุคลากรในองค์กรทราบถึงขีดความสามารถของตนเองว่ามีมากน้อยเพียงใดและ

ทราบถึงขีดความสามารถที�ตนเองนั�นขาดอยู ่ 

�. ทาํให้บุคลากรทุกคนในองค์กรรู้จักพฒันาสมรรถนะของตนเองให้ดียิ�งขึ�นเพื�อทาํให้

สอดคลอ้งกบังานที�รับผดิชอบและเพื�อทาํใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงค ์ 
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�. ทาํให้องค์กรสามารถกําหนดเกณฑ์สมรรถนะที�จะมีส่วนช่วยทําให้องค์กรสามารถ

คดัเลือกบุคคลที�มีความพร้อมทาํให้องค์กรบรรลุผลสําเร็จตามที�ได้วางแผนไวม้าเขา้ทาํงานภายใน

องคก์ร และทาํให้องคก์รสามารถกาํหนดเกณฑ์สมรรถนะที�บุคลากรในแต่ละตาํแหน่งงานจาํเป็นตอ้งมี

ไดอ้ยา่งเหมาะสม  

�. ทาํให้องคก์รหันมาให้ความสําคญักบัการพฒันาสมรรถนะของบุคลากรที�จะส่งผลทาํให้

งานบรรลุผลวตัถุประสงคต์ามที�องคก์รไดมี้การวางแผนไว ้ 

�. ทาํให้องค์กรบรรลุผลสําเร็จตามที�ไดว้างแผนไว ้เพราะเมื�อบุคลากรทุกคนมีการพฒันา

สมรรถนะของตนเองก็จะทาํใหง้านที�รับผิดชอบอยูมี่ประสิทธิภาพจนส่งผลทาํให้องคก์รบรรลุผลสาํเร็จ

ไดต้ามที�วางแผนไว ้

 

�. ประสิทธิผลในการปฏิบัตงิาน 

ในส่วนนี� ผูเ้ขียนจะมีการนาํเสนอเกี�ยวกบัประสิทธิผลในการปฏิบติังาน โดยมีการแบ่งการ

พจิาณาออกเป็น � ประเด็น ดงัต่อไปนี�  

�.� ความหมายของประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

สําหรับในเรื� องความหมายของประสิทธิผลในการปฏิบัติงานนั� น ผู ้เขียนพบว่าได้มี

นกัวิชาการหลายท่านไดมี้การใหค้วามหมายไวอ้ยา่งหลากหลาย ซึ� งมีดงัต่อไปนี�  

Danthamrongkul (200�: ��) กล่าวว่า ประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถในการเลือก

เป้าหมายที�เหมาะสมและบรรลุเป้าหมายนั�น ๆ ประสิทธิผลจึงวดักนัที�วา่องคก์ารสามารถสนองผูบ้ริโภค

สินคา้หรือบริการที�เป็นที�ตอ้งการหรือไม่ และสามารถบรรลุในสิ�งที�พยายามจะทาํมากนอ้ยเพียงใด  

Tiyao (����: �) กล่าวว่า ประสิทธิผล หมายถึง การทาํงานบรรลุผลสาํเร็จตามที�กาํหนด การ

บริหารงานให้มีประสิทธิผลขององคก์ารนับว่ามีความสําคญัต่อการวิเคราะห์และขดัเกลาพฤติกรรม

องคก์ารที�เกิดจากการบริหารงานว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด 

Phatamontri (����: ��) กล่าวว่า ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ความสามารถที�จะ

บริหารงานให้ได้ผลผลิต (Output) มากที�สุดเมื�อเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที�ฝ่ายบริหาร

กาํหนดไว ้

Santiwong (����: �) กล่าวว่า ประสิทธิผล หมายถึง ขนาดของความสามารถขององค์การ

ในการที�จะสามารถทาํงานบรรลุตามเป้าหมายต่าง ๆ ที�ตั� งไว ้จะสามารถทาํให้บรรลุผลสําเร็จมาก

เพียงใด 
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Yawaprapha (����: ���) กล่าวว่า ประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถในการบรรลุ

วตัถุประสงคห์รือเป้าหมายของนโยบาย 

จากความหมายของประสิทธิผลในการปฏิบัติงานที�กล่าวมาทั� งหมดข้างต้น ผู ้เขียนมี

ความเห็นว่า ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานนั� น หมายถึง ความสามารถในการดาํเนินงานให้บรรลุ

วตัถุประสงคต์ามที�ไดว้างไวอ้ยา่งเตม็กาํลงัความสามารถ 

�.� ประสิทธิผลเกดิขึ�นได้อย่างไร  

สําหรับในเรื� องประสิทธิผลเกิดขึ�นได้อย่างไรนั�น ผูเ้ขียนพบว่าได้มีนักวิชาการที�มีการให้

รายละเอียดในเรื�องนี� ซึ� งมีดงัต่อไปนี�  

Cherrington (1994: 85 as cited in Phadungsin.2017: Online) กล่าวว่า การวดัประสิทธิผล

หรือความสาํเร็จในการปฏิบติังาน (Success) พจิารณาองคป์ระกอบ � องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

�. คุณภาพของงานที�ไดท้าํ (Quality of Work) หมายถึง ความสาํเร็จในการทาํงาน 

�. ปริมาณงานที�ทาํได ้(Quantity of Work) หมายถึง จาํนวนเนื�องานที�ทาํได้ในระยะเวลาที�

กาํหนด 

�. การพฒันาคุณภาพส่วนบุคคล (Personality Quality Development) หมายถึง การมีความ

รับผิดชอบ มีความคิดริเริ�ม มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด การพฒันาความสามารถ ทกัษะ บุคลิกภาพ ทศันคติ 

ความสามารถในการพดูคุย 

�. การพฒันาการจดัการบริหาร (Improvement in Performance of Administration) หมายถึง 

การเป็นผูน้ําที�ดีของกลุ่มของตน การเอาใจใส่การดาํเนินงานของผูร่้วมทีมงาน การสนับสนุน การ

ช่วยเหลือในการแกปั้ญหา 

นอกจากนี�  Sealer (1998 as cited in Juthachan. ����: ��) ไดใ้ชท้ฤษฎีระบบเป็นกรอบการ

วิเคราะห์ประสิทธิผลขององคก์ร โดยเฉพาะผลผลิต (output) ขององคก์รพบว่า ประกอบด้วยปัจจยั � 

ประการ คือ 

�. ความสามารถในการผลิต (Productivity) หมายถึง กิจกรรมในการผลิตผลผลิตโดยใช้

ทรัพยากรนอ้ยที�สุด 

�. ความพงึพอใจ (Satisfaction) หมายถึง กิจกรรมในการสนองตอบความสนใจของสมาชิก 

�. การพัฒนา (Development) หมายถึง กิจกรรมการลงทุนในทรัพย์สินด้านคน (human 

assets) โดยเฉพาะการฝึกอบรมและการพฒันา 
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จากองคป์ระกอบการวดัประสิทธิผลและกรอบการวิเคราะห์ประสิทธิผลขององคก์รที�กล่าว

มาทั�งหมดขา้งตน้ ผูเ้ขียนมีความเห็นวา่ ประสิทธิผลขององคก์รสามารถเกิดขึ�นไดด้งัต่อไปนี�   

�. การปฏิบติังานทนัตามเวลาที�กาํหนดและประสบผลสาํเร็จในการปฏิบติังาน 

�. การพฒันาการบริหาร โดยจะตอ้งมีการพฒันาปัจจยัที�มีส่วนช่วยในการบริหารให้ดี 

ยิ�งขึ�น อาทิเช่น การปฏิบตัิตนในการเป็นผูน้าํที�ดี การรู้จกัเอาใจใส่เพื�อนร่วมงานเวลาที�มีการปฏิบติังาน 

การช่วยเหลือ การส่งเสริมในเรื�องต่าง ๆ เป็นตน้ 

�. การพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลให้มีความพร้อมในทุกด้าน อาทิเช่น ความ

รับผิดชอบ ทกัษะในการปฏิบตัิงาน ทศันคติ เป็นตน้ โดยใช้วิธีการต่าง ๆ ในการช่วยพฒันา อาทิเช่น 

การจดัฝึกอบรม 

�. การสร้างกิจกรรมที�จะส่งผลใหส้มาชิกในองคก์รเกิดความพงึพอใจได ้

�. การใชท้รัพยากรให้นอ้ยที�สุดเท่าที�จะเป็นไปไดใ้นการผลิตผลผลิต 

�.� การบริหารที�จะทําให้เกดิประสิทธิผล  

สําหรับในเรื� องการบริหารที�จะทาํให้เกิดประสิทธิผลนั�น ผูเ้ขียนพบว่าได้มีนักวิชาการให้

รายละเอียดไวด้งัต่อไปนี�   

Galbraith Jay R et al. (2002 as cited in Sita. 2016: Online) ไดเ้สนอแนวคิด Star Model ใน

การบริหารองคก์ารอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมองว่าองคก์ารตอ้งมีองคป์ระกอบเหล่านี�

ดว้ย ซึ�งก็คอื 

�. นโยบายด้านกลยุทธ์ (Strategy) ซึ� งเป็นการระบุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ

องค์การ รวมถึงพันธกิจและค่านิยมที�องค์การต้องการตอบสนอง จะเป็นตัวกาํหนดทิศทางการ

ดาํเนินงานขององคก์ารในอนาคต 

�. โครงสร้างองคก์าร (Structure) เป็นสิ�งที�กาํหนดโครงสร้างอาํนาจและอาํนาจหนา้ที�ต่าง ๆ 

ในองคก์าร คลอบคลุมทั�งประเภทของความเชี�ยวชาญเฉพาะดา้นในงานที�สาํคญั รูปทรงขององคก์าร ซึ� ง

หมายถึงจาํนวนบุคลากรที�มีผลต่อระดบัการบงัคบับญัชา ลกัษณะของการจดัสรรอาํนาจว่าเป็นการรวม

อาํนาจ หรือกระจายอาํนาจในองคก์าร และเรื�องของการจดักลุ่มแผนกงานว่ามีการจดักลุ่มกนัในลกัษณะ

ใด 

�. กระบวนการทาํงาน (Process) หมายถึง กระบวนการของการตดัสินใจและการส่งผ่าน

ขอ้มูลภายในองคก์าร 
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�. ระบบการจ่ายค่าตอบแทน (Rewards) ซึ� งการจ่ายค่าตอบแทนหรือการให้รางวลัต่าง ๆ 

ควรมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและเป้าหมายของคนในองคก์าร และสอดคลอ้งกบัโครงสร้าง

และกลยทุธ์ขององคก์ารที�มีการกาํหนดไว ้

�. บุคลากร (People) คือ การบริหารทรัพยากรบุคคลในทุก ๆ ด้านเพื�อเพิ�มศักยภาพของ

ทรัพยากรบุคคลใหมี้ความสามารถ พร้อมที�จะนาํนโยบายและกลยทุธ์ขององคก์ารไปสู่การปฏิบติั 

จากองคป์ระกอบการบริหารองคก์ารอย่างมีประสิทธิภาพและและประสิทธิผลที�กล่าวมา

ทั�งหมดขา้งตน้นั�น ผูเ้ขียนมีความเห็นว่า ในการบริหารที�ทาํใหอ้งคก์ารเกิดประสิทธิผลนั�นสามารถสรุป

ไดด้งันี�   

�. นโยบายดา้นกลยทุธ์ตอ้งมีรายละเอียดในเรื�องเป้าหมาย วตัถุประสงค ์พนัธกิจและค่านิยม

ขององคก์ารที�จะเป็นสิ�งที�ช่วยกาํหนดแนวทางการดาํเนินงานขององคก์ารต่อไป 

�. โครงสร้างองคก์าร เป็นสิ�งที�จะช่วยกาํหนดรายละเอียดในเรื�องของโครงสร้างอาํนาจและ

อาํนาจหน้าที�ต่าง ๆ ในองคก์าร รวมไปถึงรายละเอียดในเรื�องของความชาํนาญในแต่ละดา้นในงานที�

สาํคญั รูปทรงขององคก์าร ซึ� งก็คือจาํนวนบุคลากรที�มีผลต่อลกัษณะของการจดัสรรอาํนาจและลกัษณะ

การจดักลุ่มแผนกงาน 

�. กระบวนการทาํงานภายในองคก์ารตอ้งมีความถูกตอ้งและเหมาะสม 

�. การจ่ายค่าตอบแทนหรือการให้รางวลัตอ้งมีการตอบสนองและมีความเหมาะสมต่อความ

ตอ้งการของคนในองคก์าร และตรงต่อกลยทุธ์ขององคก์าร 

�. การพฒันาศกัยภาพของบุคลากรตอ้งมีการพฒันาให้ดียิ�งขึ�นจนมีความสามารถเพียงพอ

ต่อการนาํนโยบายขององคก์ารไปปฏิบติัไดอ้ยา่งดี 

�.� การทาํงานที�จะทําให้เกิดประสิทธิผล 

สําหรับในเรื�องการทาํงานที�จะทาํให้เกิดประสิทธิผลนั�น ผูเ้ขียนพบว่าไดมี้นักวิชาการที�มี

การใหร้ายละเอียดในเรื�องนี� ซึ� งมีดงัต่อไปนี�  

การที�จะเกิดประสิทธิผลการทาํงานนั�นตอ้งประกอบดว้ย � ส่วนหลกั ไดแ้ก่ ผูท้ี�ทาํงานและ

โครงสร้างการทาํงาน สําหรับผูที้�ทาํงานจะต้องมีแนวคิดการปฏิบติัตวัในการทาํงานและการพฒันา

ตนเองอยู่เสมอ ดังนั� นผู ้ที�ทํางานที� มีประสิทธิผลควรมีลักษณะดังนี�  (Suksaen, 2013 as cited in 

Wattanarangsan. 2015: 7-8) 

�. ความฉับไว หมายถึง การจดัการกบัเวลาไดอ้ย่างดีที�สุด รวดเร็ว ไม่ทาํงานล่าช้า ทาํงาน

แลว้เสร็จตามกาํหนดเวลา หรืองานบริการ ผูรั้บบริการย่อมคาดหวงัเรื�องความรวดเร็วของพนักงาน
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บริการ ดังนั� นผู ้ให้บริการจะต้องสร้างวฒันธรรมการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop 

Service) นั�นคอืผูท้าํงานที�มีประสิทธิภาพ 

�. ความถูกตอ้งแม่นยาํ หมายถึง การผิดพลาดในงานน้อย มีความแม่นยาํในกฎระเบียบ 

ขอ้มูล ตวัเลขหรือสถิติต่าง ๆ ไม่ประมาทเลินเล่อจนทาํใหเ้กิดความเสียหายแก่องคก์ร 

�. ความรู้ หมายถึง การมีองค์ความรู้ในงานดี รู้จักศึกษาหาความรู้ในเรื� องงานที�ทําอยู่

ตลอดเวลา คนที�มีประสิทธิภาพมกัศึกษาหาความรู้อยูต่ลอดเวลา ทั� งการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เรียนรู้จาก

องคก์ร จากผูอื้�น หรือจากสื�อต่าง ๆ เป็นตน้ เป็นตน้ และสามารถนาํความรู้นั�นมาปรับปรุงการทาํงานให้

ดีขึ�น 

�. ประสบการณ์ หมายถึง ความรอบรู้หรือรู้รอบด้านจากการได้เห็น ไดส้ัมผสั ได้ลงมือ

ปฏิบติับ่อย ๆ มิใช่มีความรู้เพียงแค่ในดา้นวิชาการเท่านั�น การเป็นผูม้ีประสบการณ์ในการทาํงานสูง จะ

มีความแม่นยาํในการทาํงาน แทบจะไม่เกิดความผิดพลาด เป็นบุคลากรที�องคก์รจะตอ้งรักษาไวใ้ห้อยู่

กบัองคก์ร เพราะบุคคลเหล่านี�จะทาํใหอ้งคก์รพฒันาไดเ้ร็ว 

�. ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การคิดริเริ�มสิ�งใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในองค์กร เช่น คิด

ระบบการให้บริการที�ลดขั�นตอน การประเมินผลการปฏิบติังานรูปแบบใหม่ การบริหารงานแบบเชิงรุก 

เป็นตน้ เพื�อองคก์รมีการพฒันาขึ�น คนที�มีประสิทธิภาพมกัเป็นผูที้�ชอบคิด เก่งคิด หรือมองไปขา้งหนา้

ตลอดเวลา ไม่ชอบการทาํงานตามคาํสั�ง 

�. ความสุขจากการทาํงาน หมายถึง ผูที้�ทาํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิผล มกัจะมีความสุขใน

การทํางาน มีความสุขจากการมีพัฒนาด้านการทาํงานที� ดี มีความสุขจากการได้เรียนรู้สิ� งใหม่ ๆ มี

ความสุขในการไดคิ้ด ไดใ้ชค้วามสามารถในการแกไ้ขปัญหา ตลอดจนการไดผ้ลการปฏิบติังานที�เป็นที�

น่าพอใจ 

Suksaen (2013 as cited in Wattanarangsan. ����: �) กล่าวว่า ผูที้�ทาํงานได้มีประสิทธิผล 

ตอ้งมีความสุขในการทาํงาน มีการพฒันาด้านการทาํงานที�ดี และมกัจะใช้เทคนิคต่าง ๆ ร่วมกับการ

ทาํงาน เพื�อใหง้านที�ออกมามีประสิทธิผลมากขึ�น วิธีการของผูที้�มีประสิทธิผลปฏิบติัดงันี�  

�. ตั� งเป้าหมายในการทาํงานก่อนเริ� มต้นการทาํงานทุกครั� ง และเป็นเป้าหมายที�ชัดเจน

สามารถปฏิบตัิไดจ้ริง การตั�งเป้าหมายเป็นการวางแผนการทาํงานไวล่้วงหน้า ช่วยทาํให้การปฏิบตัิงาน

มีทิศทาง ผดิพลาดนอ้ย และตรงจุดมุ่งหมายขององคก์ร 
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�. การบริหารเวลา จะช่วยลดความไม่เป็นระเบียบชีวิต ทาํให้มีจุดมุ่งหมายในการทาํงาน 

ดงันั�นการกาํหนดระยะเวลาเวลาในการทาํงานหรือการทาํสิ�งต่าง ๆ เป็นการจดัระเบียบชีวิตของตนเอง

และเป็นการวางแผนในแต่ละวนั ทาํใหเ้กิดความยดืหยุน่ในการทาํกิจกรรมอื�น ๆ หรืองานชิ�นต่อ ๆ ไป 

�. การเพิ�มความมั�นใจในการทาํงานให้ตนเอง ทาํให้เกิดการแสดงออกในทางที�เหมาะสม

และยงัส่งผลต่อบุคลิกภาพที�ดี ความกลา้ที�จะแสดงออกในสิ�งที�ถูกตอ้งหรือกลา้ที�จะคิดต่างแมสิ้�งที�คิด

นั�นผูอื้�นอาจไม่เห็นดว้ยหรือไม่ยอมรับ แต่หากผลที�ออกมาลม้เหลว ก็จะทาํให้เกิดการเรียนรู้จากความ

ผดิพลาดนั�นและพฒันาตนเองต่อไป 

�. มีความร่วมมือร่วมใจในการทาํงานเป็นทีมหรือทาํงานร่วมกบัผูอื้�น ทาํงานอย่างจริงจัง

จริงใจ ไม่ทาํตัวเป็นอุปสรรค ช่วยคิดช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน แบ่งผลประโยชน์ร่วมกนัอย่าง

ยติุธรรม รับฟังความคิดเห็นของผูอื้�น ซึ�งจะทาํใหเ้กิดบรรยากาศที�ดีในการทาํงานร่วมกนั 

�. การมี คุณ ธรรมในการทํางาน  มีก ารแส ด งอ อกอ ย่างถูกต้อ งต่อเพื� อน ร่วมงาน 

ผูบ้งัคบับญัชาทั� งกาย วาจา ใจ ซึ� งจะตอ้งยึดเป็นหลกัในการปฏิบติั ให้เกิดเป็นนิสัย มีความรับผิดชอบ 

ซื�อสัตย ์สุจริต ยติุธรรม โดยยดึหลกัธรรมาภิบาลในการปฏิบติังาน จะทาํใหส้ังคมการทาํงานมีความเป็น

ระบบระเบียบมากขึ�น ความเป็นระเบียบทางจิตใจ จะทาํให้เกิดการแสดงออกที�ส่งผลให้การทาํงานมี

ประสิทธิผล 

�. การเป็นบุคคลที�สามารถทาํไดต้ามสิ�งที�พดูหรือสัญญาไว ้

�. หมั�นสร้างแรงจูงใจหรือสิ�งกระตุน้จากภายในให้มีความอยากที�จะเรียนรู้ พฒันาตนเอง

จากการทาํงานตลอดเวลา 

�. การปรับเปลี�ยนมุมมองหรือทศันคติการทาํงานที�ไม่เหมาะสม 

�. สร้างมนุษยสัมพนัธ์ที�ดีกบัเพื�อนร่วมงาน และผูบ้งัคบับัญชา ยิ�มแยม้แจ่มใส ให้อภยัซึ� ง

กนัและกนั เพื�อใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มการทาํงานที�ดี 

จากลักษณะและวิธีการทํางานที�มีประสิทธิผลที�กล่าวมาทั� งหมดข้างต้นนั� น ผูเ้ขียนมี

ความเห็นว่า ในการทาํงานที�จะทาํใหเ้กิดประสิทธิผลนั�นสามารถสรุปไดด้งันี�   

�. ผูป้ฏิบตัิงานตอ้งมีการวางแผนการปฏิบติังานและตั�งเป้าหมายในการปฏิบตัิงานเพื�อจะได้

เกิดประสิทธิผลในการปฏิบติังาน ทั�งนี� ในการปฏิบติังานจะตอ้งมีการปฏิบติัตามแผนที�ไดว้างไวอ้ย่าง

เคร่งครัด  

�. ผูป้ฏิบตัิงานตอ้งมีการพฒันาบุคลิกลกัษณะและทกัษะต่าง ๆ ของตนเองที�ตอ้งใชใ้นการ

ปฏิบติังานให้ดียิ�งขึ�น อาทิเช่น ความกลา้แสดงออกในสิ�งถูกตอ้งและเหมาะสม การมีมนุษยสัมพนัธ์ที�ดี
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ต่อเพื�อนร่วมงาน การแสวงหาความรู้ที�จาํเป็นตอ้งใช้ในการปฏิบติังาน การเรียนรู้ที�จะจัดการเวลาได้

อยา่งเหมาะสม และความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์เป็นตน้ 

�.  ผูป้ฏิบติังานตอ้งมีทศันคติและมุมมองในการปฏิบติังานที�ดีและเหมาะสม 

�.  ผูป้ฏิบติังานตอ้งปฏิบติังานอยา่งเต็มกาํลงัความสามารถและมีการให้ความร่วมมือและ

สนบัสนุนเป็นอยา่งดีเมื�อตอ้งมีการทาํงานร่วมกนัเป็นทีม  

 

�. การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

สําหรับเรื�อง “ การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร ” นั� น ผู ้เขียนมีความเห็นในเรื� องนี� ว่า การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรส่งผลต่อ

ประสิทธิผลในการปฏิบตัิงานของบุคลากรอย่างแน่นอน เพราะเนื�องจากสมรรถนะ (Competency) ถือ

ได้ว่าเป็นเครื� องมือหนึ� งที�ช่วยกําหนดเกณฑ์สมรรถนะที�ในแต่ละตาํแหน่งงานจําเป็นต้องมี และ

สมรรถนะยงัเป็นเครื�องมือที�ช่วยเพิ�มขีดความสามารถในการปฏิบติังานให้แก่บุคลากรในองค์กร ดว้ย

เหตุนี�สมรรถนะจึงมีความสาํคญัต่อการเกิดประสิทธิผลในการปฏิบติังานเป็นอยา่งยิ�ง  

แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยงัมีอีกปัจจัยหนึ� งที� มีความสําคัญต่อการเกิดประสิทธิผลในการ

ปฏิบติังานไม่ไดน้อ้ยไปกว่ากนัเลย ซึ� งก็คือ “ บุคลากร ” นั�นเอง โดยบุคลากรถือเป็นปัจจยัที�มีบทบาท

ในการช่วยขบัเคลื�อนให้องค์กรเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ�ง อีกทั� งยงัเป็นปัจจัยที�

สามารถกาํหนดไดว้่าองคก์รจะสามารถกา้วต่อไปขา้งหน้าในทิศทางใดและมากน้อยเพียงใด ซึ� งมีความ

สอดคลอ้งกบัทฤษฎีฐานทรัพยากรมนุษย ์(Resource-based View  : RBV) ที�เป็นทฤษฎีที�ใหค้วามสาํคญั

หรือมุ่งเน้นที�ทรัพยากรและความสามารถในการจดัการกับทรัพยากรภายในองค์การ ที�ถือว่าเป็นสิ� ง

สําคัญที�ทาํให้องค์การมีประสิทธิภาพ โดยต้องแสดงลักษณะที�สําคญั ได้แก่ ทรัพยากรนั� นจะต้อง

ก่อให้เกิดคุณค่าขึ�นภายในองคก์าร (Value) ทรัพยากรนั�นจะตอ้งหายาก (Rarity) ทรัพยากรนั�นจะตอ้งไม่

สามารถลอกเลียนแบบได้หรือมีตน้ทุนลอกเลียนแบบสูง (Imitability) และความสามารถที�ทดแทน

ไม่ได ้

ดงันั�นในการปฏิบติังานแต่ละตาํแหน่งงานของบุคลากรก็จะตอ้งมีในเรื�องของสมรรถนะที�

บุคลากรผูป้ฏิบติังานในตาํแหน่งนั�น ๆ ทุกคนจาํเป็นตอ้งมีเพื�อช่วยสนับสนุนในการปฏิบติังานให้เกิด

ประสิทธิผล โดยก็จะมีปัจจัยในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลที�หลากหลายด้วยกนั ไม่ว่าจะเป็น 

Galbraith Jay R et al. (2002 as cited in Sita. 2016: Online) เห็นว่า การบริหารทรัพยากรบุคคลในทุก ๆ 

ด้านเพื�อเพิ�มศกัยภาพของทรัพยากรบุคคลให้มีความสามารถ พร้อมที�จะนาํนโยบายและกลยุทธ์ของ
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องค์การไปสู่การปฏิบติั จากที�กล่าวมานั� นเป็นการแสดงให้เห็นไดว้่า จะตอ้งมีการพฒันาสมรรถนะ

บุคคลในด้านต่าง ๆ ให้ดียิ�งขึ�นจนทาํให้บุคคลมีความพร้อมในทุกด้านแลว้เมื�อทาํได้เช่นนี� ก็จะเกิด

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เช่นเดียวกับ Sealer (1998 as cited in Juthachan. ����: ��) ได้กล่าวว่า 

การพฒันา (Development) หมายถึง กิจกรรมการลงทุนในทรัพยสิ์นดา้นคน (human assets) โดยเฉพาะ

การฝึกอบรมและการพฒันา จากที�กล่าวมานั�นเป็นการแสดงให้เห็นไดว้่า ควรส่งเสริมให้มีการพฒันา

สมรรถนะบุคคลจนทาํให้บุคคลเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานได้ในที�สุด ทั� งนี� การจะทาํให้เกิด

ประสิทธิผลในการปฏิบติังานไดม้ากน้อยเพียงใดนั�นควรตอ้งไดรั้บการสนับสนุนทั�งจากในส่วนของ

องคก์รที�จะตอ้งให้ความสาํคญัและไม่ละเลยในเรื�องการพฒันาสมรรถนะของบุคลากรอยา่งจริงจงัและ

ในส่วนของบุคลากรเองก็ตอ้งให้ความสําคญัและหันมาพฒันาสมรรถนะในแต่ละดา้นที�จาํเป็นตอ้งใช้

ในการปฏิบติังานของตนเองด้วย ทา้ยที�สุดเมื�อทาํไดด้งันี�แลว้ก็ย่อมจะส่งผลให้เกิดประสิทธิผลในการ

ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมากที�สุด  
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ปัจจยัที�เกี�ยวข้องกบัการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อหลกัสูตรสาขารัฐประศาสนศาสตร์ 

Factors Related to the Decision to Study in Public Administration Program 
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บทคดัย่อ 

 บทความวิชาการ เรื�องปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการตดัสินเขา้ศึกษาต่อหลกัสูตรรัฐประศาสน

ศตร์ มีวตัถุประสงคเ์พื�อนาํเสนอความสําคญัและความจาํเป็นของปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการตดัสินใจเขา้

ศึกษาต่อหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ โดยนาํเสนอปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการศึกษา โดยใชว้ิธีการศึกษา

แบบทบทวนวรรณกรรมไม่ว่าจะเป็นหนังสือ บทความวิชาการ และเอกสารต่าง ๆ เป็นต้น เนื�อหา

ประกอบด้วย (�) การตัดสินใจ (�) ปัจจัยที�เกี�ยวขอ้งกับการตัดสินใจเขา้ศึกษาต่อหลกัสูตรสาขารัฐ

ประศาสนศาสตร์ 

 ผลการศึกษาครั� งนี� ผูเ้ขียนพบว่าปัจจยัที�ส่งผลต่อการตดัสินใจมีหลายปัจจยัดว้ยกนั ซึ� งปัจจยั

เหล่านี� ลว้นเป็นส่วนที�ดึงดูดนักศึกษาให้สามารถตดัสินใจในการเขา้ศึกษาต่อในหลกัสูตรรัฐประศาสน

ศาสตร์ได้เป็นอย่างดี อีกทั� งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี� ยงัส่งผลให้เกิดความสําเร็จในการศึกษาเล่าเรียนของ

นกัศึกษาต่อไปอีกดว้ย 

 

คาํสําคญั: การตดัสินใจ, ศึกษาต่อ, หลกัสูตรสาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
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Abstract 

 Academic articles on factors related to the decision to Continue study the Public 

Administration Program The objective is to present the importance and the necessity of factors related 

to the decision to Continue study public administration program by presenting factors related to 

education by using a literature review study method, whether it is a book, an academic article and 

various documents etc. Contents include (1) decision (2) Factors Related to the Decision to Study in 

Public Administration Program The result of this study, the authors found that Factors Related to the 

Decision There are many factors.  

 As a result of this study, the authors found that factors influencing decision making were 

several All of these factors are the factors that attract students to make good decisions about their 

admission to the public administration program. In addition, all these factors contribute to the success 

of students' education. 

 

Keywords: decision, continue study, public administration program 

 

บทนาํ 

 การศึกษาปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการตัดสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อหลกัสูตรสาขารัฐประศาสน

ศาสตร์ ถือเป็นส่วนหนึ� งในการศึกษาการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องการดาํเนินชีวิต ประชาชนส่วน

ใหญ่ รวมถึงรัฐบาล ส่งเสริมสนับสนุนและให้ความสาํคญักบัการศึกษาเป็นอยา่งยิ�ง เพราะการศึกษาคือ

พื�นฐานแห่งความสาํเร็จในชีวิต และสามารถนาํความรู้มาใชใ้นการประกอบอาชีพ เพื�อหาเลี�ยงดูตนเอง

และครอบครัวไดใ้นอนาคต (Royal Academy, 2003) ดงันั�นการศึกษาจึงเป็นหัวใจสําคญัในการพฒันา

ความรู้ สามารถพฒันาตนเองไปสู่ศกัยภาพสูงสุด และมีจิตสาธารณะในการแกไ้ขปัญหาสังคม รวมถึง

ดูแลสภาพแวดลอ้มและจดัการทรัพยากรของประเทศใหเ้กิดประโยชน์อยา่งคุม้ค่า  

 จากความสําคญัดังกล่าว ผูเ้ขียนจึงได้ทาํการศึกษาปัจจัยที�เกี�ยวขอ้งกบัการตัดสินใจเขา้

ศึกษาต่อหลกัสูตรสาขารัฐประศาสนศาสตร์ เพื�อให้สามารถทราบถึงปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการตดัสินใจ

ศึกษาต่อหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สามารถนาํขอ้มูลที�ไดจ้ากการศึกษาครั� งนี� ไปเป็นแนวทางในการ

พฒันาของหลกัสูตรสาขารัฐประศาสนศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 

พทุธศกัราช ���� 
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วธีิการดาํเนินการวจิัย 

 ผูเ้ขียนไดก้าํหนดวิธีการดาํเนินการวิจยั ซึ�งมีรายละเอียดในการดาํเนินการวิจยัดงันี�  

- ศึกษาเอกสาร งานวิจยั และรวบรวมขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้ง  

- ศึกษาคน้ควา้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี เรื�องการตดัสินใจ 

- ศึกษาผลการวิจยัเกี�ยวกบั เรื�อง ปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อหลกัสูตร

สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 

- การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื�อหาผลการวิจยั 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

- การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที�ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อหลกัสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตร์ โดยการคน้ควา้งานวิจยั จาํนวน � ผลงาน  

- การคน้ควา้จากหนงัสือ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจยั และเอกสารที�เกี�ยวขอ้ง 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การสรุปเปรียบเทียบผลการศึกษาเกี�ยวกบัปัจจยัที�ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อ

หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ เพื�อคน้หาปัจจยัที�พบตรงกนัในการวิจยัหลายๆ งาน 

 

ผลการวจิัย 

 5.1 การตัดสินใจ 

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งกับการตัดสินใจทั� งจากในหนังสือและเอกสาร

ต่างๆ ในส่วนนี�ผูเ้ขียนจะมีการนาํเสนอเกี�ยวกบัการตดัสินใจ โดยมีการแบ่งการพิจารณาเป็น 3 ประเด็น 

ดงัต่อไปนี�  

 5.1.1 ความหมายของการตัดสินใจ 

 สาํหรับในเรื�องความหมายของการตดัสินใจนั�น ผูเ้ขียนพบว่ามีนกัวิชาการหลายท่านได้มี

การใหค้วามหมายในเรื�องนี� ไวห้ลากหลาย ซึ� งมีดงัต่อไปนี�  

 Jamnong (1980) ได้ให้ความหมายว่า การตัดสินใจเป็นเรื� องของการจัดการที�หลีกเลี�ยง

ไม่ไดแ้ละในการจดัการนั�น การตดัสินใจเป็นหวัใจในการปฏิบติังานทุกๆ เรื�องทุกๆ กรณีเพื�อดาํเนินการ

ไปสู่วตัถุประสงค ์อาจมีเครื�องมือมาช่วยในการพินิจพิจารณา มีเหตุผลส่วนตวัอารมร์ ความรักใคร่ชอบ
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พอ เขา้มามีส่วนเกี�ยวขอ้งในการตดัสินใจ และมีลกัษณะเป็นกระบวนการอนัประกอบดว้ยขั�นตอนต่างๆ 

ต่อเนื�องกนัไป 

 Diaoitsaret (1982: ���) กล่าวว่า การตดัสินใจ เป็นการเลือกทางปฏิบติั ซึ� งมีอยู่หลายทาง

เพื�อไปสู่เป้าหมายที�กาํหนดไว ้

 Rodprasert (1992 : ���)  กล่าวว่า การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการในการสร้าง

ทางเลือกการดาํเนินงานไวห้ลายๆ ทาง แลว้พิจารณาตรวจสอบ ประเมินทางเลือกเหล่านั�นเพื�อเลือกทาง

ที�ดีที�สุดเพื�อดาํเนินงาน 

 Pongsrirote (1997: ���) ไดใ้ห้ความหมายว่า การเลือกปฏิบติัหรืองดเวน้การปฏิบตัิ หรือ

การเลือกทางดําเนินการที� เห็นว่าดีที� สุดทางใดทางหนึ� ง จากทางเลือกหลายๆ ทาง เพื�อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ตามที�ต้องการหรือวินิจฉัยสั�งการ คือ การชั�งใจ ไตร่ตรองและตัดสินใจเลือกทาง

ดาํเนินงานที�เห็นวา่ดีที�สุดทางใดทางหนึ�งจากหลายๆ ทางเพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามที�ตอ้งการ 

 Khumkhong (1999) กล่าวว่า การตดัสินใจตอ้งใช้ขอ้มูลพื�นฐานจากเรื� องที�กาํลงัพิจารณา 

โดยใช้ความรู้พื�นฐานและข้อสรุปที�เป็นที�ยอมรับ นํามาผสมผสานกับการสรุปอ้างอิง เพื�อนําไปสู่

เป้าหมาย แสดงทิศทางไปสู่การตดัสินใจ 

 Darathai (1999 : ��) กล่าวว่า การตัดสินใจ หมายถึง ความคิดและการกระทําต่างๆ ที�

นาํไปสู่การตกลงใจเลือกทางใดทางหนึ�งจากทางเลือกที�มีอยูห่ลายทาง เพื�อแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ�น 

 Srirot (2000 : ���) ไดใ้หค้วามหมายว่า การตดัสินใจหรือการวินิจฉยัสั�งการ การ 

เลือกปฏิบตัิหรือการเวน้ปฏิบติั หรือการเลือกทางดาํเนินการที�เห็นว่าดีที�สุดทางใดทางหนึ� งจากหลายๆ 

ทาง เพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามตอ้งการ 

 Tochinda (2005 : ���)  ได้ให้ความหมายว่า การที�ผูบ้ริหารหรือผูบ้ังคบับัญชาพิจารณา

ตดัสินใจและสั�งการในเรื�องใดเรื�องหนึ� ง การวินิจฉัยสั�งการ หรือการตดัสินใจเป็นเรื�องที�มีความสําคญั

มาก เพราะการวินิจฉัยสั�งการจะเป็นการเลือกทางเลือก ดาํเนินการที�ดีที�สุดในบรรดาทางเลือกหลายๆ 

ทาง 

 Bangmo (2005 : ���) ไดใ้ห้ความหมายว่า การตดัสินใจเลือกทางปฏิบตัิซึ� งมีหลายทางเป็น

แนวทางปฏิบติัไปสู่เป้าหมายที�วางไว ้การตดัสินใจนี� อาจเป็นการตดัสินใจที�จะกระทาํการสิ�งใดสิ�งหนึ� ง

หรือหลายอย่าง เพื�อความสําเร็จตรงตามที�ตั� งเป้าหมายไวใ้นทางปฏิบติัการตดัสินใจมักเกี�ยวขอ้งกบั

ปัญหาที�ยุง่ยากสลบัซบัซอ้น และวิธีการแกปั้ญหาใหว้ินิจฉัย มากกว่าหนึ�งทางเสมอ ดงันั�นจึงเป็นหน้าที�
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ของผูว้ินิจฉัยปัญหาว่าจะเลือกสั�งการปฏิบตัิโดยวิธีใด จึงจะบรรลุเป้าหมายอย่างดีที�สุดและบังเกิด

ผลประโยชน์สูงสุดแก่องคก์ารนั�น 

 จากความหมายของการตดัสินใจดงักล่าวมาขา้งตน้ ผูเ้ขียนสามารถสรุปไดว้่า การตดัสินใจ  

คือ กระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ�งจากหลาย ๆ ทางเลือก ที�ได้มีการ พิจารณา ไตร่ตรอง 

อยา่งมีเหตุ ผล  เพื�อนาํทางเลือกนั�นมาเป็นแนวทางในการปฏิบตัิไปสู่เป้าหมายที�วางไว ้

 5.1.2 ความสําคัญของการตัดสินใจ 

 สาํหรับความสาํคญัของการตดัสินใจนั�น  พบว่ามีนักวิชาการหลายท่านได ้ซึ� งมีรายละเอียด

ดงัต่อไปนี�  

 การตดัสินใจจึงมีความสาํคญั � ประการ  (Stoner. ����: ���  -  ���) ดงันี�  

 �) การตดัสินใจเป็นเครื�องวดัความแตกต่างระหวา่งผูบ้ริหารกบัผูป้ฏิบติังาน ผูบ้ริหารใน 

ระดบัต่าง ๆ จะตอ้งแสดงความรู้ความสามารถในการตดัสินใจที�ดีกว่าผูป้ฏิบติังาน ผูบ้ริหารจะตอ้งมี

เหตุผล หลกัการ มีเจนคติและวิจารณญาณที�ดี 

 �) การตดัสินใจเป็นมรรควิธีนาํไปสู่เป้าหมายองค์การ ผูบ้ริหารควรตระหนักเสมอว่าการ

ตดัสินใจไม่ใช่เป้าหมายของตวัมนัเอง แต่เป็นมรรควิธี หลกัการ วิธีการ และเครื�องมือที�จะทาํให้การ

บริหารองคก์ารให้ประสบความสาํเร็จเป้าหมายที�ไดก้าํหนดไว ้ดงันั�นการกาํหนดเป้าหมายขององคก์าร

ที�ชดัเจนก็เป็นสิ�งสาํคญัที�จะตอ้งเริ�มตน้ การหาวิธีการ และแนวทางปฏิบติัที�หลากหลาย ก็เป็นขั�นตอนที�

กระทาํตามมา และนี� คือการตดัสินใจนั�นเอง การกาํหนดแนวทางวิธีการที�ดีที�หลากหลายและสร้างสรรค์

จะนาํพาให้องคก์ารสาํเร็จได ้

 �) การตดัสินใจเป็นเสมือนสมองขององค์การ การตดัสินใจที�ดีก็เหมือนกบัคนเรามีสมอง

และระบบประสาทที�ดี ก็จะทาํให้ตวัเราประสบความสาํเร็จ ในชีวิตการงาน ชีวิตส่วนตวั และชีวิตทาง

สงัคม 

 �) การตดัสินใจปัญหาเป็นกลยทุธ์การแกปั้ญหาในอนาคต ในทฤษฎีการตดัสินใจทั�วไปมอง

ว่าเป็นการแกไ้ขในอดีต ซึ� งไดแ้กปั้ญหาขอ้ขดัแยง้ซึ� งมีการสะสมมาตั�งแต่อดีต และมีแนวโน้มมากขึ�น

ในอนาคต ซึ� งก็ไม่สามารถแกปั้ญหาไดห้มดสิ�น และยงัมีปัญหาใหม่ๆ เขา้มาอีกมากมาย โดยเฉพาะการ

ปรับเปลี�ยนกรอบความคดิหรือกระบวนทศัน์ในการมองปัญหาใหม่ให้มองไปไปถึงปัญหาในอนาคต   

  Busarakamwadi (2008 : ���) กล่าวว่า ความสาํคญัของการตดัสินใจสามารถสรุปไดด้งันี�  
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 1) เพื�อลดความขดัแยง้ โดยแต่ละบุคคลลว้นมีความแตกต่างกันทั� งในเรื� องความรู้และ

ประสบการณ์จึงเป็นผลให้ในการตดัสินใจถา้ไม่มีการกาํหนดหลกัเกณฑ์ในการตดัสินใจให้เป็นไปใน

แนวทางเดียวกนักจ็ะส่งผลใหเ้กิดความขดัแยง้ขึ�นได ้

 2)   เพื�อลดความเสี�ยงในการตดัสินใจของบุคคลที�ไม่มีกฎเกณฑ์ ดว้ยเหตุนี� ในการตดัสินใจ

ถา้มีการใชเ้ครื�องมือที�ถูกตอ้งก็จะส่งผลใหก้ารตดัสินใจมีโอกาสผิดพลาดนอ้ยลง 

  จากความสําคญัของการตดัสินใจดงักล่าวขา้งตน้ ผูเ้ขียนสามารถสรุปไดด้งันี�  ความสาํคญั

ของการตดัสินใจมีความสาํคญัที�มีส่วนเหมือนกนั คือ 1. การตดัสินใจถา้มีการกาํหนดแนวทางวิธีการที�

ดีกจ็ะส่งผลให้มีความสาํเร็จ และความสาํคญัที�มีส่วนแตกต่างกนั คือ 1. การตดัสินใจเป็นเครื�องวดัความ

แตกต่างระหว่างผูบ้ริหารกบัผูป้ฏิบตัิงาน  2. การตดัสินใจเป็นเสมือนสมองขององคก์าร 3. การตดัสินใจ

ปัญหาเป็นกลยทุธ์การแกปั้ญหาในอนาคต 4. เพื�อลดความขดัแยง้ 

  จากความสาํคญัของการตดัสินใจดงักล่าวมาขา้งตน้ ผูเ้ขียนมีความเห็นว่า ความสําคญัของ

การตดัสินใจ สามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี�  การตดัสินใจมีความสําคญัเป็นอยา่งยิ�ง ในการตดัสินใจที�ดีควร

จะมี หลกัการ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติที�หลากหลาย เพื�อเป็นแนวทางในการตดัสินใจที�เหมาะสม 

และยงัสามารถช่วยลดความขดัแยง้ไดอี้กดว้ย 

 5.1.3 กระบวนการตัดสินใจ 

 สําหรับในเรื�องกระบวนการตดัสินใจนั�น ผูเ้ขียนพบว่าได้มีนักวิชาการหลายท่านไดมี้การ

แบ่งกระบวนการตดัสินใจที�แตกต่างกนัออกไป ซึ� งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี�  

 พลันเกต และแอ็ตเนอร์ (Plunkett and Attner,���� : ���) ได้เสนอลําดับขั�นตอนของ

กระบวนการตดัสินใจเป็น � ขั�นตอน ดงันั�น อา้งจากกุลชลี ไชยนนัตา ���� : ���) 

 ขั�นที�  � การระบุปัญหา (Define the problem) เป็นขั�นตอนแรกที�มีความสําคัญอย่างมาก 

เพราะการระบุปัญหาได้ถูกตอ้งหรือไม่ ย่อมมีผลต่อการดาํเนินการในขั�นต่อๆ ไปของกระบวนการ

ตดัสินใจ ซึ�งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการตดัสินใจดว้ย 

 ขั�นที� � ระบุขอ้จาํกดัของปัจจยั (Identify limiting factors) เมื�อสามารถระบุปัญหาไดถู้กตอ้ง

แล้ว ผู ้บริหารควรพิจารณาถึงข้อจํากัดต่างๆ ขององค์การ โดยพิจารณาจากทรัพยากรซึ� งเป็น

องค์ประกอบของกระบวนการผลิต ได้แก่ กาํลงัคน เงินทุน เครื� องจักร สิ�งอาํนวยความสะดวกอื�นๆ 

รวมทั� งเวลาซึ� งมักเป็นปัจจัยจํากัดที�พบอยู่เสมอๆ การรู้ถึงข้อจํากัดหรือเงื�อนไขที� ไม่สามารถ

เปลี�ยนแปลงไดจ้ะช่วยให้ผูบ้ริหารกาํหนดขอบเขตในการพฒันาทางเลือกใหแ้คบลงได ้
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  ขั�นที�  � การพฒันาทางเลือก (Develop potential alternatives) ผูบ้ริหารควรทาํการพฒันา  

การแกไ้ขปัญหาใหน้อ้ยลงหรือให้ประโยชน์สูงสุด 

 ขั�นที� � การวิเคราะห์ทางเลือก (Analyze the alternatives) เมื�อผูบ้ริหารไดท้าํการ 

พฒันาทางเลือกต่างๆ โดยจะนาํเอาขอ้ดีและขอ้เสียของแต่ละทางเลือกมาเปรียบเทียบกนัอยา่ง

รอบคอบทางเลือกบางทางเลือกที�อยูภ่ายใตข้อ้จาํกดัขององคก์ารก็อาจทาํใหเ้กิดผลต่อเนื�องที�

ไม่พึงประสงคต์ามมา 

 ขั�นที�  � การเลือกทางเลือกที� ดีที� สุด (Select the best alternative) เมื�อผูบ้ ริหารได้ทําการ

วิเคราะห์และประเมินทางเลือกต่างๆ แลว้ ผูบ้ริหารควรเปรียบเทียบขอ้ดีและขอ้เสียของแต่ละทางเลือก

อีกครั� งหนึ� ง เพื�อพิจารณาทางเลือกที�ดีที�สุดเพียงทางเดียว ทางเลือกที�ดีที�สุดควรมีผลเสียต่อเนื�องใน

ภายหลงัน้อยที�สุด และให้ผลประโยชน์มากที�สุด แต่บางครั� งผูบ้ริหารอาจตดัสินใจเลือกทางเลือกแบบ

ประนีประนอมโดยพิจารณาองคป์ระกอบที�ดีที�สุดของแต่ละทางเลือก 

 ขั�นที� � การนาํผลการตดัสินใจไปปฏิบตัิ (Implement the decision) เมื�อผูบ้ริหารไดท้างเลือก

ที� ดี ที� สุดแล้ว ก็ควรมีการนําผลการตัดสินใจนั� นไปปฏิบัติ  เพื�อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารควรกาํหนดโปรแกรมของการตดัสินใจ โดยระบุถึงตารางเวลาการดาํเนินงาน 

งบประมาณ และบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบัการปฏิบติั ควรมีการมอบหมายอาํนาจหนา้ที�ที�ชดัเจน และจดัให้มี

ระบบการติดต่อสื�อสารที�จะช่วยให้การตดัสินใจเป็นที�ยอมรับ นอกจากนี�ผูบ้ริหารควรกาํหนดระเบียบ

วิธี กฎ และนโยบาย ซึ�งมีส่วนสนบัสนุนใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ขั� น ที�  �  การสร้างระบบควบคุมและประเมินผล (Establish a control and evaluation) 

ขั�นตอนสุดทา้ยของกระบวนการตดัสินใจ ไดแ้ก่ การสร้างระบบการควบคุมและการประเมินผล ซึ� งจะ

ช่วยให้ผูบ้ริหารไดรั้บขอ้มูลยอ้นกลบัเกี�ยวกบัผลการปฏิบตัิงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ ขอ้มูล

ยอ้นกลบัจะช่วยใหผู้บ้ริหารแกปั้ญหาหรือทาํการตดัสินใจใหม่ไดโ้ดยไดผ้ลลพัธ์ของการปฏิบตัิที�ดีที�สุด 

 Asavapoom (2008: 224) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการตดัสินใจไวห้ลายประการ ดงันี�  

การตระหนกัถึงความตอ้งการจาํเป็นในการตดัสินใจหรือกาํหนดวตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจ 

 1) การระบุปัญหาที�ตอ้งตดัสินใจ 

 2) การกาํหนดเกณฑที์�ตอ้งตดัสินใจ 

 3) การพฒันาและกาํหนดทางเลือก 

 4) การประเมินทางเลือก 

 5) การเลือกทางเลือก 
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 6) การใชท้างเลือกและการประเมินผล 

 นอกจากนี�  Sugsawang (2020 : Online) กล่าวว่า การตดัสินใจที�ดีนั�น มีขั�นตอนการตดัสินใจ 

� ขั�นตอน ดงันี�  

 �. กาํหนดขอบเขต/ความสําคญัของการตัดสินใจ (Identity of Decision making) ผูที้�ต้อง

ตดัสินใจตอ้งสามารถรู้และระบุเป้าหรือผลลพัธ์ที�ตอ้งการจาการตดัสินใจครั� งนี�  

 �. รวบรวมทางเลือกทั�งหมดออกมา (list the Option) เพื�อหาทางเลือกที�จะเป็นขอ้มูลเพิ�มเติม

ในการตดัสินใจให้มีประสิทธิภาพมากที�สุด 

 �. ศึกษาและกาํหนดขอบเขตของแต่ละทางเลือก (Rating the Opting) ศึกษาแต่ละทางเลือก

ในการตดัสินใจว่ามี ประโยชน์ ขอ้ดี ขอ้เสีย ความเสี�ยง อะไรบา้ง 

 �. การตัดสินใจเลือกทางเลือกที� ดี ที� สุด (Select the best solution) การตัดสินใจเลือก

ทางเลือกที�ดีทีสุด บางครั� งหากมีทางเลือกที�ดีพอๆ กนั ผูท้าํการตดัสินใจอาจจะตอ้งใชวิ้จารณญาณใน

การตดัสินใจดว้ย 

 �. ประเมินการตดัสินใจ (Evaluate the decision) หลงัจากการตดัสินใจไปแลว้ในแต่ละครั� ง

ใหป้ระเมินผลการตดัสินใจในนั�นไปดว้ย เพื�อการเรียนรู้และบทเรียนในการตดัสินใจในครั� งต่อ ๆ ไป 

 จากกระบวนการตัดสินใจดังกล่าวมาข้างต้นนั� น ผูเ้ขียนสามารถสรุปได้ว่าในการแบ่ง

กระบวนการตัดสินใจที�มีความเหมือนกัน ได้แก่ 1. การระบุปัญหา 2. การพัฒนาและการกาํหนด

ทางเลือก    3. การเลือกทางเลือกที�ดีที�สุด 4. การประเมินผลจากการตดัสินใจ และสําหรับส่วนที�มีการ

แบ่งกระบวนการตัดสินใจที� มีความแตกต่างกัน ได้แก่ 1. การวิเคราะห์ทางเลือก  2. การรวบรวม

ทางเลือกทั�งหมดออกมา 

 นอกจากนี� จุดเริ�มตน้ของกระบวนการตดัสินใจยงัมีความเหมือนกนั คือ ตอ้งระบุปัญหาที�

ตอ้งตดัสินใจเป็นการทาํความเขา้ใจของปัญหาและความตอ้งการนั�นๆ และเป็นการกาํหนดขอบเขตของ

การตดัสินใจใหช้ดัเจน  เพื�อนาํไปสู่การดาํเนินการต่อไปที�ถูกตอ้ง 

 ทา้ยที�สุดในความเห็นของผูเ้ขียนในเรื�องกระบวนการตดัสินใจ ผูเ้ขียนมีความเห็นว่า 

กระบวนการตดัสินใจสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 5 ขั�นตอน ไดแ้ก่ 1. การระบุปัญหา                                                                                                                 

2.รวบรวมทางเลือกทั�งหมดออกมา 3. วิเคราะห์ทางเลือก 4. เลือกทางเลือกที�ดีที�สุด 5. ประเมินผลจาก

การตดัสินใจ 
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5.2 ผลการวิจัยเกี�ยวกับ “ปัจจัยที�เกี�ยวข้องกับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรสาขารัฐประศาสน

ศาสตร์” 

 สําหรับผลการวิจัยเกี�ยวกบัเรื�อง “ ปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อหลกัสูตร

สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ”  ผูเ้ขียนพบวา่ไดม้ีนกัวิชาการนาํเสนอไวห้ลายท่าน ซึ�งมีดงัต่อไปนี�     

 Saengjanthr (2007) ไดศึ้กษาปัจจัยที�เกี�ยวขอ้งกับการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาหลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาลยัการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลยับูรพา ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัที�

เกี�ยวขอ้งกบัการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาลยัการบริหาร

รัฐกิจ มหาวิทยาลยับูรพา ไดแ้ก่ เพศ รายได้ ภาพลกัษณ์ของวิทยาลยั หลกัสูตร อาจารยผ์ูส้อน อุปกรณ์

การเรียนการสอน การบริหารจดัการของวิทยาลยั และพบว่ามีปัจจยัที�ไม่มีผลต่อการตดัสินใจตดัสินใจ

เลือกเขา้ศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาลยัการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลยับูรพา 

ไดแ้ก่ อาย ุสถานภาพสมรส อาชีพ  

  Petchhoti (2017)  ได้ศึกษาปัจจัยที�มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อหลกัสูตรค

หกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ผลการศึกษาวิจยั พบว่า ปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อหลกัสูตรคหกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

ได้แก่  ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย อาจารยผ์ูส้อน หลักสูตร การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 

อุปกรณ์และสื�อการเรียนการสอน และพบว่ามีปัจจัยที�ไม่มีผลต่อการการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อ

หลกัสูตรคหกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ไดแ้ก่ เพศ อายุ สาขาวิชาที�เรียน 

รายไดข้องครอบครัวต่อเดือน และรายไดข้องนกัศึกษาต่อเดือน 

 จากผลการการวิจยัดงักล่าวมาขา้งตน้นั�น ผูเ้ขียนสามารถสรุปไดว้่าปัจจยัที�ส่งผลเหมือนกนั 

ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ของวิทยาลยั ดา้นหลกัสูตร ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ดา้นอุปกรณ์และสื�อการเรียนการสอน 

ดา้นการบริหารจดัการของวิทยาลยั และสาํหรับส่วนปัจจยัที�ไม่ส่งผลเหมือนกนัไดแ้ก่ อาย ุและยงัพบว่า

ปัจจยัที�ผลงานที� 1 พบว่าส่งผล แต่ผลงานที� 2 พบว่าไม่ส่งผล ไดแ้ก่ เพศ รายได ้

  จากการคิดวิเคราะห์ของผูเ้ขียน พบว่า การที�สองงานวิจยันี� ได้ผลการศึกษาเหมือนกนัหรือ

แตกต่างกนัน่าจะเป็นเพราะว่า สถาบนัและสภาพแวดลอ้มในแต่ละพื�นที�มีความแตกต่างกนั จึงทาํให้ผล

การศึกษาเหมือนกนัและแตกต่างกนั 

 ทา้ยที�สุดในความเห็นของผูเ้ขียนในเรื� อง ปัจจัยที� เกี�ยวขอ้งกับการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อ

หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ไดแ้ก่ 1) ภาพลกัษณ์ของสถาบนั ความมีชื�อเสียง ความประทบัใจ ความ

ไวว้างใจที�มีต่อสถาบนั สถาบนัเป็นที�ยอมรับของสังคม และเป็นสถาบนัที�มีความทนัสมยัในทุก ๆ ดา้น 
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2) หลักสูตร มีความสอดคล้องต่อผูเ้รียนและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 3) ด้าน

อาจารยผ์ูส้อน คณาจารย์ผูส้อนต้องเป็นผูท้ี�มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์  4) สื�อและ

อุปกรณ์การเรียนการสอน ตอ้งเพียงพอต่อการใชง้านและตอ้งมีความทนัสมยั  5) การบริหารจดัการของ

สถาบนั ตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารที�ดี หอ้งเรียนเพียงพอต่อจาํนวนนกัศึกษา 

 

5.3 ปัจจัยที�เกี�ยวข้องกับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรสาขารัฐประศาสนศาสตร์ 

 สําหรับเรื� อง  “ ปัจจัยที�เกี�ยวขอ้งกับการตัดสินใจเข้าศึกษาหลักสูตรสาขารัฐประศาสน

ศาสตร์ ” ผูเ้ขียนมีความเห็นในเรื� องนี� ว่า  ปัจจัยที� เกี�ยวข้องกับการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อหลกัสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตร์มีหลายประการดว้ยกนั ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ หลกัสูตร อาจารยผู์ส้อน สื�อและอุปกรณ์

การเรียนการสอน  

 นอกจากนี�  จากการที�ผูเ้ขียนไดศึ้กษาหาขอ้มูลในเรื�องนี�ก็พบว่ายงัมีอีกหลายปัจจยัที�เกี�ยวขอ้ง

กับการตัดสินใจเขา้ศึกษาต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ โดย Saengjhan (2007)  กล่าวว่า ปัจจัยที�

เกี�ยวขอ้งกบัการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาลยัการบริหาร

รัฐกิจ มหาวิทยาลยับูรพา ได้แก่ 1) ภาพลกัษณ์ของสถาบนั คือ ความมีชื�อเสียงและเป็นที�ยอมรับของ

สังคมทั�วไป 2) หลกัสูตร เป็นเนื�อหาวิชาที�ได้รับความนิยม เนื�อหาวิชาสามารถนาํมาประกอบอาชีพได ้

3) อาจารยผ์ูส้อน เป็นผูที้�มีความรู้ความสามารถ มีความชาํนาญในรายวิชาที�สอน 4) สื�อและอุปกรณ์การ

เรียนการสอน เป็นสิ� งที�จะช่วยอาํนวยความสะดวกในการเรียนการสอน 5) การบริหารจัดการของ

วิทยาลยั เป็นการดาํเนินการเกี�ยวกบัการบริหารงานของสถาบนัให้ดียิ�งขึ�นไป จากที�กล่าวมานั�นแสดงให้

เห็นว่าปัจจัยที�เกี�ยวขอ้งกบัการตัดสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อของนักศึกษาจะมีในเรื� องภาพลกัษณ์ของ

มหาวิทยาลยั ดา้นหลักสูตร ด้านอาจารยผ์ูส้อน ด้านอุปกรณ์และสื�อการเรียนการสอน และดา้นการ

บริหารจดัการของมหาวิทยาลยัซึ� งปัจจยัทั�งหมดนี� เป็นปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษา 

และ Petchhoti (2017) กล่าวว่า ปัจจัยที�มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อหลกัสูตรคหกรรม

ศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ได้แก่ ปัจจัยที�มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้

ศึกษาต่อหลกัสูตรคหกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ในภาพรวมและรายดา้น

อยูใ่นระดับมากโดยเรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย ดังนี�  ดา้นภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั ด้านอาจารย์

ผูส้อน ดา้นหลกัสูตร ด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลยั และด้านอุปกรณ์และสื�อการเรียนการ

สอน จากที�กล่าวมานั�นแสดงให้เห็นว่าปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อของนกัศึกษา

จะมีในเรื�องภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ด้านหลกัสูตร ดา้นการบริหารจดัการของ
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มหาวิทยาลยั และดา้นอุปกรณ์และสื�อการเรียนการสอน ซึ� งปัจจยัทั�งหมดจะตอ้งอยูใ่นเกณฑท์ี�ดีเพราะมี

การส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อของนักศึกษา จากปัจจัยดงักล่าวก็แสดงให้เห็นได้ว่ามีปัจจัยที�

หลากหลายที�ส่งผลต่อนกัศึกษาในการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อ โดยปัจจยัดงักล่าวเป็นปัจจยัที�ส่งผลต่อการ

ตดัสินใจเป็นอยา่งมาก 

 ทา้ยที�สุดนี� ปัจจัยต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อในหลกัสูตรรัฐประศาสน

ศาสตร์ถือได้ว่ามีความสําคญัที�สถาบนัต่าง ๆ ควรนาํขอ้มูลมาศึกษาเพื�อที�จะไดน้าํไปเป็นแนวทางใน

การนาํมาพฒันาปรับปรุงใหดี้ยิ�งขึ�นต่อไป และสาํหรับนกัศึกษาเอง ปัจจยัต่าง ๆ เหล่านี�ลว้นมีส่วนดึงดูด

ให้นักศึกษาสามารถตัดสินใจในการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ได้เป็นอย่างดี 

เพราะว่าปัจจยัต่าง ๆ เหล่านี�จะส่งผลให้เกิดความสาํเร็จในการศึกษาเล่าเรียนของนกัศึกษาต่อไป 

 

การอภิปรายผล 

 จากผลการศึกษา ปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อหลกัสูตรสาขารัฐประศาสน

ศาสตร์ สามารถอภิปรายผลการศึกษาในดา้นต่างๆ ดงันี�  

 6.1 จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อ

หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ในความคิดเห็นของผูเ้ขียน ภาพลกัษณ์ของสถาบนัถือไดว้่ามีความสาํคญั 

สามารถทาํให้สถาบนัมีชื�อเสียงและเป็นที�ยอมรับของสังคม ในการที�จะมีการเผยแพร่ภาพลกัษณ์ที�ดี

ออกไป ควรที�จะมีการประชาสัมพนัธ์ที�ดีดว้ย 

 �.� จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านหลกัสูตรส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อ

หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ในความคิดเห็นของผูเ้ขียน หลกัสูตรถือไดว้่ามีความสาํคญั หลกัสูตรตอ้ง

มีความทนัสมยั มีคุณภาพ และเป็นที�ยอมรับของตลาดแรงงาน มีความหลากหลายและน่าสนใจ 

 �.� จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัดา้นอาจารยผู์ส้อนส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อ

หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ในความคิดเห็นของผูเ้ขียน อาจารยผู์ส้อนถือไดว้่ามีความสําคญั อาจารย์

ผูส้อนที�มีความรู้ความสามารถทางวิชาการตรงกบัสาขาที�สอน และมีประสบการณ์ในการสอน 

 6.4 จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านสื�อและอุปกรณ์การเรียนการสอนส่งผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ในความคิดเห็นของผูเ้ขียน สื�อและอุปกรณ์

การเรียนการสอนถือไดว้่ามีความสําคญัสื�อการเรียนการสอนสามารถช่วยในการสอนของครูไดดี้มาก

ยิ�งขึ�น สื�อและอุปกรณ์การเรียนการสอนจะช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียนไดท้าํกิจกรรมในหลายๆ รูปแบบ  



   

 890 

 6.5 จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านการบริหารจัดการส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้

ศึกษาต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ในความคิดเห็นของผูเ้ขียน การบริหารจัดการถือได้ว่ามี

ความสําคญั ในการบริหารจดัการที�ดีจะส่งผลให้ภาพรวมของมหาลยัมีความพฒันา และยงัส่งผลให้

มหาวิทยาลยักา้วหนา้ต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์

ในครั� งถดัไป ควรจดัทาํวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์นักศึกษาโดยตรง เพื�อสอบถามถึงปัจจยัต่างๆ 

ที�สาํคญัเกี�ยวกบัการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์  
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บทคดัย่อ 

บทความนี� มีวตัถุประสงค์เพื�อนาํเสนอวิธีการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พื�อให้เกิดประสิทธิภาพ

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น และเพื�อเป็นแนวทางในการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์หมี้ประสิทธิภาพ

มากขึ� น เนื�องจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั� นเป็นกลไกสําคัญที� เป็นตัววิเคราะห์และวางแผน

โครงสร้างการบริหารจัดการเพื�อสรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคลากรที�มีความรู้ ความสามารถ มี

คุณสมบัติที� เหมาะสมเขา้มาปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น การพัฒนาและส่งเสริมให้

บุคลากรมีความรู้ความสามารถการพฒันาทกัษะส่งผลต่อการปฏิบัติงานให้ดียิ�งขึ�น เมื�อบุคลากรได้

ปฏิบัติตามทฤษฎีการบริหารจัดการ POCCC ของ Henri Fayol มี 5 ประการดังนี�  ประการแรก การ

วางแผนเป็นการกาํหนดเป้าหมายไวแ้ละปฏิบติัตามจนบรรลุผลสาํเร็จ ประการที�สอง การจดัองคก์รเป็น

การกาํหนดภาระหน้าที�ความรับผิดชอบของบุคลากรในองคก์รเพื�อที�จะไดไ้ม่ทบัซ้อนกนั ประการที�

สาม การบงัคบับญัชาสั�งการ ทาํให้การดาํเนินงานต่างๆเป็นไปอย่างราบรื�น มีคนคอยควบคุมสั�งการ 

ช่วยทาํให้เกิดการตดัสินใจไดอ้ยา่งทนัท่วงที ประการที�สี�  การประสานงานเป็นการเชื�อมโยงภาระหนา้ที�

ของบุคลากรในองค์กรเขา้ด้วยกนัและประการสุดทา้ย การควบคุมเป็นการบริหารจดัการทุกอย่างให้

สาํเร็จลุล่วงไปตามแผนที�วางไว ้ซึ� งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นเป็นอยา่ง

มาก ทําให้การบริหารจัดการเป็นระบบ ระเบียบ และปฏิบัติงานได้อย่างราบรื� น ตัวบุคลากรมี

ประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นมีศกัยภาพ และประสบความสาํเร็จไดเ้ป็นอยา่งดี 
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Abstract 

This academic article aims to present the human resource development for the efficiency of 

local government organizations. Because human resource development is an important mechanism 

that analyzes and plans the management structure in order to recruit, select and recruit personnel with 

appropriate knowledge, capability and qualifications to work in the local government organization. 

Developing and promoting personnel to have better knowledge and ability to have better operational 

skills. In addition, the personnel are also developing potentials. When personnel have followed Henri 

Fayol's POCCC management theory, there are five main points: First, planning is setting goals and 

fulfilling them to achieve results. Second, organization determines the responsibilities of the 

personnel in the organization so that will not overlap. Third, the command of command Making the 

operations go smoothly There are people to control and direct. It helps to make decisions in a timely 

manner. Fourth, coordination is the link between the responsibilities of the organization's personnel 

and lastly Control is managing everything to be accomplished as planned. Which is very beneficial to 

the administration of the local government organization Make the management systematic and work 

smoothly. Personnel are efficient Encourage local government organizations to have potential and 

success as well. 

 

Keywords: human resource development, local government organization efficiency 

 

บทนาํ 

การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์คือการช่วยให้บุคลากรที�ปฏิบติังานในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น

มีขวญัและสร้างกาํลงัใจในการปฏิบติังาน ทาํให้เกิดความจงรักภกัดีต่อองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นที�

ปฏิบติังาน ช่วยพฒันาใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นเจริญเติบโตเพราะการจดัการทรัพยากรมนุษยเ์ป็น

ตวักลางในการประสานงานกบัแผนกต่าง ๆ เพื�อแสวงหาวิธีการให้ไดบุ้คลากรที�มีคุณสมบตัิที�ตรงตาม

ตอ้งการเขา้มาทาํงานในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทาํให้องคก์รปกครองส่วน
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ท้องถิ�นเจริญเติบโต และพัฒนายิ�งขึ� น ช่วยเสริมสร้างความมั�นคง มั�งคั�งและยั�งยืนให้แก่สังคมและ

ประเทศชาติ 

ปัจจุบนัมนุษยต์อ้งการพฒันาตนเองอยู่เสมอ ในขณะเดียวกนัองค์กรก็ตอ้งเติบโตตลอดเวลา

เช่นกัน องค์กรจะกา้วไปข้างหน้าได้นั� นเกิดจากแรงผลักดันที�สําคัญก็คือบุคลากรทุกคนในองค์กร 

ศกัยภาพทุกคนยอ่มส่งผลต่อศกัยภาพขององคก์ร หากบุคลากรทุกคนปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

ยอ่มส่งผลให้องคก์รนั�นมีประสิทธิภาพตามไปดว้ย แนวคิดว่าบุคลากรในองคก์รเป็นเสมือนทรัพยสิ์น

ประเภทหนึ� งขององคก์รที�ตอ้งไดรั้บการดูแลเอาใจใส่ จ่ายค่าตอบแทน ให้รางวลัและสวสัดิการ โดย

เน้นการดึงและพฒันาศกัยภาพของบุคลากรมาใช้ให้เหมาะสมกบังาน มีการพฒันาแนวคิดไปสู่การ

จัดการทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยุทธ์ที�มุ่งพฒันา เสริมสร้างและกระตุน้ให้บุคลากรเกิดความรัก ความ

ศรัทธา และมุ่งมั�นทุ่มเททาํงานให้กบัองคก์ร สนบัสนุนให้ บุคลากรเรียนรู้อย่างต่อเนื�อง มีส่วนร่วมใน

การเสนอแนะแนวคิดที�สร้างสรรค์ อนัก่อให้เกิดนวตักรรมใหม่ขึ�น (วนิดา วาดีเจริญ, 2556 : 11) สิ�ง

เหล่านี�จะเป็นกาํลงัผลกัดนัและเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้กบัองคก์ร 

การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พื�อประสิทธิภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น นั�นเป็นกลยทุธ์

สาํคญัขององคก์รที�จะตอ้งใส่ใจดาํเนินการอย่างรอบคอบและจริงจงั เพราะหากสามารถจดัการกบัการ

พฒันาทรัพยากรมนุษยไ์ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพแลว้ บุคลากรในองคก์รก็จะมีศกัยภาพเพิ�มมากขึ�น ซึ� ง

ส่งผลให้การทํางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นมีประสิทธิภาพตามมาด้วย แล้วแน่นอนว่า

ทา้ยที�สุดองค์กรก็จะประสบความสําเร็จทั� งยงัเพิ�มศกัยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นให้มาก

ยิ�งขึ�น พร้อมทั�งบุคลากรและองคก์รเองก็กา้วหนา้ไปพร้อมกนัดว้ย 

บทความนี� มีวตัถุประสงคเ์พื�อนาํเสนอวิธีการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พื�อให้เกิดประสิทธิภาพ

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น และเพื�อเป็นแนวทางในการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์หมี้ประสิทธิภาพ

มากขึ�น 

 

การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

สุภาวดี ขุนทองจันทร์ (2559 : 128) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือบุคลากรมีวิธีการที�

หลากหลาย หากองคก์รสามารถเลือกใชใ้ห้ เหมาะสมกบัลกัษณะของบุคคลและภารกิจขององคก์ร จะ

ทาํให้องค์กรได้บุคลากรที�มีความรู้ ทกัษะและ ความสามารถในงาน เพราะบุคลากรทุกคนมีศกัยภาพ

ของตนเอง ที�สามารถพฒันาใหเ้พิ�มพูนขึ�นไดท้ั�งดา้นความรู้ ทกัษะและทศันคติ ถา้หากมีแรงจูงใจที�ดีพอ 

ดงันั�น ในการพฒันา ทรัพยากรบุคคลนั�นองคก์รจะตอ้งดาํเนินการทุกดา้นอยา่งบูรณาการ  
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ความหมายการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

พิชิต เทพวรรณ (���� : ���) กล่าวไวว่้า การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยทุธ์เป็นการพฒันา

ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และศกัยภาพของทรัพยากรมนุษย ์โดยมีความเชื�อมโยงกบักลยทุธ์ของ

องคก์รและกลยทุธ์ธุรกิจ เพื�อให้องคก์รสามารถบรรลุเป้าหมายตามที�ตอ้งการได ้โดยจะให้ความสําคญั

กบัการดาํเนินงานในนโยบายและการปฏิบตัิดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์เพื�อสนบัสนุนให้องคก์ร

บรรลุเป้าหมายในระยะยาว การบริหารทรัพยากรมนุษยไ์วว้่าการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นความหมาย

แคบ หมายถึง การพฒันามนุษยใ์นระดบัปัจเจกบุคคล และการพฒันามนุษยใ์นระดบัองคก์ร ศิรภสัสรศ 

วงศทองดี(���� : ��) ได้ให้คาํนิยามการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไ์ว ้การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใ์น

ความหมายแคบเป็นการพฒันาเพื�อก่อให้เกิดการเรียนรู้ ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ใหม่ๆ และเป็นการ

เพิ�มศกัยภาพของบุคคลให้เป็นผูที้�มีพฤติกรรมการปฏิบตัิงานตามที�ตอ้งการ เพื�อสามารถทาํให้ สมการ

แห่งความสาํเร็จอนัประกอบดว้ยผลรวมขององคก์รเป็นจริง การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นความหมาย

กวา้ง หมายถึง การพฒันามนุษยใ์นระดบัสังคม ประเทศ และสากล มีองคก์รหลายระดบัที�ถูกคาดหวงั

ให้ร่วมกนัรับผิดชอบในการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นระดบัมหาภาค เช่น กระทรวง ทบวง กรม ของ

รัฐบาลในทุกๆ ประเทศ นอกจากนี� ยงัมีองค์กรระหว่างประเทศ โรงเรียน สถานศึกษา สถาบันทาง

ศาสนา องคก์รการกุศล รวมทั�งวิธีการ เป้าหมาย และกระบวนการที�หลากหลาย สุภาวดี ขุนทองจนัทร์ 

(2559 : 107-108) การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์หมายถึง การพฒันาทรัพยากรบุคคลเป็นกระบวนการ

เรียนรู้ที�ต่อเนื�องเพื�อเพิ�มพูน ความรู้ ทกัษะ สมรรถนะ และทศันคติของบุคคลให้มีพฤติกรรมการทาํงาน

ที�ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร อาจกระทําได้หลายวิธี เช่น การศึกษาต่อการฝึกอบรม การ

สมัมนาทางวิชาการ การศึกษาดูงานและการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองหรือการพฒันาตนเอง  

ความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

พิชิต เทพวรรณ์ (���� : ���) กล่าวไวว้่าการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นการสร้างโอกาสให้

ทรัพยากรมนุษยห์รือพนักงานแต่ละคนในการเพิ�มทกัษะความรู้ ความเชี�ยวชาญ และระดบัสมรรถนะ

ให้ดีขึ�น ซึ� งเป้าหมายของการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยทุธ์ขององคก์ร มีอยู ่3 ประการ คือ ประการ

แรกเพื�อให้องคก์รมีความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัจากการมีทรัพยากรมนุษยที์�มีความรู้ ความสามารถ 

และมีการพฒันาอยูต่ลอดเวลา ประการที�สองเพื�อให้เกิดความเชื�อมโยงสอดคลองและครอบคลุมการ

พฒันาทรัพยากรมนุษยก์ับกลยุทธ์ขององค์กร และกลยุทธ์การเรียนรู้ของแต่ละบุคคล และประการ
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สุดทา้ยเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพทรัพยากรมนุษยข์ององคก์ร เนื�องจากทรัพยากรมนุษยเ์ป็นทรัพยากร หลกั

ที�จะเพิ�มความสามารถในการแข่งขัน ดังนั� น การพัฒนาทั� งความรู้ สติปัญญา และจริยธรรมของ

ทรัพยากร มนุษยจึ์งมีความสาํคญัต่ออนาคตขององคก์รเป็นอยา่งมาก 

 ศิรภสัสรศ วงศทองดี (���� : ��-��) การพฒันาทรัพยากรมนุษยว์่ามีอยู่ � ประการ กล่าวคือ 

ประการแรก การพฒันาทรัพยากรมนุษยไ์ดรั้บการออกแบบมาเพื�อสร้างการเรียนรู้ ทั�งในระดบัปัจเจก

บุคคล และในระดบัองคก์ร การเรียนรู้ในระดบับุคคล หมายถึง การเปลี�ยนแปลอย่างถาวรเชิงสัมพทัธ์

ใน พฤติกรรมหรือศกัยภาพของมนุษยซึ์� งมิไดเ้ป็นผลโดยตรงจากการเจริญเติบโตทางร่างกาย ส่วนการ

เรียนรู้ของ องคก์ร เป็นผลรวมของการเรียนรู้ของสมาชิกในองคก์รและอาจจะส่งผลหรือผลกัดนัให้เกิด

การพัฒนาองค์กร ไปถึงการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทั�วทั� งองค์กรได้ในที�สุด ประการที�สอง การ

พฒันาทรัพยากรมนุษยถู์กออกแบบมาเพื�อสร้างผลงานที�ดีกว่าเดิมทั�งในระดบัปัจเจกบุคคลและผลงาน

โดยรวมขององคก์ร ผลงาน หมายถึง การแสดงพฤติกรรมที�ทาํให้บรรลุผลของการทาํงานอยา่งใดอยา่ง

หนึ� งจนเกิดผลลัพธ์ตามภารกิจ ทั� งผลงานระดับปัจเจกบุคคลหรือในระดับองค์กร ซึ� งต่างก็ มี

วตัถุประสงคเ์พื�อก่อใหเ้กิดความสาํเร็จของสมาชิกทุกคนและขององคก์ร  

พิชิต เทพวรรณ (���� : ���-158) เพื�อให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นําไปสู่การเพิ�มขีด

ความสามารถในการแข่งขนัขององคก์รไดจึ้งตอ้งมีความเขา้ใจในหลกัปรัชญาที�เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันา

ทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยุทธ์ที�เป็นพื�นฐานของการกาํหนดกลยุทธ์ มี 5 ประการ ไดแ้ก่ ประการแรกคือ 

การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยุทธ์ก่อให้เกิดการสนบัสนุน ซึ� งนาํไปสู่ความสําเร็จตามวตัถุประสงค์

ขององคก์ร ประการที�สองคือ การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยุทธ์ควรจะใช้ในการประสานความ

ร่วมมือ และสนบัสนุนถึง ความสาํเร็จในธุรกิจโดยเน้นถึงประสิทธิภาพ เพื�อควบคุมให้สามารถกาํหนด

และปรับปรุงลกัษณะของการปฏิบติังานในดา้นต่างๆ ไดแ้ก การทาํงานในลกัษณะเป็นกลุ่ม การทาํงาน

ในลกัษณะของบุคคล และควรจะมีการสนับสนุนให้เกิดการพฒันาในทุกระดบัขององคก์ร ประการที�

สามคือ การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยุทธ์เป็นการสนบัสนุนให้ทรัพยากรมนุษยทุ์กคนในองคก์รมี

โอกาสในการพัฒนาทักษะ และความสามารถให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ประการที�สี� คือ การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยุทธ์ควรสร้างหลกัสูตรในการพฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยมีเงื�อนไขซึ� งจะ

ให้ความสําคญัไปที�การจัดการในการพฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และควรจะมีการสนับสนุนโดยผู ้

ฝึกสอนรวมถึงผูเ้ชี�ยวชาญหรือที�ปรึกษา และมีรูปแบบการฝึกสอนที�เหมาะสม ประการสุดทา้ยคือ การ

พฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยุทธ์ตอ้งมีการสนับสนุนทางดา้นงบประมาณในการเรียนรู้ และพฒันา

โดยจะตอ้งมีผูรั้บผิดชอบอยูใ่นหน่วยงาน ซึ�งจะเป็นผูที้�สามารถให้คาํแนะนาํและสนบัในการจดัการ 
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องค์ประกอบของการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

พิชิต เทพวรรณ (2554 : 158) กล่าวไว้ว่าทุกองค์กรต่างพยายามที�จะดําเนินการให้บรรลุ

วตัถุประสงคแ์ละกลยทุธ์ขององคก์ร ทั�งในดา้นการเป็นผูน้าํ ตลาด การขยายส่วนแบ่งการตลาด การมี

สินคา้หรือบริการที�มีความแตกต่างจากคู่แข่งขนั การที�องคก์รจะ บรรลุซึ� งเป้าหมายเหล่านั�นไดอ้งคก์ร

จะตอ้งมีทรัพยากรมนุษยที์�มีคุณภาพและสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเต็ม ศกัยภาพ และการที�องคก์รจะมี

ทรัพยากรมนุษย์ที� มีคุณสมบัติดังกล่าวนั� น องค์กรจะต้องมีองค์ประกอบที�สําคัญของการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยุทธ์ ซึ� งประกอบไปดว้ย 4 ประการ ดังนี�  ประการที�แรกคือ การเรียนรู้คือการ

เปลี�ยนแปลงพฤติกรรมที�เกิดแบบถาวรที�มีผลต่อการปฏิบติัหรือประสบการณ์ ประการที�สองคือ การ

ฝึกอบรมเป็นแผนการและระบบการปรับปรุงพฤติกรรมซึ� งผ่านการเรียนรู้ หรือเป็นโปรแกรมหรือ

รายการที�บุคคลสามารถพฒันาไปในแต่ละระดบัความรู้ ทกัษะ และสมรรถนะ ซึ� งถือว่าเป็นสิ�งจาํเป็นที�

จะพฒันาการทาํงานให้มีประสิทธิภาพเพิ�มขึ�น ประการที�สามคือ การพฒันาเป็นการเจริญเติบโตหรือ

การตระหนักถึงความสามารถและศักยภาพที� มีอยู่ของแต่ละบุคคล โดยผ่านการเรียนรู้และได้

ประสบการณ์จากการเรียนรู้ ประการสุดทา้ยคือ การศึกษาเป็นการพฒันาการของการเรียนรู้ที�เป็นความ

นิยม และความเข้าใจที� เป็นความต้องการในการดําเนินชีวิต ซึ� งจะต่างกับความรู้และทักษะที� มี

ความสมัพนัธโ์ดยตรงกบักิจกรรมในการดาํเนินชีวิตพียงอยา่งเดียว 

รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ศิรภสัสรศ วงศทองดี (���� : ���-���) การศึกษาตวัแบบกรอบแนวคิด และขอบเขตเนื�อหา

ของการพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ากนกัวิชาการหลายท่านแลว้แสดงถึงรูปแบบของกิจกรรมการพฒันา

ทรัพยากรมนุษยที์�เหมาะสมกบัเป้าหมายหลกัของการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์รไวมี้ 3 ประการ 

ดงันี�  ประการแรกคือ การพฒันางาน หมายถึง งานในปัจจุบนัที�บุคลากรทาํอยู ่การพฒันางานถูกจดัไวคู่้

กบักิจกรรม การฝึกอบรม ซึ� งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ เพื�อพฒันาผูป้ฏิบติังานให้มีความ

พร้อมในการทาํงานดว้ยวิธีการฝึกอบรมภาคทฤษฎีในห้องบรรยาย การฝึกปฏิบตัิจริงในที�ทาํงาน หรือ

ดว้ยการฝึกอบรมทางไกล ทั�งนี� เพื�อให้บุคลากรมีความรู้ ทกัษะ ทศันคติ และประสบการณ์ที�เอื�อต่อการ

ทาํงานในปัจจุบนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ประการที�สองคือ การพฒันาปัจเจกบุคคลการศึกษา คือการ

สร้างการเรียนรู้เพื�องานในอนาคตที�เป็นไปตามเป้าหมายเส้นทางการเติบโตในตาํแหน่งหน้าที� เพื�อ

เตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมในการไปทาํงานหรือดาํรงตาํแหน่งในอนาคต และประการสุดทา้ยคือ 
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การพฒันาองคก์รการพฒันา หมายถึง การทาํให้ดียิ�งขึ�นการทาํให้เติบโตอย่างยั�งยนืการพฒันาเนน้ไปที�

องคก์ร เพื�อใหอ้งคก์รปรับตวัไดใ้นทุกสถานการณ์  

การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์เป็นการนาํศกัยภาพของแต่ละบุคคลมาใชใ้นการปฏิบติังานให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด และสร้างให้แต่ละบุคคลเกิดทัศนคติที�ดีต่อองคก์ารตลอดจนเกิดความตระหนักใน

คุณค่าของตนเอง เพื�อนร่วมงานและองคก์าร เมื�อพิจารณาการพฒันาทรัพยากร มนุษยจ์ะเห็นถึงหลกัการ

มี 5 ประการดังนี�   ประการแรกคือ มนุษยท์ุกคนมีศักยภาพที�สามารถพฒันาให้เพิ�มพูนขึ�นได้ทั�งด้าน

ความรู้ ดา้นทกัษะและเจตคติ ถา้หากมีแรงจูงใจที�ดีพอ ประการที�สองคือ การพฒันาศกัยภาพของมนุษย์

ควรเป็นกระบวนการต่อเนื�อง ตั�งแต่การสรรหา การคดัเลือก นาํมาสู่การพฒันาในระบบขององคก์าร 

ประการที�สามคือ วิธีการในการพฒันาทรัพยากรมีหลายวิธีจะตอ้งเลือกใชใ้ห้เหมาะสมกบัลกัษณะของ

องคก์ารและบุคลากร ประการที�สี� คือ จดัให้มีระบบการประเมินการพฒันาความสามารถของบุคลากร

เป็นระยะๆ เพื�อช่วยแก้ไขบุคลากรบางกลุ่มให้พฒันาความสามารถเพิ�มขึ�น และในขณะเดียวกันก็

สนับสนุนให้ผูมี้ขีดความสามารถสูงไดก้า้วหน้าไปสู่ตาํแหน่งใหม่ที�ตอ้งใช้ความสามารถสูงขึ�น และ

ประการสุดท้ายคือ องค์การจะต้องจัดระบบทะเบียนบุคลากรให้เป็นปัจจุบันที�สามารถตรวจสอบ

ความกา้วหนา้ไดเ้ป็นรายบุคคล  

หลกัการพฒันาทรัพยากรมนุษยม์องเห็นถึงความสําคญัของทรัพยากรมนุษยที์�มีต่อระบบการ

พฒันาทั�งในระดับจุลภาคและระดับมหาภาค ดว้ยมนุษยมี์ศกัยภาพอยู่ในตวัที�สามารถ เพิ�มพูนไดต้าม

กระบวนการวิธีการที�เหมาะสมที�ถูกเลือกนาํมาประยกุตใ์ชท้าํใหม้นุษยม์ีความรู้ ความสามารถที�เพิ�มขึ�น 

สามารถปฏิบตัิงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตอบสนองความตอ้งการขององคก์รไดเ้ป็นอย่างดีดงันั�น จึง

ทาํใหเ้กิดกระบวนการพฒันาทรัพยากรมนุษยขึ์�น (พรชยั เจดามาน, 2560) 

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยมี์หลักการที�สําคญัอยู่ 6 ประการดังนี�  ประการแรกคือ หลักการ

เสริมสร้างความเชื�อถือและศรัทธาในการพฒันาทรัพยากรมนุษยมี์หลกัการที�สาํคญั คือ จะตอ้งใหผู้ที้�เขา้

รับการพฒันาและฝึกอบรม รวมทั�งผูที้�เกี�ยวขอ้งทุกฝ่ายมีความเชื�อถือ และศรัทธาเกิดขึ�นก่อน เมื�อทุก

ฝ่ายเกิดความเชื�อถือและศรัทธาแล้วก็จะทําให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษยป์ระสบความสําเร็จตาม

เป้าหมายและวตัถุประสงค์ตามที�ต้องการได้ เช่น ความเชื�อถือและศรัทธาที�มีต่อหน่วยงานที�เป็นผู ้

ดาํเนินงาน ความเชื�อถือและศรัทธาในชื�อเสียงและประสบการณ์ของวิทยากร เป็นตน้ ประการที�สองคือ 

หลกัการรักษาระดบัความสนใจให้อยูใ่นระดบัที�สูงอยูเ่สมอในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์มีหลกัการที�

สําคญั คือ จะตอ้ทาํให้ผูที้�เขา้รับการพฒันาและฝึกอบรมที�กาํลงัดาํเนินการอยู่นั�น ให้อยู่ในระดับที�สูง

เพื�อให้ผูที้� เขา้รับการพัฒนาและฝึกอบรมเกิดความสนในในเรื� องที�กาํลังรับรู้และ รับฟังโดยเฉพาะ
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วิทยาการ ควรที�จะมีความสามารถในการสร้างความสนใจผูที้�รับการพฒันาและฝึกอบรม เช่น มีการให้

ทาํกิจกรรมต่างๆ มีการใชเ้ทคนิคหรือวิธีการใหม่ๆ ในการพฒันาและฝึกอบรม เป็นตน ประการที�สาม

คือ หลกัการเสริมสร้างภาวะสมองในการพฒันาทรัพยากรมนุษยมี์หลกัการที�สาํคญั คือ จะตอ้งทาํให้ผูที้�

เขา้รับการพฒันาและฝึกอบรมไดม้ีการเสริมสร้างภาวะสมองดว้ยการฝึกให้รู้จกัคิด ฝึกให้มีการปฏิบติั 

ฝึกให้มีการโตต้อบ หรือฝึกใหเ้กิดการมีส่วนร่วม ซึ� งวิธีการฝึกต่างๆ เหล่านี� จะทาํให้ผูที้�เขา้รับการพฒันา

และฝึกอบรมเกิดความรู้ความสามารถเพิ�มมากขึ�น และเป็นการเสริมสร้างภาวะสมองของผูที้�เขา้รับการ

พฒันาและฝึกอบรมดว้ย ประการที�สี� คือ หลกัการเสริมสร้างภาพพจน์ที�ดีในหัวขอ้ต่าง ๆ ในการพฒันา

ทรัพยากรมนุษยมี์หลกัการที�สาํคญั คอื จะตอ้งทาํให้ผูที้�เขา้รับการพฒันาและฝึกอบรม ไดรั้บรู้และเขา้ใจ

ถึงความสําคญัประโยชน์ และความจา เป็นที�จะตอ้งเรียนรู้ในเรื�องหัวขอ้ และเนื�อหาต่างๆ ที�กาํหนดไว้

ในหลกัสูตรของการพฒันาและฝึกอบรม จึงเป็นหลกัการสําคญัที�ว่าการพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ะตอ้ง

ยึดหลกัการเพื�อเสริมสร้างภาพพจน์ที�ดีในหัวขอ้ต่าง ๆ ให้กบัผูที้�เขา้รับการพฒันาและฝึกอบรม และ

ประการที�ห้าคือ หลกัการเสริมสร้างความเขา้ใจในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์มีหลกัการที�สําคญั คือ 

จะตอ้งทาํให้ผูรั้บการพฒันาและฝึกอบรม เกิดความเขา้ใจสามารถนาํความรู้ต่างๆ ที�ไดรั้บไปใชใ้นการ

ปฏิบัติงานหรือประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้ กล่าวคือผูที้� รับการพัฒนาและฝึกอบรม เมื�อได้

ความรู้จากการพฒันาและฝึกอบรมแลว้ จะตอ้งมีความเขา้ใจไดด้ว้ยว่าจะนาํความรู้ที�ไดน้ั�นไปใช ้หรือ

ประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อไปไดอ้ย่างไรทาํไมถึงต้องทาํเช่นนั�น ดังนั�น จึงเป็นหลกัการสําคญัที�ว่า

จะตอ้งเสริมสร้างความเขา้ใจให้เกิดขึ�นกบัผูท้ี�เขา้รับการพฒันาและฝึกอบรมดว้ย และประการสุดทา้ย

คือ หลกัการเนน้หรือย ํ�าในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์มีหลกัการที�สาํคญั คือจะตอ้งทาํให้ผูที้�เขา้รับการ

พฒันาและฝึกอบรม สามารถที�จะจดจาํจากสิ�งที�ไดรั้บจากการพฒันาและฝึกอบรมให้ไดก้ารที�ให้จะรับ

การพฒันาและฝึกอบรมสามารถจดจาํไดดี้นั�นวิธีการหนึ� งที�นิยมใชก้นัก็คือ การเน้นหรือการย ํ�านั�นเอง 

ยกตวัอยา่งเช่น การที�บุคคลบางคนร้องเพลงบางเพลงไดท้ั�งๆ ที�ไม่เคยเห็นเนื�อเพลงนั�นเลย  

 

ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 

สําหรับความหมายที�กล่าวถึงเพื�อทาํให้เพิ�มประสิทธิภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น มี

ความสมบูรณ์ยิ�งขึ�นผูศ้ึกษาเห็นว่าคาํนิยามของคาํว่า ประสิทธิภาพ มีความจาํเป็นและไดรั้บความสนใจ

อยา่งกวา้งขวางนาํมาปรับใชก้าํหนดทิศทางการพฒันาให้สอดคลอ้งกบัการปฏิบติังานของบุคลากรซึ� งผู ้

ศึกษาพบว่ามีผู ้ให้ความหมายของคําว่า “ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น” ได้มี

นกัวิชาการต่าง ๆ ใหค้วามหมายไวด้งันี�  



   

 900 

 

 

ความหมายของประสิทธิภาพ 

ประสิทธิภาพในระบบราชการนั� นมีความหมายรวมถึงผลิตภาพ และประสิทธิภาพ โดย

ประสิทธิภาพเป็นสิ�งที�วดัไดห้ลายมิติ ตามแต่วตัตุประสงคท์ี�ตอ้งการพิจารณา มี 3 ประการคือ ประการ

แรกคือ ประสิทธิภาพในมิติของค่าใช้จ่ายหรือตน้ทุนของการผลิต (Input) ไดแ้ก่ การใชท้รัพยากรการ

บริหาร คือ คน เงิน วสัดุ เทคโนโลยีที�มีอย่างประหยดัคุม้ค่า และเกิดการสูญเสียน้อยที�สุด  ประการที�

สองคือ ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการการบริหาร (Process) ได้แก่ การทาํงานที�ถูกต้องได้

มาตรฐาน รวดเร็วและใชเ้ทคโนโลยีที�สะดวกกว่าเดิม และประการสุดทา้ยคือ ประสิทธิภาพในมิติของ

ผลผลิตและผลลัพธ์  ได้แก่ การทํางานที� มีคุณภาพเกิดประโยชน์ต่อสังคม เกิดผลกําไรทันเวลา 

ผูป้ฏิบติังานมีจิตสาํนึกที�ดีต่อการทาํงานและบริการเป็นที�พอใจของลูกคา้ หรือผูม้ารับบริการ (ไพบูลย ์

ตั� งใจ, 2554) นิยามคาํว่า “ประสิทธิภาพ ” หมายถึง แนวคิดหรือความมุ่งมาดปรารถนาในการ

บริหารงานในระบบประชาธิปไตยในอนัที�จะทาํให้การบริหารราชการได้ผลสูงสุด คุม้กับการที�ได้

จ่ายเงินภาษีอากรไปในการบริหารประเทศ และจะก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน (กชพร พุทธ

จกัร, 2553)  

องค์ประกอบของประสิทธิภาพในการปกครองส่วนท้องถิ�น 

Peterson & Plowman (1989 อา้งถึงใน อุทสัน์ วีระศกัดิ� การุณย,์ 2556) ไดใ้ห้แนวคิดใกลเ้คียง

กับ Harring Emerson โดยตัดทอนบางขอ้ลง และสรุปองค์ประกอบของประสิทธิภาพไว้ 4 ประการ 

ประกอบด้วย ประการแรกคือ คุณภาพของงาน (Quality) จะต้องมีคุณภาพสูงคือ ผูผ้ลิตและผูใ้ช้ได้

ประโยชน์คุม้ค่า และมีความพึงพอใจ ผลการทาํงานมีความถูกตอ้งไดม้าตรฐาน รวดเร็ว ครบถว้นและ

เชื�อถือได ้มีในการปฏิบติังานจะมีการวางแผนไวล่้วงหนา้เสมอ นอกจากนี�ผลงานที�มีคุณภาพควรก่อเกิด

ประโยชน์ต่อองคก์รและสร้างความพึงพอใจของลูกคา้ หรือผูม้ารับบริการ  ประการที�สองคือ ปริมาณ

งาน (Quantity) งานที�เกิดขึ�นจะตอ้งเป็นไปตามความคาดหวงัของหน่วยงาน โดยผลงานที�ปฏิบติัไดมี้

การจดัลาํดบัความสาํคญัของปริมาณงาน เพื�อความสาํเร็จในการปฏิบติังาน หรือเป้าหมายที�บริษทัวางไว ้

และควรมีการวางแผนบริหารเวลาเพื�อให้ได้ปริมาณงานตามเป้าหมายที�กาํหนดไว ้ประการที�สามคือ 

เวลา (Time) คือ เวลาที�ใชใ้นการดาํเนินงานจะตอ้งอยูใ่นลกัษณะที�ถูกตอ้งตามหลกัการเหมาะสมกบังาน

และทนัสมยั จะตอ้งปฏิบติังานใหไ้ดผ้ลงานแลว้เสร็จสมบูรณ์ตามเวลาที�กาํหนด มีความตรงต่อเวลาและ

รักษาเวลา มีการบริหารเวลาและแบ่งเวลาอยา่งเหมาะสม ตามหลกัการและทนัสมยั การนาํเทคโนโลยทีี�
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ทนัสมยัเขา้มาเพื�อลดขั�นตอนในการปฏิบติังาน และการพฒันาเทคนิคการทาํงานให้สะดวกรวดเร็วขึ�น

ตามคาดหวงัของหน่วยงานนั�นๆ และประการสุดท้ายคือ ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน (Costs) ในการ

ดาํเนินงานทั�งหมดจะตอ้งเหมาะสมกับงาน และวิธีการคือ จะต้องลงทุนน้อยและให้ไดผ้ลกาํไรมาก

ที�สุด ประสิทธิภาพในมิติของค่าใช้จ่าย ต้นทุนการผลิต ได้แก่ การใช้ทรัพยากรด้านการเงิน คน วสัดุ 

เทคโนโลยี ที�มีอยู่อย่างประหยดั คุ้มค่า ตระหนักและกระตุ้นให้ผู ้อื�นใช้ทรัพยากรที�มีอยู่ การนํา

ทรัพยากรที�ใชแ้ลว้สามารถพฒันาใหเ้กิดประโยชน์ต่อการปฏิบตัิงาน โดยไม่สิ�นเปลืองงบประมาณและ

ทรัพยากรขององคก์ารเกินจากที�กาํหนดไว ้และเกิดการสูญเสียนอ้ยที�สุด  

การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพื�อประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 

การพฒันาทรัพยากรมนุษยข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นไม่ใช่เป็นเพียง แค่การพฒันาการ

ทาํงานเพียงเพื�อรับคาํชื�นชมจากประชาชนเท่านั�น แต่การพฒันาทรัพยากรมนุษยข์ององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิ�นเพื�อให้เกิดประสิทธิภาพในอนาคตนั�น จะเห็นได้ว่าการวางโครงสร้างและการวางแผน

พฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ะเป็นการเชื�อมโยงประสิทธิภาพการทาํงานและผลสัมฤทธิ� ที�ไดเ้ชื�อมโยงและ

ประสานมิติการพัฒนาสังคม มิติทางเศรษฐกิจและมิติทางสิ� งแวดล้อมเข้าไว้ด้วยกัน การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นจะเกี�ยวขอ้งกบัคนทุกคน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทั�ง

ภาครัฐและเอกชนทุกหน่วยงาน ผูป้ฏิบติังาน ประชาชน เป็นการดาํเนินงานที�สําคญัซึ� งจะทาํให้สําเร็จ

ไดต้อ้งประกอบดว้ย 3 ประการคือ ประการแรก การพฒันาความรู้ทั�งเชิงทฤษฎีและปฏิบติัที�มีการพฒันา

อย่าง ต่อเนื�อง ประการที�สอง กระตุ้นให้เกิดการตื�นตัวของสังคมที�ทั�วถึงและต่อเนื�อง และประการ

สุดทา้ย มีความตอ้งการทางการเมืองที�ชดัเจนและต่อเนื�อง   

การพฒันาทรัพยากรมนุษยที์�ดีย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นอย่าง

มากมายมหาศาลการพฒันาตวัแบบและวิธีการประเมินคุณภาพการให้บริการขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิ�นมี 5 มิติหลัก คือ มิติที�แรก ความเป็นรูปธรรมของบริการ (tangibility) หมายถึง ลักษณะทาง

กายภาพที�ปรากฏ ให้เห็นถึงสิ�งอาํนวยความสะดวกต่างๆ อนัไดแ้ก่ สถานที� บุคลากร อุปกรณ์ เครื�องมือ 

เอกสารที�ใชใ้นการติดต่อสื�อสารและสัญลกัษณ์ รวมทั�งสภาพแวดลอ้มที�ทาํให้ผูรั้บบริการรู้สึกว่าไดรั้บ

การดูแลห่วงใยและความตั� งใจจากผู ้ให้บริการ บริการที�ถูกนําเสนอออกมาเป็นรูปธรรมจะทําให้

ผูรั้บบริการรับรู้ถึงการให้บริการนั� นๆ ได้ชัดเจนขึ�น มิติที�สอง ความเชื�อถือไวว้างใจได้ (reliability) 

หมายถึง ความสามารถในการให้บริการให้ตรงกบัสัญญาที�ให้ไวก้ับผูรั้บบริการ บริการที�ให้ทุกครั� ง

จะตอ้งมีความถูกตอ้ง เหมาะสม และไดผ้ลออกมาเช่นเดิม ในทุกจุดของบริการ ความสมํ�าเสมอนี� จะทาํ

ให้ผูรั้บบริการรู้สึกว่าบริการที�ได้รับนั�นมีความน่าเชื�อถือ สามารถให้ความไวว้างใจได้ มิติที�สาม การ
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ตอบสนองต่อผู ้ใช้บริการ (responsiveness) พร้อมและความเต็มใจที�จะให้บริการ โดยสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการไดอ้ยา่งทนัท่วงที ผูรั้บบริการสามารถเขา้รับบริการไดง่้าย และ

ไดรั้บความสะดวกจากการใชบ้ริการ รวมทั�งจะตอ้งกระจายการให้บริการไปอยา่งทั�วถึง รวดเร็ว มิติที�สี� 

การให้ความเชื�อมั�นต่อผูใ้ช้บริการ (assurance) หมายถึง ความสามารถในการสร้างความเชื�อมั�นให้เกิด

ขึ� นกับผูรั้บบริการ ผูใ้ห้บริการจะต้องแสดงถึงทักษะความรู้ ความสามารถในการให้บริการ และ

ตอบสนองความต้องการของผู ้รับบริการด้วยความสุภาพ นุ่มนวล มีกริยามารยาทที� ดี  ใช้การ

ติดต่อสื�อสารที�มีประสิทธิภาพและใหค้วามมั�นใจว่าผูรั้บบริการจะไดรั้บบริการที�ดีที�สุด และมิติสุดทา้ย 

การรู้จักและเขา้ใจผูใ้ชบ้ริการ (empathy) หมายถึง ความสามารถในการดูแลเอาใจใส่ผูรั้บบริการตาม

ความตอ้งการที�แตกต่างของผูรั้บบริการแต่ละคน  

ทฤษฎีการบริหารจัดการ POCCC ของ  Henri Fayol กาํหนดขึ� นสําหรับการบริหารจัดการ

องค์กรที�มีความสําคญัในการเชื�อมโยงและส่งผลระหว่างกันและกัน เพื�อให้การทาํงานสมบูรณ์และ

ประสบความสาํเร็จ โดยหนา้ที�ทั�ง � ประการมีดงันี�  ประการแรกคือ การวางแผนการกาํหนดแผนปฏิบติั

การหรือวิถีทางที�จะปฏิบติังานไวต้ั�งแต่ตน้จนจบ ให้ครอบคลุมทุกกระบวนการ เป็นแนวทางที�วางไว้

สาํหรับการทาํงานในอนาคต ซึ� งการวางแผนนี�จะเกิดขึ�นจากวิสัยทศัน์บวกกบัจินตนาการในการบริหาร

จดัการที�คาดการณ์ล่วงหนา้ ซึ� งจะถ่ายทอดออกมาเป็นแผนปฏิบตัิการการทาํงานและเป้าหมายที�จะตอ้ง

บรรลุสู่ความสําเร็จ ประการที�สองคือ การจดัองคก์ร เป็นการกาํหนดตาํแหน่งงาน ภาระ หน้าที� ความ

รับผิดชอบ ตลอดจนจาํนวนคน ใหค้รอบคลุมการทาํงานครบทุกกระบวนการ รวมถึงการจดัโครงสร้าง

ตาํแหน่ง โครงสร้างองคก์ร เพื�อจดัลาํดบัการบริหารและสั�งการดว้ย หากองคก์รมีการจดัการองคก์รที�

เป็นระบบระเบียบ แบ่งงานชดัเจน ไม่ทบัซ้อน มีหน้าที�ครบ มีปริมาณคนพอกบัที�ตอ้งการ ก็ยอ่มทาํให้

การทาํงานมีประสิทธิภาพ และโอกาสบรรลุผลสําเร็จที�สูง ประการที�สามคือ การบงัคบับญัชาสั�งการ 

เป็นการจดัองคก์รตลอดจนจดัโครงสร้างการทาํงานนั�นจะทาํให้เราเห็นสายบงัคบับญัชาที�ชดัเจน เห็น

ลําดับความสําคัญ ตลอดจนอํานาจหน้าที�ในการสั� งการ เพราะการทํางานหมู่มากจําเป็นต้องมี

ผูบ้งัคบับญัชาเพื�อให้การทาํงานดาํเนินไปไดอ้ยา่งราบรื�น มีคนคอยควบคุม สั�งการ ดูภาพรวม ตลอดจน

สอดส่องปัญหาเพื�อหาทางแกไ้ขให้ไวที�สุด ขอ้ดีในการมีอาํนาจสั�งการอีกอย่างก็คือช่วยให้เกิดการ

ตดัสินใจอย่างทนัท่วงที ผูที้�มีอาํนาจการตดัสินใจจะตอ้งสามารถวิเคราะห์สิ�งต่างๆ ได้อย่างรอบคอบ 

และตัดสินใจได้เฉียบขาด ว่องไว ตลอดจนมีความรับผิดชอบในการตัดสินใจของตนด้วย และ

ผูบ้งัคบับญัชาที�ดียงัสามารถที�จะสร้างแรงจูงใจในการทาํงาน เขา้ใจและเอาใจใส่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ให้

กาํลงัใจ รวมถึงอยูข่า้งๆ ในยามที�เกิดวิกฤติ ประการที�สี�คือ การประสานงานหมายถึงภาระหนา้ที�ในการ
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เชื�อมโยงงานตลอดจนการปฏิบติัการทุกอย่างรวมไปถึงกาํลงัคนที�หน่วยให้ทาํงานเขา้กนัให้ได ้กาํกบั

ให้มุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน อาํนวยให้เกิดการทาํงานที�ราบรื�น เพื�อให้เกิดผลสําเร็จตามที�วางไว ้ทุก

อยา่งหากขาดการประสานงานที�ดีก็อาจทาํให้เกิดความลม้เหลวได ้เมื�อมีการแบ่งโครงสร้างตลอดจน

มอบหมายงานให้กบัแต่ละส่วนชดัเจนแลว้การประสานงานให้เกิดการทาํงานที�ดีที�สุดนั�นมีความจาํเป็น

อยา่งยิ�ง เพราะแต่ละส่วนตอ้งทาํงานสอดประสานกนัเพื�อผลสาํเร็จเดียวกนันั�นเอง การประสานงานที�ดี

นั�นจาํเป็นจะตอ้งมีในทุกระดบั ตั�งแต่ระดบับุคคลต่อบุคคล หัวหน้างานต่อลูกน้อง แผนกต่อแผนก ไป

จนถึงผูบ้ริหารต่อทุกหน่วยงานในองคก์รเช่นกนั และประการสุดทา้ยคือ การควบคุมในที�นี�หมายถึงการ

กาํกบัตลอดจนบริหารจดัการทุกอย่างให้สําเร็จลุล่วงไปตามแผนที�วางไว ้ประครองการดาํเนินงานให้

เป็นไปตามกรอบที�กาํหนด ทั�งในเรื�องของกรอบเวลา มาตรฐานการปฏิบตัิการ ขั�นตอนการทาํงาน ไป

จนถึงการประสานงานทุกฝ่ายให้เกิดความราบรื� น การควบคุมนี� ยงัรวมไปถึงการบริหารที�ไม่ใช่

ทรัพยากรบุคคลอีกดว้ย แต่รวมถึงทรัพยากรที�เป็นวตัถุดิบ เครื�องจกัร ผลผลิตที�ได ้ตลอดจนงบประมาณ

ในการดาํเนินงานทั�งหมดดว้ย เพื�อให้การทาํงานมีประสิทธิภาพที�สุด 

การให้ความสาํคญัในการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นอยา่งจริงจงั 

เพื�อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานอย่างต่อเนื�อง จะทาํให้บุคลากรเกิดขวญัและกาํลงัใจในการ

ปฏิบติังาน เมื�อบุคลากรได้รับการดูแลอย่างทั�วถึงมีขวญัและกาํลงัใจแลว้ย่อมส่งผลต่อการปฏิบตัิงาน 

และนาํพาองคก์รไปสู่ความสาํเร็จ 

ด้านการจัดหาทรัพยากรมนุษย์ 

มีการวางแผนในการจัดหาบุคลากรในตําแหน่งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีการจัดทํากรอบ

อตัรากาํลงัของบุคลากรในองคก์รอย่างชัดเจน  มีการสอบคดัเลือกเขา้ทาํงานในองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิ�นโดยใชห้ลกัความรู้ความสามารถ ให้ความเป็นธรรมกบัพนักงานในการแต่งตั� ง รับโอน เลื�อน

ตาํแหน่ง ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้พนกังานมีส่วนร่วมกาํหนดกลยทุธ์ ในการจดัหาบุคลากร  

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

มีการวางแผนพฒันาบุคลากรอย่างเป็นระบบบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นมีการ

ประสานงานกนัให้ความร่วมมือในการทาํงานให้สําเร็จลุล่วงได้อย่างดี และมีการติดตามผลหลงัการ

พฒันาอย่างต่อเนื�อง ตลอดจนมีการพัฒนาทักษะ และปรับทัศนคติของบุคลากรให้สอดรับกับการ

เปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็วของเทคโนโลยใีนปัจจุบนั โดยสามารถจาํแนกออกเป็น � รูปแบบ คือ การจดั

อบรมสัมมนาการให้ ทุนการศึกษา และการสอนงานภายในหน่วยงาน กล่าวคือ รูปแบบแรกเป็นการ

พฒันาทรัพยากรมนุษย ์ด้วยวิธีการจดัการอบรมสัมมนา มีทั� งการจัดการอบรมสัมมนาเองโดยองคก์ร
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ปกครองส่วนทอ้งถิ�น และการส่งเจ้าหน้าที�เขา้รับการอบรมกบัหน่วยงานต่างๆ ที�จัดขึ�น เช่น สถาบัน

พฒันาบุคลากรทอ้งถิ�น กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�น มหาวิทยาลยัต่างๆ หน่วยงานเอกชน เป็นตน้ 

ซึ�งการส่งบุคลากรเขา้รับการอบรมกบัหน่วยงานอื�น ส่วนใหญ่จะเป็นการส่งขา้ราชการไปอบรมเพิ�มพูน

ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานตามสายงานที�รับผิดชอบเป็นหลักส่วนรูปแบบ ที�สอง คือ การให้

ทุนการศึกษาต่อก็เป็นอีกวิธีการหนึ� งที�องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการทาํงาน 

และรูปแบบที�สาม คือการสอนงานกนัเองภายในหน่วยงานซึ� งเป็นอีกวิธีการสําคญัที�องค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิ�นนาํมาใชใ้นการพฒันาบุคลากรในปัจจุบนัโดยเฉพาะบุคลากรที�เขา้มาทาํงานในหน่วยงาน

ใหม่ ซึ� งเป็นวิธีการที�ประหยดัค่าใชจ่้ายและมีประสิทธิภาพสูงสุด กล่าวคือ เป็นการสอนงานและการ

เรียนรู้งานระหว่างกันของบุคลากรในท้องถิ�น เป็นการแนะนําเกี�ยวกับการทาํงานในเรื� องต่างๆ จาก

หวัหนา้งานและเพื�อนร่วมงาน 

ด้านการให้รางวลัทรัพยากรมนุษย์  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นมีระบบความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้กบับุคลากรอย่าง

เหมาะสม มีหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบที�ชดัเจนตรงตามจุดประสงคข์องหน่วยงาน มี

การจัดสวสัดิการให้แก่บุคลากรตามที�ทางราชการกาํหนด มีบริการด้านรักษาพยาบาล มีการตรวจ

สุขภาพประจาํปี และมีเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลใหแ้ก่บุคลากรและครอบครัวตลอดจนมีการประเมินผล

การปฏิบติังานของบุคลากรอยา่งสมํ�าเสมอ ซึ�งส่งผลต่อการสร้างขวญัและกาํลงัใจใหแ้ก่บุคลากร 

ด้านการธํารงรักษาและป้องกนัทรัพยากรมนุษย์   

การธาํรงรักษาทรัพยากรมนุษยข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น มีวิธีการธาํรงรักษาทรัพยากร

มนุษยโ์ดยการสร้างแรงจูงใจให้กบัพนักงานด้วยการให้ประโยชน์ตอบแทนอื�นเป็นกรณีพิเศษหรือ

โบนสัประจาํปี ทั�งขา้ราชการและพนกังานจา้ง และมีการเชิดชูพนกังานผูก้ระทาํความดี รับผิดชอบและ

เสียสละในการทาํงานในรูปแบบของการยกยอ่งเป็น “พนกังานดีเด่น” หรือ พนกังานจา้งดีเด่น” ส่วนใน

เรื� องการเลื�อนขั�นเงินเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น ซึ� งจะเชื�อมโยงกบัการประเมินผลการ

ปฏิบติังาน โดยการเลื�อนขั�นเงินเดือนครั� งที� 1 คือ 1 เมษายน (จากการประเมินผลรอบตุลาคม-มีนาคม) 

ครั� งที� 2 คือ 1 ตุลาคม (จากการประเมินผลรอบเมษายนกนัยายน) ซึ� งในการเลื�อนขั�นเงินเดือนนี�  องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิ�นจะมีการแต่งตั� งคณะกรรมการขึ�นมาเพื�อทาํหน้าที�ประเมินผลและการเลื�อนขั�น

เงินเดือน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นไดม้ีการสร้างเสริมและพฒันาให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา สร้างวินยัใน

ตนเอง  หรือวินัยเชิงสร้างสรรคเ์พื�อป้องกนัการกระทาํผิดวินัย มีการสาํรวจความตอ้งการของบุคลากร

เกี�ยวกบัการขอโอน-ยา้ย หรือลาออกในแต่ละปีเพื�อเตรียมบุคลากรมาทดแทน มีการดาํเนินการตาม
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ระเบียบของทางราชการและได้จัดกิจกรรมที�แสดงออกถึงมุทิตาจิตเมื�อบุคลากร เกษียณอายุ มีการ

ดาํเนินการทางวินยัโดยใชม้าตรฐานเดียวกนัอยา่งเป็นธรรมจากผูบ้งัคบับญัชา 

 

สรุป 

การทรัพยากรมนุษยน์ั�นมีความสาํคญัต่อการบริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นเป็นอยา่งมาก 

โดยเฉพาะองค์กรที�ต้องใช้มนุษยเ์ป็นผูใ้ห้บริการ เนื�องจาก “มนุษย”์ เป็นทรัพยากรทางการบริหาร

จดัการที�สําคญัยิ�งที�จะเป็นผูน้าํเอาปัจจยัการบริหารอื�น ๆไปจดัการใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นจึงควรมุ่งเนน้การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พื�อประสิทธิภาพของ

บุคลากร เป็นการช่วยให้บุคลากรได้เกิดความรู้ และปรับเปลี�ยนพฤติกรรมในการทาํงานควบคู่กนัไป 

โดยวิธีการให้ความรู้ หรือวิธีการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและทัศนคติ ซึ� งจะช่วยให้

บุคลากรนั�น ๆ มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานสูงขึ�น รวมทั�งการใช้วิธีจูงใจและเปิดโอกาสให้

บุคคลไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะและทศันคติที�ไดรั้บนั�นออกมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ดว้ย 

การพฒันาทรัพยากรมนุษยน์ั�นเป็นกลไกสาํคญัที�เป็นตวัวิเคราะห์และวางแผนโครงสร้างการ

บริหารจดัการเพื�อสรรหา คดัเลือก และบรรจุบุคลากรที�มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบตัิที�เหมาะสม

เข้ามาปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น การพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้

ความสามารถไปจนถึงมีทกัษะในการปฏิบติังานไดดี้ยิ�งขึ�น อีกทั�งบุคลากรยงัเกิดการพฒันาศกัยภาพดว้ย 

เมื�อบุคลากรได้ปฏิบัติตามทฤษฎีการบริหารจัดการ POCCC ของ Henri Fayol มี 5 ประการดังนี�  

ประการแรก การวางแผนเป็นการกาํหนดเป้าหมายไวแ้ละปฏิบติัตามจนบรรลุผลสําเร็จ ประการที�สอง 

การจดัองคก์รเป็นการกาํหนดภาระหนา้ที�ความรับผิดชอบของบุคลากรในองคก์รเพื�อที�จะไดไ้ม่ทบัซอ้น

กนั ประการที�สาม การบงัคบับัญชาสั�งการ ทาํให้การดาํเนินงานต่างๆเป็นไปอย่างราบรื�น มีคนคอย

ควบคุมสั�งการ ช่วยทาํให้เกิดการตัดสินใจได้อย่างทันท่วงที ประการที�สี�  การประสานงานเป็นการ

เชื�อมโยงภาระหนา้ที�ของบุคลากรในองคก์รเขา้ดว้ยกนัและประการสุดทา้ย การควบคุมเป็นการบริหาร

จัดการทุกอย่างให้สําเร็จลุล่วงไปตามแผนที�วางไว้ ตามความคิดเห็นของผู ้ศึกษาสรุปได้ว่า การ

ประสานงานนั� นมีความสําคัญมากเพราะบุคลากรที�อยู่ในองค์กรนั� นๆจะต้องมีความเข้าใจใน

ภาระหน้าที�ที�ได้รับมอบหมายของตนเองจึงจะสามารถประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆทั�งภายในและ

ภายนอกองคก์ร ทาํให้การบริหารจดัการเป็นระบบ ระเบียบ และปฏิบตัิงานไดอ้ยา่งราบรื�น ตวับุคลากร

มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นมีศกัยภาพ และประสบความสําเร็จไดเ้ป็นอยา่ง

ดี 
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Abstract 

The objectives of this research were to study the ability of third-year English-majored 

students at BuriramRajabhatUniversity in using English collocations and to study the collocational 

violationsused by the third-year English-majored students at BuriramRajabhat University in using 

English collocations.The population of this study was 63 third-year English-majored students of 

English Program, Faculty of Humanities and Social Sciences at BuriramRajabhat University, selected 

with purposive sampling. The instrument used was a collocation test comprising 35 items, based on 

seven patterns of Lewis (2000) strategy. The data obtained were analyzed by mean, percentage and 

frequency. The results revealed that the average mean of informants’ ability in usingEnglish 

collocations is 17.17(49.16%). When considering in each item, the findings revealed that the highest 

ability level was adjective + noun collocation (57.16%), followed by phrasal verb (57.14%), verb + 

noun (56.82%), adverb + adjective (50.80%), noun + noun (43.82%), adjective + preposition 

(42.54%), and verb + adverb (35.22%) andverb + adverb collocation, respectively.  

 

Keywords: ability, collocation, and ability in using 
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Introduction 

1. Significance of the Study 

BuriramRajabhat University (BRU) which is located in Buriram Province was ranked No. 3 

of Rajabhat University group of Thailand (“Ranking web of universities,” 2017) and no. 159 among 

universities in South East Asia in 2020 (“Ranking web of universities,” 2020). There are 59 programs 

under 6 faculties. The 6 faculties are 1) Education, 2) Humanities &SocialSciences, 3) Agricultural 

Technology, 4) Sciences, 5) Management Science, and 6) Nurse (Students’ Manual, 2018). There are 

3 English programs under the 2 faculties: English, and Business English of Faculty of Humanities and 

Social Sciences, and English Education of Faculty of Education. English program focuses on main 

English: listening, speaking, reading, writing, literature, and linguistics. It is a 4-year bachelor degree 

program. In 2020, there are 10 groups of English major students of Faculty of Humanities and Social 

Sciences. Two of them are the third-year students.  

In Thailand, the students have studied English since they are in grade 1. They study 

vocabulary, listening, speaking, reading, ad writing. In addition to the four English language skills, 

there are two important aspects of Englishwhich are vocabulary and grammar. The importance of 

vocabulary acquisition has always been recognized although, at time vocabulary is treated separately 

from grammar and skills (Deveci, 2004). Vocabulary should be at the centre of language teaching 

because “a language consists of grammaticalized lexis, not lexicalized grammar” (Lewis, 1993). It is 

accepted that choosing words carefully in certain situations is more important than choosing 

grammatical structure (Hammer, 1991). We cannot effectively communicate if we do not have good 

vocabulary knowledge (Hanks, 1987). Learning to compose English sentences, we are taught in only 

two parts included vocabulary and grammar. Key elements in English sentence writing there are three 

parts contained vocabulary, grammar, and collocation. All three parts are important, especially 

collocation.  

English program students of BuriramRajabhat University have studiedseveral courses 

concerning using collocation both implicitly and explicitly.Students must usea right collocation to 

construct the meanings of the communication through writing or speaking. However, collocation, in 

students’ opinion, is still a new thing for them. 
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The researchers are the 4th year students and had studied those courses concerning collocation and 

found that most students cannot use appropriate collocation in communication. Therefore, the 

researchers would like to see the ability in using English collocation of the third year students and the 

ways they choose them. 

 

Research Objectives 

2.1. To study an ability of the third-year English-majored students at BuriramRajabhat 

University in using English collocations. 

2.2 To study the collocational violations used by the third-year English-majored students at 

BuriramRajabhat University. 

 

Literature Review 

There are many scholars who have given many meanings of collocation, so we have carefully 

selected as follows: 

Kenneth Beare(2018) states that collocation refers to a group of two or more words that usually go 

together. A good way to think of collocation is to look at the word collocation. Co - meaning together 

- location - meaning place. Collocations are words that are located together. A good answer to "What 

is collocation?" is: Collocation is a group of two or more words that like to hang out together.  

 Wanthanaphichet(2013) states thatcollocation is an important element that is neglected. Not 

being important in the teaching and learning of English, although collocation is used to write English 

as much as 60-80%. Therefore, focusing on memorizing words in many words does not make us learn 

English better. Equal to the practice of memorizing words in groups (Collocations) vocabulary used 

in everyday life is less than 4,000 words, but collocations or vocabulary groups used in conjunction 

with those words. There are tens of thousands of collocations. Therefore, if we know tens of 

thousands of collocations, then we can compose countless correct sentences. 

 Thanalertkul (2009) says that the collocation comes from two English words -col which 

means to do something with something or someone and -location means the word linking, word 

placement or group of words that need to be used together in various sentences that is used by native 
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speakers and is considered to be standardized. In which the words used together will not use alternate 

words or alternate positions even though the words to be used instead, does it have the same 

meaning? (Loft Study, 2011).Common words may cause problems for language learners who do not 

use the mother tongue of themselves because the words appear with the characteristics of words. 

Idioms that cannot be explained by reason or rules according to language principles. 

 To sum up, a collocation is two or more words that often go together. These combinations 

just sound “right” to native English speakers, who use them all the time. On the other hand, other 

combinations may be unnatural and just sound “wrong”. 

Lewis (2000)’s strategy has divided collocation into 7 types. 

1. adjective + noun  e.g.  regular exercise 

2. verb + noun   e.g.  do my homework 

3. noun + noun   e.g.  ceasefire agreement 

4. verb + adverb   e.g.  vaguely remember 

5. adverb + adjective  e.g.  richly decorated 

6. adjective + preposition e.g.  (to be) fond of 

7. phrasal verb   e.g.  turn off  

 

Methodology  

1. Research Design 

The researchers employed a quantitative research 

2. Population and Samples  

The population of this study was 63 third-year English-majored students, and the samples were these 

63 students. The students were selected by Purposive Sampling. 
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3. Instrument 

The instrument of this study was a test consisted two parts: the first was in a sentence completion 

form and the second was in a multiple-choice form. They were based on seven patterns of collocation 

on the basis of Lewis (2000)’s strategy as follows: 

1. adjective + noun   e.g. regular exercise 

2. verb + noun    e.g. do my homework 

3. noun + noun    e.g. ceasefire agreement 

4. verb + adverb    e.g. vaguely remember 

5. adverb + adjective   e.g. richly decorated 

6. adjective + preposition   e.g. (to be) fond of 

7. phrasal verb    e.g. turn off 

 

4. Data Collection  

The samples were asked to do the test for an hour. Then the answers were analyzed.  

 

5. Data Analysis 

The researchers analyzed the samples’ answers by a statistical program. The statistics were 

percentage, mean, and standard deviation.  

 

Results 

 There were 2 results according to the research purposes. 

1. The ability in using collocation of all the participants 

2. The collocational violations used by the third-year English-majored students 

All the findings will be shown by tables and discussion. 
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Table 1  

The Informants’ Ability in Using English Collocation 

 

Classification of Collocation  Percentage 
Standard 

Deviation 

Total 

Score 

1. adjective + noun 2.86 57.16 1.45 5 

2. phrasal verb 2.86 57.14 1.02 5 

3. verb + noun 2.84 56.82 1.45 5 

4. adverb + adjective 2.54 50.80 0.89 5 

5. noun + noun 2.19 43.82 1.51 5 

6. adjective + preposition 2.13 42.54 1.19 5 

7. verb + adverb 1.76 35.22 1.45 5 

Total 17.17 49.16 1.28 35 

 

 Table 1shows that the average mean scores of students’ ability in using collocations, the 

findings revealed that the informants’ ability as a whole was 17.17 (49.16%), while the total score 

was 35. The standard deviation, however, was at 1.28 it indicated that the whole group’s collocation 

ability was close to each other. When considering in each item,the findings revealed that the highest 

ability was adjective + noun collocation (57.16%), followed by phrasal verb (57.14%), verb + noun 

(56.82%), adverb + adjective (50.80%), noun + noun (43.82%), adjective + preposition (42.54%), and 

verb + adverb (35.22%) and verb + adverb collocation, respectively.    
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Table 2 

An analysis of adjective + noun collocational violations used by the third-year English-majored 

students 

the  

test 

item 

The correct answer 
The students’ 

answers 

Total 

Correct Incorrect 

N % N % 

1 I have a limitedknowledge 

ofFrench. I am good at reading, 

butnot at speaking and writing. 

optional 

knowledge 

32 50.8 31 49.2 

2 I will have to write a full report 

ofthe situation to my boss. It 

willcover all the detailed 

information. 

optional report 

 

33 52.4 30 47.6 

3 This is environmentally – 

friendly washing powder.  

It is not harmful to the 

environment. 

environmentally –

necessary 

33 52.4 30 47.6 

4 We urge you to adopt all 

necessary measures to 

guarantee people’s safety. 

friendly measures 24 38.1 39 61.9 

5 It is a luxurioushotel with its 

ownswimming pool and 

restaurant.However, spending a 

night there isquite expensive. 

full hotel 58 92.1 5 7.9 

Total 36 57.16 27 42.84 
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  From the above table, the adjective + noun collocational violations were found at the 

highest frequency (57.16%). Thestudents who answered correctly averaged was 36 people and 27 

people who answered incorrectly (42.84%). 

 

Table 3 

An analysis of phrasal verb collocational violations used by the third-year English-majored students 

the test 

item 
The correct answer 

The 

students’ 

answers 

Total 

Correct Incorrect 

N % N % 

31 The clouds are drifting away and the 

weather is clearingup. 

clearing 

out 

44 69.8 19 30.2 

32 He passed away in his sleep at his 

home. He died in peace. 

passed 

down 

31 49.2 32 50.8 

33 To conform with hygiene regulations, 

there must be more sinks for hand 

washing in the restroom at this 

restaurant. 

conform to/ 

for 

38 60.3 25 39.7 

34 This result has set back their chances 

of winning the competition. 

However, they may be the runner-up 

team. 

set fort 41 65.1 22 34.9 

35 He putback a little every month for a 

deposit on his new house. 

put on 26 41.3 37 58.7 

Total 36 57.14 27 42.86 

  



   

 916 

 From the above table, the phrasal verb collocational violations were found at second 

frequency (57.14%). Thestudents who answered correctly averaged was 36 people and 27 people who 

answered incorrectly (42.86%). 

 

Table 4 

An analysis of verb + noun collocational violations used by the third-year English-majored students 

the test 

item 
The correct answer 

The students’ 

answers 

Total 

Correct Incorrect 

N % N % 

16 He gavemea gift home becausewe are 

neighbors. 

had me a gift 44 69.8 19 30.2 

17 He hadan argument with a barman 

and was thrown out of the hotel. 

made an 

argument 

32 50.8 31 49.2 

18 He merely shruggedhis shouldersin 

reply. 

won/ made his 

shoulders 

39 61.9 24 38.1 

19 She has madeno attempt to contact 

her mother. 

gave/ erupted 

no attempt 

27 42.9 36 57.1 

20 She won the first prize and her family 

was so happy for her. 

erupted the first 

prize 

37 58.7 26 41.3 

Total 35.8 56.82 27.2 43.18 

  

 From the above table, the verb + noun collocational violations were found at fourth 

frequency (56.82%). Thestudents who answered correctly averaged was 35.8 people and 27.2 people 

who answered incorrectly (43.18%). 
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Table 5 

An analysis of adverb + adjective collocational violations used by the third-year English-majored 

students 

the test 

item 
The correct answer 

The 

students’ 

answers 

Total 

Correct Incorrect 

N % N % 

26 It was a remarkablyproductive 

meeting. We gained a lot of useful 

ideas. 

wonderfully 

productive 

26 41.3 37 58.7 

27 He’s sad because his mother is 

desperatelyill in hospital. 

strongly ill 39 61.9 24 38.1 

28 She looked absolutelylovely in the 

blue dress. 

highly lovely 31 49.2 32 50.8 

29 She was not exactly good-looking, 

but she is perfectlypresentable. 

madly 

presentable 

31 49.2 32 50.8 

30 She is justly proud of 

herachievements. She really 

deservesthe 1st prize award. 

oddly 33 52.4 30 47.6 

Total 32 50.8 31 49.2 

  

 From the above table, the adverb + adjective collocational violations were found at fourth 

frequency (50.80%). Thestudents who answered correctly averaged was 32 people and 31 people who 

answered incorrectly (49.20%). 
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Table 6 

An analysis of noun + noun collocational violations used by the third-year English-majored students 

the test 

item 
The correct answer 

The 

students’ 

answers 

Total 

Correct Incorrect 

N % N % 

6 I stopped to buy a magazine at a 

newspaperkiosk. 

booth 22 34.9 41 65.1 

7 She recalled her first 

televisionappearance forty years ago. 

booth 34 54 29 46 

8 You can call the helpline during 

normal businesshours. None works 

after 6.00 p.m. 

kiosk/ booth/ 

police 

17 27 46 73 

9 A routine policepatrol spotted signs 

of a break-in at that bank. 

state/ 

business 

30 47.6 33 52.4 

10 Many families in USA on a 

lowincome is dependent on 

statesupport. They get 

financialassistance from the 

government 

monthly. 

business 35 55.6 28 44.4 

Total 27.6 43.82 35.4 56.18 

 

 From the above table, the noun + noun collocational violations were found at the fifth 

frequency(43.82%). Thestudents who answered correctly averaged was 27.6 people and 35.4 people 

who answered incorrectly (56.18%). 
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Table 7 

An analysis of adjective + prepositioncollocational violations used by the third-year English-

majored students 

the test 

item 
The correct answer 

The 

students’ 

answers 

Total 

Correct Incorrect 

N % N % 

21 I think you are mistakenabout the 

time. 

mistaken on 

the time 

23 36.5 40 63.5 

22 She used to be a nurse and she is 

experiencedinlooking after children. 

experienced 

at looking 

29 46 34 54 

23 The two books are more or less equal 

in length. 

equal to/ as 

length 

22 34.9 41 65.1 

24 His statement was inconsistent with 

otheraccounts of the events. It’s 

finewithroughwork. 

fine to rough 

work 

27 42.9 36 57.1 

25 He was pink withanger because his 

car was stolen. 

pink by 

anger 

33 52.4 30 47.6 

Total 26.8 42.54 36.2 57.46 

 From the above table, the adjective + preposition collocational violations were found at sixth 

frequency (42.54%). Thestudents who answered correctly averaged was 26.8 people and 36.2 people 

who answered incorrectly (57.46%). 
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Table 8 

An analysis of verb + adverbcollocational violations used by the third-year English-majored students 

the test 

item 
The correct answer 

The 

students’ 

answers 

Total 

Correct Incorrect 

N % N % 

11 Somchai is totally competent 

always follows professional 

standards and is successful in all 

the assignments. 

perfectly 28 44.4 35 55.6 

12 There is a relatively 

moderateincrease in the rate of 

inflation. 

Sharply 14 22.2 49 77.8 

13 Without any hesitation, I strongly 

recommend her as an MA 

candidate at your university. 

relatively/ 

perfectly 

recommend 

16 25.4 47 74.6 

14 Political theories are not 

absolutelyvalid. They can change 

from timeto time. 

strongly 31 49.2 32 50.8 

15 House prices have risensharply in 

recent months. 

risen totally 22 34.9 41 65.1 

Total 22.2 35.22 40.8 64.78 

  

 From the above table, the verb + adverb collocational violations were found at the lowest 

frequency (35.22%). Thestudents who answered correctly averaged was 22.2 people and 40.8 people 

who answered incorrectly (64.78%). 
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Discussion  

The findings of this study were 1) Themost ability of all the third-year English-majored 

students in using collocation, and 2) The analysis ofcollocational violations of the third-year English-

majored students in using collocation. The discussion can be done as follows. 

1. The results of this study revealed that the students’ knowledge of English collocation is 

rather limited.  It is plausible to say that the students lacked an awareness of the existence of 

collocations. Also, they were probably not well – trained on vocabulary specialization. The findings 

coined with Wongpunya (2018) who stated that collocation is one of the communication forms that 

EFL teachers and students should pay attention to. The present study aimed to analyze the misuse of 

grammatical and lexical collocations by low-proficiency. Results showed that participants had more 

errors in using lexical collocations than grammatical collocations. Therefore, collocation should be 

emphasized in second foreign language classrooms to enhance effective language learning. 

2. The findings of this study disclosed that the students’ ability in using adjective + noun 

collocation was at the highest level (57.16%).  It is plausible to explain that this pattern is the relative 

effectiveness of inductive and deductive approaches to learning collocations by using a concordance. 

It was also found that easy collocations seemed more suitable in the concordance learning setting 

(Sun and Wang, 2003). On the contrary, the verb + adverb collocations were found being used 

correctly at the lowest level, (35.22%). This finding was supported by the study of Mongkolchai 

(2008) showing that the verb + adverb collocational violations were found by the students was 

difficult and troublesome. 

Interestingly, the other factors influencing in using English collocation were that the students 

committed collocational violations because when deciding which collocates should be used, it is 

plausible that they applied the strategy of their synonymy, the informants applied the strategy of 

transferring L1 to L2 collocation when deciding to choose word partnership (Farghal and Obiedat, 

1995 ; Yumanee, 2012;Fatima Muhammad Shitu,2015), a lack knowledge about specific collocation 

led the students to rely heavily on simple and general expression. 
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Recommendations 

From the findings of this study, it revealed that a collocation test of 35 items based on seven 

patterns of Lewis (2000)’s classification was applied to a sample group of 63 students. The average 

mean of students’ ability in using English collocation is 17.17 (49.16%). When considering in each 

item, the findings revealed the informants’ ability in adjective + noun collocation was at the highest 

level (57.16%), followed by phrasal verb (57.14%), verb + noun (56.82%), adverb + adjective 

(50.80%), noun + noun (43.82%), adjective + preposition (42.54%), and verb + adverb (35.22%) 

andverb + adverb collocation, respectively.Therefore, the researchers would like to give the following 

suggestions.   

 

1. Implications  

Grammar and writing teachers should teach students collocation and how to use them 

effectively. Students must apply English collocation for not only grammar and writing course but also 

another English skill or aspect.  

 

2. Future Studies 

Researchers may conduct comparative research, compare the use of collocation from one 

patternto another pattern in details. 

Conduct Thai’s EFL knowledge of collocation among each year group of students. 
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Abstract 

 The purposes of this study were to 1) study effective English reading strategies of the third 

year English major students in the faculty of Humanities and social sciences, Buriram Rajabhat 

University, and 2) compare effective reading strategies of the students with GPA 3.00 or more and 

the students with GPA lower than 3.00. The number of population was 63 third year English major 

students, and the samples were all those 63 people. The research instrument was a set of 

questionnaires asking the students’ effective reading strategies. The collected information was 

analyzed by percentage, mean, and standard deviation. The researchers found the following results: 

1) The top 3 effective reading strategies of the third year students were 1) reading back and forth to 

see the relation between the details of the passage, 2) looking at the title and images, then predict 

what it will be about, and 3) reading the questions first, then scan to find the answers. 2) The top 3 

effective reading strategies of the third year students who gained GPA 3.00 up were 1) reading back 

and forth to see the relation between the details of the passage, 2) looking at the title and images, then 

guess what it is about, and 3) previewing the text to see what it is about, the length of the text, or 

topics before reading it.  3) The top 3 effective reading strategies of the third year students who 

gained GPA lower than 3.00 up were 1) reading questions first, then scan to find the answers, 2) 

looking at the title and images, then guess what it is about, and 3) reading back and forth to see the 

relation between the details of the passage. It can be seen that the second effective reading strategy of 

the two groups of students was the same, that is, looking at the title and images, then guess what it is 

about. 
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Introduction 

1. Significance of the Study 

Buriram Rajabhat University (BRU) is located in Buriram Province which is in the lower 

northeastern part of Thailand. It was ranked No. 3 of Rajabhat Universities in Thailand (“Ranking 

web of universities,” 2017) and no. 159 among universities in South East Asia in 2020 (“Ranking 

web of universities,” 2020). There are 59 programs under 6 faculties. The 6 faculties are 1) 

Education, 2) Humanities &Social Sciences, 3) Agricultural Technology, 4) Sciences, 5) Management 

Science, and 6) Nurse (Students’ Manual, 2018). There are 3 English programs under the 2 faculties: 

English, and Business English of Faculty of Humanities and Social Sciences, and English Education 

of Faculty of Education. English program focuses on main English: listening, speaking, reading, 

writing, literature, and linguistics. It is a 4-year bachelor degree program. In 2020, there are 10 groups 

of English major students. Two of them are the third year students.   

Nowadays, people are aware of the importance of English. People use English language in 

communication among non native speakers in this world. In Thailand, the students have studied 

English since they are in grade 1. They study vocabulary, listening, speaking, reading, ad writing. 

Since their first language is Thai, they do not speak English in their daily life. The skill that they 

apply most is reading because they can read English through advertisement, labels, Internet, etc. 

English program students of Buriram Rajabhatt University study 2 courses of reading: Basic Reading 

and Reading for Interpretation. In reading, students must employ suitable reading strategies to 

construct the meanings of the passages. 

The researchers are the 4th year students and had studied those 2 courses of reading and found 

that most students earned grade C or lower, which are not the high grades. Most students did not 

apply appropriate strategies in reading. Therefore, the researchers would like to ask the third year 

students who also have finished studying the 2 courses of reading, what are their effective reading 

strategies. According to Cohen (1990), reading strategies are the ways readers use to understand the 

reading passages; and Block (1986) posited that reading strategies refer to techniques and methods 
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readers apply to construct the meanings of the reading materials. The examples of reading strategies 

are skimming, scanning, questioning, predicting, etc.  

 

Research Objectives 

2.1 To study effective English reading strategies of the 3rd year students in the Faculty of 

Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat Universiy. 

2.2 To compare English reading strategies of the 3rd year students who gained GPA 3.00 up 

and the students who earned GPA less than 3.00.   

 

Literature Review 

 Mokhtari and Sheorey (2002) categorized reading strategies into 3 types: 1) Global Reading 

Strategies, GLOB, refer to the strategies the readers intend to apply them to understand the passages, 

2) Support Reading Strategies, SUP, mean the basis reading strategies the readers employ to help 

them in constructing the meanings of texts, and 3) Problem Solving Strategies, PROB, are those 

reading activities the readers use directly with the text while they are reading. The details of those 

reading strategies are as follows: GLOB: I) I have a purpose in mind when I read. 2) I think about 

what I know to help me understand what I read. 3) I take an overall view of the text to see what it is 

about before reading it.4) I think about whether the content of the text fits my reading purpose.5) I 

review the text first by noting its characteristics light length and organization.6). When reading, I 

decide what to read closely and what to ignore.7) I use tables, figures, and pictures to text to increase 

my understanding.8). I use context clues to help me better understand what I am reading. 9) I use 

typographical features like bold face and italics to identify key information.10) I critically analyze 

and evaluate the information presented in the text. 11) I check my understanding when I come across 

new information.12) I try to guess what the context is about when I read. 13) I check to see if my 

guesses about the text are right or wrong. 

SUP: 1) I take note while reading to help me understand what I read. 2) When texts become difficult, 

I read aloud to help me understand what I read.3) I underline or circle information in the text to help 

me remember it.4) I use reference materials (e.g., a dictionary) to help me understood what I read.5) I 



   

 928 

paraphrase (restate ideas in my own words) to better understand what I read. 6) I go back and forth in 

the text to find relationships among ideas in it.7) I ask myself questions I like to have answered in the 

text.8) When reading, I translate from English into my native language.9. When reading, I think 

about information in both English and my mother tongue.  

PROB: 1) I read slowly and carefully to make sure I understand what I am reading. 2) I try to get 

back on track when I lose concentration.3) I adjust my reading speed according to what at I am 

reading.4) when texts become difficult, I pay closer attention to what I am reading.5) I stop from time 

to time and think about what I am reading.6) I try to picture or visualize information to help 

remember what I read. 7) When text becomes difficult, I reread it to increase my understanding.8) 

When I read, I guess the meaning of unknown words or phrases.  

 

Methodology  

1. Research Design 

The researcher employed a quantitative research or survey research. 

2. Population and Samples  

The population of this study were 63 third year English major students, and the samples were these 

63 students. The students were selected by Purposive Sampling. 29 students had GPA 3.00-4.00, and 

34 students had GPA lower than 3.00. 

3. Instrument 

The instrument of this study was a set of questionnaire including 20 items of strategies. The students 

rated the strategies through a 5 rating-scale form. 5 means the reading strategy that the students 

always use, 4 refers to the strategy the students apply frequently, 3 means the students sometimes use 

that strategy, 2 was the strategy the students rarely use, and 1 means the strategy the students never 

apply.    

4. Data Collection  

The samples were oriented towards answering the questionnaires. Then the researchers had them 

respond for one hour. After that, the answers were analyzed.  
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5. Data Analysis 

The researchers analyzed the samples’ responses by a statistical program. The statistics were 

percentage, mean, and standard deviation.  

 

Results 

 There were 3 results according to the research purposes. 

1. The effective reading strategies of all the participants 

2. The effective reading strategies of the students who gained GPA 3.00 up.  

3. The effective reading strategies of the students who gained GPA less than 3.00.   

All the findings will be shown by tables and discussion. 

 

Table 1  

Effective Reading Strategies of All Third Year Students  
 

Reading Strategies N  S.D. Rank 

1. I preview the text to see what it’s about, the length of the text, or topics 

before reading it.  

63 3.46 1.13 5 

2. I find the meaning of English vocabulary to make it easy to understand 

from a dictionary. 

63 3.41 1.14 6 

3. I use typographical aids like boldface and italics to identify key 

information. 

63 3.33 1.12 10 

4. I go back and forth in the text to find relationships among the details of 

the story. 

63 3.68 0.98 1 

5. I read the questions first and scan to find the answers. 63 3.48 1.13 3 

6. I read slowly and carefully to be sure I understand what I’m reading. 63 3.25 1.13 15 

7. I take notes while reading to help me understand what I read. 63 3.19 0.99 16 

8. When I read a long passage, I read only the 1st sentence and the last 

sentence of each paragraph. 

63 2.89 1.00 20 

9. I read and ask myself what I want to know. 63 3.10 1.01 19 
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Table 1 (Cont.) 

Reading Strategies N  S.D. Rank 

10. I think about what I know about the topic to help me understand what I 

read. 

63 3.16 0.91 18 

11. When the text is difficult, I pay closer attention to what I’m reading. 63 3.35 1.12 8 

12. I ask myself what the topic, main idea, and supporting details are. 63 3.27 1.05 14 

13. I take a look at the title and pictures and predict what it will be about. 63 3.63 1.14 2 

14. I guess the meanings by words, phrases, or sentences before or after the 

difficult word to help me better understand what I’m reading. 

63 3.46 0.98 4 

15. I try to guess the meaning of unknown words or phrases. 63 3.35 1.12 9 

16. I think about suffixes when I want to guess the meaning of words. 63 3.27 0.98 13 

17. I have a purpose in mind when I read. 63 3.30 1.08 11 

18. I discuss what I read with others to check my understanding. 63 3.29 1.14 12 

19. I use tables, figures, and pictures in the text to increase my 

understanding. 

63 3.17 1.07 17 

20. I translate sentence by sentence. 63 3.40 1.07 7 

 

From table 1, the top three effective reading strategies of the third year students were 1) 

Reading back and forth to find the relationship between the details of the story ( = 3.68, S.D. = 

0.98) 2) Looking at the title and image and guessing what it was about ( = 3.63, S.D. =1.14), and 3) 

Reading the questions first and scan to find the answers. ( = 3.48, S.D. =1.13). 

 

Table 2  

Effective Reading Strategies of the Students with GPA 3.00 – 4.00 

Effective Reading Strategies Rank  N    S.D. 

1. I go back and forth in the text to find relationships among the details of 

the story. 

1 29 3.63 1.03 

2. I take a look at the title and pictures and predict what it will be about. 2 29 3.62 1.15 

3. I preview the text to see what it’s about, the length of the text, or topics 

before reading it. 

3 29 3.46 1.07 
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Table 2 (Cont.) 

Effective Reading Strategies Rank  N    S.D. 

1. I go back and forth in the text to find relationships among the details of 

the story. 

1 29 3.63 1.03 

2. I take a look at the title and pictures and predict what it will be about. 2 29 3.62 1.15 

3. I preview the text to see what it’s about, the length of the text, or topics 

before reading it. 

3 29 3.46 1.07 

4. I guess the meanings by words, phrases, or sentences before or after the 

difficult word to help me better understand what I’m reading. 

4 29 3.46 1.17 

5. I find the meaning of English vocabulary to make it easy to understand 

from a dictionary. 

5 29 3.42 1.17 

6. I read the questions first and scan to find the answers. 6 29 3.40 1.14 

7. I use typographical aids like boldface and italics to identify key 

information. 

7 29 3.35 1.08 

8. I translate sentence by sentence. 8 29 3.35 1.10 

9. I try to guess the meaning of unknown words or phrases. 9 29 3.35 1.17 

10. When the text is difficult, I pay closer attention to what I’m reading. 10 29 3.29 1.17 

11. I have a purpose in mind when I read. 11 29 3.27 1.12 

12. I ask myself what the topic, main idea, and supporting details are. 12 29 3.25 1.10 

13. I discuss what I read with others to check my understanding. 13 29 3.25 1.16 

14. I read slowly and carefully to be sure I understand what I’m reading. 14 29 3.19 1.17 

15. I think about prefixes and suffixes when I want to guess the meaning of 

words. 

15 29 3.17 1.02 

16. I use tables, figures, and pictures in the text to increase my 

understanding. 

16 29 3.17 1.13 

17. I think about what I know about the topic to help me understand what I 

read. 

17 29 3.13 0.90 

18. I take notes while reading to help me understand what I read. 18 29 3.13 1.06 

19. I read and ask myself what I want to know. 19 29 3.12 1.00 

20. When I read a long passage, I read only the 1st sentence and the last 

sentence of each paragraph. 

20 29 2.83 1.00 
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From Table 2, the top three effective reading strategies of the third year students with GPA 3.00- 4.00 

were 1) Going back and forth in the text to find relationships among the details of the story. ( = 

3.63, S.D.= 1.03), 2) taking a look at the title and pictures and predict what it will be about. ( = 3.62, 

S.D.= 1.15), and 3) Previewing the text to see what it’s about, the length of the text, or topics before 

reading it.  ( = 3.46, S.D.= 1.07). 

 

Table 3  

Effective Reading Strategies of the Students with GPA Lower than 3.00.  
 

Reading strategies Rank N     S.D. 

1. I read the questions first and scan to find the answers. 1 34 3.91 0.94 

2. I take a look at the title and pictures and predict what it will be about. 2 34 3.82 0.98 

3. I go back and forth in the text to find relationships among the details of the 

story. 

3 34 3.73 0.78 

4. I think about prefixes and suffixes when I want to guess the meaning of 

words. 

4 34 3.64 0.80 

5. I translate sentence by sentence. 5 34 3.64 0.92 

6. I read slowly and carefully to be sure I understand what I’m reading. 6 34 3.55 0.92 

7. When the text is difficult, I pay closer attention to what I’m reading. 7 34 3.55 0.93 

8. I preview the text to see what it’s about, the length of the text, or topics 

before reading it. 

8 34 3.45 0.93 

9. I discuss what I read with others to check my understanding. 9 34 3.45 1.03 

10. I use typographical aids like boldface and italics to identify key 

information. 

10 34 3.45 1.12 

12. I take notes while reading to help me understand what I read. 12 34 3.36 0.67 

13. I ask myself what the topic, main idea, and supporting details are. 13 34 3.36 0.80 

14. I try to guess the meaning of unknown words or phrases. 14 34 3.36 0.92 

11. I find the meaning of English vocabulary to make it easy to understand 

from a dictionary. 

11 34 3.36 1.02 

15. I have a purpose in mind when I read. 15 34 3.36 1.03 
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Table 3 (Cont.) 

Reading strategies Rank N     S.D. 

16. I guess the meanings by words, phrases, or sentences before or after the 

difficult words to help me better understand what I’m reading. 

16 34 3.27 0.78 

17. When I read a long passage, I read only the 1st sentence and the last 

sentence of each paragraph. 

17 34 3.27 0.90 

18. I think about what I know about the topic to help me understand what I 

read.1 

18 34 3.27 1.00 

19. I use tables, figures, and pictures in the text to increase my understanding. 19 34 3.18 0.75 

20. I read and ask myself what I want to know. 20 34 3.00 1.09 

 

From Table 3, the top three effective reading strategies of the third year students with GPA lower 

than 3.00 were 1) Reading the questions first and scan to find the answers ( = 3.91, S.D.=0.94), 2) 

Taking a look at the title and pictures and predict what it will be about. ( =3.82, S.D.= 0.98), and 3) 

Going back and forth in the text to find relationships among the details of the story  ( = 3.73, 

S.D.=0.78). 
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Table 4  

Comparing Effective Reading Strategies of the Students with GPA 3.00-4.00 and the Students with 

GPA less than 3.00  
 

Students The Most Effective 

Reading Strategies 

The Second Most 

Effective Reading 

Strategies 

The Third Most Effective 

Reading Strategies 

Students with 

GPA 3.00-4.00 

1) I go back and forth in 

the text to find 

relationships among the 

details of the story  

( = 3.63, S.D.=1.03). 

2) I take a look at the title 

and pictures and predict 

what it will be about 

( =3.62, 

S.D.=1.15). 

3) I preview the text to see 

what it’s about, the length of 

the text, or topics before 

reading it  ( =3.46, 

S.D.=1.17). 

Students with 

GPA less than 

3.00 

1) I read the questions first 

and scan to find the 

answers  

( = 3.91, S.D.= 0.94). 

2) I take a look at the title 

and pictures and predict 

what it will be about. ( = 

3.82, 

S.D.= 0.98). 

3) I go back and forth in the 

text to find relationships 

among the details of the story 

( =3.73,S.D.= 0.78) 

 

From Table 4, it revealed that the most effective reading strategy of the higher group (I go back and 

forth in the text to find relationships among the details of the story ( = 3.63, S.D.= 1.03) was the 

third effective reading strategy of the lower group ( = 3.73,S.D.=0.78). The second most effective 

reading strategy of both groups was the same strategy, “I take a look at the title and pictures and 

predict what it will be about”( = 3.62, S.D.=1.15, = 3.82, S.D.= 0.98).  

The range of  of the higher group was 3.46-3.63, which were moderate levels to high levels, while 

the range of  of the lower group was 3.73-3.91, which were high levels. 

 

Discussion  

The findings of this study were 1) The most effective reading strategies of all the third year 

English major students, 2) The most effective reading strategies of the third year English major 

students whose GPAs were 3.00-4.00, 3) The most effective reading strategies of the third year 
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English major students whose GPAs were lower than 3.00, and 4) The comparison of the two groups’ 

effective reading strategies.  The discussion can be done as follows. 

1. The top three effective reading strategies of the third year students were 1) Reading back and forth 

to find the relationship between the details of the story ( = 3.68, S.D. = 0.98) 2) Looking at the title 

and image and guessing what it was about ( = 3.63, S.D. =1.14), and 3) Reading the questions first 

and scan to find the answers. ( = 3.48, S.D. =1.13). The students read back and forth because they 

don’t want to lose track when they are constructing the meanings of the story. They think about the 

writers when they read. The authors must have plot of the story or outline before they write. The 

readers must take a look at the relation between nouns and pronouns, sequencers, or transitional 

words (Harris & Kunka, 2015, Koch & Silsbee, 2017). The reason for the students look at the title 

and pictures, then guess the topic of the story because the title and illustration activate their 

background and they can predict the story accurately and comprehend the texts faster (Jennings, 

Caldwell, and Lerner, 2014). Finally, students use the questions as their purposes of reading, and 

apply scanning reading strategy to locate the answer of the questions (Beck, & McKeown, Hamilton 

& Kugan (1997).  

The high GPA and low GPA students ranked their top three reading strategies at the 

moderate level to high level (3.46-3.91). That is, they know that reading strategies improve their 

reading ability and they employ them moderately to frequently. Both groups of students favor similar 

reading strategies. They shared the same second effective reading strategy, I take a look at the title 

and pictures and predict what it will be about.       

  

Interestingly, the finding of this study was not similar to the result of Sheory and Mokhtari (2001, 

2002). Sheory and Mokhtari conducted the studies on the metacognitive reading strategies of L2 

learners compared to American students. They found that skilled readers applied reading strategies 

more frequently than the weak readers. This study, on the contrary, weak readers applied reading 

strategies more frequently ( =3.73- 3.91) than the skilled readers ( =3.46 – 3.63).   
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Recommendations 

From the findings of this study, all third year students employed effective reading strategies 

at the moderate level to the high level. Both strong readers and weak readers were aware of the 

benefit of reading strategies. Therefore, the researchers would like to give the following suggestions.   

1. Implications  

Reading teachers should teach students effective reading strategies and how to ue them effectively. 

Students must apply reading strategies when they read, and employ the suitable reading strategies for 

them.  

2. Future Studies 

Researchers may conduct comparative research, compare the effects of a reading strategy to another 

strategy conduct three effective reading strategies among three groups of students. 
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Abstract   

The purpose of this research was to analyze spoken words, idioms, metaphors, and similes in 

Aladdin movie. Aladdin was the 8th rank of top 10 fantasy movies, showing in Thailand in 2019. The 

instrument of this research was a table of analysis and the contents used to analysis were patterns, 

types of spoken words, idioms, metaphors and similes. The results revealed that spoken words were 

found for 58 words or 39.19%. The word “gonna” was the highest repetition (10 or 17.24%). The 

word “free” was repeated lower (5 or 8.62 %), and the least repetition of the spoken word was 

“wanna” (4 = 6.89 %). For idioms, there were 44 idioms or 29.72% in this movie without repetition. 

Metaphors were found for 29 words or 19.60%. “Street Rat” was found twice or 6.89 %. There were 

17 similes or 11.49 %.  

 

Keywords: spoken word, idiom, metaphor, similes, aladdin 

 

Introduction 

English language is embedded in social communities whether daily life, work places or 

education. In addition, English is a tool to convey information and knowledge in various aspects. 

Therefore, many countries in the world focuses on developing population to have knowledge and 

ability to communicate in English (Pongpanich, 2008). It means that English learning is undeniably 

for today. In Thailand, there are various methods to practice and learn in English in order to improve 

four basic skills as listening, speaking, reading and writing (Chattiwat, 2000). Some people apply 
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their experiences, a way of thinking, reading cartoons or novels, watching international movies from 

social media for learning English (Tukdee, 2017).  

Nowadays, social media is one of the ways to learn English easily. It is contained of useful 

contents that are applicable for learners and teachers who are enthusiastic to learn or practice in 

English. The contents are provided a medium of learning English in various courses such as realistic 

and stimulates learning English-language films and international movies (Tueetor, 2020). The 

international movies are not only contained of entertaining, but also provided vocabulary, word 

choices and genres of language for audiences. In this reason, the researcher are interested to find out 

the genres of language in the international movies. The genres of language are highlighted on spoken 

words, idioms, metaphor, and similes. The international movie is selected as “Aladdin” which is 

produced by Guy Ritchie of Walt Disney Pictures. The content is based on Arab folk tales and Arabic 

stories. It has also received positive reviews and achieved more than $923 million in gross revenue 

worldwide. It is the third highest-grossing film (2019 Wikipedia: n.d.). With the mentioned rationale, 

the researchers aimed to study the numbers, types, and meanings of unfamiliar English spoken words, 

idioms, metaphors, and similes in Aladdin movie. 

 

Research Objective  

  To analysis spoken words, idioms, metaphors, and similes in Aladdin movie and to find out 

the number of types and meanings of unfamiliar English spoken words, idioms, metaphors, and 

similes in Aladdin movie. 

 

Analytical Concepts 

 The Office of Academic and Educational Standards (2006: 5) defines an analysis is an 

analytical thinking to identify issues or problems, to classify and to compare the data with 

systematically group then to examine the information or find additional information in order to 

synthesize information before decision. In addition, Khaemmanee and colleagues (2006: 13) 

explained that analysis means the classification of things to find elements and relationships between 

information and facts to understand correctly and reasonably. Furthermore, an analysis is a central 
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thinking skill which must be further developed from basic thinking skills to identify reason and 

relationship between elements from different aspects of the surrounding information (Pornsima, 2000: 

24). 

The Elements of Analysis 

   The Office of the Basic Education Commission (2005: 52) stated that the elements of an 

analysis are consisted of  

1.  Interpretation, understanding and justification what need to be analyzed depending on 

knowledge, experience and values.  

2. Having knowledge and understanding of the subject to be analyzed.  

3. Observance, skepticism, questioning, scope of questions. Analytical thinking be based on 

5 W 1 H as Who is (Who) (What) (Where) (When) (Why)(How).  

4. Finding relationship between a logical question and answer to find What caused it to 

connect? Who is involved? When this happens? What is the impact? Is there any 

component that leads to it?  What are the solutions of the problem?   

Furthermore, Srisa-aad (2002: 26-27) has classified the elements of analytical thinking into two 

terms. Firstly, it is critical thinking that is required the ability to find essential components of stories 

or events in relation to each other based on any principles. Secondly, it is defined as relationship 

analysis which is to find relationships of different parts. Moreover, Wassanasomsit (1984: 64-65) 

mentioned that an analysis is to interpret the facts from thoughts and assumptions, to analyze the 

relationship of stories and thoughts from understanding techniques, propaganda or product 

advertising. 

 

The Benefits of Analysis  

For Analysis, there were various benefits of analysis described by many researchers. That is, 

it helps readers, learners or listeners to know the facts, to find the implication and to understand the 

history of the events based on the elements of the story. Interpreters must explored reasonable 

information and knowledge before making decision, solving problems and assessing on the subjects. 

Analysis can build awareness of rational and truthful summarization. In summarizing part, it helps 
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readers or listeners to consider and conclude without emotional prejudices or subjunctive decision. It 

can use the fundamental information to analyze with other factors of the situation at the time in order 

to make more reasonable predictions (Munkham, 2004: 39). Referring to critical thinking, this is a 

fundamental skill that is gained from analysis skills for learners to develop higher thinking skills in 

other areas. It can assist learners to get more understanding the background of the events, knowing 

the basic reasons of happening situations, and describing details of things to get the facts 

(Wongsaphan, 2013: 125). In the part of analysis thinking, Sariwat (2006: 125) stated that it is useful 

for people to adjust for living together with others for happiness. It promotes intellectual intelligence 

as the ability of thinking to solve problems. It reduces personal experience claims from general 

conclusions. It helps to evaluate and summarize things on the facts for decision. 

 

The Definition of Spoken Words, Metaphors, Similes and Idioms 

Spoken Words  

  The spoken language can be represented by many forms. Spoken words are a language that 

require a voice to communicate and it is convenient, simple and easy to understand. The speakers 

have to punctuate the words correctly to make communication as effectively (Phumklom & 

Indrambarya, 2019: 416). It has an incomplete structure and it is constructed by the colloquial 

language that is often interpolated or consisted of the environment at that time. Therefore, both 

speakers and audiences must be in the same environment. In addition, spoken words may be corrected 

or changed to the text spoken while spoken (Burusphat, 1994). There are various patterns of spoken 

words to convey the idea to listeners such as using proper words referred to gender, age knowledge or 

position of persons, or using illustrate words with audience to image the contents of speakers 

(Tipsrinimit, 2001 :92-98). 

Idioms  

 Idioms are a group of words that are carried different meanings depending on the meaning of 

the individual words (Oxford Learner’s Dictionary: n.d.). Stathi (2006:27) said that the term ‘idiom’ 

can refer to two types of fixed expressions. First, in a narrow sense, idioms are expressed in term of 

semantic sense as typical expressions for example kick the bucket, spill the beans etc. Second, 
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idiomaticity is a formal property of expressions that is more or less equated with the fixedness of 

form; for example, by and large. The idioms are performed from different sources such as from work 

and technology, the word of sports and entertainment, rural life or a part of body ect. Moreover, many 

idioms are constructed from feeling and emotions, or unusual grammatical patterns. The types of 

idioms can be formed as noun phrases, transitive verb phrases, verbal phrases or alliterative phrases.  

Metaphors  

  Metaphors are language forms that arise from the process of comparing one thing into 

another in terms of likeness or difference. The metaphor is a means of conveying mood and aesthetics 

of the work as for the appearance along the perimeter. It was used to explain the language that is born 

at the thought level, reflecting the thoughts of each human society. In term of comparing, metaphors 

will always explain the abstraction in concrete but there must be something to be compared. In order 

to, it will make people know how humans think about that; for example, some cultures may compare 

"time" to property and money in the way that "time" is valuable (Ampala, 2016 :12).    

Simile   

         Oxford (n.d.) defines that simile is a word or phrase that is involved comparing with 

something to something else. Simile is normally used the words “like or as” to present description; 

for example, a face like a mask, as white as snow. Moreover, Ridout and Clarke (1970: 327) stated 

that simile is a figure of speech which is likened on the strength of some common qualities in all 

other respects unlike in order to increase the imaginative perception of what is being asserted. 

According to Keraf (2001: 138), simile is a comparison that is explicit implication between two 

things. There are two terms of comparisons that are clear and unclear similarly. The clear similarity is 

to explicit the composition of details obviously. And for unclear similarity, the containers of 

something are indicated in such a way of unclear explanations. Similes is used to assert similarity by 

using the words as like, same, as, like, like, and so on. It is used to compare with something that is 

dissimilar with one thing. In comparison, that is normally constructed from common word in 

everyday language or well-known figures of speech for easy understanding.  
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Methodology 

The design of this research was content analysis in the form of tables and content 

descriptions. The researchers employed purposing sampling as a method. And the samples and 

population of this study were Aladdin movies which was the 8th rank in Thailand and earned the 

highest income in Thailand in 2019. There were Arabian Night, Aladdin of Walt Disney. The 

research was scoped in duration of the first semester of academic year 2020 from July to October. 

The researchers designed independent by using Aladdin movie and dependent variables of spoken 

words, idioms, metaphor, and similes as below: 
 
   

          

 

 

 

 

The collected data were investigated and reaffirmed the accuracy with Thai and English books. The 

analysis was performed by separating tables for each type of the words included showing the numbers 

of occurrence. 

In the data analysis, the researchers emphasized on unfamiliar of spoken words, idioms, metaphors 

and similes that were occurred in Aladdin movie. The movies were downloaded and analyzed frame 

by frame. All of the data were analyzed and calculated by a percentage in each table of spoken words, 

idioms, metaphors and similes respectively. The data was calculated bases on percentages form as 

below:  

Percentage        

        P =   

       P = percentage  

F = the frequency which you would like to calculate as a percentage  

       n = all frequency  

 

Independent Variables 

Aladdin  

Dependent Variables 

- Spoken Words 

- Idioms 

- Metaphor 

- Similes 
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The Findings 

In this section, the researcher represented and summarized of the findings from this research. 

All the results were presented in the table and viewed the percentage of spoken words, idioms, 

metaphors, and similes as below: 

 

Table 1 

The Total of Spoken, Idioms, Metaphors, and Similes  

Words Total Percentage (%) 

Spoken Words  58 39.18 

Idioms  44 29.72 

Metaphors  29 19.59 

Similes  17 11.48 

Total  148 100% 

  

 Referring to the Table 1, There were four types of findings as spoken words, idioms, 

metaphors and similes. The total of each type was found in Aladdin movie for 148 words or 100%. 

The number of the findings were presented from the highest to lowest percentage as below: 

Spoken Words  

Spoken words were found for 58 words or 39.19%. The word “gonna” was the highest use in movie. 

It was repeated for 10 times or 17.24 %. Secondly, the researchers found the word “free” was the 

lower use for 5 times or 8.62%. And the third, the repeated word “wanna” was the least use for 4 

times or 6.89 %.  

Idioms  

Idioms were used in this movie for 44 times or 29.72%. There were various types of them and each of 

idioms was no recurrence in the movie.  
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Metaphors  

Metaphors were appeared in this movie for 29 times or 19.59%. The repeated words “Street rat” were 

stated for 2 times or 6.89 %. There was similarity word as “Street rat” that was expressed disdain 

such us “Rough bet”.  

Similes   

Similes were the lowest findings in movie for 17 times or 11.48%. There was no recurrence in this 

movie.  

 

Discussion  

  Based on the objective of this research, the researcher aimed to investigate unfamiliar spoken 

words, idioms, metaphors and similes in Aladdin movie and to find out the number of word types that 

were used in Aladdin movie. After collected data had studied by calculated percentages, the results 

shown that spoken words were the highest numbers of using and idioms, metaphors and similes were 

found respectively. The findings were explained as below:  

Spoken Words   

The researcher found 58 spoken words or 39.19% in Aladdin. The spoken words ‘gonna’ was the 

highest number of using. It is the informal word of ‘going to’ which means similarly to ‘will’. The 

speakers normally use ‘gonna’ to talk to their friends or familiar people. They refer to the short 

coming actions or the near future time. Both speakers and listeners be in the same situation and they 

understand to the same idea.  

For examples:   

(1) Aladdin: How we gonna get there? = How are we going to get there? (near future)  

(2) Genie: That’s not gonna be easy. = That’s not going to be easy.  

From example (1) and (2), the words ‘gonna’ were used with intention to the near future. The 

speakers expect action taken place in the future time. The word ‘gonna’ is used for convenient and 

easy understanding of speakers and listeners. In addition, the researcher found the spoken word ‘free’ 

was frequency use in movie. The word ‘free’ referred to get Genie free or give a freedom because 

Aladdin movie is about a thief named Aladdin who found a magic lamp where there is a giant, Genie 
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inside. Both of speakers and listeners interpret the word “free” to the same idea because they are in 

the same environment.  

For example:  

(3) Aladdin: Why don’t you just set yourself free? = Free yourself    

(4)  Genie: Only way Genie get to be free… is if the owner of the lamp use one of his wishes to set 

me free Freedom, out off the lamp.   

Idioms  

 The researcher found 44 idioms or 29.72% in Aladdin. An idiom that was found higher than the 

others as 'The diamond in the rough’, which is the utterance of the magic cave when someone enters 

the cave to take out the magic lamp. The person who can pose a lamp and can take the lamp out is the 

most talented. The cave also warned the persons who tried to enter the cave. In the movie, there were 

two people, a thief and Aladdin.   

Persons who tried to steal the lamp   

Situation 1: Jafar’s servitors.  

Magic cave: Only one may enter here. One whose worth lies far within. The diamond in the rough. 

Seek three out the diamond in the rough.   

Situation2: Aladdin  

Magic cave: Only one may enter here. One whose worth lies far within. The diamond in the rough. 

Seek three out the diamond in the rough.   

Persons who were warned  

Situation 1: A thief  

Magic cave: Only one may enter here. One whose worth lies far within. The diamond in the rough. 

Seek three out the diamond in the rough.   

In addition, the researcher found the second interest idiom ‘Take it easy’ because Jasmine pick Jama’s 

bread. Jama will confiscate Jasmine bracelet in exchange for bread.  

As a result, Aladdin who witnessed the incident came to rescue. This shows us the idiom 'Take it 

easy' with a positive meaning. Aladdin wanted to tell Jama to keep rest, relax, or be calm. According 

to the following conversation:  
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Jasmine: Are you hungry? Here, takes some bread.  

Jama: You steal from my brother.   

Jasmine: Stealing? No, I…  

Jama: You pay, or I take bracelet  

Jasmine: Sir, I don’t have any money. Let’s go of me!  

Aladdin: Whao! Take it easy. Jama.    

Metaphors  

 The researcher found 29 or 20.00% in Aladdin. The speaker use ‘street rat’ to compare with dirty life 

as a rat. Regarding Americans homeless, most of homeless persons in America are normally referred 

to dirty rats. In the story, guard call Aladdin ‘street rat’ when he helps old man from guard’s horse.   

Gard: Street rat! Get out of the way!  

Aladdin: who do you think you’re calling a street rat?  

Gard: Are you talking back to me?   

Similes  

The researcher found 17 or 11.72 % in Aladdin. Genie said ‘Treat your woman like a queen’. 

to convey taking care own lover like a queen. Wherewith, Aladdin made a wish from Genie to 

become a prince in order to be in love with Jasmine.  But at that time, Jeanie thought that 

Aladdin only wanted to treat Jasmine like a princess. Therefore, it is misunderstanding.   

Genie: Treat your woman like a queen.  

In conclusion from this research, the researchers were viewed the beauty of language by using idioms 

and comparisons along with social reflection on class division in Aladdin. Moreover, culture was 

reflected by the classification of language genres and many words in movie were presented in easy 

way to understand and get familial with the story. In the part of analysis, the researcher found the 

relation of languages and implication of situations in the movie. Therefore, the researchers interpreted 

and classified the genres of languages with undertaken by explore of situation and thinking of the 

facts of events. The abilities of analysis as awareness of truthful, interpretation with rational 

information and summarized by the facts were applied for this research. 
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From an analysis of spoken words, idioms, metaphors, and similes in Aladdin movie, the spoken 

words were the words that were easy to understand and interpret so they were use most in movie. 

According to the nature of spoken words, it aims to communicate effectively even though it’s form 

may performed unusual structures, both of speakers and listeners are in the same situation. Idioms 

were used in this study that were normally related to typical things and to compare with rural life and 

it were performed as a noun phrase. For metaphors, they were compared to something as animal that 

is “street rat” in order to explain thinking of speakers and facilitate readers or audiences to image the 

situations and meanings easily. Lastly findings of this study, similes are a language device that use for 

comparison between two things in such a way that refer to the likeness of something with unlikeness 

of other things with intention for unrevealed meaning directly. The way of using comparison 

techniques can construe the analytical thinking of those readers, listeners or audience to interpret the 

meaning of the words. For example, the phrase was found in this research as “Treat your woman like 

a queen” is implied that the woman who was treated is a queen.  

 

Recommendations 

Regarding to this research, there were interesting language devices that were employed in English 

movie exceptional spoken words, idioms, metaphors or similes. For further study, other researchers 

may study on structures or patterns of language that are used in English movie. Since the language in 

movie has varieties of using to present the story. They are contained of words choices, grammatical 

construction and other genres of language. Furthermore, learning English language can study not only 

via movie, but also from teaching language on YouTube, songs or other devices on social media. 

Moreover, the study on relation of languages, contexts and characters in the movie are recommended. 

The researcher found that many words were used to compare or refer relating to context or 

environment in the scene of situation or environment in each country.  
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คติความเชื�อในละครเรื�อง นาค ี 

Beliefs in Drama Nagi 

 

สุชาดา กันนุลา1 

Suchada  Kannula 
1สาขาวชิาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย ์

 Thai Language Program, Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University 

 

บทคดัย่อ  

การวิจยัครั� งนี�  มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาภาพสะทอ้นสังคมเกี�ยวกบัคติความเชื�อจากละครเรื�อง 

“นาคี” ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ อยา่งละเอียดเพื�อรวบรวมขอ้มูลที�เกี�ยวกบัการวิเคราะห์

ภาพสะทอ้นสังคม โดยมีการนาํเสนอผลการวิจยัแบบพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจยัพบว่า ภาพสะทอ้น

สังคมเกี�ยวกบัคติความเชื�อจากละครเรื�องนาคี พบความเชื�ออยู่ 2 ประเด็นคือ ประเด็นแรกพบความเชื�อ

เกี�ยวกบัสิ�งเหนือธรรมชาติ และประเด็นที�สองพบความเชื�อเกี�ยวกบัสิ�งศกัดิ� สิทธิ�  การศึกษาครั� งนี�ทาํให้

ผูว้ิจยัไดเ้ห็นถึงภาพสะทอ้นคติความเชื�อของคนในสังคมไทยเขา้มาเกี�ยวขอ้งมากมาย ไม่ว่าจะเป็นความ

เชื�อเรื�องผ ีสาง เทวดา อาํนาจลี�ลบั สิ�งศกัดิ� สิทธิ�  ฯลฯ ลว้นเป็นความเชื�อที�คนในสังคมใหก้ารยอมรับและ

ปฏิบติัสืบต่อกนัมา อีกทั�งยงัสะทอ้นใหเ้ห็นสภาพความเป็นอยูข่องผูค้นในสมยัอดีตและปัจจุบนัไดอ้ยา่ง

เด่นชดั 

 

คาํสําคัญ: คติ, ความเชื�อ, นาคี, ภาพสะทอ้นสงัคม 

 

Abstract 

The objective of this study was to study the social reflection on beliefs in the drama "Nagi". 

The researcher examined various documents in detail to collect information about the analysis of 

social reflection. The research results were presented in descriptive and analytical form. The research 

findings were that Social reflection on beliefs in the drama Nagi was categorized into 2 issues. First, 

beliefs about the supernatural and the second issue was beliefs about the sacred. This study has 

enabled the researcher to have a lot to reflect on the beliefs of people in Thai society, whether it was 
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the beliefs of ghost, demon, deity, mystical powers, sacred things, etc., were all beliefs that people in 

society  accepted and acted upon. It also clearly reflected the living conditions of people in the past 

and the present. 

 

Keywords: belief, nagi, social reflection 

 

บทนาํ 

 คติความเชื�อเป็นสิ�งที�ผกูพนักบัสังคมไทยถือไดว่้าเป็นสมบติัอยา่งหนึ�งของสังคม เพราะทุกยุค

ทุกสมยัต่างมีคติความเชื�อและพิธีกรรมที�อยูค่วบคู่กบัคนในสังคมมาอยา่งยาวนาน นอกจากคติความเชื�อ

แลว้บทละครยงัถือว่ามีความสัมพนัธ์กบัสังคมไม่แพก้นั เพราะบทละครสามารถสะทอ้นวิถีชีวิตทั�งใน

อดีตและปัจจุบนัอยา่งเด่นชดั ไม่ว่านกัเขียนจะจงใจสะทอ้นสังคมหรือไม่ก็ตาม แต่นกัวิจารณ์บางคนได้

กล่าวไวว้่า “วรรณกรรมและบทละครเป็นคนัฉ่องแห่งยุคสมยั” เนื�องจากสามารถสะท้อนสภาพทาง

สังคมในอดีตและปัจจุบันได้เป็นอย่างดี (ตรีศิลป์ บุญขจร. 2523 : 6 - 10) สังคมไทยเรานั� นมีการ

เปลี�ยนแปลงตามยุคสมัยและขับเคลื�อนไปตามโลก ทาํให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านสังคม ด้าน

วฒันธรรม ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการเมือง และดา้นเทคโนโลย ีการพฒันาในดา้นต่าง ๆ ทาํให้การแสวงหา

ความรู้และการคน้หาคาํตอบจึงเป็นเรื�องที�สาํคญั ซึ� งส่วนใหญ่จะอยูบ่นหลกัการคิดตามวิทยาศาสตร์ใน

เรื�องของเหตุและผล แต่ในขณะเดียวกนัยงัมีความเชื�อในสิ�งที�วิทยาศาสตร์ไม่สามารถหาขอ้พิสูจน์ได ้

มักจะปรากฏให้เห็นในสังคมไทยอย่างต่อเนื�อง โดยเฉพาะอย่างยิ�งในเรื� องความเชื�อเรื�องสิ� งเหนือ

ธรรมชาติ  

 นพพร ด่านสกุล (2549 : 201) ให้ทัศนะของความเชื�อว่า ความเชื�อยงัมีเหตุและปัจจัยที� เป็น

รูปธรรม เช่น ความเชื�อที�เกิดจากความรู้เท่าทนัเหตุการณ์เพราะไดมี้ประสบการณ์มาแล้ว ความเชื�อที�

น่าจะเกิดจากความคาดหวงัว่ามีความเป็นไปไดเ้ช่นนั�นเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที�เคยเกิดขึ�นมาแลว้ ความ

เชื�อในลกัษณะเช่นนี� เกิดขึ�นมาเองจากเหตุการณ์ที�เกิดขึ�นอยูป่ระจาํในสังคมมนุษย ์โดยอาจแบ่งไดเ้ป็น 2 

ประเภทคือ ความเชื�อที�เกี�ยวกบัประสบการณ์พิเศษเหนือธรรมชาติ เช่น ความเชื�อที�เกิดจากความกลวัใน

สิ�งลี� ลบั ความเชื�อที�เกี�ยวกบัฤกษ์ยามนิมิตฝัน ความเชื�อเกี�ยวกบัมงคลและอปัมงคล ความเชื�อเกี�ยวกบั

พิธีกรรมและพิธีการ ความเชื�อเกี�ยวกบัสิ�งศกัดิ� สิทธิ�  ความเชื�อเกี�ยวกบับุญกรรม ความเชื�อเกี�ยวกบันรก

สวรรคช์าติใหม่ภพใหม่ และความเชื�อที�เกิดจากประสบการณ์ที�เป็นไปตามธรรมชาติ เช่น ความเชื�อ

เกี�ยวกบัปรากฏการณ์ธรรมชาติและการสังเกตธรรมชาติ ความเชื�อเกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้มและเหตุการณ์ 
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ความเชื�อเกี�ยวกบัสุขภาพและสวสัดิภาพ ความเชื�อเกี�ยวกบัลกัษณะของคนและสัตวร์วมถึงความเชื�อ

เกี�ยวกบัอาชีพ  

จะเห็นไดว้่าความเชื�อของคนในสังคมนั�นมีความเชื�อในเรื�องผีสางเทวดามาจนถึงปัจจุบนั จาก

คาํจาํกดัความของเสถียรโกเศสกล่าวว่า “สิ�งใดตามปกติไม่สามารถจะมองเห็นตวัได ้ซึ� งถือหรือเขา้ใจ

เอาว่ามีฤทธิ� และมีอาํนาจเหนือคน อาจให้ดีหรือให้ร้าย ให้คุณหรือให้โทษแก่เราได ้สิ�งเหล่านี� ที�ทาํให้

กลัวเกรงและบางทีต้องนับถือด้วย เราเรียกสิ� งนี� ว่า “ผี” (เสถียรโกเศส. ����, อ้างในขวญัจิตร นุช

ชาํนาญ. ����) แมว้่าคนไทยจะนบัถือพระพุทธศาสนาซึ� งเป็นศาสนาแห่งเหตุผล แต่ความเชื�อเรื�องผีสาง

เทวดาหรือวิญญาณยงัคงอยู ่และไม่อาจหายไปจากชีวิตของคนไทยได ้รวมถึงความเชื�อในสิ�งเร้นลบัต่าง 

ๆ ที�เหนือธรรมชาติ เช่น ความเชื�อเรื� องไสยศาสตร์ โหราศาสตร์ ความเชื�อเรื� องบุญกรรม ความเชื�อ

เกี�ยวกับโชคลาง ฯลฯ ล้วนเป็นสิ� งที�ผูกพันกับคนในสังคมไทย ดังปรากฏให้เห็นในรูปแบบของ

พิธีกรรม ประเพณี ภาษา และสาํนวนไทย ที�สะทอ้นให้เห็นถึงความคิดความเชื�อของคนไทยที�ดาํรงอยู่

ในสังคมมาเป็นเวลายาวนาน 

 ความเชื�อเป็นธรรมชาติที�เกิดขึ�นกบัมนุษย ์จึงมีอิทธิพลต่อแนวคิดและแนวปฏิบติัของคนใน

สังคม ถือว่าเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์อย่างหนึ� งที�มีการปลูกฝังสืบต่อกันมาหลายชั�วอายุคน การ

ดาํรงชีวิตของมนุษยใ์นสมยัโบราณที�มีความเจริญทางด้านวิชาการน้อย ส่งผลให้เกิดความเชื�อขึ�นและ

การเปลี�ยนแปลงของธรรมชาติที�มนุษยเ์ชื�อว่า “เป็นการบนัดาลใหเ้กิดขึ�นจากอาํนาจของเทวดาหรือภูตผี

ปีศาจ” ดังนั�นเมื�อเกิดปรากฏการณ์ต่าง ๆ ขึ�น เช่น ฝนตก ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า ลมพายุ ฯลฯ ล้วนเป็นสิ�งที�มี

อิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยูข่องมนุษยท์ั� งสิ�น ยากที�จะป้องกนัหรือแกไ้ขไดด้้วยตวัเอง บางอย่างเป็น

เหตุการณ์ที�เอื�ออาํนวยประโยชน์ แต่ในบางเหตุการณ์ก็อาจเป็นอนัตรายต่อชีวิตและความเป็นอยู่ได ้

มนุษยจึ์งพยายามที�จะคิดหาวิธีการที�จะก่อให้เกิดผลในทางที�ดี และเพื�อให้เกิดความสุขกบัตนเอง โดย

กระทาํต่อสิ�งที�มีอาํนาจเหนือธรรมชาติเหล่านั�น ทาํให้เกิดแนวทางปฏิบติัที�เป็นพิธีกรรมหรือศาสนา

เกิดขึ�นนั�นเอง สาเหตุที�มนุษยส์ร้างความเชื�อขึ�นมานั�นอาจแยกเหตุผลได ้ 2 ประการใหญ่ ๆ คือ ความ

เชื�อที�เกิดจากความกลวัของมนุษย ์และความเชื�ออนัเกิดจากมนุษยที์�มีความฉลาด ที�สามารถสร้างความ

เชื�อโดยแฝงเหตุผลต่าง ๆ ไดเ้อง (บุปผา บุญทิพย.์ 2532, อา้งในขวญัจิตร นุชชาํนาญ. 2555)  

 พญานาค มีความสัมพนัธ์กบัสังคมไทยเป็นอย่างมาก ถือเป็นสัญลกัษณ์สําคญัอย่างหนึ� งของ

สังคมที�ยอ้นความเป็นมาไดย้าวไกล ก่อนที�พระพุทธศาสนาจะเขา้มามีอิทธิพลเหนือความเชื�อเรื�องผีสาง 

เทวดา เรื�องพลงัอาํนาจหรือสิ�งเหนือธรรมชาติที�มีการสอดแทรกอยู่ในบทละครและวรรณกรรมไทย

หลากหลายเรื�อง โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในวรรณกรรมและนวนิยายของไทย เช่น ละครเรื�อง “นาคี” อนัเป็น
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สัญลกัษณ์สื�อภาษาที�สะทอ้นให้เห็นสภาพสังคม ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี รวมทั�งวิถีชีวิตความ

เป็นอยู่ของผูค้นในอดีตตลอดจนความเชื�อต่าง ๆ ในเรื� องสิ�งเหนือธรรมชาติ นอกจากนี� ยงัมีเรื� องของ

พิธีกรรมไสยศาสตร์เขา้มามีอิทธิพลดว้ยเช่นกนั ซึ� งเปรียบเสมือนกระจกเงาที�สะทอ้นสภาพสังคม ให้

เห็นถึงความเชื�อผ่านเรื� องราวและบทบาทของตัวละคร ในปัจจุบันความคิด ความเชื�อ และค่านิยม

บางอย่างได้เปลี�ยนแปลงไปตามยุคสมัย แต่ความเชื�อบางอย่างยงัคงอยู่ผ่านมิติของกาลเวลาจนถึง

ปัจจุบนัที�มีการพฒันาในดา้นต่าง ๆ อย่างต่อเนื�อง โดยอิทธิพลของความเชื�อนี� มีปรากฏให้พบในละคร

ไทยหลายเรื�องและยงัปรากฏอย่างเด่นชดัในสังคมปัจจุบนัคือ เรื�องความเชื�อเกี�ยวกบังูใหญ่ (พญานาค) 

ในเรื�องนาคีมีความเชื�อที�ว่า ตอนแรกของเรื�องแม่คาํปองไดไ้ปขอลูกกบัเทวรูปของเจา้แม่นาคี ดว้ยความ

เชื�อที�ว่าเจา้แม่นาคีเป็นสิ�งศกัดิ� สิทธิ�  และเป็นที�เคารพนบัถือของคนในหมู่บา้นดอนไมป่้า ซึ� งความเชื�อใน

ลกัษณะนี� ไดเ้ขา้มามีบทบาทอยา่งมากในสังคมไทยและไดป้รากฏเด่นชดัมากขึ�นในวิถีชีวิตของคนไทย

ในภาคอีสาน โดยปรากฏผ่านสื�อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือวรรณกรรม นวนิยาย เรื� องสั� น รวมถึง

ถ่ายทอดผา่นสื�อออนไลน์และทางโทรทศัน์  

 ละครเรื�อง “นาคี” เป็นละครไทยเรื�องหนึ�งที�คนไทยส่วนใหญ่รู้จกัและไดรั้บการตอบรับจากคน

ในสังคมส่วนใหญ่เป็นอย่างดี มีเรื�องราวเกี�ยวขอ้งกบัความเชื�อแทรกอยูเ่ป็นจาํนวนมาก โดยเฉพาะตวั

ละครเอกของเรื� องคือ คาํแก้ว (เจ้าแม่นาคี) ที� มีเรื� องราวเกี�ยวข้องกับคติความเชื�อของคนในสังคม 

เชื�อมโยงกบัวิถีชีวิตของตวัละครจนเกิดเป็นละครที�สร้างสีสันให้กบัละครน่าชวนติดตาม และเชื�อมโยง

ระหว่างความเชื�อกบัการดาํเนินชีวิตของตวัละครตลอดทั�งเรื�อง ซึ� งเจา้แม่นาคีเปรียบเสมือนสิ�งศกัดิ� สิทธิ�

ที�คอยช่วยเหลือดูแลผูค้นในหมู่บ้าน แต่จะมีผูค้นบางส่วนที�พยายามจะลม้ล้างความเชื�อของคนใน

หมู่บา้น ดว้ยการใส่ร้ายเจา้แม่นาคีว่าภยัธรรมชาติต่าง ๆ ที�เกิดขึ�นในหมู่บา้นดอนไมป่้ามีสาเหตุมาจาก

เจา้แม่นาคี ที�ตวัละครได้สะทอ้นภาพของศิลปวฒันธรรมแนวลึกลบั น่ากลวั ความเหนือธรรมชาติ ซึ� ง

เป็นการประกอบสร้างองคป์ระกอบละครมิติต่าง ๆ ขึ�นมาเพื�อการพาณิชยศิ์ลป์ทั�งนี� นกัแสดงถือว่าเป็น

หวัใจหลกัของละครโทรทศัน์ ที�สามารถเป็นตน้แบบของผูช้มไดท้ั�งในการแสดงและชีวิตจริง เช่น การ

นาํเสนอภาพของนกัแสดงหญิงที�แยง่ผูช้ายที�ปรากฏในละครยอ้นยคุหลาย ๆ เรื�องจนทาํใหเ้ป็นเรื�องปกติ 

เกิดการสั�งสมพฤติกรรมเลียนแบบโดยไม่รู้ตวั ดงันั�นละครโทรทศัน์จึงทาํใหผู้ช้มเห็นบทบาทอื�น ๆ ของ

ศิลปวฒันธรรมที�มีในละครโทรทศัน์มากขึ�น  

จากขอ้มูลที�กล่าวมานั�น ผูว้ิจยัตอ้งการที�จะศึกษาเกี�ยวกบัภาพสะทอ้นสังคม ความเชื�อ ในละคร

ไทยเรื� อง “นาคี” ซึ� งเป็นละครโทรทัศน์ไทยในปี พ.ศ. ���� มีจาํนวนทั� งหมด 11 ตอน เพื�อต้องการ

สะทอ้นความเชื�อเรื�องพญานาคในสังคมไทย โดยนาํละครเรื�อง “นาคี” มาเป็นภาพสะทอ้นความเชื�อ
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เกี�ยวกบัพญานาคของคนในสมยัอดีต และความเชื�อของคนในยคุปัจจุบนัผสมผสานกบัความคิดและ

รูปแบบของละครไทย โดยนํามาบูรณาการร่วมกันเพื�อสะท้อนความเชื�อในเรื� องคติชนของคนใน

สังคมไทยที�มีต่อพญานาค ว่ามีความเชื�อมากนอ้ยเพียงใดผ่านการตีความจากบริบทของสังคม โดยการ

นาํเสนอผา่นรูปแบบของการแสดงในบทละคร 

 

วตัถุประสงค์การวิจัย 

 เพื�อศึกษาภาพสะทอ้นสงัคมเกี�ยวกบัคติความเชื�อจากละครเรื�อง “นาค”ี 

 

ขอบเขตของการวจิัย 

 ในการวิ เค ราะห์ค รั� ง นี�  ผู ้วิจัยได้ เลือ กเนื� อห าคือ  ละครเรื� อ ง “น าคี” ออก อากาศท าง

สถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง � เป็นละครโทรทศัน์ไทยในปี พ.ศ. ���� ฉายเมื�อวนัที� �� เดือนกนัยายน 

ถึงวนัที� � เดือนธนัวาคม มีทั�งหมด �� ตอน จากบทประพนัธ์นวนิยายและบทละครของ ตรี อภิรุม  

 

ผลการวจิัย 

 จากการศึกษาภาพสะทอ้นสังคมเกี�ยวกบัคติความเชื�อในละครเรื�อง “นาคี” พบว่ามีคติความเชื�อ      

2 ประเด็น ดงันี�  

 �. ความเชื� อเกี�ยวกับสิ�งเหนือธรรมชาติ คือเป็นธรรมชาติที�เกิดขึ� นกับมนุษยแ์ละถือว่าเป็น

วฒันธรรมของมนุษยอ์ย่างหนึ�ง การดาํรงชีวิตของมนุษยใ์นสมยัโบราณที�มีความเจริญทางดา้นวิชาการ

น้อยความเชื�อจึงเกิดเกิดขึ�น และเกิดการเปลี�ยนแปลงของธรรมชาติที�มนุษยเ์ชื�อว่าเป็นการบนัดาลให้

เกิดขึ�นจากอาํนาจของเทวดา พระเจา้ หรือภูตผีปีศาจ ดงันั�นเมื�อเกิดปรากฏการณ์ต่าง ๆ ขึ�น เช่น ฝนตก 

ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า แผน่ดินไหว ภเูขาไฟระเบิด อุทกภยั และวาตภยัต่าง ๆ ลว้นเป็นสิ�งที�มีอิทธิพลต่อชีวิตหรือ

ความเป็นอยู่ของมนุษยซึ์� งยากที�จะป้องกันหรือแกไ้ขไดด้้วยตวัเอง บางอย่างเป็นเหตุการณ์ที�อาํนวย

ประโยชน์ แต่บางเหตุการณ์ก็เป็นอนัตรายต่อชีวิตและความเป็นอยูข่องมนุษย ์มนุษยจึ์งพยายามที�จะคิด

หาวิธีการที�จะก่อให้เกิดผลในทางที�ดีและเกิดความสุขให้กบัตนเอง เพื�อกระทาํต่อสิ�งที�มีอาํนาจเหนือ

ธรรมชาติเหล่านั�นทาํให้เกิดเป็นแนวทางปฏิบติัที�เป็นพิธีกรรมหรือศาสนาขึ�น (พรเทพ สหชยัรุ่งเรือง, 

2542 : 2) จากการศึกษาละครเรื�อง “นาคี” พบว่ามีความเชื�อเกี�ยวกบัสิ�งเหนือธรรมชาติที�พบในละครนาคี

ทั�งหมด �� ตอน ผูว้ิจยัไดพ้บความเชื�อดงักล่าวในตอนที� � ตอนที� � และตอนที� � ดงัตวัอยา่ง 
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ภาพที� � เกิดเหตุการณ์ลมพาย ุ

ตอนที� � พบความเชื�อเกี�ยวกบัสิ�งเหนือธรรมชาติ จากเหตุการณ์ที�เกิดลมพาย ุฝนฟ้ากระหนํ�า 

ชาวบา้นเชื�อว่าเจา้แม่นาคีกาํลงัแสดงอิทธิฤทธิ�  และทาํใหเ้กิดปรากฏการณ์สุริยคราสขึ�น 

จากตวัอยา่งที�กล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้่าเหตุการณ์ที�เกิดขึ�นนี� เป็นเพราะสามีของคาํปองไดไ้ป

จบังูเผือก (หรือเจา้แม่นาคี) เพื�อนาํงูเผือกไปขายให้กบัชาวต่างชาติ จะไดน้าํเงินมาเลี�ยงดูคาํปองและลูก

ที�กาํลงัจะคลอดเป็นสาเหตุที�ทาํให้สามีของคาํปองตาย และพวกชาวต่างชาติที�ชอบจบังูไปขายก็ไม่รอด

พน้จากเหตุการณ์ในครั� งนี� เช่นกนั  

 

 

 

 

 

 

ภาพที� � สิ�งเร้นลบัที�มองไม่เห็น 

 ตอนที� 3 พบความเชื�อเกี�ยวกบัสิ�งเหนือธรรมชาติ คนในหมู่บา้นดอนไมป่้ามีความเชื�อว่าไม่ควร

ออกไปขา้งนอกในเวลากลางคืน เพราะอาจทาํใหเ้กิดอนัตรายจากสิ�งที�มองไม่เห็น 

จากตัวอย่างที�กล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นได้ว่าในเรื� องมีเหตุการณ์ที�นักศึกษาที�มาจากกรุงเทพฯ 

ตอ้งการที�จะศึกษาพวกวตัถุโบราณต่าง ๆ และตอ้งการไขขอ้สงสัยเกี�ยวกบัเทวรูปของเจา้แม่นาคี จึงออก

เดินทางไปสํารวจตอนกลางคืนเพื�อไม่ให้ชาวบา้นสงสัย แต่กลบัเกิดเหตุการณ์ที�ไม่คาดฝันขึ�นเพราะ

นกัศึกษาหนึ�งในนั�นโดนผีเขา้ ซึ� งตรงกบัความเชื�อของชาวบา้นดอนไมป่้าที�ว่า “ไม่ให้ออกไปขา้งนอก

ตอนกลางคืน” 
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ภาพที� � เกิดพายอุยา่งหนกัใตผ้วินํ�า 

 ตอนที� � พบความเชื�อเกี�ยวกับสิ� งเหนือธรรมชาติ เป็นเหตุการณ์ที�พวกกาํนันแยม้ตอ้งการ

ทาํลายเทวรูปเจา้แม่นาคีซึ�งไดจ้มลงไปใตผ้วินํ�า ทาํใหเ้กิดเหตุการณ์ลม พาย ุฝนฟ้ากระหนํ�าอยา่งหนกั 

จากตวัอย่างที�กล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว่้าเหตุการณ์ที�เกิดขึ�นชาวบา้นมีความเชื�อว่าเจา้แม่นาคี

ดลบนัดาลให้เกิดพายใุตผ้วินํ� าเพื�อขดัขวางผูค้นที�คิดจะทาํลายเทวรูปของเจา้แม่นาคี เมื�อเจา้แม่นาคีโกรธ

จึงดลบนัดาลให้เกิดปรากฎการณ์พายุใตผิ้วนํ� า ทาํให้แพของพวกกาํนันแยม้ล่มและไม่สามารถทาํลาย

เทวรูปได ้

 2. ความเชื�อเกี�ยวกับสิ�งศักดิ�สิทธิ� คือความเชื�อในเรื�องอาํนาจให้ทั�งคุณและโทษให้เป็นและให้

ตายแก่มนุษยท์ุกคนได้ โดยไม่มีใครสามารถหยุดยั�งพลงัอาํนาจและสิ�งที�เด็ดขาดนั�นได ้ไม่ว่าจะเป็น

มนุษยที์�มียศตาํแหน่งหรือเทพเจา้ต่าง ๆ ที�มนุษยต์ั�งขึ�นมาตามความเชื�อของบรรพบุรุษ หรือเทพในนิยาย

ปรัมปราที�เล่าขานสืบต่อกันมาถึงความมหัศจรรยมี์อิทธิฤทธิ�  อภินิหาริย์ต่าง ๆ มนุษยแ์ละเทพเจ้า

จอมปลอมเหล่านั�นก็ไม่สามารถที�จะมีพลงัอาํนาจเหนือสิ�งศกัดิ� สิทธิ� ที�ยิ�งใหญ่นี�ได ้(คาํพูน บุญทวี, ���� 

: ��) จากการศึกษาละครเรื�อง “นาคี” พบว่ามีความเชื�อเกี�ยวกบัสิ�งศกัดิ� สิทธิ� ที�พบในละครนาคีทั� งหมด  

11 ตอน ผูว้จิยัพบความเชื�อดงักล่าวในตอนที� 1, 2, 3, 4, 6, และตอนที� 10 ดงัตวัอยา่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 959 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� � บูชากราบไหวเ้จา้แม่นาคี 

 ตอนที� � พบความเชื�อเกี�ยวกบัสิ�งศกัดิ� สิทธิ�  “ชาวบา้นดอนไมป่้ามีความเชื�อที�ว่าเจา้แม่นาคีเป็น

สิ�งศกัดิ� สิทธิ�  เมื�อขอพรกจ็ะไดใ้นสิ�งที�ตอ้งการ” 

 จากตวัอยา่งที�กล่าวมาขา้งตน้ เป็นเหตุการณ์ที�คาํปองไดเ้ดินทางไปยงัเทวลยัร้างกลางป่า เพื�อมา

กราบไหวเ้จา้แม่นาคีขอให้เจา้แม่คุม้ครองลูกในทอ้ง ให้คลอดง่าย เลี� ยงง่าย และคาํปองก็จะยกลูกของ

ตนใหเ้ป็นลูกเจา้แม่นาคี จะเห็นไดว้่าคาํปองมีความเชื�อและศรัทธาต่อเทวรูปเจา้แม่นาคีอย่างมาก เพราะ

เจา้แม่นาคีเป็นสิ�งศกัดิ� สิทธิ� ที�ชาวบา้นดอนไม่ป่าต่างให้ความสําคญัตั�งแต่สมยัอดีตจนถึงปัจจุบนั และ

ความเชื�อเหล่านี�กย็งัควบคู่อยูก่บัสังคมไทยมายาวนาน 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� � เหตุการณ์ที�พบงูเผือก 

ตอนที� � พบความเชื�อเกี�ยวกบัสิ�งศกัดิ� สิทธิ�  ชาวบา้นดอนไมป่้าเชื�อกนัว่าเป็นงูศกัดิ� สิทธิ�  “งูเผือก

มีลกัษณะเด่นคือมีหงอนสีแดงที�หวั”  

จากตวัอยา่งที�กล่าวมาขา้งตน้ งูเผือกในที�นี� คือเจา้แม่นาคีที�มาเกิดเป็นลูกของคาํปองในปัจจุบนั 

สืบเนื�องมาจากอดีตชาติที�เกิดเหตุการณ์ชาวบา้นกินปลาไหลเผอืก ซึ� งปลาไหลเผือกที�ชาวบา้นจบักินนั�น

คือลูกของเจา้แม่นาคีที�เป็นคนสาปไว ้เพราะเจา้แม่นาคีไดห้นีขึ�นมามีความสัมพนัธ์ลึกซึ� งกบัมนุษยจ์น

ตั�งทอ้ง เป็นสาเหตุที�ทาํใหปู่้ของเจา้แม่นาคีโกรธเป็นอยา่งมาก เจา้แม่นาคีกลวัลูกของตนจะไม่ปลอดภยั

จึงสาปให้เป็นปลาไหลเผือก แต่โชคร้ายกลบัถูกชาวบา้นจบัมากินมีเพียงคาํปองคนเดียวที�ไม่กิน เมื�อคาํ
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ปองไปขอลูกกับเจ้าแม่นาคีจึงเป็นสาเหตุที�ทําให้เจ้าแม่ได้มาอาศัยในร่างของคาํแก้ว เพราะว่าใน

อดีตชาติแม่คาํปองไม่ทาํร้ายลูกของตน  

ในภาคปัจจุบนัจะเห็นไดว่้าชาวบา้นพบงูเผือกและมีความเชื�อกนัว่าเป็นงูศกัดิ� สิทธิ�  หากใครไป

ยุง่หรือไปแตะตอ้งงูเผือก จะทาํใหช้าวบา้นทุกคนในหมู่บา้นดอนไมป่้าพงัพินาศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� � แหวนพิรอด 

 ตอนที� � พบความเชื�อเกี�ยวกับสิ� งศักดิ� สิทธิ�  หากผูใ้ดสวมแหวนพิรอดจะสามารถป้องกัน

อนัตรายจากงูไดท้ั�งหมด และมีอิทธิฤทธิ� ร้ายแรง 

จากตวัอย่างที�กล่าวมาขา้งต้น จะเห็นได้ว่า “แหวนพิรอด” ในละครเรื�องนาคีมีที�มาจากพระ

ธุดงค์รูปหนึ� งที�มอบแหวนให้กบัเคนหรือพ่อของคาํแกว้ แหวนพิรอดนี� มีอาํนาจสามารถป้องกนังูได ้

หลงัจากที�ไดแ้หวนเคนก็มุ่งตรงไปที�เทวาลยัเพื�อไปจบัเจา้แม่นาคีและจบัเจา้แม่นาคีไดใ้นที�สุด ในเรื�อง

เมื�อเคนถูกกอซึ� งเป็นเพื�อนแยง่แหวนไปจึงเป็นสาเหตุที�ทาํใหต้นเองโดนงูกดัตาย ในเหตุการณ์ครั� งนั�นมี

เพียงนายกอกลับรอดชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว ทาํให้นายกอรู้ว่าแหวนพิรอดนั�นมีความศกัดิ� สิทธิ�

สามารถป้องกันงูทุกชนิด หลงัจากผ่านไป �� ปี นายกอจึงได้มอบแหวนพิรอดแก่ลาํเจียกลูกของตน 

แหวนจึงคอยปกป้องนางร้ายอยา่งลาํเจียกใหร้อดพน้จากเนื�อมือของบริวารเจา้แม่นาคีมาโดยตลอด 
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ภาพที� � ศาลผตีาแฮก 

 ตอนที� � พบความเชื�อเกี�ยวกบัสิ�งศกัดิ� สิทธิ�  ศาลผตีาแฮกเป็นผีที�คอยปกปักรักษาขา้วกลา้ในนา 

ชาวบา้นดอนไม่ป่ามีการนบัถือเจา้นบัถือผ ีและบูชาตามฤดูกาลทาํนา 

จากตัวอย่างที�กล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นได้ว่า “ศาลผีตากแฮก” เป็นประเพณีและความเชื�อของ

ชาวบา้นดอนไมป่้าที�ปฏิบติัสืบต่อกนัมาอยา่งยาวนานตั�งแต่สมยับรรพบุรุษ เนื�องจากชาวบา้นดอนไมป่้า

มีความเชื�อว่าศาลผีตาแฮกจะคอยปกป้องรักษาตน้ขา้ว ก่อนที�ชาวบา้นจะลงมือทาํการหว่านกลา้เพื�อปลูก

ขา้ว ชาวบา้นดอนไมป่้าจะมีการตั�งศาลผีตาแฮกขึ�นก่อนเพื�อให้ปกปักรักษาตน้ขา้วที�กาํลงัจะเติบโตขึ�น

ในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

        ภาพที� � ศพที�ถูกบริวารเจา้แม่นาคีกดัตาย 

ตอนที� 3 พบความเชื�อเกี�ยวกบัสิ�งศกัดิ� สิทธิ�  จากเหตุการณ์ที�เกิดขึ�นคนในหมู่บา้นมีความเชื�อว่า

คนที�ถูกงูกดัตายเกิดจากฝีมือของเจา้แม่นาคีและบริวาร  

จากตวัอย่างที�กล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้่าคนที�ถูกงูกดัตายกลายเป็นศพ ชาวบา้นดอนไมป่้ามี

ความเชื�อว่า “บริวารของเจา้แม่นาคีก็จะมากลืนกินซากศพเพื�อนาํไปทาํเป็นพิษของตนเอง” คนที�ถูกงูกดั

ตายจะยา้ยศพไปไหนไม่ไดเ้ด็ดขาด ไม่อยา่งนั�นจะเกิดอาเพศครั� งใหญ่ วิญญาณคนตายจะไม่ไดไ้ปผุดไป

เกิด 
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ภาพที� � การจดัพิธีบวงทรวงเจา้แม่นาคี 

 

ตอนที� � พบความเชื�อเกี�ยวกบัสิ�งศกัดิ� สิทธิ�  เมื�อถึงวนับวงทรวงสาวพรหมจรรยท์ุกคนตอ้งเขา้

พธีิรําถวายเจา้แม่นาคี 

จากตัวอย่างที�กล่าวมาขา้งต้น จะเห็นได้ว่าชาวบ้านดอนไม้ป่าเชื�อกนัว่าเมื�อเกิดสุริยุปราคา

มนุษยต์้องสังเวยชีวิตเพื�อให้พญานาคคายดวงอาทิตยอ์อกมา และมีความเชื�อที�ว่าเจ้าแม่นาคีจะออก

อาละวาดเอาชีวิตคนเพื�อเป็นเครื�องสังเวย ตามประเพณีชาวบา้นดอนไมป่้าเมื�อถึงวนับวงทรวงชาวบา้น

ต่างมากนัพร้อมหนา้พร้อมตาที�หนา้เทวาลยั จะมีพิธีกรรมที�สาวพรหมจรรยทุ์กคนตอ้งเขา้พิธีรําถวายเจา้

แม่นาคี เพื�อเป็นการแสดงความเคารพและขอขมาเพื�อไม่ให้เจา้แม่ออกอาละวาดทาํร้ายชาวบา้น จึงเกิด

พธีิกรรมการรําถวายเจา้แม่นาคีขึ�น 

 
ภาพที� �� สิ�งศกัดิ� สิทธิ�  

 ตอนที� � พบความเชื�อเกี�ยวกับสิ� งศกัดิ� สิทธิ�  ชาวบ้านเชื�อว่าเจ้าแม่นาคีที� เป็นสิ�งศักดิ� สิทธิ� ใน

หมู่บา้นดอนไมป่้า  



   

 963 

จากตวัอยา่งที�กล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้่าในละครเรื�องนาคีชาวบา้นเชื�อกนัว่าเจา้แม่นาคีคือสิ�ง

ศกัดิ� สิทธิ� ที�ควรเคารพนบัถือเป็นอยา่งมาก แต่กมี็ผูค้นกลุ่มหนึ�งที�ตอ้งการจะกาํจดัและแกแ้คน้เจา้แม่นาค ี

เพราะได้ฆ่าลูกชายของตนตาย จึงพยายามทาํทุกอย่างเพื�อไม่ให้คนนอกเข้ามายุ่งวุ่นวายกับคนใน

หมู่บา้น เป็นเหตุที�ทาํให้คนกลุ่มนี� เปลี�ยนจากความศรัทธากลายเป็นความโกรธแคน้ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� �� เทวรูปเจา้แม่นาคี 

 ตอนที� 6 พบความเชื�อเกี�ยวกบัสิ�งศกัดิ� สิทธิ�  ชาวบา้นมีความเชื�อว่าเจา้แม่นาคีสามารถช่วยรักษา

อาการเจ็บป่วยต่าง ๆ ได ้

จากตวัอยา่งที�กล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้่าชาวบา้นมีความเชื�อว่าเจา้แม่นาคีสามารถรักษาอาการ

ป่วยได ้เช่น เหตุการณ์ที�คาํแกว้ถูกลาํเจียกทาํร้ายดว้ยแหวนพิรอดจนเกิดแผลไหม ้ในตอนนั�นคาํแกว้ไม่

รู้ว่าตวัเองเป็นงูซึ� งเป็นกายหยาบของเจ้าแม่นาคี แต่ดว้ยอนุภาพอนัร้ายแรงของแหวนพิรอดจึงทาํให้คาํ

แกว้เป็นแผลไหม้บริเวณแขนซ้ายที�ถูกสัมผสัจากแหวน ด้วยความเชื�อที�ว่าเจ้าแม่นาคีสามารถรักษา

อาการ ต่าง ๆ ได ้ทาํให้คาํแกว้วิ�งหนีเขา้ไปที�เทวลยัเพื�อขอใหเ้จา้แม่นาคีช่วยปกป้องคุม้ครองและรักษา

แผลใหต้น 

 



   

 964 

 

ภาพที� �� โดนทาํเสน่ห์ 

ตอนที� �� พบความเชื�อเกี�ยวกับสิ� งศกัดิ� สิทธิ�  จากเหตุการณ์ที�ทศพลโดนทาํเสน่ห์ตวัละครใน

เรื�องมีความเชื�อว่า “นํ� าลา้งเทา้ของพ่อและแม่เป็นสิ�งศกัดิ� สิทธิ� ที�สุดสําหรับลูก ทาํให้สามารถถอนมนต์

ดาํเสน่ห์เล่ห์กลนั�นได”้ 

จากตวัอย่างที�กล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว่้าความเชื�อเกี�ยวกบัการทาํเสน่ห์มีมาตั�งแต่สมยับรรพ

บุรุษ เมื�อต้องการให้ใครรักก็จะไปทาํเสน่ห์เพื�อให้คนที�ตนเองต้องการมารัก ในละครเรื� อง “นาคี” 

ลําเจียกได้ขอให้หมอผีทําเสน่ห์ใส่ทศพลให้รักตน เพราะลําเจียกรักทศพลมากแต่ทศพลไม่รัก 

เหตุการณ์ความเชื�อต่อมาคือเมื�อคาํแกว้รู้ว่าทศพลคนรักของตนโดนลาํเจียกทาํเสน่ห์ใส่ก็มีความเชื�อที�ว่า 

“พ่อแม่คือสิ�งศกัดิ� สิทธิ� สาํหรับลูก” ซึ� งมีความสอดคลอ้งกบัความเชื�อที�ว่านํ�าลา้งเทา้ของพ่อแม่เมื�อนาํมา

ใหท้ศพลดื�มกจ็ะสามารถถอนเสน่ห์ได ้

 

อภปิรายผล 

 จากการวิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมเกี�ยวกับคติความเชื�อในละครเรื� อง “นาคี” พบว่าภาพ

สะทอ้นสังคมที�ปรากฏมีอยู่ 2 ด้านคือ ภาพสะท้อนสังคมด้านสิ�งเหนือธรรมชาติ จะเห็นได้ว่าภายใน

เรื�องเมื�อเกิดเหตุการณ์ทางธรรมชาติขึ�น ตวัละครตอ้งมีความเชื�อว่าเจา้แม่นาคีกาํลงับนัดาลโทสะให้เกิด

เหตุการณ์ดงักล่าว ซึ� งความเชื�อเหล่านี� เป็นเพียงความเชื�อที�ผูเ้ขียนละครตอ้งการจะสะทอ้นให้เราเห็น  

สภาพทางสังคมในอดีตจนถึงปัจจุบนัชดัเจนขึ�น ว่ามนุษยน์ั�นมีการดาํเนินชีวิตอยา่งไร และภาพสะทอ้น

สังคมด้านสิ� งศักดิ� สิทธิ�  เป็นภาพที�สะท้อนให้เห็นว่าภายในเรื� องตัวละครนั� นมีความเชื�อในเรื� องสิ� ง

ศกัดิ� สิทธิ� เป็นอยา่งมาก และมกัจะใหค้วามสาํคญักบัความเชื�อมาโดยตลอด เพราะตวัละครเหล่านั�นอาศยั

ความเชื�อในเรื�องต่าง ๆ เพื�อใชใ้นการดาํเนินชีวิต ให้ช่วยปกป้อง และคุม้ครองตนเองให้รอดพน้จากพ

ยนัตรายทั�งปวงได ้ดงัที� อภิญญา ศรีรัตน์สมบูรณ์ (2534 : 1 - 2) ไดก้ล่าวถึง ความสัมพนัธ์โทรทศัน์กบั
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สังคมว่า “ละครโทรทศัน์” เป็นรายการเพื�อความบนัเทิงประเภทหนึ� งที�นาํเสนอเรื�องราวต่าง ๆ จากเคา้

โครงเรื�องจริงหรือแต่งขึ�นจากจินตนาการ เนื�องจากโทรทศัน์เป็นกิจกรรมทางสังคมอยา่งหนึ�งที�เกิดขึ�น

จากมนุษยใ์นฐานะเป็นสมาชิกของสังคม จึงถือไดว้่าละครโทรทศัน์เป็นสื�อสะทอ้นสิ� งที�มีและสิ�งที�

เป็นอยู่ในสังคมเพื�อให้ผูช้มไดรั้บรู้ ในขณะเดียวกนัเป็นการสร้างภาพแห่งความเป็นจริงในสังคมขึ�น

ใหม่ โดยการเลือกว่าจะนาํเสนอเนื�อหาประเภทใดและให้ความหมายกบัสิ�งต่าง ๆ ที�ปรากฏในสื�อ และ

ศศิลกัษณ์ แจง้สุข (2558 : 1 - 4) กล่าวว่า “ละครโทรทศัน์” กลายเป็นวฒันธรรมมวลชนในสังคม เป็น

สิ�งที�สะทอ้นโครงสร้างและค่านิยมของคนในสังคม ในขณะเดียวกนัการดาํรงรักษาโครงสร้างและ

ค่านิยมนั�นไวใ้ห้สืบทอดต่อไปด้วยกระบวนการปลูกฝังอย่างไม่รู้ตวั และละครโทรทศัน์ทาํหน้าที�เปิด

โลกทัศน์ให้กว้างขึ� นด้วยการนําเสนอสิ� งที� เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็น เปรียบเสมือนเป็นโลกแห่ง

ประสบการณ์ของผูช้ม กล่าวคือมีอิทธิพลต่อผูช้ม ละครยงัสะทอ้นภาพทางสังคม ความคิด และจิตใจ

ของมนุษย ์วฒันธรรม และความเชื�อ อนัเป็นสาระที�คนทาํอยากจะบอกคนดู นอกจากนี�ยงัมีการเนน้สิ�งที�

อยากเห็นในสังคมของตนหรือบางครั� งเป็นสิ�งที�ตอ้งการลงโทษหรือปิดบงัละครโทรทศัน์ไทยในฐานะ

วฒันธรรมอยา่งหนึ�งของสังคม จึงไดส้ะทอ้นถึงสังคมและบุคลิกภาพของคนไทยดว้ย และยงัสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ กาญจนา แกว้เทพ (2541 : 283) กล่าวคือ หนา้ที�ของละครโทรทศัน์มิไดเ้ป็นเพียงความ

บนัเทิงชั�วยามเท่านั�น แต่มีหน้าที�และผลกระทบในระยะยาว ต่อมามีการส่งเสริมคุณค่าบางอย่างของ

สังคม เช่น ทาํดีไดดี้ ทาํชั�วไดช้ั�ว, ธรรมะย่อมชนะอธรรม, การรักสันติ และการให้อภยัเป็นหนทางการ

แกปั้ญหาที�ดีกว่าการอาฆาตแคน้ หรือการรักษาพรหมจรรยเ์ป็นสิ�งที�สาํคญัสาํหรับผูห้ญิง เป็นตน้ ละคร

โทรทศัน์เป็นตวักาํหนดหนา้ที�และจาํกดับทบาทของคนในสังคม เช่น อนุญาตใหผู้ช้ายสามารถมีภรรยา

หลายคนหากมีฐานะทางเศรษฐกิจที�สามารถเลี� ยงดูได ้ผูห้ญิงมีสามีคนเดียว ลูกตอ้งกตญั�ูตอบแทน

บุญคุณพ่อแม่ เป็นตน้ บางทีหนา้ที�ของละครโทรทศัน์อาจจะเหมือนชีวิตจริงของคนเรากไ็ด ้

ดงันั�นจึงกล่าวไดว้่า ภาพรวมจาการศึกษาคติความเชื�อที�พบในละครเรื�องนาคี ให้คุณค่าทั�งดา้น

จิตใจ ดา้นสังคม และให้ทั�งความบนัเทิงจากเนื�อหาที�ไดรั้บชม และให้แนวคิดจากการแกปั้ญหาของตวั

ละคร เพื�อเป็นแนวทางในการดาํเนินชีวิตและสะทอ้นสังคมในดา้นคติความเชื�อของคนในภาคอีสาน ที�

มีความเชื�อเรื�องสิ�งศกัดิ� สิทธิ� เป็นอยา่งมาก 
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ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาขอ้มูล ผูวิ้จยัพบว่ายงัมีสิ�งที�ควรศึกษาเพิ�มเติมและยงัมีมุมมองที�น่าสนใจ ดงันี�   

 �. ผลการวิจยัภาพสะทอ้นสังคมเกี�ยวกบัความเชื�อที�ปรากฏในละครเรื�อง “นาคี” สามารถศึกษา

ละครโทรทศัน์เรื�องอื�น ๆ เพิ�มเติมและนาํไปเปรียบเทียบบริบทภาพสะทอ้นสังคม เพื�อเป็นแนวทางใน

การตดัสินใจประกอบกบัความเชื�อในการดาํเนินชีวิตในสงัคมได ้

 �. ผลการวิจยัเกี�ยวกบักลวิธีการนาํเสนอ สามารถศึกษากลวิธีการนาํเสนอจากละครเรื�องอื�น ๆ 

เพิ�มเติม เพื�อเปรียบเทียบความแตกต่างในการใช้กลวิธีในการนาํเสนอบทละคร และนาํไปประยุกต์ใช้

กบัการเขียนเรื�องสั�น นวนิยาย หรือบทละครได ้

 

เอกสารอ้างองิ 

กาญจนา แกว้เทพ. (2541). วฒันธรรม: สื�อสารเพื�อสานสร้าง. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

ขวญัจิตร นุชชาํนาญ. (2555). ความเชื�อเหนือธรรมชาตแิละการสร้างภาวะเหนือธรรมชาติในนวนิยาย 

ของกิ�งฉัตร. มหาสารคาม : มหาวิทยาลยัมหาสารคาม. 

ตรีศิลป์ บุญขจร. (����). นวนิยายกับสังคมไทย พ.ศ. ���� – 2500. กรุงเทพฯ: บางกอกการพิมพ.์ 

นพพร ด่านสกลุ. (2549). การวิเคราะห์วรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของจูเลี�ยม กิ�งทอง. (ปริญญานิพนธ ์

การศึกษามหาบณัฑิต, สาขาวิชาภาษาไทย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

ศศิลกัษณ์ แจง้สุข. (2538). การนําเสนอภาพตัวละครเอกในละครโทรทัศน์ (รายงานผลงานวิจยั).  

กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

อภิญญา ศรีรัตนสมบุญ. (2534). การวิเคราะห์ละครโทรทัศน์ "คู่กรรม" ในการถ่ายทอดความเชื�อ และ

 ค่านิยมในสังคมไทย. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

 

 

 

 

 

 

 



   

 967 
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บทคดัย่อ  

 การวิจัยครั� งนี�  มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาลีลาการใชภ้าษาของแอกเคานตค์าํคมที�ปรากฏในสื�อ

ทวิตเตอร์ คดัเลือกคาํคมจากแอกเคานต ์“คาํคมยิ�มแฉ่ง” บนสื�อทวิตเตอร์ จาํนวน 113 ขอ้ความ ซึ� งใช้

วิธีการวิจยัแบบพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจยัพบว่า มีการใชลี้ลาการใชภ้าษา � ประเภท ดงันี�  �) การใช้

คาํ แบ่งเนื�อหาเป็น � ประเภท ไดแ้ก่  �.� การใชค้าํสัมผสั �.� การใชก้ารเล่นคาํ �.� คาํตรงขา้ม �.� การ

ใช้ความซํ� ากัน �.� การใช้คาํซํ� าโดยการใช้ไม้ยมก �.� การใช้ค ําภาษาพูด �.� การใช้คาํทับศัพท์

ภาษาองักฤษ �.� การใชค้าํผวน �.� การใชค้าํธรรมดา �) การใชป้ระโยค แบ่งเป็น � ประเภท ไดแ้ก่ �.� 

ประโยคเปรียบเทียบ ผูเ้ขียนได้สร้างข้อความโดยการใช้ประโยคเปรียบเทียบ ซึ� งการเปรียบเทียบ

ประโยคมี � ประเภท คือการเปรียบเทียบแบบขั�นกว่าและการเปรียบเทียบแบบอุปมา �.� ประโยคขดั

ความ �.� ประโยคคาํถาม ซึ� งมีการใช้ประโยคคาํถาม � ประเภท ได้แก่ ประโยคคาํถามที�ไม่ต้องการ

คาํตอบ และประโยคคาํถามที�ต้องการคาํตอบ �.� ประโยคแสดงเหตุและผล ซึ� งลีลาการใช้ภาษาของ

แอกเคานต์คาํคมนี� มีการใชค้าํและประโยคที�กินใจทาํให้ผูอ่้านจดจาํสิ�งที�อ่านไดอ้ยา่งรวดเร็วจึงทาํให้มี

ผูติ้ดตามจาํนวนมาก 

 

คาํสําคัญ: คาํคมยิ�มแฉ่ง, ทวิตเตอร์, ลีลาการใชภ้าษา 
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Abstract 

The objective of this research was to study the language style of Accounts Quotes appearing 

in Twitter media selected quotes from account "Quotes of smiles" on the Twitter medium of 113 

messages using descriptive and analytical research methods. The research results were found that 

there were 2 types of language styles as follows: 1) Using words to divide the content into 9 

categories: 1.1 rhyme 1.2 using wordplay 1.3 opposites 1.4 repetition 1.5 repeating words by using 

Yamaka 1.6 Using spoken words 1.7 Using English transliteration 1.8 Using spoonerism 1.9 Using 

common words 2) Sentence was divided into 4 types: 2.1 Comparative sentences in which the author 

created the message by using a comparison sentence. There were two types of sentence comparisons, 

namely, the comparative comparison and simile comparison. 2.2 Interrogative sentences 2.3 

Interrogative sentences in which two types of interrogative sentences were used: question sentences 

that need answers and no answer. 2.4 Sentence and cause, the style of using the language of this quote 

account was the use of touching words and sentences that made the reader memorize what they had 

read quickly, thus getting a lot of followers. 

 

Keywords: quote of smile, twitter, use of language  

 

บทนาํ 

 ในปัจจุบนัสื�อทางอินเทอร์เน็ตนับว่ามีบทบาทและมีความสําคญัต่อการดาํเนินชีวิตของมนุษย ์

เป็นอย่างมากจนกลายเป็นการสื�อสารสมยัใหม่ที�เป็นส่วนหนึ�งของการใชชี้วิตประจาํวนั ซึ� งมีส่วนช่วย

ทั�งในเรื�องการศึกษาการทาํงาน การติดต่อสื�อสารและความบนัเทิง เป็นตน้ โดยอินเทอร์เน็ต (internet) 

หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที�เชื�อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั�วโลกเขา้ดว้ยกนั โดยอาศยั

เครือข่ายโทรคมนาคมเป็นตวัเชื�อมต่อเพื�อให้คอมพิวเตอร์ทุกเครื�องสามารถสื�อสารระหว่างกนัได ้ทั�งนี�

ความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อสื�อสารและการเขา้ถึงขอ้มูลต่าง ๆ ทาํให้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมี

การเติบโตอย่างรวดเร็วและทาํให้มีการบริการต่าง ๆ มากขึ�น ไม่ว่าจะเป็นการให้ขอ้มูลข่าวสารดว้ย

ระบบ www. (world wide web) ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (e-mail) กระดาน สนทนา (webboard) อินสต

ราแกรม (instragram) เฟซบุ๊ก (facebook) รวมถึงทวิตเตอร์ (twitter) ดว้ย (Suksawat. S.,2015 : 1) 
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 จากการสํารวจการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตดา้) กระทรวงดิจิทลัเพื�อเศรษฐกิจและสังคม เผยผลการสาํรวจ

พฤติกรรมผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี ���� หรือ Thailand Internet User Behavior ����  ชี�

ทศวรรษที�ผ่านมา คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเพิ�มขึ�นอย่างกา้วกระโดดกว่า ���% ส่งผลให้ปัจจุบนัไทยมี

ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต ��.� ลา้นคน หรือราว ��% ของจาํนวนประชาชนทั�งหมด จากตวัเลขที�พุ่งสูงนี�นบัเป็น

ทั�งโอกาสและภยัคุกคามที�ภาครัฐต้องดูแล ส่งเสริม และเฝ้าระวงั ให้การใช้อินเทอร์เน็ตก่อให้เกิด

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนมั�นคงปลอดภยัไปพร้อม ๆ กนั ผ่านนโยบายที�ตอบโจทย์

การใชดิ้จิทลัเพื�อพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมไทย  

 เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เป็นเครือข่ายความสัมพนัธ์เสมือนที�ตอบสนองกบั

การสร้างสายสัมพนัธ์โยงใยให้เราได้เจอบุคคลที�คุยกันในเรื� องที�สนใจได้อย่างคอเดียวกนั สามารถ

เชื�อมโยงเพื�อนของเรา เขา้กับเพื�อนของเขา สามารถสร้างสรรค์สังคมใหม่ ๆ ให้กบัทุกคน สามารถ

เชื�อมโยงการสื�อสารภายในองคก์ร และภายนอกองค์กรเขา้ดว้ยกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซึ� งเป็นสิ�งที�

ตอบสนองรูปแบบชีวิตของมนุษย์ยุคปัจจุบัน โดยภาพรวมเครือขายสังคมออนไลน์ เป็นสื� อที� มี

ประสิทธิภาพในการสื�อสารกบัองคก์รจากปากคาํของเราเองไดเ้ป็นอยา่งดี ผูบ้ริหารองคก์รขนาดใหญ่จะ

สามารถสื�อสารกบัคนในองคก์รของคุณอยา่งมีประสิทธิภาพไม่ตอ้งประสบปัญหาการบิดเบือนขอ้ความ 

หรือการสื�อสารที�ตกหล่นอีกต่อไป  ตวัอยา่งของเว็บไซตสั์งคมออนไลน์ที�ไดรั้บความนิยม ไดแ้ก่ กูเกิล 

(Google) เวบ็ไซตย์อดฮิตอนัดบัหนึ�งไม่มีใครมาลบลา้งลงได ้ทาํหน้าที�เป็นศูนยก์ลางสาํหรับให้บริการ

เว็บอื�น ๆ ของตนเอง อาทิเช่น Google Ads, Google Analytics, Google Docs และอื�น ๆ อีกมากมาย    ยู

ทูป (Youtube) สาํหรับอนัดบั � ก็ยงัคงเป็นเวบ็ไซต์สาํหรับรับชมวิดีโออยา่ง YouTube ที�ในปัจจุบนัมีผู ้

เขา้ชมมากกว่า �� ลา้นคนต่อวนัทุกวินาที  เฟซบุ๊ก (Facebook)  เป็นแพลตฟอร์ม Social Media ชั�นนาํที�

ผูค้นทั�วโลกเลือกใชใ้หเ้ป็นตวักลางในการติดต่อสื�อสาร ทุกเดือนเวบ็ไซตจ์ะมีผูใ้ชม้ากถึง �.�� พนัลา้น

คน ทวิตเตอร์ (Twitter) เป็นอีกหนึ� งแพลตฟอร์มที�เปิดตวัในปี ���� เป็นหนึ� งในแพลตฟอร์มโซเชียล

มีเดียที�ไดรั้บความนิยมสูงสุดในปัจจุบนั โดยมีผูใ้ชง้าน ��� ลา้นรายต่อวนัและส่งทวีต (หรือโพสต)์ ��� 

ลา้นครั� งต่อวนั ชอ้ปปี�  (Shopee)  เวบ็ไซต์ชอ้ปปิ� งออนไลน์ที�ไดรั้บความนิยมในประเทศไทยจากผูข้าย

และผูซื้�อ และในช่วงตน้ปีที�ผา่นมาผูค้นหนัมาซื�อสินคา้ออนไลน์กนัมากขึ�น (Suksawat. S.,2015: 1) 

 ทวิตเตอร์ (Twitter) เป็นบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ จาํพวกไมโครบลอ็ก โดยผูใ้ชส้ามารถ

ส่งขอ้ความยาวไม่เกิน ��� ตัวอักษร ว่าตนเองกาํลังทาํอะไรอยู่ โดยเรียกการส่งขอ้ความนี� ว่า ทวีต 

(Tweet) ซึ� งแปลว่า เสียงนกร้องทวิตเตอร์ก่อตั� งขึ�นเมื�อเดือนมีนาคม พ.ศ. ���� โดยแจ็ก ดอร์ซี, บิซ 
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สโตน และอีวาน วิลเลียมส์ เจา้ของบริษทัออ็บวีโออุส และต่อมาในเดือนกรกฎาคมก็ไดเ้ปิดตวัเวบ็ไซต์

สังคมออนไลน์ ซึ� งต่อมาไดรั้บความนิยมจากทั�วโลกโดยมีผูใ้ชที้�ลงทะเบียนเขา้ใชม้ากกว่า ��� ลา้นคน

ในปี พ.ศ. ���� รวมไปถึงมีทวีตมากกว่า ��� ล้านทวีตต่อวนั และมีการคน้หาข้อมูลผ่านเว็บไซต์

มากกว่า �,��� ลา้นครั� งต่อวนันบัตั�งแต่วนัเปิดตวั ทวิตเตอร์เป็นเวบ็ไซต ์� ใน �� อนัดบัที�มีผูเ้ขา้ใชง้าน

มากที�สุด โดยไดรั้บการขนานนามว่าเป็นเวบ็ไซตส์าํหรับการส่งบริการขอ้ความสั�น บนอินเทอร์เน็ต ซึ� ง

ในภายหลงันอกจากที�จะสามารถทวีตบนเว็บไซต์แลว้ ได้มีการเปิดให้ใช้งานการส่งทวีตดว้ยการส่ง

บริการขอ้ความสั� น (SMS) และบนโปรแกรมประยุกต์ในโทรศพัท์มือถือ และสมาร์ตโฟนตัวระบบ

ซอฟตแ์วร์ของทวิตเตอร์ (Soongsomsakul, R. &  Wattanaprapa, N., 2019 : 1) 

 คาํคมยิ�มแฉ่ง เป็นแอกเคานต์หนึ� งที�ถูกสร้างขึ�นบนเว็บไซต์ทวิตเตอร์ เป็นแอกเคานตที์�ไดรั้บ

ความสนใจเป็นอยา่งมาก  ซึ� งนอกจากจะเกี�ยวกบัเรื�องทั�วไปแลว้ยงัเกี�ยวกบัประเด็นต่าง ๆ ที�ไดรั้บความ

สนใจในช่วงเวลานั�นของสังคมดว้ย โดยผูส้ร้างขอ้ความมีวตัถุประสงคเ์พื�อดึงดูดความสนใจของผูอ่้าน 

เมื�อผูอ่้านชื�นชอบก็จะแสดงออกดว้ยการกดความชอบ (Likes) หรือที�เรียกกนัว่า กดเฟบ ที�มาจากคาํว่า 

Favorite โดยเป็นทั�งการกดถูกใจ และกดบนัทึกโพสต์นั�นไวใ้นคลงัเฟบ ทั�งยงัสามารถส่งต่อ (Retweet) 

เป็นการรีทวีตสิ�งที�ชอบมาไวบ้นหน้าไทม์ไลน์ของเรา ส่วนรีทวิตพร้อมความคิดเห็น กคื็อสามารถเพิ�ม

คอมเมนต์กาํกับสิ� งที�แชร์ได้หรือแสดงความคิดเห็น (Mention) คือการอา้งถึงบุคคลที�จะกล่าวถึงใต้

ขอ้ความนั�นได ้ซึ� งเป็นการสื�อสารผ่านคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ�ง อาจกล่าวไดว้่าการนาํเสนอขอ้ความคาํ

คมลกัษณะนี�บนแอกเคานต์บนสื�อทวิตเตอร์เป็นการเปิดประเด็นในการสนทนาให้ผูร่้วมสนทนาคนอื�น

เขา้มาตอบหรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติมในประเด็นที�ตนไดเ้ปิดไวแ้ละยงัสามารถส่งต่อขอ้ความนั�น

ไปยงับุคคลอื�น ทาํใหก้ารสนทนาขยายวงกวา้งออกไปอีกดว้ย  

 การศึกษาขอ้ความคาํคมที�ปรากฏในแอกเคานต ์“คาํคมยิ�มแฉ่ง” บนทวิตเตอร์ในแง่ของลีลาการ

ใชภ้าษานั�นมีความน่าสนใจ กล่าวคือ มีการใชถ้อ้ยคาํที�สละสลวย มีสัมผสัคลอ้งจอง นอกจากนั�นยงัสื�อ

ถึงทศันคติของวยัรุ่นในปัจจุบนัไดเ้ป็นอยา่งดี การศึกษาขอ้ความคาํคมบนประเด็นที�มีผูศึ้กษามาแลว้

ส่วนใหญ่จะเป็นเรื�องเกี�ยวกบั ภาษา ตวัอกัษร และความหมายในสื�ออินเทอร์เน็ตเป็นจาํนวนมาก ดงันั�น 

ผูศึ้กษาจึงสนใจที�จะศึกษา ลีลาการใชภ้าษาที�ปรากฏในแอกเคานต ์“คาํคมยิ�มแฉ่ง” ทั�งนี�  เพื�อใหเ้ห็น

ลกัษณะลีลาการใชภ้าษาของคาํคมที�ปรากฏบนสื�อทวติเตอร์ ซึ�งเป็นแอกเคานตค์าํคมที�ไดรั้บความสนใจ

มากที�สุดบนสื�อทวิตเตอร์ใหมี้ความชดัเจนมากขึ�น อีกทั�งยงัทาํให้ทราบลกัษณะการใชภ้าษาไทยปัจจุบนั

ที�ปรากฏทางสื�อทวิตเตอร์ดว้ย การศึกษาครั� งนี� ยงัแสดงใหเ้ห็นถึงความคดิ และทศันคติของคนในสงัคม

ออนไลน์ว่ามีการเปลี�ยนแปลงไปจากเดิม 
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วตัถุประสงค์การวิจัย 

เพื�อศึกษาลีลาการใชภ้าษาของแอกเคานตค์าํคมที�ปรากฏในแอกเคานต์ “คาํคมยิ�มแฉ่ง” บนสื�อ

ทวิตเตอร์ 

 

ขอบเขตของการวจิัย 

 ในการศึกษาครั� งนี�  ผูว้ิจัยได้คดัเลือกคาํคมจากแอกเคานต์ “คาํคมยิ�มแฉ่ง” จากสื�อทวิตเตอร์ 

ระหว่างวนัที� 1 มกราคม - 31 กรกฎาคม ���� จาํนวน 113 ขอ้ความ 

 

ผลการวจิัย 

 จากการศึกษาลีลาการใช้ภาษาของคาํคมที�ปรากฏในแอกเคานต์ “คาํคมยิ�มแฉ่ง”บนสื�อทวิต

เตอร์พบว่ามีลีลาการใชภ้าษาดงันี�  

 �. การใช้คํา 

 การใช้คาํ หมายถึง การที�ผูส่้งสารเลือกใช้ถ้อยคาํ ในลกัษณะต่าง ๆ ในคาํคมยิ�มแฉ่ง เพื�อให้

บรรลุตรงตามวตัถุประสงค์ในการสื�อสารผลการศึกษาลักษณะคาํที�พบในคาํคมยิ�มแฉ่ง แบ่งเป็น 9 

ลกัษณะ ดงัต่อไปนี�  

 1.1 การใช้คาํสัมผสั หมายถึง คาํคลอ้งจองที�มีเสียงสระและมาตราสะกดอยา่งเดียวกนั เรียกว่า 

“สัมผสัสระ” และคาํคลอ้งจองที�มีเสียงพยญัชนะตน้เสียงเดียวกนัเรียกว่า “สัมผสัพยญัชนะ” สาํหรับ  

กลวิธีการใชค้าํสัมผสันบัว่าเป็นสิ�งที�ผูส่้งสารนิยมใชก้นัมากในแอกเคานต ์“คาํคม ยิ�มแฉ่ง” นี� เนื�องจาก

ทาํให้ผูรั้บสารสามารถจดจาํขอ้ความเหล่านั�นไดง่้ายขึ�น ซึ� งการใชค้าํสัมผสัคลอ้งจองนี� ถือไดว้่าเป็น

กลวิธีที�มีการใชม้ากเช่นเดียวกนักบัการใชภ้าษาพดูที�กล่าวมาขา้งตน้ โดยการใชค้าํสมัผสัในที�นี�  พบ

ลกัษณะที�นิยมใชก้็คือ“การสัมผสัสระ” ในการสร้าง แอกเคานต ์“คาํคม ยิ�มแฉ่ง” นี�  ให้มีความสัมผสั

คลอ้งจองกนั ดงัตวัอยา่ง 

 (คาํคมยิ�มแฉ่ง : � มกราคม ���� ) 
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จากข้อความนี� มีการใช้คาํสัมผ ัสที� เป็นการสัมผัสสระและตัวสะกด ซึ� งมีการใช้สระ

และตัวสะกดเดียวกัน สัมผสัคล้องจองกันในข้อความโดยมีเสียงสัมผสัคาํว่า “หล่น” กับคาํ

ว่า “คน” จะเห็นได้ว่าคาํว่า  “หล่น”  กับคาํ  “คน” นั� นมีเสียงตัวสระโอะ และตัวสะกดแม่กด

เห มือ น ก ัน  ก าร ส ร้า ง ข ้อ ค ว า มนี� ผู เ้ข ียน ต ้อ ง ก า ร ส ร้าง ให้เกิด เสี ยง ส ัมผสั ค ล ้อ ง จอ ง ทําให้

ข ้อความนี� มีความไพเราะ มีการเล่นจ ังหวะคาํคล้อ งจองอย่างสละสลวยทั� งย งัทาํให้ผู ้อ่าน

สามารถอ่านและจาํได้ง่ายและรวดเร็วขึ� น 

 1.2 การใช้การเล่นคาํ หมายถึง การนาํคาํที�มีรูปหรือเสียงพอ้งกนั หรือใกลเ้คียงกนัมาเล่นในเชิง

เสียงและความหมาย ดงัตวัอยา่ง 

 

(คาํคมยิ�มแฉ่ง : �� มีนาคม ����) 

 

 จากข้อความนี� มีการเล่นคําพ้องรูปพ้องเสียงโดยสังเกตจากคาํว่า “ชั�ว” เป็นคําที� มี เสียง

เหมือนกนัเขียนเหมือนกนัแต่ความหมายไม่เหมือนกนัคาํว่า "ชั�ว”ในความหมายแรกมีความหมายว่า เลว 

ทราม ร้ายคนไม่ดี  ไม่ดีเพราะจงใจฝ่าฝืนศีลธรรมหรือจารีตประเพณี ส่วนคาํว่า “ชั�ว” ในวรรคที� � มี

ความหมายว่า ระยะ ซึ� งในบริบทนี� ผูเ้ขียนตอ้งการทาํให้ขอ้ความนี�กลายเป็นเรื�องขบขนัหรือเป็นการเล่น

สนุกกบัภาษาทาํให้ผูอ่้านเกิดความสนุกสนาน 

 1.3 คาํตรงข้าม หมายถึง การใชค้าํที�มีความหมายต่างกนัในลกัษณะตรงกนัขา้ม เช่น พูดใหเ้ขา

รักยากหนกัหนา พูดให้เขาด่าง่ายนิดเดียว ดงัตวัอยา่ง 
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 (คาํคมยิ�มแฉ่ง : 15 กุมภาพนัธ์ ����) 

 

 จากขอ้ความนี�มีการใชค้าํตรงขา้ม จะเห็นได้จากคาํว่า “หนา” และ “บาง ซี�งเป็นคาํตรงขา้มกนั 

คาํว่า “หนา” มีความหมายว่า แน่นทึบ,มาก ส่วนคาํว่า “บาง” มีความหมายว่า มีส่วนสูงนอ้ยจากผิวพื�น,มี

ความหนานอ้ย ซึ�งในบริบทนี�แสดงใหเ้ห็นถึงความหมายตรงกนัขา้มกนัของคาํคม 

 1.4 การใช้ความซํ�ากัน คือ การเนน้การกล่าวคาํเดียวกนัซํ�าหลายครั� งและอยูใ่นขอ้ความเดียวกนั 

กเ็พื�อเป็นการเนน้นํ�าหนกัของคาํเหล่านั�น ใหมี้ความหมายเพิ�มขึ�น (Wathikthinnakorn, P., ����: ��) ซึ� ง

ในแอกเคานต ์“คาํคม ยิ�มแฉ่ง” นี� จะพบว่ามีการปรากฏของการใชค้าํเดิมซํ� ากนัในโครงสร้างประโยคอยู่

เป็นจาํนวนมาก ทั�งนี�  กเ็พราะผูส่้งสารมีเจตนาํตอ้งการที�จะเนน้ความสาํคญัของคาํเหล่านั�น เพื�อให้มี

ความหมายที�ชดัเจน ดงัตวัอยา่ง 

 (คาํคมยิ�มแฉ่ง : � กุมภาพนัธ์ ���� ) 

 ข้อความนี� เป็นการใช้คาํซํ� า  คาํว่า  “ รู้ สึก”ซึ� งมีความหมายว่า  รู้ต ัว , รู้ด้วยการสัมผสั, รู้

สาํนึก,เกิดอาการที� รู้ว่าเป็นสุขหรือทุกข์ ,เกิดลางสังหรณ์ขึ� นในใจ,มีแนวโน้มให้สันนิษฐาน

หรือคาดคะเนว่ามีอะไรเกิดขึ� นเพื�อเน้นให้เห็นถึงความหมายในการมี,ยึดถือสิ� งใดสิ� งหนึ� ง

ห รื อ อ า ศ ัย เ ป็ น ที �พึ � ง  ซึ� ง ใน ข ้อ ค ว า ม นี� สื � อ ถึง ค ว า ม รู้สึก ข อ ง ค น ส อ ง ค น ที �มีต ่อ ก ัน แ ต่ไ ม่

เหมือนกัน 
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 1.5 การใช้คาํซํ�าโดยการใช้ไม้ยมก หมายถึง การกล่าวคาํเดิมซํ� าครั� งที�สองดว้ยการใชเ้ครื�องหมาย   

ไมย้มก (ๆ) แทนคาํซํ�าคาํหลงัเพื�อเนน้ความหมายของคาํ ดงัตวัอยา่ง 

 (คาํคมยิ�มแฉ่ง : �� มกราคม ���� ) 

 

 จากขอ้ความนี� มีการซํ� าคาํโดยใชไ้มย้มก หลงัคาํว่า “คน” ซึ� งมีความหมายว่า มนุษย ์ความหมาย

ของคาํคม คือ ไม่มีใครคนใดที�สามารถแยง่ใครคนใดคนหนึ�งออกไปได ้นอกจากคน ๆ นั�นจะจงใจหรือ

เตม็ใจไปกบัเขาเอง โดยในบริบทนี�ย ํ�าคาํว่า “คน” เพื�อใหเ้นน้ว่าคนให้มีนํ�าหนกัมากขึ�น 

 �.� การใช้คาํภาษาพูด หมายถึง ภาษาที�ผูส่้งสารใชใ้นการสร้างความสนิทสนมกบัผูรั้บสารโดย

การใชค้าํที�เป็นกนัเองเสมือนกบัคนรู้จกั เพื�อทาํใหข้อ้ความสามารถเขา้ถึงผูรั้บสารไดโ้ดยง่าย ทั�งนี�  การ

ใชค้าํภาษาพดูเช่นนี�  ยงัเป็นการช่วยลดช่องว่างระหวา่งการสนทนาให้กบัผูส่้งสารและผูรั้บสารดว้ย จึง

ทาํให้ผูส่้งสารตอ้งใชค้าํภาษาพูดที�เป็นภาษาในระดบักนัเอง เพื�อสร้างความสนิทสนมกบัผูรั้บสารซึ�ง

เป็นบุคคลที�ไม่รู้จกัในการสื�อสารผา่นทางขอ้ความ ดงัตวัอยา่ง 

 

(คาํคมยิ�มแฉ่ง : �� มกราคม ���� ) 

 

 จากข้อความมีการใช้คาํภาษาพูดในการสร้างข้อความโดยมีคาํว่า “นิ” ซึ� งเป็นการใช้

คาํภาษาพูดลงท ้ายและเป็นการใช้เพื �อสร้างความเป็นกันเองในการสื�อสารกับผู ้อ่าน คาํว่า 

“นิ” เป็นคาํพูดที�ใช้พูดกับคนที�สนิทสนมคุ้นเคย ทั� งยงัเป็นการใช้เสริมท้ายคาํบางคาํ 
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 �.� การใช้คาํทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมายถึง การใชค้าํภาษาองักฤษโดยเขียนเป็นคาํไทยตาม

เสียงของภาษาเดิมหรือใกลเ้คียงกบัภาษาเดิมมากที�สุด  ดงัตวัอยา่ง 

 (คาํคมยิ�มแฉ่ง : �� มีนาคม ����) 

 

 จากประโยคขา้งตน้ มีการใชค้าํภาษาองักฤษ � คาํ คือคาํว่า ROV และ LOVE ซึ� งคาํว่า ROV คือ

เกม ROV หรือ Realm of Valor เป็นเกมที�ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในช่วงเวลาหนึ� ง การใชค้าํว่า 

ROV เป็นการทบัศพัท์โดยการย่อจาก Realm of Valor ย่อมาเป็น ROV ส่วนคาํที� � คาํว่า LOVE เป็นคาํ

ภาษาองักฤษ มีความหมายว่ารัก ในบริบทของขอ้ความนี� มีความหมายว่า หากเธอเบื�อการเล่นเกมแลว้เรา

มีความรักมาให้แทน 

 1.8 การใช้คาํผวน เป็นลกัษณะการเล่นกบัเสียงที�คนไทยรู้จกัคุน้เคยดี การผวนคาํมีหลกัคือคาํที�

นาํมาผวนนั�นตอ้งมีอยา่งนอ้ย � พยางค ์ในการผวนนั�น ให้คงเสียงพยญัชนะตน้ของแต่ละพยางคไ์ว ้

จากนั�นสลบัเสียงสระและพยญัชนะของพยางคห์นา้และพยางคห์ลงั เช่น “ตาลาย” ผวนไดเ้ป็น “ตายลา” 

ในกรณีที�คาํนั�น มีมากกว่า � พยางค ์พยางคก์ลางจะคงเสียงเดิมไว ้เช่น “หมูกินขี�กา” ผวนไดเ้ป็น “หมา

กินขี�ก”ู ส่วนใหญ่คาํที�ผวนแลว้นั�น มกัไม่มีความหมายอะไร แต่ก็มีในบางครั� งที�คาํที�ผวนแลว้นั�น ไป

ตรงกบัคาํที�มีความหมาย ดงัตวัอยา่ง 

 

 

 

 

 

  (คาํคมยิ�มแฉ่ง : � กุมภาพนัธ์ ���� ) 
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จากขอ้ความขา้งตน้มีการใชค้าํผวนคือคาํว่า “ช้างเธอมอบ” เป็นการผวนคาํ � พยางค ์โดยนาํ

พยางคแ์รกกบัพยางคสุ์ดทา้ยมาผวนกนั  พยางคต์รงกลางยงัอยู่คงเดิม ซึ�งถา้ผวนมาแลว้จะมีความหมาย

ว่า ชอบเธอไหม เป็นขอ้ความที�ส่งให้คนที�ชอบ 

 �.� การใช้คาํธรรมดา หมายถงึ การใชค้าํเขา้ใจง่าย ไม่ซบัซอ้น มีความหมายตรงตวั ไม่มีการ

ดดัแปลงรูปคาํ ดงัตวัอยา่ง 

(คาํคมยิ�มแฉ่ง : �� มีนาคม ����) 

 

 จากตวัอยา่งเป็นการใชค้าํธรรมดา ความหมายของคาํคม คือ ไม่ควรไปอยากไดห้รือตอ้งการสิ�ง

ที�รู้ทั�งรู้อยูแ่ลว้ว่าเมื�อไดสิ้�งนั�นไปแลว้จะไม่รักษา 

 

 2. การใชป้ระโยค มีประเด็นศึกษาดงันี�  

 2.1 ประโยคเปรียบเทียบ คือ ประโยคที�มีใจความเพื�อใชเ้ปรียบเทียบระหว่างสิ�งสองสิ�ง โดยใช้

รูปประโยคเพื�อเปรียบเทียบและทาํใหเ้ห็นภาพความเหมือนหรือความแตกต่างกนัระหว่างสิ�งนั�น ทั�งนี�  

ประโยคในแอกเคานต ์“คาํคม ยิ�มแฉ่ง” ที�เป็นการเปรียบเทียบนั�นสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น � ลกัษณะ 

คือ เปรียบเทียบแบบขั�นกวา่เปรียบเทียบแบบอุปลกัษณ์ ดงันี�  

   �.�.� เปรียบเทียบแบบขั�นกว่า หมายถึง การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสองสิ�ง 

โดยใชค้าํที�แสดงความเป็นขั�นกว่าในการเปรียบเทียบ คือ “กวา่, ดีกว่า” ดงัตวัอยา่ง 
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(คาํคมยิ�มแฉ่ง : �� พฤษภาคม ����) 

 

  จากประโยคขา้งตน้ มีการเปรียบเทียบประโยคแบบขั�นกว่า โดยมีคาํว่า “กวา่”เขา้มา

เป็นตวัเปรียบเทียบ ความหมายของขอ้ความนี� คือ เป็นคนที�ไม่รู้อะไรยอ่มดีกว่ารู้แลว้จะเสียสิ�งหนึ�งไป 

  �.�.� เปรียบเทียบแบบอุปมาและอุปลักษณ์ หมายถึง การเปรียบเทียบด้วยการใช้สิ� ง

หนึ� งกล่าวแทนอีกสิ�งหนึ� ง โดยการเปรียบเทียบแบบอุปมาเป็นการเปรียบเทียบว่าสิ�งหนึ� งเหมือนกบัอีก

สิ�งหนึ�ง การเปรียบเทียบดว้ยวิธีนี�  มีคาํแสดงความหมายว่า “เหมือน” ปรากฏอยูด่ว้ย เช่น เหมือน เสมือน 

ดุจ ประดุจ ดงั เพียง คลา้ย ปูน ราว ฯลฯ ส่วนการเปรียบเทียบแบบอุปลกัษณ์เป็นการเปรียบเทียบโดย

นาํเอาลกัษณะสาํคญัของสิ�งที�ตอ้งการเปรียบ ซึ� งเป็นสิ�งที�ไม่มีความสัมพนัธ์กนัมาเปรียบเทียบกนั โดย

อาจเป็นพฤติกรรมของสัตว์ หรือกริยาอาการของสิ�งต่าง ๆ มาอธิบายพฤติกรรมของมนุษยแ์ละนาํมา

เปรียบเทียบทนัทีโดยไม่มีคาํแสดงการเชื�อมโยงทั�งนี�  การเปรียบเทียบแบบอุปลกัษณ์จะไม่เป็นการกล่าว

ออกมาโดยตรงแต่ใชว้ิธีการกล่าวเป็นนยั เพื�อใหผู้รั้บสารเขา้ใจความหมายไดเ้อง ดงัตวัอยา่ง 

 

 

(คาํคมยิ�มแฉ่ง : � มีนาคม ����) 
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 จากประโยคขา้งตน้มีการเปรียบเทียบ “ความรัก” เหมือน “ไวรัส” เป็นการเปรียบเทียบแบบ

อุปมา ในบริบทนี�มีความหมายว่า ผูเ้ขียนเปรียบความรักเสมือนเชื�อไวรัสที�มนัสามารถเกิดกบัคนทุกคน

ไดต้ลอดเวลาโดยที�ไม่มีใครสามารถกาํหนดมนัได ้

 2.2 ประโยคขัดความ หมายถึง ประโยคที�มีเนื�อความส่วนแรกขดัแยง้กนัอยูก่บัเนื�อความที�กล่าว

ตามมา และมีการใชส้ันธาน “แต่” แสดงความขดัแยง้เป็นบทเชื�อม ดงัตวัอยา่ง 

  

(คาํคมยิ�มแฉ่ง : �� กุมภาพนัธ์ ����) 

 

  จากประโยคข้างต้น จะเห็นได้ว่าเป็นประโยคขัดความเนื�องจากมีคาํว่า “แต่”เป็น

คาํเชื�อมในการขดัความซึ� งในความหมายของขอ้ความนี�  จะแบ่งประโยคออกเป็น � ส่วนคือ ไม่ไดเ้ป็น

อะไรกับเขา กบั ไม่ได้อยากให้เขามีใคร โดยมีคาํว่า “แต่” มาเป็นสิ�งที�ทาํให้เห็นความขดัแยง้ชดัเจน   

มากขึ�น 

 2.3 ประโยคคาํถาม คือ ประโยคที�มีใจความเพื�อใชถ้ามเมื�อตอ้งการทราบคาํตอบสิ�งใดสิ�งหนึ�ง

จากบุคคลหนึ�ง แต่ในแอกเคานต ์“คาํคม ยิ�มแฉ่ง” นี�การใชป้ระโยคคาํถามมี � ลกัษณะ คือ ประโยคถาม

ใหต้อบและประโยคคาํถามที�ไม่ตอ้งการคาํตอบ ดงันี�  

   �.�.� ถามให้ตอบ หมายถึง ประโยคที�ตอ้งการคาํตอบรับหรือปฏิเสธ ซึ� งเป็นการตอบ

คาํถามจากสิ�งที�กล่าวมา จากขอ้มูลที�ปรากฏในหน้าแฟนเพจ “ขอ้ความโดนๆ” มีคาํถามแบบตอบรับ

ปฏิเสธเท่านั�น ซึ� งมีคาํว่า“ไหม, หรือไม่” อยูใ่นประโยคถามโดยไม่ตอ้งการคาํ ตอบ หมายถึง ประโยคที�

มีการแสดงคาํถามเพยีงเท่านั�น ซึ�งผูส่้งสารอาจไม่ไดต้อ้งการคาํตอบเสมอไป ดงัตวัอยา่ง 
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(คาํคมยิ�มแฉ่ง : �� มีนาคม ����) 

 

 จากขอ้ความที�กล่าวมาขา้งตน้เป็นการใช้ประโยคคาํถามที�ตอ้งการคาํตอบ กล่าวคือ ผูส่้งสาร

ตอ้งการที�จะถามกบัผูรั้บสารว่า ในวนัที�เหนื�อยกบัความสัมพนัธ์นี�มาก ๆ แลว้ยงัจะเรียกสิ�งนี� ว่าความรัก

อยูไ่หม ซึ� งคาํตอบของผูรั้บสารอาจเป็นการตอบตกลงหรือปฏิเสธก็ไดท้ั�งนี� ก็ขึ�นอยู่กบัผูอ่้านหรือผูรั้บ

สารว่ามีความคิดเห็นอยา่งไร 

  �.�.� ถามโดยไม่ต้องการคาํตอบ หมายถึง ประโยคที�มีการแสดงคาํถามเพียงเท่านั�น ซึ� ง

ผูส่้งสารอาจไม่ไดต้อ้งการคาํตอบเสมอไป ดงัตวัอยา่ง 

 

 (คาํคมยิ�มแฉ่ง : �� มีนาคม ����) 

 

 จากขอ้ความที�กล่าวมาขา้งตน้เป็นการใชป้ระโยคคาํถามที�ไม่ตอ้งการคาํตอบ กล่าวคือ ผูส่้งสาร

ไม่ไดต้อ้งการที�จะถามกบัผูรั้บสารว่า ตนเองขออ่านหนงัสือเล่มเดิม แลว้สามารถเขียนตอนจบใหม่ดงัที�

กล่าวมาขา้งตน้ไดห้รือไม่ แต่ผูส่้งสารกรู้็คาํตอบอยูแ่ลว้ภายในใจตนว่า “ไม่ได”้   

 2.4 ประโยคแสดงเหตุและผล หมายถึง การเสนอความที�แสดงความเป็นเหตุเป็นผลซึ�งกนัและ

กนั โดยมีเนื�อความแบ่งออกเป็น � ส่วน คือ ส่วนที�เป็นสาเหตุ ซึ� งเป็นสิ�งที�ทาํใหเ้กิดขึ�นและส่วนที�เป็น

ผล ซึ�งเป็นสิ�งที�เกิดขึ�นตามมา ดงัตวัอยา่ง 
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(คาํคมยิ�มแฉ่ง : �� มีนาคม ����) 

 

 จากขอ้ความตวัอย่างที�กล่าวมาขา้งตน้ เป็นการใชป้ระโยคแสดงเหตุและผล ที�มีเนื�อความสอง

ส่วนว่า “เพราะชีวิตมนัยงัคงตอ้งเดินต่อ” และอีกส่วนคือ “ถึงจะร้องไห้เดินก็ตอ้งเดิน” โดยส่วนแรกผู ้

ส่งสารแสดงเหตุที�เกิดว่าเป็นเพราะเส้นทางชีวิตเราไม่ไดห้ยดุเพียงแค่นี�  เรายงัคงตอ้งเดินไปขา้งหนา้ต่อ 

ผลที�เกิดขึ�นถึงแมว่้าเส้นทางชีวิตขา้งหนา้จะยากลาํบากจนตอ้งร้องไห้อีกสักกี�ครั� ง ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ�น

กต็อ้งเดินหนา้ต่อไป 

  

อภปิรายผล 

 จากการสรุปผลการศึกษาในขา้งตน้ เรื�องของลีลาการใชภ้าษาที�ใชส้ร้างขอ้ความในแอกเคานต ์          

“คาํคม ยิ�มแฉ่ง” ที�กล่าวมานี� เป็นสิ�งที�ทาํให้โดนใจผูรั้บสารไดเ้ป็นอย่างมาก กล่าวคือ เป็นขอ้ความที�ทาํ

ใหผู้รั้บสารเกิดความรู้สึกชื�นชอบ เพราะเนื�อหาในขอ้ความไดต้รงกบัเรื�องที�เกิดขึ�นจริงในชีวิตประจาํวนั 

จึงทาํใหแ้อกเคานต ์“คาํคม ยิ�มแฉ่ง” กลายเป็นที�ชื�นชอบของคนบนสื�อทวิตเตอร์ 

 ข้อความที�ปรากฏในแอกเคานต์ “คาํคม ยิ�มแฉ่ง” มีลักษณะภาษาเฉพาะที� เป็นเอกลักษณ์ 

โดยเฉพาะการใชค้าํสัมผสั เป็นการใช้คาํที�พบมากที�สุดในแอกเคานต์ “คาํคม ยิ�มแฉ่ง” ซึ� งเป็นการใช ้  

คาํสัมผสัคลอ้งจอง เพื�อการจดจาํไดง่้าย โดยการใชภ้าษาที�มีความสละสลวยเช่นนี�  ทาํให้เกิดความโดน

ใจ เพราะเป็นการเล่นเสียงสัมผสั และทาํใหข้อ้ความน่าสนใจขึ�นกว่าเดิม อีกทั�งผูส่้งสารยงัตอ้งการสร้าง

ความใกลชิ้ดเหมือนผูรั้บสารนั�นเป็นคนในสังคมเดียวกนั นอกจากนี� ยงัมีการใชค้าํผวนมีการเล่นสนุก

กบัคาํโดยการผวนคาํไปมา ทาํให้ผูอ่้านเกิดความสนุกสนานกบัขอ้ความที�ผูเ้ขียนสร้างขึ�นดว้ย การใชรู้ป

ประโยคลักษณะเด่นอย่างหนึ� ง คือ การใช้ประโยคขัดความ ซึ� งเป็นรูปแบบการใช้รูปประโยคที� มี

เนื�อความสองเนื�อความที�ขดัแยง้กนั ในขอ้ความเดียวกนั เพื�อตอ้งการใชป้ระโยคที�ขดัแยง้กนัเพื�อสร้าง

ขอ้ความใหโ้ดนใจผูรั้บสารได ้ 
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 กล่าวได้ว่า ลีลาการใช้คาํและการใช้ประโยคให้เป็นข้อความที�สร้างความขบขนัและเป็น

ขอ้ความที�กินใจ ชวนให้คิด ซึ� งสอดคล้องกบังานวิจัยของ Suksawat. S. (2015)  เรื� อง “ลกัษณะภาษา

และ  กลวิธีการใชภ้าษาแนววจันปฏิบตัิศาสตร์ ในหน้าเพจ “ขอ้ความโดน ๆ ” ในเฟซบุ๊ก” มีการใชค้าํ

สัมผสัมากที�สุด เนื�องจากเป็นขอ้ความที�สร้างให้ผูรั้บสารอ่านแลว้โดนใจ มีความตลกขบขนั รวมทั�งมี

ความกินใจและเป็นขอ้ความที�ชวนให้คิด โดยการใชล้กัษณะภาษาแบบต่าง ๆ ไดแ้ก่ การใชค้าํสัมผสั 

การใชก้ารเล่นคาํ คาํตรงขา้ม การใชค้วามซํ� ากนั การใชค้าํซํ� าโดยการใชไ้มย้มก  การใชค้าํภาษาพูด การ

ใชค้าํทบัศพัทภ์าษาองักฤษ การใช้คาํผวน รวมทั�งการใชค้าํธรรมดาจนทาํให้เกิดเป็นขอ้ความที�โดนใจ

ทั�งสิ�น 

 จากที�กล่าวมานี� แสดงให้เห็นว่า ขอ้ความต่าง ๆ ในหน้าแอกเคานต์ “คาํคม ยิ�มแฉ่ง” ส่วนใหญ่

นิยมสร้างขอ้ความให้มีความตลกขบขนัและเป็นขอ้ความที�กินใจ ชวนคิด ซึ� งทาํให้เป็นที�ดึงดูดความ

สนใจจากผูรั้บสารไดเ้ป็นอยา่งดี และยงัทาํใหผู้รั้บสารเกิดความรู้สึกถูกใจจนตอ้งกดเฟบ (favorite) และ

รีทวีต (retweet) ขอ้ความนั�น การที�เรื�องตลกไดรั้บความสนใจจากคนในสังคม ก็เนื�องมาจากเรื�องตลก

เป็นสิ�งที�อยูคู่่กบัสังคมไทยมาเป็นเวลายาวนาน ซึ� งการที�เราไดอ่้านเรื�องตลกขบขนั และบางครั� งเรื�องราว

เหล่านั�นอาจตรงกบัประสบการณ์บางอย่างในชีวิต ก็สามารถทาํให้เกิดความรู้สึกที�ดีขึ�นได ้นอกจากนี�

ความตลกยงัเป็นเสมือนส่วนหนึ�งในชีวิตประจาํวนัของคนในสังคม กล่าวคือเรื�องตลกเป็นส่วนสาํคญัที�

ทาํให้ทุกคนผ่อนคลายและทาํให้เกิดความสุข ถือได้ว่าเป็นการสร้างสีสันให้กับชีวิตที�มักพบเจอแต่

ปัญหา เพราะความสนุกสนานและความตลกขบขนันี� เป็นพื�นฐานในการดาํรงชีวิตของมนุษย ์จึงทาํให้

เรื�องตลกปรากฏอยูใ่นสังคมไทยมานาน ตลอดจนไดรั้บความนิยมอยา่งต่อเนื�องจนถึงปัจจุบนั แสดงให้

เห็นว่าเรื�องตลกเป็นสิ�งที�คนในสังคมออนไลน์ชื�นชอบและให้ความสนใจ เพราะเป็นเหตุการณ์หรือเรื�อง

ใกลต้วัที�เกิดขึ�นในชีวิตประจาํวนั ซึ� งเห็นได้จากการสอดแทรกมุกตลกไวใ้นขอ้ความต่าง ๆ มากมาย 

ดว้ยเหตุที�กล่าวมานี�  ทาํให้แฟนแอกเคานต ์“คาํคม ยิ�มแฉ่ง” ในทวิตเตอร์กลายเป็นที�ชื�นชอบของคนใน

สงัคมออนไลนแ์ละไดรั้บความนิยมจากผูค้นในสังคมอยา่งแพร่หลายอีกดว้ย 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาขอ้มูล ผูวิ้จยัพบว่ายงัมีสิ�งที�ควรศึกษาเพิ�มเติมและยงัมีมุมมองที�น่าสนใจ ดงันี�   

 1. ศึกษาลีลาการใชภ้าษาของแอกเคานตค์าํคมอื�น ๆ ในช่วงเวลาเดียวกนั เพื�อใหเ้ห็นความ

แตกต่างในการใชภ้าษา 
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 �. ศึกษาจากสื�อออนไลน์อื�น ๆ นอกเหนือจากทวิตเตอร์ เช่น เฟซบุ๊ก อินทราแกรม ไลน์ ยทููป 

เป็นตน้ 

 �. จากการศึกษาครั� งนี� ยงัสามารถเจาะประเด็นไปการศึกษาเนื�อหาอื�น ๆ ไดอี้ก เช่น กลวิธีการ

เขียนคาํคม หรือรูปแบบการเขียนคาํคม 
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พงษ์พฒัน์ วชิรบรรจง มีวตัถุประสงค์เพื�อวิเคราะห์พฤติกรรมด้านมืดของตวัละครในละครโทรทศัน์

เรื�องกรงกรรม โดยมีการนาํเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจยัพฤติกรรม

ดา้นมืดของตวัละครในละครโทรทศัน์เรื�องกรงกรรมพบว่าตวัละครมีพฤติกรรมดา้นมืดพบทั�งหมด �� 

ดา้น ซึ� งสามารถเรียงลาํดบัตามพฤติกรรมดา้นมืดที�ปรากฏในละครโทรทศัน์มากที�สุดไปหาพฤติกรรม

ดา้นมืดที�ปรากฏในละครน้อยที�สุด ดังนี�  1) ดา้นความอ่อนแอ อ่อนไหว โง่เขลา โศกเศร้า 2) ด้านการ

กา้วร้าว รุนแรง ดุร้าย 3) ดา้นการพูดจาหยาบคาย ประชดประชัน 4) ดา้นการวิตกกงัวล หวาดกลวั 5) 

ดา้นการปล่อยใหกิ้เลสครอบงาํ 6) ดา้นการเก็บกด ปกปิดความรู้สึก 7) ดา้นการเสแสร้งแกลง้ทาํ 8) ดา้น

การใส่ร้ายป้ายสีและการหาเหตุผลเขา้ขา้งตนเอง 9) ดา้นความเห็นแก่ตวั 10) ดา้นการเย่อหยิ�ง ทิฐิสูง 

ทะนงตวั 11) ดา้นการหลีกหนีปัญหา ไม่ยอมรับความจริง โดยพฤติกรรมเหล่านี� เป็นสาเหตุมาจากแรง

ขบัภายในและสิ�งเร้าภายนอกประกอบกนัซึ�งจากการสร้างตวัละครให้สมจริงโดยการให้ตวัละครแสดง

พฤติกรรมดา้นมืดออกมาอย่างมีเหตุผลนี�  ส่งผลให้ละครโทรทศัน์เรื�องกรงกรรมไดรั้บความนิยมจาก
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Abstract 

A research on character analysis of dark behavior in Pongpat Wachirabunjong's television 

drama "Karma Cage" aims to analyze the dark behavior of characters in the television drama "Karma 

Cage". The results were presented in descriptive method. The research finding showed that the dark 

behavior of the characters in the television drama Karma Cage were found in 11 aspects which were 

sorted according to the most dark behaviors that appeared in the TV drama to the least dark behavior 

that appeared in TV drama as follows: 1) vulnerable, stupid, sad, 2) aggressive, violent, brutal, 3) 

rude, sarcastic, 4) anxiety, fear, 5) self-indulgence, 6) suppression. Concealing feelings 7) Pretending 

to pretend 8) Slander and rationalization 9) Selfishness 10) High arrogance, arrogance 11) Avoiding 

problems not accepting the truth. These behaviors were caused by internal drives and external stimuli, 

which were created by realistically realistic characterization by giving the characters a rational 

expression of dark behavior. As a result, the TV drama Karma has been very popular with audiences. 

 

Keywords: behavior of character,  Karma Cage, TV drama  

 

บทนาํ 

 บทเพลงกิเลสตณัหา ความรัก โลภ โกรธ หลง เป็นนิสัยปกติของมนุษยท์ั�วไป เพราะมนุษยเ์รา

เกิดมาพร้อมกบักิเลสตณัหา ความรู้สึกนึกคิดเหล่านี� จะแสดงออกมาผ่านพฤติกรรม ซึ� งอาจจะแสดง

ออกมาในทางบวกหรือทางลบก็ได้ Monsaeng, P. (2015: 3)  กล่าวว่า พฤติกรรมด้านบวกเป็นสิ� งที�

มนุษยส์ามารถแสดงออกมาไดอ้ยา่งเปิดเผยไม่ปกปิดซ่อนเร้น เนื�องจากพฤติกรรมเหล่านี� เป็นพฤติกรรม

ที�แสดงออกมาแลว้สังคมยอมรับ แต่ในทางตรงกนัขา้มพฤติกรรมด้านลบกลบัไม่ไดรั้บการจากสังคม 

นอกจากนี�ผูที้�แสดงพฤติกรรมดา้นลบออกมาจะถูกประณามและถูกกีดกนัออกจากสังคม ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บั

ระดบัความรุนแรงของพฤติกรรมที�แสดงออกของแต่ละบุคคลดว้ย ดงันั�นมนุษยเ์ราจึงพยายามที�จะเก็บ

กดความรู้สึกทางลบไวไ้ม่ให้ปรากฎออกมาสู่สาธารณชน ทั� งนี� เพื�อให้ตนเป็นที�ยอมรับของสังคม

โดยทั�วไป หากจะเปรียบพฤติกรรมดา้นบวกอาจเปรียบได้ดังแสงสว่างที�สามารถมองเห็นได้โดยง่าย 

ส่วนพฤติกรรมทางดา้นลบนั�นเป็นความมืดที�มองเห็นไดย้าก ดงัที� Keawkanwan, S. (2001: ��-��) ได้

เปรียบเทียบจิตใตส้ํานึกของมนุษยว์่าจิตของมนุษยมี์สองส่วน คือ จิตส่วนสํานึกและจิตส่วนใตส้ํานึก 

เหมือนดั�งนํ� าแข็งลอยนํ� าในมหาสมุทร ส่วนที�ลอยเหนือนํ� าตอ้งการแสงสว่างและอากาศ ปรากฏแก่
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สายตาโลก คือ จิตหรือพฤติกรรมที�อยู่ในการควบคุมของการรู้ตัว ส่วนที�จมอยู่ใตน้ํ� าอยู่ในความมืด

มากกว่า ไม่ปรากฎแก่สายตาโลกคือจิตใตส้าํนึกที�ถูกบีบอดั เก็บกดหรือเฝ้าคอยให้สมปรารถนา เพื�อรอ

จงัหวะเหมาะสาํหรับตอบสนองต่อสิ�งเร้าที�ยงัไม่ไดท้าํหรือทาํไม่ไดใ้นภาวะปกติ 

 Monsaeng, P. (2015: �) กล่าวว่า การมองเห็นพฤติกรรมดา้นลบของมนุษยน์ั�นเปรียบเสมือน

กบัการมองหาสิ�งของในที�มืด ซึ� งตอ้งใช้แสงสว่างอื�นเป็นตวัช่วยในการมองเห็น เนื�องจากพฤติกรรม

ทางดา้นลบโดยปกติแลว้มนุษยจ์ะพยายามเก็บซ่อนเร้นเอาไว ้จะแสดงออกมาเมื�อถูกกระตุน้จากสิ�งเร้า

ภายนอกและแรงขบัภายใตจิ้ตสาํนึก ดงัที� Keawkanwan, S. (2001: �) ไดก้ล่าวถึงพฤติกรรมมนุษยต์าม

ทฤษฎีของ ซิกมนัด์ ฟรอยด์ ว่า พฤติกรรมของมนุษยท์ี�ปรากฏออกมาจากแรงซ่อนเร้นอยู่ในจิต คือ 

สัญชาตญาณ  (คือญาณ ที� ติดมาพร้อมกับการเกิดเป็นมนุษย์) และจิตใต้สํานึก (คือการสะสม

ประสบการณ์อนัมากมายที�ถูกบีบรัด เก็บกดหรือคอยเพื�อใหไ้ดจ้งัหวะเหมาะสาํหรับปฏิบติัการใด ๆ ลง

ไปให้สมปรารถนา) ดังนั� นพฤติกรรมด้านมืดของบุคคลจึงต้องใช้ทฤษฎีทางจิตวิทยาในการพินิจ

พเิคราะห์เหตุแห่งพฤติกรรมหรือแรงขบัที�ก่อใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมดา้นมืดหรือดา้นลบออกมา 

 หากเปรียบเทียบมนุษยก์บัตวัละครแลว้คงไม่แตกต่างกนัมากนกั เพราะตวัละครเป็นเครื�องมือ

ในการถ่ายทอดอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก จินตนาการและสะทอ้นสภาพสังคมในแต่ละสมยัไดอ้ย่าง

เด่นชดั ตวัละครเป็นส่วนสาํคญัส่วนหนึ� งที�ทาํให้ละครโทรทศัน์มีความโดดเด่น น่าติดตาม โดยเฉพาะ

ละครโทรทัศน์ที�สามารถสร้างสรรค์ตวัละครให้สะท้อนภาพของสังคมออกมาได้อย่างเด่นชัดมาก

เท่าไหร่ ผูรั้บชมกจ็ะยิ�งให้ความสนใจและใหก้ารตอบรับชื�นชมมากเท่านั�น  

 ละครโทรทศัน์ คือรายการทางโทรทศัน์ที�มีบทละครและเรื�องราว มีการตกแต่งฉากให้เหมือน

จริงอย่างภาพยนตร์ แต่เนื�อเรื�องจะยาวกว่า และออกอากาศเป็นตอน ๆ จนจบ ซึ� งคาํว่า ละครโทรทศัน์ 

ตามพจนานุกรม ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า ละครพูดที�แสดงทางโทรทศัน์ มีการตกแต่งฉากให้เหมือนจริง 

Thananusap, N. (2008 ) ละครโทรทัศน์ ถือเป็นรายการที�คนส่วนมากใช้เวลารับชมมากกว่ารายการ

ประเภทอื�น ๆ เพราะสามารถตอบสนองความรับรู้ของมนุษย ์ในด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างดี 

เนื�องจากความสมจริงของภาพ และเสียงที�ถ่ายทอดผ่านการแสดงออกโดยผูแ้สดง ทําให้กระตุ้น

ความรู้สึกของผูรั้บชมให้คลอ้ยตามและนาํไปสู่อารมณ์ต่าง ๆ อาทิเช่น สนุก เศร้า รัก โกรธ เป็นตน้   

 ละครกรงกรรม เป็นละครโทรทศัน์ไทยแนวชีวิตยอ้นยคุสะทอ้นสังคม ที�สร้างจากบทประพนัธ์

ของ จุฬามณี และบทโทรทศัน์โดย ยิ�งยศ ปัญญา ผูอ้าํนวยการสร้าง ธญัญา วชิรบรรจง สร้างโดย บริษทั 

แอค-อาร์ต เจเนอเรชั�น จาํกดั กาํกบัการแสดงโดย พงษ์พฒัน์ วชิรบรรจง และ ธนากร โปษยานนท์ นาํ

แสดงโดย ใหม่ เจริญปุระ, ราณี แคมเปน, จิราย ุตั�งศรีสุข, พิชชาภา พนัธุมจินดา, ปรียากานต ์ใจกนัทะ, 
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รินรดา แกว้บวัสาย,ฐกฤต ตวนัพงค,์ ชนาธิป โพธิ� ทองคาํ, วชิรวิชญ ์ไพศาลกุลวงศ,์ อรเณศ ดีคาบาเลส, 

เด่นคุณ งามเนตร ออกอากาศทางช่อง � ,มีจาํนวนตอน �� ตอน กรงกรรมออกอากาศทางสถานีวิทยุ

โทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง � เริ�มออกอากาศตั�งแต่ �� กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ���� – �� เมษายน พ.ศ. ���� และ

ในปัจจุบนัยงัมีการออกอากาศซํ� า เนื�องจากยงัคงไดรั้บความนิยมอยา่งต่อเนื�อง  

 ละครกรงกรรม ในปี ���� ปีที�ออกอากาศนั�น มีการนาํมาออกอากาศซํ� าอีก � รอบ ในปีเดียวกนั 

เนื�องจากยงัคงไดรั้บความนิยมอยา่งต่อเนื�อง กรงกรรมมีเนื�อหาเกี�ยวกบัแม่ที�มีลูกชาย�คน เป็นการเล่า

เรื�องที�ว่าดว้ยกรรมของตวัละครแต่ละคนที�พานพบกนั โดยแม่บงการลูกในทุกเรื�อง โดยเฉพาะเรื�องทาํ

มาหากิน การออกเรือน ว่าให้ทาํตามแบบที�แม่วางไวซึ้� งเป็นการอบรมเลี� ยงลูกในทางที�ผิด จึงนาํไปสู่

โศกนาฏกรรมและการสูญเสียผ่านผูค้นในตระกูลแบ ้ 

 ดงันั�นผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นว่า บทละครโทรทศัน์เรื�องกรงกรรม มีการนาํเสนอพฤติกรรมหลากหลาย

ดา้น โดยสื�อผ่านตวัละคร ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจที�จะศึกษาพฤติกรรมดา้นมืดของตวัละครทีปรากฎใน

ละครโทรทศัน์เรื�องกรงกรรม 

 

วตัถุประสงค์การวิจัย 

เพื�อวิเคราะห์พฤติกรรมดา้นมืดของตวัละครในละครโทรทศันเ์รื�องกรงกรรม 

 

ขอบเขตของการวจิัย 

 ในการศึกษาครั� งนี�  ผูว้ิจัยได้ใช้ขอ้มูลจากละครโทรทศัน์เรื� องกรงกรรม กาํกับการแสดงโดย 

พงษ์พฒัน์ วชิรบรรจง ออกอากาศทางไทยทีวีสีช่องสาม ในช่วงเดือนกุมพาพนัธ์-เดือนเมษายน พ.ศ. 

2562 

 

ผลการวจิัย 

 จากการศึกษาละครโทรทัศน์เรื� องกรงกรรม พบว่าตัวละครได้แสดงพฤติกรรมด้านมืดแบ่ง

ออกเป็น 11 ดา้น โดยสาเหตุหลกัมาจากแรงขบัภายในและสิ�งเร้าภายนอก ดงันี�  

1. ด้านความวติกกงัวล  

 จิตใตส้าํนึกแห่งความวิตกกงัวลมีอาํนาจเหนือการควบคุม ทาํให้ตวัละครแสดงพฤติกรรมดา้น

มืดในรูปแบบนี� ในลกัษณะแตกต่างกนัไป ไม่ว่าจะเป็นการหวากระแวง หวาดกลวักระวนกระวายใจ 

ตื�นเตน้ตกใจง่าย คิดมากวิตกกงัวลจนนอนไม่หลบั เป็นตน้ ในดา้นของความวิตกกงักลนี�  Keawkanwan, 
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S. (2544: 22-23) นาํแนวคิดของซึกมนัด์ฟรอยด์มากล่าวในงานเขียนของตนว่า ความกงัวลเป็นเรื�องที�

มนุษยห์ลีกเลี�ยงไม่ได ้เนื�องจากความปารถนาของมนุษยไ์ม่ไดรั้บการตอบสนองสมใจเสมอไป หรือ 

Ego ไม่สามารถควบคุม Id และ Superego ไดอ้ยา่งสมดุลตลอดเวลามนุษยจึ์งเกิดความวิตกกงัวลจากแรง

ขับของจิตใต้สํานึก ส่วนความคิดของแฮนส์ ไอแซงค์ ที�ได้กล่าวไวใ้นงานเขียนของ Wongsan, S. 

(2008: 68-69) ว่าความวิตกกังวลเป็นบุคลิกภาพในลกัษณะเปิดเผยอย่างหวั�นไหว Unstableextravert 

แบบเกรียวกราว (Choleric) ทาํให้มนุษยเ์กิดความกระวนกระวายใจหวาดระแวงต่อเหตุการณืต่าง ๆ อีก

ทั�ง Samangkun, S. (1991: 74-75) ยงัไดก้ล่าวถึงแนวคิดของคาร์เรน ฮอร์นาย เกี�ยวกบัเรื�องนี�ว่าฮอร์นาย

เชื�อเหมือนฟรอยด์ “ความรู้สึกภายใน” ซึ� งมีอยูแ่ลว้ภายในจิตใจของบุคคลไดก่้อให้เกิดความวิตกกงัวล

จาํเป็นตอ้งขจดัความรู้สึกในนั�นออกไปเสียจากจิตไร้สาํนึกจึงทาํให้หายหวาดวิตกกงักลได ้ซึ� งจากการ

วิเคราะห์พบว่าในละครโทรทัศน์เรื� องกรงกรรม มีพฤติกรรมด้านมืดในรูปแบบของการวิตกกังวล 

หวาดกลวัทั�งหมด 15 ตอน รวม 29 พฤติกรรม ยกตวัอยา่งเช่น 

 

 

   

 

 

 

 

 จากภาพขา้งตน้เป็นฉากที�เรณูนั�งคิดคนเดียวที�มุมมืดภายในบา้น วิตกกงัวล หวาดกลวั ว่ายอ้ย

นั�นจะรู้ความจริงว่าตนนั�นทาํของคุณไสยใส่เฮียใชลู้กชายของยอ้ย เรณูคิดมาก ไม่กลา้ตดัสินใจ และไม่รู้

ว่าจะทาํอยา่งไรต่อไป ไดแ้ต่นั�งนึกคิดยอ้นถึงเหตุการณ์และคาํพูดของเพื�อนที�ผบับาร์ในเรื�องของการทาํ

เสน่ห์ใส่เฮียใช ้

 จากตวัอย่างขา้งตน้เป็นการแสดงพฤติกรรมดา้นมืดของเรณู ในฉากปรากฏพฤติกรรมที�แสดง

อกถึงความวิตกกงัวล หวาดระแวงของเรณู เพราะสิ�งที�ตวัเองทาํมาไม่เป็นไปตามที�คิดไวจึ้งส่งผลทาํให้

เรณูเกิดความวิตกกงัวลถึงผลที�เกิดขึ�นไวภ้ายในจิตใตส้าํนึก 

2. ด้านการพูดจาหยาบคาย ประชดประชัน  

 พฤติกรรมด้านมืดในรูปแบบนี� จะปรากฎทั�งในลกัษณะของการใช้ถอ้ยคาํด่าว่ารุนแรง หยาบ

คาย ประชดประชนั เสียดสี ดูถูกเหยยีดหยาม รวมไปถึงการไม่รู้จกักาลเทศะในการพูด Samangkun, S. 
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(1991: 21) ได้กล่าวว่าพฤติกรรมนี� จะเกิดในกลุ่มของเด็กที�ถูกเกลียดชัง (Hated Child) เนื�องจากบุคคล

เหล่านี� จะรู้สึกว่าโลกเป็นศตัรูต่อเขา เขาจึงจาํเป็นตอ้งเป็นศตัรูต่อโลกซึ� งเป็นแนวคิดของ อลัเฟรด แอด

เลอร์ อีกทั� ง Samangkun, S. (1991: 75) ยงัได้กล่าวถึงความคิดของคาร์เรน ฮอร์นาย ว่าบุคคลที�แสดง

พฤติกรรมเช่นนี� เป็นบุคคลประเภทสู้ (Moving Against) คือประเภทวางอาํนาจ ชวนทะเลาะแต่มักจะ

ซ่อนความปรารถนาอยากให้เขารักหรือดูแลตน ซึ� งจากการวิเคราะห์พบว่าในละครโทรทศัน์เรื�องกรง

กรรม มีพฤติกรรมดา้นมืดในรูปแบบของการพูดจาหยาบคาย ประชดประชนั ทั�งหมด 14 ตอน รวม 37 

พฤติกรรม ยกตวัอยา่งเช่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากภาพขา้งตน้เป็นฉากที�ยอ้ยเขา้ไปบุกบา้นที�ให้เฮียใชก้บัเรณูพกัซึ� งในฉากนี� เป็นการปะทะกนั

โยนขา้วของออก  จากบา้นและใชค้าํพูดที�รุนแรง หยาบคายจากบทสนทนาในตอนนี�  คือ  

 เรณู : ทาํกนัขนาดนี�มาตบกนัเลยดีกวา่   

 ยอ้ย : มึงดูเมียมึงละกนันะไอใ้ช ้ทาํกนัขนาดนี�มึงยงัไม่เห็นกาํพีชมนัอีกกูกไ็ม่รู้จะพดูยงัไงแลว้   

 เฮียใช ้: เรณู ขอโทษมา้สะ 

 ยอ้ย : ก็ผิดตั�งแต่วนัแรกที�มึงจบัลูกกูมาทาํผวัไง มึงไสหัวไปเลยนะ ที�นี�บา้นกู อีตวัอย่างมึงเขา้

มา     เหยยีบบา้นกูก็เป็นเสนียดจนัไรมากพออยูแ่ลว้ ไสหวัไปเลย ยงั! มึงยงัจอ้งหนา้กอีูก  

 เรณู : สกัวนัเถอะ!!   

 ยอ้ย : ไอใ้ชมึ้งเห็นไหมวา่มนัด่ากู มนัด่ากูเนี�ย  

 เฮียใช ้: เรณูออกไปรอขา้งนอกก่อนไป   

 ยอ้ย : มึงจะไปไหน หะ! อีกะหรี�มึงจะไปไหนมึงรู้จกัอียอ้ยนอ้ยไปแลว้ 

 จากตวัอย่างขา้งตน้เป็นการกระทาํและใชค้าํพูดรุนแรงหยาบคาย เพื�อแสดงให้เห็นว่ายอ้ยไม่

พอใจตอ้งการให้เรณูออกจากบา้นและออกจากชีวิตของลูกชายตน โดยการมีปากเสียงกนันั�นยอ้ยเป็น
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ฝ่ายใช้คาํพูดรุนแรงหยาบคาย เสียดสี ดูถูกเหยียดหยาม ส่วนเรณูจะแสดงออกทางท่าทางสีหน้าโกรธ

แคน้ไม่พูดไม่จาอะไร ซึ� งจริง ๆ แลว้ยอ้ยก็ซ่อนความปรารถนาดีที�มีต่อลูกชายพยายามจะเลือกสิ�งดี ๆ 

ใหก้บัลูกไม่อยากใหลู้กมาเจอกบัคนที�ตนมองและตดัสินใจว่าเป็นคนดี 

3. ด้านการปล่อยให้กิเลสครอบงํา  

 กิเลสเป็นอาํนาจมืดที�แฝงอยู่ในจิตใตส้ํานึกมนุษยท์ุกคนและมีแรงขบัมากจนสามารถผลกัดนั

ให้มนุษย์เราแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ออกมาเพื�อตอบสนองความต้องการของกิ เลสในเรื� องนี�  

Keawkanwan, S. (2001: 15-16) ได้กล่าวถึงความต้องการของมนุษยที์�ติดตวัมาแต่กาํเนิดตามทฤษฎี

ของฟรอยด์ว่า อิด (Id) เป็นส่วนที�ติดตวัมนุษยม์าตั� งแต่เกิดและประกอบด้วยแรงขบัทางสัญชาตญาณ 

(Instinct) ที�กระตุน้ให้มนุษยต์อบสนองความตอ้งการ ความสุข ความพอใจในขณะเดียวกนักจ็ะทาํหนา้

ทีลดความเครียดที� เกิดขึ� น การทาํงาน Id จึงเป็นไปตามหลักความพอใจ (Pleasure Principle) ที�ไม่

คาํนึงถึงความเหมาะสมตามความเป็นจริงหรือความถูกตอ้งดีงาม ส่วน Samangkun, S. (1991: 22-43) 

ไดก้ล่าวถึง ลาํดบัการเกิดและอิทธิพลทางวฒันธรรมที�กระตุน้ในมนุษยต์อบสนองกิเลสตามทฤษฎีของ 

อนัเฟรด แอดเลอร์ ว่าลูกคนโตจะมีบุคลิกจริงจงั เคร่งเครียด อิจฉาริษยา เนื�องจากรู้สึกว่าตนเองถูกนอ้ง

แยง่ความรักไปและตอ้งพยายามทาํทุกวิถีทางเพื�อให้ความรักคืนมา นอกจากนี� สิ�งกระตุน้กิเลสอีกทาง

หนึ� งก็คืออิทธิพลทางวฒันธรรมโดยเฉพาะสังคมในโรงเรียนที�ส่งเสริมเรื�องการแข่งขนัมากจนเกินไป

ทาํให้เด็กเกิดการชิงดีชิงเด่น อิจฉา และเห็นแก่ตวัจนหล่อหลอมเป็นบุคลิกภาพส่วนตนและพยายามทาํ

ทุกอยา่งเพื�อตอบสนองความตอ้งการอนัเลิศจากกิเลส ดงัเช่นตวัละครในละครโทรทศัน์เรื�องกรงกรรม 

ทีแสดงพฤติกรรมดา้นมืดรูปแบบนี� ออกมามากที�สุด ไม่ว่าจะเป็นการแสดงอาการโกรธเกลียดไม่พอใจ 

การอยากไดใ้คร่มีในสิ�งที�ไม่ใช่ของตน การหึงหวง อิจฉาริษยา การเห็นผิดเป็นชอบหรือลุ่มหลงในกาม

ราคะ เป็นตน้ ซึ� งจากการวิเคราะห์พบว่าในละครโทรทศัน์เรื�องกรงกรรม มีพฤติกรรมดา้นมืดในรูปแบบ

ดา้นการปล่อยใหกิ้เลสครอบงาํทั�งหมด 11 ตอน รวม 19 พฤติกรรม ยกตวัอยา่งเช่น 
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 จากภาพขา้งตน้เป็นฉากในร้านบา้นแบ้ เป็นช่วงที�อาตงขึ�นไปบนบา้นเลยฝากให้พิไลเฝ้าเกะ

แทน พิไลพยายามเปิดเกะเพื�อดูเงินหวงัจะขโมยเงินนั�นเองแต่เกะถูกอาตงล็อกไวแ้ต่ระหว่างนั�นมีลูกคา้

มาซื�อขอพิไลลยัจึงฉวยโอกาสแอบขโมยเงินส่วนนี� ใส่กระเป๋าตนเอง หลงัจากอาตงลงมาจากบนบา้น

และเปิดเกะทาํใหพ้ิไลเห็นเงินอยูภ่ายเกะมากมายพิไลยเลยยิ�งเกิดกิเลสมากขึ�น 

 จากตัวอย่างข้างต้นเป็นการแสดงพฤติกรรมด้านมืดของพิไลเป็นการแสดงพฤติกรรมใน

รูปแบบการปล่อยให้กิเลสครอบงาํอาํนาจมืดที�แฝงอยู่ภายในจิตใจของพิไล การที�พิไลลบัมีพฤติกรรม

และนิสัยเช่นนี� เป็นเพราะมีแรงขบั มีความคบัแคน้อยู่ในใจที�ตนเองไม่ได้เป็นสะใภใ้หญ่ของบา้นแบ ้

แถมยงัแต่งงานเสร็จแม่สามีก็ไม่ไวใ้จจึงทาํให้พิไลแสดงพฤติกรรมเช่นนั�นออกมา เพื�อตอบสนองความ

ตอ้งการและความสุขของตวัเอง 

4. ด้านความอ่อนแอ อ่อนไหว โศกเศร้า  

 พฤติกรรมดา้นมืดในรูปแบบนี� จะปรากฎขึ�นเมื�อตวัละครตอ้งเผชิญปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ 

ซึ� งตวัละครมกัจะแสดงออกมาในลกัษณะของการโศกเศร้าเสียใจ จมอยู่กบัความทุกข ์การลงัเลไม่กลา้

ตดัสินใจ เชื�อคนง่าย ถูกหลอกลวง  รวมถึงการหวั�นไหวกบัเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเรื� องนี�  Wongsan, S. 

(2008: 63-65) ไดก้ล่าวถึงบุคลิกภาพของมนุษยต์ามทฤษฎีของ คาร์ล จี จุง เกี�ยวกบับุคลิกภาพของมนุษย์

ประเภทเปิดเผย หรือประเภทชอบสังคมหรือประเภทแสดงตัว (Extravert) มกัจะมีอารมณ์อ่อนไหว

รวดเร็วการแสดงออกของอารมณ์ชัดเจน ไม่ว่าจะดีใจ เสียใจ โศกเศร้า โกรธ รวมถึง Wongsan, S.  

(2008: 67-69) ได้อธิบายถึงทฤษฎีของแฮนส์ ไอแซงค ์ว่าบุคคลที�แสดงพฤติกรรมเหล่านี� ชดัเจนอยู่ใน

กลุ่มบุคลิกภาพเก็บตัวอย่างหวั�นไหว Unstabie introvert แบบครองทุกข์ (Melancholic) โดยมักจะมี

อารมณ์หวั�นไหวอยู่เสมอ ซึ� งจากการวิเคราะห์พบว่าในละครโทรทศัน์เรื�องกรงกรรม มีพฤติกรรมดา้น

มืดในรูปแบบความอ่อนแอ อ่อนไหว โศกเศร้าทั�งหมด 17 ตอน รวม 54 พฤติกรรม ยกตวัอยา่งเช่น 
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 จากภาพขา้งตน้ตวัละครแสดงพฤติกรรม คือ เฮียใช้นึกถึงคาํพูดที�ได้พูดคุยกบัยอ้ยผูเ้ป็นแม่ 

เรื�องการยา้ยที�อยูส่่งผลทาํให้เฮียใชมี้ลกัษณะโศกเศร้า เสียใจ จมอยูก่บัความทุกข ์

 จากตวัอย่างขา้งต้นปรากฏตวัละครมีความโศกเศร้าที�กาํลังเผชิญกบัปัญหาของความขดัแยง้

ระหว่างเฮียใช้กับยอ้ย นึกถึงคาํพูดของยอ้ยที�กระทาํกับเฮียใช้อย่างกบัไม่ใช่ลูก ผลักใสไล่ส่งด่าทอ

สารพดัทาํใหเ้ฮียใชเ้กบ็ปัญหาเหล่านี� ไวใ้นใจ จนแสดงออกมาดว้ยพฤติกรรมโศกเศร้า 

5. ด้านการเย่อหยิ�ง ทิฐิสูง ทะนงตัว  

 ตวัละครในละครโทรทศัน์เรื�องกรงกรรม มกัจะแสดงพฤติกรรมที�เกิดจากความตอ้งการจากจิต

ใต้สํานึกหรือ อิด (Id) ในรูปแบบของความเย่อหยิ�ง จองหองออกมาบ่อยครั� ง ดังที� Keawkanwan, S. 

(2001:15-16) ไดก้ล่าวถึงความคิดของฟรอยด์ว่ามนุษยม์กัตอบสนองความตอ้งการ ความสุข ความพอใจ 

โดยไม่คาํนึงถึงความเหมาะสมตามความเป็นจริงหรือความถูกต้องดีงามโดยเฉพาะตัวละครที�มี

บรรดาศกัดิ�  เป็นเจา้ขุนมูลนายสืบเชื�อสายจากเชื�อพระวงศ ์ซึ� งตวัละครจะแสดงออกมาในลกัษณะของ

การทะนงตน ไม่ยอมกม้หวัใหใ้คร เอาแต่ใจตนเองถือทิฐิ และยดึติดกบับรรดาศกัดิ�ของตน จนก่อให้เกิด

ความเดือดร้อนต่อตนเองและบางครั� งก็สร้างความเดือดร้อนให้แก่คนรอบขา้งด้วยเช่นกนั ในเรื�องงนี�  

Wongsan, S. (2008: 61) ไดก้ล่าวถึงบุคลิกภาพของมนุษยต์ามทฤษฎีของ คาร์ล จี จุง ว่าผูท้ี�มีบุคลิกภาพ

ประเภทเก็บตวั จะมีความเชื�อมั�นในตวัเองสูงมากมกัจะทาํอะไรมกัขึ�นกบัการตดัสินใจตนเองเป็นใหญ่ 

ถือความคิดของตนเองเป็นใหญ่ มกัทาํหรือคิดโดยผูกพนัตนเองมากกว่าคนอื�นหรือสิ�งแวดลอ้มสนใจแต่

เรื�องของตนเองมากกว่าสิ�งอื�นหรือบุคคลอื�นที�อยูร่อบขา้ง ส่วน Samangkun, S. (1991: 75) กไ็ดก้ลล่าถึง

ความคิดของ คาร์เรนฮอร์นาย เกี�ยวกบัเรื�องนี� ว่า คนลกัษณะนี� เป็นบุคคลประเภทสู้ (Moving  Against) 

คือประเภทวางอาํนาจ ชวนทะเลาะ คนประเภทนี�มกัจะเรียกร้องใหไ้ดม้าซึ� งสิทธิศกัดิ� ศรีและอาํนาจ เขา
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จะแสดงความเขม้แข็งไม่ตอ้งพึ�งใคร ไม่ไวห้น้าใคร ซึ� งพฤติกรรมดา้นมืดในรูปแบบเย่อหยิ�งจองหอง 

ทิฐิสูง ทะนงตวันี�ไดป้รากฏในตวัละครเรื�องกรงกรรมทั�งหมด 3 ตอน รวม 5 พฤติกรรม ยกตวัอยา่งเช่น 

  

   

 

 

 

 

 

 

จากภาพขา้งตน้เป็นฉากในงานแต่งงานของอาตงกบัพิไล (พิไลคู่หมั�นเก่าของเฮียใช)้ เฮียใชไ้ด้

เดินมาแสดงความยนิดีและพูดคุยอธิบายเรื�องราวที�เกิดขึ�น โดนมีเรณูเดินตามหลงัไปดว้ย ในบทสนทนา

จากภาพขา้งต้นเฮียใช้พยายามพูดคุยอธิบายเรื� องราวต่าง ๆ ให้พิไลเข้าใจ แต่พิไลแสดงกิริยารวมทั� ง

คาํพดูที�แขง็แกร่งไม่รู้สึกเสียใจ 

 จากตวัอย่างขา้งต้นเป็นการแสดงพฤติกรรมด้านมืดของพิไล ในฉากปรากฏพฤติกรรมด้าน

เยอ่หยิ�ง ทิฐิสูง ทะนงตวั จากคาํพูดของพิไลที�พูดกบัเฮียใชข้า้งตน้ เป็นคาํพูที�พูดออกไปในเชิงที�พิไลเอง

ไม่รู้สึกเสียใจ หรือเสียดายเฮียใชที้�ตอ้งเสียเฮียใชใ้หแ้ก่คนอยา่งเรณู เพราะตวัเองนั�นมีดีทุกอยา่ง ทั�งดา้น

การศึกษา ฐานะ วงศต์ระกูล ตวัเฮียใชเ้องจะตอ้งเป็นคนเสียดายในตวัพิไล พฤติกรรมของตวัละครพิไล

เป็นตวัละคนที�มีลกัษณะไม่ยอมกม้หัวให้ใคร ยึดติดกบับรรดาศกัดิ� ของตน เป็นคนที�มีความเชื�อมั�นใน

ตวัเองสูง มกัเอาความคิดของตวัเองเป็นหลกัเสมอ 

6. ด้านการก้าวร้าว รุนแรง ดุร้าย  

 จิตสํานึกที�รุนแรงของตวัละครมักจะแสดงความพฤติกรรมกา้วร้าวรุนแรงออกมาเสมอ โดย

แสดงออกมาในหลายรูปแบบบางคนแสดงออกมาโดยการทุบตี ทาํร้ายผูที้�อ่อนแอกว่าหรือคนที�ไม่มีทาง

สู้ บางคนทาํร้ายตวัเอง บางคนทาํร้ายขา้วของหรือบางคนกเ็พียงแต่แสดงสีหนา้ท่าทางโกรธแคน้เท่านั�น 

ซึ�ง Meesap, K. (2011: 86) ไดก้ล่าวว่าพฤติกรรมเช่นนี� เกิดจากสัญชาตญาณมุ่งตาย (Death Instinct) ตาม

แนวความคิดของซิกมนัด์ ฟรอยด์ โดยลกัษณะที�เด่นชัดของสัญชาตญาณนี� คือแรงกระตุน้ให้กา้วร้าว 

ทาํลาย ส่วน Wongsan, S. (20081: 68-69) กล่าวถึงความคิดของแฮนส์ ไฮแซงค์ ว่าบุคคลมีพฤติกรรม

เช่นนี�  เป็นผูมี้บุคลิกภาพแบบเปิดเผยอย่างหวั�นไหว Unstableextravert แบบเกรียวกราว (Choleric) คือ
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มักจะแสดงความก้าวร้าวออกมาเสมอ ทางด้าน Samangkun, S. (1991: 21) ได้กล่าวถึงแนวคิดของ 

อนัเฟรด แอดเลอร์ ว่าพฤติกรรมในรูปแบบนี� เกิดจากสิ�งแวดลอ้มภายในครอบครัวโดยเฉพาะเด็กที�โดน

เกลียดชงั (Hated Child) เขาจะรู้สึกว่าโลกเป็นศตัรูต่อเขา เขาจึงจาํเป็นตอ้งเป็นศตัรูต่อโลกโดยที�เด็กมี

เจตคติว่าทุกคนไม่ชอบตน ดังนั� นตนจึงต้องต่อสู้ทุกวิถีทางเพื�อให้ได้มาซึ� งสิทธิต่าง ๆ ตลอดจน

ความสําเร็จในการแกแ้คน้ แม้ไม่ไดต่้อสู้ด้วยกาํลงักายก็เอานโยบายเขา้ว่านอกจากนี�  Samangkun, S. 

(1991: 75) ยงัไดก้ล่าวถึง ทฤษฎีของฮอร์นาย ว่าบุคลิกภาพประเภทนี� เป็นลกัษณะของบุคคลประเภทสู ้

ซึ�งแสดงออกมาเมื�อตอ้งเผชิญกบัปัญหา และจากการวิเคราะห์พบว่าพฤติกรรมกา้วร้าว รุนแรง ดุร้าย ที�

ปรากฎในละครโทรทศัน์เรื�องกรงกรรมทั�งหมด 18 ตอน รวม 51 พฤติกรรม ยกตวัอยา่งเช่น 

 

 

 

 

 

 

 

  

 จากภาพขา้งตน้เป็นฉากที�ตวัละครแสดงพฤติกรรมดา้นการก้าวร้าวรุนแรง ดุร้าย โกรธแคน้

ของพี�สาวเรณู ที�กาํลงัเขา้ใจผิดว่าเรณูนั�นไปยั�วอารมณ์ทางเพศต่อสามีของตนถึงขั�นไดเ้สียกนัจนเรณูตั�ง

ท้อง แต่แท้จริงแล้วเรณูโดนขมขืนไม่ได้ยินยอมหรือยั�วยวนเอง พี�สาวเรณูได้แสดงพฤติกรรมใน

ลกัษณะทาํร้ายร่างกายซึ�งผูถู้กกระทาํคือเรณู 

 จากตวัอย่างขา้งตน้เป็นการแสดงพฤติกรรมดา้นมืดของตวัละครคือการแสดงความกา้วร้าวใน

รูปแบบของการทุบตี โดยการที�พี�สาวของเรณูนั�นแสดงพฤติกรรมกา้วร้าวทางการทุกตีเพราะมีสิ�งมา

กระตุน้ มีเหตุมีผลที�ทาํเช่นนั�น เพราะเขารู้สึกว่าตวัเองกาํลงัถูกหักหลงั ทาํใหเ้ขารู้สึกเสียใจ เพราะไม่ใช่

คนอื�นคนไกล แต่เกิดขึ�นกบันอ้งสาวของตวัเอง เลยเป็นการปลดปล่อยหรือแกปั้ญหาโดยการสร้างความ

รุนแรงออกมา 

7. ด้านความเห็นแก่ตัว  

 ตวัละครในละครโทรทศัน์เรื�องกรงกรรม จะแสดงพฤติกรรมด้านมืดในรูปแบบเห็นแก่ตวัอู่

บ่อยครั� ง โดยตวัละครมกัจะแสดงออกมาในลกัษณะของการไม่มีนํ� าใจ การคดโกง การข่มขู่ ปละการ
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พยายามทาํสิ�งต่าง ๆ เพื�อให้ได้มาซึ� งประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าวิธีการนั� นจะถูกต้องตามครรลองครอง

ธรรมหรือไม่ ความเห็นแก่ตวันี�  Wongsan, S. (2008: 61-62) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดของ คาร์ล จีจุง ว่าเป็น

บุคลิกภาพของบุคคลประเภทเก็บตวั (Introvert) โดยจุงกล่าวว่าถา้คนประเภทนี� มีความรู้สึกขดัแยง้จะ

เกิดความคบัขอ้งใจและปรับตวัในรูปการถดถอย ซึ� งจากการวิเคราะห์พบว่าในละครโทรทศัน์เรื�องกรง

กรรม มีฤติกรรมดา้นมืดในรูปแบบการเห็นแก่ตวัทั�งหมด 7 ตอน รวม 7 พฤติกรรม ยกตวัอยา่งเช่น 

  

 

 

 

 

 

 

  จากภาพขา้งตน้เป็นฉากที�ยอ้ยกบัพ่อกาํนันกาํลงัรีบหาวิธีแกไ้ขปัญหาที�เกิดให้กบัลูก

ชายและลูกสาวของตนที�ก่อเรื�องไปแอบหลงรักคนอื�นที�ไม่ใช่คู่หมายของตวัเองทั�งสองฝ่ายที�ยอ้ยกบัพ่อ

กาํนนัตั�งไว ้และรีบหาทางใหอ้าซากบัเพยีงเพญ็แต่งงานกนัโดยเร็วที�สุด 

 จากตัวอย่างข้างต้นเป็นการแสดงพฤติกรรมด้านมืดของยอ้ยกับพ่อกํานันเป็นการแสดง

พฤติกรรมในรูปแบบของการเห็นแก่ตวัของทั�งสองฝ่ายเป็นไปในลกัษณะบีบบงัคบัให้ลูกของตนทั�ง

สองไดแ้ต่งงานกนัตามความตอ้งการตามสิ�งที�ปรารถนาไว ้ซึ� งเพียงเพญ็ลูกสาวของกาํนนัไดต้ั�งทอ้งกบั

กา้นแลว้กาํนนัพยายามสร้างเรื�องแต่งใหอ้าซากบัเพียงเพญ็แต่งงานกบัใหเ้ร็วที�สุด ส่วนอาซานั�นแอบรัก

จนัตาเมื�อยอ้ยรู้ก็เกิดความร้อนอกร้อนใจไม่อยากให้อาซารักจนัตาตนเลยพยายามหาวิธีใหอ้าซากบัเพียง

เพญ็แต่งงานกนัให้เร็วที�สุด ดงันั�นพฤติกรรมดา้นมืดของยอ้ยกบักาํนันต่างฝ่ายต่างเห็นแก่ตวัเอง 

8. ด้านการเกบ็กด ปิดบงัความรู้สึก  

 ตวัละครในละครโทรทศัน์เรื�องกรงกรรม มกัจะมีพฤติกรรมดา้นมืดในรูปแบบของการเก็บกด

อารมณ์รุนแรง หรือความรู้สึกไม่สบายใจ ความคบัขอ้งใจ รวมถึงความรู้สึกรัก โกรธเกลียด โดย

พยายามปกปิดความรู้สึกที�แทจ้ริงเหล่านี� เอาไวภ้ายใตสี้หนา้เรียบเฉย ในเรื�องนี�  Meesap, K. (2011: 117) 

ไดก้ล่าวว่าการเก็บกดตามทฤษฎีของซักมนัฟรอยด์จะปรากฎในลกัษณะของการกดทบัความรู้สึกไม่

สบายใจหรือความรู้สึกผิดหวงั ความคบัขอ้งใจไวใ้นจิตใตส้ํานึกจนกระทั�งลืมกลไกป้องกนัตวั ซึ� งการ

เก็บกดเป็นกลไกทางจิตที�อนัตรายและแกไ้ขยากมากเพราะถา้เก็บกดความรู้สึกไวม้ากจะมีความวิตก
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กงัวลใจมากและอาจเป็นโรคประสาทได้นอกจากนี�  Wongsan, S. (2008: 66) ได้กล่าวถึงความเก็บกด

ตามทฤษฎีของคาร์ล จีจุงว่าบุคลิกภาพของคนประเภทที�มีอารมณ์รุนแรงแต่เก็บกดไวภ้ายในนี� เป็นคนที�

มีบุคลิกภาพแบบอินโทเวิท ชนิดมีความรู้สึกเป็นตวันาํ ซึ�งจากการวิเคราะห์พบว่าในละครโทรทศัน์เรื�อง

กรงกรรม มีพฤติกรรมด้านมืดในรูปแบบการเก็บกด ปิดบังความรู้สึกทั� งหมด 12 ตอน รวม 18 

พฤติกรรม ยกตวัอยา่งเช่น  

 

  

 

 

 

 

 

 

 จากภาพขา้งตน้เป็นฉากตอนที�อาตงสนทนากบัจนัตาทั�งสองต่างมีความรู้สึกดีต่อกนั ซึ� งฉากนี�

เป็นฉากปิดบงัความรู้สึกของจนัตาที�กาํลงัเสียใจเพราะอาตงกาํลงัจะแต่งงานโดยจนัตาเองนั�นยงัไม่ทนั

ไดต้ั�งตวั แต่ก็เลือกที�จะไม่แสดงความรู้สึกออกมา 

 

 จนัตา : มาหาอาม่าเหรอจ๊ะ ? 

 อาตง : เปล่า  จนัตาคือวา่…… 

 จนัตา : เฮียจะแต่งงานเมื�อไหร่ ยนิดีดว้ยนะจ๊ะ สึกปุ๊บแต่งปั�บเลย เมื�อกี�อาม่าก็บ่นถึงอยู่เลย ว่า

ต่อไปนี�คงไม่ไดใ้ส่บาตรพระสงฆ์อีกแลว้ 

 จากตวัอยา่งขา้งตน้ตวัละครจนัตาแสดงพฤติกรรมดา้นมืดโดยการเก็บกด ปิดบงัความรู้สึก เป็น

การแสดงความรู้สึกคบัขอ้งใจในความรักที�มีต่ออาตงเพราะอาตงกาํลงัจะแต่งงาน เป็นการแต่งงานกบั

หญิงอื�นซึ� งไม่ใช่ตน จากการสนทนานี� จนัตาเป็นผูที้�ปิดบงัความรู้สึกของตวัเองให้แสดงออกว่าตวัเอง

ปกติดี ไม่เสียใจอะไร 

9. ด้านการใส่ร้ายป้ายสีและการหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง  

 มนุษยย์่อมคิดเขา้ขา้งตนเองว่าถูกสมอ น้อยนักที�จะยอมรับว่าตนเองนั�นเป็นผูผ้ิด ดว้ยจิตใต้

สาํนึกที�รุนแรงนี�ตวัละครในละครโทรทศัน์เรื�องกรงกรรม จึงมกัจะแสดงพฤติกรรมดา้นมืดในรูปแบบนี�
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ออกมา โดยการใส่ร้ายป้ายความผิดให้แก่ผูอื้�น หาเหตุผลเขา้ขา้งตนเองว่าเป็นผูถู้ก คอยยุแยงใส่ร้ายให้

คนอื�นเขา้ใจผดิกนั ในเรื�องนี�  Wongsan, S. (2008: 113) ไดก้ล่าวถึงความคิดของฟรอยดเ์กี�ยวกบักลวิธาน

ในการป้องกนัตนเองด้วยการป้ายความผิดให้แก่ผูอื้�นและการหาเหตุผลเขา้ขา้งตนเองว่าเป็นการลด

ความวิตกกงัวลโดยการป้ายความผิดให้แก่ผูอ้ื�น กลวิธานนี� เกิดจากแรงกดดันของ Neurotic Anxiety 

และ Moral Anxiety ซึ�งตรงกบัความคดิของ Samangkun, S. (1991: 75) ที�ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีของ คาร์เรน

ฮอร์นาย เกี�ยวกบับุคลิกภาพเช่นนี� ว่า เป็นกลวิธานแห่งจิตไร้สาํนึก (Mechanisms of Unconscious) โดย

ฮอร์นายเชื�อเช่นเดียวกบัฟรอยด์ว่า เมื�อคนเราเกิดความขดัแยง้ภายในจิตใจขึ�นจะใชว้ิธีหาขอ้แกต้วับ่อย

ที�สุด ทุกคนรู้จกัหาขอ้แกต้วั โดยอา้งเหตุผลยา่งนั�นอย่างนี� เพื�อให้ตนเองคลายความหวาดวิตกกงัวลและ

ให้คนอื�นเห็นว่ามิใช่ผูผ้ิด ซึ� งจากการวิเคราะห์พบว่าในละครโทรทศัน์เรื�องกรงกรรม มีพฤติกรรมดา้น

มืดในรูปแบบการใสร้ายป้ายสีและการหาเหตุผลเขา้ขา้งตัวเองทั� งหมด 12 ตอน รวม 13 พฤติกรรม 

ยกตวัอยา่งเช่น  

 

 

 

 

  

 

 

จากภาพขา้งตน้เป็นฉากที�พ่อกาํนนัไปบา้นของกา้นแลว้ไปเจอกบัสภาพของกา้นที�เพิ�งตื�นนอนเลยด่าทอ

และตัดสินว่ากา้นนั� นเป็นคนขี� เกียจ นอนกินบ้านกินเมือง ไม่รู้จกัลุกทาํมาหากิน และที�มาบ้านก้าน

เพราะจะมาโทษกา้นว่าในงานวดัเมื�อคืนที�มีเรื�องทะเลาะเบาะแวง้กนันั�นเป็นความผดิของกา้น ซึ� งความ

จริงแลว้มนัไม่ใช่ความผิดของกา้น 

 จากตวัอย่างขา้งตน้เป็นการแสดงพฤติกรรมดา้นมืดของพ่อกาํนนั เป็นการแสดงพฤติกรรมใน

รูปแบบของการใส่ร้ายป้ายสี ซึ� งในภาพพ่อกาํนนัพูดใส่ร้ายป้านสีกา้น พยายามพูดให้กา้นนั�นเป็นคนผิด

ให้ได ้และตอ้งการจะให้คนอื�นมองว่ากา้นนั�นเป็นคนไม่ดี กา้นที�พ่อกาํนนักระทาํเช่นนี� เพราะทั�งสองมี

ความขดัแยง้กนัในเรื�องของเพียงเพญ็ และนี�ก็เป็นความขดัแยง้ภายในจิตใจเลยใชว้ิธีนี� เป็นอีกวิธีที�ใชใ้น

การแกปั้ญหาอีกดว้ย 
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10. ด้านการเสแสร้งแกล้งทํา  

 การแสดงพฤติกรรมดา้นมืดของตวัละครบางตวัมกัจะปรากฎพฤติกรรมเสแสร้งแกลง้ทาํ โดย

แสดงพฤติกรรมหน้าไหวห้ลงัหลอก แกลง้พูดดีทาํดีกบัคนที�ตนเองเกลียดหรือผูที้�มีประโยชน์ต่อตน

เพื�อให้ไดม้าในสิ�งที�ตนเองตอ้งการ รวมถึงการพยายามเลียนแบบพฤติกรรมของคนในสังคมเพื�อให้

ตวัเองเป็นที�ยอมรับ พฤติกรรมเหล่านี�ตรงกบักลวิธานป้องกนัตนเองอนัเกิดจากความตอ้งการของ อิด 

ภายใต้จิตสํานึกตามทฤษฎีของฟรอยด์ซึ� ง Wongsan, S. (2008: 115) ได้กล่าวถึงความคิดนี� ว่าเป็นการ

แสดงปฏิกิริยาตรงขา้มกบัความปรารถนาที�แทจ้ริงและเป็นการพฒันาบุคลิกภาพที�อ่อนแอ เพราะบุคคล

นั�นอยูใ่นโลกของการหลอกลวงตนเองและหลอกผูอื้�นเสมือนอยูใ่นโลกมายาอยูต่ลอดเวลา สภาพเช่นนี�

เป็นภยัต่อสุขภาพจิตเป็นอยา่งยิ�งนอกจากนี�  Samangkun, S. (1991: 75) ยงัไดก้ล่าวถึงทฤษฎีของ คาร์เรน 

ฮอร์นาย วา่การแสดงพฤติกรรมตรงขา้มกบัความรู้สึกที�แทจ้ริง โดยการหนัเขา้หา พินอบพิเทา เอาอกเอา

ใจผูอื้�นอยู่เสมอแทจ้ริงแลว้อาจซ่อนความรู้สึกเคียดแคน้ชิงชังไวใ้นส่วนลึกของจิตใจ อนัเป็นวิธีการ

คลายความคบัขอ้งใจเมื�อบุคคลตอ้งเผชิญหน้ากบัปัญหา ซึ� งจากการวิเคราะห์พบว่าในละครโทรทศัน์

เรื�องกรงกรรม มีพฤติกรรมดา้นมืดในรูปแบบการเสแสร้งแกลง้ทาํทั�งหมด 13 ตอน รวม 18 พฤติกรรม 

ยกตวัอยา่งเช่น 

 

  

  

 

 

 

 

 

 จากภาพขา้งตน้เป็นการสนทนาเรื�องงานแต่งงานของอาตง เป็นการพูดถึงเรื�องซองงานแต่งที�

ยอ้ยให้ฝ่ายหญิงมาแค่ 10 ซอง ทางพิไลจึงขอเพิ�มแลว้แม่ยอ้ยกพ็ูดออกไปว่าแค่เรื�องซองถา้คนรักนบัถือ

กนัจริง ๆ บอกปากเปล่าเอาก็ได ้ซึ� งความเป็นจริงแลว้แม่ยอ้ยกต็ั�งใจจะให้ทางพิไลแค่ 10 ซองตั�งแต่แรก

อยูแ่ลว้ แต่พิไลทนัเล่เหลี�ยมของแม่ยอ้ยเลยเอาชื�อพ่อมาอา้งว่า พ่อฝากบอกว่าให้เตรียมเรือมารับที�บา้น 

ให้จองโรงแรมที�พกัสาํหรับญาติ แต่ยอ้ยแสดงอาการอยา่งเต็มใจ ไม่มีปัญหา แต่แทจ้ริงแลว้ต่างฝ่ายต่าง

เสแสร้งแกลง้ทาํใส่กนั  
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 จากตวัอย่างขา้งตน้การแสดงพฤติกรรมดา้นมืดของตวัละครเป็นการปรากฏพฤติกรรมการเส

แสร้งแกลง้ทาํ โดยการพูดจาดี ๆ ต่อสถานการณ์ที�ตวัเองกาํลงัไม่พอใจอยู ่เพื�อไม่ให้เสียหนา้ และเป็นที�

ยอมรับแก่สังคม ซึ� งเป็นพฤติกรรมการแสดงปฏิกิริยาตรงกนัขา้มของความปรารถนาของตวัเอง 

11. ด้านการหลกีหนีปัญหา  

 พฤติกรรมด้านมืดรูปแบบนี�ปรากฎในลกัษณะของการที�ตวัละครไม่กลา้เผชิญหน้ากบัปัญหา

หลีกหนีความจริงและไม่สามารถยอมรับเรื�องราวที�เกิดขึ�นซึ� งขดัแยง้ต่อความรู้สึกของตนเองได ้ซึ� ง 

Samangkun, S. (1991: 70-75) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดของ คาร์เรน ฮอร์นาย ว่าบุคคลตอ้งเผชิญปัญหาเรื�อง

ไม่ไดรั้บความอบอุ่นทางใจและความรู้สึกเคียดแคน้ชิงชงัต่อโลก เขาแสดงวิธีการอย่างใดอยา่งหนึ�ง ใน

ที�นี� ตวัละครในละครโทรทศัน์เรื�องกรงกรรมไดแ้สดงออกมาดว้ยการหนีปัญหา โดยฮอร์นายไดจ้ดัให้

อยูใ่นบุคคลประเภทหนี (Moving Away) ซึ� งจากการวิเคราะห์พบว่าในละครโทรทศัน์เรื�องกรงกรรม มี

พฤติกรรมดา้นมืดในรูปแบบการหลีกหนีปัญหาทั�งหมด 3 ตอน รวม 5 พฤติกรรม ยกตวัอยา่งเช่น 

  
 

 

 

 

 

 

 จากภาพขา้งตน้เป็นฉากที�อาสี�กบัวรรณาพูดคุยเป็นการพูดคุยด้วยความไม่เขา้ใจเป็นการหนี

ปัญหาของตวัวรรณาที�โดนมาลามาทาํร้าย ตบตี และเตือนว่าห้ามยุ่งกบัอาสี�แฟนของตน วรรณาเลยตดั

ปัญหาการสนทนากบัอาสี�ว่าไม่ตอ้งมาพบเจอหนา้กนัอีกแลว้ก็ปิดประตูหนีใส่ 

 จากตัวอย่างข้างต้นเป็นการแสดงพฤติกรรมด้านมืดของตัวละครวรรณา เป็นการแสดง

พฤติกรรมในรูปแบบการหลีกหนีปัญหาไม่ยอมรับความจริง ซึ� งวรรณาหลีกหนีปัญหาที�ไดเ้กิดขึ�นโดย

การตดัปัญหาที�ตนกบัอาสี�ไม่ตอ้งพบเจอกนัอีก พฤติกรรมของวรรณาเป็นการไม่ยอมรับกบัเรื�องราวที�

เกิดขึ�นซึ�งเป็นสิ�งที�ขดัแยง้ต่อความรู้สึก 
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อภปิรายผล 

 จากการศึกษาพฤติกรรมดา้นมืดของตวัละครในละครโทรทัศน์เรื�องกรงกรรม พบว่าผูจ้ัดได้

ถ่ายทอดเร่องราวไวห้ลายดา้น และมีการนาํเสนอเรื�องในรูปแบบยอ้นสมยัสะทอ้นสภาพสังคมทั�งการ

อบรมเลี�ยงดูลูก ชีวิตความเป็นอยู ่ลกัษณะนิสัยของมนุษยท์ี�แตกต่างกนัไป เป็นตน้ ละครโทรทศัน์เรื�อง

กรงกรรมมีการผูกเรื�อง การสร้างปมความขดัแยง้ที�เชื�อมโยงเรื�องราวกบัเหตุการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งลงตวั

และน่าสนใจ ปัจจยัที�ส่งผลใหล้ะครโทรทศัน์เรื�องกรงกรรม กาํกบัการแสดงโดย พงษพ์ฒัน์ วชิรบรรจง 

มีความน่าสนใจ คือ การแสดงออกทางพฤติกรรมของตวัละคร มีการแสดงพฤติกรรมด้านมืดของตวั

ละครไวห้ลากหลายดา้นและสมจริง จากการศึกษาพบว่าตวัละครในละครโทรทศัน์เรื�องกรงกรรมได้

แสดงพฤติกรรมดา้นมืดถึง 11 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นความวิตกกงัวล หวาดกลวั 2) ดา้นการพูดจาหยาบคาย 

ประชดประชนั 3) ดา้นการปล่อยให้กิเลสครอบงาํ 4) ดา้นอ่อนแอ อ่อนไหว โง่เขลา โศกเศร้า 5) ดา้น

การเยอ่หยิ�ง ทิฐิสูง ทะนงตวั 6) ดา้นการกา้วร้าว รุนแรง ดุร้าย โกรธแคน้ 7) ดา้นความเห็นแก่ตวั 8) ดา้น

การเก็บกด ปิดบงัความรู้สึก 9) ดา้นการใสร้ายป้ายสีและการหาเหตุผลเขา้ขา้งตนเอง 10) ด้านการเส

แสร้งแกลง้ทาํ 11) ดา้นการหลีกหนีปัญหา ไม่ยอมรับความจริง ซึ� งลว้นแต่มีสาเหตุมาจากแรงขบัภายใน

และสิ�งเร้าภายนอกเสริมแรงซึ� งกนัและกนั ซึ� งพฤติกรรมที�ปรากฏในละครโทรทศัน์เรื�องกรงกรรมได้

ตรงกบัแนวคิดของนกัจิตวิทยาหลาย ๆ ท่านไม่ว่าจะเป็น ซิกมนัด์ ฟรอยด,์ คาร์ล จี จุง, แฮนส์ ไอแซงค,์ 

อนัเฟรด แอดเลอร์ และคาร์เรน ฮอร์นาย ได้กล่าวถึงพฤติกรรมและบุคลิกภาพของมนุษยว์่าเกิดจาก

ความตอ้งการอนัเป็นสัญชาตญาณและความวิตกกงัวลที�อยู่ในจิตใตส้ํานึก ประกอบกบัแรงกดดนัของ

สิ�งเร้าภายนอกเป็นสําคญั ดังที� Keawkanwan, S. (2001: 15-16) ได้กล่าวถึงโครงสร้างบุคลิกภาพตาม

ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ว่าประกอบดว้ยพลงั 3 ประการ คือ อิด (Id) อีโก ้(Ego) และซูเปอร์อีโก ้

(Superego) ซึ� งพลงัทั�ง 3 มีลกัษณะเฉพาะตวั แต่มีอิทธิพลต่อกนัและทาํงาน พลงัเหล่านี� ส่งผลให้มนุษย์

แสดงพฤติกรรมและมีบุคลิกภาพที�แตกต่างกนัไป รวมไปถึง Samangkun, S. (1991: 7-21) ที�ได้เน้นย ํ�า

ถึงอิทธิพล 2 ประการ ที�มีผลต่อการสร้างบุคลิกภาพ ตามทฤษฎีของแอดเลอร์ ว่าบุคลิกภาพมนุษยเ์กิด

จากสิ�งที�เป็นมาแต่กาํเนิดและสิ�งแวดลอ้มเป็นสิ�งสาํคญั  

 การที�ละครโทรทัศน์เรื� องกรงกรรมสอดแทรกพฤติกรรมด้านมืดให้แก่ตัวละครได้อย่าง

เหมาะสมนี�  มีชีวิตจิตใจ มีรัก โลภ โกรธ หลง มีดา้นมืดดา้นสว่างเหมือนมนุษยท์ั�วไปในสังคม ซึ� งตรง

กบัแนวคิดของ Konkanan, W. (1979 : 99) ไดก้ล่าวถึงแนวการสร้างตวัละครใหส้มจริงวา่ตวัละครที�เป็น

คนจะดูสมจริงก็ต่อเมื�อแสดงความเป็นธรรมชาติของปุถุชน คือ เป็นที�อาศยัของกิเลสและอวิชชา คือ 

ความโลภ โกรธ หลง อิจฉาริษยา โง่เขลาฯลฯ ในสัดส่วนที�ต่างกนัในแต่ละคน ทั�งนี� ยอ่มขึ�นอยูก่บัปัจจยั
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ที�สําคญัสองปัจจัย คือ พนัธุกรรมหรือกาํเนิดของตวัละครกบัสิ�งแวดลอ้ม ได้แก่ การเลี� ยงดู การศึกษา 

การอบรมและประสบการณ์ทั�งทางตรงและทางออ้ม ซึ� งละครโทรทศัน์เรื�องกรงกรรมไม่เพียงแต่จะให้

คุณค่าในดา้นบนัเทิงอารมณ์แก่ผูช้มเท่านั�น แต่ยงัให้คุณค่าดา้นสติปัญญาควบคู่ไปกบัความเพลิดเพลิน 

ละครโทรทศัน์เรื�องกรงกรรม จึงไดรั้บความนิยมจากผูช้มและไดมี้การนาํมาออกอากาศซํ� าในปีเดียวกนั

อีกดว้ย 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาขอ้มูล ผูวิ้จยัพบว่ายงัมีสิ�งที�ควรศึกษาเพิ�มเติมและยงัมีมุมมองที�น่าสนใจ ดงันี�   

 1. การวิจยัในครั� งนี� เป็นการวิเคราะห์พฤติกรรมดา้นมืดของตวัละครในละครโทรทศัน์เรื�องกรง

กรรม ที�มีการนาํเสนอเนื�อหาทางพฤติกรรมดา้นมืดหรือเนื�อหาที�ไม่เหมาะสม ดงันั�นจึงควรมีการศึกษา

พฤติกรรมด้านดีของตัวละครในละครโทรทัศน์เรื� องกรงกรรม เพื�อเปรียบเทียบข้อแตกต่างของ

พฤติกรรมของตวัละครทั�งสองดา้น 

 2. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมดา้นมืดของตวัละครในละครโทรทศัน์เรื�องอื�น ๆ เชิงเปรียบเทียบ 

เพื�อวิเคราะห์ความเหมือนหรือความต่างของพฤติกรรมดา้นมืดของตวัละครในแต่ละเรื�อง 
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Abstract 

The objectives of this study were 1) to explore language choices found on shop name on 

Bulamduan Road, and 2) to explore linguistic strategies found on shop name on Bulamduan Road. 

The data was collected by capturing all the shop signs on Bulamduan Road. The researchers analyzed 

the data by using the framework of linguistic strategy. The result indicates that there were 71 shop 

signs on Bulamduan Road. Considering the language choices, monolingual signs were found the most 

(66%), followed by bilingual signs (34%), whereas multilingual sign was not found. Focusing on 

linguistic strategies, the result showed that the most frequently use of linguistic strategies on signages 

was transliterations (25%), followed by hybrid syntactic structures (20%) and multi-strategies (11%). 

However, the study also found that there were 26% of the signs that cannot be classified into this 

linguistic strategy framework due to they were named in authentic Thai language and authentic 

English language.  

 

Keywords: signage, linguistic landscape, language choices, linguistic strategy, Bulamduan Road 

 

Introduction 

 Linguistic Landscape (LL)is the language that is used in public places and commonly seen in 

everywhere such as public road signs, advertising billboards, street names, place names, commercial 

shop signs, and public signs on government buildings combines to form the LL of a given territory, 

region, or urban agglomeration (Landry &Bourhis, 1997). It has been explained as somewhere at the 
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junction of sociolinguistics, sociology, social psychology, geography, and media studies. 

Sociolinguistics concept is used as scholars’ study how languages are actually used in different 

societies, from large metropolitan centers to Amazonia. (Spolsky&Cooper, 1991; Ben-Rafael, 

Shohamy, Amara and Trumper-Hecht, 2006).Linguistic landscape studies have regularly shown the 

important role that English plays as an international language in the world today (e.g. Blommeart, 

2013; Ben-Rafael &Barni, 2010). The study of linguistic landscape has become an increasing 

important approach to understanding multilingualism in the social context. (Spolsky, 2009). 

Linguistic Landscape provides information about the social linguistic elements of various groups in 

the area as well as relationship status between them (Ben-Rafael et al, 2006; Landry &Bourhis 1997; 

Reh 2004). Language choices, in addition, also reflect objectives of each sign in LL. People choose 

words, styles, and language to suit their various needs concerning the communication of ideas, the 

association with and separation from others (Coulmas, 1997). This study, therefore, explored 

language choices of monolingual, bilingual, and multilingual signage that found on Bulamduan 

Road. 

Signageis used to attract customers and to create their own unique shop. Public signage can 

also illustrate the objectives, ideas and intentions of shop owners.Backhaus (2006) defines a sign as 

“any piece of written text within a spatially definable frame”. In many countries, English language is 

used on signboard mixing with their national languages in order to variety of language are used by 

the people of particular areas. From 2012 to the present, Buriram was promoted for its tourist 

destinations and sport events such as Super GT racing, Moto GP, and Buriram Marathon.With the 

growth of tourism, restaurant and accommodation business in Buriram has increased continuously to 

serve tourists who travel continuously during the year. Bulamduan Road is one of economic roads in 

Buriram as it is surrounded by hotels, accommodations, café, and restaurants. It is also the only road 

that straight into bus terminal services, which is the main transportation  of Buriram province. 

Therefore, the researchers are interested in exploring signage along Bu Lamduan Road in order to 

study language choices and linguistic strategy. 
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Research objectives 

 1. To explore language choice found on shop name on Bulamduan Road 

2. To explore linguistic strategies use to create on shop name signs on Bulamduan Road 

 

Methodology 

 This study was a mixed-method research design which investigate thelinguistic landscape 

study of signages on Bulamduan Road. Linguistic strategies were collected and developed as a 

framework for this study. The researchers collected the data by capturing shop signage with camera 

on mobile phones starting form the T- junction between Jira Road and Bulamduan Road to the 

intersection between Bulamduan Road and Thani Road. The photos of shop signage were analyzed 

through language choices and linguistic strategies. 

 

Table 1 

Linguistic Strategies Framework 

Linguistic Strategies Definition 

Transliterations Something written, especially copied from one medium to another, as a 

typewritten version of dictation 

Lexical Blends A word blend is formed by combining two separate words with 

different meanings to form a new one. 

Acronyms an abbreviation formed from the initial letters of other words and 

pronounced as a word 

Speech Act something expressed by an individual that not only presents 

information but performs an action as well. 

Onomatopoeic The word related the good sold or product are used to be a shop name 

Multi strategies The languages use on sign more than one strategy 

Non-classified 

strategies 

The languages use on sign don’t follow researchers’ 

framework and linguistic role 

 



   

 1005 

Results 

 It was found that the shop signs on Bulamduan Road were presented inmonolingual language 

the most (66%), followed by bilingual language (34%) whereas the useof multilingual language was 

not found.In term of languages both Thai and English languages were found on themonolingual shop 

signs. It was found that Thai language the most (87%), followed byEnglish (13%). The result also 

showed that on bilingual signs, Thai and Englishlanguage were found the most (96%), followed by 

Thai and Chinese (4%). 

 

Table 2 

Language Choices Found on Shop Signs on Bulamduan Road 

Language Choices Languages Found on Shop 

signs 

Monolingual language (66%) Thai  (87%) 

English (13%) 

Bilingual language (34%) Thai – English (96%) 

Thai – Chinese (4%) 

Multilingual language (0%)  

In term of linguistic, literary and rhetorical strategies play a role in creatingsigns on 

Bulamduan Road. Linguistic strategies onBulamduan Road were presented the most in “non-

classified” (26%) withmonolingual (95%) in Thai (86%) and English (14%), and bilingual (5%) in 

Thai andChinese (100%) followed by “transliterations” (25%) with monolingual (39%) in 

Thai(100%), and bilingual (61%) in Thai and English (100%). The third most were“hybrid syntactic 

structures” (20%) with monolingual (100%) in Thai (93%) andEnglish (7%). 
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Table 3 

Linguistic Strategies Found on Shop Signs in Bulamduan Road 

Linguistic Strategies Language Choices Languages 

Acronym  6(9%) Monolingual  3(50%) 

 

Bilingual  3 (50%) 

Thai 1 (67%), 

English 2 (33%) 

Thai – English 3 (100%) 

Hybrid SyntacticStructures  

14(20%) 

Monolingual 14 (100%) 

 

Bilingual 0 (0%) 

Thai 13 (93%), 

English 1 (7%) 

 

Lexical Blends  1(1%) Monolingual 0 (0%) 

Bilingual 1 (100%) 

 

Thai – English 1 (100%) 

Onomatopoeic  1(1%) Monolingual 0 (0%) 

Bilingual 1 (100%) 

 

Thai – English 1 (100%) 

Speech Act  1 (1%) Monolingual 1 (100%) 

Bilingual 0 (0%) 

Thai 1 (100%) 

Transliterations 18 (25%) Monolingual 7 (39%) 

Bilingual 11 (61%) 

Thai 7 (100%) 

Thai – English 11 (100%) 

Multi-Strategies 8 (11%) Monolingual 1 (12%) 

Bilingual 7 (88%) 

Thai 1 (100%) 

Thai – English 7 (100%) 

Non-Classified strategies22 

(26%) 

Monolingual 21 (95%) 

 

Bilingual 1 (5%) 

Thai 18 (86%), 

English 3 (14%) 

Thai – Chinese 1 (100%) 

Total (100%)  Thai 41 (58%), 

 English 6 (9%), 

Thai – English 23 (32%), 

Thai – Chinese 1 (1%) 
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Discussion 

 This study found that Thai language is used on signs the most because it is served as an 

official language for Buriram people and almost tourist are Thai people. Therefore, many shop signs 

use Thai language for giving information that specific to Thai people.The result also showed that the 

most frequently use of linguistic strategies wastransliterations (25%). Most of transliterations 

strategies was trans from English to Thaithat related with Thongthong’s(2016) study, which found 

that transliterations was found the most that show Thailand has borrowing words fromothers 

countries to create shop signs for attract both of Thai and foreign customersand easier to 

understanding. 

 It was found that some signs were written by wrong grammatical such as“SHOP COFFEE” 

and “สเตก็สีสม้ Steak House Orange”. The wrong grammaticalwriting may cause by the shop owner's 

intention or shop owner’s design thepronunciation of the sign to make it easier to pronouns the shop 

name to attract Thaicustomers. Another possible reason is the shop owner lacks English grammatical 

knowledge. 

Picture 1 Bilingual shop sign 

The study also found some signs used English words, but some words wastranslated from 

English to Thai word . Some of them presented both Thai and English words in one sign. Forexample, 

the shop name is “คอฟฟี�  Duck”. The word “คอฟฟี� ” is transliterated from“coffee” in English. This 

could be implied that since the word coffee is well knownamong Thai people, using transliterations 

strategy is the way to get attention from thecustomers and it is the way to communicate to the 

customers about the product. 
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Picture 2 Bilingual shop sign 

Suggestions  

1. The future studies should be surveyed more billboards and traffic sign.  

 2. The future studies to study not only shop name and accommodation nameshould be focus 

on details of shop signage. 

3. The future studies should be surveying more signage on tourist attractionsin Buriram 

province. 
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Abstract 

  The purposes of this study were 1) to investigate the use of grammar learning strategies of 

Business English major students at Buriram Rajabhat University 

 and 2) to compare the use of grammar learning strategies between low and high proficiency students 

who are studying in Business English major at Buriram Rajabhat University. The populations were 

330 Business English major students. The samples were 77 first year students in Business English 

major selected by simple random sampling. The research instruments were the Oxford placement test, 

questionnaire and semi- structured interview. The statistics for data analysis included frequency, 

percentage, mean and standard deviation. The findings of the study indicated that the use of grammar 

learning strategies of the first year Business English major students as a whole was at a high level. 

When considering in each strategy, it was revealed that “Social-Affective Strategies” received the 

highest level, followed by “Cognitive 5 Strategies” while “Metacognitive Strategies” received the 

lowest level, respectively and the results in the use of grammar learning strategies between low and 

high proficiency students were in the same way including they ask teachers, taking notes and learn 

more on internet when they do not understand in grammar learning. The researchers expect that the 
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results of the study will be beneficial for English grammar teaching and learning that is beneficial in 

the future.   

 

Keywords: grammar, learning strategies, low and high proficiency students   

 

Introduction 

In 2012, Ahmadi & Mahmoodi’s states that the English language is the key to prosperity. It is 

an international language. There are millions of people around the world in 49 countries who speak 

English by learning the English language the students can communicate with other people and acquire 

information in English that can help our people promote their businesses and strengthen the economy 

of our country. The student can learn about skills for daily life, and about religions, science and 

technologies that have been developed in English speaking countries.  

  For, “grammar is just as important an instrument of communication, and a text cannot be 

written cohesively without attention being paid to how meaning is being expressed through 

grammar.” (Muncie, 2002, p. 183). Furthermore, learning grammar is a significant aspect of language 

learning. If learners do not have a deep and good knowledge of grammar, they will certainly commit 

many mistakes in writing or speaking. 

  In addition, learning strategies as defined by Oxford (1990) refers to “actions and thoughts 

that learners consciously employ to make language learning and/or language use easier, more 

effective, more efficient, and more enjoyable.” Thus, given that all other factors which may affect 

language learning such as type of instruction are controlled, it is the type and amount of adopted 

learning strategy which discriminates poor and good learners, not totally but for sure to a great extent, 

in a specified EFL setting such as Business English Students.  

Grammar learning strategies can be classified into cognitive strategies for learning grammar 

(CSLG), metacognitive strategies for learning grammar (MSLG), affective strategies for learning 

grammar (ASLG), and social strategies for learning grammar (SSLG). Every subcategory is 

embodied with the relevant specific items. Griffiths (2008) stated that grammar learning strategies as 
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one of the main strategies, which would help the successful learning of a new language, possess 

distinctive characteristics. 

The importance of the issue of the cultural background and ethnocentric bias might 

jeopardize the generalizability of the results of previously done research on language learning 

strategy. Thus, in this study, the problem is found that students do not have basic knowledge about 

grammar and therefore do not use grammar correctly. Thus, the researchers are interested to study in 

an investigating grammar learning strategies use of business English students at Buriram Rajabhat 

University this study sets out to investigate the use of grammar learning strategies of Business 

English students and to compare the use of grammar learning strategies between low and high 

proficiency students. 

 

Research Objectives 

 This study designed to achieve the following objectives: 

2.1 To investigate the use of grammar learning strategies of Business English students at 

Buriram Rajabhat University. 

            2.2 To compare the use of grammar learning strategies between low and high proficiency 

students who are studying in Business English Major at Buriram Rajabhat University. 

 

Research Methodology 

3.1 Population and Samples 

3.1.1 The population of this study was 330 Business English major students at Buriram 

Rajabhat University in the first semester of academic year 2020. 

3.1.2 The samples for quantitative were 77  first year Business English major students who 

studied a grammar course at Buriram Rajabhat University in the first semester of academic year 2020. 

They were selected by simple random sampling. 

3.1.3 The samples for qualitative were 10 first year of Business English major students 

divided into 5 high proficiency students and 5 low proficiency students who studied a grammar 
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course at Buriram Rajabhat University in the first semester of academic year 2020. They were 

selected according to placement test score. 

3.2 Research Instruments 

3.1 Grammar Placement Test  

The Oxford Placement Test consists of listening and grammar sections. The listening section 

consists of 100 items. It takes approximately ten minutes to complete the listening test. Test-takers 

are asked to choose the correct word which they hear in short sentences from two choices. This type 

of test is a phonemic discrimination task in which the test-takers’ task is to distinguish two words 

which differ by one phoneme. 

The grammar section consists of 100 items. Fifty minutes are allotted for completion. Test-

takers are asked to read the system with a blank and to choose one of the three options for the blank. 

The test type is a multiple-choice task (Allan. 2004) 

This research studies only grammar to compare the use of grammar learning strategies 

between low and high proficiency. Therefore, normality tests were computed. For the OPT scores, the 

Kolmogorow-Smirnov test, D (129) = 0.06, p = 0.20, and the Shapiro-Wilk test, D (129) = 0.99, p = 

0.40, confirmed that the distribution did not significantly deviate from normality. The correlation the 

scores on the OPT (r = 0.58) were statistically significant, p < 0.00 which may lead to discrepancies 

in proficiency level decisions. The OPT measured a larger range of proficiency with item difficulty 

estimates spanning 6.43 logits (max: 2.90; min: -3.53). The average error associated with the item 

estimates on the OPT was acceptable at 0.23 from Hideki, Mariko, & Wistner (2009). 

3.2.2 Questionnaire 

The questionnaire consists of 3 parts as follows: 

Part 1: This section was about the personal information of the samples. The samples were 

required to answer the research questions about gender, year and score from Placement test. This part 

was in the form of a check list. 

Part 2: This section comprises of 30 statements of a five-point rating scale questionnaire with 

Likert’s rating scale. It aims to investigate the use of grammar learning strategies of Business English 

major students. The five-point Likert’s scales used were as follows: 
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       Meaning         Opinion Level 

       5 means          Always Use 

       4 means         Often Use 

       3 means          Occasionally Use 

       2 means          Seldom Use 

       1 means          Never Use 

Part 3: This section was about the additional opinions on the grammar learning strategies 

used. It was the open-ended form in which the samples can write their suggestions or comments 

down.  The above questionnaire was constructed and developed gradually as follows: The researchers 

studied theories and principles from textbooks, documents, articles and related literatures. 

The researchers reviewed the literatures on how to construct the grammar learning strategies 

questionnaires as defined by Likert or five point rating scales. The researchers constructed the draft 

questionnaire with 30 statements adapted from Gurata (2008). The researchers proposed the 

statements of the questionnaire to the advisor to check the correctness and appropriateness. Then the 

researchers revised and edited some items in the questionnaire statements according to the advisor’s 

suggestions and comments. The revised questionnaire statements were examined by the three experts 

to check the correctness and appropriateness. The researchers calculated to find out the mean scores. 

The appropriate score at 3.50 and upper was considered that the statement can be used. The 

researchers organized the approved statements and tried out with 30 Business English major students, 

who were not the samples. The researchers calculated the reliability of the questionnaire by using the 

Coefficient Alpha of Cronbach (α-coefficient) in which the value must be at least 0.70 Srisa-ard 

(2006). 

3.2.3 Semi-Structured Interview 

    The semi-structured interview was used to obtain  in-depth information about grammar 

learning strategies, to investigate the use of grammar learning strategies of the Business English 

major students. The six interview questions are gradually formulated as follows: The researchers 

reviewed the literature on how to construct the interview. The researchers constructed five questions 

in both Thai and English versions. The researchers proposed the interview questions to the advisor to 
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check the correctness and appropriateness. Then the researchers revised and edited the questions 

according to the advisor’s suggestions and comments. The revised questions were examined by the 

three experts (the same as checking the questionnaire) to check the face validity. The researchers 

revised and edited the interview questions to be part of the interview. 

3.3 Data Collection 

The data collection was conducted step as follow: 

       3.3.1 The researchers distributed the Oxford placement test to the sample group, they 

were required to test. After that, the researchers collected the score from the test and selected 5 

students who got high scores and 5 students who got low scores to interview. 

       3.3.2 The researchers distributed the questionnaire to the Business English major 

students, they were required to fill out the questionnaire, then the researchers collected the data by 

themselves at Buriram Rajabhat University during 20-21 October 2020. 

       3.3.3 The final version of the semi-structured interview guide was administered to 10 

Business English major students. The Thai version was used to interview the Business English major 

students. Each of the 10 interviewees was interviewed for approximately 5 minutes. Each interview 

was audio-taped to ensure that all the information is recorded and can be reviewed afterwards. After 

the interviews have been completed, the audiotape was transcribed. 

3.4 Data Analysis 

          3.4.1 Grammar Placement Test 

After checking the score of the grammar placement test, the score was compared with the 

low and high proficiency students. Mean score of the test were used to selected the sample in 

interview divided into 5 low proficiency students who take low score S.D and 5 high proficiency 

students who take high score S.D 

       3.4.2 Questionnaire 

After checking the completion of each questionnaire, the data gathered from the 

questionnaire were statistically analyzed by using Statistic Package for Social Science (SPSS) mainly 

focusing on the descriptive statistical analysis i.e. alpha coefficient, frequency, percentage, mean, and 

standard deviation. The statistical devices employed in this study are as follows: 
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    3.4.2.1 Alpha coefficient of Cronbach was used to calculate the reliability of the 

questionnaire. 

    3.4.2.2 Frequency (f) and Percentage (%) was used to calculate the data of the personal 

information of the samples. 

    3.4.2.3 Mean (x) and standard deviation (S.D) were used to investigate the use of grammar 

learning strategies of Business English major students. The following criteria are employed for 

interpretation by Oxford and Burry-Stock (1995). 

     3.4.2.4 Content analysis technique will be used to analyze the data from the open-ended 

form.  

        3.4.3 Semi-structured Interview 

The interview was done by selecting five students with high scores and five students with 

low scores from oxford placement test. The semi-structured interview was used to obtain the in-depth 

information about grammar learning strategies of the Business English major students from the semi-

structured interview was analyzed by content analysis technique. 

 

Research Results 

  The results were presented according to the research objective as follows: 

  4.1 General Information 

 There were 77 Business English major students at Buriram Rajabhat University, who 

responded to the questionnaire. In this part, they were required to specify their general information 

which is gender and Oxford placement test score. 

Table 4.1 shows an outline of the general information of the sample as follows: 
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Table 1  

General Information 

General Information Sample (n=77) 

                Frequency                                  Percent 

1. Gender 

 Male 

 Female 

 Total 

 

8 

69 

77 

  

10.40 

89.60 

100.00 

2. Oxford placement test 

score 

  

22 2 2.60 

27 4 5.20 

28 4 5.20 

29 3 3.90 

30 5 6.50 

31 4 5.20 

32 3 3.90 

33 4 5.20 

34 2 2.60 

35 5 6.50 

36 4 5.20 

37 3 3.90 

38 5 6.50 

39 4 5.20 

40 3 3.90 

41 3 3.90 

42 5 6.50 
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Table 1 (cont.) 

 

 

As shown in Table 1, it presents the details of gender and Oxford placement test score. 

In terms of gender, there were 69 females (89.60%) and 8 males (10.40%). 

In terms of Oxford placement test score, there was 1 student have the highest score at 54 (1.30%), 

followed by 1 student has scored 53 (1.30%), and 2 students have the lowest score at 22 (2.60%). 

 

4.2 The Use of Grammar Learning Strategies of the first year Business English Major Students 

at Buriram Rajabhat University 

The use of grammar learning strategies of the first year Business English major students are 

presented in Table 4.2 below. 

 

General Information Sample (n=77) 

                Frequency                                  Percent 

2. Oxford placement test 

score 

  

43 3 3.90 

44 2 2.60 

46 3 3.90 

47 1 1.30 

49 1 1.30 

50 1 1.30 

52 1 1.30 

53 1 1.30 

54 1 1.30 

Total 77 100.00 
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Table 2 

The Use of Grammar Learning Strategies of the first year Business English Major Students at 

Buriram Rajabhat University 

 

Categories  S.D. Meaning 

Cognitive Strategies 3.51 0.88 High 

1. When I learn a new grammar structure, I try to 

associate it with other structures that I already know. 

3.44 0.80 Moderate 

2. When I learn a new grammar structure, I try to classify 

it under a group of similar things. (e.g. verbs, tenses, etc.) 

 

3.47 

 

0.74 

 

Moderate 

3. When I learn a new grammar structure, I compare it 

with my own language by thinking of its equivalent in 

my native language. 

3.47 0.84 Moderate 

4. When I see a new grammar structure, I use the 

context/situation, the dialogue, or the picture in order to 

understand its meaning. 

 

3.71 

 

0.81 

 

High 

5. When I see a new grammar structure, I examine the 

parts of that structure. 

3.47 0.93 Moderate 

6. When I see a new grammar structure, I try to infer the 

rules about that structure. 

3.52 0.87 High 

7. I take notes when my teacher explains a new grammar 

structure (e.g. I write down the meaning and the usage of 

the structure). 

 

4.04 

 

0.92 

 

High 

8. I use my own language to write the rules of a new 

grammar structure. 

3.60 0.92 High 
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Table 2 (Cont.) 

Categories  S.D. Meaning 

9. I underline and use different colors or capital letters to 

emphasize the important parts of grammar rules and 

explanations. 

 

4.21 

 

0.89 

 

High 

10. I draw charts for the grammar rules I learnt. 3.40 0.98 Moderate 

11. I say a new grammar structure to myself several times 

in order to memorize it. 

3.35 0.96 Moderate 

12. I review the grammar structures I learn regularly. 3.29 0.92 Moderate 

13. I do grammar exercises at home. 2.91 0.93 Moderate 

14. I use grammar books in order to review or better 

understand new grammar structures. 

3.38 0.89 Moderate 

15. I write one or two sentences using the new grammar 

structure so that I can remember that structures. 

3.38 0.89 Moderate 

16. I remember a new grammar structure by thinking of 

its location in the book (e.g. in the picture or in the 

dialogue), in my notebook, or on the board. 

3.45 0.87 Moderate 

17. I remember a new grammar structure by thinking of 

the context/situation it was used in. 

3.51 0.85 High 

18. I always try to practice a new grammar structure. 3.22 0.88 Moderate 

19. When my teacher corrects my grammar mistake, I 

repeat the correct form. 

3.86 0.91 High 

Social-Affective Strategies 3.52 0.92 High 

20. If I do not understand my teacher’s explanation of a 

new structure, I will ask him/her to repeat. 

 

3.62 

 

0.92 

 

High 

21. If I do not understand my teacher’s explanation, I will 

ask my friends for help. 

3.87 0.88 High 
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Table 2 (Cont.) 

Categories  S.D. Meaning 

22. I ask my teacher questions about his/her corrections 

of my grammatical mistakes. 

3.42 0.95 Moderate 

23. I study grammar with my friends or relatives. 3.13 1.04 Moderate 

24. I try to use grammar structures even when I am not 

sure they are correct. 

3.56 0.83 High 

Meta-cognitive Strategies 3.44 0.91 Moderate 

25. I think about the situations in which I can use the 

newly learnt grammar structures. 

3.53 0.90 High 

26. I try to notice the new grammar structures that appear 

in a reading text. 

3.61 0.86 High 

27. I preview the grammar subjects that will be covered 

before coming to class. 

3.23 0.96 Moderate 

28. I determine the grammar structures that I have trouble 

with and make an effort to improve them. 

3.38 0.86 Moderate 

29. I examine the mistakes which my teacher has marked 

in a written assignment, and try to correct them. 

 

3.65 

 

0.89 

 

High 

30. I try to notice my grammar mistakes and find out the 

reasons for them. 

3.43 0.99 Moderate 

Total 3.50 0.90 High 

 

Table 2, it presented the use of grammar learning strategies of the first year Business English 

major students. The total at the high level (  = 3.50), (S.D. = 0.90), the highest strategy used was 

Social-Affective Strategies at the high level ( = 3.52 ), (S.D. = 0.92), followed by Cognitive 

Strategies at the high level (  = 3.51), (S.D. = 0.88), and Metacognitive Strategies at the moderate 

level ( = 3.44), (S.D. = 0.91), respectively. 
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 When considering the aspect of Social-Affective strategies, it was found that the highest 

mean score was item 21 “If I do not understand my teacher’s explanation, I will ask my friends for 

help.” at the high level (  = 3.87), (S.D. = 0.88), followed by item 20 “If I do not understand my 

teacher’s explanation of a new structure, I will ask him/her to repeat.” at the high level (  = 3.62), 

(S.D. = 0.92), and item 24 “I try to use grammar structures even when I am not sure they are correct.” 

at the high level (  = 3.56), (S.D. = 0.83). While the lowest mean score was item 23 “I study 

grammar with my friends or relatives.” at the moderate level (  = 3.13), (S.D. = 1.04). 

 The Cognitive Strategies, the most used were item 9 “I underline and use different colors or 

capital letters to emphasize the important parts of grammar rules and explanations.” at the high level 

(  = 4.21), (S.D. = 0.89), followed by item 7 “I take notes when my teacher explains a new grammar 

structure (e.g. I write down the meaning and the usage of the structure).” at the high level (  = 4.04), 

(S.D. = 0.92), and item 19 “When my teacher corrects my grammar mistake, I repeat the correct 

form.” at the high level (  = 3.86), (S.D. = 0.91). However, the lowest mean score was item 13 “I do 

grammar exercises at home.” at the moderate level (  = 2.91), (S.D. = 0.93). 

 The most used Metacognitive Strategies was item 29 “I examine the mistakes which my 

teacher has marked in a written assignment, and try to correct them.” at the high level (  = 3.65), 

(S.D. = 0.89), followed by item 26 “I try to notice the new grammar structures that appear in a 

reading text.” at the high level (  = 3.61), (S.D. = 0.86), and item 25 “I think about the situations in 

which I can use the newly learnt grammar structures.” at the high level (  = 3.53), (S.D. = 0.90). 

While the lowest mean score was item 27 “I preview the grammar subjects that will be covered before 

coming to class.” at the moderate level (  = 3.23), (S.D. = 0.96). 

 

4.3 Comparisons of the Use of Grammar Learning Strategies between Low and High 

Proficiency Students who are Studying in Business English Major at Buriram Rajabhat 

University in term of the Oxford Placement Test Score 

  This part presents the comparisons of the use of grammar learning strategies of the first year 

Business English major students in term of the Oxford Placement test score. The finding is shown in 

table 4.4 below. 
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Table 3  

Comparisons of the Use of Grammar Learning Strategies between Low and High Proficiency 

Students who are Studying in Business English Major at Buriram Rajabhat University in term of the 

Oxford Placement Test Score 

 

No Grammar Learning 

Strategies 

 

Variance 

 

df 

 

SS 

 

MS 

 

F 

 

Sig 

 

P 

 

1 

Cognitive Strategies 

When I learn a new 

grammar structure, I try to 

associate it with other 

structures that I already 

know. 

Between 

Group 
2.00 1.35 0.67 1.05 0.36 NS 

Within 

Group 
74.00 47.64 0.64    

Total 76.00 48.99     

2 

When I learn a new 

grammar structure, I try to 

classify it under a group of 

similar things. (e.g. verbs, 

tenses, etc.) 

Between 

Group 
2.00 0.88 0.44 0.81 0.45 NS 

Within 

Group 
74.00 40.29 0.54    

Total 76.00 41.17     

 

3 

When I learn a new 

grammar structure,  

I compare it with my own 

language by thinking of its 

equivalent in my native 

language. 

Between 

Group 
2.00 1.93 0.69 1.39 0.26 NS 

Within 

Group 
74.00 51.24 0.20    

Total 76.00 53.17     

 

 

 

 



   

 1024 

Table 4.3 (Cont.) 

No 
Grammar Learning 

Strategies 
Variance df SS MS F Sig P 

4 

When I see a new grammar 

structure,  

I use the context/situation, 

the dialogue, or the picture 

in order to understand its 

meaning. 

Between 

Group 
2.00 0.34 0.20 0.30 0.75 NS 

Within 

Group 
74.00 49.32 0.68   

 

Total 76.00 49.71     

5 

When I see a new grammar 

structure,  

I examine the parts of that 

structure. 

Between 

Group 
2.00 0.11 0.05 0.06 0.94 NS 

Within 

Group 
74.00 65.06 0.88    

Total 76.00 65.17     

6 

When I see a new grammar 

structure, I try to infer the 

rules about that structure. 

Between 

Group 
2.00 0.60 0.30 0.40 0.68 NS 

Within 

Group 
74.00 56.62 0.77    

Total 76.00 57.22     

 

7 

I take notes when my 

teacher explains a new 

grammar structure  

(e.g. I write down the 

meaning and the usage of 

the structure). 

Between 

Group 
2.00 3.32 1.66 1.20 0.14 NS 

Within 

Group 
74.00 61.56 0.83    

Total 76.00 64.88     
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Table 4.3 (Cont.) 

 

No 

Grammar Learning 

Strategies 

 

Variance 

 

df 

 

SS 

 

MS 

 

F 

 

Sig 

 

P 

8 

I use my own language to 

write the rules of a new 

grammar structure. 

Between 

Group 
2.00 1.36 0.68 0.79 0.46 NS 

Within 

Group 
74.00 63.16 0.85    

Total 76.00 64.52     

9 

I underline and use different 

colors or capital letters to 

emphasize the important 

parts of grammar rules and 

explanations. 

Between 

Group 
2.00 0.10 0.48 0.59 0.56 NS 

Within 

Group 
74.00 59.72 0.81    

Total 76.00 60.68     

10 
I draw charts for the 

grammar rules I learnt. 

Between 

Group 
2.00 0.27 0.13 0.14 0.87 NS 

Within 

Group 
74.00 72.26 0.98    

Total 76.00 72.52     

11 

I say a new grammar 

structure to myself several 

times in order to memorize 

it. 

Between 

Group 
2.00 1.97 0.98 1.08 0.35 NS 

Within 

Group 
74.00 67.56 0.91    

Total 76.00 69.53     
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Table 4.3 (Cont.) 

No 
Grammar Learning 

Strategies 

 

Variance 

 

df 

 

SS 

 

MS 

 

F 

 

Sig 

 

P 

12 
I review the grammar 

structures I learn regularly. 

Between 

Group 
2.00 0.69 0.34 0.40 0.67 NS 

Within 

Group 
74.00 63.03 0.85    

Total 76.00 63.71     

13 
I do grammar exercises at 

home. 

Between 

Group 
2.00 0.08 0.04 0.04 0.96 NS 

Within 

Group 
74.00 66.29 0.90    

Total 76.00 66.37     

14 

I use grammar books in order 

to review or better understand 

new grammar structures. 

Between 

Group 
2.00 0.96 0.48 0.60 0.55 NS 

Within 

Group 
74.00 59.12 0.80    

Total 76.00 60.08     
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Table 4.3 (Cont.) 

 

No 

Grammar Learning 

Strategies 

 

Variance 

 

df 

 

SS 

 

MS 

 

F 

 

Sig 

 

P 

 

 

15 

 

I write one or two sentences 

using the new grammar 

structure so that I can 

remember that structures. 

Between 

Group 
2.00 0.19 0.09 0.12 0.89 NS 

Within 

Group 
74.00 59.89 0.81    

Total 76.00 60.08     

16 

I remember a new grammar 

structure by thinking of its 

location in the book (e.g. in 

the picture or in the 

dialogue), in my notebook, 

or on the board. 

Between 

Group 
2.00 0.12 0.06 0.08 0.93 NS 

Within 

Group 
74.00 56.97 0.77    

Total 76.00 57.09     

 

17 

I remember a new grammar 

structure  

by thinking of the 

context/situation it was used 

in. 

Between 

Group 
2.00 0.06 0.03 0.04 0.96 NS 

Within 

Group 
74.00 55.19 0.75    

Total 76.00 55.25     

18 
I always try to practice a 

new grammar structure. 

Between 

Group 
2.00 2.47 1.23 1.60 0.21 NS 

Within 

Group 
74.00 56.79 0.77    

Total 76.00 59.25     
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Table 4.3 (Cont.) 

 

No 

Grammar Learning 

Strategies 

 

Variance 

 

df 

 

SS 

 

MS 

 

F 

 

Sig 

 

P 

19 

When my teacher corrects 

my grammar mistake, I 

repeat the correct form. 

Between 

Group 
2.00 0.81 0.41 0.48 0.62 NS 

Within 

Group 
74.00 62.62 0.85    

Total 76.00 63.43     

 

20 

Social-Affective 

Strategies 

If I do not understand my 

teacher’s explanation of a 

new structure, I will ask 

him/her to repeat. 

Between 

Group 
2.00 1.17 0.57 0.69 0.51 NS 

Within 

Group 
74.00 62.91 0.85    

Total 76.00 64.08     

21 

If I do not understand my 

teacher’s explanation, I 

will ask my friends for 

help. 

Between 

Group 
2.00 1.55 0.78 1.00 0.37 NS 

Within 

Group 
74.00 57.15 0.77    

Total 76.00 58.70     

22 

Social-Affective 

Strategies 

I ask my teacher questions 

about his/her corrections 

of my grammatical 

mistakes. 

Between 

Group 
2.00 0.28 0.14 0.15 0.86 NS 

Within 

Group 
74.00 68.42 0.92    

Total 76.00 68.70     
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Table 4.3 (Cont.) 

 

No 

Grammar 

Learning Strategies 

 

Variance 

 

df 

 

SS 

 

MS 

 

F 

 

Sig 

 

P 

23 
I study grammar with my 

friends or relatives. 

Between 

Group 
2.00 1.40 0.70 0.64 0.53 NS 

Within 

Group 
74.00 81.30 1.10    

Total 76.00 82.70     

24 

I try to use grammar 

structures even when  

I am not sure they are 

correct. 

Between 

Group 
2.00 0.20 0.98 0.14 0.87 NS 

Within 

Group 
74.00 52.79 0.71    

Total 76.00 52.99     

25 

Meta-cognitive 

Strategies 

I think about the situations 

in which  

I can use the newly learnt 

grammar structures. 

Between 

Group 
2.00 2.61 1.31 1.65 0.20 NS 

Within 

Group 
74.00 58.56 0.79    

Total 76.00 61.17     

26 

I try to notice the new 

grammar structures that 

appear in a reading text. 

Between 

Group 
2.00 2.02 1.01 1.38 0.26 NS 

Within 

Group 
74.00 54.29 0.73    

Total 76.00 56.31     
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Table 4.3 (Cont.) 

 

No 

Grammar 

Learning Strategies 

 

Variance 

 

df 

 

SS 

 

MS 

 

F 

 

Sig 

 

P 

 

 

27 

Meta-cognitive 

Strategies 

I preview the grammar 

subjects that will be 

covered before coming to 

class. 

Between 

Group 
2.00 0.34 0.17 0.18 0.84 NS 

Within 

Group 
74.00 69.46 0.94    

Total 76.00 69.80     

 

 

 

28 

I determine the grammar 

structures that I have 

trouble with and make an 

effort to improve them. 

Between 

Group 
2.00 0.82 0.41 0.55 0.58 NS 

Within 

Group 
74.00 55.26 0.75    

Total 76.00 56.08     

 

 

 

29 

I examine the mistakes 

which my teacher has 

marked in a written 

assignment, and try to 

correct them. 

Between 

Group 
2.00 0.73 0.37 0.46 0.63 NS 

Within 

Group 
74.00 58.80 0.80    

Total 76.00 59.53     

 

 

 

30 

I try to notice my 

grammar mistakes and 

find out the reasons for 

them. 

Between 

Group 
2.00 0.20 0.10 0.10 0.91 NS 

Within 

Group 
74.00 74.66 1.01    

Total 76.00 74.86     

 Note: significant difference at ≤ 0.05*,≤ 0.01** 

 N.S. = no significant difference 

  



   

 1031 

 As shown in Table 4.3, it reveals the comparisons of the use of grammar learning strategies of 

the first year Business English major students at Buriram Rajabhat University in term of the Oxford 

Placement test score. The finding points out that there was no statistically significant difference 

among the use of grammar learning strategies of the first year Business English major students at 

Buriram Rajabhat University in term of the Oxford Placement test score. This means that the use of 

grammar learning strategies of the first year Business English major students at Buriram Rajabhat 

University in term of the Oxford Placement test score were in the same way including they ask 

teachers, taking notes and learn more on internet when they do not understand in grammar learning. 

 

Result Related to the Semi-Structured Interview   

 The qualitative data from semi-structured interview of 10 Business English students were 

analyzed by content analysis. The sound recorder was also analyzed by using transcription and 

interpretation. The following points were discussed grammar learning strategies of high and low 

proficiency students as follows:  

 The high proficiency students ask the professor and learn more on internet when they don’t 

understand about grammar structure but the low proficiency students take notes and read it often. 

 In terms of methods do they use to learn a new grammar structures, the high proficiency 

students summarize the structure for repeating and read it often but the low proficiency students read 

the notes and practice to speak. 

 In terms of prepare for their studies and English grammar exam, the high proficiency 

students looked for a few examples and reviewed before the exam but the low proficiency students 

read the books and review the lessons and study more on YouTube before the exam. 

 In terms of they would you like their teacher to help them with grammar learning, the high 

and low proficiency students give same interview that they would like the teacher give more example 

about grammar and teach them how to use grammar correctly. 

 In terms of any suggestions regarding the learning of English grammar course, the high and 

low proficiency students give same interview that they would the teacher to explain in words that can 

make the students understand easily and clearly, not too fast. 
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 In overall, the result related to the semi-structure interview of 5 high and 5 low proficiency 

students of first year Business English major were in the same way including they ask teachers, 

taking notes and learn more on internet when they do not understand in grammar learning. 

 

Discussion 

  In this part, the researchers discuss the findings of the study as presented in Chapter Four. 

First, the use of grammar learning strategies of the first year Business English major students will be 

presented and compare the use of grammar learning strategies between low and high proficiency 

students as follows:  

  The use of grammar learning strategies of the first year Business English major students at 

Buriram Rajabhat University, the finding found out most of students always use Social-Affective 

Strategies, followed by Cognitive Strategies and Metacognitive Strategies of the use of grammar 

learning strategies.  

  The Social-Affective Strategies will help students can clarification the grammar learning 

strategies related with Gurata (2008). Most of the students stated that if they do not understand the 

teacher's explanation, they will ask their friends for help, however the last item found was they study 

grammar with their friends or relatives.  

  When considering the aspect of the Cognitive Strategies will help students can understanding 

the grammar learning strategies related with Mulugeta & Bayou  (2019). And Zekrati  (2017) 

previous studies founded that Metacognitive Strategies are their least preferred ones and Cognitive 

and Social affective strategies were the most frequently grammar strategies used by Iranian EFL 

learners. Most of the students stated that they underline and use different colors or capital letters to 

emphasize the important parts of grammar rules and explanations. However the last item found was 

they do grammar exercises at home.  
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  For, the Meta-cognitive Strategies will help students to give a decision in learning the 

grammar learning strategies conflict with Abri, Seyabi, Humaidi & Hasan (2017) and Haryani 

previous studies (2019) explain the finding founded that designated that almost all strategies by O' 

Malley & Chamot (1990) were used by the subjects. Furthermore, the metacognitive strategy is the 

most frequently used by good achievers.  

It showed that good achievers tend to use various strategies when learning. Most of the 

students stated that they examine the mistakes which their teacher has marked in a written 

assignment, and try to correct them and the last item found was they preview the grammar subjects 

that will be covered before coming to class. However, all of the strategies will help learners 

successfully in learning grammar and understanding the grammar learning strategies and correcting 

grammatical errors, and learn from errors use grammar structures are correct. 

  The findings agreement with the findings of most of previous studies and theory such as 

those of Gurata (2008), Haryani (2019), Zekrati (2017), and O' Malley & Chamot (1990). All of these 

studies confirmed that the grammar learning strategies can help the learners use to apply the gained 

grammar knowledge to the process of learning grammar. 

  The differences of the use of grammar learning strategies between low and high proficiency 

students who are studying in Business English major at Buriram Rajabhat University in term of the 

Oxford Placement test score showed that there was no statistically significant difference among the 

use of grammar learning strategies of the first year Business English major students in term of the 

Oxford Placement test score. This means that the use of grammar learning strategies were in the same 

way including they ask teachers, taking notes and learn more on internet when they do not understand 

in grammar learning.  

  Most of the high and low proficiency students of first year Business English major used the 

grammar learning strategies in the same way including they ask teachers, taking notes and learn more 

on internet when they do not understand in grammar learning related with Alsied, Ibrahim & Pathan 

(2018) previous studies explain the result founded that according to the responses given by the 

sample of the study, Chi square there are no differences between the percentages of the four strategies 
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according to the participants' responses which is conflict with Filiz & Enrol (2005), the results show 

that successful second language learners are aware of the strategies they use and why they use them. 

 

Implications of the Findings 

  5.3.1 This research can be applied to students’ grammar learning. 

  5.3.2 The findings will be useful for Business English students who are studying grammar.  

  5.3.3 The findings are expected to be beneficial the guidelines for English teachers are 

planning teaching grammar course.  

 

Suggestions for Further Studies 

  Based on the major findings of the present study, the researchers recommend the following 

avenue for future research.  

  5.4.1 This research was conducted with Business English major students, Buriram Rajabhat 

University. The researchers would like to recommend the studying with other program in order to 

know a wider the use of grammar learning strategies. 

  5.4.2 This research has compared the use of grammar learning strategies between low and 

high proficiency first year students. The researchers would like to recommend comparing with other 

year level or other programs by using the Oxford Placement test. 

  5.4.3 Further studies can look at other variable, e.g. gender and age that might affect the use 

of Grammar Learning Strategies.  

 

References 

Abri, Seyabi, Humaidi & Hasan. (2017). Grammar Learning Strategies in Omani EFL 

 Classes: Type and Relation to Student Proficiency. Sultan : College of Education, Qaboos  

University.  

Ahmadi, A. & Mahmoodi, S. (2012). Language Learning Strategy Use and  Instruction for the  

Iranian Junior High School EFL Learners. RALS, 3(2), 107-134.   

 



   

 1035 

 

 

Alsied, S., Ibrahim, N. & Pathan, M. (2018). The Use of Grammar Learning Strategies by  

Libyan EFL Learners at Sebha University. Retrieved 18 August 2020, from    

  http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/739828. 

Filiz, Y. & Enrol, Y. (2005). An Analysis of the Relationship between the Use of Grammar  

Learning Strategies and Student Achievement at English  Preparatory Classes.  

Journal of Language and Linguistic Studies, 1(2), 155-169. 

Griffiths, C. (2008). Strategies and Good Language Learners. Retrieved 19 July  2020, from 

 https://www.researchgate.net/publication/284999592_Strategies_and_good_langu

 age_learners. 

Gurata, A. (2008). The Grammar Learning Strategies Employed by Turkish University  

Preparatory School EFL Students. Turkey : The Department of  Teaching English as a  

Foreign Language Bilkent University.  

Haryani, E. (2019). Grammar Learning Strategies Used by English Good Achievers: A Case  

Study at Seventh Grade Students of SMP N4 Surakarta. Muhammadiyah  

Surakarta : Department of English Education School of Teacher Training and Education  

Universitas.  

Hideki, S., Mariko, A. & Wistner, B. (2009). An Analysis of the Oxford Placement Test  

and the Michigan English Placement Test as L2 Proficiency Tests. Japan: Hosei  

University.    

O' Malley, J. & Chamot, A. (1990). Learning Strategies in Second Language Acquisition.  

Cambridge: Cambridge University Press.  

Oxford, R. L. (1990). Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know.  

New York: Newbury House Publishers.  

 

 



   

 1036 

Oxford, R. L. (2007). Language Learning Styles and Strategies. In M. Celce-Murcia  (Ed.), Teaching  

English as a Second or Foreign Language (3rd ed., pp. 359- 

  366). Boston: Heinle & Heinle.  

Oxford, R. L. & Griffiths, C. ed. (2014). Language Learning Strategy Research in the  

  Twentieth –First Century: Insights and Innovations. System. 43; 1-120.  

Oxford, R. L., Rang, L. K. & Park, G. (2007). The Second Cinderella and Beyond. 

 Retrieved 19 August 2020, from 

 https://ejournal.unib.ac.id/index.php/JEET/article/view/3148. 

Zekrati, S. (2017). The Relationship between Grammar Learning Strategy Use and Language.  

Indonesian EFL Journal. 3(2) 2252-7427. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 1037 

An Analysis of Linking Adverbials in TED Talk: A Corpus-Based Analysis 

 

Kanchana Sengna1 / Mayuree Boonlert2 / Waridtha  Rattanawaropas3 

1-2B.A. Students, Business English Program, Buriram Rajabhat University, Thailand 

E-mail: 600112156010@bru.ac.th 

E-mail: 600112156035@bru.ac.th 
3Lecturer. Business English Program, Buriram Rajabhat University, Thailand 

E-mail: waridtha.rn@bru.ac.th 

 

Abstract 

The purpose of this study was to analyze the Linking Adverbials in TED Talks corpus. The 

subjects of the study were the most popular talks of all time 25 topics on web-pages. They were 

selected by purposive sampling. The research instruments were AntConc software developed by Prof. 

Anthony (Anthony, 2019) and Linking adverbials’ taxonomy proposed by McCarthy (2006). The data 

collected were, first all of, the spoken transcriptions retrieved from the official websites were 

downloaded. Second, copy paste the text is .txt file and then collect in folder. After that, select the 

data on each of the 25 most popular in TED Talks sites to AntConc for finding a corpus based of 

Linking Adverbials analysis in TED talks. 

The finding of this study indicated that frequency top five the most  classifying of Linking 

Adverbials were the words ‘So’ 489 times, ‘For’ 469 times, ‘As’ 259 times, ‘Now’ 235 times and 

‘Then’ 153 times. On the other hand, the results also indicated that less frequency just only 1 time 

were single-words including ‘Accordingly’ ‘Consequently’ ‘Therefore ‘Admittedly’ and Anyhow. 

Phrasal/clausal including ‘Then again’ ‘All the same’ ‘That said’ ‘In short’ and ‘To begin with’. The 

result showed that most of the sequential adverbials are words more than phrases. 

 

Keywords: linking adverbials, Ted talks, corpus analysis 
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Abstract 

 This study aimed 1) to examine problems on English oral presentation skills of Business 

English major students at Buriram Rajabhat University, and 2) to find out the ways to solve those 

problems. The samples were 42 Business English major students who study English for Business 

Presentation course at Buriram Rajabhat University in the first semester of academic year 2020. They 

were selected by using purposive sampling technique. The research instruments were a questionnaire 

and semi-structured interview. The quantitative data were analyzed by using percentage, mean and 

standard deviation. The qualitative data was analyzed by using content analysis technique. The 

finding revealed that: 1) The problems on English oral presentation skills of Business English major 

students at Buriram Rajabhat University in overall were at the high level. The highest problems on 

English oral presentation skills was “Timing”, followed by “Lack of confidence” and “Anxiety” at the 

high level while the least problem on English oral presentation skills was “Lack of fluency”, and 2) 

The ways to solve problems on English oral presentation skills of Business English major students at 

Buriram Rajabhat University were “Try to practice speaking in front of a mirror”, followed by “Try to 

practice myself”, and “Building up confidence”, respectively. 

 

Keywords:  problems, English oral presentation skills, Business English major students  
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Introduction 

English is international language, which is commonly used by the entire world. English is 

now becoming more important in Thailand as the society has started to see the importance of it in 

order to keep up with the world. English is the most important language to transfer and get of 

knowledge, art, culture and making international relationship.  

The ability to speak and oral communication becomes very important in nowadays. Oral skill 

also is as the way of communication and it makes people who come from different countries to be 

comfort in making relationship and communication. Oral skill is very important to transfer knowledge 

of people to make understanding. Oral presentation is planned and practiced speech that is not 

memorized or read from script but is introduced by a speaker and an audience (Levin & Topping, 

2006 ).  Importance of oral presentation is a part of communication that speakers need effective 

presentation skills to present ideas, projects, plans and products in front of the audiences. Oral 

presentation is important role in any business successfully. In addition, presentation is important in 

education in order to develop student’s verbal and assertive abilities.  

The most common problems on oral presentation are anxiety and excitement of presenting. 

Speakers are often afraid of making mistakes because they tend to cause anxiety when making a 

presentation. When making mistakes, they will be lack confidence. Wanthanasut (2008) has found 

that students are afraid to do not dare to speak English with others because they would be 

misunderstood. The researchers have found that the oral communication in English is still a big 

problem of Thai students, especially, English major students who study at Buriram Rajabhat 

University. 

Previously, the research works in oral presentation investigated about the anxieties and 

problems on oral presentations.  For example, Habil (2020) and Malik (2011) investigated the 

problems on oral presentation skills while Soomro , Siming , Shah, Rajper , Naz & Channa (2019)  

and Horwitz (1986) studied anxieties and problems on oral presentation.  

From the previous researches above, the researchers are interested in investigating problems 

and ways to solve the problems on English oral presentation of Business English major students at 

Buriram Rajabhat University. The findings will be as guidelines for English teachers who will plan 
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and design the teaching and improving oral presentation skills of Business English major students to 

be more effective and achieve the goals set out. 

 

Research Objectives 

1. To examine problems on English oral presentation skills of Business English major 

students at Buriram Rajabhat University 

2. To find out the ways to solve the problems on English oral presentation skills of Business 

English major students at Buriram Rajabhat University 

 

Research Questions  

1. What are the problems on English oral presentation skills of Business English major 

students at Buriram Rajabhat University? 

2. What are the ways to solve the problems on English oral presentation skills of Business 

English major students at Buriram Rajabhat University?  

 

Methodology  

Population and Samples 

1. Population 

The population included 320 Business English major students who study at Buriram Rajabhat 

University in the first semester of academic year 2020. 

2. Samples 

The samples for quantitative data were 42 Business English major students who studied 

English for business presentation course at Buriram Rajabhat University in the first semester of 

academic year 2020. They were selected by purposive sampling. 

The samples for qualitative data were 10 Business English major students who studied 

English for business presentation course at Buriram Rajabhat University in the first semester of 

academic year 2020. They were selected by purposive sampling technique. 
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Research Instruments 

The research instruments in this study used were a self-reported questionnaire and semi-

interview. The details of each instrument are as follows: 

1. Questionnaire 

 The questionnaire consisted of 3 parts. Part 1 was about the personal information. The 

samples were required to fill in the blanks about gender, year and GPA. This part is in the form of 

check list. Part 2 comprised 20 statements of five-point scale questionnaire with Likert’s scale. It aims 

to examine problems on oral presentation skills of Business English major students. The 20 

statements were adapted from Razawi, Zulkornain and Razlan (2019). Part 3 was about the additional 

opinions on the problems on oral presentation skills of Business English major students and ways to 

solve those problems.  It was the open-ended form in which the samples can write their suggestions or 

comments down. To check for the quality of the questionnaire, three experts were asked to check for 

validity, and then the questionnaire was tried out with 30 Business English major students who were 

not the samples in order to check for the reliability. 

2. Semi-structured Interview 

The semi-structured interview was used to obtain the in-depth information about the 

problems on oral presentation strategies and the ways to solve the problems on oral presentation 

strategies of the Business English major students. The four interview questions were gradually 

formulated. The revised questions were examined by the three experts to check the face validity. The 

researchers revised and edited the interview questions to be part of the interview. 

Data Collection 

1. Questionnaire 

The researchers distributed questionnaire to 42 Business English major students. They were 

required to fill out the questionnaire. The researchers collected all data in October 2020.  

2. Semi-structured Interview 

 The semi-structured interview guide questions were administered to 10 Business English 

major students. The Thai version was used to interview the Business English major students. Each of 

the 10 interviewees was interviewed for approximately 5 minutes. Each interview was audio-taped to 
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ensure that all the information is recorded and reviewed afterwards. After the interviews had 

completed, the audiotapes were transcribed. 

Data Analysis 

1. Questionnaire 

 After checking the completion of each questionnaire, the data gathered from the 

questionnaire were statistically analyzed by using Statistic Package for Social Science (SPSS) mainly 

focusing on the descriptive statistic analysis i.e. alpha coefficient, frequency, percentage, mean, and 

standard deviation. The statistical devices employed in this study were as follows: 

  1) Alpha coefficient of Cronbach was used to calculate the reliability of questionnaire. 

  2) Frequency (f) and percentage (%) was used to calculate the data of the personal 

information of the samples. 

  3) Mean and standard deviation were used to investigate the use of each of problems on oral 

presentation skills of Business English major students. The following criteria were employed for 

interpretation by Oxford and Burry-Stock (1995) in table below: 
 

Table 1  

Three levels of interpretation proposed by Oxford and Burry-Stock (1995) 

The key to understand average of usage group 

High 
Strongly Agree 

3.50 or above 
Agree 

Moderate Neural 2.50 to 3.49 

Low 
Disagree 

Below 2.50 
Strongly Disagree 

 

 4) The data from the open-ended questions were analyzed by using content analysis 

technique. 
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2. Semi-structured Interview 

                 The data about the problems on oral presentation strategies and the ways to solve the 

problem on oral presentation strategies of Business English major students from the semi-structured 

interview was analyzed by content analysis technique. 

 

Results  

 1. Problems on English Oral Presentation Skills of Business English Major Students at 

Buriram Rajabhat University 

The problems on English  oral presentation skills of Business English major students at 

Buriram Rajabhat University, are presented in Table 2 below. 

Table 2  

Problems on English Oral Presentation Skills of Business English Major Students at Buriram 

Rajabhat University 

Problems 
 

S.D. Meaning 

1. Lack of rehearsal 3.46 0.59 Moderate 

2. Timing 3.60 0.54 High 

3. Lack of fluency 3.37 0.66 Moderate 

4. Lack of planning 3.40 0.75 Moderate 

5. Lack of confidence 3.58 0.51 High 

6. Anxiety 3.56 0.77 High 

Total 3.50 0.47 High  
 

 

As shown in Table 2, the results from data analysis showed that the problems on English oral 

presentation skills of Business English major students at Buriram Rajabhat University in overall were 

at the high level (  = 3.50, S.D. = 0.47). The highest mean score of problems on oral presentation 

skills was “Timing” at the high level (  = 3.60, S.D. = 0.54), followed by “Lack of confidence” at the 
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high level (  = 3.58, S.D. = 0.51) and “Anxiety” at the high level (  = 3.56, S.D. = 0.77). In contrast, 

the lowest mean score was “Lack of fluency” at the moderate level (  = 3.37, S.D. = .66). 

2. Ways to Solve Problems on English Oral Presentation Skills of Business English 

Major Students at Buriram Rajabhat University 

The ways to solve problems on English oral presentation skills of Business English major 

students at Buriram Rajabhat University are presented in Table 3 below. 

Table 3  

Ways to Solve Problems on English Oral Presentation Skills of Business English Major Students at 

Buriram Rajabhat University 
 

Ways to Solve Problems Frequency (f) Percentage (  % ) 

1.Try to practice speaking in front of a mirror  22 52.38 

2.Try to concentrate on the presentation 5 11.90 

3. Build up confidence 6 14.29 

4.Try to practice myself 9 21.43 

Total 42 100% 

 

As shown in Table 3, the ways to solve problems on English oral presentation skills of 

Business English major students at Buriram Rajabhat University with the highest percentage were 1) 

Try to practice speaking in front of a mirror (f=22, 52.38%), followed by Try to practice myself (f=9, 

21.43%), Build up confidence (f=6, 11.90%), and Try to concentrate on the presentation (f=5, 

11.90%), respectively. 
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Discussion 

1. Problems on English Oral Presentation Skills of Business English Major Students at 

Buriram Rajabhat University 

The findings showed that the problems on oral presentation skills of Business English major 

students in overall were at the high level. The highest mean score of problems on English oral 

presentation skills was “Timing”, followed by “Lack of confidence”, and “Anxiety”. This could be 

explained that the students are very worried about the time assigned by the teachers. They are afraid 

that they cannot cover all information that they want to present. In terms of “Lack of confidence” and 

“Anxiety”, although they prepared and practiced the oral presentation, they still were not confident 

and anxious to perform the exact one.  This finding is similar to Magin (2001) who mentioned that 

timing is a huge problem that is faced by presenters and presentations. It is one of the major problems 

that lead to a presentation being branded as boring because it ends up being too long for the attention 

spend of the audience. Timing is important to ensure that a situation where there are too many slides 

in the presentation and a limited amount of time is avoided. The problem on timing can lead to make 

the presenters lack of confident and feel anxious.  

2. Ways to Solve Problems on English Oral Presentation Skills of Business English 

Major Students at Buriram Rajabhat University 

The findings showed that the ways to solve problems on English oral presentation skills of 

Business English major students were “Trying to practice speaking in front of a mirror, followed by 

“Trying to practice myself”, and “Build up confidence”. This could be explained that these three ways 

can help the Business English major students to overcome the problems on lacking of confident, 

afraid of time limitation and anxiety, as a result, they can be successful in oral presentation. This 

finding is supported by Melvina and Alicia (2016) who indicated that the students need more practice 

to improve their speaking performance and take more attention about delivering technique in 

presentation. 
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Implications from the Findings 

1. The findings will be useful for Business English major students to improve their English 

oral presentation skills if they know how to overcome with those problems. 

  2. The findings will be as the guidelines for English teachers who are planning to teach and 

train the students to be successful in teaching and learning about oral presentation skills. In addition, 

the English teachers can use the guideline information to develop materials for teaching oral 

presentation skills.  

  3. The findings will be benefit for Business English Program to determine the policy in order 

to improve the students’ oral presentation skills. 

 

Suggestions for Further Studies 

Based on the major findings of the present study, the researchers recommend the following 

avenue for future research. 

1. This research was specifically studying the samples who are Business English students at 

Buriram Rajabhat University. The further studies should investigate the problems on oral presentation 

with the different groups of samples other samples and may be more the larger number of participants 

in order to gain more reliable information. 

2. The further studies should conduct on the oral presentation strategies since they can help 

the learners improve their English oral presentation skills. 
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Abstract 

 This research aimed to study the vocabulary ability of students and to study the satisfaction 

of playing word guessing games from student games application. The data were collected from word-

guessing games of 20 students. They were chosen in a very specific way. A sample of students played 

a word guessing game in the supermarket section, alternately playing as a hint player and a word 

guesser. The study found that The ability of the sample students to guess the words correctly was at a 

moderate level. And the sample students were very satisfied with playing the word guessing game at a 

high level. Students use both verbal and body hint skills to achieve a consistent understanding of what 

they want to convey. It is a way of learning a foreign language that makes language learners feel more 

comfortable using a foreign language. 

 

Keywords: word guessing game, English senior students 
 

Introduction 

 Context clues are one of the popular methods for developing vocabulary since the reader can 

use this strategy to read free without having to rely on dictionaries or instructors. Some researchers 

supported the guessing of vocabularies from context as an effective teaching method for students who 

able to increase vocabulary. Most readers tend to infer the meaning of that word from the surrounding 

words which the instructor should show how to guess the meanings of the vocabularies from the 
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context to the student as an example (Blachowicz and Fisher 2005: 9-19; Gairn and Redman 2006: 

73-85;) 

         Context Clues are methods that the reader uses to find the meaning of a word based on the 

relationship of the words to the text or sentence surrounding the words in which the context messages 

or sentences will present the meaning of that word. 

       Context Clues are methods that the reader uses to find the meaning of a word based on the 

relationship of the words to the text or sentence surrounding the words in which the context messages 

or sentences will present the meaning of that word. The analysis of the surrounding texts (Contextual 

analysis) can help the readers to interpret the unfamiliar vocabulary by looking at the indicators in the 

context (Context clues). 

       These may be words, phrases, sentences, texts, or any punctuation. The readers use these to guess 

or to find the meaning of the vocabulary. Contextual suggestions will help the readers to know the 

exact meaning of an unknown word without opening the dictionary to find the definition of the word. 

(Klingner, Vaughn, and Boardman 2007: 66). 

       Giving a context clue is one of the methods that can be used to communicate or indicate the 

meaning of words to understand each other. Giving a context clue for communication is very 

important in the success of communication. It can make an understanding between the messenger and 

the receiver who have consistent communication objectives.  

      And many ways are used to give the context clues to guess the word meaning with both verbal 

language and physical language. Therefore, communication skills, especially English communicative 

skills must be trained regularly to improve the language learners' experience.  

      This is very necessary for those who study the English language for communication. Word 

guessing games is one way to help language skill in communicating as a medium for learning to 

practice speaking skills. It may make the learners more confident in speaking for communication. 

Playing the English word guessing game helps and makes students more interested in studying the 

English language included increasing their vocabularies and improving English communicative skills. 

Vocabulary is one of the elements of learning and practicing speaking skills. 
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  The meaning of vocabulary according to the dictionary edition of the Royal Institute ( B.E.2542) 

refers to a group of sounds, voices, or writing written or printed for ideas or difficult words to 

translate. 

   Word guessing skills 

     Context clues are one of the language learning methods in developing vocabulary since the 

language learners can use this strategy freely without having to rely on dictionaries or instructors. 

The guessing of vocabulary from context is an effective teaching method for students to increase 

vocabulary. Students can infer the meaning of that word from the surrounding words to guess the 

meaning of the vocabulary from the context (Blachowicz and Fisher, 2005). 

 Types of vocabulary 

 Learning vocabulary requires classification which is divided into word categories. It is 

mostly a keyword to find the word meaning in the content. It will supplement to learn and practice to 

use vocabularies which are arranged by Richard (1974) as follows: 

 1) Active vocabulary is a very common vocabulary and can be used in everyday life. It 

appears in listening, speaking, reading, and writing. Language learners often have the ability to 

pronounce these types of words. Even if they are separate words or they are arranged in sentences, 

language learners can pronounce these words. Effective pronunciation of words and language 

development or vocabulary, students may use phonetics to help them practice their pronunciation. 

 2) Passive vocabulary is the vocabulary that they understand, it is rarely used. This can be 

compared to an active vocabulary that is used in speaking or writing and language learners can 

understand its meaning. Language learners' active and passive vocabulary is constantly changing. It 

makes them start using words, try new meanings, forget words, abandon useless words, correct 

words, etc. (https://www.teachingenglish.org.uk). 

 Sinatra and Dowd,( 1991: 224) has explained that guessing words in context is a clue that 

reveals the meaning of the content. It can be divided into 3 main steps: 

  1. Guessing the meaning from the surrounding text (Context clues) 

  2. Guess the word meaning by separating the root words 

  3. Guess the word meaning based on the body language 
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     1. Guessing the meaning from the surrounding text is an important skill for vocabulary that 

language learners don't know, refers to the ability to infer the meaning of an expression using 

contextual clues. 

 For example; Her sister is so indolent. She sleeps late and never does chores unless yelled at. 

The word “Indolent” is supposed to mean lazy because the mentioned sentence means she sleeps late 

and doesn't do housework (Mohammed Rhalmi, 2013) 

 2. Guess the word meaning by separating the root words. A root can be any part of a word 

containing meaning, it may occur at the beginning, middle, or end. Prefixes, bases, and suffixes are 

types of roots. The prefix appears at the beginning of a word, the base in the middle, and the suffix at 

the end. e.g. the word "construction", the word “construct” is a verb that means “to build.” The prefix 

“con” means “together” or “with.” So, "construct" means to put things together to build or create 

something. Adding suffix “-ion” in English makes verbs into nouns. When we add "-ion" to 

“construct," we get "construction" which means the process, or act, of building something 

(https://learningenglish.voanews.com/) 

 3. Guess the word meaning based on body language. In terms of observable body language, 

non-verbal (non-spoken) signals are being exchanged whether these signals are accompanied by 

spoken words or not. Body language works both ways: 1) Your positioning and movements reveal 

your feelings and meanings to others, and 2) Other people's body language reveals their feelings and 

meanings to you (https://www.businessballs.com/self-awareness/body-language/). 

 Mookda (1978) has shown the finding of research that teaching the meaning of words by 

Context Clue method can be used to teach Thai students who learn English as a foreign language. 

SamutSenchaowanich (2002) has discussed that one of the obstacles that Thai students do not 

understand English is the lack of understanding of the meaning of the vocabulary. Therefore knowing 

the words is essential, one way to know the meaning of the word is to guess the meaning. 

 

Research Objectives  

 1) To study the word guessing skill of English senior students to the word guessing game.  

 2) To study the satisfaction of English senior students to the word guessing game. 
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Research Questions  

 1) What is the ability of senior students by playing English word guessing games like?  

 2) What is the satisfaction of senior students by playing English word guessing game like? 

 

Methodology 

 The present research studies about word guessing ability and satisfaction toward English 

word guessing game. It is a qualitative and quantitative research. The population in this study is 47 

senior students, section 3 in English major, Faculty of Humanities and Social Science, Buriram 

Rajabhat University. The 20 samples are selected by the purposive method. 

 Collecting data by research instruments which are the guessing game and questionnaire. The 

20 samples must play the guessing game (Chayen Game) by giving a clue in English and acting with 

body language (clue player), and the guessing player will guess the English word.  

The words containing in The Chayen game are selected by the experts to check the 

vocabularies if they can use the term to give the clue in playing the game. The mode of supermarkets 

is set for playing the game because it is something that can be found in everyday life. The data 

collected by playing the game is analyzed by SPSS program. 

 

Conclusion and Discussion 

 The research results showed that English vocabularies (Supermarket Section) were used to 

play a total of 338 vocabulary words and English vocabularies that the sample students were able to 

guess correctly 137 (40.5%) words by guessing the words from the clue. It is verbal and non-verbal 

(body language). 

 The ability to correctly guess English words in the word guessing game is based on the 

verbal language clue. It is the 75% average.The ability to correctly guess English words in the word 

guessing game is based on non-verbal hints, on average 25%. The ability to correctly guess 70 

English words (50%) by making clue in verbal and non-verbal language. 

 The overall satisfaction of the sample students playing the English word guessing game was 

at a high level (3.59). 
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 The results of the study showed that the student's ability to predict English vocabulary was 

moderate. However, the guessing players who guess the word will be able to guess the correct word. 

They must have an adequate lexicon to be used or communicated to the audience.In the meantime, the 

players giving clues must have communication skills. They may communicate in verbal or body 

language, or they can use both colloquial and body language to communicate with one another to 

understand what they want to communicate.Litifa A. and at.el(2019) explains that the ability and 

strategy of word guessing by playing the game is to be successful, players must have good 

communication skills, general knowledge that will be applied to success communication. Playing the 

word guessing game is to practice improving skill of increasing vocabularies for language learners as 

well as improving their communication abilities. 

 Playing word guessing games is a way of practicing a foreign language. It makes foreign 

language learners feel relaxed, able to negotiate the language. Learners do not feel pressured to use a 

foreign language. Using word guessing games can help to improve memory. It stimulates brain cells 

to work and learn to respond to effective communication.Verbal and body language allow people to 

understand what they truly want to convey. Both types are classified as effective communication tools 

for communication.Advising language learners to use the word guessing skill from the surrounding 

words is one way that language learners can understand the meaning of the context (Blachowicz and 

Fisher 2005). 
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Abstract 

This study aimed to 1) investigate the awareness of resumé writing by using Canva website 

of Business English major students, 2) study the level of satisfaction of resumé towards Canva 

website of Business English major students. The sample in this study were 31 of group 1 and 38 of 

group 2 included 69 students of second year Business English major in Faculty of Humanities and 

Social Sciences at Buriram Rajabhat University in the first semester of academic year 2020. They 

were selected by purposive sampling technique. The instrument used to collect the data was a 

questionnaire. The quantitative data were analyzed by using mean, percentage, standard deviation. 

The findings shown that the level of awareness of resumé writing by using Canva website was high 

level. And the level of satisfaction of resumé writing towards Canva website was highest level. The 

findings can be use in opportunities for developing text and teaching materials to improve students 

resumé writing ability of Business English major students. 

 

Keywords: resumé writing, awareness, satisfaction, Canva website 
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Introduction 

English is considered a common language used in global communication. It is the primary 

language of over 360 million people and is the second language of over 750 million people 

worldwide (Neeley, 2012). Also, English is considered the official language of 61 countries and is the 

primary language in many states around the world. Therefore, it is considered a common language 

used to communicate between the population in various countries (Crystal, 2020). Therefore, English 

language is very important during this period. If they can use English skills well, it will give us the 

opportunity in various states as well. Also, the English language is too important in daily life as well. 

Nowadays, English language very important role in international business. The business acts 

as a role and is relevant to the lifestyle of people (Talerngsri A. 2019). Business is an important 

mechanism that will result in economic and social development and progress in various fields. Now, 

Thailand has adopted English widely used in the company. Writing resumé in English is very 

important for applying for a job, because employers can use as a basis for making employment 

decisions. It is official documents created by job applicants to specify their qualifications for a job 

position.  

Resumé can be called bio data or curriculum vitae (CV), it is like introducing oneself. The 

primary purpose of job is highlight qualifications. You have to learn how to write a resumé-summary 

of your personal, educational background, career preference, and address, and phone number (English 

for Business Writing I. 2018). The employer needs a resumé for almost any job application. It’s 

considered essential information to give to an employer so they can weigh up whether you’re suitable 

for a role, and if they want to invite you to a job interview. In addition, when graduate students are 

ready to enter the job market, they usually come prepared with lengthy CVs that detail all of their 

academic experiences and achievements (Zimmerman, J. 2016). Resume writing is more than just a 

general document, but it shows their educational background. In order to make a quick decision to get 

into a job.                                 

Writing a good resumé is very difficult, but not everyone is unable to write it. A good resumé 

should be easy to read, easy to understand, concise and not lengthy. Now, there are many 

technologies that can make writing resumé easier. Canva website is one of interesting website. It is a 
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website and graphics design application. It officially established on January,1 2012 in Australia. 

Inside the website, there are graphic designs such as pictures, graphic mock-up, successful design 

letters. So that users who are not designers and who need a ready-made media design tool can use it 

successfully to create high-quality graphics on their own (Canva.2020). For the Business English 

major students who are interest in practicing resume writing skills. Canvas website can development 

and improve their resume writing skills.  

For the present investigation, the researchers would like to study awareness and satisfaction 

toward resumé in Canva website. The subjects were the 2nd year Business English students. There 

studied in Business English Writing I which including resumé writing.  In addition, one of their goal 

is to work in international companies after graduation. If they use Canva website, it will be easier for 

them to write resumé. 

 

Research Objectives 

 This study designed to achieve the following objectives: 

2.1 To investigate the levels of awareness of resumé writing by using Canva website of 

Business English major students. 

            2.2 To study the levels of satisfaction of resumé writing towards Canva website of Business 

English major students. 

 

Research Methodology 

3.1 Population and Samples 

3.1.1 The population of this study were 330 Business English major students in Faculty of 

Humanities and Social Sciences at Buriram Rajabhat University in the first semester of academic year 

2020. 

3.1.2 The sample in this study were 31 of group 1 and 38 of group 2 included 69 students of 

second year Business English major in Faculty of Humanities and Social Sciences at Buriram 

Rajabhat University in the first semester of academic year 2020. They studied Business English 
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Writing I which included resumé writing by using Canva website.  They were selected by purposive 

sampling technique. 

3.2 Research Instruments 

 Research instruments was a questionnaire. It is asking the samples about resumé 

writing awareness and satisfaction toward Canva website of Business English major students. This 

questionnaire included four parts. First part is about the personal information of the samples. The 

samples are required to answer the question about gender and study group. Second part is consisted of 

9 questions, asking about awareness the resumé writing toward Canva website of Business English 

major students. Third part is consisted of 12 questions, asking about the level of satisfaction toward 

Canva website of Business English major students. The last is about the addition opinion on 

awareness and satisfaction the resumé toward Canva website of Business English major students. It 

will be open-ended from in which the samples can write their suggestion and comments. The 

researchers studied theories and principles from textbooks, documents, articles, related literatures and 

examined by three experts to check the correctness and appropriateness. 

      3.3 Data Collection 

After the 2nd year of Business English major students learned about writing resumé by using 

Canva website in Business Writing l subject.  The researchers were distributed and gathered 

information from the questionnaires.  Based on the Quantitative Research, the researchers were 

distributing the questionnaires to the second year Business English major students at Buriram 

Rajabhat University and made appointments with them to return the questionnaires.  

    3.4 Data Analysis 

After checking the completion of each questionnaire, the data gathered from the 

questionnaires are statistically analyzed by using Statistic Package for Social Science (SPSS) mainly 

focusing the descriptive statistical analysis i.e. alpha coefficient, frequency, percentage, mean, and 

standard deviation (S.D). 
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Results 

The results were presented according to the research objective as follows: 

Table 1  

The awareness of Business English major students toward Canva website  
 

Statements  S.D. Level 

I know the advantages of resumé writing in Canva website. 4.16 0.78 Much 

I understand that learning how to write resumé from Canva website is 

important and necessary. 

4.09 0.89 Much 

I know resumé writing from Canva website before starting to write. 3.84 0.89 High 

I understand the styles of resumé writing from Canva website. 4.07 0.80 High 

I know words, phrases, and expressions of resumé writing from Canva 

website. 

3.86 0.86 High 

I know how to write the proper resumé from Canva website. 4.09 0.72 High 

I perceive the main point of resumé writing from Canva website. 4.12 0.81 High 

I know the importance of using dictionary of resumé writing from Canva 

website. 

3.90 0.91 High 

I know how to revise and edit the resumé writing from Canva website 

before submitting. 

4.13 0.78 High 

Total 4.02 0.83 High 

 

As shown in table 4.1, it is presented the awareness of Business English major students 

toward Canva website. It is show that the Business English major students’ awareness in overall at 

much level ( = 4.02, S.D. = 0.83). When considering in items, the three highest mean scores were “I 

know the advantages of resumé writing in Canva website” ( =4.16, S.D.=0.78), followed by “I know 

how to revise and edit the resumé writing from Canva website before” ( =4.13, S.D.=0.78), and “I 

perceive the main point of resumé writing from Canva website” ( =4.12, S.D.= 0.81). In contrast, 

the three least mean scores were “I know resumé writing from Canva website before starting to write” 

( =3.84, S.D.= 0.89), followed by “I know words, phrases, and expressions of resumé writing from 
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Canva website” ( =3.86, S.D.= 0.86), and “I know the importance of using dictionary of resumé 

writing from Canva website” ( =3.90, S.D.= 0.91). 
 

Table 2  

The satisfaction of Business English major students toward Canva website 

Statements  S.D. Level 

       The appropriateness of the format 

The appropriateness of font sizes 4.32 0.72 Highest 

The appropriateness of font styles 4.33 0.72 Highest 

The appropriateness of font colors 4.36 0.79 Highest 

The functions on the website are easy to use 4.33 0.78 Highest 

The pattern is modern 4.45 0.83 Highest 

Total 4.37 0.76 Highest 

       Qualification of Canva website    

Canva website is easy to login 

Canva website is easy to understand 

It is convenient to write Resumé in Canva website 

Canva website always updates the new features for writing 

resumé skills 

4.26 

4.28 

4.23 

 

4.29 

0.85 

0.75 

0.77 

 

0.78 

Highest 

Highest 

Highest 

 

Highest 

Total 4.27 0.79 Highest 

       Application 

Canva website is very helpful for writing resumé 4.35 0.74 Highest 

Canva website that can help me to develop writing resumé 

skills 

4.28 0.78 Highest 

Canva website can solve my writing resumé skills problem 4.19 0.79 High 

Total 4.27 0.77 Highest 

Grand Total 4.30 0.77 Highest 

 

 

 

 



   

 1061 

As shown in table 4.2, it is presented the satisfaction of Business English major students 

toward Canva website. The grand total of the satisfaction of Business English major students toward 

Canva website was the most level ( =4.30, S.D.= 0.77). In terms of aspect, there are three aspects of 

satisfaction. The rankings of three aspects from highest to lowest were the appropriateness of the 

format ( =4.30, S.D.= 0.77), followed by qualification of Canva website and application ( =4.27, 

S.D.=0.79,0.77). When considering in items, the three highest mean scores were “The pattern is 

modern” ( =4.45, S.D.= 0.83), followed by “The appropriateness of font colors” ( =4.36, S.D.= 

0.79), and “Canva website is very helpful for writing resumé” ( =4.35, S.D.=0.74). In contrast, the 

three least mean scores were “Canva website can solve my writing resumé skills problem” ( =4.19, 

S.D.=0.79), followed by “It is convenient to write Resumé in Canva website” ( =4.23, S.D.=0.77), 

and “Canva website is easy to understand” ( =4.28, S.D.=0.75). 

 

Discussion 

The finding showed that Business English major students toward using Canva website to 

resume writing skills in overall was high level. When considering in each aspect, the highest score 

was 3 statements. First, Business English students know the advantages of resumé writing in Canva 

website. It could be said that it is very helpful and convenient to apply in daily life, they want to learn 

to English writing skills. Next, students know how to revise and edit the resumé writing from Canva 

website before submitting. Lastly, students perceive the main point of resumé writing from Canva 

website. It seems that Canva website is various website which can use to learn, practice and develop 

their English resumé writing skills. In addition, it can help about resumé writing. Moreover, it can 

motivate, delight the students in using Canva website for resume writing and improve English writing 

skills by themselves. 

  The finding showed that the satisfaction of Business English major students toward using 

Canva website to resume writing skills in overall was highest level. When considering in each aspect, 

the highest score was 3 statements. First, Business English students satisfied the pattern from Canva 

website is modern. Second, students satisfied the appropriateness of font colors helpful and effective 

for majority. Lastly, Canva website is very helpful for writing resumé. The researchers think that the 
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pattern from Canva website is one of interesting website for students. It can change the 

appropriateness of font colors, font sizes, font styles. The functions on the website are easy to use. In 

addition, it is easier for them to write a resumé. 

 

Conclusion 

The awareness of Business English major students towards Canva website was high level. 

The highest score was 3 statements. First, Canva website for resumé writing was students know the 

advantages of resumé writing in Canva website. Next, students know how to revise and edit the 

resumé writing from Canva website before submitting. In addition, they perceive the main point of 

resumé writing from Canva website. Canva website is helpful and effective for majority of Business 

English major students to improve their English writing skills.  

The satisfaction of Business English major students towards Canva website was highest 

level. The highest score was 3 statements. First, Canva website for resume writing is the pattern is 

modern. Second, the appropriateness of font colors. Lastly, Canva website is very helpful for writing 

resumé of Business English major students to improve their English writing skills.  

  

Recommendations 

7.1 This research was specifically studying the samples who are Business English major 

students at Buriram Rajabhat University only. The further studies should be study other samples, 

focus more on the major and may be more the larger number of participants in order to gain more 

reliable information.  

7.2 As this research was the quantitative research, the further studies should add more 

research methods about qualitative research in order to gain deeper data of understanding the 

awareness and satisfaction on the users of using resumé writing in Canva website. 

  7.3 As this research was specifically using the Canva website which is writing for the resumé 

writing only. The further studies should be study other websites focus more on the resumé writing 

skills and may be more the larger number of websites in order to gain more reliable information and 
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comparation between websites for helping students or other who want to improve their resumé 

writing skills. 
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ความพงึพอใจของนกัท่องเที�ยวต่อกระบวนการการจดัการในอาํเภอเมืองจังหวดับุรีรัมย์ 

The Satisfaction of Tourists toward the Administrative Process of  

Muang District, Buriram Province 
 

กฤษณะ ไกรพงษ์1 / ณฐัพงษ์ จะเรรัมย์2 / พลวัฒน์ วัฒนาสราญลักษณ์3 
 /  

พชิญางกรู เยี�ยมมโน4 / เศกสรร แก้วอะรัญ5 / วันวิสา ประเสริฐศรี6 
 

1-6สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

Public Administration Program, Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University 
 

บทคดัย่อ 

การวิจยัครั� งนี� มีจุดประสงค ์�) เพื�อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที�ยว อาํเภอเมือง จังหวดั

บุรีรัมย ์�) เพื�อศึกษากระบวนการท่องเที�ยวของนักท่องเที�ยวที� เดินทางมาท่องเที�ยวใน อาํเภอเมือง 

จงัหวดับุรีรัมย ์�) เพื�อเป็นขอ้เสนอแนะตามหลกัการท่องเที�ยว อาํเภอเมือง  จังหวดับุรีรัมย ์� ด้าน คือ 

ด้านสินค้าและบริการ ด้านการบริการการท่องเที�ยว ด้านการอํานวย ความสะดวก และด้านการ

ให้บริการของเจ้าหน้าที� กลุ่มตวัอยา่ง คือกลุ่มที�ใชแ้บบสอบถาม จาํนวน ��� คน ใชว้ิธีการเลือกกลุ่ม

ตวัอยา่งแบบเจาะจง เครื�องมือที�ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล คือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

โดย แบบสอบถามที�ประกอบด้วย � ลักษณะ คือ คาํถามแบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่วน 

ประมาณค่า � ระดบั และแบบปลายเปิด มีค่าความเชื�อมั�นเท่ากบั �.��� สถิติที�ใชใ้นการ วิเคราะห์ขอ้มูล 

ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบกลุ่มตวัอยา่ง โดยการทดสอบค่าที 

(t-test) ผลการวิจยัพบว่าการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที�ยวต่อกระบวนการการจดัการในอาํเภอ

เมืองจงัหวดับุรีรัมยใ์นภาพรวมอยู่ในระดบัมากที�สุด และมาก โดยเรียงจากดา้นที�มีค่ามากไปหาน้อย 

ดังนี�  ด้านสินค้าและบริการ ด้านการบริการการท่องเที�ยว ด้านอาํนวยความสะดวก และด้านการ

ให้บริการของเจ้าหน้าที�  ตามลําดับผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที�มี ต่อความพึงพอใจของ

นักท่องเที�ยวต่อกระบวนการการจัดการในอาํเภอเมืองจังหวดับุรีรัมยจ์าํแนกตามคุณลักษณะของ

ประชากรคือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ  รายได้เฉลี�ยต่อเดือน และสถานภาพสมรส ส่วน

ขอ้เสนอแนะจากการสัมภาษณ์นักท่องเที�ยว พบว่า ผูใ้ห้บริการควรปรับปรุงเรื�องที�พกัให้สมกับราคา

เพราะบางที�มีราคาสูงเกินไปแต่คุณภาพไม่สมกับราคา และควรจัดให้มีการบริการรถรับ-ส่งเพื�อที�

นกัท่องเที�ยวจะไดเ้ที�ยวอยา่งเพียงพอและทั�วถึง และควรพฒันาหรือเพิ�มเติมแหล่งท่องเที�ยวที�แปลกใหม่
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เพื�อความหลากหลายและกระตุ ้นเศรษฐกิจมากขึ� น และควรปรับปรุงหรือรักษาความสะอาดด้าน

สาธารณูปโภคพื�นฐานไดแ้ก่ที�จอดรถ หอ้งนํ�า ศูนยบ์ริการพกัท่องเที�ยว  

 

คาํสําคญั: ความพึงพอใจ, นกัท่องเที�ยว, การบริการการท่องเที�ยว, อาํเภอเมืองจงัหวดับุรีรัมย ์

 
Abstract 

This research aims 1) to study the satisfaction of tourists in Mueang District.Buriram 

Province 2) to study the tourism process of tourists traveling in Mueang District, Buriram Province                                   

3) as a recommendation according to the principle of tourism in Mueang District Buriram Province, 

four aspects are products and services Tourism services Convenience And the service of staff Sample 

group Is the group used The questionnaire of 392 people used a specific method of sampling. Storage 

tool the data were collected, namely questionnaires and in-depth interviews. Characteristic is a 5-level 

approximate scale checklist question. And open-ended Have a confidence value of 0.839. The 

statistics used in Analyze data including percentage, mean, and standard deviation. And compare the 

samples by t-test The results of the research found that the study of tourists' satisfaction towards the 

management process in Mueang District, Buriram Province as a whole was at the highest and highest 

level, ranked from the most valuable to least as follows: Product and Service Tourism services 

Convenience And the service of staff according to the results of comparing the opinions on the 

satisfaction of tourists towards the management process in Muang District, Buriram Province, 

classified by demographic characteristics ie sex, age, education level, occupation, average monthly 

income. And marital status as for the recommendations from interviews with tourists, it was found 

that the service providers should improve their accommodation to be worth the price because some 

are too expensive but the quality is not worth the price. And should provide a shuttle service so that 

tourists can travel adequately and thoroughly and should develop or add new tourist attractions for 

more variety and stimulate the economy and should improve or maintain the cleanliness of basic 

utilities, such as parking, restroom, travel service center. 

Keywords: satisfaction, tourist, tourism services, Muang district, Buriram province 
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บทนาํ 

การท่องเที� ยว (Tourism) การเป ลี� ยนแป ลงในด้านต่าง ๆ  ของโลกในปั จจุบันทั� งการ

เปลี�ยนแปลงดา้นสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวฒันธรรม ลว้นแต่เป็นผลมาจากกระแสโลกาภิวฒัน์

จะตอ้งมีการเตรียมความพร้อมในหลาย ๆ ดา้นอยูต่ลอดเวลาเพื�อรองรับความเปลี�ยนแปลงที�จะเกิดขึ�น 

และสิ�งที�ทาํให้การท่องเที�ยวมีความพร้อมเสมอ ประการหนึ� งก็เนื�องมาจากวิสัยทัศน์ของผูน้าํจังหวดั

บุรีรัมยแ์ละการมีวิสัยทศัน์ในกระบวนการต่าง ๆ ในดา้นการท่องเที�ยวของจงัหวดับุรีรัมย ์ที�ชดัเจนและ

ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นจังหวัดหนึ� งในกลุ่มจังหวัด ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง ซึ� งเป็นกลุ่มจงัหวดั ที�มีการจดัตั� งขึ�นในประเทศไทยเพื�อส่งเสริมการ

บริหารงานแบบบูรณาการโดยริเริ�มจดัตั�งโดยการกาํหนดจงัหวดัตน้แบบการบริหารงานแบบบูรณาการ

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวดัและกลุ่มจังหวดัแบบบูรณาการ พ.ศ.���� ที�ได้

แบ่งกลุ่มจงัหวดัในประเทศไทยออกเป็น �� กลุ่มจงัหวดัและกาํหนดจงัหวดัที�เป็นศูนยป์ฏิบตัิการของ

กลุ่มจงัหวดั กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบด้วยจงัหวดันครราชสีมา จังหวดั

ชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมยแ์ละจังหวดัสุรินทร์ โดยให้จังหวดันครราชสีมาเป็นศูนยป์ฏิบัติการของกลุ่ม

จงัหวดับุรีรัมยเ์ป็นเมืองแห่งความรื�นรมยต์ามความหมายของ ชื�อเมือง เป็นเมืองที�น่าอยู่อาศยัและเป็น

เมืองที�น่ามาเยอืนสาํหรับคนต่างถิ�น จงัหวดับุรีรัมยม์ากไปดว้ยปราสาทหินใหญ่น้อย อนัหมายถึง ความ

รุ่งเรืองมาแต่อดีตของอาณาจักรขอมโบราณครั� งเรืองอาํนาจบุรีรัมย์หลากหลายทั� งทรัพยากรการ

ท่องเที�ยวที�เป็นแหล่งท่องเที�ยวทางธรรมชาติแหล่งท่องเที�ยวทางโบราณสถาน แหล่งท่องเที�ยวทาง

วฒันธรรม ที�น่าสนใจมากมายทั� งในด้านประวติัศาสตร์วฒันธรรม ธรรมชาติ เช่น ปราสาทพนมรุ้ง 

ปราสาทเมืองตํ�า กู่สวนแตง ปราสาทหนองหงส์ อ่างเก็บนํ� าห้วยจระเขม้าก เขื�อนลาํนางรอง กิจกรรม 

ประเพณีและแหล่งผลิตสินคา้ที�ระลึกต่าง ๆ กระจายอยูท่ ั�วไปในพื�นที�จงัหวดับุรีรัมย ์

บุรีรัมยก์ารกระจายตวัของแหล่งท่องเที�ยวเช่นนํ� าทา ให้นักท่องเที�ยวตดัสินใจ ลาํบากในการ

เลือกเส้นทางท่องเที�ยวเพื�อเดินทางท่องเที�ยวโดยเฉพาะการจดัเส้นทางสาํหรับการรองรับนักท่องเที�ยว

ของประชาคมอาเซียน สถานการณ์การท่องเที�ยวของจังหวดับุรีรัมย ์จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นจังหวัดมี

ทรัพยากรการท่องเที�ยวจาํนวนมากมาย มีศกัยภาพทางการท่องเที�ยวสูง เป็นเมืองน่าเที�ยว สถานการณ์ที�

ผ่านมาเป็นลกัษณะ “ การทาํเองเที�ยวเอง” สาเหตุเพราะขาดการบริหารจดัการอย่างต่อเนื�องหลายส่วน 

เช่น ขาดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างย ั�งยืนชุมชนขาดความรู้ความเขา้ใจเรื�องการท่องเที�ยวใน

บา้นตนเอง ผูป้ระกอบการและหน่วยงานต่าง ๆ 
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สร้างกิจกรรม การท่องเที�ยวเป็นปัจเจกจงัหวดับุรีรัมยมี์แหล่งท่องเที�ยวและมีแหล่งเรียนรู้หลายแห่งทั�ง               

ด้านวฒันธรรม และ ชุมชนเขม้แข็ง ปัจจุบนับุรีรัมยไ์ด้เป็นเมืองแห่งกีฬา กลายเป็นเมืองท่องเที�ยวใน                   

คอนเซปต์ “เมืองปราสาทสองยคุ” อนัหมายถึง บรรดาปราสาทหินยุคขอมโบราณและปราสาทยคุใหม่

อยา่ง สนามชา้งอารีน่า ทีมฟุตบอลปราสาทสายฟ้า บุรีรัมย ์ยูไนเต็ด ซึ� งหนึ� งในกลยุทธ์สาํคญัที�ภาครัฐ

และภาคเอกชนจบัมือร่วมกนัทาํ คือ การใชกี้ฬาพฒันาเมือง บุรีรัมยเ์มืองกีฬาแนวคิดในการสร้างบุรีรัมย์

เป็น ‘เมืองกีฬา’  เริ�มตน้ ที� นายเนวิน ชิดชอบ ที�จุดกระแสความนิยมฟุตบอลขึ�นในบุรีรัมยแ์ละจากการที�

ภาครัฐและภาคเอกชนใชกี้ฬาเป็นเครื�องมือในการพฒันาเมืองทาํให้เกิดการท่องเที�ยวเชิงกีฬา หรือ Sport 

Tourism ขึ�นในบุรีรัมยเ์พื�อทาํให้การปฏิบตัิงาน มีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น สามารถบริการประชาชนได้

อยา่งทั�วถึงและเป็นธรรมการรับฟังความคิดเห็นและทศันคติของประชาชนที�มีต่อการบริหารของอาํเภอ

เมืองจงัหวดับุรีรัมยจึ์งเป็นสิ�งสาํคญัเพราะนอกจากการส่งเสริมการท่องเที�ยวทาํใหอ้าํเภอเมืองบุรีรัมยไ์ด้

รับทราบปัญหาและความตอ้งการของประชาชนอยา่งแทจ้ริง ซึ� งจะสามารถนับมาปรับแผนพฒันาเมือง 

พฒันาการให้บริการประชาชนไดดี้ขึ�น ดั�งนั�นผูวิ้จยัจึงสนใจสํารวจเรื�องการศึกษาแรงจูงใจที�มีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจที�เลือกเขา้มาท่องเที�ยวในจงัหวดับุรีรัมย ์เพื�อเป็นประโยชน์สําหรับทางองค์กรต่าง ๆ 

และหน่วยงานราชการตลอดจนผูท้ี�มีส่วนเกี�ยวขอ้งสามารถที�จะนาํไปเป็นแนวทางในการวางแผนงาน

การพฒันาปรับปรุงการท่องเที�ยวการให้บริการให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกบัความต้องการของ

นกัท่องเที�ยวและส่งเสริมกบัการประชาสัมพนัธ์ทางการท่องเที�ยวจงัหวดับุรีรัมยต่์อไป 

 

วตัถุประสงค์วิจยั 

�. เพื�อศึกษาความพึ�งพอใจของนกัท่องเที�ยวต่อกระบวนการการจดัการการท่องเที�ยว  

อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ 

�. เพื�อศึกษากระบวนการท่องเที�ยวของนักท่องเที�ยวที� เดินทางมาท่องเที�ยวใน อาํเภอเมือง                    

จงัหวดับุรีรัมย ์ 

�. เพื�อเป็นขอ้เสนอแนะตามหลกัการท่องเที�ยว อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์

  

ความสําคัญของการวิจัย 

�. ทาํใหท้ราบถึงความพึงพอใจของนกัท่องเที�ยวต่อกระบวนการการจดัการการท่องเที�ยว  

อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์

2. ผลจาการวิจยันาํไปใชเ้พื�อเป็นแนวทางสาํหรับการท่องเที�ยว อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์
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�.นกัท่องเที�ยวไดท้ราบถึงแหล่งท่องเที�ยวใน อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์

 

ขอบเขตของการวจิัย 

�. ขอบเขตเนื�อหา 

การศึกษาครั� งนี� ศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเที�ยวต่อกระบวนการการจดัการการท่องเที�ยว 

อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ใน � ดา้นดงันี�  

�. ดา้นสินคา้และบริการ  

�. ดา้นการบริการการท่องเที�ยว  

�. ดา้นการอาํนวยความสะดวก  

�. ดา้นการใหบ้ริการของเจา้หนา้ที�  

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

�.� ประชากรที�ใชใ้นการวิจยัครั� งนี� คือ นกัท่องเที�ยวที�เขา้มาเที�ยว อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์

ระหว่างเดือน-เดือน                 

 �.� กลุ่มตวัอยา่ง ไดจ้ากการสุ่มประชากร โดยการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามตารางของทา

โร ยามาเน (Taro Yamane) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน ��� คน  

�. ตัวแปรที�ศึกษาความพงึพอใจของนักท่องเที�ยวต่อกระบวนการการจัดการการท่องเที�ยว อาํเภอเมือง 

จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ ใน � ด้านดงันี� 

�. ดา้นสินคา้และบริการ  

�. ดา้นการบริการการท่องเที�ยว  

 �. ดา้นการอาํนวยความสะดวก  

 �. ดา้นการใหบ้ริการของเจา้หนา้ที� 
 

เครื�องมือที�ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

ลกัษณะเครื�องมือ 

เครื�องที�ใชใ้นการวิจยัครั� งนี�  เป็นแบบสอบถอบถาม มี � ตอน คือ 

ตอนที� � เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัรายละเอียดของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะแบบ

ตรวจสอบรายการ (check Lists) จะมีคาํตอบให้กาเครื�องหมาย  ลงใน  
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ตอนที� � เป็นคาํถามเกี�ยวกบัความพึ�งพอใจ ต่อบริการทั�ง � ดา้น มีลกัษณะเป็นแบบมาตรฐาน 

ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) � ระดบั คือ มากที�สุด มาก ปานกลาง นอ้ย และ นอ้ยที�สุด คาํถาม

ประกอบดว้ย 

ตอนที� � เป็นคาํถามแบบปลายเปิด (Open Form) เพื�อให้กลุ่มตวัอยา่งแสดงความคิดเห็นและให้

ขอ้เสนอแนะเพิ�มเติม   

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามลาํดบัขั�นตอนดงัต่อไปนี�  

�. การเกบ็รวบรวมขอ้มูลในครั� งนี�  ผูวิ้จยัไดน้าํแบบสอบถามที�สมบูรณ์เรียบร้อยแลว้ไปเก็บ

รวบรวมขอ้มูลดว้ยตวัเอง 

�. แบบสอบถามจาํนวน ��� ฉบบั เกบ็รวบรวมขอ้มูลมาไดแ้ละมีความสมบูรณ์จาํนวน ��� 

ฉบบั คดิเป็นร้อยละ ��� 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื�อดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ในการวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัไดด้าํเนินการดงันี�  

�. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบบั 

�. คดัแยกแบบสอบถามตามสถานภาพของผูต่้อลงรหสัแบบสอบถามกาํหนดตวัเลขแทนค่าขอ้มูล 

�. นาํแบบสอบถามทุกฉบบัประมวลผลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติในการ

วิเคราะห์ขอ้มูลดาํเนินการดงันี�   

�.� ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถามวิเคราะห์ดว้ยการแจกแจงความถี� หาค่าร้อยละ (Percentage) 

แลว้นาํเสนอเป็นตาราง 

�.� ศึกษาความพึ�งพอใจของนกัท่องเที�ยวในอาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์วิเคราะห์ดว้ยการหาคา่เฉลี�ย 

(Mean) และ ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Dviation) เกณฑก์ารแปลความหมายของค่าเฉลี�ย

กาํหนดขอบเขตของค่าเฉลี�ย ดงันี�  (บุญชม ศรีสะอาด. ���� : ���) 

4.51 - 5.00    มีความพึงพอใจมากที�สุด  

3.51 - 4.50    มีความพึงพอใจมาก  

2.51 - 3.50    มีความพึงพอใจปานกลาง  

1.51 - 2.50    มีความพึงพอใจนอ้ย  

1.00 - 1.50    มีความพึงพอใจนอ้ยที�สุด 
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�.� ขอ้เสนอแนะที�เป็นคาํถามปลายเปิดนาํมาวิเคราะห์เชิงเนื�อหา (Content Analysis) โดยจดัคาํตอบเขา้

ประเด็นเดียวกนัแจกแจงความถี�หาค่าร้อยละเสนอขอ้มูลเป็นตารางประกอบคาํบรรยาย 

สถติิที�ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัในครั� งนี�  ผูว้ิจยัไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม

สาํเร็จรูปทางสถิติ โดยใชส้ถิติดงันี�  

�. สถิติที�ใชต้รวจสอบคุณภาพของเครื�องมือ การหาค่าความเชื�อมั�น ของแบบสอบถามโดยใช้

สัมประสิทธิ�  อลัฟ่า (Alpha Coeficient) ตามวิธีของ ครอนบาค (Cronbach) 

�. สถิติพื�นฐาน ที�ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 

    �.� คา่ร้อยละ (Percentane) 

    �.� คา่เฉลี�ย (Mean) 

    �.� ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

    �.� คา่สถิติทดสอบที�ใชพิ้จารณาในการแจกแจงแบบ (t-distribution)            

    �.� มีนยัยะสาํคญัทางสถิติที�ระดบั �.��              
 

สรุปผลการวจิัย      

จากการศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเที�ยวต่อกระบวนการการจดัการใน อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์

คณะผูว้ิจยัสรุปผลการวิจยัไดด้งันี�  

�. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพงึพอใจของนกัท่องเที�ยวต่อกระบวนการการจดัการใน

อาํเภอเมืองจงัหวดับุรีรัมย ์โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที�สุด เมื�อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการ

ใหบ้ริการของเจา้หนา้ที�อยูใ่นระดบัมาก นอกนั�นอยูใ่นระดบัมากที�สุด ดา้นสินคา้และบริการ ดา้นการ

บริการการท่องเที�ยว ดา้นอาํนวยความสะดวก 

�. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพงึพอใจของนกัท่องเที�ยวต่อกระบวนการการจดัการ ใน

อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์มีเพศต่างกนั โดยภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั  

�. ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ�มเติม 

�.� ดา้นสินคา้และบริการ ความพงึพอใจของนกัท่องเที�ยวที�มีต่อกระบวนการการจดัการบริการ

การท่องเที�ยว คือ ราคาของสินคา้แอบแพง 
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�.� ดา้นการบริการการท่องเที�ยว  ความพงึพอใจของนกัท่องเที�ยวที�มีต่อกระบวนการการ

จดัการบริการการท่องเที�ยว คือ ควรมีส่วนลดที�พกั อาหาร ควรจดัโปรโมชั�นในการท่องเที�ยวให้

น่าสนใจเพื�อดึงดูดลูกคา้  ดูแลผูม้าท่องเที�ยวอยา่งทั�วถึง และรองรับการใชบ้ริการให้เพียงพอ 

�.� ดา้นอาํนวยความสะดวก ความพึงพอใจของนกัท่องเที�ยวที�มีต่อกระบวนการการจดัการ

บริการการท่องเที�ยว คือ สถานที�จอดรถ ศูนยบ์ริการนกัท่องเที�ยว ควรมีหอ้งนํ�าเพิ�มขึ�นเพิ�มสถานที�จอด

รถ,เพิ�มห้องนํ�าในสถานที�ท่องเที�ยว อยากให้มีห้องนํ� าเยอะขึ�น เพื�อจะไดร้องรับนกัท่องเที�ยวไดม้ากขึ�น

และรักษาความสะดวกและกลิ�นอยูต่ลอดเวลา 

�.� ดา้นการใหบ้ริการของเจา้หน้าที� นกัท่องเที�ยวที�มีต่อกระบวนการการจดัการบริการการ

ท่องเที�ยวคือ ควรมีเจา้ที�ให้ความสะดวกเพิ�มอีก,สถานที�บางที�พนกังานบริการไม่สุภาพ 

 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเที�ยวที�มีต่อกระบวนการการจดัการบริการการ

ท่องเที�ยวใน อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ทั�ง � ดา้น ดา้นสินคา้และบริการ ดา้นการบริการการท่องเที�ยว 

ดา้นอาํนวยความสะดวก ดา้นการให้บริการของเจา้หนา้ที� คณะผูวิ้จยัสรุปผลการวิจยัไดด้งันี�  

จากผลการวิจยั พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที�สุด ทั�งนี�อาจเป็นเพราะความพงึพอใจของ

นกัท่องเที�ยวที�มีต่อกระบวนการการจดัการบริการการท่องเที�ยวใน อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ ซึ� ง

สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ จิตตินนัท ์เดชะคุปต ์(����: บทคดัยอ่) เจตคติและความพึงพอใจในการ

บริการ ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจในการบริการนบัว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดและสาํคญัที�สุดของงาน

ดา้น บริการ การสร้างความพึงพอใจใหผู้ใ้ชบ้ริการจนเกิดความรู้สึกดีมีความประทบัใจและกลบัมาใช้

บริการอีกถือว่าเป็นความสาํเร็จของงานบริการอยา่งแทจ้ริง  ดงันั�นการศึกษาความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการจึงเป็นเรื�องสาํคญัที�ผูม้ีหนา้ที�เกี�ยวขอ้งไม่ว่าจะเป็นผูใ้ห้บริการหรือผูป้ฏิบติังานจะตอ้ง

ตระหนกัถึงอยูเ่สมอเพราะนั�นหมายถึงการดาํรงอยูอ่ยา่งย ั�งยนืและความสาํคญัของความพงึพอใจที�มีต่อ

ผูใ้ชบ้ริการที�องคก์รผูใ้ห้บริการตอ้งให้ความสาํคญั  

�. ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ริการเป็นตวักาํหนดคุณลกัษณะของการบริการผูบ้ริหารองคก์รและ

ผูป้ฏิบติังานบริการจาํเป็นตอ้งสาํรวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการเกี�ยวกบัผลิตภณัฑบ์ริการและ

ลกัษณะของการนาํเสนอบริการที�ผูใ้ชบ้ริการชื�นชอบ เพราะขอ้มูลดงักล่าวจะบ่งบอกถึงการประเมิน

ความรู้สึกและความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการต่อคุณสมบติัของบริการที�ผูใ้ชบ้ริการตอ้งการและวิธีการ

ตอบสนองความตอ้งการแต่ละอยา่งในลกัษณะที�ผูใ้ชบ้ริการปรารถนาซึ� งเป็นผลดีต่อผูใ้หบ้ริการในอนัที�



   

 1073 

จะตระหนกัถึงความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการและสามารถสนองตอบบริการที�ตรงกบัลกัษณะและ

รูปแบบที�ผูใ้ชบ้ริการคาดหวงัไวไ้ดจ้ริง 

      2. ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการเป็นตวัแปรสาํคญัในการประเมินคุณภาพบริการการนาํเสนอ

บริการที�ดีมีคุณภาพตรงกบัความตอ้งการความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการมีผลให้ผูใ้ชบ้ริการเกิด ความพึง

พอใจต่อการบริการนั�นและมีแนวโนม้จะใชบ้ริการซํ�าอีกต่อ ๆ ไป ไดแ้ก่สถานที� อุปกรณ์ เครื�องใช้

บุคลิกลกัษณะของพนกังานบริการ ความน่าเชื�อถือไวว้างใจของการบริการ ความเต็มใจที� จะใหบ้ริการ 

ตลอดจนความรู้ความสามารถในการให้บริการดว้ยความเชื�อมั�นและความเขา้ใจต่อผูอื้�น 

 

ผลการศึกษา 

 �. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ ��.�� มีอายรุะหวา่ง ��-�� ปี คิดเป็นร้อย

ละ ��.�� การศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ ��.�� ร้อยไดต้่อเดือน ��,���-��,��� บาท คิดเป็นร้อยละ 

��.�� และมีอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั คดิเป็นร้อยละ ��.��  

 �. ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ริการ ต่อการบริการของสาํนกังานสรรพากรื�นที�สาขาตะโหมด 

จงัหวดัพทัลุง โดยรวมมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก เมื�อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าทุกดา้น

ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก อนัดบัแรกไดแ้ก่ ดา้นการใหบ้ริการของเจา้หนา้ที� รองลงมา

ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการ ขั�นตอนการใหบ้ริการ และดา้นสถานที�และสิ�งอาํนวยความสะดวกตามลาํดบั 

 

ข้อเสนอแนะ  

จากการศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเที�ยวที�มีต่อกระบวนการการจดัการบริการการ

ท่องเที�ยวใน อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์พบว่า ความพึงพอใจของนกัท่องเที�ยวที�มีต่อกระบวนการการ

จดัการบริการการท่องเที�ยว โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที�สุด ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะในการนาํไปใช ้ดงันี�  

�. ขอ้เสนอแนะในการนาํไปใช ้

-เพิ�มสถานที�จอดรถ,ศูนยบ์ริการนกัท่องเที�ยว,ควรมีหอ้งนํ�าเพิ�มขึ�น 

-อยากใหมี้หอ้งนํ�าเยอะขึ�น เพื�อจะไดร้องรับนกัท่องเที�ยวไดม้ากขึ�นและรักษาความสะดวกและ

กลิ�นอยูต่ลอดเวลา 

�. ขอ้เสนอแนะเพื�อการวิจยัครั� งต่อไป 

          �. ควรศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเที�ยวในแหล่งอื�น ๆ ที�มีความใกลเ้คียงกนั เพื�อนาํมา

เปรียบเทียบกนัว่าพฤติกรรมของนกัท่องเที�ยวมีความแตกต่างกนัหรือไม่อยา่งไรและควรศึกษาสถานที�
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ท่องเที�ยวอื�น ๆ ในจงัหวดับุรีรัมย ์เพื�อจะไดรั้บทราบพฤติกรรมของผูบ้ริโภคว่าชอบสถานที�ท่องเที�ยวใด 

และควรที�จะผลกัดนัและเพิ�มการประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเที�ยวแหล่งใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ เพื�อความ

ทนัสมยัแต่ยงัคงความเป็นธรรมติเอาไว ้

     �. ควรมีการส่งเสริมและรักษาตลาดการท่องเที�ยว อนัไดแ้ก่ อินเตอร์เน็ต ทีวี นิตยสาร 

วารสารการท่องเที�ยว ฯลฯ และควรมีการประชาสัมพนัธใ์ห้มากขึ�น กลุ่มนกัท่องเที�ยวไดรั้บขอ้มูลการ

ท่องเที�ยวและแหล่งท่องเที�ยวทางเลือกใหม่อยูเ่สมอ จะสามารถเพิ�มจาํนวนนกัท่องเที�ยวไดม้ากขึ�น 
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ความพงึพอใจของประชาชนที�มต่ีอการให้บริการ 

ของเทศบาลตาํบลหนองตาด อาํเภอเมือง จังหวดับุรีรัมย์  

The Satisfaction of the People with the Service of Nong Tat Municipality,  

Muang District, Buriram Province 

 

กีรติ ไทวะกิรติ1 / สหรัฐ ทองเรือง2 / ชนินาถ ศรีโพนทัน3 

นัทนรินทร์ อินทร์นอก4 / วิภา จูมเกตุ5 / ศิวรินทร์ กาํแก้ว6 
1-6สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย ์

 

บทคดัย่อ 

การวิจัยครั� งนี� มีจุดประสงคเ์พื�อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที�มีต่อการให้บริการของ

เทศบาลตาํบลหนองตาด อาํเภอเมือง จังหวดับุรีรัมยใ์น � ดา้น คือ ดา้นรูปธรรมของการบริการ ด้าน

ความน่าเชื�อถือไวว้างใจและดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ กลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากการสุ่มจากประชากร

โดยการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามตารางของ ทาโร ยามาเน ( Taro Yamane ) ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง

จาํนวน ��� คน แลว้ทาํการสุ่มให้กระจายไปตามหมู่บา้นต่างๆ ตามสัดส่วนโดยวิธีสุ่มตวัอยา่งอย่างง่าย 

เครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถามมี 3 ลกัษณะ คือ แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตรา

ส่วนประมาณค่า และแบบปลายเปิด สถิติพื�นฐานที�ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี�ย และ

ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาวิจยัพบว่า โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที�สุด เมื�อพิจารณาเป็นราย

ดา้นพบว่าทุกดา้นอยูใ่นระดบัดีที�สุดเท่ากนั โดยเรียงลาํดบัจากดา้นที�มีค่าเฉลี�ยสูงไปหาตํ�า ไดด้งันี�  ดา้น

ความน่าเชื�อถือไวว้างใจ ดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการและดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ 

ตามลาํดบั ส่วนความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอื�น ๆ ที�มีจาํนวนมากที�สุด คือ เทศบาลควรติดตั�งไฟฟ้าใน

พื�นที�ให้สว่างอย่างทั�วถึง ควรบาํรุงซ่อมแซมถนนที�ชาํรุดให้พร้อมใชง้านไดอ้ยา่งรวดเร็วไม่ล่าช้า เพื�อ

ความปลอดภยัของประชาชนในพื�นที� รองลงมา คือ เทศบาลมีการจดัการสิ�งแวดลอ้มและมลพิษต่างๆ

ในท้องถิ�นและมีมาตราการขจัดมลพิษโดยการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

ตามลาํดบั 

 

คาํสําคญั:  ความพงึพอใจ, ประชาชน, การใหบ้ริการ  
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Abstract 

 This research aimed to study the satisfaction of the people with the services of Nongtat Sub-

District Municipality, Muang District, Buriram Province in 3 aspects: the concrete aspect of the 

service. In terms of reliability, trust and responsiveness to clients. The sample was sampled from the 

population by determining the sample size according to the Taro yamane table. The sample size was 

386 people. And randomly distributed to various villages Proportionate by simple sampling method 

There are 3 types of questionnaires used to collect data: checklist form. Estimate scale model and 

open-ended The basic statistics used in the data analysis were percentage, mean and standard 

deviation. The research study found that Overall, it is at the highest level. When considering each 

aspect, it was found that all aspects were at the same level. In order from the side with the mean high 

to low as follows Trustworthiness The response to the service recipient and the concreteity of the 

service, respectively. The largest number of other comments and suggestions is that municipalities 

should install electricity in the area to be thoroughly lit. The road damaged should be repaired and 

ready to use quickly without delay. For the safety of the people in the area, followed by the 

municipality has managed the local environment and pollution and has a measure to eliminate 

pollution by campaigning. Public relations to the public to participate in order 

 

Keywords:  satisfaction,  people,  service 

 

บทนํา 

         การให้บริการประชาชนเป็นนโยบายที�สําคัญของรัฐบาลเป็นภารกิจที�สําคัญทางด้านการ

ตอบสนองต่อสภาพปัญหาและความตอ้งการของประชาชนที�ขอรับบริการภายใตร้ะเบียบกฎหมายและ

ขอ้บงัคบัที�กาํหนดไวใ้นปัจจุบนันี� รัฐบาลไดเ้ร่งรัดให้ส่วนราชการต่าง ๆ ขยายขอบเขต และปรับปรุง

การบริการประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ การบริการประชาชนจึงเป็นหนึ� งในภารกิจการ“บาํบดัทุกขบ์าํรุง

สุข”ของกรมการปกครอง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อให้ประชาชนไดรั้บบริการที�สะดวกทั�วถึงและเป็นการ

ประสานเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีในระหว่างประชาชนกับขา้ราชการ (อนงค์นาฏ แกว้ไพฑูรย,์ 

2554) 
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        สภาตําบลจัดตั� งเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาด เมื� อวันที�  2 มีนาคม พ.ศ.2539  

กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศ เรื� อง จดัตั� งองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองตาด เป็นเทศบาลตาํบล

หนองตาด เมื�อวนัที� 28 มิถุนายน 2555 องค์การบริหารส่วนตาํบลหนองตาดเป็นหน่วยงานบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ�นอีกรูปแบบซึ� งมีสถานะเป็นนิติบุคคลและมีหน้าที�ในการแปลงนโยบายที�เป็น

นามธรรมไปสู่การปฏิบติัอย่างเป็นรูปธรรมเพื�อให้เกิดความสําเร็จขึ�นและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์

ของการบริหารงานแบบบูรณาการและยงัส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน ถา้เทศบาลตาํบลหนองตาดมี

การบริหารที�ขาดประสิทธิภาพอาจจะส่งผลเสียยากต่อการดาํเนินงานของเทศบาลตาํบลหนองตาด

เนื�องจากเทศบาลตาํบลหนองตาดเป็นหน่วยงานที�ตอ้งมีการดาํเนินงานดว้ยการบูรณาการร่วมกบัภาค

ประชาชนเป็นหลกัหากขาดประสิทธิภาพในการบริหารแลว้จะทาํให้การปฏิบติังานเกิดการล่าชา้ การ

ประสานงานเกิดความผดิพลาดการเลือกและในทางกลบักนัหากเทศบาลตาํบลหนองตาดมีการบริหารที�

ดีมีประสิทธิภาพจะส่งผลให้การดาํเนินงานของหน่วยงานเกิดความราบรื�นมีการประสานงานในการ

ปฏิบติักบัประชาชนได้ดีตลอดจนสามารถตอบสนองความตอ้งการของชุมชนไดอ้ย่างตรงจุดดังนั�น

เพื�อให้การปฏิบติัสามารถบริการประชาชนได้อย่างทั�วถึงและเป็นธรรมการรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชนที�มีต่อการใหบ้ริการของเทศบาลตาํบลหนองตาดจึงเป็นสิ�งสาํคญัอยา่งยิ�งเพราะนอกจากจะทาํ

ให้เทศบาลตาํบลหนองตาดไดรั้บทราบปัญหาและความตอ้งการของประชาชนอย่างแทจ้ริง (เทศบาล

ตาํบลหนองตาด, 2560) 

 จากความเป็นมาและความสาํคญัดงักล่าวคณะผูว้ิจยัจึงสนใจที�จะศึกษาเรื�องความพึงพอใจของ

ประชาชนที�มีการให้ต่อการให้บริการของเทศบาลตาํบลหนองตาด อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ในดา้น

ความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความน่าเชื�อถือไวว้างใจในการบริการ ด้านการตอบสนองต่อ

ผูรั้บบริการเพื�อที�จะทราบความพึงพอใจและทราบความตอ้งการของประชาชนที�มีต่อเทศบาลตาํบล

หนองตาด เพื�อที�จะได้นาํผลความพึงพอใจไปใช้ในการปรับปรุงแกไ้ขส่งเสริมและพฒันาให้เทศบาล

ตาํบลหนองตาด อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ความสําคัญของการวิจัย 

 การวิจัยเรื�อง ความพึงพอใจของประชาชนที�มีต่อการให้บริการของเทศบาลตาํบลหนองตาด 

อาํเภอเมือง จังหวดับุรีรัมย ์จะเป็นขอ้มูลที�สะทอ้นให้เห็นถึงความพึงพอใจของประชาชนที�มีต่อการ

ให้บริการของเทศบาลตาํบลหนองตาด อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมยแ์ละจะไดแ้นวทางเพื�อการปรับปรุง

การให้บริการของเทศบาลตาํบลหนองตาด อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมยสู่์การเป็นองคก์ารให้บริการเป็น

เลิศต่อไป  

 

ขอบเขตการวจิัย 

1. ขอบเขตด้านเนื�อหา 

 เนื�อหาของการวิจยั มุ่งประเด็นเพื�อศึกษาความพึงพอใจการใชบ้ริการเทศบาลตาํบลหนองตาด 

อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ตามกรอบแนวคดิของ อรารัตน์ บุญภา (����) จาํนวน � ดา้น 

�.� ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ  

�.� ดา้นความน่าเชื�อถือไวว้างใจในการบริการ  

�.� ดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ  

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 �.� ประชากร คือ ผูที้�เขา้มาใชบ้ริการที�เทศบาลตาํบลหนองตาด อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ที�

เป็นประชาชนในเทศบาลตาํบลหนองตาด จาํนวน �� หมู่บา้น รวมทั�งสิ�น ��,112 คน 

�.� กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากการสุ่มจากประชากรโดยการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามตาราง

ของ ทาโร ยามาเน ( Taro Yamane ) ที�ระดบัความเชื�อมั�นที� 95.5% และความคลาดเคลื�อน ± 5% (Taro 

Yamane ; อ้างถึงใน ประสิทธิ�  สุวรรณรักษ์. 2555 : 146) จะได้กลุ่มตัวอย่าง จาํนวน 386 คน แล้วสุ่ม

ตวัอย่างให้กระจายตามหมู่บา้นต่างๆ ตามสัดส่วนดว้ยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Simpling)

ดว้ยการจบัฉลาก รายละเอียดของประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ปรากฏดงัตาราง �.� ดงันี�  
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ตารางที� 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลาํดบัที� หมู่ที� ชื�อหมู่บา้น กลุ่มตวัอยา่ง (คน) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

บา้นหนองตาด 

บา้นหนองม่วง 

บา้นสาํโรง 

บา้นนากลาง 

บา้นมาบสมอ 

บา้นบลัลงัค ์

บา้นสถานีหนองตาด 

บา้นสว่างงิ�วงาม 

บา้นโนนสวรรค ์

บา้นโคกเพชร 

บา้นโนนสมบูรณ์ 

บา้นโคกสะอาด 

บา้นปีกฝาย 

บา้นบลัลงัคน์อ้ย 

บา้นโนนเคง็ 

บา้นโนนสูง 

บา้นหนองมะเกลือ 

บา้นโคกด่าน 

บา้นหนองจอก 

บา้นโคกวดั 

บา้นสาํโรงเหนือ 

บา้นรัฐประชา 

25 

19 

20 

17 

19 

18 

20 

12 

10 

21 

20 

20 

12 

19 

17 

15 

17 

14 

20 

15 

20 

16 

  รวมทั�งสิ�น 386 
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3. ตัวแปรที�จะศึกษา ตัวแปรที�ศึกษา มดีงันี� 

 �.� ตัวแปรอิสระ คือ ประชากรที�อยูใ่นเขตพื�นที�เทศบาลตาํบลหนองตาด อาํเภอเมือง จงัหวดั

บุรีรัมย ์

  �.�.� เพศ 

   �.�.�.� ชาย 

   �.�..�.� หญิง 

  �.�.� อาย ุ

   �.�.�.� ��-��ปี 

   �.�.�.� ��-��ปี 

   �.�.�.� ��-��ปี 

   �.�.�.� ��ปีขึ�นไป 

  �.�.� ระดบัการศึกษา  

   �.�.�.� ประถมศึกษา 

   �.�.�.� มธัยมศึกษาตอนตน้/มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

   �.�.�.� อนุปริญญาหรือปวส. 

   �.�.�.� ปริญญาตรีขึ�นไป 

  �.�.� อาชีพ 

   �.�.�.� นกัเรียน/นกัศึกษา 

   �.�.�.� เกษตรกร 

   �.�.�.� รับจา้ง/ธุรกิจส่วนตวั 

   �.�.�.� ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

 �.� ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจของประชาชนที�มีต่อการให้บริหารของเทศบาลตาํบล

หนองตาด อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น � ดา้น ไดแ้ก่ 

�.�.� ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ  

�.�.� ดา้นความน่าเชื�อถือไวว้างใจในการบริการ  

�.�.� ดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ  
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เครื�องมือที�ใช้ในการวจิัย 

 �. ลกัษณะเครื�องมือ ที�ใชใ้นการวจิยั คือ แบบสอบถาม ซึ�งมีรายละเอียดดงันี�  

     �.� แบบสอบถาม เกี�ยวกบัความพึงพอใจของประชาชนที�มีต่อการให้บริการของเทศบาล

ตาํบลหนองตาด อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบสอบถามแบ่งออกเป็น � ตอน คือ  

ตอนที� � ขอ้มูลทั�วไปและรายละเอียดของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย  เพศ อาย ุระดับ

การศึกษา และอาชีพ ลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ(Check List)  

ตอนที� � เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที�มีต่อการให้บริการของ

เทศบาลตาํบลหนองตาด อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ใน 3 ดา้น ไดแ้ก่  

ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ จาํนวน ��  ขอ้  

ดา้นความน่าเชื�อถือไวว้างใจในการบริการ จาํนวน ��  ขอ้  

ดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ จาํนวน ��  ขอ้  

โดยมีลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่าตามแนวซึ�งแต่ละขอ้คาํถามมีคาํตอบให้

เลือกตามลาํดบัความพงึพอใจ � ระดบั คือ มากที�สุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที�สุดรวมทั�งสิ�น 3� ขอ้  

ตอนที� � ขอ้เสนอแนะเพิ�มเติมเกี�ยวกบัความพึงพอใจของประชาชนที�มีต่อการให้บริการของ

เทศบาลตาํบลหนองตาด อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู ้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี�ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที�มีผลต่อการ

ให้บริการของเทศบาลตาํบลหนองตาด อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์จาํนวน 386 คน คณะผูว้ิจยัไดแ้จก

แบบสอบถามและรอเก็บแบบสอบถามกลบัคืนจากผูต้อบภายในวนัดงักล่าว 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลที�รวบรวมไดจ้ากแบบสอบถาม ดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร์สาํเร็จรูป โดย

แบ่งการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงันี�  

 ตอนที� 1 ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และอาชีพ ใชก้ารแจก

แจงความถี� (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 

 ตอนที�  2  ความพึงพอใจของประชาชนที�มีต่อการให้บริการของเทศบาลตาํบลหนองตาด 

อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ที�มีต่อดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ ดา้นความน่าเชื�อถือไวว้างใจใน
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การบริการ และดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (RatingScale) โดยมี

คาํถามให้เลือก 5 ระดบั  มากที�สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที�สุด โดยหาค่าเฉลี�ย (X) และค่าเบี�ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 

 ตอนที�  3 ขอ้เสนอแนะในการขอรับบริการ ในดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ ดา้น

ความน่าเชื�อถือไวว้างใจในการบริการ ดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ เป็นคาํถามปลายเปิดจะใช้

วิธีการสงัเคราะห์ขอ้ความหรือสรุปความโดยจาํแนกเป็นประเด็นแลว้นาํเสนออธิบายเป็นความเรียง  

การนาํเสนอขอ้มูลในรูปแบบตารางควบคู่กบับรรยายและสรุปผลการวิจยั ซึ�งกาํหนดการให้คะแนนของ

คาํตอบของแบบสอบถาม ดงันี�  (บุญชม ศรีสะอาด.���� : 120-103)  

 แลว้นาํคะแนนไปหาค่าเฉลี�ย โดยใชเ้กณฑใ์นการแปลความหมายค่าเฉลี�ย ดงันี�   (บุญชม ศรี

สะอาด.���� : �20-103)  

มากที�สุด  หมายถึง  5 คะแนน 

มาก              หมายถึง               4 คะแนน 

ปานกลาง  หมายถึง             � คะแนน 

นอ้ย    หมายถึง             �          คะแนน 

นอ้ยที�สุด            หมายถึง              �          คะแนน 

สาํหรับเกณฑใ์นการใหค้ะแนนโดยรวมกาํหนดดงันี�  

 ค่าเฉลี�ย �.�� - �.�� หมายถึง มีความพงึพอใจอยู่ในระดบัมากที�สุด 

 ค่าเฉลี�ย �.�� - �.��  หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

 ค่าเฉลี�ย �.�� - 3.50 หมายถึง มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ค่าเฉลี�ย �.�� - 2.50  หมายถึง มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย 

 ค่าเฉลี�ย �.�� - 1.50  หมายถึง มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยที�สุด 

 

สรุปผลการวจิัย 

 จากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที�มีต่อการให้บริการของเทศบาลตาํบลหนองตาด 

อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์คณะผูว้ิจยัสรุปผลการวิจยัไดด้งันี�  

 �. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที�มีต่อการให้บริการของเทศบาล

ตาํบลหนองตาดโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที�สุด ดา้นความน่าเชื�อถือไวว้างใจอยูใ่นระดบัมากที�สุด 
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 �. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที�มีต่อการให้บริการของเทศบาล

ตาํบลหนองตาด ที�มีเพศต่างกนั โดยภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนัเมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า 

ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ ขอ้ � ขอ้ � ขอ้ � ขอ้ � และขอ้ �� ดา้นความน่าเชื�อถือไวว้างใจ 

ขอ้ �� ขอ้ �� ขอ้ �� ขอ้ �� ขอ้ �� และขอ้ ��  ด้านการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ ขอ้ �� ขอ้ �� ขอ้ �� 

ขอ้ �� และขอ้ �� มีความแตกต่างกนั 

�. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที�มีต่อการให้บริการของเทศบาลตาํบล

หนองตาด ที�มีอายตุ่างกนั โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ ขอ้ � ขอ้ � 

ดา้นการตอบสนองต่อการรับบริการ ขอ้ �� และขอ้ �� แตกต่างกนั 

 �. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที�มีต่อการให้บริการของเทศบาล

ตาํบลหนองตาด ที�มีระดบัการศึกษาต่างกนั โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า 

ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ ขอ้ � ดา้นความน่าเชื�อถือไวว้างใจ ขอ้ �� ดา้นการตอบสนองต่อ

ผูรั้บบริการ ขอ้ 21 มีความแตกต่างกนั 

 �. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที�มีต่อการให้บริการของเทศบาล

ตาํบลหนองตาด ที�มีอาชีพต่างกนั โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นความ

เป็นรูปธรรมของการบริการ ขอ้ � ขอ้ � ดา้นความน่าเชื�อถือไวว้างใจ  ขอ้ �� ด้านการตอบสนองต่อ

ผูรั้บบริการ ขอ้�� มีความแตกต่างกนั 

 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที�มีต่อการให้บริการของเทศบาลตาํบลหนองตาด 

อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ทั�ง � ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ ดา้นความน่าเชื�อถือ

ไวว้างใจ และดา้นการตอบสนองต่อการรับบริการ คณะผูว้จิยัสรุปผลการวิจยัไดด้งันี�   

�. จากผลการวิจัย พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากที�สุด ทั�งนี� อาจเป็นเพราะว่าความพึงพอใจของ

ประชาชนที�มีต่อการให้บริการของเทศบาลตาํบลหนองตาด อาํเภอเมือง จังหวดับุรีรัมย ์ได้มีความ

เชื�อมั�นในการให้บริการของเทศบาลตาํบลหนองตาด และรับฟังข้อเสนอแนะของประชาชน ซึ� ง

สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ  อญัชลี ดุสิตสุทธิรัตน์ (���� : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเรื�อง ความพึงพอใจ

ของประชาชนต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตําบลบางโปรง อําเภอเมือง จังหวัด

สมุทรปราการ ปีงบประมาณ 2559 กลุ่ม ตวัอยา่งที�ใชใ้นการวิจยัครั� งนี� จาํนวน 400 คน เครื�องมือที�ใชใ้น

การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษา เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
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ให้บริการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล บางโปรง อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ เพื�อศึกษาความ

พึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางโปรง อาํเภอเมือง จงัหวดั

สมุทรปราการ ปีงบประมาณ 2559 กลุ่ม ตวัอยา่งที�ใชใ้นการวิจยัครั� งนี� จาํนวน 400 คน เครื�องมือที�ใชใ้น

การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษา เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัความพึงพอใจของประชาชนต่อการ

ให้บริการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล บางโปรง อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ การเกบ็รวบรวม

แบบสอบถามได้รับกลับมาเป็นจาํนวน 400 ชุดคิดเป็นร้อยละ100การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้โปรแกรม

สาํเร็จรูปไดแ้ก่ค่าความถี�ค่าร้อยละ และค่าเฉลี�ยผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ

ให้บริการขององคก์ารบริหารส่วน ตาํบลบางโปรง อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ ทั�งภาพรวมและ

รายดา้น พบว่าในภาพรวม ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล

บางโปรง คิดเป็นร้อยละ 96.89 เมื�อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ดา้นขั�นตอนการให้บริการประชาชนมี

ความพึงพอใจต่อการ ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 98.13 ด้านเจ้าหน้าที�ผูใ้ห้บริการประชาชนมีความพึง

พอใจต่อการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 98.59 ดา้นช่องทางในการใหบ้ริการประชาชนมีความพึงพอใจต่อ

การให้บริการ คิด เป็นร้อยละ 90.92 ด้านสิ�งอาํนวยความสะดวกประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ

ใหบ้ริการ คิดเป็น ร้อยละ 97.83 เมื�อพิจารณาเป็นรายหมู่บา้น พบว่า ประชาชนในหมู่ที� 3 และหมู่ที� 4 มี

ความพึงพอใจ ต่อการใหบ้ริการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางโปรง อยูใ่นระดบัมากที�สุด มีค่าเฉลี�ย 

4.70 และ �.�� ตามลาํดบั ส่วนประชาชนในหมู่ที� 1 และหมู่ที� 2 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ

องคก์ารบริหาร ส่วนตาํบลบางโปรง อยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉลี�ย 3.69 และ 3.59 ตามลาํดบั 

 2. เมื�อพจิารณาเป็นรายดา้น สามารถอภปิรายไดด้งันี�  

      �.� จากผลการวิจัย พบว่า ด้านความน่าเชื�อถือไวว้างใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที�สุด

ทั�งนี�  อาจเป็น ความพึงพอใจของประชาชนที�มีต่อการให้บริการของเทศบาลตาํบลหนองตาด อาํเภอ

เมือง จงัหวดับุรีรัมย ์มีส่วนร่วมในการให้บริการและให้ความร่วมมือกบัทางเทศบาล ซึ� งสอดคลอ้งกบั

งานวิจัยของ ชนะดา วีระพันธ์ (2555 : บทคดัย่อ) ได้วิจัยเรื� อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ

ใหบ้ริการของการบริหารส่วนตาํบลบา้นเก่า อาํเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี ปัญหาพิเศษนี� เป็นส่วนหนึ� ง

ของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการภาครัฐและ

ภาคเอกชน วิทยาลยัการบริหารรัฐกิจ มหาวทิยาลยับูรพา ผลการวิจยัพบว่า ความพึงพอใจของประชาชน

ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาํบลบา้นเก่า อาํเภอพานทอง จังหวดัชลบุรีโดยรวมอยู่ใน

ระดับความพึงพอใจมากที�สุด เมื�อพิจารณา เป็นรายด้านพบว่า ด้านที�มีค่าเฉลี�ยมากที�สุดคือ ด้านการ

ให้บริการอย่างเพียงพอ รองลงมาคือ ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาคและด้านการให้บริการอย่าง
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กา้วหน้า ดา้นความน่าเชื�อถือไวว้างใจในการบริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก โดยในด้านการ

ใหบ้ริการ อยา่งเพียงพอ ประชาชนมีความพึงพอใจในเรื�องอาคารสถานที�ให้บริการมีความเหมาะสม ใน

ดา้น การให้บริการอย่างเสมอภาค ประชาชนมีความพึงพอใจในเรื�องเจา้หนา้ที�บริการดว้ยความยิ�มแยม้ 

แจ่มใส และในด้านการให้บริการอย่างกา้วหน้าประชาชนมีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที�ผูใ้ห้บริการ มี

ความรับผิดชอบและมุ่งมั�นในการปฏิบติังาน ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของ

ประชาชนต่อการให้บริการของ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นเก่า อาํเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี พบว่า 

เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา และอาชีพ ต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององคก์าร

บริหารส่วนตาํบลบา้นเก่า อาํเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี ไม่แตกต่างกนั 

     �.� จากการวิจยัพบว่า  ดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที�สุด

ทั�งนี�  เป็นเพราะเทศบาลมีการให้บริการที�ตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชน ทาํให้ประชาชนมี

ความเชื�อมั�นในการทาํงานของเทศบาล ซึ� งสอดคล้องกบังานวิจัยของ จกัรแกว้ นาเมือง(บทคดัย่อ : 

2559) ได้ศึกษา เรื�องการประเมินความพึงพอใจของผูรั้บบริการของเทศบาลตาํบลแม่ปืม อาํเภอเมือง 

จงัหวดัพะเยา โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อประเมินความพึงพอใจของผูรั้บบริการในดา้นการตอบสนองต่อ

ผูรั้บบริการ ดา้นสิ�งอาํนวยความสะดวก และดา้นโครงสร้างพื�นฐาน เพื�อเปรียบเทียบความพึงพอใจของ

ผูรั้บบริการของเทศบาลตาํบลแม่ปืม อาํเภอเมือง จงัหวดัพะเยา จาํแนกตาม เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

และอาชีพ กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน ��� คน ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้ค่าความถี� ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่า

เบี�ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื�อหาสําหรับขอ้มูลเชิงคุณภาพ ภาพรวมอยู่ในระดบัมากที�สุด 

โดยด้านการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ มีระดบัความพึงพอใจเป็นอนัดับแรก มีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดบัมากที�สุด รองลงมา คือ ด้านสิ�งอาํนวยความสะดวก มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที�สุด และ

อนัดบัสุดทา้ย ดา้นโครงสร้างพื�นฐาน มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก ตามลาํดบั 

      �.� จากการวิจยัพบว่า ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก

ที�สุดทั� งนี�  เป็นเพราะ สอดคลอ้งกบังานวิจัยของ  อมรารัตน์ บุญภา (���� : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเรื�อง 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตาํบลพวา อาํเภอแก่งหางแมว 

จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื�อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการ

ใหบ้ริการของเทศบาลตาํบลพวา อาํเภอแก่งหางแมว จงัหวดัจนัทบุรี และเพื�อเปรียบเทียบระดบัความพึง

พอใจของประชาชนต่อคุณภาพการใหบ้ริการของเทศบาลตาํบลพวา อาํเภอแก่งหางแมว จงัหวดัจนัทบุรี 

จาํแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ กลุ่มตวัอย่างจาํนวน ��� ตวัอย่าง ทาํการวิเคราะห์

ขอ้มูลดว้ยสถิติ ค่าความถี� ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบว่า ประชาชนมีความ
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พึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตาํบลพวา อาํเภอแก่งหางแมว จงัหวดัจนัทบุรี ภาพรวม

อยูใ่นระดับมากที�สุด โดยดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ มีระดบัความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรก 

พึงพอใจอยูใ่นระดับมากที�สุด รองลงมาคือ ด้านการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ มีความพึงพอใจอยูใ่น

ระดบัมากที�สุด ด้านความน่าเชื�อถือไวว้างใจในการบริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากที�สุด ดา้น

ความเห็นอกเห็นใจผูรั้บบริการ พึงพอใจอยู่ในระดับมากที�สุด และอันดับสุดท้าย ด้านการให้ความ

มั�นใจแก่ผูรั้บบริการ พงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก ตามลาํดบั 

3. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที�มีต่อการให้บริการของเทศบาลตาํบล

หนองตาด อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ที�มี เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และอาชีพ โดยภาพรวมไม่แตกต่าง

กนั ซึ� งผลการวิจยันี�สอดคลอ้งกบั อรนุช ป้อมเปิ� น (2550 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาวิจยั เรื�อง ความพึงพอใจ

ต่อการให้บริการของเทศบาลนครอุบลราชธานี มีวตัถุประสงคเ์พื�อทราบความพึงพอใจของประชาชน

ใน เขตเทศบาลนครอุบลราชธานีต่อการให้บริการด้านต่างๆ ของเทศบาลนครอุบลราชธานี ในรอบปี 

2553 และเพื�อให้ผบู้ ริหารเทศบาลได้รับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงานและการให้บริการของ 

เทศบาลทุกดา้น และเกิดการพฒันาและปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ต่อการ ดาเนินงาน

ของเทศบาลผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที�มีต่อการดาเนินงานของเทศบาลนคร

อุบลราชธานี ผลการ สํารวจพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานทุกยุทธศาสตร์การ

พฒันาอยู่ในระดับ พอใจ โดยมีความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมศิลปวฒัธรรม ศาสนา 

จารีตประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ�นมากที�สุด รองลงมามีความพึงพอใจด้านยุทธศาสตร์วางแผน

ส่งเสริม การลงทุนพาณิชกรรมและการท่องเที�ยว และยุทธศาสตร์ด้านการจดัระเบียบชุมชน และการ

รักษาความสงบเรียบร้อยตามลาดบงั และผลสาํรวจความพึงพอใจต่อผลการดาํเนินงานของเทศบาลนคร

อุบลราชธานีโดยรวม พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ ดําเนินงานของเทศบาลนคร

อุบลราชธานีอยูใ่นระดบัพอใจ ตามลาํดบั 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 

 1. ควรติดตั�งไฟฟ้าในพื�นที�ใหส้ว่างอยา่งทั�วถึง ควรบาํรุงซ่อมแซมถนนที�ชาํรุดใหพ้ร้อมใชง้าน

ไดอ้ยา่งรวดเร็วไม่ล่าชา้ เพื�อความปลอดภยัของประชาชนในพื�นที�  

 �. เทศบาลมีการจดัการสิ�งแวดลอ้มและมลพิษต่างๆในทอ้งถิ�นและมีมาตราการขจดัมลพิษโดย

การรณรงค ์ประชาสมัพนัธ์ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม  
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ข้อเสนอแนะเพื�อการวิจยัครั�งต่อไป  

 �. ควรศึกษาวิจัยถึงปัจจยัที�มีผลต่อการบริหารงานของเทศบาลตาํบลหนองตาด อาํเภอเมือง 

จงัหวดับุรีรัมย ์ 

 �. ควรศึกษาวิจยัเกี�ยวกบัปัญหาและอุปสรรคต่อการบริหารงานของเทศบาลตาํบลหนองตาด 

อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์
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การมีส่วนร่วมพฒันาท้องถิ�นของประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลกระสัง  

    อําเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย์ 

Participation in Local Development of People in Krasang Subdistrict Administrative 

Organization  in Muang District  Buriram Province 

 

กําชัย  รักเพื�อน1  / สุรเกียรต ิ แขนรัมย์2 / เบญจพร สมหวัง3 

ปฏิรักษ์  ยงค์สวัสดพิงศ์4 / ศวิตา  ลาํไธสง5 / อรปรีญา  ดวงนิล6 / ธนพฒัน์ จงมีสุข 

Kamchai Rukpern / Surakeat  Khanram / Benchaporn Somwang 

Patirak   Yongsawatdipong / Savita Lumthaisong / Onpreeya Duangnil / Thanapat Jongmeesuk  
1-6สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

Public Administration Program, Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University 

 

บทคดัย่อ 

 การวิจยัครั� งนี� มีจุดประสงค ์ 1) เพื�อศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมพฒันาทอ้งถิ�นของประชาชน ใน

เขตองค์การบริหารส่วนตาํบลกระสัง จงัหวดับุรีรัมย ์2) เพื�อเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมพฒันา

ท้องถิ�นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลกระสัง จังหวัดบุ รีรัมย์ 3) เพื�อศึกษา

ขอ้เสนอแนะการมีส่วนร่วมพฒันาท้องถิ�นของประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลกระสัง 

อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมยใ์น � ด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วม

ดาํเนินงาน และดา้นการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผลการการดาํเนินงาน กลุ่มตวัอย่างจาํนวน ��0 

คน โดยการสุ่มอย่างง่าย เครื� องมือที�ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย � 

ลกัษณะ คือ คาํถามแบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่วนประมาณค่า � ระดบั และแบบปลายเปิด มี

ค่าความเชื�อมั�นเท่ากบั �.792 สถิติที�ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบน

มาตรฐานโดยการทดสอบค่า t-test และF-test ผลการวิจยัพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการมี

ส่วนร่วมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลกระสัง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที�สุดทุกดา้น ดงันี�   ดา้นการ

ดําเนินงาน ด้านการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและด้านการมีส่วนร่วมการ

ตดัสินใจ ตามลาํดบั ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมพฒันาทอ้งถิ�นของ

ประชาชน จาํแนกตามคุณลกัษณะ เพศ อายุ อาชีพ ไม่แตกต่างกนั ส่วนขอ้เสนอแนะของประชาชนต่อ
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การมีส่วนร่วมพฒันาทอ้งถิ�นของประชาชน พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมการตดัสินใจ องค์การบริหาร

ส่วนตาํบลยงัขาดความเชื�อมั�นการตดัสินใจร่วมกบัประชาชน เพื�อให้สร้างความสัมพนัธ์ที�ดี เพื�อง่ายต่อ

การดาํรงชีวิตของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลกระสัง  

 

คาํสําคญั:  การมีส่วนร่วม, ประชาชน, การพฒันาทอ้งถิ�น  
 

Abstract 

 This research aims 1) to study the level of participation in local development of people in 

Krasang Subdistrict Administrative Organization Buriram Province 2) To compare the level of 

participation in local development of people in Krasang Subdistrict Administrative Organization 

Buriram Province 3) To study recommendations for participation in local development of the people. 

In Krasang Sub-District Administrative Organization Muang District Buriram Province In 3 aspects: 

participation in decision making and participation in operations And participation in monitoring and 

evaluation of the performance the sample consisted of 380 people by simple randomization A tool for 

data collection The questionnaire consisted of 3 types namely the questionnaire, the 5-level 

estimation scale, and the open-ended questionnaire with a confidence value of 0.792 The statistics 

used for data analysis were percentage, mean and standard deviation By testing t-test and F-test, the 

results showed Administrative Organization Overall, it was at the highest level in all aspects as 

follows: Operations Participation, monitoring and evaluation of operations and participation in 

decision-making According to the results of comparing people's opinions on local participation in 

development of the people There were no differences classified by gender, age, occupation, and 

recommendations of the people on local participation in local development It was found that 

participation in decision-making, Tambon Administrative 

Organization lacked confidence in To build good relationships for easy life of the people In the 

Krasang Subdistrict Administrative Organization 

 

Keywords: participation, people, local development organization 
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บทนํา 

ปัจจุบนัประเทศไทยมีการบริหารราชการแผ่นดิน ตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 

2537 มีแบ่งการบริหารราชการออกเป็น ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนทอ้งถิ�น การบริหารราชการ

ส่วนกลางแบ่งออกเป็นสาํนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงทบวงกรม เป็นการบริหารแบบรวมอาํนาจ ส่วน

การบริหารราชการส่วนภูมิภาค แบ่งออกเป็นจงัหวดั อาํเภอ ตาํบล หมู่บา้น และส่วนการบริหารราชการ

ส่วนท้องถิ�น เป็นการบริหารแบบกระจายอาํนาจซึ� งในปัจจุบันมีอยู่ 2 ระบบคือระบบทั�วไปซึ� งมี 3 

รูปแบบคือองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เทศบาล องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั อีกระบบที�ใชคื้อระบบพิเศษ

ซึ�ง ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานครและเมืองพทัยา 

จากการแบ่งส่วนราชการดงักล่าว จะเห็นไดว้่าการบริหารราชการส่วนทอ้งถิ�น เป็นการบริหาร

แบบกระจายอาํนาจเพื�อให้ประชาชนทุกภาค ส่วนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดินมาก

ขึ� นกว่า แต่ก่อนแผนกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นเป็นแผนที�กําหนดกรอบ

เป้าหมาย และแนวทางการกระจายอาํนาจให้เป็นไปตามพระราชบญัญติักาํหนดแผน และขั�นตอน การ

กระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น พ.ศ. 2542 เพื�อให้การกระจายอาํนาจบรรลุเจตนารมณ์

ที�ระบุไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 โดยยดึหลกัการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย

ไม่เป็นแผนที�เบ็ดเสร็จมีกระบวนการที�ยดืหยุ่นและสามารถปรับวิธีการให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์

และการเรียนรู้จากประสบการณ์ที�เพิ�มขึ�น แต่ปัจจุบนัเมื�อมีการรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติก็มิได้มีการยกเลิกพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่อย่างใด แต่ได้มีประกาศที�เกี�ยวข้องกับการ

กระจายอาํนาจฉบบัที� 85 เรื�องการไดม้าซึ�งสมาชิกสภาทอ้งถิ�นหรือผูบ้ริหารทอ้งถิ�นเป็นการชั�วคราว 

การมีส่วนร่วม มีความสาํคญัเพื�อการพฒันาขีดความสามารถในการบริหารจดัการ การควบคุม

การใชแ้ละการกระจายทรัพยากร ตลอดจนปัจจยัการผลิตในสังคมอนัจะนาํไปสู่การพึ�งพาตนเองอาจ

เป็นไปในรูปของการเขา้ร่วมโดยการให้มีการสนบัสนุนทางดา้นทรัพยากร การเขา้ร่วมในการบริหาร

และการร่วมมือรวมทั�งการเขา้ร่วมดว้ยการร่วมแรงร่วมใจการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ซึ�ง

อาจจะเป็นผลประโยชน์ทางดา้นวตัถุ ทางสงัคม หรือโดยส่วนตวัการมีส่วนร่วมในการประเมินผลซึ�ง

นบัเป็นการควบคุมและตรวจสอบการดาํเนินกิจกรรมทั�งหมดและเป็นการแสดงถึงการปรับตวัในการมี

ส่วนร่วมทั�งนี�ก็เพื�อการพฒันาทอ้งถิ�นหรือสังคมไดอ้ยา่งย ั�งยนื  

จากสิ�งที�กล่าวมาขา้งตน้ ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจในการศึกษาถึง การมีส่วนร่วมพฒันาทอ้งถิ�น

ของประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลกระสัง อาํเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย ์ซึ� งได้มองใน

ประเด็นปัญหาการพฒันาทอ้งถิ�นในรูปแบบขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล � ดา้น ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วม
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ในการตดัสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมดําเนินงาน ด้านการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผลการการ

ดาํเนินงาน เพื�อนาํไปเป็นประโยชน์ที�สามารถเสริมสร้างการพฒันาวิถีแห่งการปกครองทอ้งถิ�นไดแ้ละ

นอกจากนี� เหตุผลที�สําคญัอีกประการหนึ� ง คือ องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ถือว่าเป็นหน่วยงานองคก์ร

ปกครองทอ้งถิ�นที�ใกลชิ้ดกบัประชาชนที�สุดทาํให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนไดอ้ย่างเต็มที�ทั�งนี�

เพื�อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการพฒันาทอ้งถิ�นที�เหมาะสมกบัความตอ้งการของประชาชน 

 

วตัถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพื�อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมพฒันาท้องถิ�นของประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วน

ตาํบลกระสงั อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์
 2. เพื�อเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมพฒันาทอ้งถิ�นของประชาชน ในเขตองค์การบริหาร

ส่วนตาํบลกระสัง อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์
 3. เพื�อศึกษาขอ้เสนอแนะการมีส่วนร่วมพฒันาทอ้งถิ�นของประชาชน ในเขตองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลกระสัง อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์

 

สมมุติฐานการวิจัย 

 1. ประชาชนที�มีระยะเวลาการอาศยัอยูใ่นเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลกระสัง ต่างกนั  

มีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถิ�นแตกต่างกนั 
 2. ประชาชนที�มีการอยูอ่าศยัต่างพื�นที�กนั มีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถิ�นแตกต่างกนั 

 

ขอบเขตการวจิัย 

ขอบเขตของการวิจยัการศึกษาวิจัยเรื� อง การมีส่วนร่วมพฒันาท้องถิ�นของประชาชน ในเขต

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลกระสัง อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ผูว้ิจยัไดก้าํหนด

ขอบเขตของการวิจยัดงันี�  

 

1. ขอบเขตด้านเนื�อหา   

การวิจยัครั� งนี� ศึกษาเกี�ยวกบัความสนใจเรื�อง การมีส่วนร่วมพฒันาทอ้งถิ�นของประชาชน ใน

เขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลกระสัง อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ มี 3 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นการมีส่วนร่วมใน
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การตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมดําเนินงาน ด้านการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผลการการ

ดาํเนินงาน  (วมิล จิโรจพนัธ์ุ. ����.) 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

2.1 ประชาชน ในเขตตาํบลกระสัง อาํเภอเมือง จังหวดับุรีรัมย ์จาํนวน 19 หมู่บ้าน จาํนวน

ทั�งสิ�น 7,648 คน (ระบบสถิติทางการทะเบียน: รายงานสถิติจาํนวนประชากรและบา้นประจาํปี พ.ศ. 

2562) 

 �.� กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตวัอยา่งที�ใชแ้บบสอบถาม ไดจ้ากการสุ่มจากประชากร โดยกาํหนด

ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งตามตารางของทาโร่ ยามาเน (Taro Yamane)  ที�ระดบัความเชื�อมั�น 95.5% และ

ความคลาดเคลื�อน ±5 (Taro Yamane ; อา้งถึงใน ประสิทธิ�  สุวรรณรักษ.์ ���� : ���) ไดข้นาดของกลุ่ม

ตวัอยา่งจาํนวน 380 คน แลว้ทาํการสุ่มใหก้ระจายไปตามหมู่บา้นและชุมชนต่าง ๆ ตามสดัส่วน โดยวิธี

สุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) ดว้ยวิจบัฉลากรายละเอียดดงัปรากฏในตารางที� � ดงันี�  

 

ตารางที� � 

จาํนวนประชากร 

ลาํดบัที� หมู่ที� ชื�อหมู่บ้าน ประชากร 

(คน) 

ประชากร 

(กลุ่มตัวอย่าง) 

1 1 บา้นกระสงั 546  28 

2 2 บา้นม่วงเหนือ 523  28 

3 3 บา้นไทรโยง 383  18 

4 4 บา้นเครือชุด 323  15 

5 5 บา้นหนองมา้ 230  10 

6 6 บา้นโพธิ�  332  15 

7 7 บา้นดอนหวาย 538  28 

8 8 บา้นโพธิ� ไทร 589  28 

9 9 บา้นหนองหวา้ 201  10 
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ลาํดบัที� หมู่ที� ชื�อหมู่บ้าน ประชากร 

(คน) 

ประชากร 

(กลุ่มตัวอย่าง) 

10 10 บา้นกลนัทา 474  25 

11 11 บา้นลาํดวน 423  23 

12 12 บา้นกระสงั 393  20 

13 13 บา้นนอ้ยสุขเจริญ 555  28 

14 14 บา้นกระสงั 360  18 

15 15 บา้นโนนรัง 308  15 

16 16 บา้นม่วงเหนือพฒันา 335  15 

17 17 บา้นกระสงัสุขสันต ์ 384  18 

18 18 บา้นใหม่พฒันา 319  15 

19 19 บา้นไทรโยงเหนือ 432  23 

  รวมทั�งสิ�น 7,648  380 

ตารางที� 1 จาํนวนประชากร (เขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลกระสงั : สาํรวจ ณ. เดือนตุลาคม 2562) 

�. ตวัแปรที�ศึกษา ประกอบดว้ย 

 �.� ตวัแปรต้น ไดแ้ก่ 

�.�.� เพศ 

 - ชาย 

          - หญิง 

  �.�.�  อาย ุ

   - อาย ุ 18 - 30 ปี 

   - อาย ุ 31- 40 ปี 

   - อาย ุ 41 - 50 ปี 

   - อาย ุ 51 - 60 ปี 

   - อาย ุ 61 ปีขึ�นไป 
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3.1.2  อาชีพ 

- เกษตรกร 

- รับราชการ 

- คา้ขาย 

- รับจา้งทั�วไป  

  

 �.� ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 

  �.�.� ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

   3.2.2 ดา้นการมีส่วนร่วมดาํเนินงาน 

  �.�.� ดา้นการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผลการการดาํเนินงาน   

 

เครื�องมือที�ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ลกัษณะเครื�องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามซึ�งมีรายละเอียดดงันี�   

 1. แบบสอบถาม  

  1.1 ลกัษณะของแบบสอบถาม แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ดงันี�   

  ตอนที� � ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะของเครื�องมือเป็นแบบตรวจสอบ

รายการ (Check List) ในเรื�องขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามประกอบดว้ย เพศ อาย ุและอาชีพ 

         ตอนที� � ศึกษาการมีส่วนร่วมพฒันาท้องถิ�นของประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วน

ตาํบลกระสัง อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ แบ่งเป็น � ดา้น ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ดา้นการ

มีส่วนร่วมดาํเนินงาน ดา้นการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผลการการดาํเนินงาน แบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating scale) แบ่งเป็น � ระดบั จาํนวน �� ขอ้คาํถามโดยแบ่งออกเป็นรายดา้น คอื  

 - การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ จาํนวน �� ขอ้  

 - ดา้นการมีส่วนร่วมดาํเนินงาน จาํนวน �� ขอ้  

 - ดา้นการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผลการการดาํเนินงาน จาํนวน �� ขอ้ 

 ตอนที� � เป็นคาํถามเกี�ยวกบัการมีส่วนร่วมและขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นเพิ�มเติม เป็น

คาํถาม แบบปลายเปิด เพื�อใหผู้ต้อบแบบสอบไดเ้สนอแนะความคิดเห็นเพิ�มเติม 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการ ดงัต่อไปนี�   

 1 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม  

  1.1 คณะผูวิ้จยัขอหนงัสือมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์เพื�อขอความอนุเคราะห์เกบ็รวบรวม

ขอ้มูลในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลกระสังอาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์  

 1.2 ดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชาชนในเขต

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลกระสังอาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ ซึ� งเป็นประชากรกลุ่มเป้าหมายที�จะศึกษา 

โดยนําแบบสอบถามไปให้โดยตรงด้วยตนเอง พร้อมทั� งชี� แจงรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของ

แบบสอบถาม โดยใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดท้าํแบบสอบถามอยา่งอิสระ  

 1.3 จากการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดแ้จกแบบสอบถาม จาํนวน 380 ชุด โดยมีแบบสอบถาม

ที�ไดก้ลบัคืนมาและมีความสมบูรณ์ไดท้ั�งหมด จาํนวน 380 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามผูว้จิยั ไดด้าํเนินการตามขั�นตอน ดงัต่อไปนี�   

 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบบั  

 2. กรอกรหัสแบบสอบถาม  

 3. กาํหนดตวัเลขแทนค่าขอ้มูลในแบบสอบถามแต่ละขอ้แลว้บนัทึกขอ้มูล  

 4. ประมวลผลดว้ยคอมพวิเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ เพื�อหาค่าที�ตอ้งการ 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลดาํเนินการ ดงันี�   

 1. ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ดว้ยการแจกแจงความถี� และหาค่าร้อยละ 

(Percentage) เสนอขอ้มูลเป็นตารางแสดงจาํนวน และร้อยละ  

 2. การมีส่วนร่วมพฒันาทอ้งถิ�นของประชาชน ในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลกระสงั 

อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ ดว้ยคา่เฉลี�ย (Mean) และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดย

กาํหนดขอบเขตของค่าเฉลี�ยไวด้งันี�  (บุญชม ศรีสะอาด. 2554: 121)  
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  แสดงระดบัความคิดเห็น 

   มากที�สุด =  5 คะแนน 

   มาก  =  4 คะแนน 

   ปานกลาง =  3 คะแนน 

   นอ้ย  =  2 คะแนน 

   นอ้ยที�สุด =  1 คะแนน 

 สาํหรับเกณฑใ์นการใหค้ะแนนโดยรวมกาํหนดดงันี�  

 ค่าเฉลี�ย  4.51 – 5.00 หมายถึง  ระดบัการมีส่วนร่วมมากที�สุด 

 ค่าเฉลี�ย  3.51 – 4.50 หมายถึง  ระดบัการมีส่วนร่วมมาก 

 ค่าเฉลี�ย  2.51 – 3.50 หมายถึง  ระดบัการมีส่วนร่วมปานกลาง 

 ค่าเฉลี�ย  1.51 – 2.50 หมายถึง  ระดบัการมีส่วนร่วมนอ้ย 

 ค่าเฉลี�ย  1.00 – 1.50 หมายถึง  ระดบัการมีส่วนร่วมนอ้ยที�สุด 

 

 3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ�นของ

ประชาชน จาํแนกตามเพศ วิเคราะห์โดยใชค้า่สถิติ (t-test Independent) 

 4. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ�นของ

ประชาชน จาํแนกตาม อาย ุและอาชีพ วิเคราะห์โดยใช ้(F-test) เมื�อพบความแตกต่างของค่าเฉลี�ยในแต่

ละดา้น จะทาํการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) 

 

สรุปผลการวจิัย 

จากการศึกษาการมีส่วนร่วมพฒันาทอ้งถิ�นของประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลกระสัง 

อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์คณะผูว้ิจยัสรุปผลการวิจยัไดด้งันี�  

 �. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมพฒันาทอ้งถิ�นของประชาชน ในเขตองค์การ

บริหารส่วนตาํบลกระสัง โดยในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที�สุด เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าทุกดา้น

อยูใ่นระดบัมากที�สุด ดา้นที�ไดค่้าเฉลี�ยมากสุดที�สุด ดา้นการมีส่วนร่วมดาํเนินงาน อยูใ่นระดบัมากที�สุด 

 �. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมพฒันาทอ้งถิ�นของประชาชน ในเขตองค์การ

บริหารส่วนตาํบลกระสงั ที�มีเพศต่างกนั โดยภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั 
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 �. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมพฒันาทอ้งถิ�นของประชาชน ในเขตองค์การ

บริหารส่วนตาํบลกระสงั ที�มีอายตุ่างกนั โดยภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั 

 �. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมพฒันาทอ้งถิ�นของประชาชน ในเขตองค์การ

บริหารส่วนตาํบลกระสัง ที�มีอาชีพต่างกนั โดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนั เมื�อพิจารณารายดา้น

พบว่า ดา้นการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผลการการดาํเนินงาน มีความแตกต่างกนั 

 

อภปิรายผล 

 จากการศึกษาการมีส่วนร่วมพฒันาท้องถิ�นของประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบล

กระสัง อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ทั�ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ดา้นการมีส่วน

ร่วมดาํเนินงาน ดา้นการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผลการการดาํเนินงาน คณะผูว้ิจยัสรุปผลการวิจยั

ไดด้งันี�  

 1. จากผลการวิจยั พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั�งนี� อาจเป็นเพราะการมีส่วนร่วม

พัฒนาท้องถิ�นของประชาชน ซึ� งสอดคล้องกับผลงานวิจัย สุนิสา ฮวบกอง (2553: บทคัดย่อ ) ได้

ศึกษาวิจยัเรื�องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถิ�น องคก์ารบริหารส่วน ตาํบลหนองขาม 

อาํเภอหนองหญา้ไซ จ.สุพรรณบุรี ผลการวจิยัพบว่า  

 1. การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยภาพรวม อยู่ในระดับการมีส่วนร่วมมากทีสุด เมื�อ

พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ด้านการตดัสินใจและกาํหนดแนวทางการแกไ้ข ปัญหา ด้านการดาํ เนิน

กิจกรรมต่างๆ ของประชาชน ดา้นการลงทุนและปฏิบตัิงาน และดา้นการติดตา,ประเมินผลอยูใ่นระดบั

ปานกลาง  และการพฒันา ทอ้งถิ�นผลการวิจัยโดยภาพรวม อยู่ในระดับการมีส่วนร่วมมากที�สุด เมื�อ

พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นโครงสร้างพื�นฐานและผงัเมือง ดา้นเศรษฐกิจและการคลงั ดา้นสังคม

และการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม ด้านการเมืองการบริหารและ ด้านสาธารณสุขสิ�งแวดลอ้มและ

ทรัพยากรมนุษยอ์ยูใ่นระดบัการมีส่วนร่วมปานกลาง (2) เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การพฒันาทอ้งถิ�น องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองขาม อาํเภอหนองหญา้ไซ้ จงัหวดสุพรรณบุรี จาํแนก

ตามปัจจัยส่วนบุคคล พบวาประชาชนทีมีอาย ุต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติที�ระดบั 0.05 จาํนวน 1 ดา้น คือ ดา้นสาธารณสุขสิ�งแวดลอ้มและทรัพยากรมนุษย ์และประชาชนที�

มีระดบัการศึกษาต่างกนัมี ความคิดเห็นแตกต่างอยา่งนอ้ย ว่ามีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 จาํนวน 5 

ดา้น คือ ดา้นการมีส่วน ร่วมในการตดัสินใจและกาํหนดแนวทางแกไ้ขปัญหา ดา้นการดาํเนินกิจกรรม

ต่างๆ ของประชาชน ด้านสังคมและการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม ด้านการเมืองการบริหาร ด้าน
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สาธารณสุขสิ�งแวดลอ้มสาํนกัหอสมุดกลาง และทรัพยากรมนุษย ์และประชาชนที�มีระยะเวลาที�อาศยัใน

ชุมชนต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่าง กนัอยูอ่ย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 จาํนวน 1 ดา้น คือ 

ดา้นเศรษฐกิจและการคลงั และ ประชาชนที�มีอาชีพต่างกนัมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยู่มีนยัสําคญัที� 

0.05 จาํนวน 7 ด้าน คือ ด้านการตัดสินใจและกาํหนดแนวทางแกไ้ขปัญหา ด้านการดาํเนินกิจกรรม

ต่างๆของประชาชน ด้านการเมืองการบริหารและดานสาธารณสุขสิ�งแวดลอมและทรัพยากรมนุษย ์

ส่วนดา้นอื�นๆ ไม่พบ ความแตกต่าง 

   2. เมื�อพจิารณาเป็นรายดา้น สามารถอภิปรายไดด้งันี�  

  2.1 จากการผลการวิจัย พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยภาพรวมอยู่ระดับมาก

ที�สุด ทั�งนี� ผูต้อบแบบสอบถามการมีส่วนร่วมพฒันาทอ้งถิ�นของประชาชน ในเขตองคก์ารบริหารส่วน

ตําบลกระสัง อ ําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ซึ� งสอดคล้องกับ

ผลงานวิจยั นันทช์พร การสมดี (2554 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาวิจยัเรื�องการมีส่วนร่วมพฒันาทอ้งถิ�นของ

ประชาชนในเขตเทศบาล ตาํบลเมืองเล็น อาํเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ ในพื�นที�เทศบาลตาํบลเมือง

เล็น อาํเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่อยูใ่นระดบั นอ้ย โดยเฉพาะความ คิดเห็นส่วนใหญ่ของประชาชน

ไม่ไดรั้บบรรจุในโครงการหรือกิจกรรมของเทศบาล ประชาชนไม่ มีโอกาสร่วมตดัสินใจแสดงความ

คิดเห็น หรือร่วมเป็นคณะกรรมการในการตดัสินใจในการ วางแผนจดัทาํโครงการต่าง ๆ เพื�อเป็นการ

พฒันาเทศบาล ตาํบลเมืองเล็น อาํเภอสันทราย จังหวดั เชียงใหม่ ผูต้อบแบบสอบถามด้านการมีส่วน

ร่วมในการปฏิบติัการในพื�นที�เทศบาลตาํบลเมืองเลน็ อาํเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ จะมีระดบัการมี

ส่วนร่วมอยู่ 2 ระดบั กล่าวคือในเรื� องการมี ส่วนร่วมในกิจกรรมที�เทศบาลตาํบลเมืองเล็น อาํเภอสัน

ทราย จังหวดัเชียงใหม่ จดัทาํขึ�นอยู่ใน ระดับน้อย กิจกรรมเหล่านั� นไดแ้ก่ การเขา้ร่วมเป็นกรรมการ

ตรวจรับงานจา้ง การมีส่วนร่วม ตดัสินใจเลือกโครงการและการเขา้ร่วมเป็นกรรมการในโครงการ หรือ

กิจกรรมของเทศบาลตาํบลเมืองเล็น อาํเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ ส่วนทางดา้นการสนับสนุนวสัดุ

อุปกรณ์ แรงงาน หรือ พัฒนาท้องถิ�นเทศบาลตําบลเมืองเล็น อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

ประชาชนจะให้การสนับสนุนร่วมดาํเนินการร่วมมือร่วมใจในการพฒันาชุมชุมในเขตเทศบาลตาํบล

เมืองเล็น เช่น การร่วมกนัสร้างสะพาน การสร้างถนน เป็นตน้ ซึ� งอยู่ ในระดบัระดบัปานกลางถึงระดบั

มาก 

 ผูต้อบแบบสอบถามด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ในพื�นที�ที�ได้รับจากเทศบาล 

ตาํบลเมืองเล็น อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จะมีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ 2 ระดับ ได้แก่การ 

สนับสนุนอุปกรณ์ เครื�องมือ เครื�องใชใ้นการพฒันาการประกอบอาชีพ การพฒันาระบบ สาธารณูปโภค 
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การพฒันาดา้นการกาจดัขยะมีส่วนร่วม อยู่ในระดบัมาก เพราะไดรั้บการสนับสนุน จากเทศบาลตาํบล

เมืองเล็นเป็นอย่างดี เช่น อุปกรณ์ในการสร้างสะพาน หรือวสัดุในการสร้าง สะพาน เป็นตน้ ส่วนการ

พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา การแก้ไขปัญหาความยากจน การสนับสนุน  สําหรับผู ้ยากไร้ 

ผูด้อ้ยโอกาส และผูติ้ดเชื�อ อยู่ในระดบัน้อย เนื�องดว้ย เทศบาลตาํบลเมืองเล็นไม่เห็น ความสําคญัของ

การพฒันาตวับุคคล เพราะเร่งพฒันาทางดา้นวตัถุความสะดวกสบายมากเกินไปจึง เป็นผลให้ประชาชน

ในเขตเทศบาลตาํบลยงัมีรายได้เฉลี�ยต่อบุคคลอยู่มาก และทางด้าน สาธารณสุขก็ไม่มีการพัฒนา

ทางดา้นนี� เลย ทาํให้ประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลเมืองเล็นมีคุณภาพ ชีวิตทางดา้นสาธารณสุขอยู่ใน

ระดบัน้อย ผูต้อบแบบสอบถามดา้นการมีส่วนร่วมการติดตามประเมินผลในพื�นที�เทศบาลตาํบลเมือง

เล็น อาํเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ แสดงให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบทรัพยสิ์น การ

บริหารการคลัง และการบริหารงบประมาณ ของเทศบาลตาํบลเมืองเล็น อยู่ในระดับน้อย เนื�องดว้ย

เทศบาลตาํบลเมืองเล็นไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ติดตามตรวจสอบและประเมินผล

ของโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายของเทศบาลตาํบลเมืองเล็น เท่าที�ควรโดยเฉพาะทางดา้นการเงิน และ

งบประมาณต่าง ๆ ประชาชนจะทราบแค่เพียงว่าได้รับ งบประมาณมาเท่าไร แต่จะไม่ทราบเลยว่า

เทศบาลตาํบลเมืองเล็นใช้งบประมาณไปเท่าใด และใช้อะไรไปบ้าง สิ� งนี� การปิดกั�นมิให้ประชาชน

ทราบ ซึ� งมีนัยยะ ว่าการบริหารของเทศบาลตาํบลเมืองเล็นอาจจะไม่โปร่งใส จึงทาํให้การมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการติดตามและประเมินผลอยู่ใน ระดบัน้อย ปัจจัยส่วนบุคคล ซึ� งได้แก่ เพศ, อาย,ุ 

อาชีพ, ระดบัการศึกษา และ ระยะเวลาที�อาศยัอยูไ่ด ้ถูกนาํมาประเมินถึงความสัมพนัธ์กบการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการพฒันาทอ้งถิ�น ผลของการ ประเมินถึงความสัมพนัธ์มีค่านัยสําคญัทางสถิติ 0.05 

ซึ�งบ่งชี� ให้เห็นวาปัจจยัส่วนบุคคลขา้งตน้ไม่มี ผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลตาํบล

เมืองเลน็ อาํเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 

  2.2 ผลการวิจัย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีส่วนร่วม ด้านการดาํเนินงาน โดยภาพรวมอยู่

ระดบัมากที�สุด ทั�งนี� ผูต้อบแบบสอบถามการมีส่วนร่วมพฒันาทอ้งถิ�นของประชาชน ในเขตองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลกระสงั อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ซึ�งสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยั สุนิสา ฮวบกอง (2553 
: บทคดัย่อ ) ไดศึ้กษาวิจยัเรื�องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถิ�น องคก์ารบริหารส่วน 

ตาํบลหนองขาม อาํเภอหนองหญา้ไซ จ.สุพรรณบุรี ผลการวจิยัพบว่า 

 1. การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยภาพรวม อยู่ในระดับการมีส่วนร่วมมากทีสุด เมื�อ

พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ด้านการตดัสินใจและกาํหนดแนวทางการแกไ้ข ปัญหา ด้านการดาํ เนิน

กิจกรรมต่างๆ ของประชาชน ดา้นการลงทุนและปฏิบตัิงาน และดา้นการติดตา,ประเมินผลอยูใ่นระดบั
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ปานกลาง  และการพฒันา ทอ้งถิ�นผลการวิจัยโดยภาพรวม อยู่ในระดับการมีส่วนร่วมมากที�สุด เมื�อ

พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นโครงสร้างพื�นฐานและผงัเมือง ดา้นเศรษฐกิจและการคลงั ดา้นสังคม

และการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม ด้านการเมืองการบริหารและ ด้านสาธารณสุขสิ�งแวดลอ้มและ

ทรัพยากรมนุษยอ์ยูใ่นระดบัการมีส่วนร่วมปานกลาง  

 2. เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถิ�น องคก์ารบริหารส่วนตาํบล

หนองขาม อาํเภอหนองหญา้ไซ้ จงัหวดสุพรรณบุรี จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบวาประชาชนทีมี

อาย ุต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดับ 0.05 จาํนวน 1 ด้าน คือ ดา้น

สาธารณสุขสิ�งแวดลอ้มและทรัพยากรมนุษย ์และประชาชนที�มีระดบัการศึกษาต่างกนัมี ความคิดเห็น

แตกต่างอย่างน้อย ว่ามีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดับ 0.05 จาํนวน 5 ด้าน คือ ด้านการมีส่วน ร่วมในการ

ตดัสินใจและกาํหนดแนวทางแกไ้ขปัญหา ดา้นการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ของประชาชน ดา้นสังคมและ

การศึกษาศาสนาวฒันธรรม ดา้นการเมืองการบริหาร ดา้นสาธารณสุขสิ�งแวดลอ้มสํานักหอสมุดกลาง 

และทรัพยากรมนุษย ์และประชาชนที�มีระยะเวลาที�อาศยัในชุมชนต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่าง กนัอยู่

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 จาํนวน 1 ดา้น คือ ดา้นเศรษฐกิจและการคลงั และ ประชาชนที�มี

อาชีพต่างกนัมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยู่มีนัยสําคญัที� 0.05 จาํนวน 7 ดา้น คือ ด้านการตดัสินใจและ

กาํหนดแนวทางแกไ้ขปัญหา ดา้นการดาํเนินกิจกรรมต่างๆของประชาชน ดา้นการเมืองการบริหารและ

ดานสาธารณสุขสิ�งแวดลอมและทรัพยากรมนุษย ์ส่วนดา้นอื�นๆ ไม่พบ ความแตกต่าง 

 2.3 ผลการวิจัย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีส่วนร่วม ด้านด้านการมีส่วนร่วมติดตามและ

ประเมินผลการการดาํเนินงาน โดยภาพรวมอยูร่ะดบัมากที�สุด ทั�งนี� ผูต้อบแบบสอบถามการมีส่วนร่วม

พฒันาทอ้งถิ�นของประชาชน ในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลกระสัง อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ซึ� ง

สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยั พระวรโชติ เตชวโร (ดิษพิณรัมย)์ (2557: บทคดัย่อ) ได้ศึกษาวิจยัเรื�องการมี

ส่วนร่วมพฒันาท้องถิ�นของประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลหนองบวัวง อาํเภอลาํทะเมนชัย จังหวดั

นครราชสีมา ผลการวจิยัพบว่า 

 1. การมีส่วนร่วมพฒันาทอ้งถิ�นของประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลหนองบวัวง อาํเภอลาํทะ

เมนชยั จงัหวดันครราชสีมา ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลางมีค่าเฉลี�ยเท่ากบั 2.69 เมื�อพิจารณา เป็นราย

ด้าน พบว่ามีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน คือ การมี ส่วนร่วมด้านการรับ 

ผลประโยชน์มีค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.25 และ การมีส่วนร่วมดา้นการตดัสินใจ มีค่าเฉลี�ยเท่ากบั 2.89 และ มี

ระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบั นอ้ย คือ การมีส่วนร่วมดา้นการปฏิบติัการ ค่าเฉลี�ย2.42 และการมีส่วน

ร่วมดา้นการประเมินผล มีค่าเฉลี�ยเท่ากบั 2.24  
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 2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมพฒันาทอ้งถิ�นของประชาชนในเขตเทศบาลตาํบล หนอง

บวัวง อาํเภอลาํทะเมนชยั จังหวดันครราชสีมา จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 

และระยะเวลาที�อาศยัอยู่มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมพฒันาทอ้งถิ�นของ ประชาชนในเขตเทศบาล

ตาํบลหนองบวัวง อาํเภอลาํทะเมนชยั จงัหวดันครราชสีมาไม่แตกต่างกนั จึง ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน

การวิจยัที�ตั�งไว 
 3. การมีส่วนร่วมพฒันาทอ้งถิ�นของประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลหนองบวัวง อาํเภอลาํทะ

เมนชัย จังหวดันครราชสีมา 1.) การมีส่วนร่วมด้านการตดัสินใจเทศบาลตอ้งส่งเสริมเรื� องการมีส่วน

ร่วมของประชาชน และมีความจริงใจต่อประชาชนช่วยกนัแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ประชุมในหมู่บา้นและให้

ผูใ้หญ่บา้นนาํเสนอปัญหาต่อเทศบาลควรประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนเขา้ใจในกิจกรรมที�จะทาํร่วมกนั 

2.) การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบติัการควรมีการประชุมชี�แจงเกี�ยวกบัการปฏิบติังานที�เทศบาลจะทาํให้

ชุมชน เทศบาลควรลงพื�นที�ตรวจสอบการทาํงานร่วมกับประชาชนในพื�นที� เวลาที� เทศบาลจะทํา

โครงการอะไรก็ขอให้ประชาชนไดล้งมติประชาคมจะดีที�สุดเพื�อไดผ้ลงานที�ตรงกบัความตอ้งการของ

ประชาชน 3.) การมีส่วนร่วมดา้นรับผลประโยชน์เทศบาลควรจดังบประมาณให้เพียงพอต่อชุมชน โดย

เท่าเทียมกนัแต่ละหมู่บา้นควรจดัสรรงบประมาณลงพื�นที�ทุกชุมชนอย่างเพียงพอเทศบาลตอ้งบริหาร

บริการประชาชนให ้สะดวก รวดเร็ว และทนัใจและ  

4.) การมีส่วนร่วมด้านการประเมินผล เทศบาลควรมีเสียงตามสายตามหมู่บ้าน หรือมีวิทยุชุมชน 

เทศบาล เทศบาลต้องชี� แจ้งการทาํงานงบประมาณที�จัดสรรในแต่ละพื�นที�ให้ประชาชนเขา้ใจและ

รับทราบควรมีการตรวจสอบขา้ราชการประจาํไดแ้ละถา้กระทาํความผิดก็ให้ออกจากขา้ราชการและ

เพื�อไม่ใหเ้ป็นเยี�ยงอยา่งในการทุจริต 

 3. เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมพฒันาทอ้งถิ�นของประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบล

กระสัง อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์

 3.1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมพฒันาทอ้งถิ�นของประชาชน ในเขตองค์การ

บริหารส่วนตาํบลกระสัง อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ที�มีเพศ อาย ุอาชีพ ผลการวิจยัครั� งนี�สอดคลอ้งกบั

ผลงานวิจยัของ  แพทรียา พลอยไป :2550 บทคดัยอ่ ) ไดศึ้กษาวิจยัเรื�องการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การพฒันาทอ้งถิ�นศึกษาความคิดเห็นของพนกังานองคก์ารบริหารส่วนตาํบล อาํเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี  

ผลการวิจยั พบว่า พนกังานองคก์ารบริหารส่วนตาํบล อาํเภอเมืองราชบุรี จงัหวดัราชบุรี มีความ คิดเห็น

ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมมาก

ที�สุดใน ดา้นบริหารจดัการและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม ผลการทดสอบสมมติฐาน
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พบว่า ปัจจัยที�มี ความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของพนักงานองค์การบริหารส่วนตาํบล อาํเภอเมือง 

จงัหวดัราชบุรีต่อการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการพฒันาทอ้งถิ�น ไดแ้ก่ เพศ ประสบการณ์ในงาน

พฒันาทอ้งถิ�น ส่วนระดบัการศึกษา ตาํแหน่ง และ ระยะเวลาที�ปฏิบตัิงานเกี�ยวกบัการพฒันาทอ้งถิ�น ไม่

มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นของพนักงาน สําหรับการดาํเนินการ เสริมสร้างการมีส่วนร่วม ได้แก่ 

การจดักระบวนการเรียนรู้แก่ประชาชน และการกระตุน้การมีส่วนร่วมของประชาชนมี ความสัมพนัธ์

กบัความคิดเห็นของพนักงานองคก์ารบริหารส่วนตาํบล อาํเภอเมือง จงัหวดัราชบุรีต่อการมีส่วนร่วม

ของ ประชาชนในการพฒันาทอ้งถิ�นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั.05 
 

ข้อเสนอแนะ 
 �. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 

 การมีส่วนร่วมพฒันาทอ้งถิ�นของประชาชน เป็นสิ�งสาํคญัในการพฒันาการทาํงานของบุคลากร

ภาครัฐ และสร้างแบบแผนการปฏิบติังานเพื�อใหเ้กิดความโปร่งใสในการพฒันาการทาํงานที�จะทาํให้

เกิดการตรวจสอบและมีความชดัเจนในทุกขั�นตอนของการปฏิบติั 

 2. ข้อเสนอแนะเพื�อการวิจยัครั�งต่อไป 

 2.1 ควรศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิบติังานขององคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลเพื�อให้ไดผ้ลการศึกษาที�กวา้งขวาง และใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาให้มีประสิทธิภาพมาก

ขึ�น  

 2.2 ควรศึกษาเรื�องประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานของขา้ราชการ นักการเมือง 

เพื�อจะไดท้ราบระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลอยูใ่นระดบัใด 

 2.3 ควรพฒันาสื�อประชาสัมพนัธ์และช่องความรู้เกี�ยวกบับทบาทหน้าที�ขององคก์ารปกครอง

ทอ้งถิ�น และบทบาทหนา้ที�ของประชาชนในทุก ๆ ดา้นขององคก์ารปกครองทอ้งถิ�น 
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การมีส่วนร่วมภาคประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตาํบลอสิาณ 

อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย์  

Public Participation in Solid Waste Management  

in Isan Sub-District Municipality in Mueang District, Buriram Province 

 

จิรพลธ์  ศรีชุมแสง1 / จุฬาลักษณ์  เทียนวรรณ2 / ณชิกานต์  จิ�วนุช3
 

นิภาภทัร  ศรีแก้ว4 / ประกายกานต์  เมืองจันทร์5 / มณฑกานต์  บุญจันทร์6 
1-6สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

 

บทคดัย่อ 

การวิจยัครั� งนี� มีความมุ่งหมายเพื�อ �) เพื�อศึกษาการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการจดัการ

ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตาํบลอิสาณ อาํเภอเมือง จังหวดับุรีรัมย ์ที�มีเพศ อายุ การศึกษา ต่างกนั �) 

เพื�อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการจดัการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตาํบลอิสาณ 

จาํแนกตามเพศ อายุ และระดบัการศึกษาใน 3 ดา้น คือ ดา้นการลดการเกิดขยะ ดา้นการคดัแยกขยะ และ

ดา้นการกาํจดัขยะที�ปลอดภยั กลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากการสุ่มจากประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลอิสาณ ได้

ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน ��� คน แลว้ทาํการสุ่มให้กระจายไปตามหมู่บา้นต่างๆ เครื�องมือที�ใชใ้น

การเกบ็ขอ้มูลเป็นแบบสอบถามมี � ลกัษณะ คือ แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่วน ประมาณค่า � 

ระดบั และแบบปลายเปิด มีค่าความเชื�อมั�นเท่ากบั �.��� สถิติที�ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ 

ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบกลุ่ม โดยการทดสอบค่า (t-test) และ (F-test) 

ผลการวิจยัพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการจดัการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตาํบลอิสาณ โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที�สุด เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากที�สุดเท่ากนัได้

ดงันี�  ดา้นการคดัแยกขยะ ดา้นการลดการเกิดขยะ และดา้นการกาํจดัขยะที�ปลอดภยั ตามลาํดบั ผลการ

เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมภาคประชาชนต่อการจดัการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตาํบลอิสาณ จาํแนก

ตามคุณลกัษณะของประชากร คือ เพศ อาย ุการศึกษา  แตกต่างกนั ส่วนความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ

อื�นๆ คือ เทศบาลอิสาณได้เปิดโอกาสให้ประชาชนในพื�นที�มีส่วนร่วม ในการออกความคิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ และมีการคดัแยกขยะตั�งแต่ในครัวเรือนของตวัเองก่อนนาํมาทิ�ง  
 

คาํสําคัญ:  การมีส่วนร่วม,  ภาคประชาชน, การจดัการ, ขยะมูลฝอย  
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Abstract 

 This research aims 1) To study the participation of the public sector towards solid waste 

management in Isan Sub-District Municipality Muang District Buriram Province with different 

studies 2) To study the participation of the sector to waste management. In the Isan Sub-District 

Municipality study according to the government and educational level In 3 aspects: reduction of 

waste Waste separation And safe disposal The samples were randomly selected from people in the 

Isan Municipality. Obtained the sample size of 398 people Then randomly distributed to various 

villages There are 3 types of questionnaire tools used to collect data. Namely, the checklist form, the 

5-level approximation scale, and the open-ended model. Have a confidence factor of 0.812. The 

statistics used for data analysis were percentage, mean and standard deviation.  And compare groups 

By testing t-test and f-test The research results were found that  People's Opinion on Solid Waste 

Management in Isan Subdistrict Municipality Overall, it is at the highest level. When considering 

each aspect, it was found that all aspects were at the same level. As follows: waste separation On 

reducing waste And safe disposal, respectively The results of comparing the participation of the 

public sector towards solid waste management in Isan Sub-district Municipality Classified by 

population characteristics Is gender, education age is different Other comments and suggestions 

section Isan Municipality provides opportunities for people in the area to participate  To leave 

feedback and suggestions and there is a separate separation of the garbage in their own household 

before being disposed 

 

Keywords:  participation, public sector, management, solid waste management 

 

บทนํา 

การบริหารจัดการที�รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมเป็นเรื� องหนึ� งของการพฒันา

ประเทศจนในที� สุด รัฐบาลจึงได้จัดตั� งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ� งแวดล้อมขึ� นในปี

พุทธศกัราช 2545  เพื�อให้กระทรวงนี� มีหน้าที�จะดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติที�มีอยู่ในประเทศไทย

อย่างจาํกัดนี�  ให้มนุษยร่์วมมือกนัรักษาและนํามาใช้อย่างประหยดัและคุม้ค่าที�สุดนอกจากนั� น ยงัมี

หนา้ที�ในการดูแลรักษาสิ�งแวดลอ้มที�มีประโยชน์ต่อมนุษยใ์ห้มีต่อไปอยา่งย ั�งยืนและกาํจดัสิ�งแวดลอ้มที�
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เป็นพิษเป็นอนัตรายต่อมนุษยแ์ละสัตวใ์หห้มดไป สิ�งแวดลอ้มที�เกิดขึ�นนั�น คือ ขยะมูลฝอยซึ� งถือว่าเป็น

สิ�งแวดลอ้มที�ไม่ก่อให้เกิดอนัตราย ทั�งต่อร่างกายและจิตใจของมนุษยไ์ม่นอ้ยไปกว่าสิ�งแวดลอ้มที�ไม่ดี

อื�นๆ และไม่พึงประสงคข์องมนุษยจ์ากการขยายตวัทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรม รวมทั�ง

การเพิ�มขึ�นของประชากรทาํให้เกิดกระแสบริโภคนิยมในการดาํรงชีวิตประจาํวนัมนุษยมี์ความตอ้งการ

อุปโภคและบริโภคมากขึ�นทุกๆ วนั ส่วนที�เหลือจากการอุปโภคและบริโภคก็จะกลายเป็นขยะมูลฝอย

และสิ�งปฏิกูลต่างๆ อนัก่อให้เกิดปริมาณขยะและสิ� งเหลือใช้ในแต่ละวนัเพิ�มขึ�นจนกลายเป็นปัญหา

สาํคญัที�ตอ้งไดรั้บการแกไ้ขอย่างเร่งด่วน เนื�องจากการทบัถมของขยะมูลฝอยจะเป็นสาเหตุทาํให้เกิด

ปัญหารวมเป็นมลพิษทางนํ� า ทางอากาศดา้นต่างๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็นการปนเปื� อนของแหล่งนํ� าการ

ปนเปื� อนของอากาศการปนเปื� อนของสารพิษ นอกจากนี� ยงัทาํให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพกายและ

สุขภาพจิตของประชาชนโดยตรง อีกทั�งยงัมีผลกระทบต่อการท่องเที�ยว ทาํให้เกิดการสูญเสียทางดา้น

เศรษฐกิจ และที�สําคญัทาํให้เกิดปัญหาในสภาพแวดลอ้มของชุมชนโดยรวม ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

สิ�งแวดลอ้มในดา้นต่างๆ ของคนในชุมชนเป็นเรื�องที�มีความซับซ้อนที�ตอ้งอาศยัเทคโนโลยทีี�เหมาะสม 

เป็นที�ยอมรับทางวิชาการไม่ขดัต่อความรู้สึกและเจตคติของคนในชุมชนซึ� งตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วม

ของประชาชนและหน่วยงานที�รับผิดชอบ ทั� งในฐานะของผูก่้อให้เกิดมลพิษ และในฐานะของบุคคล

หรือหน่วยงานที�ตอ้งรับผิดชอบดาํเนินการหรือในฐานะหุ้นส่วนหรือสมาชิกของสังคม ที�ตอ้งช่วยกนั

ปกป้องดูแลและรักษาสภาพสิ�งแวดลอ้มใหค้งสภาพที�น่าอยูน่่าอาศยัร่วมกนั ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต

และสิ�งแวดลอ้มในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มที�มุ่งลดปริมาณมลพิษทาง

อากาศ เพิ�มประสิทธิภาพการจัดการขยะและนํ� าเสียชุมชน พัฒนาระบบการจัดการของเสียที� เป็น

อนัตรายขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะติดเชื�อลดความเสี�ยงอนัตรายการรั�วไหลการเกิดอุบติัภยัจากสารเคมี

และพฒันาระบบเตือนภยัแจ้งเหตุฉุกเฉินและระบบการจดัการเมื�อเกิดอุบตัิภยั ด้านมลพิษปัญหาด้าน

ขยะมูลฝอยและสิ�งปฏิกูล เป็นปัญหาสําคญัที�ส่งผลต่อความเดือดร้อนของชุมชนและมีแนวโน้มว่าจะ

รุนแรงและขยายพื�นที�ออกไปสู่สังคมในชนบทดังนั�นทั� งในส่วนของภาครัฐ ภาคเอกชนองคก์รชุมชน

และประชาชนทุกคน จะตอ้งใหค้วามสาํคญัมีจิตสาํนึกในการหาแนวทางการแกไ้ข และยทุธวิธีรูปแบบ

ต่างๆ ที�สามารถควบคุมจดัการกบัปัญหาขยะมูลฝอยให้ลดนอ้ยลงและหมดไปในที�สุด เนื�องจากปัจจุบนั

สภาพปัญหาเกี�ยวกบัขยะมูลฝอยและสิ�งปฏิกูลเป็นปัญหาสาํคญัและเร่งด่วนที�ส่งผลกระทบต่อชุมชนใน

ทุกระดบันบัตั�งแต่ชุมชนในเขตเมืองไปจนถึงชุมชนในชนบทปัญหานี� มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ�นเรื�อยๆ 

เนื�องจากการขยายตวัของชุมชนเมืองและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยและ

สิ�งปฏิกูลเพิ�มมากขึ�นเป็นเงาตามตวัส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ�งแวดลอ้มโดยเฉพาะอย่างยิ�งใน
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หลายพื�นที�ไดป้ระสบปัญหาไม่สามารถจัดหาสถานที�กาํจดัขยะมูลฝอยและสิ�งปฏิกูลขาดการบริหาร

จดัการที�ดีขาดความรู้ความเขา้ใจในการจดัการที�เหมาะสมและเกิดความขดัแยง้ในการดาํเนินการปัญหา

ขยะมูลฝอยและสิ�งปฏิกูลจาํเป็นจะตอ้งไดรั้บการจดัการที�เหมาะสมเพื�อไม่ให้ปัญหาขยายตวัและรุนแรง

ยิ�งขึ�นเป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของประชาชนและส่งผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม เทศบาลตาํบลอิ

สาณ ครอบคลุมพื�นที� �� หมู่บา้น ปัจจุบนันี� ปรากฏว่ายงัไม่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็น

ระบบเช่นการจดัเก็บอยา่งทั�วถึงการกาํจดัที�ถูกสุขอนามยัโดยจะเห็นไดว้่าเทศบาลนี�อยูห่่างจากที�ว่าการ

อาํเภอเมืองบุรีรัมยท์างทิศตะวนัตกเพียง 3 กิโลเมตร แต่ในเรื� องการบริหารจัดการขยะแทนที�จะมี

ลกัษณะใกลเ้คียงกบัสังคมเมือง แต่ยงัจดัการแกไ้ขปัญหาของขยะที�เกิดขึ�นในชุมชนแมแ้ต่เทศบาลเองยงั

ไม่มีการจัดเก็บขยะมูลฝอยเหมือนกับสังคมเมืองอื�นๆ โดยให้หมู่บ้านในเขตเทศบาลนี� ดาํเนินการ

ช่วยเหลือตวัเองในการจดัการขยะมูลฝอย (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�น. 2548: 7) 

จากความเป็นมาและสาเหตุของปัญหาดงักล่าวจึงทาํให้ผูว้ิจยัสนใจจะทาํการศึกษาการมีส่วน

ร่วมภาคประชาชนต่อการจดัการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตาํบลอิสาณ อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์เพื�อ

ปลุกจิตสาํนึกให้หมู่บา้นและชุมชนหันมาให้ความสนใจ ป้องกนัแกไ้ขปัญหาที�จะเกิดแก่ประชาชนโดย

ส่วนรวม 

 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 �. เพื�อศึกษาการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการจดัการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตาํบลอิ

สาณ อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ที�มีเพศ อาย ุการศึกษา ต่างกนั  

 �. เพื�อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการจดัการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล

ตาํบลอิสาณ จาํแนกตามเพศ อาย ุและระดบัการศึกษา 

 

ความสําคัญของการวิจัย 

 การมีส่วนร่วมภาคประชาชนต่อการจดัการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตาํบลอิสาณ อาํเภอเมือง 

จงัหวดับุรีรัมย ์มีเพศต่างกนั อายตุ่างกนั การศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นเกี�ยวกบัการจดัการขยะมูลฝอย

ในเขตเทศบาลตาํบลอิสาณที�ต่างกนั 
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ขอบเขตการวจิัย 

 1. ขอบเขตเนื�อหา 

 การวิจัยครั� งนี� เป็นการศึกษาการมีส่วนร่วมภาคประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยในเขต

เทศบาลตาํบลอิสาณ อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ใน � ดา้น (กรมควบคุมมลพิษ ���� : 25-33)  

  1.1 การลดการเกิดขยะ ( Redution ) 

  1.� การคดัแยกขยะ ( Supartion ) 

  1.� การกาํจดัขยะที�ปลอดภยั ( Dispasal ) 

 �. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  

  �.� ประชากร ไดแ้ก่ ประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลอิสาณ �� หมู่บา้น จาํนวน �9,537 คน 

(สาํนกังานเทศบาลตาํบลอิสาณ อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย.์����) 

 �.� กลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มตวัอยา่งที�ใชแ้บบสอบถาม ไดจ้ากการสุ่มจากประชากร โดยกาํหนด

ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งตามตารางของทาโร่ ยามาเน (Taro Yamane)  ที�ระดบัความเชื�อมั�น ��.�% และ

ความคลาดเคลื�อน ±5 (Taro Yamane ; อา้งถึงใน ประสิทธิ�  สุวรรณรักษ.์ ���� : ���) ไดข้นาดของกลุ่ม

ตวัอยา่ง 392 คน ทาํการสุ่มใหก้ระจายไปตามหมู่บา้นและชุมชนต่างๆ ตามสัดส่วน โดยวิธีสุ่มอยา่งง่าย 

(Simple Random Sampling) ดว้ยวิจบัฉลาก รายละเอียดดงัปรากฏในตารางที� � ดงันี�  

ตารางที� � 

จาํนวนประชากรเทศบาลตาํบลอิสาณ 

หมู่ที� ชื�อหมู่บ้าน ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

1 บา้นโคกวดั 1,750 35 

2 บา้นโคกใหญ่ 929 19 

3 บา้นโคกหวัชา้ง 1,562 31 

4 บา้นไทยเจริญ 561 11 

5 บา้นหนองโพรง 1,194 24 

6 บา้นโคกสะอาด 468 9 

7 บา้นหว้ย 1,038 21 

8 บา้นหนองแปบ 1,605 32 

9 บา้นยาง 1,227 25 

10 บา้นหวัลิง 1,820 37 
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หมู่ที� ชื�อหมู่บ้าน ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

11 บา้นโพธิ� ศรีสุข 1,011 21 

12 บา้นไผน่อ้ย 613 12 

13 บา้นโคกขนุสมาน 700 14 

14 บา้นสวนครัว 915 19 

15 บา้นศิลาชยั 796 16 

16 บา้นโคกมะกอก 456 9 

17 บา้นหินลาด 1,681 34 

18 บา้นทรัพยส์มบูรณ์ 1,201 24 

รวมทั�งสิ�น 19,537 392 

                 จาํนวนประชากรเทศบาลตาํบลอิสาณ (สาํนกังานเทศบาลตาํบลอิสาณ, 2560) 

 

 �. ตวัแปรที�ศึกษา ประกอบดว้ย 

 �.� ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ 

�.�.� เพศ 

   - ชาย 

- หญิง 

 �.�.� อาย ุ

 - อาย ุต ํ�ากว่า 18 ปี 

- อาย ุ18 - �� ปี 

- อาย ุ31 - �� ปี 

- อาย ุ�1 - 50 ปี 

- อาย ุ51 ปีขึ�นไป 

  3.1.3 ระดบัการศึกษา 

   - ระดบัประถมศึกษา 

   - ระดบัมธัยมศึกษา 

   - ระดบัปริญญาตรีและอนุปริญญา  

   - ระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี 
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 �.� ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 

  �.�.� การลดการเกิดขยะ (Redution)  

  �.�.� การคดัแยกขยะ (Separation) 

�.�.� การกาํจดัขยะที�ปลอดภยั (Dispasal) 

 

เครื�องมือที�ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ลกัษณะเครื�องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามซึ�งมีรายละเอียดดงันี�   

 1. แบบสอบถาม เกี�ยวกบัการมีส่วนร่วมภาคประชาชนต่อการจดัการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล

ตาํบลอิสาณ  อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ผูว้จิยัไดส้ร้างแบบสอบถามแบ่งออกเป็น � ตอน คือ 

 ตอนที� � ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีลักษณะของเครื�องมือเป็นแบบตรวจสอบ

รายการ (Check List) ในเรื�องขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามประกอบดว้ย เพศ อาย ุและการศึกษา  

 ตอนที� � เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัการมีส่วนร่วมภาคประชาชนต่อการจดัการขยะมูลฝอยใน

เขตเทศบาลตาํบลอิสาณ  อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์แบ่งเป็น � ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการลดการเกิดขยะ ดา้น

การคดัแยกขยะและดา้นการกาํจดัขยะที�ปลอดภยั แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) แบ่งเป็น � 

ระดบั จาํนวน �� ขอ้คาํถามโดยแบ่งออกเป็นรายดา้น คือ  

  ดา้นการลดการเกิดขยะ จาํนวน �� ขอ้  

  ดา้นการคดัแยกขยะ จาํนวน �� ขอ้  

  ดา้นการกาํจดัขยะที�ปลอดภยั จาํนวน �� ขอ้ 

 ตอนที� � เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอื�นๆ มีลกัษณะเป็นคาํถาม 

แบบปลายเปิด เพื�อใหก้ลุ่มตวัอยา่งแสดงความคดิเห็นและใหข้อ้เสนอแนะเพิ�มเติม 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการ ดงัต่อไปนี�   

 1. การเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม  

 1.1 คณะผูวิ้จยัขอหนงัสือมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์เพื�อขอความอนุเคราะห์เกบ็รวบรวม

ขอ้มูลในเทศบาลตาํบลอิสาณ อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ 

 1.2 ดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชาชนใน

เขตเทศบาลตาํบลอิสาณ อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ซึ�งเป็นประชากรกลุ่มเป้าหมายที�จะศึกษา โดยนาํ
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แบบสอบถามไปให้โดยตรงดว้ยตนเอง พร้อมทั�งชี�แจงรายละเอียดและวตัถุประสงคข์องแบบสอบถาม 

โดยใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดท้าํแบบสอบถามอยา่งอิสระ  

 1.3 จากการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดแ้จกแบบสอบถาม จาํนวน 392 ชุด โดยมี

แบบสอบถามที�ไดก้ลบัคืนมาและมีความสมบูรณ์ไดท้ั�งหมด จาํนวน 392 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามผูว้จิยั ไดด้าํเนินการตามขั�นตอน ดงัต่อไปนี�   

 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบบั  

 2. กรอกรหัสแบบสอบถาม  

 3. กาํหนดตวัเลขแทนค่าขอ้มูลในแบบสอบถามแต่ละขอ้แลว้บนัทึกขอ้มูล  

 4. ประมวลผลดว้ยคอมพวิเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ เพื�อหาค่าที�ตอ้งการ 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลดาํเนินการ ดงันี�   

 1. ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ดว้ยการแจกแจงความถี� และหาค่าร้อยละ 

(Percentage) เสนอขอ้มูลเป็นตารางแสดงจาํนวน และร้อยละ  

 2. การมีส่วนร่วมภาคประชาชนต่อการจดัการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตาํบลอิสาณ   

อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ดว้ยค่าเฉลี�ย (Mean) และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดย

กาํหนดขอบเขตของค่าเฉลี�ยไวด้งันี�  (บุญชม ศรีสะอาด. 2554: 121)  

สาํหรับเกณฑใ์นการใหค้ะแนนโดยรวมกาํหนดดงันี�  

 ค่าเฉลี�ย  4.51 – 5.00 หมายถึง  ระดบัการมีส่วนร่วมมากที�สุด 

 ค่าเฉลี�ย  3.51 – 4.50 หมายถึง  ระดบัการมีส่วนร่วมมาก 

 ค่าเฉลี�ย  2.51 – 3.50 หมายถึง  ระดบัการมีส่วนร่วมปานกลาง 

 ค่าเฉลี�ย  1.51 – 2.50 หมายถึง  ระดบัการมีส่วนร่วมนอ้ย 

 ค่าเฉลี�ย  1.00 – 1.50 หมายถึง  ระดบัการมีส่วนร่วมนอ้ยที�สุด 

�. เปรียบเทียบถึงความแตกต่างการมีส่วนร่วมภาคประชาชนต่อการจดัการขยะมูลฝอยในเขต

เทศบาลตาํบลอิสาณ จาํแนกตามเพศ วิเคราะห์โดยใชค้า่สถิติ t-test Independent 

4. เปรียบเทียบถึงความแตกต่างการมีส่วนร่วมภาคประชาชนต่อการจดัการขยะมูลฝอยในเขต

เทศบาลตาํบลอิสาณ จาํแนกตามอายแุละระดบัการศึกษา วิเคราะห์โดยใชค่้าสถิติ F-test 
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5. ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะที�เป็นคาํถามปลายเปิด ใชก้ารวิเคราะห์เชิงเนื�อหา (Content 

Analysis) โดยจดัคาํตอบที�เขา้ประเด็นเดียวกนัและหาขอ้สรุปบรรยายวเิคราะห์เป็นความเรียง 

 

สรุปผลการวจิัย 

จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการจดัการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตาํบลอิ

สาณ อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์คณะผูว้ิจยัสรุปผลการวิจยัไดด้งันี�  

 �. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการจดัการขยะมูลฝอยใน

เขตเทศบาลตาํบลอิสาณ โดยในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที�สุด เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าทุกดา้นอยู่

ในระดบัมากที�สุด ดา้นที�ไดค้า่เฉลี�ยมากสุดที�สุด ดา้นการคดัแยกขยะ อยูใ่นระดบัมากที�สุด 

 �. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการจดัการขยะมูลฝอยใน

เขตเทศบาลตาํบลอิสาณ ที�มีเพศต่างกนั โดยภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั 

 �. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการจดัการขยะมูลฝอยใน

เขตเทศบาลตาํบลอิสาณ ที�มีอายตุ่างกนั โดยภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั 

 �. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการจดัการขยะมูลฝอยใน

เขตเทศบาลตาํบลอิสาณ ที�มีการศึกษาต่างกนั โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกนั เมื�อพิจารณาราย

ดา้นพบว่า ดา้นการลดการเกิดขยะ มีความแตกต่างกนั 

 

อภปิรายผล 

 จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการจดัการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตาํบลอิ

สาณ อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ทั�ง � ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการลดการเกิดขยะ ดา้นการคดัแยกขยะ และดา้น

กาํจดัขยะที�ปลอดภยั คณะผูว้จิยัสรุปผลการวิจยัไดด้งันี�  

 �. จากผลการวิจยั พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที�สุด ซึ� งสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ กาบ

แกว้ ปัญญาไทย (����: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการขยะมูลฝอยในพื�นที�

เขตเทศบาลตาํบลเกาะคา จงัหวดัลาํปาง ผลการศึกษา พบว่า ชุมชนมีความรู้ความเขา้ใจและมีจิตสาํนึก

เกี�ยวกบัการจัดการขยะในระดบัสูง ชุมชนสามารแยกขยะการนาํขยะไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับสูง 

พฤติกรรมการกาํจัดขยะภายในครัวเรือนของชุมชน พบว่า มีการคดัแยกขยะมีการกาํชับสมาชิกใน

ครอบครัวตดัแยกขยะก่อนทิ�งขยะเปียกจะบรรจุทิ�งลงถงัเทศบาล ขยะแห้งบางส่วนนาํไปกาํจดัโดยการ

เผาขยะรีไซเคิลเก็บรวบรวมไว้เพื�อขายบางส่วนนํากลับมาใช้ใหม่ พฤติกรรมการกาํจัดขยะภายใน
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ครัวเรือนอยา่งถูกตอ้งอยูใ่นระดบัสูง และความรู้ความเขา้ใจของชุมชน เกี�ยวกบัปัญหาขยะกบัการมีส่วน

ร่วมในการจดัการขยะ ในด้านต่าง ๆ มีความสัมพนัธ์กบัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติจิตสํานึกของชุมชน

เกี�ยวกบัการจัดการปัญหาขยะอยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนี�  การศึกษายงั พบว่า เหตุผลสําคญัที�

ชุมชนเขา้ร่วมกิจกรรมการจดัการขยะกบัทางเทศบาล เพื�อเป็นการทาํให้ชุมชนสะอาดน่าอยู่มีทศันียภาพ

ที�สวยงาม เป็นการลดปัญหาสิ�งแวดลอ้มและเป็นการเพิ�มรายไดใ้หแ้ก่ครอบครัว   

 2. เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น สามารถอภปิรายไดด้งันี�  

 2.1 จากผลการวิจยั พบว่า ด้านการลดการเกิดขยะ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที�สุด ซึ� ง

สอดคล้องกับการศึกษาของ สมนึก เฮงวาณิชย ์(����: บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเรื� องการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอยในเทศบาลตาํบลละหานทราย อาํเภอละหานทราย จงัหวดับุรีรัมย ์

ผลการวิจยั พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตาํบลละหาน

ทราย อาํเภอละหานทราย จงัหวดับุรีรัมย ์โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 

ดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบตัิงานการจดัการขยะมูลฝอยในชุมชนอยู่ในระดบัมากที�สุด ดา้นการมี

ส่วนร่วมในการวางแผนแกไ้ขปัญหาการจดัการขยะมูลฝอยในชุมชนอยู่ในระดบัมาก ส่วนดา้นการมี

ส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหาการจดัการขยะมูลฝอยในชุมชนและดา้นการมีส่วน

ร่วมในการติดตามประเมินผลและการจดัการขยะมูลฝอยในชุมชนอยู่ในระดบัปานกลาง ขอ้เสนอแนะ

อื�นๆ เกี�ยวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตาํบลละหานทราย 

คือ เห็นควรจดัให้รถจดัเกบ็ขยะในชุมชนทุกวนัอยา่งนอ้ย 

วนัละ � ครั� ง ควรเพิ�มจาํนวนถึงรองรับขยะในชุมชนให้มากขึ�นและควรประชาสัมพนัธ์หรืออบรมให้

ประชาชนทราบถึงการคดัแยกขยะและการกาํจดัขยะ 

 2.2 จากผลการวิจัย พบว่า ด้านการคัดแยกขยะ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที�สุด ซึ� ง

สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ พิศิษฐ์ บรรดิ (����: บทคดัย่อ) ผลการศึกษา พบว่า การคดัแยกขยะของ

ประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลบา้นคู่ อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย ดา้นขยะมูลฝอยในที�อยู่อาศยัและ

สถานประกอบการโดยภาพรวมมีขยะมูลฝอยอยู่ในระดบัปานกลาง การคดัแยกขยะมูลฝอยในแต่ละ

ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการจดัประเภทจบัแยกรวบรวมหรือจาํแนกประเภทของขยะมูลฝอย โดยภาพรวม มีการ

คดัแยกขยะมูลฝอยอยู่ในระดับปานกลาง และดา้นการใชป้ระโยชน์จากขยะมูลฝอยโดยภาพรวมมีการ

ใชป้ระโยชน์อยูใ่นระดบัมาก การเปรียบเทียบการคดัแยกขยะมูลฝอยของประชาชนในบา้นพกัอาศยักบั

สถานประกอบการดา้นขยะมูลฝอยในที�อยู่อาศยัและสถานประกอบการ โดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่ง

ไม่มีนยัสําคญั ดา้นการจดัประเภทจบัแยกรวบรวมหรือจาํแนกประเภทของขยะมูลฝอย โดยภาพรวม มี
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ความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที� .���ด้านการใชป้ระโยชน์จากขยะมูลฝอยโดยภาพรวมมี

ความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที� .��� 

แนวทางการส่งเสริมการคดัแยกขยะมูลฝอยของประชาชนในที�อยูอ่าศยักบัสถานประกอบการ 

โดยภาพรวม ควรมีการส่งเสริมในระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้มีการส่งเสริมอยู่ใน

ระดบัมาก โดยมีแนวทางที�ค่าเฉลี�ยมากที�สุด ไดแ้ก่ เทศบาลควรมีการส่งเสริมและสนบัสนุนการคดัแยก

ขยะของประชาชนในแต่ละหมู่บา้นอย่างต่อเนื�อง โดยตลอดเทศบาลควรมีการติดตามผลการคดัแยก

ขยะมูลฝอยของประชาชนในแต่ละหมู่บา้นเพื�อนํามาประเมินผลการปฏิบัติและหาแนวทางในการ

ดาํเนินงานต่อไป และเทศบาลควรมีการจดักิจกรรมเกี�ยวกบัการคดัแยกขยะ เช่น การจดัการประกวด

แข่งขนัการนาํขยะที�มีประโยชน์มาทาํเป็นธนาคารขยะหรือกิจกรรมขยะแลกไข่ เป็นตน้ ตามลาํดบั 

 �.� ผลการวิจัย พบว่า ด้านการกาํจัดขยะที�ปลอดภยั โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที�สุด ซึ� ง

สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ทะนงศกัดิ�  คุม้ไข่นํ� า (����: บทคดัยอ่) สรุปผลการวิจยัไดด้งันี�  ระดบัการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการกาํจดัขยะมูลฝอย โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัดี เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบ

ประเด็นสําคญัว่า ประชาชนร่วมมือในการกาํจดัขยะมูลฝอยในการจ่ายค่าธรรมเนียมในการจดัเก็บมูล

ฝอยให้กบัเจ้าหน้าที�ประจาํประชาชนได้รับผลประโยชน์ต่อกิจกรรมการกาํจดัขยะมูลฝอยที�เทศบาล

จดัทาํขึ�น และพฤติกรรมของประชาชนในการกาํจดัขยะมูลฝอย โดยภาพรวม นั�นมีการปฏิบติัมากกว่า

ไม่ปฏิบตัิ พบว่า พฤติกรรมที�ยงัมีการปฏิบติันอ้ยกว่าร้านอื�นๆ คือ ขยะประเภทแกว้แตก ขวดเเตก ท่าน

ตอ้งห่อกระดาษหนาๆ และเขียนขอ้ความ “อนัตรายของแตก” ก่อนทิ�งลงถงั รองลงมา คือ ถ่านไฟฉายที�

หมดสภาพแล้ว ท่านเก็บรวบรวมใส่ถุงพลาสติกให้ เรียบร้อยก่อนนําไปทิ� งลงถัง จากการหา

ความสัมพันธ์ระหว่างขอ้มูลบุคคลกับพฤติกรรมของประชาชนในการกําจัดขยะมูลฝอย พบว่า มี

ความสัมพันธ์กับระดับการศึกษาอาชีพส่วนการเป็นสมาชิกกลุ่มและอายุไม่มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมของประชาชนในการกาํจดัขยะมูลฝอยอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั �.�� 

 3. เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการจดัการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล

ตาํบลอิสาณ อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์

 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการจดัการขยะมูลฝอยใน

เขตเทศบาลตาํบลอิสาณ ที�มีเพศ อาย ุการศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ซึ�งผลการวิจยัครั� งนี�

สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ราซ๊ะ รอนิง (����: บทคดัยอ่) ไดศ้ึกษาเรื�องการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการจดัการขยะมูลฝอยของสาํนกังานเทศบาลตาํบลตากใบ อาํเภอตากใบ จงัหวดัสนราธิวาส โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาถึงระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาล
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ตาํบลตากใบผล การศึกษาพบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี�ยวกบัการจดัการขยะมูลฝอยของ

เทศบาลตาํบลตากใบ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยเรียงลาํดบัคาํเฉลี�ยมากไปหานอ้ยได้

ดงันี� คือการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์การมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานการมีส่วนร่วมในการ

ติดตามประเมินผลและการมีส่วนร่วมในการคิดและเสนอแนวทางการจดัการขยะตามลาํดบัประชาชนที�

มีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้และสถานภาพในครอบครัวแตกต่างกนัมีส่วนร่วมในการจดัการขยะ

มูลฝอยโดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนัส่วนประชาชนที�มีอาชีพต่างกนัมีส่วนร่วมในการจดัการ

ขยะมูลฝอยแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.0� ประชาชนไดแ้สดงความคดิเห็นและ

ขอ้เสนอแนะคืออยากใหชุ้มชนคดัแยกประเภทขยะเทศบาลควรจดัหาถงัขยะแยกประเภทเป็นขยะเปียก

และขยะแหง้เพื�อแจกให้ทุกครัวเรือนและเทศบาลควรดาํเนินการอยา่งจริงจงัต่อเนื�อง ซึ� งจะตอ้งสร้างสิ�ง

กระตุน้ใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงอยา่งต่อเนื�องจนกลายเป็นอุปนิสัยและเป็นที�ยอมรับของสงัคมต่อ 

 

ข้อเสนอแนะ  

 1. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 

 1.1 การมีส่วนในการจดัการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตาํบลอิสาณ อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์

เพื�อวางแผนในการมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรมต่างๆต่อไป 

 �.� บทบาทของประชาชนในเทศบาลตาํบลอิสาณถือเป็นสิ�งสาํคญัในการพฒันา การจดัการ

และวางแผนเกี�ยวกบัการมีส่วนร่วมในการกาํจดัขยะมูลฝอย 

 

 2. ข้อเสนอแนะเพื�อการวิจยัต่อไป  

 �.� ควรทาํการศึกษาวิจยัถึงปัจจยัที�มีผลต่อการจดัการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตาํบล 

อิสาณ อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ 

 �.� ควรทาํการศึกษาวิจยัถึงพฤติกรรมการของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอยในเขต

เทศบาลตาํบลอิสาณ อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ 

 �.�. ควรมีการศึกษาเกี�ยวกบัการมีส่วนร่วมของภาครัฐต่อการจดัการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล

ตาํบลอิสาณ อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์
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ความพงึพอใจของประชาชนที�มต่ีอการดําเนินงาน 

ขององค์การบริหารส่วนตาํบลหนองบัวโคก อําเภอลาํปลายมาศ จังหวดับุรีรัมย์ 

The Satisfaction of the People towards the Operation of Nong Bua Khok Subdistrict 

in Lam Plai Mat District Buriram Province 

 

พฒันพล ทองประสาน1 / จิรวรรณ จันทร์ขาว2 / เปรมฤทัย สุดโสม3 / สุภาพร อดุลสุข4 /                                             

ศรวณย์ี บุราคร5 / อัสริยาภรณ์ เบ้าทอง6 
1-6สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

 

บทคดัย่อ 

 การวิจยัครั� งนี� มีจุดประสงค ์1) เพื�อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที�มีต่อการดาํเนินงาน

ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 2) เพื�อศึกษา

เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที�มีต่อการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองบวั

โคก อาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์โดยจาํแนกตามเพศ 3) เพื�อศึกษาขอ้เสนอแนะในการพฒันาและ

ปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ และ สอดคลอ้งกบัการดาํเนินงานขององค์การบริหารส่วน

ตาํบลหนองบัวโคก อาํเภอลาํปลายมาศ จังหวดับุรีรัมย ์� ด้าน คือ ด้านการศึกษา ด้านวฒันธรรม

ประเพณี และดา้นสาธารณสุข  ผลการวิจยัพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที�มีต่อการดาํเนินงานของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองบวัโคก   อาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดบั

มากทุกด้าน โดยเรียงจากดา้นที�มีค่ามากไปหาน้อย ดงันี�   ด้านวฒันธรรมประเพณี ดา้นการศึกษา และ

ดา้นสาธารณสุขตามลาํดบัโดยจาํแนกคุณลกัษณะของประชากร คือเพศ แตกต่างกนั เพราะเพศหญิงมี

ความพึงพอใจมากกว่าเพศชาย ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะที�มีจาํนวนมากที�สุดคือ อยากให้มีการ

สนับสนุนหน่วยแพทยเ์คลื�อนที�ออกตรวจสุขภาพให้ประชาชน รองลงมา อยากให้มีการจดักิจกรรมให้

ความรู้กบัเด็กดอ้ยโอกาส และตอ้งการตน้แบบการนาํภูมิปัญญาทอ้งถิ�นสู่อาชีพในชุมชน     
 

คาํสําคญั:  ความพงึพอใจของประชาชน,  การดาํเนินงาน,  องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
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Abstract 

 This research aims 1.) to study the satisfaction of the people with the performance of the 

Nong Bua Khok Subdistrict Administrative Organization Lam Plai Mat District Buriram Province2.) 

To compare the satisfaction of the people with the operations of the administrative organization. 

Nong Bua Khok Subdistrict Lam Plai Mat District Buriram Province 3.) To study recommendations 

for the development and improvement of the service to be more efficient and consistent with the 

operations of the Nong Bua Khok Subdistrict Administrative Organization. Lam Plai Mat District 

Buriram Province 3 aspects: education, culture and traditions And public health The research results 

were found that The satisfaction of the people with the operations of the Nong Bua Khok Subdistrict 

Administrative Organization. Lam Plai Mat District Buriram ProvinceThe overall picture is at a high 

level in all aspects. They are ranked from the most valuable aspects to the least as follows: culture, 

tradition, education and public health. Respectively by classifyingthedemographic characteristics of 

different sexes. Because females are more satisfied than males There are the largest number of 

comments and suggestions. He wanted to have support for the mobile medical unit to provide health 

examinations for the people. And need a prototype Bringing local wisdom to a career in the 

community 

 

Keywords: the satisfaction of the people, operation, subdistrict administrative organization 

 

บทนํา 

 ภายใต้รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทยปี พ.ศ. 2560 เป็นตน้มาบทบาท อาํนาจ หน้าที�  และ

ความรับผิดขององคก์ร ปกครองส่วนทอ้งถิ�นไดเ้ปลี�ยนแปลงไปจากเดิมอยา่งมากโดยรัฐธรรมนูญไดใ้ห้

ความสาํคญักบัการกระจายอาํนาจให้กบัองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิ�นมีการกาํหนดกรอบความคิดเป็น

อิสระในการปกครองตนเองและกาํหนดนโยบายการปกครองการบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงิน

และการคลังและมีอาํนาจหน้าที�ของตนเองกาํหนดบทบาทภารกิจที�สําคัญที�องค์การปกครองส่วน

ทอ้งถิ�นทุกแห่งจะตอ้งมีการเตรียมการเพื�อรองรับการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ และอตัรากาํลงัจาก

หน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคตามที�กฎหมายกาํหนด เพื�อที�จะสามารถปฏิบติัภารกิจตามที�ไดรั้บ

มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ� งหมายความว่า องค์การปกครองส่วนทอ้งถิ�นจะตอ้งเร่งกาํหนด
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จุดมุ่งหมายหรือทิศทางการพฒันาตนให้ชัดเจนมีการกาํหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาที�

สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายในการพฒันาอยา่งเป็นระบบโดยครอบคลุมภารกิจการพฒันาในทุก ๆ ดา้นอนั

เป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ�นที�จะสามารถ

บริหารงานในความรับผิดชอบตามที�ราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคถ่ายโอนใหอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ        

ตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 8) พ.ศ. 2553 ได้

จดัระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินออกเป็น 3 ส่วน คือการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 

และการบริหารราชการส่วนทอ้งถิ�น การบริหารราชการส่วนทอ้งถิ�นไทยไดก้าํหนดออกเป็น 5 รูปแบบ 

ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั องคก์ารบริหารส่วนตาํบล เทศบาล กรุงเทพมหานคร และพทัยาเป็น

การกระจายอาํนาจการปกครอง คือ กิจการงานบางประการที�รัฐมอบหมายให้หน่วยงานทอ้งถิ�นรับไป

บริหารงานดว้ยตนเองในลกัษณะของการมอบอาํนาจ    ให้ประชาชนปกครองกนัเอง มีความคิดริเริ�ม

หรือตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที� เกี�ยวข้องกับผลประโยชน์สาธารณส่วนรวมท้องถิ�น (กรมการ

ปกครอง.  2550 : 3)  

 องคก์ารบริหารหนองบวัโคก อาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์เป็นการปกครองในรูปแบบ

การบริหารราชการส่วนทอ้งถิ�นตามพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 

และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552 เป็นผลให้องค์การบริหารส่วนตาํบลมีอาํนาจหน้าที�ที�ต้อง

ปฏิบัติตามภารกิจ เช่น รักษาความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชนรักษาความสะอาดของถนนหรือ

ทางเดินในที�สาธารณะ รวมทั�งการกาํจดัขยะมูลฝอย และสิ�งปฏิกูลในแหล่งนํ� ามีแนวทางการป้องกนั

และระงบัโรคติดต่อมีการอบรมประชาชนให้มีความรู้ในการใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิงส่งเสริมการ

พฒันาสตรี เด็ก เยาวชน และผูสู้งอายแุละผูพ้ิการซึ� งการปฏิบติัหนา้ที�ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลตอ้ง

เป็นไปเพื�อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารจดัการบา้นเมืองที�ดีและให้คาํนึงถึงการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาํแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาํบลที�ผ่านมาพบว่าองค์การ

บริหารส่วนตาํบลหนองบวัโคกยงัมีปัญหาและอุปสรรคที�ยงัไม่ไดรั้บการแกไ้ขใหอ้ยูใ่นระดบัที�พอใจ 3 

ดา้นคือ ดา้นการศึกษาดา้นวฒันธรรมประเพณี และดา้นสาธารณสุข ซึ� งปัญหาดงักล่าวตอ้งได้รับการ

แกไ้ขและยงัตอ้งใชง้บประมาณอีกจาํนวนมากจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคเพื�อนาํมาใชใ้นการแกไ้ข

และพฒันาปัญหาที�มีอยูใ่ห้ดีขึ�น 

 จากความเป็นมาและความสําคญัดังกล่าวคณะผูว้ิจัยจึงสนใจที�จะศึกษาเรื� องความพึงพอใจ

ของประชาชนต่อการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาํบลหนองบัวโคก อาํเภอลาํปลายมาศ 

จงัหวดับุรีรัมย ์ในดา้นการศึกษา ดา้นวฒันธรรมประเพณี และดา้นสาธารณสุข เพื�อที�จะทราบ    ความ
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พึงพอใจและทราบความตอ้งการของประชาชนที�มีต่อองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองบวัโคก เพื�อที�จะ

ได้นําผลความพึงพอใจไปใช้ในการปรับปรุงแกไ้ขส่งเสริมและพฒันาให้องค์การบริหารส่วนตาํบล

หนองบวัโคก อาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์ดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

วตัถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพื�อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที�มีต่อการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล

หนองบวัโคก อาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์                                                                                                      

 2. เพื�อศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที�มีต่อการดําเนินงานขององค์การ

บริหารส่วนตาํบลหนองบวัโคก อาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์โดยจาํแนกตามเพศ                                                                                                      

 3. เพื�อศึกษาข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงการบริการให้มีประสิทธิภาพ และ

สอดคลอ้งกบัการดาํเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาํบลหนองบวัโคก อาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดั

บุรีรัมย ์   

 

สมมุติฐานการวิจัย 

 1. ความพงึพอใจของประชาชนในเขตพื�นที�องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองบวัโคก  

อาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์มีความพงึพอใจแตกต่างกนั 

 2. ความพงึพอใจของประชาชนในเขตพื�นที�องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองบวัโคก  

อาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์โดยจาํแนกตามเพศมีความพงึพอใจแตกต่างกนั 

ขอบเขตการวจิัย 

 1. ขอบเขตด้านเนื�อหา   

  การวิจยัครั� งนี� ศึกษาความพงึพอใจของประชาชนต่อการดาํเนินงานขององคก์ารบริหาร

ส่วนตําบลหนองบัวโคก อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มี 3 ด้านได้แก่ ด้านการศึกษา ด้าน

วฒันธรรมประเพณี และดา้นการสาธารณสุข (องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองบวัโคก  2561 - 2565 : 

17) 

 2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  2.1 ประชากร ไดแ้ก่ประชาชนในเขตตาํบลหนองบวัโคก อาํเภอลาํปลายมาศ จังหวดั

บุรีรัมย ์จาํนวน 12 หมู่บา้น จาํนวนประชากร 7,336 คน  
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 2.2 กลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่ม ตามสูตรการคาํนวณของ (Taro Yamane) ได้จาํนวน

กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 379 คน โดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย (Sample Random Sampling)  

 3. ตัวแปรที�จะศึกษา ตัวแปรที�ศึกษามีดงันี� 

  3.1 ตัวแปรอิสระ คือ  ข้อมูลทั�วไปของประชาชนในเขตพื� นที�องค์การบริหาร              

ส่วนตาํบลหนองบวัโคก อาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์

  3.1.1 เพศ 

   3.1.1.1 ชาย 

   3.1.1.2 หญิง 

  3.1.2 อาย ุ

   3.1.2.1 อาย ุ18-30 ปี 

   3.1.2.2 อาย ุ31-40 ปี 

   3.1.2.3 อาย ุ41-50 ปี 

   3.1.2.4 อาย ุ51-60 ปี 

   3.1.2.5 อาย ุ60 ปีขึ�นไป 

  3.1.3 การศึกษา 

   3.1.3.1 ประถมศึกษา 

   3.1.3.2 มธัยมศึกษาตอนตน้ 

   3.1.3.3 มธัยมศึกษาตอน / ปวช 

   3.1.3.4 อนุปริญญา / หรือเทียบเท่า 

   3.1.3.5 ปริญญาตรี 

   3.1.3.6 สูงกว่าปริญญาตรี 

  3.1.4 อาชีพ  

  3.1.4.1 เกษตรกรรม 

  3.1.4.2 รับจา้งทั�วไป 

  3.1.4.3 รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

  3.1.4.4 คา้ขาย / ธุรกิจส่วนตวั 
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  3.2 ตัวแปรตาม ไดแ้ก่ ความพึงพอใจของประชาชนที�มีต่อองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

หนองบวัโคก อาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์(องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองบวัโคก 2561 - 2565 

: 4 - 11) 

   3.2.1 ดา้นการศึกษา 

   3.2.2 ดา้นวฒันธรรมประเพณี 

   3.2.3 ดา้นสาธารณสุข 

 เครื�องมือที�ใช้ในการวิจัย 

 �. ลักษณะเครื�องมือ เครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม มี 2 ลกัษณะ 

คือ แบบตรวจสอบรายการ และแบบมาตราส่วนประมาณคา่ 5 ระดบั  
  1.1 แบบสอบถามการวิจัย เกี�ยวกบัความพึงพอใจของประชาชนที�มีต่อการดาํเนินงาน

ขององค์การบริหารส่วนตาํบลหนองบัวโคก อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ผู ้วิจัยได้สร้าง

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

  ตอนที� 1 เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ มีลักษณะเป็นคาํถามแบบตรวจสอบรายการ ( Check List )      จะมี

คาํตอบให้ทาํเครื�องหมาย  ลงใน (  ) 

 ตอนที� 2 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาํเนินงานขององคก์าร

ส่วนตาํบลหนองบวัโคก อาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์จาํนวน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการศึกษา ด้าน

วฒันธรรมประเพณี และด้านสาธารณสุข ลักษณะคาํถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating 

Scale ) ซึ� งแบ่งเป็น  5 ระดับ  คือ 5 4 3 2 และ 1 แล้วทําเค รื� องหมาย ล งในแบบสอบ ถาม โดย

แบบสอบถามตอนที� 2 ขอ้คาํถามมีลกัษณะเชิงนิมาน (ositive) มีจาํนวนขอ้ทั�งสิ�น 30 ขอ้  

 ตอนที� 3 เป็นคาํถามปลายเปิด (Open-ended Form) เพื�อให้กลุ่มตวัอย่างไดแ้สดงความ

คิดเห็นและให้ขอ้เสนอแนะอื�นๆ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดด้าํเนินการดงัต่อไปนี�  

 1. การเกบ็รวบรวมข้อมูลจากการสอบถาม 

 1.1 คณะผูว้ิจยัขอหนงัสือมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมยเ์พื�อขอความอนุเคราะห์และส่ง

แบบสอบถามไปยงันายกเทศมนตรีตาํบลหนองบวัโคก อาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์ 

 1.2 เมื�อถึงกาํหนด ผูวิ้จยัไปรับแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง 
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 �.� กรณีไม่ได้รับแบบสอบถามคืนภายในกาํหนด ผูว้ิจยัจะติดตามดว้ยตนเอง เพื�อให้

ไดแ้บบสอบถามคืนทั�งหมด 

 �.� ผลปรากฏว่า แบบสอบถาม จาํนวน ��� ฉบับ เก็บรวบรวมมาได้ และมีความ

สมบูรณ์ทั�งหมด จาํนวน 379 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถาม ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตามขั�นตอนดงัต่อไปนี�  

 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบของแบบสอบถามแต่ละฉบบั 

 2. กรอกรหสัแบบสอบถาม 

 3. กาํหนดตวัเลขแทนค่าขอ้มูลในแบบสอบถามในแต่ละขอ้แลว้บนัทึกขอ้มูล 

 4. ประมวลผลดว้ยคอมพวิเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติการวิเคราะห์ขอ้มูล

ดาํเนินการ ดงันี�  

  4.1. ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถามวิเคราะห์ดว้ยการแจกแจงความถี�  

(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)  

 4.2. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

หนองบวัโคก อาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์วิเคราะห์ดว้ยการหาคา่เฉลี�ย (Mean) และ                 

ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยแยกเป็นรายข้อ รายด้าน และโดยภาพรวม 

นาํเสนอขอ้มูลเป็นตารางประกอบคาํอธิบาย 

 เกณฑใ์นการแปลความหมายขอ้มูลการแปลความหมายของค่าเฉลี�ยไดก้าํหนดขอบเขตของ

ค่าเฉลี�ย ดงันี�  (บุญชม ศรีสะอาด. 2554 : 209) 

                ค่าเฉลี�ย                      ความหมาย 

 4.51 - 5.50   มีการดาํเนินงานในระดบัมากที�สุด 

                3.51 - 4.50   มีการดาํเนินงานในระดบัมาก  

 2.51 - 3.50   มีการดาํเนินงานในระดบัปานกลาง 

 1.51 - 2.50   มีการดาํเนินการในระดบันอ้ย 

 1.00 - 1.50   มีการดาํเนินการในระดบันอ้ยที�สุด 

 4.3. วิเคราะห์โดยการตีความในรูปของการวิเคราะห์เชิงเนื�อหา (Content Analysis) 

หรือตีความสร้างขอ้สรุปแบบอุปมาน (Inductive Method) คือ พิจารณาความเหมือนกนัความต่างกัน 

และความสัมพนัธ์กนัมาหาขอ้สรุปแลว้บรรยายวิเคราะห์เป็นความเรียง 
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สรุปผลการวจิัย 

 จากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที� มี ต่อการดําเนินงานขององค์การบริหาร            

ส่วนตาํบลหนองบวัโคก อาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์คณะผูว้จิยัสรุปผลการวิจยัไดด้งันี�  

 1. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนต่อที�มีต่อองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองบวั

โคก อาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์ เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก ดา้นที�

ไดค่้าเฉลี�ยมากที�สุด ดา้นวฒันธรรมประเพณี อยูใ่นระดบัมากที�สุด 

 2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อที�มีต่อองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลหนองบวัโคก อาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์ โดยจาํแนกตามเพศโดยภาพรวมในแต่ละดา้นไม่

แตกต่างกัน เมื�อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการศึกษา ข้อ2 ข้อ4 ข้อ5 ข้อ7 ข้อ8 ข้อ10 ด้าน

วฒันธรรมประเพณี ขอ้11 ขอ้12 ขอ้13 ขอ้14  และด้านสาธารณสุข ขอ้22 ขอ้26 ขอ้27 ขอ้28      ขอ้29 

ขอ้30 มีความแตกต่างกนั 

 3. ข้อเสนอแนะเกี� ยวกับการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก                     

อําเภอลําปลายมาศ  จังหวดับุรีรัมย ์ที�มีจ ํานวนมากที�สุดคือ อยากให้มีการสนับสนุนหน่วยแพทย์

เคลื�อนที�ออกตรวจสุขภาพให้ประชาชน รองลงมา อยากให้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้กับเด็กด้อย

โอกาส และ ตอ้งการตน้แบบการนาํภูมิปัญญาทอ้งถิ�นสู่อาชีพในชุมชน  

 

อภปิรายผล 

 จากการศึกษาความพึงพอใจความพึงพอใจของประชาชนที�มีต่อการดาํเนินงานขององคก์าร

บริหารส่วนตาํบลหนองบวัโคก  อาํเภอลาํปลายมาศ  จงัหวดับุรีรัมยท์ั�ง � ดา้นไดแ้ก่ ดา้นการศึกษา ดา้น

วฒันธรรมประเพณีและ ดา้นสาธารณะสุขคณะผูว้ิจยัสรุปผลการวิจยัไดด้งันี�   

 �. ผลการวิจัย พบว่า จากการศึกษาความพึงพอใจความพึงพอใจของประชาชนที�มีต่อการ

ดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองบวัโคก  อาํเภอลาํปลายมาศ  จงัหวดับุรีรัมยท์ั�งโดยภาพ

รวมอยู่ในระดับมากทั� งนี� อาจเป็นเพราะว่าความพึงพอใจของประชาชนที�มีต่อการดําเนินงานของ

องค์การบริหารส่วนตาํบลหนองบัวโคก อาํเภอลาํปลายมาศ  จังหวดับุรีรัมย ์ ได้มีความเชื�อมั�นใน

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองบวัโคก และรับฟังจากการประชาสัมพนัธ์ไดแ้ละให้ประชาชนมีสิทธิ

ใน ก า ร แ ส ด ง ว า ม คิ ด เห็ น ใน ด้ าน ต่ า ง  ๆ  ซึ� ง ส อ ด ค ล้อ ง กับ ผ ล ง า น วิ จัย  สุ นิ ส า  ฮ ว บ ก อ ง                                  

(2553 : บทคดัยอ่ ) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถิ�น องคก์ารบริหารส่วน ตาํบลหนอง

ขาม อาํเภอหนองหญา้ไซ จ.สุพรรณบุรี  
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 1) การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยภาพรวม อยู่ในระดับการมีส่วนร่วมมากทีสุด เมื�อ

พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ด้านการตดัสินใจและกาํหนดแนวทางการแกไ้ข ปัญหา ด้านการดาํ เนิน

กิจกรรมต่างๆ ของประชาชน ดา้นการลงทุนและปฏิบติังาน และดา้นการติดตามประเมินผลอยูใ่นระดบั

ปานกลาง  และการพฒันา ทอ้งถิ�นผลการวิจัยโดยภาพรวม อยู่ในระดับการมีส่วนร่วมมากที�สุด เมื�อ

พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นโครงสร้างพื�นฐานและผงัเมือง ดา้นเศรษฐกิจและการคลงั ดา้นสังคม

และการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม ด้านการเมืองการบริหารและ ด้านสาธารณสุขสิ�งแวดลอ้มและ

ทรัพยากรมนุษยอ์ยูใ่นระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง 2) เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การพฒันาทอ้งถิ�น องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองขาม อาํเภอหนองหญา้ไซ้จงัหวดสุพรรณบุรี จาํแนก

ตามปัจจัยส่วนบุคคล พบวาประชาชนทีมีอายุ ต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนอย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติที�ระดบั 0.05 จาํนวน 1 ดา้น คือ ดา้นสาธารณสุขสิ�งแวดลอ้มและทรัพยากรมนุษย ์และประชาชนที�

มีระดบัการศึกษาต่างกนัมี ความคิดเห็นแตกต่างอย่างนอ้ย  ว่ามีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 จาํนวน 

5 ด้าน คือ ด้านการมีส่วน ร่วมในการตัดสินใจและกาํหนดแนวทางแก้ไขปัญหา ด้านการดําเนิน

กิจกรรมต่างๆ ของประชาชน ดา้นสังคมและการศึกษาศาสนาวฒันธรรม ดา้นการเมืองการบริหาร ดา้น

สาธารณสุขสิ�งแวดลอ้มสาํนกัหอสมุดกลาง และทรัพยากรมนุษย ์และประชาชนที�มีระยะเวลาที�อาศยัใน

ชุมชนต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่าง กนัอยูอ่ย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 จาํนวน 1 ดา้น คือ 

ดา้นเศรษฐกิจและการคลงั และ ประชาชนที�มีอาชีพต่างกนัมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยู่มีนยัสําคญัที� 

0.05 จาํนวน 7 ดา้น คือ ดา้นการตดัสินใจและกาํหนดแนวทางแกไ้ขปัญหา ดา้นการดาํเนินกิจกรรมต่าง 

ๆ ของประชาชน ดา้นการเมือง การบริหารและดานสาธารณสุขสิ�งแวดลอมและทรัพยากรมนุษย ์ส่วน

ดา้นอื�น ๆ ไม่พบความแตกต่าง 

 2. เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น สามารถอภิปรายไดด้งันี�  

  2.1 จากผลการวิจัย พบว่า ด้านการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทั�งนี�  อาจเป็น

เพราะความพึงพอใจของประชาชนที�มีต่อการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองบวัโคก  

อาํเภอลาํปลายมาศ  จงัหวดับุรีรัมยเ์กิดการมีส่วนร่วมในดา้นการศึกษา ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ 

วิภาวรรณ ทองชับวฒัน์ (2552 : บทคดัย่อ) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนตําบลและปัจจัยที�มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลคลองปูน อาํเภอแกลง จงัหวดัระยอง กลุ่มตวัอยา่งที�ใชเ้ป็นประชาชนในเขต

องค์การบริหารส่วนตาํบลคลองปูน อาํเภอแกลง จังหวดัระยอง จาํนวน 350 คนพบว่าระดบัความพึง

พอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลางเมื�อ
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พิจารณาเป็นรายดา้นเรียงลาํดับจากคะแนนเฉลี�ยจากมากไปหาน้อยได้แก่ด้านการส่งเสริมการศึกษา 

ดา้นสาธารณสุข ดา้นการอนุรักษสิ์�งแวดลอ้มและวฒันธรรมดา้นสังคมสงเคราะห์และลาํดบัสุดทา้ยดา้น

การพฒันาโครงสร้างดา้นพื�นฐานปัจจยัที�มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล โดยรวมมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั   

  2.2 จากการวิจยัพบว่า ดา้นวฒันธรรมประเพณี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที�สุดทั�งนี�

อาจเป็นเพราะ ประชาชนขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองบวัโคกเห็นคุณค่าทางดา้นวฒันธรรมซึ� ง

สอดคล้องกบั อรสา  พลประเสริฐสุข (2555 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการ

ดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาทราย  อาํเภอเมือง  จังหวดันครพนม  ผลการวิจัยพบว่า

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาํเนินการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาทรายอาํเภอ

เมือง  จงัหวดันครพนมโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลางเมื�อจาํแนกเป็นรายดา้นพบว่ามีความคิดเห็นอยูใ่น

ระดบัมากจาํนวน 2  ดา้นเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปนอ้ย คือดา้นศาสนาวฒันธรรม ดา้นการส่งเสริม

การศึกษา และดา้นการจดัให้มีการบาํรุงรักษาทางบกและมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลางจาํนวน 6  

ด้านเรียงลาํดับค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อยอันดับแรก คือ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

รองลงมา  คือ  ดา้นการรักษาความสะอาดของถนนทางเดินทางสาธารณะ  รวมทั�งการกาํจดัขยะมูลฝอย

และสิ�งปฏิกูล  ด้านการบาํรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาทอ้งถิ�นและวฒันธรรมอนัดีงามของ

ทอ้งถิ�นและดา้นส่งเสริมพฒันาสตรี เด็ก เยาวชนและผูสู้งอายแุละผูพ้ิการ  ดา้นการป้องกนัโรคระงับ

โรคติดต่อดา้นการคุม้ครองดูแลและบาํรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม 

  2.3 จากการวิจยัพบว่า ดา้นสาธารณสุข โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทั�งนี�  เป็นเพราะ

ประชาชนขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองบวัโคกเกิดการเขา้ถึงสาธารณสุขโดยตรง สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ  วุฒิไกล ดวงพิกุล (2551 : บทคดัย่อ) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

องค์การบริหารส่วนตาํบลฝายแก้ว อาํเภอภูเพียง จังหวดัน่าน กลุ่มตัวอย่างที�ใช้เป็นประชาชนทุก

หมู่บา้นในตาํบลฝายแกว้ อาํเภอภูเวียง จังหวดัน่าน อายุ 18 ปีขึ�นไปจาํนวน 400 คน พบว่าความพึง

พอใจของประชาชนต่อการใหบ้ริการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลฝายแกว้ อาํเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน ดา้น

การพฒันาคนแลสังคมมีความพอใจในระดบัมาก ดา้นเศรษฐกิจและอาชีพ ดา้นการศึกษารวมไปถึงดา้น

สาธารณสุข ดา้นทรัพยากร และการบริหารจดัการดา้นโตรงสร้างพื�นฐานความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย  

 3. เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที�มีต่อองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองบัวโคก 

อาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์
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  3.1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที�ต่อองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลหนองบวัโคก อาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์จาํแนกตามเพศ  โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกนัซึ� ง

ผลการวิจยัครั� งนี� สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ณัฐกานต ์บุญร่วม  (2554 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาวิจยัเรื�อง

ความพึงพอใจของประชาชนที�มีต่อองค์การบริหารส่วนทอ้งถิ�น ตาํบลคลองเปรม อาํเภอฉะเชิงเทรา 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ผลการวิจยัพบว่าความพึงพอใจของประชาชน ซึ� งประกอบไปดว้ย เพศ า เพศชายมี

ความพึงพอใจมากกว่าเพศหญิงในระดบัความพึงพอใจของประชาชนที�มีต่อองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

ระดับอายุอายุ 51 ปีมีความพึงพอใจมากที�สุดในระดับความพึงพอใจของประชาชนที�มีต่อองค์การ

บริหารส่วนตาํบล ระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายมีความพึงพอใจมากที�สุดในระดับความพึง

พอใจของประชาชนที�มีต่อองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  

 4. ข้อเสนอแนะเกี� ยวกับการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก                     

อาํเภอลาํปลายมาศ  จงัหวดับุรีรัมย ์ 

     ขอ้เสนอแนะในการพฒันาและปรับปรุงการบริการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบั

การดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองบวัโคก  อาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์ ที�มีมาก

ที�สุดคือ อยากให้มีการสนบัสนุนหน่วยแพทยเ์คลื�อนที�ออกตรวจสุขภาพให้ประชาชน ทั�งนี� เป็นเพราะ

ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่า  อบต. ยงัมีการดาํเนินงานในส่วนของดา้นสาธารณสุข ยงัไม่มากพอต่อความ

ตอ้งการของประชาชน คือ ในส่วนของการบริการตรวจสุขภาพเคลื�อนที�ซึ� งผลการวิจยัสอดคลอ้งกบั  

เอกณัฏฐ์  ตระกูลรัมย ์(2554 : บทคดัย่อ) การวิจัยครั� งนี� มีความมุ่งหมายเพื�อศึกษาความคิดเห็นของ

ประชาชนต่อการดาํเนินงานของเทศบาลตาํบล ทุ่งศรีชุมพล อาํเภอชุมพลบุรี  จงัหวดัสุรินทร์ ความ

คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ของประชาชนต่อการดาํเนินงานของเทศบาลตาํบลทุ่งศรีชุมพลอาํเภอชุมพล

บุรี  จงัหวดัสุรินทร์ ที�มีจาํนวนมากที�สุด คือ  อยากใหมี้การตรวจสุขภาพประจาํปีในชุมชน ซึ� งเกี�ยวเนื�อง

กบัดา้นสาธารณสุขชดัเจน 

  

ข้อเสนอแนะ 

 จากการวิจยัครั� งนี�  คณะผูว้ิจัยได้สรุปประเด็นความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาํเนินงาน

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองบวัโคก อาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์เพื�อเป็นแนวทางในการ

พฒันาและแกไ้ขใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ�นดงัต่อไปนี�  
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 1. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 

  1.1 การมีส่วนร่วมพฒันาทอ้งถิ�นของประชาชน เป็นสิ�งสาํคญัในการพฒันาการทาํงาน

ของบุคลากรภาครัฐ และสร้างแบบแผนการปฏิบติังานเพื�อใหเ้กิดความโปร่งใสในการพฒันาการทาํงาน

ที�จะทาํให้เกิดการตรวจสอบและมีความชดัเจนในทุกขั�นตอนของการปฏิบติั 

 2. ข้อเสนอแนะเพื�อการวิจยัครั�งต่อไป 

     2.1 ควรศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิบติังานขององคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลเพื�อให้ไดผ้ลการศึกษาที�กวา้งขวาง และใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาให้มีประสิทธิภาพมาก

ขึ�น  

     2.2 ควรศึกษาเรื�องประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมในการปฏิบตัิงานของขา้ราชการ นกัการเมือง 

เพื�อจะไดท้ราบระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลอยูใ่นระดบัใด 

     2.3 ควรพฒันาสื�อประชาสัมพนัธ์และช่องความรู้เกี�ยวกบับทบาทหนา้ที�ขององคก์ารปกครอง

ทอ้งถิ�น และบทบาทหนา้ที�ของประชาชนในทุก ๆ ดา้นขององคก์ารปกครองทอ้งถิ�น 
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ความพงึพอใจของประชาชนต่อกระบวนการแก้ปัญหายาเสพตดิ 

ในเขตเทศบาลตาํบลอสิาณ อาํเภอเมือง จังหวดับุรีรัมย์ 

Public Satisfaction with Drug Problem Solving Process 

in Isan Sub-district Municipality, Mueang District, Buriram Province 

 

ทรงเกียรติ นันกระโทก1 / กฤตพร คะริบรัมย์2 / จีรภทัร แป้นทอง3 

นนทนีย์ สีชุมแสง4 / ภัทคริาห์ เพชรสี�หมื�น5 / วิภาวี อาจทวีกุล6 / ศุภนุช พมิพ์เพราะ7 
1-7สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

 

บทคดัย่อ 

การวิจัยครั� งนี� มีจุดประสงค์ �) เพื�อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที�มีต่อกระบวนการ

แกปั้ญหายาเสพติดของเทศบาลตาํบลอิสาณ อาํเภอเมืองบุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมยแ์ละ�.) เพื�อเปรียบเทียบ

ความพึงพอใจของประชาชนในกระบวนการแกปั้ญหายาเสพติดของเทศบาตาํบลอิสาณ อาํเภอเมือง 

จงัหวดับุรีรัมย ์ใน � ดา้น คือ ดา้นความรู้ความเขา้ใจดา้นยาเสพติด  ดา้นกระบวนการแกไ้ขปัญหายาเสพ

ติด และดา้นกระบวนการป้องกนัยาเสพติด การเก็บรวบรวมขอ้มูล เครื�องมือเป็นคาํถามแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า แบ่งเป็น � ระดบั โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง ��� คน  มีค่าความเชื�อมั�นเท่ากบั 

�.��� สถิติที�ใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉลี�ย  ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี�ยในกรณีที�มีกลุ่ม

ตวัอยา่ง � กลุ่ม ใชก้ารวิเคราะห์ค่าที (T-Test) ผลการศึกษาพบวา่  

ความคิดเห็นของประชาชนเกี�ยวกบัความพึงพอใจของประชาชนที�มีต่อกระบวนการแกปั้ญหา

ยาเสพติดของเทศบาลตาํบลอิสาณโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทุก

ดา้นอยูใ่นระดับมาก โดยเรียงลาํดบัที�มีค่าเฉลี�ยสูงไปหาตํ�าดังนี�  ด้านความรู้ความเขา้ใจด้านยาเสพติด 

ดา้นกระบวนการแกไ้ขปัญหายาเสพติด และดา้นกระบวนการป้องกนัยาเสพติด ตามลาํดบั  

 

คาํสําคัญ:  ความพงึพอใจ,  ประชาชน,  ยาเสพติด 
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Abstract 

 The purpose of this research  is 1) To study people's satisfaction with drug problem solving 

process of Isan Sub-district Municipality, Muang District , Buriram District. Buriram Province and 2) 

to compare people's satisfaction in the process of solving The drug problem of Thababa, Isan Sub- 

district, Mueang District, Buriram Province in 3 aspects: Drug The process of solving drug problems 

and the process of drug prevention Data collection The rating scale question was divided into 5 levels 

by collecting data from a sample of 389 people with a confidence value of 0.916. Statistics used to 

analyze the data were percentage, mean, standard deviation. The average in the case of 2 groups of 

samples using T-Test. the study found.                      

 Public opinion on the people's satisfaction towards drug problem solving process of Isan 

Sub-district Municipality is overall at high level. When considering each aspect, it was found that all 

aspects were at a high level. In the order with high to low mean as follows Cognitive aspect of drug 

addiction The process of solving drug problems and the process of drug prevention, respectively   

   

Keywords:  satisfaction, people, drug problem 

 

บทนํา 

สถานการณ์ยาเสพติดในประเทศไทยได้เผชิญกับปัญหาภาวการณ์ขยายตัวของการผลิต            

ยาเสพติดในพื�นที�สามเหลี�ยมทองคาํส่งผลให้สถานการณ์การลกัลอบคา้ยาเสพติดรุนแรงอยา่งต่อเนื�อง

ตั�งแต่ปี ���� เป็นตน้มา ทั�งในด้านความถี� และปริมาณ ที�ลกัลอบเขา้ต่อครั� ง เหตุปัจจัยสําคญัยงัคงมา

จากสถานการณ์ภายนอกประเทศเป็นหลัก ขอ้มูลสถิติการจับกุม คดียาเสพติดของสํานักงานตาํรวจ

แห่งชาติจากระบบสารสนเทศของตาํรวจ ในปีงบประมาณ ���� สามารถจับกุมคดียาเสพติดทั�งหมด 

���,��� คดี ผูต้อ้งหา ���,��� คน ตรวจยดึยาเสพติดไดด้งันี�  ยาบา้ ��� ลา้นเม็ดไอซ์ �,����.� กิโลกรัม 

เฮโรอีน ���.� กิโลกรัม และเคตามีน ���.� กิโลกรัม สถานะของไทยยงัคงถูกใช้เป็นทางผ่านและ

ปลายทางสําคญัของขบวนการคา้ยาเสพติด โดยยาบา้เป็นยาเสพติดที�มีการแพร่ระบาดในไทยมากที�สุด 

กลุ่มผูผ้ลิตเน้นการเพิ�มปริมาณยาเสพติดเขา้มาให้มากที�สุด เพื�อทุ่มตลาดให้เกิดการกระตุ้นความ

ตอ้งการของผูเ้สพให้ยงัคงอยูป่ระกอบกบัราคายาเสพติดที�ถูกลง เป็นปัจจยัเสริมให้กลุ่มผูเ้สพสามารถ

เขา้ถึงยาเสพติดไดท้าํให้สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดยงัอยูใ่นภาวะรุนแรง ส่วนไอซ์ เฮโรอีน  คี
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ตามีน และกญัชา ส่วนใหญ่มกัจะถูกลาํเลียงผ่านไทยเพื�อส่งต่อไปยงัประเทศที�สามโดยใชเ้ส้นทางทั�ง

ทางบก ทางเครื�องบินและทางเรือ โดยกลุ่มการคา้ ยาเสพติดขา้มชาติใชไ้ทยเป็นจุดเตรียมการและซุก

ซ่อนอาํพรางปะปนไปกบัสินคา้ต่าง ๆ เพื�อลาํเลียงไปยงัประเทศปลายทาง เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์

มาเลเซีย อินโดนีเซีย ญี�ปุ่น เป็นตน้ นอกจากนี�ยงัมีสถานการณ์การราคายาเสพติด มีแนวโนม้ลดลงใน

ทุกระดบัทั�งขายส่งและขายปลีกโดยยาบา้ ราคาทั�วไปอยู่ที�เม็ดละ ��� บาท แต่พบว่าในหลายพื�นที�ทั�ว

ประเทศมีราคาตํ�ากว่า ��� บาทต่อเม็ด ขณะที�ราคาไอซ์มีแนวโน้มลดลงเช่นกัน ราคาทั�วไปกรัม ละ 

�,��� บาท ส่งผลใหเ้กิดการกระตุน้การใชใ้นกลุ่มผูเ้สพมากขึ�นขณะที�พฤติกรรมของกลุ่มผูเ้สพจะมีการ

เพิ�มปริมาณการเสพ  ต่อครั� งมากขึ�นซึ�งอาจส่งผลต่อการเกิดอาการทางจิตเวชได ้

ปัจจุบันเครือข่ายการค้ายาเสพติดแสวงประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการ

ติดต่อสื�อสาร เพื�อติดต่อคา้ขายยาเสพติดผ่านสื�อสังคมออนไลน์ เช่น การใช ้Facebook, Line ,Twitter  

เป็นต้น ช่องทางที�พบการคา้ยาเสพติดมากที�สุด คือ Twitter รองลงมาคือ Facebook ร่วมกบัการส่งยา

เสพติดทางพสัดุไปรษณีย ์การส่งในแต่ละครั� งจะส่งไปไดห้ลายพื�นที�ในคราวเดียวและหลายชิ�นส่งผล

ให้การคา้ยาเสพติดขยายวงกวา้งออกไปไดม้ากขึ�น นอกจากนี� การพฒันาทางด้านเทคโนโลยทีางดา้น

การเงินของธนาคารต่าง ๆ ทาํให้การโอนเงินค่ายาเสพติดทาํไดส้ะดวกมากขึ�น ทั�งการโอนเงินผา่นทาง 

Mobile Application ,ทางอินเตอร์เน็ต ฯลฯ สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด จากการเพิ�มปริมาณยา

เสพติดจาํนวนมากเขา้มาในประเทศของกลุ่มผูค้า้ เพื�อทุ่มตลาดให้เกิดการกระตุน้ความตอ้งการของผู ้

เสพให้ยงัคงอยูป่ระกอบกบัราคาที�ถูกลง ซึ�งเป็นปัจจยัเสริมให้กลุ่มผูเ้สพสามารถเขา้ถึงยาเสพติดไดง่้าย 

ทาํให้สถานการณ์การแพร่ระบาดยงัอยู่ในภาวะรุนแรงขอ้มูลจากการประเมินสถานะหมู่บา้น/ชุมชน 

ของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ ���� พบว่าหมู่บา้น/ชุมชนที�มีปัญหายาเสพติด ��,��� หมู่บา้น 

คิดเป็นร้อยละ �� ของหมู่บา้น/ชุมชนทั�งประเทศ กลุ่มผูเ้สพยาเสพติดส่วนใหญ่มีอายุ ��-�� ปีคิดเป็น

ร้อยละ �� หรือมีสัดส่วนมากกว่า � ใน � ของผูเ้สพทั�งหมด ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผูมี้งานทาํซึ� งเป็นกลุ่ม

ผูใ้ชแ้รงงานและรับจา้งมากที�สุด  ยาเสพติดที�มีการใชม้ากที�สุดคือยาบา้ ร้อยละ ��.� รองลงมาคือกญัชา 

ร้อยละ �.� และไอซ์ ร้อยละ �.� ยาเสพติดที�ตอ้งมีการเฝ้าระวงั คือ ไอซ์ เฮโรอีน คีตามีน เอก็ซ์ตาซี และ

กญัชา เมื�อพิจารณาเป็นรายตวัยา พบว่า การแพร่ระบาด ไอซ์ ผูเ้ขา้บาํบดัรักษาไอซ์มีแนว โน้มเพิ�มขึ�น

และกลุ่มผูที้�มีอายุ ��-�� ปี ส่วนใหญ่เป็นผูเ้สพรายใหม่มีสัดส่วนอยู่ที� ร้อยละ ��.� แนวโน้มการใช ้           

ยาเสพติดเพิ�มขึ�นและมีการแพร่ระบาดมากใน � พื�นที�ของประเทศ คือ �) ภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย, 

เชียงใหม่  �) ภาคใตต้อนล่าง ได้แก่ สงขลา, นราธิวาส �) กรุงเทพมหานครและ�) กาญจนบุรี คีตามีน

และเอ็กซ์ตาซีที�นิยมใชใ้นกลุ่มนกัเที�ยวกลางคืนซึ� งพบการแพร่ระบาดอยา่งมากในหว้งที�ผา่นมาในพื�นที�
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กรุงเทพมหานครและพื�นที�จังหวดัที�มีสถานบนัเทิงและแหล่งท่องเที�ยว โดยผูเ้ขา้บาํบดัรักษาคีตามีน 

และเอ็กซ์ตาซีมีแนวโน้มเพิ�มสูงขึ�นอย่างต่อเนื�อง ซึ� งในช่วง � ปีที�ผ่านมา กัญชา ผูเ้ขา้บาํบัดรักษามี

แนวโนม้เพิ�มขึ�นนอกจากนี� ยงัพบว่า ภายหลงัจากการประกาศพระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ (ฉบบัที� 

�) ให้สามารถนาํกญัชา มาใชป้ระโยชน์ทางการแพทยแ์ละการวิจยัไดพ้บว่ามีผูใ้ชก้ญัชาและผลิตภณัฑ์

จากกญัชา (นํ� ามนักญัชา) เพิ�มขึ�น นอกจากนี�ยงัพบการนาํยารักษาโรคและยาอนัตรายภายใตก้ารควบคุม

มาใช้ในทางที�ผิดมากขึ� นโดยเฉพาะในกลุ่ม นักเรียน/นักศึกษา เช่น ยาแก้แพ้ ยาแก้ปวด ยากล่อม

ประสาท เป็นตน้ 

ตามนโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีได้ประกาศอย่างชัดเจนที�จะสนับสนุนการมีส่วน

ร่วมของภาคประชาสังคม และภาคชุมชนในการแก้ไขปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ โดยสร้างความ

เขม้แขง็ให้ภาคประชาสังคมและชุมชนให้เพิ�มมากขึ�น ซึ� งจะเป็นส่วนสําคญัที� จะทาํให้ปัญหายาเสพติด

และปัญหาสังคมอื�น ๆ ไดรั้บการแกไ้ขอย่างแทจ้ริง โดยการเสริมปัจจัย ความเขม้แข็งให้กบัหมู่บา้น

ชุมชน โดยการ �) จดัประชุมประชาคมหมู่บา้น เพื�อสาํรวจตรวจสอบ ผูมี้พฤติการณ์ดา้นยาเสพติทั�งคา้

และเสพ ด้วยกระบวนการประชาคมในชุมชน เป็นการคดักรอง ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน

ขั�นตน้ �) เสริมบทบาทกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น และกรรมการหมู่บา้น ให้มีภารกิจในการป้องกนัและเฝ้าระวงั

ปัญหายาเสพติดในหมู่บา้น/ ชุมชน �)  มอบหมายหน้าที�ให้ อสม. แต่ละหมู่บา้นสาํรวจคน้หา  ผูเ้สพยา

เสพติด ชักชวนผูเ้สพ/ ผูติ้ดยาเขา้บาํบัด และติดตาม ช่วยเหลือผูผ้่านการบาํบัด �) ฟื� นฟูอาสาสมคัร

ประชาชนในหมู่บา้น เพื�อทาํหน้าที�ในการป้องกนัเฝ้าระวงั คน้หาผูเ้สพยาเสพติดในหมู่บา้น �) ส่งเสริม

บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นให้มีบทบาทสนับสนุนกิจกรรมด้านยาเสพติด โดยให้

ความสาํคญัในกิจกรรมป้องกนัปัญหายาเสพติดการจดักิจกรรมทางเลือกให้กบัเยาวชน ฯลฯ�) ส่งเสริม

กระบวนการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายระดบัชุมชน เพื�อขยายความร่วมมือของหมู่บา้นไปสู่ระดบัตาํบล �) 

เสริมสร้างแนวความคิดของชุมชนใชต้าํบล การรวมกลุ่มของชุมชนในการแกไ้ขปัญหายาเสพติดพฒันา

ไปสู่การเสริมสร้างความสมานฉันท์และเชิดชูสถาบนัหลกัของชาติปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสําคญั 

การแกไ้ขปัญหาโดยภาครัฐฝ่ายเดียว ไม่สามารถขจดัปัญหายาเสพติดให้ลดลงหรือหมดสิ�นไปจาํเป็น

จะตอ้งอาศยัความร่วมมือจากหลายฝ่ายที�เกี�ยวขอ้งโดยเฉพาะประชาชนที�อยูใ่นพื�นที�นั�น  

เทศบาลตาํบลอิสาณ อาํเภอเมืองบุรีรัมย ์จังหวดับุรีรัมย ์เป็นหน่วยงานบริหารราชการ ส่วน

ทอ้งถิ�น มีจาํนวนหมู่บา้น �� หมู่บา้น มีหนา้ที�ที�ตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติัเทศบาล  พ.ศ. ���� และ

แกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบบัที� ��) พ.ศ. ���� โดยตอ้งเป็นไปเพื�อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการ

บริหารกิจการบา้นเมืองที�ดี และให้คาํนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลกั โดยมีแนวทางการ
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ปฏิบติังานตามยุทธศาสตร์การพฒันาไม่ว่าจะเป็นในดา้นโครงสร้างพื�นฐาน ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม 

ด้านสิ� งแวดล้อม ด้านการศึกษา ด้านการท่องเที�ยว และด้านการบริหาร และในส่วนของการมีการ

ดาํเนินงานในดา้นสังคม มีการดาํเนินงานในดา้นความพึงพอใจต่อกระบวนการแกปั้ญหายาเสพติดดว้ย 

ถึงแมพ้ื�นที�เทศบาลตาํบลอิสาณ จะไม่ใช่พื�นที�แพร่ระบาดหลกัของยาเสพติด แต่ดว้ย สภาพแวดลอ้มใน

ปัจจุบนัที�มีประชากรแฝงเขา้มาอาศยัอยูใ่นพื�นที�เป็นจาํนวนมากก็เป็นปัจจยัเสี�ยงที�อาจจะก่อให้เกิดการ

แพร่ระบาดของยาเสพติดเพิ�มขึ�นไดป้ระกอบกบัรัฐบาลไดมี้นโยบายในการเอาชนะยาเสพติดเป็นวาระ

แห่งชาติ ที�ทุกภาคส่วนในสังคมจะตอ้งร่วมกนัดาํเนินการในการแกไ้ข ปัญหายาเสพติดอยา่งจริงจงัและ

ต่อเนื�องโดยได้มีมาตรการการปฏิบติัในการเสริมสร้างพลงัแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด ซึ� งมุ่งเน้นการ

ดําเนินงานระดับชุมชนและหมู่บ้านให้ตระหนักถึงภยัของยาเสพติด ซึ� งเป็นปัญหาของทุกคนใน

ประเทศที�ตอ้งช่วยกนัแกไ้ข  มีความสามคัคีร่วมแรงร่วมใจ ช่วยกนัสร้างชุมชนและหมู่บา้นของตนให้

เขม้แข็งโดยให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นเป็นแกนหลกัร่วมกบักลุ่มพลงัมวลชน อาสาสมคัร กาํนัน 

ผูใ้หญ่บา้น และองคก์รภาคประชาชนในการเฝ้าระวงัตรวจตราความสงบเรียบร้อย และป้องกนัการนาํ

ยาเสพติดเขา้มาในพื�นที� 

จากปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดที�มีสถานการณ์การแพร่ระบาดเพิ�มมากขึ�นซึ� งผูว้ิจยัอยู่

ในพื�นที�ของเทศบาลตาํบลอิสาณ อาํเภอเมืองบุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมย ์จึงมีความสนใจที�จะศึกษาความพึง

พอใจของประชาชนต่อกระบวนการแกปั้ญหายาเสพติดในพื�นที�เทศบาลตาํบลอิสาณว่าประชาชนใน

พื�นที�ไดม้ีความพึงพอใจต่อกระบวนการแกปั้ญหายาเสพติดอยา่งไรบา้ง เพื�อนาํผลที�ไดจ้ากการศึกษาไป

เป็นแนวทางในการจัดทาํแผนงาน/โครงการในกระบวนการแกปั้ญหายาเสพติดของเทศบาลตาํบลอิ

สาณ อาํเภอเมืองบุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมยต่์อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวิจัย 

�. เพื�อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที�มีต่อกระบวนการแกปั้ญหายาเสพติดของเทศบาล

ตาํบลอิสาณ อาํเภอเมืองบุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมย ์

�. เพื�อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนในกระบวนการแก้ปัญหายาเสพติดของ

เทศบาลตาํบลอิสาณ อาํเภอเมืองบุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมย ์

3. เพื� อ เป็ น ข้อ เส น อ แน ะแน ว ท างก าร ดํา เนิ น งาน แ ก้ปั ญ ห ายาเส พ ติ ด ขอ ง เท ศ บ าล                   

ตาํบลอิสาณ อาํเภอเมืองบุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมย ์ 
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ความสําคัญของการวิจัย 

�. ทาํให้ทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนที�มีต่อกระบวนการแก้ปัญหายาเสพติดของ

เทศบาลตาํบลอิสาณ อาํเภอเมืองบุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมย ์

� . ทําให้ ท ราบ ถึ งก ระบ วน ก ารแก้ปั ญ ห ายาเส พ ติด ที� มี ใน เขต เท ศบ าล ตําบ ล อิ ส าณ                  

อาํเภอเมืองบุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมย ์และปรับปรุงวิธีการใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ�น 

 

ขอบเขตของการวจิัย 

�. ขอบเขตด้านเนื�อหา  

การวิจยัในครั� งนี�มีขอบเขตในการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในกระบวนการแกปั้ญหา

ยาเสพติด ในเขตเทศบาลตาํบลอิสาณ อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์โดยศึกษาตามหลกัวงจรคุณภาพของ

เดมมิ�ง (Deming)  (อา้งอิงของ โคเฮนและอฟัฮอฟฟ์ (Cohen & Uphoff, ���� อา้งใน สมศกัย ์สินธุระ

เวชญ ์ ���� : ���-���)  � ดา้น ดงันี�  

�.�. ดา้นความพงึพอใจในการให้ความรู้ ความเขา้ใจ 

�.�. ดา้นความพงึพอใจในการแกไ้ขปัญหา 

�.�. ดา้นความพงึพอใจในการป้องกนั 

�. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

�.� ประชากร ไดแ้ก่ ประชาชนที�มีอายตุั�งแต่ �� ปีขึ�นไป ที�อาศยัอยูใ่นเขตพื�นที�เทศบาลตาํบลอิ

สาณ จาํนวน �� หมู่บา้น รวมประชากรทั�งหมด ��,��� คน 

 �.� กลุ่มตัวอย่าง จากการสุ่มประชากร โดยกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งตามตารางของ Taro 

Yamane ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน ��� คน แลว้สุ่มตวัอยา่งให้กระจายไปตามหมู่บา้นต่าง ๆ ตามสัดส่วน

ดว้ยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Simple random Sampling) 

�. ตวัแปรที�จะศึกษาตัวแปรที�ศึกษา มีดงันี� 

�.� ตัวแปรอสิระ คือ ประชาชนที�มีอายตุั�งแต่ �� ปีขึ�นไป ที�อาศยัอยูใ่นเขตพื�นที�เทศบาลตาํบลอิ

สาณ อาํเภอ เมืองบุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมย ์

1.เพศ   2.อาย ุ   3.อาชีพ   

4.ระดบัการศึกษา  5.รายไดต่้อเดือน 
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�.� ตัวแปรตาม ไดแ้ก่ ความพึงพอใจของประชาชนที�มีต่อกระบวนการแกปั้ญหายาเสพติดของ

เทศบาลตาํบลอิสาณ อาํเภอเมืองบุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมยโ์ดยแบ่งการศึกษาออกเป็น � ดา้น ไดแ้ก่ 

1. ดา้นความรู้ ความเขา้ใจดา้นยาเสพติด 

2. ดา้นกระบวนการแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

3. ดา้นกระบวนการป้องกนัตนเองยาเสพติด 

 

เครื�องมือที�ใช้ในการวจิัย 

เครื�องมือที�ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล คือ ความพึงพอใจของประชาชนที�มีต่อกระบวนการ

แกปั้ญหายาเสพติดในพื�นที�เทศบาลตาํบลอิสาณ ซึ�งประกอบดว้ย 3 ตอน คือ 

ตอนที�  �  ข้อมูลทั�วไปของผู ้ตอบแบบ สอบถามเป็ นแบบเลือกตอบได้ตามรายการ             

จาํนวน 5 ขอ้ 

ตอนที� 2 ความพึงพอใจของประชาชนในกระบวนการแกปั้ญหายาเสพติดในพื�นที�เทศบาล

ตาํบลอิสาณ อาํเภอเมืองบุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมย ์กาํหนดไวซึ้� ง 3 ด้าน ประกอบด้วย ดา้นความรู้ความ

เข้าใจด้านยาเสพติด  ด้านความพึงพอใจของประชาชนในกระบวนการแก้ปัญหายาเสพติด                       

ด้านพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากยาเสพติด มีข้อคาํถามจาํนวน 30 ขอ้ โดยกาํหนดระดับความ          

พงึพอใจ 5 ระดบั (Rating Scale)  

ตอนที� 3 เป็นการเสนอแนะเพิ�มเติมของผูต้อบแบบสอบถามเป็นคาํถามแบบปลายเปิดเพื�อให้

ผูต้อบแบบสอบไดเ้สนอแนะความคิดเห็นเพิ�มเติม 

 

การเก็บรวมรวมข้อมูล 

ในการวิจยัครั� งนี�  ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ตามขั�นตอน ดงันี�  

1. ผู ้วิจัยดําเนินการเก็บข้อมูลจากประชาชนในเขตเทศบาลตําบลอิสาณ  อําเภอเมือง            

จังหวดับุรีรัมย ์ซึ� งเป็นประชากรกลุ่มเป้าหมายโดยลงพื�นที�เก็บขอ้มูลด้วยตนเองบางส่วนและแจก

แบบสอบถามใหก้บัทีมงานวจิยั 6 คน ช่วยดาํเนินการเก็บขอ้มูล โดยมีการชี�แจงถึงวตัถุประสงคข์องการ

เกบ็ขอ้มูลตอบแบบสอบถาม และใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดท้าํแบบสอบถามอยา่งอิสระ               

2. จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามจาํนวน 389 ชุด มีแบบสอบถาม             

มีความสมบูรณ์ไดท้ั�งหมด 389 คิดเป็นร้อยละ ��� 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาครั� งนี�  ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตามขั�นตอน ดงันี�  

1. ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามที�ไดรั้บกลบัคืนมา ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 

2. ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลจากแบบสอบถามไปประมวลผลดว้ยวิธีการทางสถิติ โดยใชโ้ปรแกรม

คอมพวิเตอร์สาํเร็จรูป 

3. ผู ้วิจัยได้วิ เคราะห์ข้อมูลทั�วไป ของผู ้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี� 

(Frequencies) และคาํนวณค่าร้อยละ (Percentage) 

4. ผูว้ิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล ทั� งโดยรวม ปัจจัยที�ส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชนใน

กระบวนการแกปั้ญหายาเสพติดในพื�นที�เทศบาลตาํบลอิสาณ อาํเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวดับุรีรัมย ์      

รายด้านและเป็นรายขอ้ โดยการหาค่าเฉลี�ย (Mean) และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

แลว้นาํผลที�ไดไ้ปเทียบเกณฑก์ารแปลความหมายที�ได ้

5. เปรียบเทียบค่าเฉลี�ยระดบัความคิดเห็นต่อความพึงพอใจของประชาชนในกระบวนการ

แกปั้ญหายาเสพติดในพื�นที�เทศบาลตาํบลอิสาณ อาํเภอเมืองบุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมย ์ตามความคิดเห็น

ของประชาชน จาํแนกตาม เพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา รายไดโ้ดยการทดสอบค่าที (Test - T) 

การวิ เคราะห์ เพื� อแปลความหมายใช้เกณ ฑ์ อันดับความสําคัญ  ดังนี�  (อ้างในบุญชม                  

ศรีสะอาด. 2535 : 111 )  

ค่าเฉลี�ย �.�� - �.�� หมายถึง ความพึงพอใจนอ้ยที�สุด 

ค่าเฉลี�ย �.�� - �.�� หมายถึง ความพึงพอใจนอ้ย 

ค่าเฉลี�ย �.�� - �.�� หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง 

ค่าเฉลี�ย �.�� - �.�� หมายถึง ความพึงพอใจมาก 

ค่าเฉลี�ย �.�� - �.�� หมายถึง ความพึงพอใจมากที�สุด  

 

สรุปผลการวจิัย 

จากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที�มีต่อกระบวนการแกปั้ญหายาเสพติดของเทศบาล

ตาํบลอิสาณ อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์คณะผูว้ิจยัสรุปผลการวิจยัไดด้งันี�  

1. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที�มีต่อกระบวนการแก้ปัญหา         

ยาเสพติดของเทศบาลตาํบลอิสาณโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า              
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ทุ ก ด้ าน อ ยู่ ใน ระดับ ม าก  ด้ าน ที� ได้ ค่ า เฉ ลี� ยมาก สุ ด  ด้าน ความ รู้คว าม เข้าใจด้ าน ยาเส พ ติ ด                        

อยูใ่นระดบัมาก 

2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที�มีต่อกระบวนการแก้ปัญหา        

ยาเสพติดของเทศบาลตาํบลอิสาณ ที�มีเพศต่างกนั โดยภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั 

3. ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ�มเติมจากการสัมภาษณ์ 

3.1 ด้านความรู้ความเขา้ใจด้านยาเสพติด ความพึงพอใจของประชาชนที�มีต่อกระบวนการ

แกปั้ญหายาเสพติดของเทศบาลตาํบลอิสาณโดยทางเทศบาลได้มีการให้ความรู้ในด้านการป้องกัน         

ยาเสพติดไดอ้ธิบายว่า ยาเสพติดมีกี�ประเภทและใหโ้ทษอยา่งไรบา้งและไดใ้หค้วามหมายของยาเสพติด

กบัประชาชนให้เขา้ใจถึงโทษของยาเสพติดมากขึ�น ได้มีการรณรงคใ์นการแกปั้ญหาด้านยาเสพติดใน

ดา้นต่างๆและทาํให้ประชาชนไดท้ราบถึงสาเหตุของยาเสพติดและไดมี้การร่วมมือกบัประชาชนในการ

แกปั้ญหาอยา่งครอบคลุมมากยิ�งขึ�น  

3.2 ด้านกระบวนการแกไ้ขปัญหายาเสพติด ความพึงพอใจของประชาชนที�มีต่อกระบวนการ

แกปั้ญหายาเสพติดของเทศบาลตาํบลอิสาณ โดยทางเทศบาลไดมี้การจดัทาํโครงการให้กบัประชาชน

ในพื�นที�เพื�อใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื�อห่างไกลยาเสพติดยาและไดมี้การอบรมเกี�ยวกบัยาเสพติด

เพื�อให้เป็นทางเลือกและพลงับวกในการหลีกเลี�ยงยาเสพติดและได้ให้คาํปรึกษาหรือขอ้เสนอแนะกบั

ประชาชนในดา้นการแกไ้ขปัญหายาเสพติดและมีการจดัตั�งกลุ่มอาสาสมคัรมาเพื�อประสานงานในการ

ดาํเนินกิจกรรมต่างๆ 

 3.3 ด้านกระบวนการป้องกันยาเสพติด ความพึงพอใจของประชาชนที�มีต่อกระบวนการ

แกปั้ญหายาเสพติดของเทศบาลตาํบลอิสาณ โดยทางเทศบาลไดมี้การจดัตั�งด่านตรวจยาเสพติดอย่าง

เคร่งครัดและไดจ้ัดตั� งศูนยรั์บแจง้เบาะแสเกี�ยวกบัยาเสพติดและในเรื�องการป้องและรักษาทรัพยสิ์น

ให้กบัชุมชนและเทศบาลยงัมีการสร้างภูมิตา้นทานให้กบัประชาชนอยา่งเป็นรูปธรรมและมีการรณรงค์

ให้ทราบถึงปัญหาและภยัของยาเสพติดและรณรงคใ์ห้หลีกเลี�ยงการดื�มสุราและสิ�งมึนเมาและเขา้ไป

ประชาสมัพนัธ์ในการตรวจจบัยาเสพติดในเทศบาล 
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อภปิรายผล 

จากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที�มีต่อกระบวนการแกปั้ญหายาเสพติดของเทศบาล

ตาํบลอิสาณ อาํเภอเมือง จังหวดับุรีรัมย ์ทั�ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ความเขา้ใจด้านยาเสพติด ดา้น

กระบวนการแกไ้ขปัญหายาเสพติด และดา้นกระบวนการป้องกนัยาเสพติด คณะผูวิ้จยัสรุปผลการวิจยั

ไดด้งันี�  

1. จากผลการวิจยั พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั�งนี�อาจเป็นเพราะว่า เทศบาลมีการให้

ความรู้เกี�ยวกบัยาเสพติดในดา้นต่างๆ เช่น ผลดีผลเสีย ประเภทของยาเสพติด เป็นตน้ และเทศบาลยงัได้

มีการป้องกนัยาเสพติดภายในพื�นที�โดยการจดัรณรงคแ์ละการจดัตั�งด่านเพื�อตรวจสารเสพติดนอกจากนี�

เทศบาลยงไดม้ีการจดักิจกรรมเพื�อใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีการส่งเสริมสถาบนัครอบครัวให้

เป็นส่วนสําคญัในการช่วยป้องกนัยาเสพติด ซึ� งสอดคลอ้งกบัผลงานวิจัยของ จกัรกฤษณ์ พิญญาพงษ ์

(2551 : บทคัดย่อ)ได้ศึกษาวิจัยเกี�ยวกับการรับรู้สาเหตุและการป้องกันการใช้ยาเสพติด การรับรู้

สถานการณ์การใชย้าเสพติดของผูน้าํชุมชนในจงัหวดัอุตรดิตถ์ ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีระดบั

การรับรู้สาเหตุและการป้องกนัการใชย้าเสพติดดงันี�  ระดบัการรับรู้มาก ร้อยละ ��.� ระดบัการรับรู้ปาน

กลาง ร้อยละ ��.� ระดบัการรับรู้นอ้ย ร้อยละ �.� ส่วนการรับรู้สถานการณ์การใชย้าเสพติด พบว่า ผูน้าํ

ชุมชนเคยเห็นกลุ่มวยัรุ่นเสพยาเสพติดมากที�สุดร้อยละ ��.� เคยเห็นบุคคลแจกจ่ายยาเสพติดร้อยละ 

��.� เคยเห็นบุคคลมีอาการหลงัจากเสพยาเสพติด  ร้อยละ ��.� และผูน้าํชุมชนร้อยละ ��.�มีความเห็น

ว่าสถานการณ์การใชย้าเสพติดในปัจจุบนัลดลง 

การทดสอบความสัมพันธ์ พบว่า แหล่งข้อมูลมีความสัมพันธ์กับการรับรู้สาเหตุและการ

ป้องกันการใช้ยาเสพติดอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (P < .01) ส่วนบุคคลที�ให้ขอ้มูลข่าวสารบ่อยที�สุด 

ระดบัการศึกษาและระยะเวลาการเป็นผูน้าํชุมชนมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้สาเหตุและการป้องกนัการ

ใช้ยาเส พ ติด อ ย่างมีนัยสํ าคัญ ท างส ถิ ติ  (P < .05) เช่น กัน  แต่ คุณ ลักษ ณ ะส่ วน บุ ค คล พ บ ว่ า                                        

ไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการรับรู้สาเหตุและการป้องกนัยาเสพติด 

การศึกษาครั� งนี� แสดงให้เห็นว่าการใชสื้�อต่างๆ และบุคคลที�ให้ขอ้มูลข่าวสารเกี�ยวกบัยาเสพติด 

เช่น นายอาํเภอ บุคคลในครอบครัว อาสาสมคัรสาธารณสุข และครู/อาจารย ์ลว้นแต่มีอิทธิพลต่อการ

รับรู้สาเหตุและการป้องกนัการใชย้าเสพติด ดงันั�นชุมชนควรร่วมมือกบัทางราชการในการควบคุมและ

ป้องกนัปัญหาการใชย้าเสพติดของชุมชน และส่งเสริมให้สถาบนัครอบครัวมีความรักความอบอุ่นและ

สิ�งแวดลอ้มในชุมชนที�ดีจะทาํให้ปลอดภยัจากการใชย้าเสพติดต่อไป  
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2. เมื�อพจิารณาเป็นรายดา้น สามารถอภปิรายไดด้งันี�  

  2.1 จากการผลการวิจยั พบว่า ดา้นความรู้ ความเขา้ใจดา้นยาเสพติด โดยภาพรวมอยูร่ะดบัมาก 

ทั� งนี� อาจเป็นเพราะ ประชาชนในเทศบาลตําบลอิสาณมีความรู้ความเข้าใจด้านยาเสพติดให้กับ

ประชาชนเพื�อเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื�นที�ซึ� งสอดคลอ้งกบัผลงานวิจัยของ ธนกฤต พลเยี�ยม

(2552 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาวิจยัเกี�ยวกบั การเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้กบัชุมชนในการป้องกนัปัญหา

ยาเสพติด กรณีศึกษา บา้นกุดคา้ว ตาํบลกดุคา้ว อาํเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดักาฬสินธุ ์ผลการวิจยัพบว่า 

1. ส ภ าพ ป ัญ ห า ใน ก า ร ป ้อ ง ก นั ย า เส พ ต ิด ข อ ง ช ุม ช น บ า้ น ก ุด ค า้ว  ตํา บ ล ก ุด ค า้ ว                                   

อาํเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดักาฬสินธุ์ พบว่า ประชากรยงัขาดความรู้ความเขา้ใจ และมีส่วนร่วมในการ

ป้องกนัปัญหายาเสพติดอยู่ในระดบัตํ�า 

2. ความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัการเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชนในการป้องกนัปัญหายา

เสพติด ก่อนและหลงัการพฒันา พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีความรู้ความเขา้ใจ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติ ที�ระดบั .01 โดยก่อนการพฒันามีความรู้ความเขา้ใจอยูใ่นระดบัตํ�า ภายหลงัการพฒันามี

ความรู้ความเขา้ใจอยู่ในระดบัสูง 

3. การมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้กบัชุมชนในการป้องกนัปัญหายาเสพติด 

ก่อนและหลงัการพฒันา พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีส่วนร่วมแตกต่างกนัอยา่งมี นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 

.01 โดยก่อนการพฒันามีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัตํ�า ภายหลงัการพฒันามีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

2.2 จากผลการวิจัย พบว่า ด้านกระบวนการแกไ้ขปัญหายาเสพติด โดยภาพรวมอยู่ระดบัมาก

ทั�งนี� อาจเป็นเพราะว่า เทศบาลมีการสนับสนุนสถานบนัครอบครัวให้เป็นส่วนสําคญัที�จะช่วยป้องกนั

การติดยาเสพติดอีกทั�งยงัให้ชุมชนเป็นส่วนสําคญัในการพฒันา ซึ� งสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของสาย

สุดา สุขแสงและคณะ(2560 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเกี�ยวกบัการเฝ้าระวงัในการป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหายาเสพติดโดยภาคประชาชน กรณีศึกษา ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล และต.ควนรู  อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 

ผลการวจิยัพบว่า      

1. ระดับการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (M=3.31 

SD=1.37) เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ ขอ้ที�มีค่าเฉลี�ยสูงสุด คือ กิจกรรมการเดินลาดตะเวน/ตั� งด่านตรวจ

รอบหมู่บา้นทุกคืน (M=3.71, SD=4.09) รองลงมาคือ มีศูนยรั์กษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น/

มีชุดรักษาความสงบของหมู่บา้น (M=3.68, SD=0.99) ขอ้ที�มีค่าเฉลี�ยตํ�าสุดคือ การจดักิจกรรมให้ความรู้

แก่เยาวชน เช่น ค่ายพทุธบุตร/การอบรม (M=2.90, SD=1.12) 
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2. รูปแบบการเฝ้าระวงั ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดโดยภาคประชาชน ที�สามารถ

ป้องกัน ปัญหา และได้ผลเป็นที�พึงพอใจของคนในชุมชนมี 4 รูปแบบ คือ รูปแบบที� 1 การเดินลาด

ตะเวน หรือการตั�งด่านตรวจ รูปแบบที� 2 การพูดคุยทาํความเขา้ใจ และเขา้ถึงกลุ่มผูเ้สพโดยกาํนนัและ

ผูใ้หญ่บา้น รูปแบบที� 3 การให้ ความรู้ ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด  และกฎหมายเกี�ยวกบั

ยาเสพติด ใหแ้ก่แกนนาํภาคประชาชนและรูปแบบที� 4 การจดักิจกรรมทางเลือกให้กบักลุ่มเยาวชน 

 2.3 จากการผลการวิจยั พบว่า ดา้นกระบวนการป้องกนัยาเสพติด โดยภาพรวมอยู่ระดับมาก

ทั�งนี� อาจเป็นเพราะว่า เทศบาลไดม้ีการจดัตั�งด่านตรวจยาเสพติดอยา่งเคร่งครัดและไดจ้ดัตั�งศูนยรั์บแจง้

เบาะแสเกี�ยวกับยาเสพติดและในเรื� องการป้องและรักษาทรัพยสิ์นให้กบัชุมชนและเทศบาลยงัมีการ

สร้างภูมิตา้นทานให้กบัประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและมีการรณรงคใ์ห้ทราบถึงปัญหาและภยัของยา

เสพติดและรณรงค์ให้หลีกเลี�ยงการดื�มสุราและสิ�งมึนเมาและเขา้ไปประชาสัมพนัธ์ในการตรวจจบัยา

เสพติดในเทศบาล ซึ� งสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ นาตยา เฮา้ประมงค ์( 2550 : บทคดัยอ่ ) สภาพการ

ปฏิบติังานการป้องกนัและการแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนมธัยมศึกษา 

ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น ผลวิจยัพบว่า 

1. สภาพการปฏิบัติงานการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน มัธยมศึกษา 

พ บ ว่ า  มี ก ารป ฏิ บั ติ งาน ป้ อ ง กัน แ ล ะก าร แ ก้ไข ปั ญ ห ายาเส พ ติ ด ม าก  คิ ด เป็ น ร้ อ ยล ะ  66.7                                          

และการปฏิบัติงานป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 32.6 และการ

ปฏิบติังานป้องกนัและการแกไ้ขปัญหายาเสพติดนอ้ย คดิเป็นร้อยละ 0.7 

2. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่าง เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาย ุราชการ

กบัสภาพการปฏิบติังานการป้องกนัและการแกไ้ขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนมธัยมศึกษา พบว่า ไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัเพศอายุ วุฒิการศึกษา อายรุาชการ แต่มีความสัมพนัธ์ระหว่างตาํแหน่ง ทางวิทยฐานะ 

ความสอดคลอ้งของวิชาที�สอนกบัสาขาที�สาํเร็จการศึกษาและการไดรั้บการฝึกอบรม เกี�ยวกบัยาเสพติด

กับสภาพการปฏิบัติงานการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนมธัยมศึกษา อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 ซึ�งมีความสอดคลอ้งและเป็นไปตามสมมติฐาน ที�ตั�งไว ้

3. เปรียบเทียบความพงึพอใจของประชาชนที�มีต่อกระบวนการแกปั้ญหายาเสพติดของเทศบาล

ตาํบลอิสาณ อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ 

    3.1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที�มีต่อกระบวนการแกปั้ญหา               

ยาเสพติดของเทศบาลตาํบลอิสาณ ที�มีเพศ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ซึ� งผลการวิจยัครั� งนี�สอดคลอ้ง

กบัผลงานวจิยัของ สุริยนัต ์เสรีเรืองยทุธ (2550 : บทคดัยอ่) ไดศ้ึกษาวิจยัเกี�ยวกบัการศึกษากระบวนการ
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บริหารเพื�อป้องกนัยาเสพติด ในสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาร้อยเอ็ด 

เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า  

1. ผลการศึกษากระบวนการบริหารเพื�อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาขั� นพื�นฐาน            

สังกดัสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายด้าน

พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที�มีค่าเฉลี�ยสูงสุด คือ ด้านงบประมาณ รองลงมา คือ ด้านการ

อาํนวยการ ส่วนดา้นที�มีค่าเฉลี�ยตํ�าสุด คือ ดา้นการจดับุคลากร 

2. ผลการเปรียบเทียบการศึกษากระบวนการบริหารเพื�อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา             

ขั�นพื�นฐาน สังกดัระดับ สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 จาํแนกตามสถานภาพ พบว่า 

โดยรวม ไม่แตกต่างกนั เมื�อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ดา้นการควบคุมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญั

ทาง สถิติที�.05 

3. ผลการเปรียบเทียบการศึกษากระบวนการบริหารเพื�อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา          

ขั�นพื�นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 จําแนกตามช่วงชั� น พบว่า โดยรวม

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 เมื�อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผน    

ดา้นการจดับุคลากร คา้นการอาํนวยการ ดา้นการประสานงาน และดา้นการควบคุมแตกต่างกนั อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

    1. ควรมีการกาํหนดนโยบาย การเสริมสร้างสมรรถนะ การแกไ้ขปัญหายาเสพติดให้แก่ 

ประชาชน เช่น ประชาชนมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบาย เพื�อเป็นกลไกในการขบัเคลื�อนนโยบาย

ไปสู่การปฏิบัติ โดยทุกภาคส่วนทั� งรัฐบาลกลาง ส่วนภูมิภาคและท้องถิ�น ผูน้ําชุมชนต้องให้การ

สนบัสนุนและร่วมมือไปสู่การปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง 

    2. ควรมีการกาํหนดนโยบายที�ใหค้วามสาํคญัเกี�ยวกบัเรื�องการแกไ้ขปัญหายาเสพติด       โดย

การบูรณาการหลกัธรรมทางศาสนามาใช้ในการปฏิบัติ การทาํกิจกรรมชุมชน การถ่ายทอด     และ

เรียนรู้ร่วมเกี�ยวกบั ความรู้ความเขา้ใจดา้นยาเสพติด ความพึงพอใจของประชาชนในกระบวนการแกไ้ข

ปัญหายาเสพติด และการป้องกนัตนเองจากยาเสพติด  
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2. ข้อเสนอแนะเพื�อการวิจยัครั�งต่อไป 

    1. ในการศึกษาวิจัยครั� งต่อไป ควรขยายพื�นที�การวิจัยให้ครอบคลุมพื�นที�ทุกตาํบลในเขต

อาํเภอ หรือพื�นที�เสี�ยงต่อการเกิดปัญหายาเสพติด  

    2. ทาํการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพเพื�อรับทราบถึงปัจจยัที�มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชน

ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
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ความพงึพอใจของประชาชนที�มต่ีอการบริหารงานของเทศบาลตาํบลอสิาณ 

อาํเภอเมืองบุรีรัมย์ จงัหวัดบุรีรัมย์ 

The Satisfaction of the People with the Administration of the Isan Municipality 

in Mueang Buriram District, Buriram Province 

 

ชนายุทธ ทองรักศรี1 / ปณดิา แล่นโคตร2 / พรพิมล วิเศษธร3  

รวพิร ดาํเนินงาม4 / ศศิวิมล วมิลใส5 / ศันสนีย์ ศรีสมสุข6 

Chanayut Thongraksri / Panida Laenkhot / Pornphimon Wisetthon /    

     Rawiporn Damnoenngam / Sasiwimon Wimonsai / Sansanee Srisomsuk 
1-6สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

 

บทคดัย่อ 

 การศึกษา ความพึงพอใจของประชาชนที�มีต่อการบริหารงานของเทศบาลตาํบลอิสาณ                 

อาํเภอเมืองบุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมย ์มีวตัถุประสงค ์1) เพื�อศึกษาความพงึพอใจของประชาชนที�มีต่อการ

บริหารงานของเทศบาลตาํบลอิสาณ อาํเภอเมืองบุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมย ์2) เพื�อเปรียบเทียบความพึง

พอใจของประชาชนที�มีต่อการบริหารงานของเทศบาลตาํบลอิสาณ อาํเภอเมืองบุรีรัมย ์  จงัหวดับุรีรัมย ์

ที�แปรผนัตามเพศ 3) เพื�อเป็นขอ้เสนอแนะแนวทางการดาํเนินงานของเทศบาลตาํบลอิสาณ อาํเภอเมือง

บุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมย ์และเพื�อนาํผลการศึกษาไปใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารงานของเทศบาลตาํบลอิ

สาณ เครื�องมือที�ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล คือ เป็นคาํถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) แบ่งเป็น 5 ระดบั แบบสอบถามแบบปลายเปิด  โดยเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 389 คน 

สถิติที�ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (T-

Test) 
 ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย จาํนวน 

244 คน คิดเป็นร้อยละ 57.6 และเป็นเพศชาย จาํนวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 42.2  อายรุะหว่าง 38-47 ปี 

มีจาํนวนมากที�สุด 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 อาชีพรับจา้ง/ธุรกิจส่วนตวั มีจาํนวนมากที�สุด 114 คน 

คิดเป็นร้อยละ 37 ระดบัการศึกษา มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.   มีจาํนวนมากที�สุด 99 คน คิดเป็นร้อย
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ละ 25.4 และรายไดต่้อเดือน ช่วงรายได ้5,001-10,000 บาท มีจาํนวนมากที�สุด 108 คน คิดเป็นร้อยละ 

27.8 

 สาํหรับความพงึพอใจของประชาชนที�มีต่อการบริหารงานของเทศบาลตาํบลอิสาณ  อาํเภอ

เมืองบุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมย ์พบว่า ความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งที�มีต่อการบริหารงาน   ดา้นการ

พฒันาโครงสร้างพื�นฐาน ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ และดา้นการพฒันาการบริการ  ของเทศบาลตาํบลอิ

สาณ อาํเภอเมืองบุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมย ์ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  

 

คาํสําคัญ: ความพึงพอใจ, การบริหารงาน, เทศบาลตาํบล 

 

Abstract 

 A study of the satisfaction of the people towards the administration of the Isan Municipality. 

Mueang Buriram District Buriram Province Objective 1) To study the satisfaction of the people 

towards the administration of Isan Sub-District Municipality. Mueang Buriram District Buriram 

Province 2) to compare people's satisfaction towards the administration of Isan  Sub-District 

Municipality Mueang Buriram District Buriram Province with gender-dependent 3) as a 

recommendation for the implementation of the Isan Sub-District Municipality Mueang Buriram 

District Buriram Province And to use the results of the study as a guideline in the administration of 

the Isan Municipality The tools used for data collection were questionnaires, rating scale, divided into 

5 levels, open-ended questionnaire. Data were collected from a sample of 389 people. The statistics 

used to analyze the data were percentage, mean, standard deviation T-Test.   

 The study found that Most of the respondents There are 244 more females than males, 

accounting for 57.6 percent and being male with 165 people, representing 42.2 percent, aged 38-47 

years, with the highest number of 120 people, or 30.8 percent. The largest number was 114 people, 

representing a percentage. 37 levels of study High school / vocational certificate The highest number 

was 99 people, 25.4 percent, and monthly income from 5,001-10,000 baht was the largest number 

108, or 27.8 percent. For the satisfaction of the people with the administration of the Isan 

Municipality Mueang Buriram District Buriram Province found that the satisfaction of the sample 

group towards the management of infrastructure development Economic development And service 
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development of the Isan Sub-district Municipality Mueang Buriram District Buriram Province 

Overall, it is at a high level. 

 

Keywords: satisfaction, the administration, municipality administration 

 

บทนํา 

ลกัษณะการปกครองของไทยเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รง

เป็นประมุขและมีกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด ซึ� งยดึถือกนัมาตลอด สงัคมในอดีต

ประชาชนมีการอยูอ่าศยักนัเป็นกลุ่ม ๆ แต่ละกลุ่มจะมีหวัหนา้ทาํหนา้ที�เป็นผูป้กครองคอยดูแลชีวติและ

ความเป็นอยูข่องประชาชนภายในกลุ่มอยา่งใกลชิ้ด เมื�อจาํนวนกลุ่มคนเริ�มมีการขยายตวัเพิ�มมากขึ�น 

ต่อมาจึงมีการจดัแบ่งอาณาเขตและรูปแบบการปกครองอยา่งเป็นระเบียบมากขึ�น โดยมีกลุ่มคนที�อยูเ่ป็น

หมู่บา้น ใหมี้ผูใ้หญ่บา้นคอยดูแลและหากมีหลายหมู่บา้นใหก้าํหนดเป็นตาํบลและมีกาํนนัเป็นผูดู้แล

แลว้ขยายไปเป็นอาํเภอและจงัหวดัต่อไป การที�จะดูแลบา้นเมืองให้ดีไดต้อ้งขึ�นอยูก่บัการปกครอง

บา้นเมืองที�ดีดว้ยประเทศไทย จึงมีกฎหมายว่าดว้ยการบริหารราชการแผ่นดินออกมาใช ้เพื�อได้

จดัรูปแบบของการปกครองออกเป็น 3 ส่วน คือ การปกครองส่วนกลาง การปกครองส่วนภูมิภาค และ

การปกครองส่วนทอ้งถิ�น การปกครองส่วนทอ้งถิ�นไทย ปรากฏเด่นชดัที�สุดในสมยัรัชกาลที� 5 พระองค์

ท่านทรงจดัให้มีการปกครองส่วนภูมิภาคและการปกครองส่วนเดิมขึ�น ทาํใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงการ

ปกครองของไทย เพื�อพฒันาประเทศชาติตามแบบอยา่งประเทศตะวนัตก เป็นการปฏิรูปสงัคมและการ

ปฏิรูปเศรษฐกิจ (ชูวงศ ์ฉายะบุตร. 2539 : 1)   ลกัษณะการเปลี�ยนแปลงการปกครองของไทยในสมยันั�น

จดัแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ การปกครองส่วนกลาง มีการยกเลิกตาํแหน่งอคัรมหาเสนาบดีและจตุสดมภ์

ในปี พ.ศ. 2435 แลว้จดัแบ่งการบริหารการปกครองออกเป็น “ กรม” แต่ละกรมจะมีหวัหนา้รับผดิชอบ

และกาํหนดขอบเขตไวอ้ยา่งชดัเจนและมีเสนาบดีเป็นหวัหนา้ปฏิบติังาน ต่อมาในวนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 

2435  ไดมี้การประกาศพระราชโองการ ยกฐานะกรมขึ�นเป็น “ กระทรวง”  การปกครองส่วนภูมิภาค

เพื�อเป็นการเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นของการปกครองหวัเมืองต่าง ๆ โดยการรวมศูนยอ์าํนาจ          

ไวที้�ส่วนกลาง คือ เมืองหลวง  “ยกเลิกระบบกินเมือง” เดิมทีเจา้เมือง มีสิทธิ� ในการเก็บภาษีอากร 

ค่าธรรมเนียม รวมทั�งการควบคุมบงัคบับญัชาไพร่ต่อมาไดเ้ปลี�ยนมาใชร้ะบบราชการรับเงินเดือนจาก

ส่วนกลางและการปกครองส่วนทอ้งถิ�น (จกัษ ์พนัธ์ชูเพชร 2545 : 62 - 63) เทศบาลเป็นหน่วยการ

ปกครองทอ้งถิ�นรูปแบบหนึ�งมีฐานะเป็นนิติบุคคล การบริหารการปกครองแยกออกจากระเบียบการ
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บริหารราชการส่วนกลาง จากบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 ไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์

ในการพิจารณาจดัตั�งทอ้งถิ�นขึ�นเป็นเทศบาลไว ้3 ประการ ดงันี�  ประการที�หนึ� ง  จาํนวนขนาดของ

ประชากรหรือราษฎรในพื�นที�และการกระจายตวัเชิงพื�นที�ของประชากร ประการที�สอง ความเจริญทาง

เศรษฐกิจของทอ้งถิ�น โดยพจิารณาจากการจดัเกบ็รายไดโ้ดยตรงตามกฎหมายและงบประมาณรายจ่าย

ในการดาํเนินกิจการของทอ้งถิ�น และประการที�สาม ความสาํคญั ทางการเมืองทอ้งถิ�นโดยพจิารณา

ศกัยภาพของทอ้งถิ�นในการพฒันา การปกครองระดบัทอ้งถิ�นในปัจจุบนัถือว่าเป็นสิ�งสาํคญัของระบบ

การปกครองของไทยเพราะหากไม่มีการปกครองระดบัทอ้งถิ�นนั�น จะทาํใหเ้กิดช่องวา่งในการดูแล

ประชาชนระดบัทอ้งถิ�นและทอ้งถิ�นนั�นจะมีความสุข  น่าอยู ่รวมไปถึงคุณภาพชีวิตที�ดีกต็อ้งส่งเสริมสุข

ภาวะในดา้นต่างๆ รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั ใหค้วามสาํคญักบัการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิ�น โดยกาํหนดความเป็นอิสระในการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ์ของประชาชน และ

ความเป็นอิสระในการกาํหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการ

คลงั และมีอาํนาจหนา้ที�ของตนเอง องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นจึงมีบทบาทอาํนาจหนา้ที�อยา่ง

กวา้งขวาง โดยมีเพียงจะมีหนา้ที�ในการใหบ้ริการสาธารณะพื�นฐานแก่ประชาชนในทอ้งถิ�นแต่ยงัขยาย

บทบาทหนา้ที�ออกไปรวมถึงการพฒันาคุณภาพชีวิต และการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของทอ้งถิ�นดว้ย             

และเป็นองคก์รที�เปิดใหป้ระชาคมทอ้งถิ�นมีส่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบติังาน

ขององคก์รส่วนทอ้งถิ�นเพิ�มขึ�น เพื�อให้เกิดความเป็นอิสระจากส่วนกลางและเป็นองคก์รนิติบุคคลใน

การปกครองตนเองและการมีส่วนร่วมทาง  การเมืองของประชาชนในการเลือกผูแ้ทนของตนเขา้ไป

ดาํเนินการบริหาร การบริหารจะดาํเนินไปไดดี้เพยีงใดขึ�นอยูก่บัความสนใจและความรับผิดชอบของ

ประชาชนเป็นสาํคญั หากประชาชนไม่สนใจและไม่รับผิดชอบต่อทอ้งถิ�นตนเองกเ็ป็นการยากที�จะทาํ

ใหก้ารปกครองทอ้งถิ�นตามหลกัการกระจายอาํนาจสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

เทศบาลตาํบลอิสาณ ไดย้กฐานะจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลอิสาณเป็นเทศบาลตาํบลอิสาณ 

เมื�อวนัที� 18 กรกฎาคม พุทธศกัราช 2551 โดยที�กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแลว้เห็นว่าองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลอิสาณ อาํเภอเมืองบุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมย ์มีสภาพเหมาะสมควรให้จดัตั�งเป็นเทศบาลตาํบล

อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

พุทธศกัราช 2537 ซึ�งแกไ้ขเพิ�มเติมโดยพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล (ฉบบั

ที� 5) พุทธศกัราช 2546 และมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยจึงจดัตั�งองคก์ารบริหารส่วนตาํบลอิสาณ  อาํเภอเมืองบุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมย ์เป็น

เทศบาลตาํบลอิสาณ ซึ�งเทศบาลตาํบลอิสาณ มีบทบาทหนา้ที�ตามกฎหมายกาํหนด เทศบาลตาํบลอิสาณ
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เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นทาํหนา้ที�ดูแลประชาชนในตาํบลอิสาณ ไม่ว่าจะเป็นในดา้นการพฒันา

โครงสร้างพื�นฐาน ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ  ดา้นการพฒันาการบริการ ทั�งนี� เพื�อความอยูดี่กินดีและเพื�อ

ประโยชน์ของประชาชนในพื�นที�ในส่วนการบริหารงานของเทศบาลตาํบลอิสาณ อาํเภอเมืองบุรีรัมย ์

จงัหวดับุรีรัมย ์ซึ�งการบริหารงานจะประสบความสาํเร็จหรือลม้เหลวขึ�นอยูก่บัปัจจยัหลายดา้นประกอบ

เขา้ดว้ยกนั เช่น  ความรู้ความสามารถและประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานและผูบ้ริหาร อุปกรณ์

เครื�องมือเครื�องใชต่้างๆ ตอ้งมีคุณภาพดีจึงจะสามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สิ�งสาํคญัประการ

หนึ�ง คือ ความพงึพอใจของประชาชนที�มีต่อ   การบริหารงานของเทศบาลตาํบลอิสาณ เป็นตวัชี�วดั

ความสาํเร็จและความลม้เหลวในการบริหารงานของเทศบาลตาํบลอิสาณ ไดเ้ป็นอยา่งดียิ�ง   เพราะถา้

หากเทศบาลตาํบลอิสาณบริหารงานไม่เหมาะสมหรือไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของ

ประชาชนในพื�นที�ที�ดูแลรับผดิชอบไดก้อ็าจส่งผลให้ประชาชนไม่พงึพอใจในการบริหารงานของ

เทศบาลตาํบลอิสาณอาจจะก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานตามมานั�นเอง ดว้ยเหตุ

ดงักล่าวมาผูศึ้กษาจึงมีความสนใจที�จะศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที�มีต่อการบริหารงานของ

เทศบาลตาํบลอิสาณ อาํเภอเมืองบุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมย ์เพื�อที�จะสามารถนาํผลการศึกษาที�ไดไ้ปเป็น

แนวทางปฏิบติัและนาํขอ้มูลที�ไดรั้บไปปรับปรุงแกไ้ขเพื�อช่วยส่งเสริมการสร้างบริหารงานให้

ประชาชนเกิดความพงึพอใจในการบริหารงาน ตลอดจนสามารถบริหารงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลอาจจะส่งผลดีต่อการบริหารงานของเทศบาลตาํบลอิสาน  ใหเ้ป็นที�พงึพอใจของ

ประชาชนที�มาใชบ้ริการและตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดเ้ป็นอยา่งดีสืบไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื�อศึกษาความพงึพอใจของประชาชนที�มีต่อการบริหารงานของเทศบาลตาํบลอิสาณ  

อาํเภอเมืองบุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมย ์

2. เพื�อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที�มีต่อการบริหารงานของเทศบาล ตาํบลอิสาณ 

อาํเภอเมืองบุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมย ์ที�แปรผนัตามเพศ 

3. เพื�อเป็นขอ้เสนอแนะแนวทางการดาํเนินงานของเทศบาลตาํบลอิสาณ อาํเภอเมืองบุรีรัมย ์

จงัหวดับุรีรัมย ์
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ความสําคัญของการวิจัย 

ผลของการศึกษาคน้ควา้วิจยัมีความสาํคญัดงันี�  

1. ทาํให้ทราบถึงความพงึพอใจของประชาชนที�มีต่อการบริหารงานของเทศบาล ตาํบลอิสาณ 

อาํเภอเมืองบุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมย ์

2. ทาํใหท้ราบถึงแนวทางการแกปั้ญหาของการบริหารงานของเทศบาลตาํบลอิสาณ                       

อาํเภอเมืองบุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมย ์

 

ขอบเขตของการวจิัย 

1. ขอบเขตด้านเนื�อหา  

การวิจยัในครั� งนี� มีขอบเขตในการศึกษาความพงึพอใจของประชาชนที�มีต่อบริหารงาน ของ

เทศบาลตาํบลอิสาณ อาํเภอเมืองบุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมย ์โดยศึกษาเฉพาะกิจกรรม  

(สุพตัรา นามรมย ์2552 : 3)  3 ดา้น ดงันี�  

1.1 ดา้นการพฒันาโครงสร้างพื�นฐาน  

1.2 ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ 

1.3 ดา้นการพฒันาการบริการ 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

             2.1 ประชากร ไดแ้ก่ ประชาชนผูม้ีสิทธิเลือกตั�งที�อาศยัอยูใ่นเขตเทศบาล ตาํบลอิสาณ อาํเภอ

เมืองบุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมย ์จาํนวน 18 หมู่บา้น รวมประชากรทั�งหมด 13,751 คน 

             2.2 ตวัอยา่งไดจ้ากการสุ่มประชากรโดยใชสู้ตรของ ทาโร ยามาเน Taro Yamane               

(สิทธิ�  ธีรสรณ์, 2551) จาํนวนทั�งสิ�น 389 คน แลว้สุ่มตวัอยา่งใหก้ระจายไปตามหมู่บา้นต่างๆ  ตาม

สดัส่วนดว้ยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) 

3. ขอบเขตด้านตัวแปร 

 การวิจยัในครั� งนี� ไดก้าํหนดขอบเขตของตวัแปรที�ใชใ้นการศึกษาความพงึพอใจของประชาชนที�มีต่อ

การบริหารงานของเทศบาลตาํบลอิสาณ อาํเภอเมืองบุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมยไ์ว ้2 ตวัแปร ดงันี�  

3.1 ตัวแปรต้น ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้

3.2 ตัวแปรตาม คือความพงึพอใจของประชาชนที�มีต่อการบริหารงานของเทศบาล  ตาํบลอิสาณ อาํเภอ

เมืองบุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมย ์ซึ�งมี 3 ดา้น คือ 

     3.2.� ดา้นการพฒันาโครงสร้างพื�นฐาน  
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     3.2.� ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ 

     3.3.� ดา้นการพฒันาการบริการ 

 

เครื�องมือที�ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

1. ลักษณะเครื�องมือ 
เครื�องมือที�ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในครั� งนี�  เป็นแบบสอบถามที�ผูว้ิจยัไดส้ร้างขึ�นเอง    

แบ่งเป็น 3 ตอนดงันี�  

ตอนที� 1 เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นคาํถาม

แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เช่น เพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา และรายได ้

ตอนที� 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี�ยวกบัเรื�องความพงึพอใจของ

ประชาชนที�มีต่อการบริหารงานของเทศบาลตาํบลอิสาณ อาํเภอเมืองบุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมย ์มีลกัษณะ

เป็นคาํถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณคา่ (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดบั คือ มากที�สุด มาก ปาน

กลาง นอ้ย และนอ้ยที�สุด 

ตอนที� 3 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ�มเติม มีลกัษณะเป็นคาํถามแบบปลายเปิด (Open-

ended Form) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเกี�ยวกบัการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากแบบสอบถาม ดงันี�   
1. ขอหนงัสือจากสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ถึงนายกเทศมนตรีตาํบลอิสาณ อาํเภอเมืองบุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมย ์     เพื�อ

ขอความอนุเคราะห์ในการใหป้ระชาชนในเขตเทศบาลตาํบลอิสาณ อาํเภอเมืองบุรีรัมย ์     จงัหวดั

บุรีรัมย ์ตอบแบบสอบถาม  
2. ผูว้ิจยัแจกแบบสอบถาม และขอรับคืนแบบสอบถามดว้ยตนเอง ในเทศบาลตาํบลอิสาณ          

พร้อมขอรับคืนเมื�อตอบแบบสอบถามเสร็จแลว้  

3. แบบสอบถามจาํนวน 389 ชุดเกบ็รวบรวมมาไดจ้าํนวน 389 ฉบบัคิดเป็นร้อยละ 100 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื�อดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ในการจดักระทาํขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการดงันี�   

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบบั  

2. กรอกรหัสแบบสอบถาม 
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3. กาํหนดตวัเลขแทนค่าขอ้มูลในแบบสอบถามแต่ละขอ้แลว้บนัทึกขอ้มูล  

4. ประมวลผลดว้ยคอมพวิเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 

การวิเคราะห์ขอ้มูลดาํเนินการดงันี�   

1. การศึกษาขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ดว้ยการแจกแจงความถี� 

(Frequency) และหาร้อยละ (Percentage)  

2. การศึกษาความพงึพอใจของประชาชนต่อการบริหารงานของเทศบาลตาํบลอิสาณ วเิคราะห์

ดว้ยการหาค่าเฉลี�ย ( ) และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เสนอขอ้มูลเป็นตารางประกอบความเรียง  

3. ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะที�เป็นคาํถามปลายเปิด ใชก้ารวิเคราะห์เนื�อหา               

(Content Analysis) โดยจดัคาํตอบเขา้ประเด็นเดียวกนั แลว้แจกแจงความถี� หาค่าร้อยละ               เสนอ

ขอ้มูลเป็นตารางประกอบคาํอธิบาย  

4. เปรียบเทียบค่าเฉลี�ยความคดิเห็นต่อความพึงพอใจของประชาชนที�มีต่อการบริหารงานของ

เทศบาลตาํบลอิสาณ อาํเภอเมืองบุรีรัมย ์จงัหวดั บุรีรัมย ์ตามความคิดเห็นของประชาชน จาํแนกตาม 

เพศ โดยทดสอบค่าที (T-Test) 

เกณฑใ์นการแปลความหมายขอ้มูล การแปลความหมายของค่าเฉลี�ย (Mean) ไดก้าํหนด

ขอบเขตของค่าเฉลี�ย ดงันี�  (บุญชม ศรีสะอาด 2556 : 111)  

ค่าเฉลี�ย   4.51 - 5.00   ความหมาย    พงึพอใจมากที�สุด 

ค่าเฉลี�ย   3.51 - 4.50   ความหมาย    พงึพอใจมาก 

ค่าเฉลี�ย   2.51 - 3.50   ความหมาย    พงึพอใจปานกลาง 

ค่าเฉลี�ย   1.51 - 2.50   ความหมาย    พงึพอใจนอ้ย 

ค่าเฉลี�ย   1.00 - 1.50   ความหมาย    พึงพอใจนอ้ยที�สุด 

 

สรุปผลการวจิัย 

จากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที�มีต่อการบริหารงานของเทศบาลตาํบลอิสาณ         

อาํเภอเมืองบุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมย ์คณะผูว้ิจยัสรุปผลการวิจยัไดด้งันี�  
1. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที�มีต่อการบริหารงานของเทศบาล

ตาํบลอิสาณ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้น             อยูใ่นระดบั

มาก ดา้นที�ไดค้า่เฉลี�ยมากสุด ดา้นการพฒันาโครงสร้างพื�นฐาน อยูใ่นระดบัมาก  
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2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที�มีต่อการบริหารงานของเทศบาล

ตาํบลอิสาณ มีเพศต่างกนั โดยภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั  

3. ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ�มเติม 

    3.1 ดา้นการพฒันาโครงสร้างพื�นฐาน ความพงึพอใจของประชาชนที�มีต่อการบริหารงาน

ของเทศบาลตาํบลอิสาณ แนวทางการพฒันาดา้นโครงสร้างพื�นฐานในส่วนของงานที�มีการก่อสร้าง/

ติดตั�ง ผูบ้ริหารและผูน้าํชุมชน ควรร่วมมือกนัตรวจสอบคุณภาพของวสัดุที�นาํมาใชใ้นการก่อสร้าง 

ติดตั�ง และดูแลความเรียบร้อยสมบูรณ์ของงาน เทศบาลควรมีการเพิ�มช่องทางในการรับฟังขอ้ร้องเรียน

ของประชาชนโครงการที�เป็นความตอ้งการของประชาชนมาสู่การปฏิบติั  แต่เนื�องจากดว้ยงบประมาณ

ที�จาํกดัทาํใหไ้ม่เพยีงพอในการพฒันาไดทุ้กพื�นที�  ทาํให้บางพื�นที�ยงัไม่มีถนนที�ปลอดภยั  การขยายเขต

ไฟฟ้าแสงสว่าง การขาดแคลนนํ�าสาํหรับอุปโภคบริโภคในช่วงหนา้แลง้  รวมถึงปัญหานํ�าท่วมขงั

ในช่วงฤดูฝน ทาํใหเ้กิดปัญหาความเดือดร้อนอยา่งต่อเนื�อง 

    3.2 ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ ความพึงพอใจของประชาชนที�มีต่อการบริหารงานของเทศบาล

ตาํบลอิสาณ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการพฒันาโครงการที�ส่งผลดา้นเศรษฐกิจ และการเกษตร 

เช่น การส่งเสริมดา้นอาชีพให้แก่คนในชุมชน การส่งเสริมดา้นการเกษตร เช่น   การสูบนํ�าเพื�อแกไ้ข

ปัญหาภยัแลง้และเพื�อการเกษตร การช่วยเหลือเกษตรกรในการจาํหน่ายขา้วสารไปถึงมือผูบ้ริโภคโดย

ไม่ผา่นพ่อคา้คนกลาง ฯลฯ 

    3.3 ดา้นการพฒันาการบริการ ความพงึพอใจของประชาชนที�มีต่อการบริหารงานของ

เทศบาลตาํบลอิสาณ ประชาชนมีความพงึพอใจต่อการพฒันาการบริการ เมื�อมาติดต่องานที�เทศบาล

ไดรั้บความสาํเร็จตรงกบัความตอ้งการอยา่งถูกตอ้ง และเรียบร้อยดี และทางเทศบาลไดจ้ดัทาํป้าย

ประชาสัมพนัธ์ ทาํใหมี้ความเขา้ใจขั�นตอนใหบ้ริการไดถู้กตอ้ง เอกสารที�เตรียมไวบ้ริการ มีตวัอยา่ง

แนะนาํประเภทบริการอยา่งชดัเจน การประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล  ที�จาํเป็นให้ทราบยงัไม่ทั�วถึง ประชาชน

ยงัรู้ไม่ทั�วถึงว่าเมื�อปัญหาจะแจง้เหตุหรือร้องเรียนไดท้ี�ไหน หมายเลขโทรศพัทอ์ะไร   และการ

ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารในช่องทางต่างๆ เช่น เสียงตามสาย เวบ็ไซตวิ์ทยชุุมชน ฯลฯ ยงัไม่เพียงพอ 

ประชาชนจึงพึงพอใจเพียงในระดบัมาก 
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อภิปรายผล 

จากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที�มีต่อการบริหารงานของเทศบาลตาํบลอิสาณ         

อาํเภอเมืองบุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมย ์ทั�ง 3 ดา้น ดา้นการพฒันาโครงสร้างพื�นฐาน                                      

ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ และดา้นการพฒันาการบริการ คณะผูว้ิจยัสรุปผลการวิจยัไดด้งันี�  

    1. จากผลการวิจยั พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั�งนี� อาจเป็นเพราะความพึงพอใจของ

ประชาชนที�มีต่อการบริหารงานของเทศบาลตาํบลอิสาณ อาํเภอเมืองบุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมย ์ประชาชน

มีความพึงพอใจในการบริหารงานของเทศบาลตาํบลอิสาณ มีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารให้

ประชาชนทราบโดยตลอด ไม่วา่จะเป็นการจดัแผนงานหรือโครงการลกัษณะการทาํงานของคณะ

ผูบ้ริหารมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบไดมี้การดาํเนินงาน ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน

ในทอ้งถิ�น สาํหรับพนกังานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีการปฏิบติังานดว้ยความรวดเร็ว โปร่งใส 

และสามารถตรวจสอบไดเ้ช่นกนั ตลอดจนสามารถใหบ้ริการไดต้ามที�ประชาชนตอ้งการดว้ยมนุษย

สัมพนัธแ์ละการวางตวัที�ดี ซึ�งสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของสุพตัรา นามรมย ์(2552 : บทคดัยอ่) ได้

ทาํการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที�มีต่อการบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขื�องใน 

อาํเภอเขื�องใน จงัหวดัอุบลราชธานี ผลการวิจยั พบว่า 

 1. ประชาชนตาํบลเขื�องในมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล

เขื�องใน อาํเภอเขื�องใน จงัหวดัอุบลราชธานี ในดา้นโครงสร้างพื�นฐานดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ดา้นการจดัระเบียบชุมชน/สงัคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย ดา้นการวางแผน การส่งเสริมการ

ลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที�ยว ดา้นการบริหารจดัการและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ

สิ�งแวดลอ้ม ดา้นศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถิ�น และโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั

มาก 

 2. ประชาชนในตาํบลเขื�องในที�มีเพศ ต่างกนัมีความพงึพอใจต่อการบริหารงานขององคก์าร

บริหารส่วนตาํบลเขื�องใน อาํเภอเขื�องใน จงัหวดัอุบลราชธานี ในดา้นโครงสร้างพื�นฐาน ดา้นงาน

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ดา้นการจดัระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย ดา้นการ

วางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที�ยว ดา้นการบริหารจดัการและการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม และ ดา้นศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถิ�น

และโดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01  

3. ประชาชนในตาํบลเขื�องในที�มีช่วงอาย ุต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขื�องใน อาํเภอเขื�องใน จงัหวดัอุบลราชธานี ในดา้นโครงสร้างพื�นฐาน ดา้น
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งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ดา้นการจดัระเบียบชุมชน/สงัคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ดา้นการ

วางแผนการส่งเสริมการลงทุนทาํศลัยกรรมและการท่องเที�ยว ดา้นการบริหารจดัการ ในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม และ การศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถิ�น

และ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั  

4. ประชาชนในตาํบลเขื�องในที�มีวุฒิการศึกษา ต่างกนัมีความพงึพอใจต่อการบริหารงานของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขื�องใน อาํเภอเขื�องใน จงัหวดัอุบลราชธานี ในดา้นโครงสร้างพื�นฐาน ดา้น

งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ดา้นการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที�ยว ดา้น

การบริหารจดัการและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม   และดา้นศิลปะ วฒันธรรม 

จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถิ�น และโดยภาพรวมไม่แตกต่างมีเพียง  การจดัระเบียบชุมชน/สงัคม 

และการรักษาความสงบเรียบร้อยเท่านั�น ที�ประชาชนมีความพงึพอใจต่อการบริหารงานขององคก์าร

บริหารส่วนตาํบลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 เมื�อพบความแตกต่างผูว้ิจยันาํไป

ทดสอบความแตกต่างรายคู่ตามวิธี LSD พบว่า  มีความแตกต่างกนัจาํนวน 1 คู่ คือ คู่วุฒิการศึกษาระดบั

ประถมศึกษากบัคู่วุฒิการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

2. เมื�อพจิารณาเป็นรายดา้น สามารถอภิปรายไดด้งันี�  

      จากผลการวิจยั พบวา่ ดา้นการพฒันาโครงสร้างพื�นฐาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ประชาชนมีความพงึพอใจในการตรวจสอบดูแลระบบนํ�าประปาใหส้ามารถใชง้านไดดี้อยูเ่สมอ เรื�อง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต และมีไฟฟ้าส่องสว่างในชุมชนมีเพยีงพอ อาจเป็นเพราะว่าผูบ้ริหารให้

ความสาํคญัในการพฒันา โดยมีการกระจายงบประมาณไปทุกหมู่บา้นและมีการจดัสรรงบประมาณ

อยา่งต่อเนื�องเป็นประจาํทุกปี และอีกทั�งการดูเเลระบบนํ�าประปาเป็นการมองเห็นเป็นรูปธรรม

ประชาชนส่วนใหญ่ไดรั้บผลประโยชน์ ซึ�งสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของอมัพร ขาวทอง (2550 : 

บทคดัยอ่) ไดศ้ึกษาถึงความพงึพอใจของประชาชนที�มีต่อการดาํเนินงานดา้นโครงสร้างพื�นฐานของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบาเจาะ อาํเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา ผลการศึกษาพบว่า  

1. ระดบัความพงึพอใจของประชาชนต่อการดาํเนินงานดา้นโครงสร้างพื�นฐานขององคก์าร

บริหารส่วนตาํบลบาเจาะ อาํเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมื�อ

พจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้น 

  2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาํเนินงานดา้นโครงสร้างพื�นฐาน

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบาเจาะ อาํเภอบงันงัสตา จงัหวดัยะลา  
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           2.1 ประชาชนที�มี เพศ สถานภาพสมรส และรายไดค้รอบครัวต่อเดือน แตกต่างกนัมีความพงึ

พอใจต่อการดาํเนินงานดา้นโครงสร้างพื�นฐานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบาเจาะ อาํเภอบนันงัสตา 

จงัหวดัยะลา โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั  

          2.2 ประชาชนที�มีอายแุตกต่างกนัมีความพงึพอใจต่อการดาํเนินงานดา้นโครงสร้างพื�นฐาน

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบาเจาะ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น ดา้นการ

ก่อสร้างถนนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัยะสาํคญัทางสถิติที�ระดบั. 05 ดา้นการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ดา้น

การพฒันาระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง ดา้นการจดัระบบนํ�าเพื�อการอุปโภคไม่แตกต่างกนั 

           2.3 ประชาชนที�มีระดบัการศึกษา อาชีพหลกั ระยะเวลาที�อาศยัอยูใ่นเขตพื�นที�แตกต่างกนัมี

ความพงึพอใจต่อการดาํเนินงานดา้นโครงสร้างพื�นฐานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบาเจาะ โดย

ภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนัยยะสาํคญัทางสถิติที�ระดบั.05 เมื�อพจิารณาเป็นรายดา้น  ดา้นการซ่อมแซม

ถนน ดา้นการพฒันาระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง ดา้นการจดัระบบนํ�าเพื�อการอุปโภคแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 ดา้นการก่อสร้างถนนไม่แตกต่างกนั 

จากผลการวิจยั พบวา่ ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ประชาชน  มี

ความพงึพอใจที�ทางเทศบาลมีการส่งเสริมการฝึกอบรมให้ความรู้ทางการเกษตร สนบัสนุนเงินทุน

หมุนเวียนใหก้บักลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ ผูบ้ริหารเทศบาลใหค้วามสาํคญักบักลุ่มอาชีพเกษตรกร

มากกว่ากลุ่มอาชีพอื�นๆ ทาํใหก้ลุ่มบางอาชีพไม่ไดรั้บผลประโยชน์โดยตรงและถึงแมผู้บ้ริหาร จะ

จดัสรรงบประมาณให้กบัการพฒันาเศรษฐกิจแต่ส่วนใหญ่จะใหก้ารสนบัสนุนเงินทุนหมุนเวียนกลุ่ม

อาชีพเดิมเป็นประจาํทุกปี เช่น สนบัสนุนทุนหมุนเวียนกลุ่มเกษตรกร กองทุนปุ๋ย เป็นตน้    ส่วนการจดั

โครงการฝึกอบรมมกัจะเป็นอาชีพเสริมเวน้ว่างจากการทาํการเกษตร ซึ�งสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ กิ

ติศกัดิ�  กูดอาแม (2550 : บทคดัยอ่) ไดศ้ึกษาเรื�องความพงึพอใจของประชาชนต่อการบริหารงานของ

นายกเทศมนตรีกรณีศึกษาเทศบาลตาํบลยะหา ผลการศึกษาพบว่า 

1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความพงึพอใจของประชาชนต่อการบริหารงานของนายกเทศมนตรี

ในดา้นต่างๆ ดงันี�   

ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการศึกษาดา้นการเมืองการปกครองและดา้นสิ�งแวดลอ้ม ความพึงพอใจของ

ประชาชนต่อการบริหารงานของนายกเทศมนตรีโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง และเมื�อพิจารณาเป็นราย

ดา้นพบว่า ทุกประเด็นอยูใ่นระดบัสูง 

  ดา้นสาธารณสุข ศาสนาความเชื�อ และสาธารณูปโภค พบวา่ความพึงพอใจของประชาชนต่อ

การบริหารงานของนายกเทศมนตรีอยูใ่นระดบัสูง เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า บางประเด็น  มีความ
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พงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง กล่าวคอื ประเด็นปัญหาดา้น สุขภาวะนอ้ย การส่งเสริมเพื�อการทาํนุ

บาํรุงศาสนาวฒันธรรม การมีนํ�าประปาเพื�อการอุปโภคบริโภคไดอ้ยา่งเพียงพอ และความร่วมมือใน

การจดักิจกรรม ดา้นศาสนาและวฒันธรรมจากประชาชน  

2. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื�อการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารงาน

ของนายกเทศมนตรีโดยเปรียบเทียบระหว่างตวัแปร อาย ุเพศ สถานภาพ การศึกษา และรายไดพ้บว่า 

ความพงึพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงาน ของนายกเทศมนตรีเมื�อจาํแนกตามตวัแปร เพศอายุ

สถานภาพ ระดบัการศึกษาและรายได ้โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัสูงเมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น ปรากฏว่า

อยูใ่นระดบัสูง ทุกดา้นยกเวน้ระดบัการศึกษา ซึ� งกลุ่มตวัอยา่งที�มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จะมีความ

พงึพอใจในทุกดา้นระดบัปานกลาง  

จากผลการวิจยั พบวา่ ดา้นการพฒันาการบริการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ซึ�งจะเห็นไดจ้าก

กลุ่มตวัอยา่งมีความพงึพอใจในระดบัมาก ของความเสมอภาค ความเอาใจใส่ความกระตือรือร้นในการ

ใหบ้ริการ ทั�งนี� เทศบาลตาํบลอิสาณ ควรปรับปรุงระบบการติดตั�งการซ่อมบาํรุง การดูแลรักษาของการ

บริการใหเ้สียงตามสายใหใ้ชก้ารไดดี้ สามารถติดต่อสื�อสารไดอ้ยา่งชดัเจน ซึ� งสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยั

ของจารุวรรณ พุ่มสงวน (2550 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเรื�องการศึกษาความพงึพอใจของประชาชนต่อการ

บริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางขนุน จงัหวดันนทบุรี ผลการศึกษาพบว่า 

ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 185 คน คิดเป็นร้อยละ 51.2 ส่วนใหญ่มีอาย ุ 25-35 ปี 122 คน คิดเป็น

ร้อยละ 33.8 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส 181 คน คิดเป็นร้อยละ 50.1 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบั

อนุปริญญา 105 คนคิดเป็นร้อยละ 29.1 ส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการ 105 คน   คิดเป็นร้อยละ 29.1 ส่วน

ใหญ่ มีรายไดต้ ํ�ากวา่ 10,000 บาท 216 คน คิดเป็นร้อยละ 59.8  

ปัจจยัที�มีผลต่อความพงึพอใจของประชาชนต่อการบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล

บางขนุน อาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง พจิารณารายดา้น  ดา้นนโยบายและ

การวางแผนอยูใ่นระดบัสูง ดา้นเจา้หนา้ที� โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง ดา้นสถานที� โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง

ดา้นการบริการ โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง ดา้นขอ้มูลข่าวสารโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง 

3. เปรียบเทียบความพงึพอใจของประชาชนที�มีต่อการบริหารงานของเทศบาลตาํบลอิสาณ 

อาํเภอเมืองบุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมย ์
    3.1 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที�มีต่อการบริหารงานของ

เทศบาลตาํบลอิสาณ อาํเภอเมืองบุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมย ์มีเพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา และรายได้

โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ซึ�งผลการวิจยัครั� งนี�สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของประสิทธิ�  อุดมธนะธีระ 
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(2551: บทคดัยอ่) ซึ� งไดศึ้กษาเกี�ยวกบัความพงึพอใจของประชาชนต่อการบริหารงานขององคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า 

      1. ประชาชนที�มาใชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 55.00) อายรุะหว่าง 30-39 ปี                    

(ร้อยละ 2.10) การศึกษาระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 31.43) ประกอบอาชีพ ธุรกิจส่วนตวั/ เจา้ของกิจการ 

(ร้อยละ 28.57) รายได ้5,001 ถึง 10,000 บาท (ร้อยละ 32.85) หน่วยงานที�มาใชบ้ริการที�องคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดัขอนแก่น ประชาชนส่วนใหญ่มาใชบ้ริการ คือ สาํนกัปลดั (ร้อยละ 42.86) 

       2. ดา้นการให้บริการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น พบว่า ประชาชนมีความพงึ

พอใจต่อการใชบ้ริการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทุกดา้น

เรียงตามลาํดบัที�ประชาชนมีความพงึพอใจในระดบัมากไปหานอ้ย คอื  ดา้นการให้บริการของเจา้หนา้ที� 

ค่าเฉลี�ย 4.08 ดา้นกระบวนการ/ ขั�นตอนการใหบ้ริการคา่เฉลี�ย 3.99 และดา้นสิ�งอาํนวยความสะดวก 

ค่าเฉลี�ย 3.66  

      3. ดา้นความพงึพอใจของประชาชนต่อการบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

ขอนแก่น พบวา่ ประชาชนมีความพงึพอใจต่อการบริหารงาน ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 

ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เรียงตามลาํดบัที�ประชาชนมีความพึงพอใจระดบัมากไปหานอ้ย คือ ดา้น

หลกัคุณธรรม มีค่าเฉลี�ย 3.85 ดา้นหลกันิติธรรม มีค่าเฉลี�ย 3.84 ดา้นหลกัความโปร่งใสและดา้นหลกั

ความรับผดิชอบ มีค่าเฉลี�ย 3.79 เท่ากนั ดา้นหลกัความคุม้ค่า  มีค่าเฉลี�ย 3.67 และดา้นหลกัการมีส่วน

ร่วม มีค่าเฉลี�ย 3.59  

 

ข้อเสนอแนะ  

จากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที�มีต่อการบริหารงานของเทศบาลตาํบลอิสาณ  

อาํเภอเมืองบุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมย ์พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที�มีต่อการบริหารงานของ

เทศบาลตาํบลอิสาณ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะในการนาํไปใช ้ดงันี�  

1. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 

   1.1 เทศบาลตาํบลอิสาณควรมีการกาํหนดนโยบายการเสริมสร้างสมรรถนะชุมชนในมิติต่างๆ   

เช่น มิติทางกาย มิติทางจิต มิติทางปัญญา และมิติทางสังคม เพื�อเป็นกลไกในการขบัเคลื�อนนโยบาย

ไปสู่   การปฏิบติั โดยทุกภาคส่วนทั�งรัฐบาลกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถิ�น ผูน้าํชุมชนตอ้งใหก้าร

สนบัสนุนและร่วมมือไปสู่การปฏิบติังานที�แทจ้ริง 
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1.2 เทศบาลตาํบลอิสาณควรมีการกาํหนดนโยบายที�ใหค้วามสาํคญักบัการบูรณาการภูมิปัญญา

ทอ้งถิ�นและหลกัธรรมทางศาสนามาใชใ้นการปฏิบติังาน การทาํกิจกรรมร่วมกบัชุมชน การถ่ายทอด

และเรียนรู้ร่วมกนัของสังคม 

 

2. ข้อเสนอแนะเพื�อการวิจยัครั�งต่อไป 

        2.1 ควรศึกษาแนวทางการบริหารงานของเทศบาลตาํบลอิสาณ อาํเภอเมืองบุรีรัมย ์  จงัหวดั

บุรีรัมย ์ที�ประชาชนตอ้งการ เพื�อใหไ้ดข้อ้มูลที�ตรงกบัความตอ้งการของประชาชนมากที�สุด จะสามารถ

นาํไปเป็นแนวทางในการบริหารงานเทศบาลต่อไป 

       2.2 ควรมีการศึกษาวิจยัถึงปัญหาและอุปสรรคของการบริหารงานของเทศบาล    ตาํบลอิสาณ 

อาํเภอเมืองบุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมย ์

        2.3 ควรทาํการวิจยัเชิงคุณภาพ เพื�อเกบ็รวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงลึก                   

เกี�ยวกบัการบริหารงานของเทศบาลตาํบลอิสาณ อาํเภอเมืองบุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมย ์
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บทคดัย่อ 

 การวิจัยครั� งนี� มีจุดประสงค ์ 1. เพื�อศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมในกระบวนการ การอนุรักษ์

และสืบสานการทอผา้ซิ�นตีนแดงของชุมชนสายยาว ตาํบลถลุงเหลก็ อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์2. เพื�อ

เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมพฒันาในการอนุรักษ์และสืบสานการทอผา้ไหมชุมชนสายยาว ตาํบล

ถลุงเหล็ก อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์3. เพื�อศึกษาขอ้เสนอแนะการมีส่วนร่วมอนุรักษสื์บสานการทอผา้ 

ชุมชนสายยาว ตาํบลถลุงเหลก็ อาํเภอเมืองเมือง จงัหวดับุรีรัมยใ์น 3 ดา้น คือ ดา้นการมีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมดําเนินงาน และด้านการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผลการการ

ดําเนินงาน กลุ่มตัวอย่างจาํนวน 307 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย เครื� องมือการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ 

แบบสอบถาม มี 3 ลกัษณะ คือ แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั และแบบ

ปลายเปิด มีค่าความเชื�อมั�นเท่ากบั 0.97 สถิติที�ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉลี�ยและส่วน

เบี�ยงเบนมาตรฐานโดยการทดสอบค่า t-Test ผลการวิจยัพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วน

ร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานการทอผา้ของชุมชนสายยาว โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ด้านการ

ดําเนินงาน ด้านการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและด้านการมีส่วนร่วมการ

ตดัสินใจ ตามลาํดบั ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนในการอนุรักษ์และสืบสานการทอ

ผา้ซิ�นตีนแดงของชุมชนทางสายยาว จาํแนกตามคุณลกัษณะ เพศ ไม่แตกต่างกนั ส่วนขอ้เสนอแนะของ

ประชาชนต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานการทอผา้ของชุมชนสายยาว พบว่าประชาชน
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องคก์ารบริหารส่วนตาํบลและผูน้าํชุมชน ควรจดักิจกรรมโดยการประยกุตใ์หเ้ขา้กบั กิจกรรมต่าง ๆ ใน

เทศกาล เพื�อเนน้ความสาํคญั และการเปิดโอกาสใหทุ้กคนโดยเฉพาะเยาวชนใหมี้ส่วนร่วมกบัชุมชนถือ

เป็นโอกาสใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการผลกัดนั ส่งเสริม และฟื� นฟูภูมิปัญญาการทอผา้นี�ต่อไป 

 

ความสําคัญ:    การมีส่วนร่วม, ประชาชน, การอนุรักษแ์ละสืบสาน 

 

Abstract 

 This research has a purpose; 1. To study participation patterns in the process Conservation 

and continuation of red foot sarong weaving of Sai Yao community. Thalung Lek Subdistrict, 

Mueang District, Buriram Province 2. To compare the level of participation in development in the 

conservation and continuation of silk weaving in Long Sai community. Thalung Lek Subdistrict, 

Mueang District, Buriram Province 3. To study the suggestion of participation in conservation, 

weaving in Sai Yao community, Thalung Lek Subdistrict Mueang District Buriram Province in 3 

aspects: participation in decision making Participation in operations And participation in monitoring 

and evaluation of the performance The sample consisted of 307 people by simple randomization. The 

data collection tool was a questionnaire with 3 types: checklist form. 5-level approximation scale and 

open-ended model The reliability was 0.97. The statistics used for data analysis were percentage, 

mean, and standard deviation. People's opinions on participation in the conservation and continuation 

of weaving of Long Sai community. The overall picture is at a high level. Operational aspects 

Participation, monitoring and evaluation of the performance and participation in decision-making, 

respectively, the results of comparison of opinions of the people in the conservation and continuation 

of the Sai Daeng Sarong weaving of the Long Sai community. Classified by gender, there is no 

difference. As for the suggestions of the people to participate in the conservation and the weaving of 

Long Saiyao community. Found that the people of the Tambon Administrative Organization and 

community leaders Events should be organized by applying to the various activities in the festival to 

emphasize the importance. And providing opportunities for everyone, especially youth, to be 

involved with the community is an opportunity for all sectors to take part in promoting, promoting 

and restoring this knowledge of weaving. 
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บทนํา 

 ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นนบัเป็นความรู้ที�ไดรั้บการถ่ายทอดกนัมาตั�งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ซึ� งเกิดจาก

ประสบการณ์ของชาวบา้นที�บรรพบุรุษสั�งสมดูแลเก็บรักษาความรู้ไว ้เพื�อถ่ายทอดต่อ ๆ กนัมาให้กบั

ลูกหลานและคนในครอบครัวที�ใกลชิ้ด เป็นความรู้ความสามารถอนัเป็นพื�นฐานในการดาํรงชีวิต เป็น

องคค์วามรู้ที�เกิดจากการลงมือทาํ ทดลองปฏิบตัิ ลองผิดลองถูกจนเกิดความชาํนาญ รู้จริง เชี�ยวชาญใน

เรื� องนั�นๆ ซึ� งเป็นความรู้ที�ฝังแน่น ปฏิบัติจริงและนาํไปใชไ้ด้จริง และลงมือทาํอย่างต่อเนื�องจนเกิด

ความรู้ของตนเอง ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม เป็นรากฐานที�หล่อหลอมให้คนในชุมชน 

รู้สึกหวงแหนในภูมิปัญญาของตนเอง มีจิตสํานึกร่วมกันอนุรักษ์ดูแลรักษาฟื� นฟูพฒันาภูมิปัญญา

ทอ้งถิ�นทาํให้คนในชุมชนอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุขก่อให้เกิดสุขภาวะสังคม ที�ดี อยู่กันพร้อมหน้า

พร้อมตาทาํให้ครอบครัวได้อยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ รู้สึกอบอุ่นและเป็นวิถีชีวิตของชุมชนที�

เชื�อมโยงกบัวฒันธรรม และสิ�งแวดลอ้มชุมชน และเป็นอาชีพที�จะเสริมสร้างพลังความเขม้แข็งทาง

เศรษฐกิจให้กับครอบครัว ตลอดจนสามารถที�จะสร้างรายได้ให้กับชุมชน ผา้เป็นวสัดุสําหรับทํา

เครื� องนุ่งห่ม จึงนับว่าเป็นปัจจยัพื�นฐาน ที�จาํเป็นอย่างหนึ� ง ในการดาํรงชีวิตของมนุษยค์วบคู่ไปกับ

อาหารและที�อยู่อาศยั ในอดีตการทอผา้ใช้เองในครัวเรือนเคยมีความสําคญัมากในสังคมไทย ชุมชน

นอ้ยใหญ่ ในหมู่บา้น และแมแ้ต่ในเมืองต่างก็มีธรรมเนียมการทอผา้ไวใ้ชส้อยเอง(วรารัตน์ วฒันวโรบล

และคณะ บทคดัยอ่:����) 

 ภูมิปัญญาชาวบ้านหรือภูมิปัญญาทอ้งถิ�น เป็นองค์ความรู้ที�มีอยู่ในท้องถิ�นเกิดจาการสั�งสม 

ประสบการณ์ของผูค้นในทอ้งถิ�น ผ่านกระบวนการเรียนรู้ มาเป็นระยะเวลายาวนานจนไดเ้ป็นขอ้สรุป 

ของความรู้ที�ยึดถือสืบทอดต่อๆ กนัมา เพราะฉะนั�นภูมิปัญญาชาวบา้นจึงมีความสอดคลอ้ง กบัเรื�อง 

ของท้องถิ�นมากกว่าภูมิปัญญาที�มาจากภายนอก การนําภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ในการพัฒนาที� 

สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของคนในทอ้งถิ�นนั�นๆ(ธนิศร ยนืยง,ศยาภรณ์ มีแสงแกว้ บทคดัยอ่:����) 

 ในปัจจุบันนี� โลกกาํลังเผชิญกับปัญหาวิกฤตการณ์การเปลี�ยนแปลงต่างๆ ตลอดเวลา ทั� งทั� ง

ปัญหาภาวะโลกร้อนที�คนทั�วโลกตอ้งเผชิญกบัปรากฏการณ์อุณหภูมิของโลกสูงขึ�น ส่งผลใหเ้กิดภยัทาง

ธรรมชาติ การดาํเนินชีวิตของมนุษย ์อาจส่งผลให้สิ�งมีชีวิตบนโลกสูญพนัธ์และมีการเพิ�มของพาหะนาํ

โรคได ้ปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกตํ�าทั�วโลกในประเทศสหรัฐอเมริกาไดข้ยายตวัไปนานาประเทศรวมถึง

ประเทศไทยก็ไดรั้บผลกระทบดว้ย ปัญหาที�สาํคญัอีกประการหนึ�งที�ประเทศไทยกาํลงัเผชิญอยูทุ่กวนันี�
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คือ ปัญกาการถูกลืมทางวฒันธรรมที�เป็นรากเหง้าของคนไทย ในเรื� องวิถีชีวิตภูมิปัญญา องคค์วามรู้ 

ประเพณี ค่านิยมตลอดจนวฒันธรรมในทอ้งถิ�นที�ได้รับการสืบทอดต่อกนัมานั�น เริ� มถูกกลืนไปด้วย

วฒันธรรมของต่างชาติโดยเฉพาะอยา่งยิ�งค่านิยมวฒันธรรมตะวนัตกที�มีบทบาทต่อวิถีชีวิตค่านิยมของ

คนปัจจุบนั ฉะนั�นคนไทยทุกคนตอ้งช่วยกนัดูแล รักษา อนุรักษ์ ภูมิปัญญาดั� งเดิมของทอ้งถิ�น รวมถึง

ประเพณีที�ดีงามที�ไดรั้บการสืบทอดมาจากครั� งบรรพบุรุษให้สืบสานต่อไปและมีอยู่คู่กบัคนในสังคม

(ทรงพล ต่วนเทศ บทคดัยอ่:����) 

 “เมืองปราสาทหิน ถิ�นภเูขาไฟ ผา้ไหมสวย  รวยวฒันธรรม” คาํขวญัของจงัหวดับุรีรัมย ์หนึ�งใน

จังหวดัของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือที�มีชื�อเสียงเรื� องการทอผา้ไหมอนัเป็นเอกลกัษณ์มาช้านานซึ� ง

เมื�อก่อนผา้ไหมทอขึ�นเพื�อใชเ้อง แลกสิ�งของ และใชใ้นงานพิธีสาํคญั การทอผา้ไหมของชาวบุรีรัมยน์ั�น

มีการทอในหลายพื�นที�ของจังหวดั ซึ� งเป็นผา้ซิ�นตามแบบของกลุ่มชนชาติลาว ทอขึ�นครั� งแรกโดย

ช่างฝีมือทอผา้ในคุม้ของพระยาเสนาสงคราม (เจา้เมืองคนแรกของอผา้ซิ�นตีนแดง ถือเป็นผา้มงคล และ 

มีความเกี�ยวพนักบัชีวิตตั�งแต่เกิดจนตาย นิยมนาํมาใชใ้นพิธีกรรมสําคญัทางศาสนา และวฒันธรรม

ประเพณีทอ้งถิ�นเช่น รับขวญัเด็กแรกเกิด ยกเสาเอก ขึ�นบา้นใหม่ บายศรีสู่ขวญั งานแต่ง งานบวช เป็น

ตน้ “ซิ�นตีนแดงหัวแดง เป็นผา้ที�มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั เพราะทอด้วยไหมทั�งผืน ประกอบดว้ย � ส่วน

หลกั คือ หัวซิ�น ตวัซิ�นและตีนซิ�น โดยส่วนหัวซิ�นและตีนซิ�นจะทอเป็นสีแดงสด ส่วนตอนกลางเป็น

ลายมดัหมี� เช่น ลายโคม ลายขอ ลายหมี�กระดาน ลายหมี�ขอ้ ลายหมี�คั�น ซึ� งจะเป็นลวดลายโบราณ และมี

การประยกุตม์าเป็นลวดลายใหม่ ตามจินตนาการของผูท้อ และปัจจุบนั ผา้ซิ�นตีนแดงไดย้กระดบัและมี

มูลค่าเพิ�มเนื�องจากไดขึ้�นทะเบียนเป็นสินคา้บ่งชี�ทางภูมิศาสตร์ หรือเครื�องหมายจีไอ กบักรมทรัพยสิ์น

ทางปัญญา กลุ่มทอผา้ชุมชนชุมชนทางสายยาว ตาํบลถลุงเหล็ก อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์เป็นหมู่บา้น

ตน้แบบเศรษฐกิจพอเพียงระดบัพออยู่พอกินปีพ.ศ. ���� ชุมชนแห่งนี�  มีวิถีชีวิตที�โดดเด่นในเรื�องของ

การทอผา้ไหม เนื�องจากเป็นชุมชนที�มีการทอผา้ไหมทุกครัวเรือนและมีกระบวนการทอผา้ไหมครบทุก

ขั�นตอนตั�งแต่ปลูกหม่อนเลี� ยงไหมจนกระทั�งทอเป็นผืนผา้และแปรรูปผลิตภณัฑ์ และหมู่บ้านปลูก

หม่อนเลี�ยงไหมดีเด่นระดบัประเทศในปีพ.ศ.���� และเป็นฐานปลูกหม่อนเลี� ยงไหม จนในปัจจุบนั

ไดรั้บการพฒันาเป็นหมู่บา้นท่องเที�ยวทางวฒันธรรมและการท่องเที�ยวเชิงเกษตร(มาริสสา อินทรเกด, 

ชรินพร งามกมล,วิชุตา อยูย่งค ์บทคดัยอ่:����) 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื�อศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมในกระบวนการ การอนุรักษแ์ละสืบสานการทอผา้ซิ�นตีน

แดงของชุมชนสายยาว ตาํบลถลุงเหลก็ อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์

2. เพื�อเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมพฒันาในการอนุรักษแ์ละสืบสานการทอผา้ไหมชุมชน

สายยาว ตาํบลถลุงเหลก็ อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์
 

 

กรอบแนวคิดในการวจัิย         ตัวแปรตาม 

ตัวแปรอสิระ 

  

 
ลกัษณะทางประชากร 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศึกษา 

4. อาชีพ 

          การมีส่วนร่วมในการอนุรักษแ์ละสืบสานการทอผา้

ชุมชนทางสายยาว ตาํบลถลุงเหล็ก อาํเภอเมือง จงัหวดั

บุรีรัมย ์

1 ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

 2 ดา้นการมีส่วนร่วมดาํเนินงาน 

3 ดา้นการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผลการการ

ดาํเนินงาน   
 

การทอผา้ไหมผา้ซิ�นตีนแดง 
 

 

 

วิธีการวิจัย 

 การวิจยัครั� งนี� เป็นการศึกษาเกี�ยวกบัการอนุรักษก์ารทอผา้ไหมชุมชนทางสายยาว ตาํบลถลุง

เหลก็ อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์

�. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 �.� ประชากร ที�ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ประชาชนชุมชนทางสายยาว จากจาํนวนทั�งหมด �,��� 

คนโดยมีประชากรดงันี�  

 ประชากร ที�ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ประชาชนชุมชนสายยาว โดยมีประชากรดงันี�  
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หมู่บ้าน จํานวน 

หมู่ � บา้นโนนศิลา ��� คน 

หมู่ � บา้นสาํราญราษฎร์ ��� คน 

หมู่ �� บา้นโนนเครือ ��� คน 

หมู่ �� บา้นโนนสาํราญ ��� คน 

รวม 1,��� คน 

 

 1.2 กลุ่มตวัอยา่ง 

 โดยคาํนวณจากสูตรทาโรย่มาเน Taro Yamane ที�ระดับความมีนัยสําคญั .05 และขนาดความ

คลาดเคลื�อนเป้นร้อยละ ± .5 ได้จาํนวน 307 คน จากกลุ่มผูท้อผา้ไหมชุมชนทางสายยยาว ตาํบลถลุง

เหลก็ อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 307 คน แลว้ทาํการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งที�ใชก้ารศึกษาวิจยั

ครั� งนี�  ใชว้ิธีสุ่มแบบบงัเอิญ (Accidental Random sampling) ซึ� งคณะวิจยัไดท้าํการคาํนวณตามสัดส่วน

ของคนในชุมชุน 

2. เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยั 

 เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัครั� งนี� เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ� งไดส้ร้างตามวตัถุประสงค์

และกรอบแนวคิดที�กาํหนดขึ� น โดยแบ่งออก � ขั�นตอน ตอนที� 1 ข้อมูลลักษณะทั�วไปของผูต้อบ

แบบสอบถาม 5 ขอ้ ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้และระดับการศึกษา ตอนที� 2 แนวทางการ

อนุรักษ์ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นผา้ซิ�นตีนแดง ชุมชนทางสายยาว อาทิ การปลุกจิตสํานึก คนในชุมชนให้เห็น

คุณค่าของภูมิปัญญา การส่งเสริมกิจกรรมร่วมกนัเพื�อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น การจดัการความรู้

และการศึกษาวิจยัเพื�อการพฒันาใหภู้มิปัญญา การสืบสานสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถิ�นผา้ซิ�นตีนแดงไปสู่

คนรุ่นต่อไปการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งในระดบัพื�นที�และนอกพื�นที� ตอนที� 3 เปรียบเทียบ

ค่าเฉลี�ยความคิดเห็นต่อความพึงพอใจของประชาชนที�มีต่อการบริหารงานของเทศบาลตาํบลอิสาณ 

อาํเภอเมืองบุรีรัมย ์จงัหวดั บุรีรัมย ์ตามความคิดเห็นของประชาชน จาํแจกตาม เพศ อายุ อาชีพ ระดับ

การศึกษา และรายได ้โดยทดสอบคา่ที (t-Test) 
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�. การสร้างและพฒันาเครื�องมือ 

 ในการสร้างเครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการต่อไปนี�  

 1. ศึกษาเอกสาร งานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

 2. จัดทาํแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดที�กาํหนด โดยพิจารณาเนื�อหามีความสอดคลอ้งกับ

กรอบแนวคิด ความมุ่งหมาย และสมมติฐานในการวจิยั 

 3. นาํแบบสอบถามที�สร้างขึ�นให้ผูเ้ชี�ยวชาญตรวจสอบประเมินความสอดคลอ้ง  เพื�อพิจารณา

ความเหมาะสม ความถูกตอ้งของการใช้ภาษาและครอบคลุมเนื�อหาของการวิจัย  เพื�อนาํมาปรับปรุง

แกไ้ข โดยมีผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 3 ท่าน 

4. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

 ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามลาํดบั ดงันี�  คือ คณะผูว้ิจยัขอหนังสือมหาวิทยาลยัราช

ภฏับุรีรัมย ์เพื�อขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมขอ้มูลในเขตชุมชนทางสายยาว ตาํบลถลุงเหล็ก อาํเภอ

เมือง จังหวดับุรีรัมย ์ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยผูว้ิจัยดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก

ประชาชนในเขตชุมชนสายยาว ตําบลถลุงเหล็ก อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ� งเป็นประชากร

กลุ่มเป้าหมายที�จะศึกษา โดยนาํแบบสอบถามไปให้โดยตรงดว้ยตนเอง พร้อมทั�งชี� แจงรายละเอียดและ

วตัถุประสงคข์องแบบสอบถาม โดยใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดท้าํแบบสอบถามอยา่งอิสระ จากการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดแ้จกแบบสอบถาม จาํนวน ��� ชุด โดยมีแบบสอบถามที�ได้กลบัคืนมาและมี

ความสมบูรณ์ไดท้ั�งหมด จาํนวน ��� ชุด คิดเป็นร้อยละ ��� 

�. สถิติที�ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  

 ผูว้ิจยัวิเคราะห์แบบสอบถามการมีส่วนร่วมอนุรักษสื์บสานการทอผา้ ชุมชนสายยาว ตาํบลถลุง

เหล็ก อําเภอเมือง จังหวดับุรีรัมย ์โดยผูว้ิจัยได้ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน

โดยรวมและรายดา้น และการทดสอบสมมติฐานดว้ยคา่ t-Test  
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ผลการวจิัย 

การศึกษาวิจยัเรื�อง การมีส่วนร่วมอนุรักษสื์บสานการทอผา้ ชุมชนสายยาว ตาํบลถลุงเหลก็ 

อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์มีผลการวิจยัรายละเอียดดงันี�  

0
20
40
60
80

ข้อมลูทั�วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

 
ภาพที� � ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

แบบสอบถาม 

 จากภาพดงักล่าว พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เป้นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ  ร้อยละ��.� มีอายอุยู่

ในระหว่าง ��-�� ปี  คิดเป็นร้อยละ ��.� มีระดบัการศึกษาประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ ��.� ส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ ��.� มีรายไดต่้อเดือน ��,001-12,��� บาท คิดเป็นร้อยละ ��.� 

 �. การมีส่วนร่วมอนุรักษ์สืบสานการทอผา้ ชุมชนทางสายยาว ตาํบลถลุงเหล็ก อาํเภอเมือง 

จงัหวดับุรีรัมย ์

ตารางที� � ระดับการมีส่วนร่วมอนุรักษ์สืบสานการทอผา้ ชุมชนทางสายยาว ตาํบลถลุงเหล็ก อาํเภอ

เมือง จงัหวดับุรีรัมย ์
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ขอ้คาํถาม ระดบัการดาํเนินงาน 

การมีส่วนร่วมในการอนุรักษสื์บสาน  S.D ความหมาย 

�.ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

�.ดา้นการมีส่วนร่วมดาํเนินงาน 

�.ด้านการมีส่วนในการติดตามและประเมินผลการ

ดาํเนินงาน 

4.02 

3.98 

3.99 

0.56 

0.52 

0.49 

มาก 

มาก 

มาก 

รวมเฉลี�ย 3.98 0.49 มาก 

 

�. ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

 จากตาราง พบว่า การมีส่วนร่วมในการอนุรักษสื์บสานการทอผา้ขอวชุมชนทางสายยาว ตาํบล

ถลุงเหล็ก อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ทุก

ดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัที�มีค่าเฉลี�ยสูงไปหาตํ�าไดด้งันี�  ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

การมีส่วนร่วมดําเนินงานและด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

ตามลาํดบั 

 เมื�อพจิารณารายได ้พบว่า 

 �.� ดา้นการตดัสินใจ 

ตารางที� �  

ระดับการมส่ีวนร่วมด้านการตดัสินใจ 

ขอ้คาํถาม ระดบัการดาํเนินงาน 

การมีส่วนร่วมในการอนุรักษสื์บสาน  S.D. ความหมาย 

ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

� ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนขั�นตอนในการผลิตผา้ไหม 

 

4.22 

 

0.77 

 

มาก 

�. ท่านมีส่วนร่วมในการประชุมเพื�อพฒันาการผลิตผา้ไหม

ในชุมชน 

4.00 0.80 มาก 

�. ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการผลิตสินคา้ที�มีคุณภาพ 3.96 0.81 มาก 

�. ท่านมีส่วนร่วมในการคิดและกาํหนดแนวทางในการแกไ้ข

ปัญหาเพื�อเกิดอุปสรรค 

4.05 0.78 มาก 
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�. ท่านมีส่วนร่วมในการผลิตผา้ไหมเพื�อพฒันาผลิตภณัฑ ์ 4.03 0.86 มาก 

�. ท่านมีส่วนร่วมในการกาํหนดหลกัการการอนุรักษแ์ละสืบ

สานการทอผา้ไหม 

4.10 0.82 มาก 

�. ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนกระบวนการการผลิตที�

อนุรักษแ์ละสืบสานภูมิปัญญาชุมชนในดา้นการทอผา้ไหม 

4.00 0.87 มาก 

�.ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบคุณภาพการผลิตที�มี

ประสิทธิภาพกระบวนการอนุรักษก์ารทอผา้ไหม 

3.98 0.92 มาก 

�.ท่านมีส่วนร่วมในการพฒันาและเพิ�มศกัยภาพในการผลิต

ผา้ไหม 

3.98 0.84 มาก 

��. ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางการผลิตเพื�อพฒันา

ผลิตภณัฑ์ 

3.89 0.89 มาก 

รวมเฉลี�ย 4.02 0.57 มาก 

 จากตาราง พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับการมีส่วนร่วม

มาก ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เมื�อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก

เช่นเดียวกนั ขอ้ที�มีค่าเฉลี�ยสูงสุดคือขอ้�. ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนขั�นตอนในการผลิตผา้ไหม 

รองลงมาคือ ขอ้�. ท่านมีส่วนร่วมในการกาํหนดหลกัการการอนุรักษ์และสืบสานการทอผา้ไหม และ

ขอ้ที�มีค่าเฉลี�ยตํ�าสุดคือขอ้��. ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางการผลิตเพื�อพฒันาผลิตภณัฑ ์

 �.� ดา้นการมีส่วนร่วมดาํเนินงาน 

ตารางที� �  

ระดับการมส่ีวนร่วมด้านการดาํเนินงาน 

ขอ้คาํถาม ระดบัการดาํเนินงาน 

การมีส่วนร่วมในการอนุรักษสื์บสาน  S.D. ความหมาย 

ด้านการมีส่วนร่วมดาํเนินงาน 

1.ท่านมีส่วนร่วมในการสนับสนุนวสัดุ อุปกรณ์ ในการ

ผลิตผา้ไหม 

 

4.05 

 

 

0.81 

 

มาก 

�.ท่านมีส่วนร่วมใสการสนบัสนุนเงินในการผลิตผา้ไหม 3.86 0.80 มาก 

�. ท่านมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานตามกระบวนการการ

ทอผา้ไหมมีวางแผนไว ้

4.01 0.80 มาก 
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�.ท่านมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานกระบวนการ

การทอผา้ไหม 

3.96 0.77 

 

มาก 

�. ท่านมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการดาํเนินงานเพื�อ

เกิดอุปสรรค 

3.97 0.82 มาก 

�.ท่านไดแ้นะนําหรือชักจูงเพื�อนบา้นให้เห็นความสําคญั

ของการอนุรักษแ์ละสืบสานการทอผา้ไหม 

4.03 0.82 มาก 

�.ท่านมีส่วนร่วมในการปรับปรุงกระบวนการดาํเนินงาน

ใหส้ะดวกต่อการปฏิบติังาน 

4.01 0.85 มาก 

�. ท่านได้ถ่ายทอดความรู้ ความเชี�ยวชาญในการทอผ้า

ใหก้บับุคคลที�สนใจ 

4.00 0.82 มาก 

9. ท่ าน ไ ด้แ น ะ นํ าแ ล ะ ให้ ค ําป รึ ก ษ าเพื� อ ป รั บ ป รุ ง

กระบวนการดาํเนินงาน 

4.00 0.84 มาก 

��.ท่านมีส่วนร่วมในการพฒันาการทอผา้ไหมของชุมชน 3.95 0.90 มาก 

รวมเฉลี�ย 3.95 0.52 มาก 

 

 จากตาราง พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมดาํเนินงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัการมีส่วนร่วมมาก 

และเมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าทุกขอ้อยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั ขอ้ที�มีค่าเฉลี�ยสูงสุดคือขอ้�.ท่าน

มีส่วนร่วมในการสนับสนุนวสัดุ อุปกรณ์ ในการผลิตผา้ไหมและขอ้ที�มีค่าเฉลี�ยตํ�าสุดคือขอ้ �.ท่านมี

ส่วนร่วมใสการสนบัสนุนเงินในการผลิตผา้ไหม 
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�.� ดา้นการมีส่วนในการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงาน 

ตารางที� �  

ระดับการมส่ีวนร่วมด้านการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงาน 

ขอ้คาํถาม ระดบัการดาํเนินงาน 

การมีส่วนร่วมการอนุรักษสื์บสานการทอผา้  S.D. ความหมาย 

ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงาน 

1.ท่านมีส่วนร่วมในการสงัเกตการณ์ทาํงานของกลุ่มทอผา้ไหม 

 

4.04 

 

0.81 

 

มาก 

2.ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามผลการปรับปรุงการพฒันาลายผา้

ไหมใหมี้การความทนัสมยัมากยิ�งขึ�น 

4.00 0.79 มาก 

3. ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามผลการดาํเนินการทอผา้ไหมที�

เกี�ยวกบัการพฒันาต่าง ๆ ในการทอผา้ 

3.92 0.81 มาก 

4. ท่านมีส่วนร่วมในการสนับสนุนวสัดุ อุปกรณ์ เพื�อใชใ้นการ

ทอผา้ในการพฒันาผลิตภณัฑ ์

3.98 0.78 มาก 

5. ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลดา้นปัญหาและ

อุปสรรคที�เกิดขึ�นจากการทอผา้ 

3.95 0.82 มาก 

6. ท่านมีส่วนร่วมในการกาํกบัดูแลการใชท้รัพยากรในการทอผา้

ไหม 

4.04 0.73 มาก 

7. ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามและดาํเนินงานเพื�อการอนุรักษ์

และพฒันาในการช่วยผลกัดนักลุ่มทอผา้ให้มีความเจริญเติบโต

มากยิ�งขึ�น 

3.87 0.81 มาก 

8. ท่านเป็นคนในพื�นที�ที�มีส่วนร่วมในการอนุรักษก์ารทอผา้ไหม 3.96 0.87 มาก 

�. ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามผลและปรับปรุงคุณภาพของผา้

ไหม 

3.91 0.71 มาก 

��. ท่านได้รับผลประโยชน์จากการร่วมการเป็นสมาชิกกลุ่มทอ

ผา้ไหม 

4.00 0.85 มาก 

ค่าเฉลี�ย 3.96 0.55 มาก 
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 จากตาราง พบว่า ดา้นการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงาน โดยภาพรวม

อยูใ่นระดบัการมีส่วนร่วมมาก และเมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั ขอ้ที�มี

ค่าเฉลี�ยสูงสุดคือขอ้�.ท่านมีส่วนร่วมในการสงัเกตการณ์ทาํงานของกลุ่มทอผา้ไหม และ ขอ้�. ท่านมี

ส่วนร่วมในการกาํกบัดูแลการใชท้รัพยากรในการทอผา้ไหม รองลงมา ขอ้ �.ท่านมีส่วนร่วมในการ

ติดตามผลการปรับปรุงการพฒันาลายผา้ไหมให้มีการความทนัสมยัมากยิ�งขึ�น และ ขอ้ ��. ท่านไดรั้บ

ผลประโยชน์จากการร่วมการเป็นสมาชิกกลุ่มทอผา้ไหม และขอ้ที�มีค่าเฉลี�ยตํ�าสุดคือขอ้ �. ท่านมีส่วน

ร่วมในการติดตามและดาํเนินงานเพื�อการอนุรักษแ์ละพฒันาในการช่วยผลกัดนักลุ่มทอผา้ใหมี้ความ

เจริญเติบโตมากยิ�งขึ�น 

 �. เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมอนุรักษสื์บสานการทอผา้ ชุมชนสายยาว ตาํบลถลุงเหล็ก อาํเภอ

เมือง จงัหวดับุรีรัมย ์จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

 �.� ประชาชนมีเพศที�ต่างกนั มีส่วนร่วมในการอนุรักษสื์บสานการทอผา้ ชุมชนสายยาว ตาํบล

ถลุงเหล็ก อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมยใ์นภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั �.05 

 

สรุป และอภิปรายผล 

 การอภิปรายผล การวิจยัเรื�องการมีส่วนร่วมอนุรักษสื์บสานการทอผา้ ชุมชนสายยาว ตาํบลถลุง

เหลก็ อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์มีประเดน็สาํคญัควรแก่การนาํมาอภิปราย ดงันี�  

 �. จากผลการวิจยัโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั�งนี� อาจเป็นการมีส่วนร่วมอนุรักษสื์บสานการ

ทอผา้ ชุมชนทางสายยาว พบว่า มีมรดกทางวฒันธรรมที�โดดเด่น สะทอ้นถึงความเป็นเอกลกัษณ์ของ

ชุมชนแสดงถึงทุนทางสังคม ทุนภูมิปัญญา นั�นคือการทอผา้ ซึ� งหลกั ๆ เป็นผา้ซิ�นตีนแดง ในการพฒันา

ทอ้งถิ�นทาํให้ประชาชนได้เกิดการเรียนรู้ และนาํไปสู่การช่วยเหลือตนเอง พึ�งพาตนเองไดจ้ากสิ�งที�มี

คุณค่าภายในชุมชนนั�นคือสอดคลอ้งกบั จรัญดา จันทร์แจ่มและคณะ (����, บทคดัย่อ) ได้ศึกษาแนว

ทางการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการถ่ายทอดภูมิปัญญาผา้จกสู่เยาวชนของชุมชนชาว

ไท-ยวน ตาํบลคูบวั อาํเภอเมือง จังหวดัราชบุรี โดยผลการวิจัยพบว่า �) ภูมิปัญญาการทอผา้จกของ

ชุมชนชาวไท-ยวน ตาบลคูบวั มีการสืบทอดตั�งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัที�สะทอ้น

ผ่าน ลายผา้ อันแสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ด้วยเทคนิคการทอผา้เฉพาะตัว คือการจก

เส้นดา้ยลงบนผา้ทอดว้ยขนเม่น และมีความสาํคญัทั�งทางดา้นวฒันธรรมสังคม เศรษฐกิจ �) ระดบัการมี

ส่วนร่วมในการถ่ายทอดภูมิปัญญาผา้จกสู่เยาวชนของชุมชนชาวไท-ยวน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย 

(  = 2.22, S.D.= �.��) การเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการถ่ายทอดภูมิปัญญาผา้
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จกสู่เยาวชนต่อสถานภาพปัจจุบนั พบว่า เพศ และสถานภาพ โดยภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั

ทางสถิติที�ระดับ .�� ส่วนการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

 ถ่ายทอดภูมิปัญญาผา้จกสู่เยาวชนต่อสถานภาพปัจจุบนั พบว่า การศึกษา อายุ และอาชีพ โดย

ภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนัยสาคญัทางสถิติที�ระดบั .�� และ �) แนวทางการเสริมสร้างการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการถ่ายทอดภูมิปัญญาผา้จกสู่เยาวชน พบว่า มี � แนวทาง ดังนี�  �) เพิ�มช่อง

ทางการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ความรู้ขอ้มูลข่าวสารดา้นภูมิปัญญาการทอผา้จกให้กบัประชาชนภายใน

ชุมชน �) เปิดโอกาสให้บุคคลที�มีความพร้อมในชุมชน เขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการถ่ายทอดภูมิ

ปัญญาผา้จกสู่เยาวชน �) สร้างเครือข่ายกลุ่มผูท้อผา้จกเครือข่ายภูมิปัญญาการทอผา้จก และเครือข่าย

เยาวชนภายในชุมชน �) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผา้จกสู่เยาวชน �) 

องคก์ารบริหารส่วนตาบล กลุ่มทอผา้ และโรงเรียนร่วมจดัสรรงบประมาณ �)สร้างครูภูมิปัญญารุ่นใหม่ 

และ�) ส่งเสริมความเขม้แขง็กลุ่มผูน้าสตรี 

 �. เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น สามารถอภปิรายไดด้งันี�  

     �.� จากการผลการวิจยั พบว่า ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ โดยภาพรวมอยูร่ะดบัมาก 

ทั�งนี� อาจเป็นเพราะว่าการมีส่วนร่วมอนุรักษ์สืบสานการทอผา้ ชุมชนทางสายยาว ตอ้งมีการใชก้ารมี

ส่วนร่วมของทุกส่วนมาเป็นแรงผลกัดนัในการวางแผน จดัการกระบวนการต่าง ๆ ในการอนุรักษก์าร

ทอผ้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื�อถ่ายทอดวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างยั�งยืน เข้ากับยุคสมัยแห่งการ

เปลี�ยนแปลง เท่าทนัคนรุ่นใหม่ ประชาชนในชุมชนควรจะมีการช่วยในการผลกัดนัศกัยภาพและควรให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพฒันาการผลิตผา้ไหมให้ทนัสมยั เขา้ถึงไดง่้าย รวมถึงกระบวนการ

ต่าง ๆ ทั�งในด้านการสนับสนุนทุน จดัหาวสัดุ อุปกรณ์ที�แปลกใหม่เพื�อดึงดูดความทนัสมยัออกมาใน

ทนัความเปลี�ยนแปลงและเขา้ถึงได้ในทุกวยัโดยอาศยัแนวความคิดจากคนรุ่นเก่าผสมผสานกบัคนรุ่น

ใหม่ สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ มาริสสา อินทรเกิดและคณะ ไดศึ้กษา การอนุรักษแ์ละสืบสานการ

ทอผา้ไหมมดัหมี�ซิ�นตีนแดงของชุมชนบา้นหัวสะพาน อาํเภอพุทไธสง จงัหวดับุรีรัมย ์ผลการวิจยัพบว่า 

การถ่ายทอดภูมิปัญญาของการทอผา้ไหมมัดหมี�ซิ�นตีนแดงของชุมชน บ้านหัวสะพาน ใช้หลายวิธี

ร่วมกนัทั� งการบอกเล่า การบนัทึกลงในกระดาษลายเส้นกราฟ การสาธิตและลงมือปฏิบติั การพูดคุย

แลกเปลี�ยนความรู้ร่วมกัน การอนุรักษ์และสืบสานของ ผ้าไหมมัดหมี� ซิ�นตีนแดงของชุมชนมี

ความสามารถในการจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์มีผูท้ี�มีความรู้และ ฝีมือในการทอผา้เพื�อสืบทอดรุ่นต่อรุ่น 

     �.� จากผลการวิจยั พบว่า ดา้นการมีส่วนร่วมดาํเนินงาน โดยภาพรวมอยูร่ะดบัมาก ทั�งนี� อาจ

เป็นเพราะว่าการมีส่วนร่วมอนุรักษสื์บสานการทอผา้ของชุมชนทางสายยาว มีความตอ้งการในส่วนของ



   

 1188 

การร่วมกนัมีการวางแผนการชกัจูงเพื�อนบา้นหรือแมก้ระทั�งคนในครอบครัวเองที�ไดรั้บผลกระทบจาก

ความเปลี�ยนแปลงของโลกอยา่งฉบัพลนัโดยอิทธิพลต่าง ๆ จากต่างชาติหรือจากโลกภายนอกรวมไปถึง

โลกออนไลน์เขา้มเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ การชกัจูงคนเขา้มามีส่วนร่วมในดา้นการทอ

ผา้ถือเป็นการร่วมเขา้มามีบทบาทในดา้นการอนุรักษ์ซึ� งบุคคลที�จะนาํความรู้มาถ่ายทอดไดดี้ที�สุดคือ

บุคคลที�เชี�ยวชาญเก่าแก่ที�เรียกได้ว่าเป็นครูชาวบา้น มาถ่ายทอด สอดคลอ้งกบัผลงานวิจัยของ ปรีดา 

เจษฎาวรางกูล (����,บทคดัยอ่) ไดศ้ึกษาการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพฒันาชุมชนในเขต

เทศบาลเมืองคูคต อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาการมีส่วนร่วมของกรรรม

การชุมชนในการพฒันาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองคูคต ศึกษาปัจจยัที�มีความสัมพนัธ์ส่งผลต่อการมีส่วน

ร่วมของกรรมการชุมชน จาํนวน �� ชุมชน จาํนวน ��� คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื�องมือในการ

เก็บข้อมูลเชิงพรรณา โดยนําขอ้มูลที�ได้มาประมวลผลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS ในการ

วิเคราะห์ โดยใชส้ถิติอา้งอิง คือ Chi-Spuare เพื�อหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม 

ผลการศึกษาพบว่า ระดบัการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการดาํเนินงานดา้นการพฒันาชุมชนอยู่

ในระดบัสูงโดยกรรมการชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนระดบัสูงสุดในดา้นการมีส่วนร่วมลงทุน

และปฏิบติังานและดา้นการมีส่วนร่วมคน้ปัญกาและสาเหตุของการพฒันาชุมชนรองลงมาคือดา้นการมี

ส่วนร่วมในการติดตามและการประเมินผลและดา้นการร่วมวางแผนดาํเนินกิจกรรมตามลาํดบั ปัจจยัที�มี

ความสัมพนัธ์ต่อการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพฒันาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองคูคต ไดแ้ก่ 

ระดบัการศึกษาซึ� งเป็นไปตามสมมติฐานสําหรับปัจจัยที�ไม่มีความสัมพนัธ์ ได้แก่ เพศ อายุ การเป็น

สมาชิกกลุ่มทางสังคม การได้รับข่าวสารขอ้มูลเกี�ยวกบัการพัฒนา และความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกับ

บทบาทและหน้าที�ของกรรมการชุมชน ซึ� งไม่เป็นไปตามสมมติฐานในส่วนคนรุ่นหลงัที�มีความคิด

แปลกใหม่เขา้มามีส่วนในด้านการช่วยพฒันาลวดลายไหมให้มีความทันสมยั แปลกตา แต่คงความ

งดงามดา้นวฒันธรรม การร่วมกนัพฒันาในการดาํเนินงานยอ่มมีส่วนสาํคญัยิ�งในการผลิตและเป็นการ

ร่วมกนัอนุรักษน์าํไปสู่การสืบสานวฒันธรรมจากความรู้ที�สั�งสมฝังลึกในจิตใจที�ไดถ่้ายทอดกนัมาอยา่ง

ชา้นานอยา่งมีประสิทธิภาพและคงอยู่สืบทอดแก่ชนรุ่นต่อไปอยา่งย ั�งยนื สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ 

ทรงพล ต่วนเทศ.(���� : บทคดัย่อ) การศึกษาภูมิปัญญาการทอผา้พื�นเมืองของคนไทยเชื�อสายลาวครั�ง

ในจงัหวดัสุพรรณบุรี ชยันาท และอุทยัธานี โดยผลการวิจยัพบว่า การอนุรักษผ์า้ไหมของใน � จงัหวดัที�

ยงัคงมีการอนุรักษ์และสืบทอดกนัมารุ่นต่อรุ่น มีคนไทยที�สืบทอดเชื�อสายลาวครั�งอยู่ในชุมชน และ

ยงัคงมีการมีการทอผา้พื�นเมืองแบบดั�งเดิมอยู ่คงรักษาเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของตนเองที�สืบทอดมา

ชา้นาน  
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     �.� จากผลการวิจยั พบว่า ดา้นการมีส่วนในการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงาน โดย

ภาพรวมอยูร่ะดบัมาก ทั�งนี� อาจเป็นเพราะว่าการมีส่วนร่วมอนุรักษสื์บสานการทอผา้ของชุมชนทางสาย

ยาว  การมีส่วนร่วมของชุมชนนั�นควรมีการใส่ใจในดา้นกระบวนการที�จะทาํให้ชุมชนปรับเปลี�ยนไปสู่

แนวทางที�เกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่คนในชุมชน ไม่เพียงแค่บทบาทของผูน้าํชุมชนเท่านั�น ประชาชนก็

มีส่วนสําคญัยิ�งในแรงผลกัดนัความเจริญเติบโตในการพฒันา ในดา้นของการทอผา้นั�นอาศยัทั�งความ

ร่วมมือ แรงปัจจยัต่าง ๆ ที�จะช่วยใหเ้นื�อผลิตภณัฑอ์อกมาอยา่งมีประสิทธิภาพ เกิดรายไดสู่้คนในชุมชน 

การจะทาํอย่างไรให้คนรุ่นใหม่เขา้มาสนใจหรือกระตุน้ให้การทอผา้ซึ� งเป็นวฒันธรรมของไทยมาช้า

นานเป็นสิ�งที�บุคคลภายนอกไดรู้้จกัสินคา้หรือวฒันธรรมในชุมชนมากยิ�งขึ�น นบัเป็นสิ�งสําคญัยิ�งที�จะ

นาํเอาเทคโนโลยใีนการท่องโลกออนไลน์ นาํเอาคงามเป็นเอกลกัษณ์ที�งดงามของชุนให้เป็นที�รู้จกัมาก

ยิ�งขึ�น สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของจรัญดา จนัทร์แจ่มและคณะ (����,บทคดัยอ่) ไดศ้ึกษาแนวทางการ

เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการถ่ายทอดภูมิปัญญาผา้จกสู่เยาวชนของชุมชนชาวไท-ยวน 

ตาํบลคูบวั อาํเภอเมือง จังหวดัราชบุรี ผลการวิจยั พบว่า �) ภูมิปัญญาการทอผา้จกของชุมชนชาวไท-

ยวน ตาบลคูบวั มีการสืบทอดตั�งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัที�สะทอ้นผ่าน ลายผา้ อนั

แสดงถึงความเป็นอตัลกัษณ์ของชุมชน ดว้ยเทคนิคการทอผา้เฉพาะตวั คือการจกเส้นดา้ยลงบนผา้ทอ

ด้วยขนเม่น และมีความสําคญัทั�งทางด้านวฒันธรรมสังคม เศรษฐกิจ �) ระดับการมีส่วนร่วมในการ

ถ่ายทอดภูมิปัญญาผา้จกสู่เยาวชนของชุมชนชาวไท-ยวน โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (  = 2.22, 

S.D.= �.��) การเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการถ่ายทอดภูมิปัญญาผา้จกสู่

เยาวชนต่อสถานภาพปัจจุบนั พบว่า เพศ และสถานภาพ โดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติที�ระดับ .�� ส่วนการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

 ถ่ายทอดภูมิปัญญาผา้จกสู่เยาวชนต่อสถานภาพปัจจุบนั พบว่า การศึกษา อายุ และอาชีพ โดย

ภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนัยสาคญัทางสถิติที�ระดบั .�� และ �) แนวทางการเสริมสร้างการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการถ่ายทอดภูมิปัญญาผา้จกสู่เยาวชน พบว่า มี � แนวทาง ดังนี�  �) เพิ�มช่อง

ทางการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ความรู้ขอ้มูลข่าวสารดา้นภูมิปัญญาการทอผา้จกให้กบัประชาชนภายใน

ชุมชน �) เปิดโอกาสให้บุคคลที�มีความพร้อมในชุมชน เขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการถ่ายทอดภูมิ

ปัญญาผา้จกสู่เยาวชน �) สร้างเครือข่ายกลุ่มผูท้อผา้จกเครือข่ายภูมิปัญญาการทอผา้จก และเครือข่าย

เยาวชนภายในชุมชน �) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผา้จกสู่เยาวชน �) 

องคก์ารบริหารส่วนตาบล กลุ่มทอผา้ และโรงเรียนร่วมจดัสรรงบประมาณ �)สร้างครูภูมิปัญญารุ่นใหม่ 

และ�) ส่งเสริมความเขม้แขง็กลุ่มผูน้าสตรี 
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�. เปรียบเทียบความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมอนุรักษสื์บสานการทอผา้ ชุมชนสายยาว ตาํบล

ถลุงเหล็ก อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์

     �.� ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจการมีส่วนร่วมอนุรักษ์สืบสานการทอผา้ 

ชุมชนสายยาว ตําบลถลุงเหล็ก อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ที� มี เพศ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ โตภาณุรักษ์กุล เอื�อมพร(����,บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเรื�อง การมีส่วนร่วมใน

การอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาผา้ทอไทยทรงดาํ ผลการวิจยั พบว่า �. ไทยทรงดาํหรือไทดาํเป็นคาํ

เรียกขานกลุ่มชาติพนัธ์ุกลุ่มหนึ� งที�มีตน้กาํเนิดและถิ�นอาศยัในดินแดนสิบสองจุไทประเทศเวียดนาม

เหนือ ชุมชนไทยทรงดาํในตาํบลหนองปรง อาํเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี ถือเป็นตน้กาํเนิดแหล่งแรก

ของการตั�งชุมชนไทยทรงดาํในประเทศไทย สิ�งที�ยดึโยงความเป็นไทยทรงดาํคือพิธีกรรมและความเชื�อ

การนบัถือผี ซึ� งเปรียบเสมือนรากแกว้ทางวฒันธรรมทาํให้ผา้ทอไทยทรงดาํ ดาํรงอยู ่ผา้ทอไทยทรงดาํมี 

� ประเภทคือ �) ผา้ที�ใช้ในชีวิตประจาํวนั �) ผา้ที�ใช้ในงานพิธีกรรมประเพณี �) ผา้เบ็ดเตล็ดอื�น ๆ 

ลกัษณะลวดลายผา้ทอไทยทรงดาํแบ่งได ้� ประเภทคือ �) ลายพนัธ์ุพฤกษา �) ลายสัตวใ์นจินตนาการ 

�) ลายผสมอื�น ๆ การเปลี�ยนแปลงที�มีผลต่อการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาผา้ทอไทยทรงดํา

ประกอบด้วยด้านสังคมและเศรษฐกิจ ด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพและความเจริญด้าน

คมนาคมและเทคโนโลยี �. วิธีการปฏิบตัิที�เป็นเลิศโดยศึกษาพื�นที�กรณีตวัอย่าง � แห่งคือ�) กลุ่มสตรี

ทอผา้บา้นหัวเขาจีน อาํเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี �) ศูนยว์ฒันธรรมไทยทรงดาํเขายอ้ย �) ศูนยท์อผา้จก

ไท-ยวน (จิปาถะภณัฑ์สถานบา้น คูบวั) อาํเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี �) ศูนยผ์า้ทอพื�นเมืองลายโบราณ

บา้นผาทั�ง อาํเภอบา้นไร่ จงัหวดัอุทยัธานี โดยการนาํเสนอขอ้มูล � ส่วนคือ ขอ้มูลและบริบทของพื�นที� 

และการวิเคราะห์วิธีการปฏิบติัที�เป็นเลิศ ปัจจัยความสําเร็จได้แก่ �) ภาวะผูน้าํ �) การมีส่วนร่วม �) 

วฒันธรรมองคก์ร �) สาํนึกชาติพนัธ์ุ �) การสร้างแรงจูงใจในการสืบทอด �) สร้างองคค์วามรู้ �) ศูนย์

เรียนรู้ในชุมชน ส่วนปัญหาและอุปสรรคคือเรื�องงบประมาณและการสนับสนุนจากองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิ�น �. กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในการอนุรักษแ์ละสืบทอดภูมิปัญญาผา้

ทอไทยทรงดาํพบว่าชุมชนเกิดความตระหนกัและมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ 

และอาศยัความร่วมมือขององคก์ร หน่วยงานต่างๆ ซึ� งมีแนวทางดังนี�  �) การสร้างองค์ความรู้ �) การ

จดัตั�งพิพิธภณัฑ์ �) ปราชญ์ชาวบา้น �) กระบวนการสืบทอดและหลกัสูตร �) กิจกรรมงานประเพณี �) 

การสร้างเครือข่าย �) การจดัตั� งกลุ่มทอผา้ �) การสื�อสารประชาสัมพนัธ์ และมียุทธศาสตร์การสร้าง

แนวทางเชิงพื�นที�มีดังนี�  �) การระดมความร่วมมือ �) การกระตุน้ผูน้าํ �) การสร้างแรงจูงใจในการสืบ
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ทอด ปัจจยัและเงื�อนไขสู่ความสําเร็จคือปัจจยัภายในประกอบดว้ย �) สํานึกทางชาติพนัธ์ุ �) ทุนทาง

วฒันธรรม �) สมาชิกในชุมชน �) ผูน้าํชุมชน และปัจจยัภายนอกประกอบดว้ย  

�) ภาครัฐ �) ภาคเอกชน �) 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะต่อชุมชน 

 �. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมกนักาํหนดนโยบายกิจกรรมที�จะจดัขึ�น 

ร่วมกบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลถลุงเหล็กโดยเนน้ให้ประชาชน และกลุ่มเยาวชนที�มีความสนใจไดมี้

สิทธิในการเขา้ร่วมประชุม ไดต้ระหนกัถึงปัญหาที�เกิดขึ�น เพื�อร่วมกนัสร้างจิตสาํนึกที�ดีต่อตนเองและ

ลูกหลาน ในการร่วมอนุรักษภ์ูมิปัญญาการทอผา้ 

 �. องคก์ารบริหารส่วนตาํบลและผูน้าํชุมชน ควรจดักิจกรรมเพิ�มขึ�น โดยการประยกุตใ์หเ้ขา้กบั 

กิจกรรมต่างๆในเทศกาล เพื�อเนน้ความสาํคญั และการเปิดโอกาสให้ทุกคนโดยเฉพาะเยาวชนให้มีส่วน

ร่วมกบัชุมชนถือเป็นโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการผลกัดนั ส่งเสริม และฟื� นฟูภูมิปัญญาการ

ทอผา้ 

 �. เพิ�มช่องทางการประชาสัมพันธ์ตามสื� อต่างๆ ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ เช่น วารสาร หรือ

โปสเตอร์ซึ� งในโลกปัจจุบนัได้มีการนาํเทคโนโลยีเขา้มาใชม้ากขึ�นในดา้นอินเตอร์เน็ตที�ใช้กนัอย่าง

แพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์ Facebook เป็นต้นโดยใช้กระบวนการสื�อสารให้เหมาะสมกบักลุ่ม

ประชาชน 

 4. หน่วยงานราชการที�เกี�ยวขอ้งตอ้งคอยให้การสนบัสนุน ส่งเสริม จัดสรรงบประมาณในการ

จัดสร้างโรงทอผา้ สาธารณะประโยชน์เพิ�มเติมสําหรับเยาวชน และจัดจ้างครูสอนการทอผา้ หรือ

วิทยากรที�ใชส้อนในวนัหยดุเสาร์-อาทิตย ์หรือเวลาเยน็หลงัเลิกเรียน หรือในแต่ละชุมชนมีผูที้�เชี�ยวชาญ

ดา้นต่างๆ มาช่วยกนัจดัการเรียนการสอนเฉพาะในแต่ละดา้น 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั�งต่อไป 

 เพื�อให้การศึกษาเรื�องการมีส่วนร่วมอนุรักษสื์บสานการทอผา้ของชุมชนสายยาว ตาํบลถลุงเหลก็ 

อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์
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ผู้วจิัยขอเสนอแนะให้มีการศึกษาในประเดน็ต่างๆดงันี� 

 1. ศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนชุมชนสายยาว ตาํบลถลุงเหล็ก อาํเภอเมือง จงัหวดั

บุรีรัมย ์เพื�อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน เยาวชน หรือประเด็นใดควรได้รับการพฒันาอย่าง

ต่อเนื�องเพื�อใหภู้มิปัญญาการทอผา้จกไดรั้บการสืบสานต่อไป 

 2. จดัการศึกษาวิจยัในเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในการขบัเคลื�อนเรื�องการถ่ายทอดภูมิปัญญา

การทอผา้สู่เยาวชน เพื�อนาํไปสู่การพฒันาที�ย ั�งยนื 

 3. ศึกษาปัจจัยที�เกี�ยวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมของประชนชนในชุมชนทางสายยาวสู่เยาวชนและ

บุคคลภายนอกได้เห็นความสําคญัของการทอผา้ซิ�นตีนแดง เพื�อที�จะได้ขอ้มูลไปสร้างแผนในการ

พฒันาทอ้งถิ�นดา้นการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผา้ให้คงอยูสื่บไป 

 

สรุปผลการวจิัย 

 จากการศึกษาการมีส่วนร่วมอนุรักษ์สืบสานการทอผา้ชุมชนสายยาว ตาํบลถลุงเหล็ก อาํเภอ

เมืองบุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมย ์คณะผูว้จิยัสรุปผลการวิจยัไดด้งันี�  

 �. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมอนุรักษ์สืบสานการทอผา้โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก ดา้นที�ไดค่้าเฉลี�ยมากสุด ด้านการมี

ส่วนร่วมในการตดัสินใจ อยูใ่นระดบัมาก 

 �. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมอนุรักษสื์บสานการทอผา้ชุมชนสายยาว ที�มีเพศ

ต่างกนั โดยภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั 

 �. ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ�มเติมจากการแจกแบบสอบถาม 

     �.� ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันาศกัยภาพใน

การผลิตผา้ ไหม วางแผน กระบวนการ ทั�งการดูแลในดา้นทรัพยากรสนบัสนุนในดา้นวสัดุ อุปกรณ์ใน

การทอผา้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น องค์การบริหารส่วนตาํบลเขา้มามีบทบาทในการเขา้มาช่วยเป็น

กลไกในการขยัเคลื�อนในดา้นการพฒันาศกัยภาพสู่ชุมชน ประสานงานไปทางผูน้าํชุมชนให้ประชาชน

ช่วยกันผลกัดันและร่วมมือกันวางแผน วางแนวทางกระบวนการ การผลิต และร่วมกันรักษา และ 

อนุรักษสื์บสานแก่ชนรุ่นหลงัใหมี้การพฒันาและคงอยูอ่ยา่งยั�งยนื 

     �.� ดา้นการมีส่วนร่วมดาํเนินงาน การชกัจูงคนเขา้มามีส่วนร่วมในดา้นการทอผา้ถือเป็นการ

ร่วมเข้ามามีบทบาทในด้านการอนุรักษ์ซึ� งบุคคลที�จะนําความรู้มาถ่ายทอดได้ดีที�สุดคือบุคคลที�
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เชี�ยวชาญเก่าแก่ที�เรียกไดว่้าเป็นครูชาวบา้น มาถ่ายทอด ในส่วนคนรุ่นหลงัที�มีความคิดแปลกใหม่เขา้มา

มีส่วนในดา้นการช่วยพฒันาลวดลายไหมใหมี้ความทนัสมยั แปลกตา แต่คงความงดงามดา้นวฒันธรรม 

การร่วมกนัพฒันาในการดาํเนินงานยอ่มมีส่วนสาํคญัยิ�งในการสร้างความงดงามใหเ้กิดแก่ความอนุรักษ์

มรดก 

     �.� ดา้นการมีส่วนในการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงาน โดยตอ้งมีการนาํเอาความ

เปลี�ยนแปลงทางเทคโนโลยเีขา้มาช่วยในการประชาสัมพนัธ์ในโลกแห่งยคุของการท่องอินเตอร์เนต้เขา้

มามีส่วนช่วยในการเผยแพร่ กระจายวฒันธรรม ความสวยงามของการทอผา้ ให้แก่บุคคลภายนอกได้

รู้จกักบัวฒันธรรม ประเพณี การทอผา้ การออกแบบลวดลายผา้ไหมของชุมชน เพื�อดึงดูดให้เกิดความ

น่าสนใจ ทนัโลกแห่งความเปลี�ยนแปลงที�ฉับพลนั และทาํให้ประชาชนในชุมชนไดเ้กิดรายได ้การใช้

เวลาว่างรวมถึงอาชีพที�เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคล นาํมาแบ่งปันสู่ชนรุ่นหลัง และ

เพื�อใหเ้กิดการพฒันาต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั�งต่อไป 

 เพื�อให้การศึกษาเรื� องการมีส่วนร่วมอนุรักษ์สืบสานการทอผา้ของชุมชนสายยาว ตาํบลถลุง

เหลก็ อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์

ผูว้จิยัขอเสนอแนะใหมี้การศึกษาในประเด็นต่างๆดงันี�  

 �. ศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนชุมชนสายยาว ตาํบลถลุงเหล็ก อาํเภอเมือง จงัหวดั

บุรีรัมย ์เพื�อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน เยาวชน หรือประเด็นใดควรได้รับการพฒันาอย่าง

ต่อเนื�องเพื�อใหภู้มิปัญญาการทอผา้จกไดรั้บการสืบสานต่อไป 

 �. จัดการศึกษาวิจัยในเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการขบัเคลื�อนเรื�องการถ่ายทอดภูมิ

ปัญญาการทอผา้สู่เยาวชน เพื�อนาํไปสู่การพฒันาที�ย ั�งยนื 

 �. ศึกษาปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมของประชนชนในชุมชนทางสายยาวสู่เยาวชนและ

บุคคลภายนอกได้เห็นความสําคญัของการทอผา้ซิ�นตีนแดง เพื�อที�จะได้ขอ้มูลไปสร้างแผนในการ

พฒันาทอ้งถิ�นดา้นการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผา้ให้คงอยูสื่บไป 
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ความพงึพอใจของนกัศึกษาสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 

ต่อการใช้บริการศูนย์อาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 

Satisfaction of Students from the Department of Public Administration  

towards Using Food Court Services of Buriram Rajabhat University 

 

คุณากร  ชินพาษ1  / กนัตยาภรณ์  บุญกู่2  / จุฑาวรรณ  บุญกล้า3 

ชลดา  ประสิทธิ�นอก4  / ณฐัฐิตา  โกเมน5  / เยาวลกัษณ์  พากเพยีร6 

 1-6สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

 

บทคดัย่อ 

การศึกษาครั� งนี� ศึกษา ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ต่อการใช้

บริการศูนยอ์าหารของมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์มีวตัถุประสงค ์1.เพื�อศึกษาถึงระดบัความพึงพอใจ

ในการใชบ้ริการศูนยอ์าหารภายในมหาวิทยาลยัของนกัศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 2.เพื�อศึกษา

การใช้บริการศูนยอ์าหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 3.เพื�อศึกษาถึงปัญหาอุปสรรคและ

ขอ้เสนอแนะต่างๆ ที�เกี�ยวกบัใชบ้ริการศูนยอ์าหารของนกัศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ที�จาํแนก

ตาม เพศ ชั�นปี จาํนวนครั� งต่อการใช้งาน และเพื�อนาํผลการศึกษาไปใชเ้ป็นแนวทางในการใชบ้ริการ

ศูนยอ์าหารของมหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์เครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ เป็นคาํถามเป็น

แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ แบบสอบถามแบบปลายเปิด โดยเก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง 199 คน สถิติที�ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉลี�ย  ส่วน

เบี�ยงเบนมาตรฐาน  

 ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากที�สุด จาํนวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 

53.8 และเป็นเพศชาย จาํนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 46.2 ซึ� งเนื�องจากผูวิ้จยัไดเ้ก็บแบบสอบถามจาก

กลุ่มตวัอยา่งโดยใชว้ิธีการแบบบงัเอิญ จึงทาํใหเ้พศมีกลุ่มประชากรเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายตามก

ลุ่มประชากร พบว่า ความพึงพอใจของนกัศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ต่อการใชบ้ริการศูนย์

อาหารของมหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์ดา้นคุณภาพ ดา้นการใหบ้ริการ และดา้นสถานที�และ

สิ�งแวดลอ้ม ของศูนยอ์าหารมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที�สุด 
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คาํสําคญั : ความพึงพอใจ, การใชบ้ริการ, ศูนยอ์าหาร 

 

Abstract 

This study studies satisfaction of students from the Department of Public Administration 

towards using food court services of Buriram Rajabhat University. The purposes were: 1.to study the 

level of satisfaction in using the food court service within the university of students in the department 

of public administration 2. to study the use of food court services within Buriram Rajabhat University 

3 .  to study problems, obstacles and suggestions.  Related to the use of food court services among 

students in public administration by gender, year, and number of times per use and to use the results 

of the study as a guideline in the use of food court services of Buriram Rajabhat University The tools 

used for data collection were questionnaires, rating scales, divided into five levels, open-ended 

questionnaires. Data were collected from a sample of 199 people. The statistics used for data analysis 

were percentage, mean, standard deviation. 

The study found that The respondents were the most female, 107 people, 53.8 percent and 92 

males, accounting for 4 6 .2  percent.  Therefore, the gender has a population group of females than 

males. According to the demographic, it was found that the satisfaction of the students in the 

Department of Public Administration towards the use of food court services of Buriram Rajabhat 

University for the quality of service And location and environment of Food Center Buriram Rajabhat 

University Overall, it is at the highest level. 

 

Keywords: satisfaction, use of service, food court 

 

บทนํา 

 มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ได้เริ�มก่อตั�งเป็น “วิทยาลยัครูบุรีรัมย”์ ดว้ยความตอ้งการของทาง

ราชการและประชาชนชาวจงัหวดับุรีรัมย ์นาํโดยผูว้่าราชการจงัหวดับุรีรัมย ์(นายสุรวุฒิ บุญญานุสาสน์) 

และสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรของจงัหวดับุรีรัมย ์ทั�งนี� เพื�อสนองความตอ้งการของประเทศที�กาํลงัขาด

แคลนครูอย่างหนัก จึงตอ้งเร่งรัดการผลิตครูให้เพียงพอแก่ความตอ้งการ วิทยาลยัครูได้เริ�มก่อตั�งเมื�อ
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เดือนตุลาคม พ.ศ. 2514 โดยไดรั้บงบประมาณ (ปีงบประมาณ 2515) จาํนวน 9 ล้านบาท เพื�อก่อสร้าง

อาคารเรียน 1 หลงั ตลอดจนโครงสร้างพื�นฐานดา้นถนน ไฟฟ้า ประปาและศูนยอ์าหาร เป็นตน้ 

การก่อสร้างไดเ้ริ�มขึ�นเมื�อ 6 ตุลาคม 2514 คณะผูร่้วมดาํเนินการระยะแรกคืออาจารยว์ิชชาอตัศาสตร์ 

(ต่อมาไดเ้ป็นอาจารยใ์หญ่ ผูอ้าํนวยการ และเป็นอธิการคนแรกของวิทยาลยัครูบุรีรัมย)์ อาจารยด์ร.พล

คาปังค ์อาจารยณ์รงค ์วิชาเทพ และ อาจารยเ์จนวิทย ์ผาสุก วิทยาลยัครูบุรีรัมย ์ไดเ้ปิดรับนักศึกษาครั� ง

แรกในปีการศึกษา 2515 โดยเปิดสอนนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) และในปี

การศึกษา 2516 วิทยาลยัไดเ้ปิดสอนระดบัประกาศนียบตัรวิชาการศึกษาชั�นสูง(ป.กศ.ชั�นสูง) ทั� งภาค

ปกติและภาคคํ�า 

ปี พ.ศ. 2519 วิทยาลัยครูบุรีรัมย ์ได้รับการยกฐานะให้เป็นวิทยาลัยครูตามพระราชบัญญัติ

วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ซึ� งเป็นผลให้เปลี�ยนชื�อตาํแหน่งผูบ้ริหารสูงสุดเป็น “อธิการ” เปลี�ยนรูปแบบ

องค์กรทางวิชาการจากหมวดวิชาเป็นคณะวิชา ภาควิชา และสํานักงานอธิการ มีการเปิดสอนตาม

หลกัสูตรใหม่ของสภาการฝึกหดัครู ซึ�งเปลี�ยนระบบ 3 ภาคเรียน มาเป็น 2 ภาคเรียน 

ปี พ.ศ. 2527 ได้มีการแกไ้ขพระราชบญัญัติวิทยาลยัครู พ.ศ. 2518 ซึ� ง พ.ร.บ. ใหม่นี�  ทาํให้วิทยาลยัครู

สามารถเปิดสอนวิชาเอกอื�นนอกจากสายครุศาสตร์ได ้ทั�งในระดบัอนุปริญญา และปริญญาตรีในหลาย

สาขาวิชา เช่น สัตวบาล เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ พฒันาชุมชน เป็นตน้ และเมื�อผูเ้รียนจบการศึกษาใน

ระดับปริญญาตรี จะได้รับปริญญาใน 3 หลกัสูตร คือ ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ศิลปศาสตรบัณฑิต 

(ศศ.บ.) และวทิยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) 

วนัที� 14 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงพระ

กรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมพระราชทานนาม “สถาบนัราชภฏั” แก่วิทยาลยัครูทั�วประเทศ และ

ทรงมีพระบรมราชานุญาตใหอ้ญัเชิญตราพระราชลญัจกรมาเป็นตราของสถาบนั 

ในปี พ.ศ. 2538 มีพระราชบญัญติัสถาบนัราชภฏั นาํมาใชแ้ทนพระราชบญัญติัวิทยาลยัครู จึงไดเ้ปลี�ยน

ชื�อวิทยาลยัครูบุรีรัมย ์เป็น“สถาบนัราชภฏับุรีรัมย”์ ตาํแหน่งอธิการเปลี�ยนเป็น “อธิการบดี” คณะวิชา

เป็น “คณะ” หัวหน้าคณะวิชาเป็น “คณบดี” สามารถเปิดสอนได้ถึงระดับปริญญาเอก โดยยึดหลัก

ปรัชญาว่า “เป็นสถาบนัการศึกษาเพื�อพฒันาทอ้งถิ�น” สถาบนัราชภฏับุรีรัมย ์ไดข้ยายฐานการศึกษาโดย

เปิดโปรแกรมต่าง ๆ ซึ� งเป็นที�ต้องการและจําเป็นต่อการพัฒนาท้องถิ�น และได้เปิดสอนในระดับ

ปริญญาโท ในสาขาวิชาบริหารการศึกษา ในปีการศึกษา 2541 ในปีการศึกษา 2542 ไดเ้ปิดสอนเพิ�มอีก

หนึ�งสาขา คือ สังคมศาสตร์เพื�อการพฒันา ปีการศึกษาต่อมาไดเ้ปิดอีกหลายสาขา ไดแ้ก่ สาขาหลกัสูตร

และการสอน สาขาบริหารธุรกิจ สาขาวิจยัและการพฒันาทอ้งถิ�น และสาขารัฐประศาสนศาสตร์ โดยมี
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จุดมุ่งหมายเพื�อกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ทอ้งถิ�นตามปรัชญาของมหาวิทยาลยับริเวณรอบๆ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีร้านอาหารมากมายให้นักศึกษาสามารถเลือกรับประทานได้ตาม - 

ความชอบ มีร้านอาหารให้บริการมากมาย และมีอีกหลายทางเลือก 

นอกจากนี�  สถาบันการศึกษาก็เป็นปัจจัยหนึ� งที�ช่วยให้พฤติกรรมการบริโภคอาหารของ

นกัศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ถูกตอ้งตามโภชนาการ ตลอดจนพฤติกรรมผูบ้ริโภคอาหารดว้ย

และศูนย์อาหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยก็์ส่งผลต่อการบริโภคอาหารเช่นกัน เช่น ถ้าผู ้

ประกอบอาหารในโรงอาหารใส่ใจในการบริโภคของนักศึกษาอาหารที�ได้ก็จะสะอาด อร่อย ถูก

สุขลกัษณะ และมีคุณค่า กจ็ะทาํให ้นกัศึกษามองว่าอาหารภายในโรงอาหารมีคุภาพที�ดีได ้คณะผูว้ิจยัได้

ตระหนกัถึงความสนใจและ ห่วงใยต่อการบริโภคอาหารของนกัศึกษาภายในศูนยอ์าหาร  

จึงนาํการศึกษาวิจยัเรื�อง ความพึงพอใจของนกัศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ต่อการใชบ้ริการศูนย์

อาหารของมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์โดยมีจุดมุ่งหมายในการทราบถึงพฤติกรรมของนกัศึกษาว่าใส่ใจ

ในการใชบ้ริการศูนยอ์าหารมากนอ้ยเพียงใด เพื�อคาํนึงถึงคุณค่าทางโภคชนาการ ความสะอาด ประหยดั 

และทราบถึงราคาของอาหารในปัจจุบนัมีราคาสูงขึ�นจะมีผลทาํให้นกัศึกษาส่วนใหญ่หนัมารับประทาน 

อาหารภายในศูนยอ์าหารมากขึ�น 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวนี�  ผูว้ิจยัจึงสนใจที�จะทาํการสาํรวจความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร์ต่อการใชบ้ริการศูนยอ์าหารของมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมยเ์พื�อเป็นแนวทางในการ

ปรับปรุง พฒันางานบริการโภชนาการใหดี้ ยิ�งขึ�นต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ที�ศึกษา 

1. เพื�อศึกษาถึงระดับความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ต่อการใช้

บริการศูนยอ์าหารของมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

2. เพื�อศึกษาการใชบ้ริการศูนยอ์าหารภายในมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

3. เพื�อศึกษาถึงปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะต่างๆ ที�เกี�ยวกับใช้บริการศูนยอ์าหารของ

นกัศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ภายในมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์
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ขอบเขตการศึกษา 

1. ประชากรเพื�อการศึกษาวิจัย 

ผูว้ิจยัไดส้ํารวจความพึงพอใจของนกัศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ต่อการใชบ้ริการศูนย์

อาหารของมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ซึ� งจาํนวนนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยั

ราชภฏับุรีรัมยท์ั�งหมดจาํนวน 395 คน  

2. กลุ่มตวัอย่างเพื�อการศึกษาวจิัย  

    กลุ่มตวัอย่างเพื�อการศึกษาวิจัยครั� งนี� เป็นนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ต่อการใช้

บริการศูนยอ์าหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์กาํหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตาม สัดส่วนของ

ประชากรโดยใช้สูตรคาํนวณของ Taro Yamane (สิทธิ�  ธีรสรณ์, 2551) ที�ระดับความเชื�อมั�น 95% ได้

กลุ่มตวัอยา่ง  

3. ตวัแปรที�ศึกษา 

ตวัแปร ที�ใชใ้นการศึกษาวิจยัครั� งนี�  แบ่งเป็น  

    3.1ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 

    3.1.1 เพศ  

    3.1.2 ระดบัชั�นปี 

    3.1.3 จาํนวนวนัในการเขา้ใชบ้ริการศูนยอ์าหารต่อสัปดาห ์

    3.2 ตวัแปรตาม คือนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ต่อการใชบ้ริการศูนยอ์าหารของ

มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์แบ่งเป็น 3 ดา้น ดงันี�  

ดา้นที� 1 คุณภาพ  

ดา้นที� 2 ผูใ้หบ้ริการ  

ดา้นที� 3 สถานที�และสิ�งแวดลอ้ม  

 

สมมุติฐานของการศึกษา 

1. นักศึกษาที�มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนยอ์าหารมหาวิทยาลยัราชภัฏ

บุรีรัมย ์โดยภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนั  

2. นกัศึกษาชั�นปีที� 1-4 มีความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนยอ์าหารมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

โดยภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนั  
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3. นกัศึกษาที�มีจาํนวนวนัที�เขา้ใชบ้ริการศูนยอ์าหารต่อสัปดาห์ต่างกนั มีความพึงพอใจในการ

ใชบ้ริการศูนยอ์าหารมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์โดยภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนั 

 

ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้รับทราบถึงระดับความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ต่อการใช้

บริการศูนยอ์าหารของมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

2. ไดรั้บทราบเกี�ยวกบัปัญหาและอุปสรรคในการใช้บริการศูนยอ์าหารนักศึกษาสาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร์ต่อการใชบ้ริการศูนยอ์าหารของมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

3. ผูท้ี�เกี�ยวขอ้งสามารถนาํขอ้เสนอแนะต่างๆ ของผูใ้ชบ้ริการไปปรับปรุงแกไ้ขให้ดียิ�งขึ�น  

4. ร้านคา้ต่างๆ สามรถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดต้รงตามเป้าหมาย 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร ไดแ้ก่ นกัศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ชั�นปีที� 1-4 จาํนวน 395  คน 

2. กลุ่มตัวอย่าง ไดจ้ากการสุ่มจากประชากรโดยกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง ตามสูตรของ

ตาราง ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane)   ที�ระดบัความเชื�อมั�น 95.5% และความคลาด เคลื�อน 

±5% (ประสิทธิ�  สุวรรณรักษ.์ 2542:146) ไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่ง 199  คน แลว้ทาํการเลือกแบบ

บงัเอิญ (Accidental Sanipling)  

 

เครื�องมือที�ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

�. ลกัษณะเครื�องมือ 

เครื�องมือที�ใชใ้นการลงมือที�ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น � ตอน คือ 

ตอนที� � เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ

รายการ 

ตอนที� � เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการให้บริการศูนยอ์าหาร

ของมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ 
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ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมานคา่ (Rating Scale) � ระดบั ซึ�งกาํหนดความพึงพอใจ

ของนกัศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ต่อการใชบ้ริการศูนยอ์าหารของมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์

โดยมีเกณฑใ์หน้ํ�าหนกัคะแนนดงันี�  

�  หมายถึง ความพึงพอใจมากที�สุด  

�  หมายถึง ความพึงพอใจมาก  

�  หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง  

�  หมายถึง ความพึงพอใจนอ้ย 

�  หมายถึง ความพึงพอใจนอ้ยที�สุด  

ตอนที� � เป็นแบบสอบถามปลายเปิด(Open-ended Foam) เกี�ยวกบัความคิดเห็นและ

ขอ้เสนอแนะอื�น ๆ 

�. ขั�นตอนการสร้างเครื�องมือ  

ในการสร้างแบบสอบถามงานวิจยัในครั� งนี�  ผูว้จิยัไดด้าํเนินการดงันี�  

    �.� ศึกษาขอ้มูลเกี�ยวกบัเรื�องที�จะทาํการศึกษาวิจยัโดยการศึกษาจากเอกสาร ผลงานการวจิยั

ที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดกรอบเนื�อหาของ แบบสอบถาม 

    �.� จดัทาํแบบสอบถามที�ประกอบดว้ยคาํถามและคาํตอบที�ตอ้งการเพื�อตอบ วตัถุประสงคท์ี�

ตอ้งการ นาํแบบสอบถามที�สร้างขึ�นเสนออาจารยท์ี�ปรึกษา เพื�อพิจารณาและตรวจสอบความถูกตอ้ง

นาํมาปรับปรุงแกไ้ข 

    �.� นาํแบบสอบถามที�ไดรั้บคาํแนะนาํแกไ้ข จากอาจารยที์�ปรึกษาว่าถูกตอ้งตาม เนื�อหา แลว้

นาํไปใหผู้เ้ชี�ยวชาญ จาํนวน � ท่าน ตรวจพิจารณาความเที�ยงตรงเชิงเนื�อหา (Content Validity) 

ผูเ้ชี�ยวชาญประกอบดว้ย 

    �.�.� ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สถาพร วิชยัรัมย ์อาจารยม์หาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

    �.�.� อาจารย ์ดร.ภทัรพล ทศมาศ อาจารยม์หาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

    2.3.3 อาจารยร์ชต อุบลเลิศ อาจารยม์หาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

2.4 นาํแบบสอบถามกลบัไปให้อาจารยที์�ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้งอีกครั� งแลว้นาํไปแกไ้ข

ใหดี้ยิ�งขึ�น 

2.5 นาํแบบสอบถามที�ไดรั้บการแกไ้ขสมบูรณ์แลว้ ไปทดลองใช ้(Try out) กบันกัศึกษา

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน จาํนวน 30 คนโดยมีอาจารยที์�ปรึกษาและมีผูเ้ชี�ยวชาญให้คาํแนะนาํในการ

พฒันาเครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัแลว้เพื�อทดสอบความเชื�อมั�นของแบบสอบถาม 
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2.6 นาํแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาความเชื�อมั�น (Reliability) โดยใชส้ัมประสิทธิ�  อลัฟา 

(Alpha Coeficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ไดค่้าความเชื�อมั�นแบบสอบถามทั�งฉบบัมีค่า

เท่ากบั  0.77 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผูท้าํการวิจยัไดด้าํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลตามลาํดบัขั�นตอน ดงันี�  

1. ผูว้ิจยัไดข้อความอนุเคราะห์จากคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั

บุรีรัมย ์ขอออกหนงัสือเพื�อแนะนาํตวัผูวิ้จยั เพื�อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

2. ผูว้ิจยัดาํเนินการแจกแบบสอบถามใหก้บัผูรั้บบริการที�มาใชบ้ริการของศูนยอ์าหาร 

มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

3. ผูว้ิจยัเก็บแบบสอบถามดว้ยตนเองจากกลุ่มตวัอยา่ง เพื�อนาํกลบัมาตรวจสอบ หาความ

สมบูรณ์และความถูกตอ้งของแบบสอบถาม 

4. แบบสอบถามจาํนวน 199 ฉบบั เก็บรวบรวมขอ้มูลได ้ 199 ฉบบั คิดเป็น ร้อยละ 100 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื�อดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ในการจดัทาํขอ้มูลผูวิ้จยัไดด้าํเนินการดงันี�  

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกตอ้งของแบบสอบถามแต่ละฉบบั 

2. ลงรหัสแบบสอบถาม  

3. กาํหนดตวัเลขแทนค่าขอ้มูลในแบบสอบถามแต่ละขอ้ แลว้บนัทึกขอ้มูล  

4. ประมวลผลดว้ยคอมพวิเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ  

การวเิคราะห์ข้อมูลดาํเนินการดงันี�  

1. ข้อมูลทั�วไปของผู ้ตอบแบบสอบถามวิ เคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี�หาค่าร้อยละ 

(Percentage) แลว้นาํเสนอเป็นตารางแสดงจาํนวนและร้อยละ 

2. ศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ การหาค่าเฉลี�ย (Mean) และ

ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3. ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะที�เป็นคาํถามปลายเปิดนํามาวิเคราะห์เชิงเนื�อหา (Content 

Analysis) โดยจัดคําตอบเข้าประเด็นเดียวกันแจกแจงความถี�หาค่าร้อยละเสนอข้อมูลเป็นตาราง

ประกอบคาํบรรยาย 
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4. เกณฑ์การแปลความหมายข้อมูล การแปลความหมายของค่าเฉลี�ย ได้กาํหนด ขอบเขต

ค่าเฉลี�ย ดงันี�  (บุญชม ศรีสะอาด. 2535 : 111)  

 

ค่าเฉลี�ย      ความหมาย 

4.21 - 5.00    มีความพึงพอใจมากที�สุด 

3.41 - 4.20    มีความพึงพอใจมาก 

2.61 – 3.40    มีความพึงพอใจปานกลาง 

1.81 – 2.60    มีความพึงพอใจนอ้ย 

1.00 - 1.80    มีความพึงพอใจนอ้ยที�สุด 

 

สรุปผลการวจิัย 

จากการศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ต่อการใชบ้ริการศูนย์

อาหารของมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์คณะผูว้จิยัสรุปผลการวิจยัไดด้งันี�  

 1. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพงึพอใจของนกัศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ต่อ

การใชบ้ริการศูนยอ์าหารของมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที�สุด เมื�อ

พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากที�สุด ดา้นที�ไดค่้าเฉลี�ยมากที�สุดดา้นผูใ้ห้บริการ อยู่

ในระดบัมากที�สุด  

2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพงึพอใจของนกัศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ต่อ

การใชบ้ริการศูนยอ์าหารของมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์มีเพศต่างกนั โดยภาพรวมและรายดา้น ไม่

แตกต่างกนั  

3. ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ�มเติม 

 3.1 ดา้นคุณภาพความพงึพอใจของนกัศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ต่อการใชบ้ริการศูนย์

อาหารของมหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์โดยสินคา้และลกัษณะสาํคญัที�เป็นไปตามความตอ้งการของ

ลูกคา้ เช่น ควรมีการปรับราคาและปริมาณอาหารที�เพิ�มขึ�น ควรเพิ�มปริมาณอาหาร ควรปรับราคาอาหาร

ใหล้ดลงอีกหน่อย ควรเพิ�มร้านคา้ใหมี้อาหารหลากหลายกวา่นี�  

 3.2 ดา้นผูใ้หบ้ริการความพึงพอใจของนกัศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ต่อการใชบ้ริการ

ศูนยอ์าหารของมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมยโ์ดยตอ้งเป็นผูม้ีบุคลิกภาพดีแต่งกายสะอาดเรียบร้อยมีกิริยา
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วาจาสุภาพไม่หยาบคายมีสุขภาพแขง็แรงมีความกระตือรือร้น เช่น  แม่คา้มีมนุษยสัมพนัธ์ที�ดีต่อ

ผูใ้ชบ้ริการ แม่คา้ใหบ้ริการสะดวกไม่ยุง่ยาก แม่คา้มีความกระตือรือร้นต่อการใหบ้ริการ 

 3.3 ดา้นสถานที�และสิ�งแวดลอ้ม ความพึงพอใจของนกัศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ต่อ

การใชบ้ริการศูนยอ์าหารของมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมยโ์ดยการจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้อื�อต่อการทาํงาน 

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น โตะ้ เกา้อี�  สาํหรับรับประทานอาหารมีความสะอาด ควรเพิ�มพดัลมและโต๊ะ

ใหเ้พียงพอ ควรเพิ�มสถานที�จอดรถ 

 

อภปิรายผล 

จากการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ต่อการใชบ้ริการศูนย์

อาหารของมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ทั� ง � ด้าน ดา้นคุณภาพ ดา้นผูใ้ห้บริการ และดา้นสถานที�และ

บริการ คณะผูว้ิจยัสรุปผลการวิจยัไดด้งันี�  

1.จากผลการวิจยัผลการวิจยั พบว่า โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมากที�สุด ทั�งนี� อาจเป็นเพราะความพึงพอใจ

ของนกัศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ต่อการใชบ้ริการศูนยอ์าหารของมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

สอดคลอ้งกับผลงานวิจยัของ วิจิตรา ยวดยิ�ง (2553:บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเรื� อง การบริหารจดัการพื�นที�

อาคารโรงอาหาร (ส่วนรับประทานอาหาร) ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดกรณีศึกษา มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

บางเขน โดยการสังเกตพบว่าโรงอาหารของมหาวิทยาลยัศรีปทุม บางเขน ควรใชชุ้ดโต๊ะ เกา้อี�  เพื�อการ

รับประทานอาหารแบบมีนํ�าหนกัเบา เพื�อการจดัเก็บไดง่้าย ประหยดัพื�นที�สามารถใชพ้ื�นที�จดัเกบ็ทางตั�ง

ไดท้าํความสะอาดง่าย เมื�อมีการเคลื�อนยา้ยก็สามารถนาํมาจดัไวต้ามเดิมไดง่้าย ให้ความรู้สึก โปร่งโล่ง 

และดูเป็นระเบียบ รวมทั�งวิธีการจดัอยา่งการตีช่องนั�นมีประโยชน์ คือ จดัระเบียบโต๊ะไดง่้าย ไดจ้าํนวน

ที�นั�งเพิ�มขึ�นและมีช่องทางเดินระหว่างแถวกวา้งขึ�น 

 2. เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น สามารถอภปิรายไดด้งันี�  

     2.1 จากผลการวิจัย พบว่า ด้านคุณภาพ โดยภาพรวม อยู่ระดับมากที�สุด ทั� งนี� อาจเป็น

เพราะว่านักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ต่อการใช้บริการศูนยอ์าหารของมหาวิทยาลยัราชภฏั

บุรีรัมย ์ตอ้งเป็นมาตรฐานของอาหารและเครื�องดื�ม ความสะอาดของภาชนะบรรจุอาหาร หมอ้นํ�าร้อน

สําหรับล้างช้อน-ส้อม ความใหม่ ความร้อนของ อาหารอยู่ในอันดับมากที�สุด และมีความพอใจใน 

รสชาติของอาหารและเครื�องดื�มความหลากหลายของอาหาร ความสะอาดของอาหารและเครื�องดื�ม 

สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ธีราลกัขณ์ ยทุธศกัดิ� เดโช (���� : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาวิจยัเรื�อง ความพึง

พอใจของผูใ้ช้ไฟฟ้าในดา้นคุณภาพการบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผลการศึกษาพบว่า ความพึง
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พอใจของผูใ้ช้ไฟฟ้าต่อคุณภาพบริการอยูใ่นระดับมากโดยมีความพึงพอใจในด้านคุณภาพและความ

เชื�อถือไดข้ององคก์รมากที�สุดรองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นความปลอดภยัดา้นความไวว้างใจดา้นความสามารถ

ของบุคลากรดา้นความมีนํ� าใจของบุคลากรดา้นการเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ดา้นการตอบสนองลูกคา้ด้าน

การติดต่อสื�อสารดา้นการให้บริการอยา่งกา้วหนา้และดา้นการเขา้ถึงลูกคา้ตามลาํดบัสาํหรับปัจจยัที�มีผล

ต่อความพึงพอใจของผูใ้ชไ้ฟฟ้าไดแ้ก่อายมุีผลต่อความพึงพอใจในดา้นความปลอดภยัระดบัการศึกษามี

ผลต่อความพึงพอใจในดา้นการใหบ้ริการอยา่งกา้วหนา้คา้นการเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ดา้นความปลอดภยั

และภาพรวมอาชีพมีผลต่อความพึงพอใจในด้านความสามารถของบุคลากรคา้นการให้บริการอย่าง

กา้วหน้าคา้นการเขา้ใจและรู้จักลูกคา้ด้านคุณภาพและความเชื�อถือได้ขององคก์รดา้นความปลอดภยั

และภาพรวมรายไดมี้ผลต่อความพึงพอใจในดา้นการตอบสนองลูกคา้คา้นการให้บริการอยา่งกา้วหนา้

และด้านการเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ประเภทของผูใ้ชไ้ฟฟ้ามีผลต่อความพึงพอใจในด้านการเขา้ถึงลูกคา้

ดา้นการติดต่อสื�อสารดา้นการตอบสนองลูกคา้คา้นการให้บริการอยา่งกา้วหน้าคา้นคุณภาพและความ

เชื�อถือไดข้ององคก์รและภาพรวมและสถานที�ตั�งของผูใ้ชไ้ฟฟ้ามีผลต่อความพึงพอใจในดา้นการเขา้ถึง

ลูกคา้ดา้นการติดต่อสื�อสารดา้นการให้บริการอยา่งกา้วหน้าดา้นการเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้และดา้นความ

มีนํ�าใจของบุคลากร 

     2.2 จากผลการวิจัย พบว่า ด้านผูใ้ห้บริการ โดยภาพรวม อยู่ระดับมากที�สุด ทั� งนี� อาจเป็น

เพราะว่านักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ต่อการใช้บริการศูนยอ์าหารของมหาวิทยาลยัราชภฏั

บุรีรัมย ์มีความพึงพอใจใน การมีมนุษยส์ัมพนัธ์ที�ดี ใชว้าจา สุภาพ มีความเอาใจใส่ต่อลูกคา้ ให้บริการ

ด้วยความเต็มใจของพ่อคา้–แม่คา้ และมีความพึงพอใจในการแต่งกายสะอาด และสุภาพของพ่อคา้-

แม่คา้ ผูใ้หบ้ริการ สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ หิรัญญา กลางนุรักษ ์(2562:บทคดัยอ่)ผลการวิจยัพบว่า 

ปัจจัยในภาพรวมมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการโต๊ะจีนของสมาคมโต๊ะจีนจังหวดันครปฐม ใน

ระดบัมากมีค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.91 เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าปัจจยัการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโต๊ะจีนของสมาคมโต๊ะจีนจงัหวดันครปฐมเป็นลาํดบัแรกมีค่าเฉลี�ยสูงสุดการ

ทดสอบสมมติฐานปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ดา้นราคาดา้นผูใ้ห้บริการดา้นกระบวนการบริการการส่งเสริม

การตลาดและดา้นมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโต๊ะจีน

ของสมาคมโต๊ะจีนจงัหวดันครปฐม (Sig (2-tailed) <0.05 และสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั (r> 0) นั�น

หมายความว่ายิ�งผูใ้ชบ้ริการโต๊ะจีนไดรั้บการกระตุน้หรือส่งเสริมดว้ยปัจจยัดา้นผลิตภณัฑด์า้นราคาดา้น

ผูใ้ห้บริการดา้นกระบวนการบริการการส่งเสริมการตลาดและดา้นมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารมาก
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เท่าไหร่จะยิ�งทาํให้มีโอกาสตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโต๊ะจีนของสมาคมโต๊ะจีนจงัหวดันครปฐมมาก

ยิ�งขึ�นซึ�งผูป้ระกอบการโต๊ะจีนควรใหค้วามสาํคญัคาํสาํคญั: โต๊ะจีน, สมาคมโต๊ะจีน, การบริการโตะ๊จีน 

     2.3 จากผลการวิจยั พบว่า ดา้นสถานที�และสิ�งแวดลอ้ม โดยภาพรวม อยูร่ะดบัมากที�สุด ทั�งนี�

อาจเป็นเพราะว่านกัศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ต่อการใชบ้ริการศูนยอ์าหารของมหาวิทยาลยั

ราชภฏับุรีรัมย ์สอดคลอ้งกับผลงานวิจัยของ กิโต่ย พมมะนีวง (2554 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาวิจัยเรื� อง 

การศึกษาสิ� งแวดล้อมในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ในแขวงเซกอง ประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผลการวิจยัพบว่า 

1. นกัเรียนทั�งในและนอกเขตเทศบาลแขวงและนกัเรียนที�เรียนชั�นเรียนที�ต่างกนั มีความ 

คิดเห็นว่าโรงเรียนมีสิ�งแวดลอ้มในการเรียนรู้ที�ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้เกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้มภายนอก 

โรงเรียน อยูใ่นระดบับางครั� งมากที�สุด โดยมีค่าเฉลี�ย 2.93 - 3.21ค่าเบี�ยงเบนมาดฐาน 0.66 - 0.47 

2. นกัเรียนทั�งในและนอกเขตเทศบาลแขวงและนกัเรียนที�เรียนชั�นเรียนที�ต่างกนั มีความ 

คิดเห็นว่าโรงเรียนมีสิ�งแวดลอ้มในการเรียนรู้ที�ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้เกี�ยวกบัวิทยาศาสตร์ อยูใ่น 

ระดบับางครั� งมากที�สุด โดยมีค่าเฉลี�ย 2.75 - 3.43 ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน 0.41- 0.69 

3. นกัเรียนทั�งในและนอกเขตเทศบาลแขวงและนกัเรียนที�เรียนชั�นเรียนที�ต่างกนั มีความ 

คิดเห็นว่าโรงเรียนมีสิ�งแวดลอ้มในการเรียนรู้ที�ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้เพื�อการแสดงความคิดเห็น 

อยูใ่นระดบับางครั� งโดยมีคา่เฉลี�ย 2.79 -3.40 ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน 0.57 - 0.66 

4. นกัเรียนทั�งในและนอกเขตเทศบาลแขวงและนกัเรียนที�เรียนชั�นเรียนที�ต่างกนั มีความ 

คิดเห็นว่าโรงเรียนมีสิ� งแวดล้อมในการเรียนรู้ที�ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้เพื�อที�จะเรียน อยู่ในระดับ

บางครั� งมากที�สุด โดยมีค่าเฉลี�ยอยู ่2.55-3.09 ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน 0.67 - 0.85 

5. นกัเรียนทั�งในและนอกเขตเทศบาลแขวงและนกัเรียนที�เรียนชั�นเรียนที�ต่างกนั มีความ 

คิดเห็นว่าโรงเรียนมีสิ�งแวดลอ้มในการเรียนรู้ที�ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้เพื�อการติดต่อสื�อสาร 

อยูใ่นระดบับางครั� งมากที�สุด โดยมีคา่เฉลี�ย 2.93-3.41 ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน 0.55 - 0.71 

3. เปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ต่อการใชบ้ริการศูนย์

อาหารของมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

     3.1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ต่อการใช้บริการศูนยอ์าหารของมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมยที์�มีเพศ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ซึ� ง

สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ เกษร สุขสมโสตร์ (2552:บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจ

และความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจศูนยอ์าหารในจังหวดัพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า 
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ผู ้บริโภคส่วนใหญ่รับประทานอาหารที� ศูนย์อาหารในห้างสรรพสินค้าประเภทอาหารตามสั� ง

รับประทานอาหารช่วงกลางวนัค่าใชจ่้ายต่อครั� ง ���-��� บาทความถี�ในการใชบ้ริการมากกว่า � ครั� งต่อ

สัปดาห์และความตอ้งการในการใชบ้ริการครั� งต่อไปเพิ�มขึ�น � ครั� งปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจบริโภค

อาหารในศูนยอ์าหารดา้นผลิตภณัฑ์และบริการดา้นราคาดา้นการส่งเสริมการขายและดา้นช่องทางการ

จดัจาํหน่ายมีผลต่อการตดัสินใจมากที�สุดผูบ้ริโภคที�มีขอ้มูลส่วนบุคคลต่างกนัมีการตดัสินใจบริโภค

อาหารในศูนยอ์าหารไม่แตกต่างกันผูบ้ริโภคที� มีพฤติกรรมของผูบ้ริโภคศูนย์อาหารต่างกันมีการ

ตดัสินใจบริโภคอาหารในศูนยอ์าหารไม่แตกต่างกนัสถานภาพสมรสของผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์กบั

พฤติกรรมการใชบ้ริการศูนยอ์าหารของประชาชนความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจศูนยอ์าหารใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบว่ามีความเป็นไปได้ในการลงทุนทางด้านการเงินวงเงินที�ลงทุนอยู่ที� 

1,500,000 2,000,��� บาทระยะเวลาคนืทุนมีค่าเท่ากบั � ปี � เดือน � วนัมูลค่าปัจจุบนัสุทธิที�อตัราคิดลด

ร้อยละ � มีค่าเท่ากับ �.���,��� บาทอัตราผลตอบแทนจากโครงการมีค่าเท่ากับร้อยละ �� ซึ� งมีค่า

มากกว่าอัตราดอกเบี� ยเงินกูข้องธนาคารพาณิชยท์ี�ร้อยละ � และอัตราผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่ายมีค่า

เท่ากบั �.���� เท่า 

 

ข้อเสนอแนะ  

จากการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ต่อการใชบ้ริการศูนย์

อาหารของมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์พบว่า การใชบ้ริการศูนยอ์าหารของมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะในการนาํไปใช ้ดงันี�  

�. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 

   �.� นกัศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

ขอ้เสนอเชิงคุณภาพต่อการแกไ้ขปัญหาและแนวทางการปรับปรุง เป็นสิ�งที�สําคญัในการพฒันาศูนย์

อาหารของมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมยถื์อเป็นหัวใจของนกัศึกษาและเป็นสิ�งที�จาํเป็นที�มีความจาํเป็นใน

การพฒันาคุณภาพชีวติ 

   �.� ภาครัฐและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

ขอ้เสนอเชิงนโยบายต่อการแก้ไขปัญหาและแนวทางการปรับปรุงและเป็นสิ� งที�สําคญัการจัดการ

แกปั้ญหาต้องยึดถึงด้านคุณภาพ ด้านผูใ้ห้บริการและด้านสถานที�และสิ�งแวดล้อม เพื�อให้นักศึกษา

เขา้ถึง มีส่วนร่วมในการพฒันาการบริหารจดัการศูนยอ์าหารใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
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�. ข้อเสนอแนะเพื�อการวจิัยครั�งต่อไป 

        �.� ควรศึกษาแนวทางการใชบ้ริการศูนยอ์าหารของมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ที�นักศึกษา

มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมยต์อ้งการเพื�อให้ได้ขอ้มูลที�ตรงกบัความตอ้งการของนักศึกษามากที�สุดจะ

สามารถนาํไปเป็นแนวทางในการเขา้ใชบ้ริการศูนยอ์าหารต่อไป 

        �.� ควรมีการศึกษาวิจัยถึงปัญหาและอุปสรรคของการบริการที�เกี�ยวกบัใชบ้ริการศูนยอ์าหาร

ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมยภ์ายในมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

        �.� ควรทาํการวิจยัเชิงคุณภาพ เพื�อเกบ็รวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงลึกเกี�ยวกบัการใช้

บริการศูนยอ์าหารของมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์
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ความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตาํบลลาํปลายมาศ  

อาํเภอลําปลายมาศ จงัหวัดบุรีรัมย์ 

The Satisfaction of the People with the Service of the Lam Plai Mat Subdistrict 

Municipality in Lam Plai Mat District, Buriram Province 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยครั� งนี� มีจุดประสงค์ 1) เพื�อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของ

เทศบาลตาํบลลาํปลายมาศ จังหวดับุรีรัมย ์2) เพื�อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนในเขต

เทศบาลตาํบลลาํปลายมาศ จาํแนกตามเพศ ต่างกนัมีความคิดเห็นต่อความพึ�งพอใจของประชาชนที�มีต่อ

การให้การบริการของเทศบาลที�แตกต่างกนั และ 3) เพื�อเป็นขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายการใหบ้ริการของ

เทศบาลตาํบลลาํปลายมาศ แบ่งเป็น � ดา้น คือ ดา้นพฒันาโครงสร้างพื�นฐาน ดา้นส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ดา้นการจดัระเบียบชุมชนสังคม ดา้นการรักษาความสงบเรียบร้อย ดา้นศิลปะวฒันธรรมจารีตประเพณี

และภูมิปัญญาทอ้งถิ�น การเก็บรวบรวมขอ้มูล เครื�องมือเป็นคาํถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) แบ่งเป็น � ระดบั โดยเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง ��� คน  มีค่าความเชื�อมั�นเท่ากบั �.�� 

สถิติที�ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี�ย  ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี�ยในกรณีที�มีกลุ่ม

ตวัอยา่ง � กลุ่ม ใชก้ารวิเคราะห์ค่าที (T-Test) 

ผลการศึกษาพบว่าความคิดเห็นของประชาชนเกี�ยวกบัความพึงพอใจของประชาชนที�มีต่อการให้บริการ

ของเทศบาลตาํบลลาํปลายมาศ อาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื�อ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกดา้นอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาํดับที�มีค่าเฉลี�ยสูงไปหาตํ�าดังนี�  ด้าน

ศิลปะวฒันธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถิ�น ดา้นพฒันาโครงสร้างพื�นฐาน ดา้นการจดัระเบียบ

ชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย และดา้นดา้นส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตามลาํดบั 

 

คาํสําคญั: ความพงึพอใจ, การบริการ, เทศบาลตาํบล 
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Abstract 

The purpose of this research is 1) to study the people's satisfaction with the services of the 

Lam Plai Mat Municipality. Buriram Province 2) to compare the satisfaction of the people of the 

municipality of Lam Plai Mat, classified by gender, with opinions on the people's dependence on the 

service of the municipalities and ) As a suggestion for the service policy of the Tambon Lam Plai Mat 

Municipality, divided into 4 areas: infrastructure development; Quality of life 

promotion Organization of social community In keeping order In arts, culture, traditions and local 

wisdom Data collection The (Rating scale) question was divided into 5 levels by collecting data from 

a sample of 257 people with a confidence value of 0.77. Statistics used to analyze the data were 

percentage, mean, standard deviation. Mean value in the case of 2 groups of samples using T-Test. 

The results of the study found that the public opinion on the people's satisfaction towards the 

service of the municipality of Tambon Lam Plai Mat. Lam Plai Mat District Buriram Province The 

overall picture is at a high level. When considered individually, it was found that All aspects are at a 

high level. In the order with high to low mean as follows In arts, culture, traditions and local wisdom 

Infrastructure development Organizing the community, society and maintaining peace And in terms 

of promoting quality of life, respectively 

 

Keywords: satisfaction, service, district municipality 

 

บทนํา 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที� � ฉบบัที� � ฉบบัที� �� ฉบบัที��� และฉบบัที� �� 

มีแนวนโยบายที�มุ่งเนน้การกระจายอาํนาจและการบริหารจดัการภาครัฐและเอกชน ซึ� งสอดคลอ้ง กบั

กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พ.ศ.���� มาตรา �� รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น

เป้าหมายการพฒันาประเทศอย่างย ั�งยนื ตามหลกัธรรมาภิบาลเพื�อใชเ้ป็นกรอบในการจดัทาํแผนต่าง ๆ 

ให้สอดคลอ้งและบูรณาการกนัเพื�อให้เกิดเป็น พลงัผลกัดนัร่วมกนัไปสู่เป้าหมายดงักล่าวการจดัทาํ การ

กาํหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที�จะบรรลุเป้าหมาย และสาระที�พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติ ให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์และวิธีการที�กฎหมายบญัญตัิ ทั�งนี�  กฎหมายดงักล่าวตอ้งมีบทบญัญตัิเกี�ยวกบั การมีส่วนร่วม

และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั�วถึงดว้ยยทุธศาสตร์ชาติ เมื�อไดป้ระกาศ



   

 1219 

ในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ให้ใชบ้งัคบัได ้(สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา, ����) และพระราชบญัญติั 

กาํหนดแผนขั�นตอนการกระจายอาํนาจ ให้แก่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น พ.ศ. ���� ไดก้าํหนดให้

ทอ้งถิ�นสามารถปฏิบตัิภารกิจในการจดัการ ให้บริการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน ที�อาศยั

อยูใ่นทอ้งถิ�นได้อยา่งมีประสิทธิภาพและ ตรงตามเป้าหมาย ซึ� งสอดคลอ้งกบัแนวทางการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย อนัเป็นการ ปกครองของประชาชน โดยประชาชน เพื�อประชาชน โดยตอ้งการ

ให้ประชาชนไดมี้โอกาสเขา้มา มีสิทธิ� มีเสียงในการปกครองตนเอง หรือเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรม

ทางการเมือง (สาํนกังาน คณะกรรมการกฤษฎีกา ����) ปัจจุบนั การดาํเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐบาล 

หรือเอกชน เน้นความสาํคญัในดา้นการ ให้บริการ ถา้บริษทัใดมีระบบการให้บริการลูกคา้ที�ดี ก็จะเป็น

ที�ถูกใจของลูกคา้ ไดรั้บการยกยอ่ง และทาํให้ลูกคา้พอใจที�จะมารับการบริการในครั� งต่อ ๆไปอยา่งเต็ม

ใจ เช่น ร้านสะดวกซื�อ ที�มี บริการรับชาํระค่าบริการต่าง ๆ ในจุดเดียว ซึ� งลูกคา้ที�มารับบริการสามารถ

ชาํระค่าบริการต่าง ๆ เช่น ค่าโทรศพัท์ ค่านํ� า ค่าไฟ ค่าบตัรเครดิต เป็นตน้ สามารถชาํระได้ในที�เดียว 

สะดวกทุกเวลาที�ตอ้งการ ใช้บริการ ซึ� งได้รับการบริการที�ดี และรวดเร็ว เพียงเขา้ไปใชบ้ริการที�ร้าน

สะดวกซื�อแห่งนั�น เทศบาลเป็นหน่วยงานหนึ�ง ที�มีหน้าที�ดูแลความเป็นอยูข่องประชาชน ที�อาศยัอยูใ่น 

พื�นที�ของเขตเทศบาล ให้มีความเป็นอยู่ที�ดี และความปลอดภยัในทุก ๆ ด้าน รวมทั�งยงัตอ้งดูแล เรื�อง

สาธารณสุขและสิ�งแวดลอ้มให้กบัชุมชน และตอ้งส่งเสริม บาํรุง สิ�งอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ รวมทั�ง

ดา้นการคมนาคม ดา้นการรักษาความสะอาด ดา้นสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มี เพียงพอต่อความ

ตอ้งการของประชาชน และดา้นการบริการในดา้นต่าง ๆ ภายในพื�นที�เขตเทศบาล 

และแนวทางในการพฒันา เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัปัญหาและความตอ้งการของประชาชน ซึ� งทาง

เทศบาลตาํบลเทศบาลตาํบลลาํปลายมาศ อาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์ไดมี้นโยบายในการ พฒันา

ชุมชน เพื�อให้สามารถแกไ้ขปัญหาและตอบสนองความตอ้งการของประชาชนอยา่งรวดเร็ว และทนัต่อ

ความต้องการ โดยได้กาํหนดยุทธศาสตร์ลาํปลายมาศ พบว่าประชาชนเกิดปัญหา ด้านโครงสร้าง

พื�นฐาน และระบบบริการ เนื�องจากในปัจจุบัน เทศบาลตําบลลาํปลายมาศ มีการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจต่อนขา้งมาก มีการเพิ�มจาํนวนประชากร และการขยายตวัของ ครัวเรือนเพิ�มมากขึ�นเป็นลาํดบั 

ประกอบกบัระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการค่อนขา้งจะดาํเนินการเต็มพื�นที� แต่ก็มีบางพื�นที�ที�

ทางระบายนํ� าและถนนที�เกิดการชาํรุดเสียหาย และปัญหาสุดทา้ยที�เห็นไดเ้ด่นชดัที�สุดก็คือปัญหาดา้น

ความแออัดของตลาดสด รวมทั� งควนัไฟที�พ่อคา้แม่คา้ ขายของจําพวก ปิ� ง ย่าง ได้ส่งกลิ�นรบกวน

ประชาชนและร้านคา้ที�อาศัยอยู่บริเวณรอบ ๆ ก่อให้เกิด ความรําคาญ และเจ็บป่วยขึ�นได้ ( เทศบาล

ตาํบลลาํปลายมาศ. 2550)เทศบาลตาํบลลาํปลายมาศ จึงจาํเป็นตอ้งมีการบริการให้กบัประชาชน ตาม
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หลกัการของการบริการให้กบัประชาชนผูอ้ยูอ่าศยัในเขตเทศบาล ด้วยความเสมอภาค และตอ้งมีความ

ต่อเนื�องในการให้บริการ ซึ� งตอ้งมีการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงเพื�อให้ทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา และตามความ

ตอ้งการของประชาชน ดงันั�นเทศบาลตาํบลลาํปลายมาศจึงตอ้งมีภารกิจในหลายๆด้าน ที�ตอ้งบริการ 

และอาํนวยความสะดวกใหก้บัประชาชนในเขตพื�นที�ที�รับผดิชอบ ซึ� งประชาชนจะตอ้งไดรั้บการบริการ

จากทางเทศบาลเป็นอยา่งดี 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ในการสร้างความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ เทศบาล

ตาํบลลาํปลายมาศ ถือว่า มีความสําคญัอย่างยิ�ง ที�จะทาํให้การบริหารงานของเทศบาลตาํบล ลาํปลาย

มาศ ประสบความสําเร็จ เป็นไปตามวตัถุประสงค์ที�ตั�งไว ้โดยจะตอ้งให้บริการอย่างทั�วถึง และเสมอ

ภาค อย่างเป็นธรรม ดังนั� นผูว้ิจัยจึงมีความสนใจที�จะศึกษาถึงความพึงพอใจของประชาชน ต่อการ 

ใหบ้ริการของเทศบาลตาํบลลาํปลายมาศ ว่าประชาชนมีความพึงพอใจมากนอ้ยเพียงใด เพื�อเป็น ขอ้มูล

ในการจดัการบริหารงานดา้นการบริการประชาชนใหมี้ประสิทธิภาพยิ�งขึ�น 

 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพื�อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตาํบลลาํปลายมาศ 

อาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์

2. เพื�อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลลาํปลายมาศ จาํแนกตาม

เพศ ต่างกนัมีความคิดเห็นต่อความพึ�งพอใจของประชาชนที�มีต่อการให้การบริการของเทศบาลตาํบลลาํ

ปลายมาศ แตกต่างกนั  

3. เพื�อเป็นขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายการให้บริการของเทศบาลตาํบลลาํปลายมาศ 

 

ความสําคัญของการวิจัย 

1. ทาํให้ทราบถึงความพึงพอใจของประชาชน ที�มีต่อการให้บริการของเทศบาล ตาํบลลาํปลาย

มาศ อาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์

2. ทาํให้ทราบถึงความพึงพอใจของประชาชน ในเขตเทศบาลตาํบลลาํปลายมาศ อาํเภอลาํ

ปลายมาศ จังหวดับุรีรัมย ์ที�มีความแตกต่างในปัจจัยดา้นเพศ ต่างกนัมีความคิดเห็นต่อความพึ�งพอใจ

ของประชาชนที�มีต่อการให้การบริการของเทศบาลตาํบลลาํปลายมาศ แตกต่างกนั 
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3. ทาํให้ทราบถึงขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายการให้บริการ ของเทศบาลตาํบลลาํปลายมาศ อาํเภอ

ลาํปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมยใ์ห้มีประสิทธิภาพ เพื�อให้สอดคลอ้งกบัความต้องการของประชาชนมาก

ยิ�งขึ�น 

 

ขอบเขตของการวจิัย 

1. ขอบเขตด้านเนื�อหา 

การวิจยัในครั� งนี�  มีขอบเขตในการศึกษาความพึงพอใจของประชาชน ที�มีต่อการให้บริการของ

เทศบาลตาํบลลาํปลายมาศ อาํเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยศึกษาเฉพาะ กิจกรรม � ด้าน(               

(จิรฐา ทิศกระโทก. 2551.) 

1.1 ดา้นพฒันาโครงสร้างพื�นฐาน 

1.2 ดา้นส่งเสริมคุณภาพชีวิต  

1.3 ดา้นการจดัระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  

1.4 ดา้นศิลปะวฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถิ�น  

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

2.1 ประชากร ไดแ้ก่ประชาชนที�อาศยัอยู่ในเขตเทศบาลตาํบลลาํปลายมาศ อาํเภอลาํ

ปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์จาํนวน 10 ชุมชน  ซึ� งมีประชากร จาํนวน �,��� คน (เทศบาลตาํบล

ลาํปลายมาศ. 2563 ) 

2.2 กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มประชากรโดยใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro 

Yamane) จาํนวนทั�งสิ�น �� คน แลว้ใชวิ้ธีการสุ่มอยา่งง่าย (Simple random Sampling) 

3. ขอบเขตด้านตัวแปร 

การวิจยัในครั� งนี� ไดก้าํหนดขอบเขตของตวัแปรที�ใชใ้นการศึกษา ความพึงพอใจของประชาชน

ที�มีต่อการให้บริการของเทศบาลตาํบลลาํปลายมาศ อาํเภอลาํปลายมาศ จังหวดับุรีรัมย ์ไว ้2 ตัวแปร 

ดงันี�  

3.1 ตวัแปรตน้ ประกอบดว้ย เพศ อาชีพ และรายได ้

3.2 ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของประชาชนที�มีต่อการให้บริการของเทศบาล

ตาํบลลาํปลายมาศ อาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์ซึ�งมี � ดา้น คือ 

       3.2.1ดา้นพฒันาโครงสร้างพื�นฐาน  

       3.2.2 ดา้นส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
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       3.2.3 ดา้นการจดัระเบียบชุมชนสงัคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

       3.2.4 ดา้นศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถิ�น  

เครื�องมือที�ใช้ในการวจิัย 

 เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัครั� งนี�  เป็นแบบสอบถาม ที�ผูว้ิจยัไดส้ร้างขึ�นแบ่งเป็น 3 ตอน ดงันี�  

ตอนที� 1 เป็นแบบสอบถามที� เกี�ยวกับสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม มีลักษณะแบบ 

ตรวจสอบรายการ (Check List) โดยมีขอ้คาํถามในประเด็นต่อไปนี� คือ 

  1. เพศ  

  2. อาย ุ

  3. อาชีพ 

4. รายได ้

5. ระดบัการศึกษา 

 ตอนที� 2 เป็นคาํถามเกี�ยวกบัระดับความพึงพอใจต่อบริการที�ได้รับจากการดาํเนินงานของ

เทศบาลตาํบลลาํปลายมาศ ทั� ง � ด้าน ซึ� งผูวิ้จยัสร้างขึ�นเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าของ ลิเคอร์ต 

(Likert Scale) ลกัษณะคาํถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดบั คือ มาก

ที�สุด, มาก, ปานกลาง, นอ้ย และนอ้ยที�สุด 

 ตอนที� �  เป็นคาํถามปลายเปิด (Open End Form) เกี�ยวกบัขอ้เสนอแนะเพิ�มเติมเพื�อให้ผูต้อบ

แบบสอบถามไดเ้สนอแนะแนวทางการดาํเนินงานความตอ้งการอื�นๆ เพิ�มเติมนอกเหนือจากคาํถามใน

ตอนที� 2 

 

วธีิเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เนื�องจากการศึกษาในครั� งนี�  มีวตัถุประสงคท์ี�ตอ้งการคน้หาคาํตอบดา้นความพึงพอใจ ซึ� งเป็น

การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ดังนั� น  การรวบ รวมข้อ มูลจึงใช้แบบ สอบถาม โดยนํา

แบบสอบถามไปให้กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน ��� ฉบบั แลว้ไปขอรับแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง โดย

เกบ็รวบรวมมาได ้จาํนวน257 ฉบบั คดิเป็น ร้อยละ ��� 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

เมื�อเก็บรวบรวมขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ในการจดักระทาํขอ้มูล ผูว้จิยัดาํเนินการไดด้าํเนินการดงันี�  

 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบบั 

 2. กรอกรหัสแบบสอบถาม 



   

 1223 

 3. กาํหนดตวัเลขแทนค่าขอ้มูลในแบบสอบถามแต่ละขอ้แลว้บนัทึกขอ้มูล 

 4. ประมวลผลดว้ยคอมพวิเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 

การวิเคราะห์ข้อมูลดาํเนินการดงันี� 

 1. การศึกษาสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างวิ เคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี�หาค่าร้อยละ 

(Percentage) 

 2. การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตาํบลลาํปลายมาศ 

อาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์วิเคราะห์ดว้ยการหาค่าเฉลี�ย ( ) และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

โดยแยกเป็นรายขอ้ รายดา้นและโดยภาพรวม นาํเสนอขอ้มูลเป็นตารางประกอบการบรรยายเกณฑ์ใน

การแปลความหมายขอ้มูล การแปลความหมายของค่าเฉลี�ยไดก้าํหนดขอบเขตของค่าเฉลี�ยดงันี�  (บุญชม 

ศรีสะอาด. ���� : 209) 

 แสดงระดบัความคิดเห็น 

  มากที�สุด   = 5 คะแนน 

  มาก    = 4 คะแนน 

  ปานกลาง   = 3  คะแนน 

  นอ้ย    = 2 คะแนน 

  อยูที่�สุดไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง = 1 คะแนน 

สาํหรับเกณฑใ์นการใหค้ะแนนโดยรวมกาํหนดดงันี�  

ค่าคะแนนเฉลี�ย  �.�� – �.��  หมายถึง ระดบัความคิดเห็นมากที�สุด 

ค่าคะแนนเฉลี�ย  �.�� – �.��  หมายถึง ระดบัความคิดเห็นมาก 

ค่าคะแนนเฉลี�ย  �.�� – �.��  หมายถึง ระดบัความคิดเห็นปานกลาง 

ค่าคะแนนเฉลี�ย  �.�� – �.��  หมายถึง ระดบัความคิดเห็นนอ้ย 

ค่าคะแนนเฉลี�ย  �.�� – �.��  หมายถึง ระดบัความคิดเห็นนอ้ยที�สุด 

 

4. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตาํบลลาํปลาย

มาศ จาํแนกตามเพศ วิเคราะห์ดว้ยการหาค่า Samples t-test กาํหนดค่าสถิติที�ระดบั �.� เพื�อเปรียบเทียบ

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตาํบลลาํปลายมาศ อาํเภอลาํปลายมาศ 

จงัหวดับุรีรัมย ์ 
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 5. เมื�อพบความแตกต่างของค่าเฉลี�ยในแต่ละดา้นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที� �.� จะเปรียบเทียบ

ความแตกต่างรายคู่ตามวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe) 

 

สรุปผลการวจิัย 

จากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของเทศบาลตาํบลลาํปลายมาศ อาํเภอ

ลาํปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์คณะผูว้ิจยัสรุปผลการวิจยัไดด้งันี�  

�. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาล

ตาํบลลาํปลายมาศ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าทุกดา้นอยูใ่น ระดบัมาก 

ดา้นที�ได้ค่าเฉลี�ยมากสุด ดา้นโครงสร้างพื�นฐาน ดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านศิลปะ วฒันธรรม 

จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถิ�น และดา้นจดัระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

อยูใ่นระดบัมาก 

�. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาล

ตาํบลลาํปลายมาศ ที�มีเพศต่างกนั โดยภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั 

�. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาล

ตําบลลําปลายมาศ ที� มีเพศต่างกัน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื�อพิจารณารายด้านพบว่า ด้าน

โครงสร้างพื�นฐาน ไม่แตกต่างกนั 

�. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาล

ตาํบลลาํปลายมาศ ที�มีเพศต่างกัน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เมื�อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านงาน

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ไม่แตกต่างกนั 

�. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาล

ตาํบลลาํปลายมาศ ที�มีเพศต่างกนั โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เมื�อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านศิลปะ 

วฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถิ�น ไม่แตกต่างกนั 

�. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาล

ตาํบลลาํปลายมาศ ที�มีเพศต่างกัน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื�อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านจัด

ระเบียบชุมชนสงัคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย ไม่แตกต่างกนั 
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อภิปรายผล 

จากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตาํบลลาํปลายมาศ 

อาํเภอลาํปลายมาศ จังหวดับุรีรัมย ์ทั� ง � ด้าน ไดแ้ก่ ดา้นโครงสร้างพื�นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิต ดา้นศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถิ�น และดา้นจดัระเบียบชุมชนสังคมและ

การรักษาความสงบเรียบร้อย คณะผูว้ิจยัสรุปผลการวจิยัไดด้งันี�  

1. จากผลการวิจยั พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั� งนี� อาจเป็นเพราะว่าการบริการของ

เทศบาลตาํบลลาํปลายมาศประชาชนมีความพึงพอใจต่อนโยบายและการทาํงานของเทศบาล ซึ� ง

สอดคล้องกบัผลงานวิจยัประณม ขาํโนนงิ�ว (2552 : บทคดัย่อ)  ไดศึ้กษาวิจยัเรื� องความพึ�งพอใจของ

ประชาชนต่อการให้บริการของสํานักทะเบียนอาํเภอในจังวดัเชียงราย ผลการวิจัย พบว่า  1. ความพึง

พอใจของประชาชนต่อการใหบ้ริการของสาํนกัทะเบียนอาํเภอ ในจงัหวดั เชียงราย ในภาพรวม และราย

ด้านแต่ละดา้น อยู่ในระดับพึงพอใจมาก เรียงค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย คือ ดา้นการให้บริการ ด้าน

เจา้หน้าที�ผูใ้ห้บริการ และด้านอาคารสถานที� 2. ประชาชนที�มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความพึง

พอใจต่อการให้บริการของสํานกั ทะเบียนอาํเภอ ในจงัหวดัเชียงราย ในดา้นเจ้าหน้าที�ผูใ้ห้บริการ และ

ดา้นอาคารสถานที� แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 ส่วนดา้นการให้บริการประชาชน

ที�มีอาชีพต่างกนัมี ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสํานกัทะเบียนอาํเภอในจงัหวดัเชียงราย แตกต่าง

กนัอยา่งไม่มี นัยสาํคญัทางสถิติ และประชาชนที�มีอาชีพต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ

สํานัก ทะเบียนอาํเภอในจังหวดัเชียงราย ในด้านเจ้าหน้าที�ผูใ้ห้บริการ ด้านการให้บริการ และด้าน

อาคาร สถานที� แตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ    3. ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะทั�วไปของ

ประชาชนที�มารับบริการของสาํนกัทะเบียน อาํเภอในจงัหวดัเชียงราย แยกเป็น 3 ดา้น ดงันี�  

3.1 ด้านเจ้าหน้าที�ผูใ้ห้บริการ เจ้าหน้าที�ไม่ควรพูดจากหยอกล้อกนัในเวลาปฏิบติังาน หรือ

พดูจาไม่สุภาพ ควรใหบ้ริการอยา่งเท่าเทียมกนั และเจา้หนา้ที�ไม่ควรแสดงกริยาท่าทางไม่ค่อยเตม็ ใจใน

การใหค้าํปรึกษา ควรใส่ใจประชาชนผูม้ารับบริการให้มากกว่านี�  

3.2 ดา้นการให้บริการ ควรใหบ้ริการที�เหมาะสมกบัประชาชนผูม้ารับบริการให้มากกว่า นี�  และ

ควรมีมุมกาแฟไวส้าํหรับบริการประชาชนผูม้ารับบริการ 

�.� ดา้นอาคารสถานที� ควรจดัสถานที�ให้ดูกวา้งขวางไม่คบัแคบ ควรจดัระเบียบของ สถานที�

จอดรถให้มีเพิ�มมากขึ�น หรือออกแบบสถานที�ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกอาํเภอควรเพิ�ม จาํนวน

หอ้งนํ�าให้มากขึ�น และจดัเจา้หนา้ที�ทาํความสะอาดให้บ่อยขึ�น 

2. เมื�อพจิารณาเป็นรายดา้น สามารถอภปิรายไดด้งันี�   
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 �.� จากการผลการวิจยั พบว่า ดา้นพฒันาโครงสร้างพื�นฐาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั�งนี�

อาจเป็นเพราะว่า ในบทบาทการบริการของเทศบาลตาํบลลาํปลายมาศชุมชนไดรั้บพฒันาโครงสร้าง

อย่างทั�วถึงประชาชนได้รับการตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างดี ซึ� ง สอดคล้องกับ

ผลงานวิจัยของ ศักดิ� ดา ประเทศเสนา (���� : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาวิจัยเรื� องการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐานขององค์การบริการส่วนตาํบลบา้นขาว อาํเภอเมือง 

จังหวดัอุดรธานี ผลการวิจัย พบว่า  �. ประชาชนเพศชายและเพศหญิงมีส่วนร่วมในการพฒันาด้าน

โครงสร้างพื�นฐานอยู่ ในระดบัปานกลาง ทั� งโดยภาพรวมและรายดา้นทุกด้าน และประชาชนทั�งสอง

เพศมีส่วนร่วมใน การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน แตกต่างกันทั� งโดยภาพรวมและรายด้าน �. 

ประชาชนทุกกลุ่มอายุมีส่วนร่วมในการพฒันาดา้นโครงสร้างพื�นฐาน อยู่ในระดบั ปานกลาง ทั� งโดย

ภาพรวมและรายดา้นทุกดา้น และประชาชนจาํแนกตามอายุมีส่วนร่วมในการ พฒันาดา้นโครงสร้าง

พื�นฐาน แตกต่างกนัทั�งโดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้น โดยประชาชนที�มีอายุระหว่าง ��-�� ปี อายุ

ระหว่าง ��-�� ปี และอายรุะหว่าง ��-�� ปี มีส่วนร่วมในการพฒันา ด้านโครงสร้างพื�นฐานมากกว่า 

ประชาชนผูที้�มีอายรุะหว่าง ��-�� ปี 

 �.� จากการผลการวิจยั พบว่า ดา้นส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั�งนี� อาจ

เป็นเพราะว่า  ในบทบาทการบริการของเทศบาลตาํบลลาํปลายมาศชุมชนไดรั้บพฒันาโครงสร้างอยา่ง

ทั�วถึงประชาชนไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการของประชาชนอย่างดี ซึ� ง สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยั

ของ อจัฉริยะ สิริทวีวฒัน์ (���� : บทคดัย่อ) ไดศ้ึกษาวิจยัเรื�องคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

และคุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนกังานการประปานครหลวง ผลการวิจยั พบว่า ผลการศึกษาพบว่า 

พนกังานการประปานครหลวงมีระดบัคุณภาพชีวิตตามแนว เศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวมพบว่าอยูใ่น

ระดับมาก มีคุณภาพชีวิตในการทาํงานโดยภาพรวม พบว่าอยู่ระดับ มาก โดยคุณภาพชีวิตตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง และคุณภาพชีวิตในการ ทาํงาน มีค่าสัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.451 ซึ� งมี

ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง สถิติที�ระดบั 0.05 สาํหรับปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ และอาย ุไม่มี

ผลต่อคุณภาพชีวิตตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง ขณะที�ปัจจยัส่วนบุคคลด้านการศึกษา สถานภาพการ

สมรส และรายได ้ต่อเดือน มีผลต่อคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และปัจจยัส่วนบุคคล ดา้น

อาย ุการศึกษา และสถานภาพการสมรสไม่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการทาํงาน แต่ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้น

เพศ และรายไดต่้อเดือนมีผลต่อคุณภาพชีวิตในการทาํงาน 

�.� จากการผลการวิจัย พบว่า ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบ

เรียบร้อยโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั�งนี�อาจเป็นเพราะว่า ในบทบาทการบริการของเทศบาลตาํบลลาํ
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ปลายมาศชุมชนไดรั้บพฒันาโครงสร้างอย่างทั�วถึงประชาชนได้รับการตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนอยา่งดี ซึ� ง สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ณัฐชยั บุตรสาํราญ (���� : บทคดัยอ่)  ไดศึ้กษาวิจยั

เรื�องความตอ้งการดา้นการพฒันาชุมชนของประชาชน ในเขตพื�นที�ตาํบลกระเบื�องนอก อาํเภอเมืองยาง 

จงัหวดันครราชสีมาผลการวิจัย พบว่า  �. ระดบัความตอ้งการด้านการพฒันาชุมชนของประชาชนใน

เขตพื�นที�ตาํบล กระเบื�องนอก อาํเภอเมืองยาง จงัหวดันครราชสีมา ภายใตภ้ารกิจหลกัในการให้บริการ

สาธารณะ ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลกระเบื�องนอก โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื�อจาํแนกเป็น

รายด้าน พบว่าทุกดา้นอยู่ในระดบัมากเช่นกัน  �. ขอ้เสนอแนะอื�นๆ เกี�ยวกบัความต้องการดา้นการ

พฒันาชุมชนของประชาชนใน เขตพื�นที�ตาํบลกระเบื�องนอก อาํเภอเมืองยาง จังหวดันครราชสีมา 

เรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย “คือ ประชาชนตอ้งการให้ปรับปรุงแหล่งนํ� าเพื�อใชใ้นการทาํการเกษตร

และผลิตนํ� าประปาที�สะอาด ตอ้งการให้ปรับปรุงถนนที�ใช้ในการสัญจรให้เป็นไปด้วยความสะควก 

สบายปราศจากการเป็นหลุม เป็นบ่อ ตอ้งการให้ฝึกอบรบและส่งเสริมอาชีพหลงัฤดูเก็บเกี�ยวพร้อม

จดัหาตลาดรองรับผลผลิต และตอ้งการใหติ้ดตั�งระบบไฟฟ้าส่องสว่างตามถนน 

�.� จากการผลการวิจยั พบว่า ดา้นศิลปะวฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถิ�น โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดับมาก ทั�งนี� อาจเป็นเพราะว่า ในบทบาทการบริการของเทศบาลตาํบลลาํปลายมาศ

ชุมชนไดรั้บพฒันาโครงสร้างอย่างทั�วถึงประชาชนได้รับการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน

อย่างดี ซึ� ง สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วทัญ�ู พุทธคุณ (���� : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื� องการ

ให้บริการสาธารณะภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ขององค์การบริหารส่วน

จังหวดัอุดรธานี ผลการวิจัยพบว่า �. สภาพการให้บริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนจังหวดั

อุบลราชธานี โดย ภาพรวมมีการบริการอยูใ่นระดบัปานกลาง เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นทั�ง � ดา้น พบว่า 

ด้านที�มี ค่าเฉลี�ยสูงที�สุด คือ ด้านการพฒันาสาธารณสุขและสวสัดิการสังคม รองลงมา คือ ด้านการ

บริหาร จดัการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม ดา้นอนุรักษฟื์� นฟูและเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม จารีต 

ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ�น ด้านส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของ 

ประชาชน และ ดา้นพฒันาและส่งเสริมกีฬา ตามลาํดบั  �. แนวทางการพฒันาการให้บริการสาธารณะ

ภายใตย้ทุธศาสตร์การพฒันาสังคมและ คุณภาพชีวิต ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอุบลราชธานี ดา้น

พัฒนาและส่งเสริมกีฬา ควรส่งเสริมให้ มีการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการประจําจังหวัด

ประชาสัมพนัธ์เมื�อมีการจดักิจกรรมนันทนาการ ลกัษณะต่าง ๆ สนับสนุนให้ประชาชนเขา้มามีส่วน

ร่วมในการจดักิจกรรมเกี�ยวกบัการพฒันาและ ส่งเสริมกีฬาประจาํจงัหวดั ส่งเสริมสนับสนุนการเล่น

กีฬาของประชาชนเพื�อสุขภาพและอนามยัที�ดีใน ทุกระดบั ด้านการพฒันาสาธารณสุขและสวสัดิการ
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สังคม ควรมีการจดัตั�งศูนยบ์ริการดา้นสาธารณสุข และสวสัดิการสังคม รณรงคแ์ละประชาสัมพนัธ์ให้

ได้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพก่อนการรักษา สุขภาพ สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ

เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารอนัเป็นประโยชน์ ดา้นส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพ

ของประชาชน ควรจัดให้มีรายการเสียง ตามสายที�ให้ขอ้มูลความรู้เกี�ยวกบัประชาธิปไตย และสร้าง

ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของ ประชาชน ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

รณรงคแ์ละการเผยแพร่ความรู้ ความ เขา้ใจ ขอ้มูลข่าวสารเกี�ยวกบัการเมืองการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตย และการเลือกตั� ง ผ่าน สื�อรณรงค์ และกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ ด้านการบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ� งแวดล้อม ควรมีการสํารวจหาแหล่งทรัพยากรใหม่ รณ รงค์และ

ประชาสัมพนัธ์ สร้างจิตสํานึกให้ประชาชนในการ อนุรักษ์สิ� งแวดลอ้มในจงัหวดั จัดให้การพฒันา

ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในทอ้งถิ�น รณรงคแ์ละ ประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนเกิดความรักและหวงแหน

สภาพแวดลอ้มในทอ้งถิ�น ดา้นอนุรักษ์ฟื� นฟูและ เผยแพร่ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา

ทอ้งถิ�น ควรมีการจดัโครงการเกี�ยวกบัการให้ ความรู้แก่ประชาชนในทอ้งถิ�นเกี�ยวกบั การป้องกนั ฟื� นฟู 

ป่าชุมชน เป็นการปลูกจิตสํานึกรักใน ท้องถิ�นของตนส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการพัฒนา

วฒันธรรม ประเพณีประจาํจงัหวดั ส่งเสริม การบูรณาการวฒันธรรมที�หลากหลาย จดักิจกรรมเกี�ยวกบั

การอนุรักษฟื์� นฟแูละเผยแพร่ ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 

3. เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตาํบลลาํปลายมาศ 

อาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์ 

�.� ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาล

ตาํบลลาํปลายมาศ อาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์ที�มีเพศโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนัซึ� งสอดคลอ้ง

กบัผลการวิจยัของพระครูอดุลสีลาจาร (จนัทร์ทิพย ์มะโน) (���� : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาวิจยัเรื�องความ

พึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่สาย อาํเภอแม่สาย จงัหวดั

เชียงราย) ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากที�สุด ที�มีอายรุะหว่าง 51 - 

60 ปี ซึ� งประกอบอาชีพเป็นเจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวัเป็นส่วนมาก ดา้นเศรษฐกิจ พบว่า ภาพรวมอยู่

ในระดับปานกลาง รายการที�มีค่าเฉลี�ยมากกว่ารายการอื�น คือ สนับสนุนกิจกรรมของ กลุ่มอาชีพ 

รองลงมา คือ การสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้แก่กลุ่มอาชีพต่างๆ ตามลาํดบั ซึ� งใน ดา้นสาธารณสุข 

พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง รายการที�มีค่าเฉลี�ยมากกว่ารายการอื�น คือ สนับสนุนโครงการ

อาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนยเ์ด็กเล็ก รองลงมา คือ สนับสนุนโครงการอาหาร กลางวนัให้แก่ศูนยเ์ด็ก

เล็ก ตามลาํดบั ดา้นการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม พบว่า ภาพรวมอยู่ใน ระดบัปานกลาง รายการที�มี
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ค่าเฉลี�ยมากกว่ารายการอื�น คือ ส่งเสริมกิจกรรมและทาํนุบาํรุงทางศาสนา รองลงมา คือ ส่งเสริม

ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิ�น ตามลาํดับ ดา้นโครงสร้างพื�นฐาน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัปาน

กลาง รายการที�มีค่าเฉลี�ยมากกว่ารายการอื�น คือ สร้างถนนภายใน หมู่บา้น รองลงมา คือ การซ่อมแซม

ถนนภายในหมู่บา้นที�ชาํรุดเสียหายให้ใช้การได ้ตามลาํดบั ซึ� ง ในดา้นแหล่งนํ� าา พบว่า ภาพรวมอยู่ใน

ระดบัปานกลาง รายการที�มีค่าเฉลี�ยมากกว่ารายการอื�น คือ มี การขดุลอกลาํเหมืองส่งนํ� าาเขา้พื�นที�ทาํ

การเกษ ต ร รองล งม าคือ  มีก ารขุดลอกขยายคูคลอง เพื� อ  ป้ อ งกันนํ� าาท่ วม ต ามลําดับ  ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม นั�นพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบั ปานกลาง รายการที�มีค่าเฉลี�ยมาก

ที�สุด คือ มีการรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ ช่วยกนัดูแลรักษา สิ�งแวดลอ้มให้สะอาดร่มรื�นสวยงามอยู่เสมอ 

รองลงมาคือ มีการปรับปรุงภูมิทศัน์ภายในชุมชนให ้สะอาด ร่มรื�น น่าอยู ่ตามลาํดบั 

ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี�ยระดบัความพึงพอใจของประชาชน ที�มีต่อ การ

บริการงานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตาํบลแม่สาย พบว่า เมื�อจาํแนกตามเพศ ไม่มี ความ

แตกต่าง จาํแนกตามอายุ มีความแตกต่างกนัที�ดา้นเศรษฐกิจ และดา้นการศึกษา ศาสนาและ วฒันธรรม 

และจาํแนกตามอาชีพ มีความแตกต่างกนัที�ดา้นสาธารณสุข ดา้นการศึกษา ศาสนาและ วฒันธรรม ดา้น

โครงสร้างพื�นฐาน และดา้นแหล่งนํ�า 

ขอ้เสนอแนะแนวทางปฏิบติัในความพึงพอใจของประชาชน ต่อการใหบ้ริการงานใน  

ด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่สาย ได้แก่ ควรจ้างประชาชนในท้องถิ�น ทาํงานใน 

โครงการทั�งหมดเพื�อช่วยลดปัญหาการว่างงานและเพิ�มรายได้, ควรช่วยเหลือสนับสนุนเกษตรกร ใน

ดา้นการตลาด, ควรมีการส่งเสริมการจดัตั� งโครงการช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาสนั�น ให้มีความสุขใน การ

ดํารงชีวิต, ควรสนับสนุนให้มีความเพียงพอหรือความพร้อมของแพทยแ์ละอุปกรณ์รักษาในทุก 

หมู่บ้านเมื�อต้องการ ควรสนับสนุนให้มีคอมพิวเตอร์ในห้องสมุดประชาชนในตําบล ควรก่อตั� ง 

โครงการบริจาคอุปกรณ์การเรียนสําหรับเด็กยากจนควรสนับสนุนให้มีโทรศัพท์สาธารณะอย่าง 

เพียงพอในหมู่บา้น ในเหตุการณ์ฉุกเฉิน ควรก่อสร้างและซ่อมแซมสะพานในหมู่บา้น, ควรเจาะขดุ นํ� า

บาดาลเพื�อให้มีนํ� าไวใ้ช้ตลอดปี ควรมีการปรับปรุงและมีการเพิ�มเมนประปาในหมู่บ้าน ควรมี การ

สนับสนุนและส่งเสริมในการลดการใช้สารเคมีในอาชีพการเกษตรทุกชนิด และควรจัดกิจกรรม 

รณรงคก์ารอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม 
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ข้อเสนอแนะ 

�. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 

�.� ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตาํบลลาํปลายมาศ อาํเภอลาํ

ปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์

บทบาทการให้บริการต่อประชาชนของเทศบาลตาํบลลาํปลายมาศ เป็นสิ� งที�สําคญัในการ

พฒันาทอ้งถิ�นที�ปกครองได้รับการบริการที�ดี ตรงต่อความตอ้งการของประชาชน และในการพฒันา

ศกัยภาพของเทศบาลใหอ้งคก์รของทอ้งถิ�นมีการบริการที�มีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น 

�.� ภาครัฐและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

บทบาทกาํนันผูใ้หญ่บา้นในการตรวจสอบนโยบายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นเป็นสิ�งที�

สาํคญัในการพฒันา การบริการประชาชนของเทศบาลตาํบลลาํปลายมาศตอ้งมีแผนกระบวนการต่างๆ 

บริการให้กบัประชาชนได้อยา่งทั�วถึงกนั ตรงต่อความตอ้งการของประชาชน และให้ทุกชุมชนมีส่วน

ร่วมในการกาํหนดแนวนโยบายเพื�อให้สอดคลอ้งต่อความตอ้งการประชาชนในพื�นที� และนาํไปสู่การ

ปฏิบติัต่อไป 

�. ข้อเสนอแนะเพื�อการวจิัยครั�งต่อไป  

�.� ควรทาํวิจัยบริการความปลอดภยัที�เทศบาลได้ส่งเสริมการดูแลประชาชนในเขตเทศบาล 

เพื�อไดเ้ป็นแผนพฒันาของเทศบาลตาํบลลาํปลายมาศ 

�.� ควรทาํการวิจัยศึกษาปัญหาถังขยะที�ไม่เพียงพอ เพื�อให้เทศบาลตาํบลลาํปลายมาศได้

แกปั้ญหาไดห้าสาเหตุและใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการแกไ้ขร่วมกนั 

�.� ควรทาํการวิจยั เกี�ยวกบันํ� าที�มีกลิ�นเหม็นและการจัดการนํ� า เพื�อให้เทศบาลตาํบลลาํปลาย

มาศแกไ้ขและพฒันาแหล่งนํ�าใหมี้ความสะอาดและใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการดูแล 
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Factors Affecting the Performance of Public Health Volunteers: The Case Study of 

Hin Khon Subdistrict in Lam Plai Mat District, Buriram Province 
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บทคดัย่อ 

การวิจยันี� มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษา 1) ปัจจยัดา้นความรู้และทกัษะการทาํงาน ที�ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น กรณีศึกษาตาํบลหินโคน อาํเภอ

ลาํปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์2) ปัจจยัดา้นการติดต่อสื�อสารที�ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น กรณีศึกษาตาํบลหินโคน อาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์การ

วิจยันี� เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ กลุ่มตวัอยา่ง คือ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น ตาํบลหินโคน  

อาํเภอลาํปลายมาศ จาํนวน 170 คน เครื�องมือวิจยัคือ แบบสอบถาม โดยใชส้ถิติพรรณนาวิเคราะห์เพื�อ

หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์คา่ถดถอย ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัดา้น

ความรู้และทกัษะการทาํงาน และปัจจยัดา้นการติดต่อสื�อสาร ที�ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน

ของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น กรณีศึกษาตาํบลหินโคน อาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์

โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติในระดบั 0.01  

 

คาํสําคัญ: ปัจจยัดา้นความรู้และทกัษะการทาํงาน,  ปัจจยัดา้นการติดต่อสื�อสาร, ประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังาน 
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Abstract 

This research aimed to study 1 )  factors of knowledge and working skills affecting the 

performance of the village health volunteers case Study of Hin Khon Subdistrict, Lam Plai Mat 

District Buriram Province 2)  Communication factor affecting performance of village health 

volunteers case study of Hin Khon Subdistrict, Lam Plai Mat District, Buriram Province. This 

research is a quantitative research. The sample group was 170 community health volunteers of Hin 

Khon Subdistrict, Lam Plai Mat District. The research tool was a questionnaire using descriptive 

statistics to analyze percentage, mean, standard deviation, and the regression analysis. 

The research results were found that factors of knowledge and work skills and communication factors 

affecting the performance of the village health volunteers case study of Hin Khon Subdistrict Lam 

Plai Mat District, Buriram Province with statistical significance at the level of 0.01. 

 

Keywords: knowledge and work skill, communication, performance of public health 

 

บทนํา 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที� 12 ของประเทศไทยไดมุ่้งเนน้นาํนวตักรรมมา

และส่งเสริมให้นาํนวตักรรมมาใชใ้นการขบัเคลื�อนการพฒันาทุกมิติเพื�อยกระดบัศกัยภาพของประเทศ

ในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ�งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเหลื�อมลํ� าน้อยลงและให้

ประชาชนในประเทศมีคุณภาพชีวิตที�ดีโดยเฉพาะอย่างยิ�งด้านสาธารณสุข เพราะสุขภาพร่างกายที�

แขง็แรงของประชาชนทุกช่วงวยัจะนาํมาสู่พื�นฐานในการพฒันาดา้นการศึกษาดา้นการประกอบอาชีพ 

ซึ�งเป้าหมายของดา้นสาธารณสุขนั�นครอบคลุมเกี�ยวกบัสุขภาวะของคนไทยมีแนวโนม้ดีขึ�น เช่น อตัรา

การตายจากอุบติัเหตุทางถนนลดน้อยลง อตัราการฆ่าตวัตายน้อยลง การตั� งครรภ์ก่อน 15-19 ปีลดลง 

รายจ่ายเกี�ยวกับด้านสุขภาพลดลง และผู ้สูงอายุที�อาศัยอยู่ในบ้านมีสภาพแวดล้อมที� เหมาะสม 

(สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2560). 

อยา่งไรก็ตามในช่วงเดือนมกราคม 2563 เป็นตน้มาไดมี้การเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 

19 ไปทั�วโรค และแหล่งแพร่กาํเนิดและการแพร่เชื�อโรคดงักล่าวมาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชน

จีน และต่อมาในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 รัฐบาลประเทศไทยได้มีนโยบายระดับประเทศ สู่การ

ปฏิบัติในระดบัภูมิภาคและระดบัจงัหวดัรวมถึงระดับชุมชน หน่วยงานที�เขา้มาร่วมกิจกรรมในการ
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ป้องกนัการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในระดบัชุมชมไดแ้ก่อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น 

บุคลากรด้านสาธารณสุขซึ� งปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล เป็นต้น ในบริบทของ

จงัหวดับุรีรัมยซึ์� งมีการคมนาคมติดต่อกบัจงัหวดันครราชสีมาซึ� งเป็นศูนยก์ลางจงัหวดัที�เป็นเส้นทางเขา้

สู่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนืออีกจงัหวดัหนึ�ง ทาํให้ความเสี�ยงในการกระจายของเชื�อไวรัสโควิด 19 ในเขต

รอยต่อระหว่างจงัหวดับุรีรัมยแ์ละจงัหวดันครราชสีมามีโอกาสเกิดการแพร่เชื�อโรคดงักล่าวสูง ดงันั�น

ภารกิจของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านถือเป็นบุคลากรที�จะช่วยให้การดําเนินงานของ

กระทรวงสาธารณสุขระดับชุมชนมีการขบัเคลื�อนเพื�อป้องกนัการระบาดของเชื�อไวรัสโควิด 19 มี

ประสิทธิภาพ โดยบุคลากรอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นจะปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

นั�นในปัจจุบนัจะตอ้งมีการอบรมและใหค้วามรู้แก่อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นโดยที�องคก์าร

บริหารส่วนตาํบล หน่วยงานด้านสาธารณสุขระดับอาํเภอ และระดับจังหวดัไดมี้การจัดกิจกรรมให้

ความรู้ การฝึกทกัษะดา้นการปฏิบตัิงานอยา่งต่อเนื�อง (สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดับุรีรัมย,์ 2563)  

นกัวิชาการดา้นการจดัการไดก้ล่าวว่าการบริหารจดัการเพื�อใหเ้กิดการกาํจดับริเวณการแพร่เชื�อ

ไวรัสโควิด 19 นอกจากการใชห้ลกัการดา้นวิทยาศาสตร์และทางการแพทยแ์ลว้ เทคโนโลยนีวตักรรมที�

จะมาสนับสนุนในการดําเนินงานของบุคลากรที� เกี�ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขให้มี

ประสิทธิภาพนั�นนวตักรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัการสื�อสารเป็นสิ�งที�สําคญั และจากการที�ไดศึ้กษาดา้นการ

บริหารจดัการเกี�ยวกบัการป้องกนัไวรัสโควิด 19 จะพบว่าเขตพื�นที�ตาํบลหินโคน อาํเภอลาํปลายมาศ 

จังหวดับุรีรัมยไ์ด้รับการคดัเลือกให้เป็นพื�นที�ที�มีการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาํ

หมู่บา้นที�มีประสิทธิภาพและเป็นตน้แบบที�ดีให้แก่ตาํบลใกลเ้คียง ดงันั�นในการวิจยัครั� งนี� เพื�อไดท้ราบ

แนวทางการปฏิบตัิงานอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นในเขตพื�นที�หินโคน อาํเภอลาํปลายมาศ 

จงัหวดับุรีรัมยเ์พื�อทาํให้เกิดองค์ความรู้ที�จะเป็นประโยชน์ต่อพื�นที�อื�น จึงนํามาสู่การวิจยัครั� งนี� โดยมี

วตัถุประสงคด์งันี�  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1) ปัจจยัดา้นความรู้และทกัษะการทาํงาน ที�ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ 

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น กรณีศึกษาตาํบลหินโคน อาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์ 

 2)    ปัจจยัดา้นการติดต่อสื�อสารที�ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของอาสาสมคัร

สาธารณสุขประจาํหมู่บา้น กรณีศึกษาตาํบลหินโคน อาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์
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ทบทวนวรรณกรรม 

การวิจยัครั� งนี� มีการทบทวนวรรณกรรมซึ�งพบว่าประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรจะมี

ประสิทธิภาพนั� น สมาชิกในองค์กรจะต้องมีคุณสมบัติเป็นผูที้�มีพฤติกรรมการเป็นพลเมืองที�ดีของ

องค์กร นั�นก็คือ แนวคิดพฤติกรรมการเป็นพลเมืองที�ดีขององค์กร ประกอบด้วย การให้ความร่วมมือ 

การสํานึกในหน้าที� การให้ความช่วยเหลือ การมีนํ� าใจและการมีความอ่อนน้อม (Organ,1991) ดังนั�น

หาก บุคลากรในองคก์รเป็นบุคคลที�มีพฤติกรรมดงักล่าวก็จะทาํให้ผลลพัธ์ของงานออกมาเป็นเชิงบวก 

ดงันั�นในการศึกษานี� ผูว้ิจยัจึงไดน้าํแนวคิดเกี�ยวกบัการพฤติกรรมการเป็นบุคลากรที�ดีมาใชเ้ป็นแนวทาง

ส่งเสริมการวิจยัในครั� งนี�และไดน้าํกรอบแนวคิดของนกัวิจยัที�ไดเ้คยศึกษามาก่อนโดยไดก้ล่าวว่าบุคคล

จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั� นจะต้องมีทัศนคติที�ดีต่องาน มีความภูมิใจในงานที�ปฏิบัติ

นอกจากนั�นจะมีความตระหนักเสมอว่าตนเป็นทรัพยากรที�มีคุณค่าขององคก์รจะตอ้งให้ความสําคญั

และประโยชน์ขององค์กรมาก่อนซึ� ง การบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพนั� นเมื�อได้

บุคลากรเขา้มาปฏิบติังานแล้วจะต้องให้ขอ้มูลที� เกี�ยวขอ้งกับการทาํงานและประโยชน์ที�ได้จากการ

ทาํงานให้กบัพนกังาน และการที�จะปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพจะตอ้งมีการติดต่อสื�อสารขอ้มูล

ซึ� งในปัจจุบนันวตักรรม เทคโนโลยีการสื�อสารเป็นปัจจัยที�สําคญัต่อการประสานงานที�ดีทาํให้การ

ปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ 

จากที�กล่าวมาจึงนาํมาสู่กรอบแนวคิดการวิจยัเรื�องปัจจยัที�ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน

ของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น กรณีศึกษา ตาํบลหินโคน อาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์

และสรุปตวัแปรหลกัไดด้งันี�  

1. ปัจจยัดา้นความรู้และทกัษะการทาํงาน คือ ระดบัความรู้ของอาสาสมคัรสาธารณสุข 

ประจาํหมู่บา้น ที�มีความตระหนกัต่อการหาความรู้เกี�ยวกบังานดา้นการใหบ้ริการสาธารณสุขแก่สมาชิก

ในชุมชน และเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายให้เขา้รับการ

ฝึกอบรมซึ� งไดแ้ก่ ความรู้ดา้นการปฐมพยาบาลเบื�องตน้ การให้ความรู้เกี�ยวกบัการดูแลสุขภาพอนามยั 

สภาพแวดล้อมในชุมชน การป้องกันโรคต่างๆ ที�มากับพาหนะเช่น ไขเ้ลือดออกมาจากยุงลาย การ

ป้องกนัโรคพิษสุนัขบา้ การป้องกนัไวรัส โควิด 19 เป็นตน้ รวมถึงทกัษะความชาํนาญในการส่งเสริม

สุขภาพของผูอ้ายใุนชุมชน 

2. ปัจจยัดา้นการติดต่อสื�อสาร คือระดบัทกัษะการสื�อสารขอ้มูลระหว่างกลุ่มอาสาสมคัร 

สาธารณสุขประจาํหมู่บา้นในเขตพื�นที�ตาํบลหินโคน อาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์ที�มีการสื�อสาร

ขอ้มูลผ่านสารสนเทศ เช่น แอฟพิเคชั�นไลน์ เฟสบุ๊ค เพื�อประสานงานเกี�ยวกบัการอบรม ขอ้มูลความรู้
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เกี�ยวกบังานสาธารณสุข และแนวทางการปฏิบติังานของสมาชิกอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น

ที�จะตอ้งติดต่อประสานงานกบัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

3. ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น คอื ระดบั 

ความสามารถในการปฏิบัติงานที�แสดงผลลัพธ์จากสภาพแวดลอ้มของชุมชนมีความเหมาะสม ถูก

สุขอนามยั สมาชิกในชุมชนได้รับการความรู้เกี�ยวกบัการปฏิบัติเพื�อให้สุขภาวะดี อตัราการเจ็บป่วย

เกี�ยวกบัไขเ้ลือดออก โรคเบาหวาน การขาดสารอาหารในเด็ก น้อยลง ผูสู้งอายใุนชุมชนมีการออกกาํลงั

กายตามกิจกรรมที�อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นแนะนาํ สมาชิกในชุมชนมีความพึงพอใจต่อ

การปฏิบติังานของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น 

 ดงันั�น จากการทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้ง สรุปตวัแปรไดจ้าํนวน 3 ตวั คือ (�) ปัจจยัดา้น

ความรู้และทกัษะการทาํงาน (�) ปัจจยัดา้นการติดต่อสื�อสาร 3) ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น ฉะนั�น จึงเป็นที�มาของสมมุติฐานในการวจิยั ดงันาํเสนอกรอบ

แนวคิดและสมมุติฐานการวิจยัตามภาพที� 1 

 

กรอบแนวคิดการวจิัย 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� � กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

สมมติฐานการวิจยั :  

สมมติฐานที� 1 :  ปัจจยัดา้นความรู้และทกัษะการทาํงานที�ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ 

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น กรณีศึกษา ตาํบลหินโคน  

อาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์

 

ปัจจยัดา้นความรู้และ

ทกัษะการทาํงาน 

ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน

ของอาสาสมคัรสาธารณสุข

ประจาํหมู่บา้น 
ปัจจยัดา้นการ

ติดต่อสื�อสาร 
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สมมติฐานที� 2 :  ปัจจยัดา้นการติดต่อสื�อสารที�ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ 

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น กรณีศึกษา ตาํบลหินโคน  

อาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์

 

วิธีดาํเนินการวจิัย 

�.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร คือ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น กรณีศึกษา ตาํบลหินโคน จาํนวน 170 

คน  ซึ�งในการศึกษาครั� งนี� ไดร้วบรวมขอ้มูลจากกลุ่มประชากรทั�งหมด 170 คนมาเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

ขอ้มูลดงักล่าวผูว้ิจยัไดรั้บความอนุเคราะห์จากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหินโคน อาํเภอลาํปลายมาศ 

จงัหวดับุรีรัมย ์(3 พฤษภาคม 2563) กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวิจยัใชก้ลุ่มประชากร จาํนวน 170 คน    

2. เครื�องมือวิจัย  

 การวิจยันี�ใชว้ิธีการวิจยัเชิงปริมาณ ซึ�งมี เครื�องมือวจิยัที�ใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่แบบสอบถาม 

และแบ่งออกเป็นทั�งหมด 3 ตอน 

ตอนที� 1  แบบสอบถาม ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ 

และระดบัการศึกษา   

ตอนที� 2 เป็นเครื�องมือมาตรวดัตวัแปรจาํนวน 3 ด้าน คือ (1) ปัจจยัด้านความรู้และทกัษะการ

ทาํงาน ประกอบดว้ยขอ้คาํถามเกี�ยวกบัความรู้และทกัษะของอาสาสมคัรสาธารณสุข ประจาํหมู่บา้น

เกี�ยวกับงานด้านการให้บริการสาธารณสุขแก่สมาชิกในชุมชน (2) ปัจจัยด้านการติดต่อสื� อสาร 

ประกอบด้วยขอ้คาํถามเกี�ยวกบัทักษะการสื�อสารขอ้มูลระหว่างกลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํ

หมู่บา้นในเขตพื�นที�ตาํบลหินโคน อาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์(3) ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน

ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาํหมู่บ้าน ประกอบด้วยขอ้คาํถามเกี�ยวกับความสามารถในการ

ปฏิบติังานของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นที�แสดงผลลพัธ์จากสภาพแวดลอ้มของชุมชนมี

ความเหมาะสม ถูกสุขอนามยั สมาชิกในชุมชนไดรั้บการความรู้เกี�ยวกบัการปฏิบติัเพื�อใหสุ้ขภาวะดี  

ตอนที� 3 ขอ้เสนอแนะอื�นๆ เกี�ยวกับปัจจยัด้านความรู้และทักษะการทาํงาน ปัจจัยด้านการ

ติดต่อสื�อสาร และประสิทธิภาพการปฏิบติังานของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น  

 การตรวจสอบเครื� องมือเพื�อหาความเที�ยงตรง แบบสอบถามได้ทาํการส่งให้ผูเ้ชี�ยวชาญ 

จาํนวน 3 คน ไดต้รวจสอบและมีค่า IOCโดยรวมทั�งฉบบั = 0.82 นอกจากนี� แบบสอบถาม จาํนวน 30 

ชุดได้ทาํการทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่งอื�นที�มีความคลา้ยคลึงกนั ไดแ้ก่ สมาชิกอาสาสมคัรสาธารณสุข



   

 1240 

ประจาํหมู่บา้นตาํบลสวายจีก อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์และไดค่้าความเชื�อมั�นโดยหาค่าสัมประสิทธิ�

สหสัมพนัธ์ของครอนบาค ค่าอยูร่ะหว่าง�.766-0.819 และค่าความเที�ยงตรง ดูค่านํ�าหนกัปัจจยั ระหว่าง 

ระหว่าง .566-756  (Nunnally, J. C. & Bernstein, I.H. : 1994) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 3.1 ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดม้าจากการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลที�มีการรวบรวม 

เอาไวแ้ลว้ อาทิหนงัสือวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์ วารสาร และสื�อสิ�งพิมพ ์

               3.2 ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการใชแ้บบสอบถามไปยงักลุ่ม

ตวัอยา่งไดแ้ก่อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นตาํบลหินโคน อาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์ 

ที�เขา้ร่วมประชุมสัมมนาการรณรงคป้์องกนัไขเ้ลือดออก ซึ�งจดัโดยองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหินโคน 

อาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์ในวนัที� 2 มิถุนายน 2563  

4.  การวิเคราะห์ข้อมูล   

 4.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติพรรณนาเพื�อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย คา่ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

และสถิติอนุมาน วิเคราะห์สมการถดถอย 

 4.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัครั� งนี�ผูว้ิจยัไดท้าํการทดสอบค่าสหสัมพนัธ์ของตวัแปร

ก่อนที�จะดาํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล ซึ�งพบว่าค่าสหสัมพนัธ์ของตวัแปรในการศึกษาเป็นดงันี�ความรู้และ

ทกัษะการทาํงาน มีค่าสหสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํ

หมู่บา้น  เท่ากบั ( r = .226, p<0.01), การติดต่อสื�อสาร มีค่าสหสัมพนัธ์กบัความรู้และทกัษะการทาํงาน

เท่ากบั ( r = .166, p<0.01), การติดต่อสื�อสาร มีค่าสหสัมพนัธ์กบัระสิทธิภาพการปฏิบติังานของ

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น เท่ากบั ( r = .175, p<0.01) ดงันั�นจะเห็นไดว้่าตวัแปรทั�งหมดใน

การศึกษามีความสัมพนัธ์กนัในระดบัที�อยูใ่นเกณฑข์อ้กาํหนดหรือตํ�ากว่า �.� (Nunnally, J. C. and 

Bernstein,I. H: 1994).) ไม่ทาํใหเ้กิดปัญหา (muliticollinearity)  
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ตารางที� 1 

การวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์การถดถอย (Multiple Regression Analysis 

 

Model Standardized 

Cofficients 

Unstandardized 

Cofficients 

Sig Adjusted R 

Square 

VIF 

 Beta Std. Error    

Constant  1.760 .457   

ความรู้และทกัษะ

การทาํงาน 

 

.553*** 

(.075) 

.036 .000   

การติดต่อสื�อสาร .091*** 

(.068) 

.024 .000 .201 1.771 

 

ตวัแปรตาม ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น 
  ***p < .01 , a Beta coefficients with standard errors in parenthesis 

 

ผลการวจิัย 

 ก่อนที�จะทาํการวิเคราะห์การถดถอยผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง  

ขอ้มูลทั�วไปของหน่วยวิเคราะห์ คือ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น  จาํแนกเป็น เพศชาย มี

จาํนวน�� คน คิดเป็นร้อยละ��.�  และเพศหญิง มีจาํนวนคน ��� คน  คิดเป็นร้อยละ ��.9%  

อาย ุ��-�� ปี มีจาํนวน �� คน คิดเป็นร้อยละ �.�  และอาย ุ��-�� ปี มีจาํนวน �� คน  คิดเป็นร้อยละ �.�

และอาย ุ��-�� ปี  มีจาํนวนคน�� คน คิดเป็นร้อยละ ��.� และอาย�ุ�-�� ปี มีจาํนวน �� คน  คิดเป็นร้อย

ละ ��.�  และอาย�ุ�-�� ปี  มีจาํนวนคน �� คน คิดเป็นร้อยละ ��.� และอาย ุ��-�� ปี มีจาํนวนคน �� 

คน คิดเป็นร้อยละ ��.� และอาย ุ�� ปีขึ�นไป  มีจาํนวนคน�� คน คิดเป็นร้อยละ �.�  

ส่วนระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม นั�น มีระดบัการศึกษาในระดบัประถมศึกษา จาํนวนคน 

�� คน คิดเป็นร้อยละ ��.�  และระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ มีจาํนวนคน �� คน คดิเป็นร้อยละ

17.1  และระดบัการศึกษามธัยมศึกษา/ปวช.  มีจาํนวนคน �� คน  คิดเป็นร้อยละ ��.�  และระดบั

การศึกษาอนุปริญญา/ปวส. มีจาํนวนคน �� คน คิดเป็นร้อยละ��.� และระดบัการศึกษาปริญญาตรี มี
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จาํนวนคน �� คน  คดิเป็นร้อยละ��.� และระดบัการศึกษาปริญญาโท มีจาํนวนคน � คน คิดเป็นร้อยละ 

4.7  และระดบัการศึกษาปริญญาเอก มีจาํนวนคน � คน คิดเป็นร้อยละ �.�  

 จากตารางที� 1 จะอธิบายไดว้่าตวัแปรที�นาํมาศึกษาในครั� งนี� รวมกนัทุกตวัแปรสามารถ

พยากรณ์การเปลี�ยนแปลงของตวัแปรตามไดร้้อยละ 20.1 และการวิจยัครั� งนี�ตอบวตัถุประสงค ์การวจิยั

ดงันี�  ดงันี�  

ผลการวิจยัตอบวตัถุประสงคข์อ้ที� 1  ปัจจยัดา้นความรู้และทกัษะการทาํงาน ที�ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น กรณีศึกษาตาํบลหินโคน อาํเภอ

ลาํปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์ไดผ้ลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นความรู้และทกัษะการทาํงาน ที�ส่งผลเชิงบวก

ต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น กรณีศึกษาตาํบลหินโคน 

อาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์มีนยัสาํคญัทางสถิติ (b1 =.553, p < 0. 01) ผลการวิจยัสนบัสนุน

สมมติฐานขอ้ที� 1 

ผลการวิจยัตอบวตัถุประสงคข์อ้ที� 2  ปัจจยัดา้นการติดต่อสื�อสารที�ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังานของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น กรณีศึกษาตาํบลหินโคน อาํเภอลาํปลายมาศ 

จงัหวดับุรีรัมย ์ไดผ้ลการวจิยัพบว่า ปัจจยัดา้นการติดต่อสื�อสารที�ส่งผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังานของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น กรณีศึกษาตาํบลหินโคน อาํเภอลาํปลายมาศ 

จงัหวดับุรีรัมย ์มีนยัสาํคญัทางสถิติ (b2 =.091, p < 0. 01) ผลการวิจยัสนบัสนุนสมมติฐานขอ้ที� 2 

 

อภิปรายผล 

 การวิเคราะห์อิทธิพลความสัมพนัธ์ของตวัแปรที�ไดจ้ากการตั�งสมมติฐานมีรายละเอียด

ดงัต่อไปนี�  

 สมมติฐานขอ้ที� � ปัจจยัดา้นความรู้และทกัษะการทาํงาน ที�ส่งผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพ

การปฏิบติังานของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น กรณีศึกษาตาํบลหินโคน อาํเภอลาํปลายมาศ 

จงัหวดับุรีรัมย ์นั�นการศึกษาที�ผา่นมาไดมี้นกัวิชาการกล่าวว่าการที�อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํ

หมู่บา้นจะมีผลการปฏิบตัิงานที�ดีมีประสิทธิภาพนั�นอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นเหล่านี�

จะตอ้งมีเจตคติที�ดีต่องาน มีความมุ่งมนัที�จะแสวงหาความรู้ และมีการพฒันาความรู้ความสามารถ และ

เขา้รับการฝึกอบรมทกัษะดา้นสาธารณสุข การปฐมพยาบาลเบื�องตน้ ก็จะทาํให้มีผลการปฏิบติังานที�ดี  

นอกจากนี�การวิจยัของยทุธนา แยบคาย (2561 : 153) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัที�มีผลต่อการปฏิบตัิงานตาม

มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น จงัหวดัสุโขทยั ซึ�ง
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การศึกษาพบว่าการรับรู้บทบาทหนา้ที�ของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น และมีความฝึกอบรม

ฟื� นฟูความรู้ความสามารถใหไ้ดม้าตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน 8 องคป์ระกอบกจ็ะทาํให้การ

ปฏิบติังานของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นมีประสิทธิภาพ นอกจากนั�นอาสาสมคัร

สาธารณสุขประจาํหมู่บา้นหากไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคม รวมทั�งไดรั้บแรงจูงใจก็จะทาํให้การ

ปฏิบติังานของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นปฏิบตัิงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 สมมติฐานขอ้ที� � ปัจจยัดา้นการติดต่อสื�อสารที�ส่งผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน

ของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น กรณีศึกษาตาํบลหินโคน อาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์

สอดคลอ้งกบัการวิจยัของคณิต หนูพลอย (2553) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัที�มีความสัมพนัธ์กบัการ

ปฏิบติังานของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นจงัหวดัพทัลุง ซึ� งพบว่าการติดต่อสื�อสารการสร้าง

ความสัมพนัธ์ทาํใหอ้าสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นมีแรงบนัดาลใจในการปฏิบติังาน การให้

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นไดมี้ส่วนร่วมในการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ สื�อสารขอ้มูลซึ� งกนัและ

กนักจ็ะทาํใหเ้กิดองคค์วามรู้และส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของอาสาสมคัรสาธารณสุข

ประจาํหมู่บา้น และในทาํนองเดียวกนัการวิจยัของ เอกรินทร์ โปตะเวช และคณะ (2551) ได้

ทาํการศึกษาเกี�ยวกบัปัจจยัที�มีผลต่อการปฏิบติังานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทหนา้ที�ของ

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น ในอาํเภอศรีเชียงใหม่ จงัหวดัหนองคาย และพบว่าการที�มีการ

สร้างความสัมพนัธแ์ละสร้างแรงจูงใจ การสื�อสารขอ้มูลเพื�อทาํให้อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํ

หมู่บา้น ไดม้ีทศันคติที�ดีต่อหนา้ที�รวมทั�งการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื�อช่วยในการสื�อสารขอ้มูลกบั

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นก็จะทาํให้อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นมีความเขา้ใจ

บทบาทหนา้ที�และปฏิบติังานไดต้ามมาตรฐาน 

อยา่งไรก็ตามงานวิจยันี�สนบัสนุนสมมติฐานทั�ง 2 ขอ้ และการวิจยันี� ไดน้าํแนวคิดเกี�ยวกบั 

แนวคิดพฤติกรรมการเป็นพลเมืองที� ดีขององค์กร (Organ, 1991) ซึ� งอธิบายได้ว่าหากอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจาํหมู่บา้นเป็นผูที้�มีความเสียสละ ช่วยเหลือ และตระหนักในหน้าที�และบทบาทการ

เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจาํหมู่บ้าน ก็จะมีความรับผิดชอบในการเข้ารับการฝึกอบรมตาม

กิจกรรมและนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข การตะหนักต่อการพัฒนาความรู้และการพัฒนา

ความสามารถในดา้นสาธารณสุข  ก็จะทาํให้ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานได้มาตรฐาน และ 

นอกจากนี� การปฏิบติังานเพื�อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�นการติดต่อสื�อสารถือว่าเป็นปัจจัยที�สาํคญั

โดยเฉพาะในยคุปัจจุบนั การติดต่อสื�อที�เกิดความรวดเร็วและส่งผลต่อการปฏิบติังานให้สอดคลอ้งตาม
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สถานการณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่นแอพพิเคชั�นไลน์ และเฟสบุ๊คถือว่าเป็นช่องทางที�ทาํให้การ

ปฏิบติังานของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นมีประสิทธิภาพมากขึ�น 

 

สรุป 

 สรุปไดว้่า ปัจจยัที�ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํ 

หมู่บา้น กรณีศึกษา ตาํบลหินโคน อาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์ทาํให้ทราบว่าประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังานนั�นจะตอ้งเกิดจากการมีความรู้และการมีทกัษะ นอกจากนั�นการติดต่อสื�อสารถือว่าเป็นปัจจยั

ที�สาํคญั การศึกษานี�มีแนวคิดพฤติกรรมการเป็นพลเมืองที�ดีขององคก์ร (Organ,1991) อธิบายกรอบ

แนวคิดในการศึกษานี� จะเห็นไดว่้าหากองคก์รใด หรือหน่วยงานใดที�มีบุคลากรที�มีความมุ่งมั�นในการ

ปฏิบติังานและมีความรู้ในการทาํงานแลว้ก็จะทาํให้ผลการปฏิบตัิงานขององคก์รออกมาตามเป้าหมาย

และมีประสิทธิภาพการวิจยันี� เป็นเพียงการวิจยัเฉพาะพื�นที�ตาํบลหินโคน อาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดั

บุรีรัมย ์งานวิจยันี�จะเป็นประโยชน์ต่อการนาํไปพฒันาอาสาสมคัรสาธารณสุขเพื�อนาํความรู้ไปพฒันา

ศกัยภาพดา้นการบริการงานสาธารณสุขในพื�นที�อื�น การวิจยัในอนาคตควรศึกษาตวัแปรอื�นๆ เช่น 

ขั�นตอนการทาํงาน วิธีการทาํงาน และควรศึกษาในบริบทอื�น 

 

ข้อเสนอแนะการวจิัย 

 อยา่งไรก็ตามการวิจยันี� เป็นเพียงการวิจยัเฉพาะพื�นที�ตาํบลหินโคน อาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดั

บุรีรัมย ์งานวิจยันี� จะเป็นประโยชน์ต่อการนาํไปพฒันาอาสาสมคัรสาธารณสุขเพื�อนาํความรู้ไปพฒันา

ศักยภาพด้านการบริการงานสาธารณสุขในพื�นที�อื�น การวิจัยในอนาคตควรศึกษาตัวแปรอื�นๆ เช่น 

ขั�นตอนการทาํงานและควรศึกษาในบริบทอื�นๆ  
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ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจดัการบ้านเมืองที�ด ี

ของเทศบาลตาํบลบ้านบัว อําเภอเมือง จงัหวัดบุรีรัมย์ 

People's Opinions on the Good Governance of Ban Bua Sub-District Municipality, 

Mueang District, Buriram Province 
 

รัฐพงษ์ คาํแพง1  / ปวีณา หมากชมภู2 / พรพิมล ริวงศ์3 / วจีพรรณ นนทะศรี4 / 

วันวิสา ปานใจนาม5 / เหมือนฝัน ตุ๊ดกัน6 
1-6สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย ์

 

บทคดัย่อ 

 การวิจัยครั� งนี� มีวตัถุประสงค์ �) เพื�อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจดัการ

บา้นเมืองที�ดีของเทศบาลตาํบลบา้นบวั �) เพื�อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหาร

จัดการบ้านเมืองที� ดีของเทศบาลตาํบลบ้านบัว จาํแนกตามเพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ เพื�อให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น สามารถนําความคิดเห็นของประชาชนมาใช้ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดครอบคลุมทุกดา้น โดยใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการแสดงความคดิเห็นเกี�ยวกบั

การบริหารจัดการบ้านเมืองที�ดี ทั� ง � ด้าน คือ ด้านเพื�อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน ด้านมี

ประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และดา้นมีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ

ให้ทันต่อสถานการณ์ กลุ่มตวัอย่างจาํนวน ��� คน ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยการสุ่มอย่างง่าย 

เครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม สถิติที�ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อย

ละ ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบ โดยการทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว (F-test) ผลการวิจยัพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการ

บา้นเมืองที�ดีของเทศบาลตาํบลบา้นบวั ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากที�สุดทุกด้าน ผลการเปรียบเทียบ

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการบา้นเมืองที�ดีของเทศบาลตาํบลบ้านบวัจาํแนกตาม

คุณลักษณะของประชากร คือ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ไม่แตกต่างกัน ส่วนข้อเสนอแนะ พบว่า 

เทศบาลควรมีการพฒันาบุคลากรในหน่วยงาน ด้านการให้บริการแก่ประชาชนและพฒันาสนามกีฬา

เพื�อใหป้ระชาชนทาํกิจกรรมร่วมกนั 

คาํสําคญั: ความคิดเห็น, การบริหารจดัการบา้นเมืองที�ดี, เทศบาลตาํบลบา้นบวั 



   

 1247 

Abstract 

 This research aims 1) to study people's opinions on the good governance of Ban Bua Subdistrict 

Municipality. 2) To compare opinions of the people on the good governance of Ban Bua Sub-District 

Municipality. Classified by gender, age, education and occupation to allow people to participate in expressing 

opinions. Able to utilize public opinion for maximum benefit covering all aspects  By allowing people to 

participate in expressing opinions about good governance in all 3 aspects.  Is the aspect for the benefit of the 

people's happiness Efficiency and value in the mission of the state and the task of improving government 

agencies to keep up with the situation The sample consisted of 385 people. Using a simple random sample 

selection method. The tool used for data collection was a questionnaire.  The statistics used for data analysis 

were percentage, mean, standard deviation. And comparison  By t-test and analysis of one-way variance (f-

test). The results showed that People's opinions on the good governance of Ban Bua Subdistrict Municipality 

Overall, it is at the highest level in all aspects. The results of comparing people's opinions on the good 

governance of Ban Bua Sub-district Municipality, classified Ie gender, age, education, occupation is no 

different.  As for the recommendations, it was found that the municipality should develop personnel in the 

agency. Providing services to the public and developing the sports stadium for people to do activities together 

 

Keywords: opinions, good governance, Ban Bua municipality 
 

บทนํา 

 ในปัจจุบนัสถานการณ์ต่างๆ ทั�งภายในและต่างประเทศเปลี�ยนไปมาก สังคมข่าวสารไดเ้ขา้

มามีอิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยูข่องสังคมไทยช่วยให้ภาคเอกชนเติบโตขึ�น ขณะเดียวกนัก็ส่งผลให้

ปัญหาต่าง ๆ ของชาติมีความสลบัซับซ้อนมากขึ�น ดว้ยเหตุนี� จึงมีความจาํเป็นอยา่งยิ�งที�องคก์รต่างๆ ทั�ง

ภาครัฐและเอกชนจะตอ้งปรับแนวทางการทาํงานให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ที�เปลี�ยนแปลงไปดว้ย

การร่วมกนัสร้างความเป็นเอกภาพและความสามคัคีในสังคม เพื�อให้การบริหารจดัการองคก์รเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็ต้องปรับเปลี�ยนระบบการทาํงานโดยเน้นความสําคัญกบัการ

ให้บริการประชาชน รวมทั�งตอ้งปรับทศันคติในการทาํงานโดยยดึมั�นในหลกัจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

มีคุณธรรม ปฏิบัติหน้าที�ในองค์กรด้วยความเสียสละซื�อสัตยสุ์จริตและจริงจังจึงจะช่วยให้องค์กร

ประสบความสาํเร็จและส่งผลที�ดีต่อสงัคมและประเทศชาติต่อไป 
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 การบริหารจัดการบา้นเมืองที�ดี เป็นหลกัการที�มีมานานในต่างประเทศ ซึ� งประเทศไทย

ตั�งแต่เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจสังคมไดใ้ห้ความสนใจและเห็นความจาํเป็นเร่งด่วนที�ทุกองค์กรจะตอ้ง

ดาํเนินการอย่างจริงจงัและเร่งด่วน ซึ� งหลายองคก์รในสังคมไดเ้ริ�มดาํเนินการแลว้ เช่น ภาคราชการได้

เริ�มดาํเนินการสร้าง “การบริหารจดัการบา้นเมืองที�ดี” กล่าวคือ ไดมี้พระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์

และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองที�ดี พ.ศ.���� (แกไ้ขเพิ�มเติมฉบบัที� � พ.ศ. ����) ประกาศในราช

กิจจานุเบกษา เมื�อวนัที� วนัที� � ตุลาคม พ.ศ.���� พระราชกฤษฎีกานี� มีผลใชบ้งัคบักบัหน่วยงานของรัฐ

ตั� งแต่วนัที� 10 ตุลาคม พ.ศ. 2546 เป็นตน้มา โดยพระราชกฤษฎีกานี�  กาํหนดให้ทุกหน่วยงานของรัฐ

ดาํเนินการบริหารโดยยดึหลกัการ 7 ดา้น ไดแ้ก่ �) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน �) เกิดผลสัมฤทธิ� ต่อ

ภารกิจของรัฐ �) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ �) ไม่มีขั�นตอนการปฏิบติังาน

เกินความจาํเป็น �) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการใหท้นัต่อสถานการณ์ �) ประชาชนไดรั้บการ

อาํนวยความสะดวกและไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการ และ �) มีการประเมินผลการปฏิบติัราชการ

อยา่งสมํ�าเสมอ  

 อยา่งไรก็ตาม การที�องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น จะดาํเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ย 

หลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองที�ดี พ.ศ. 2546 (แกไ้ขเพิ�มเติมฉบบัที� 2 พ.ศ. 2562) และ

ส่งเสริม สนับสนุน การเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้ประสบผลสําเร็จ จึงมีความจาํเป็นต้องให้คนใน

องคก์รทั�งผูบ้ริหารซึ� งเป็นขา้ราชการการเมือง สมาชิกสภาเทศบาล ซึ� งเป็นฝ่ายนิติบญัญติัเป็นผูแ้ทนจาก

ประชาชน และขา้ราชการหรือ พนักงาน ลูกจา้งประจาํ และพนักงานจ้างให้ได้รับความรู้ ความเขา้ใจ 

และตระหนกัถึงความสาํคญัของ ธรรมาภิบาล โดยทุกฝ่ายตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์การบริหารกิจการ

บา้นเมืองที�ดี และเสริมสร้างให้ทุกคนนาํหลกัธรรมาภิบาลไปปฏิบติั เพื�อประโยชน์สุขของประชาชน

ในทอ้งถิ�น 

 จากความเป็นมาและความสําคญัของปัญหาดงักล่าว คณะผูว้ิจยัจึงมีความสนใจที�จะศึกษา

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการบา้นเมืองที�ดีของเทศบาลตาํบลบ้านบวั อาํเภอเมือง 

จงัหวดับุรีรัมย ์เพื�อให้ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื�อร่วม

พฒันาและจดัระเบียบสังคมในการบริหารจดัการบา้นเมือง สามารถนาํความคิดเห็นของประชาชน มา

ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดครอบคลุมทุกด้าน และนาํผลของการวิจยัไปใช้ในการปรับปรุงแกไ้ขการ

บริหารจัดการบา้นเมืองให้ดีขึ�น โดยให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี�ยวกบั

การบริหารจัดการบา้นเมือง และสามารถปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของเทศบาล

ตาํบลบา้นบวั อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 �. เพื�อศึกษาความคดิเห็นของประชาชนต่อการบริหารจดัการบา้นเมืองที�ดีของเทศบาล

ตาํบลบา้นบวั อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์

 �. เพื�อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจดัการบา้นเมืองที�ดีของ

เทศบาลตาํบลบา้นบวั จาํแนกตามเพศ อาย ุการศึกษา และอาชีพ 

 

ประโยชน์ของการวิจัย  

 �. ทาํใหท้ราบถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจดัการบา้นเมืองที�ดีของ

เทศบาลตาํบลบา้นบวั อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์

 �. เพื�อเป็นแนวทางในการนาํไปปรับปรุงแกไ้ขการบริหารงานของเทศบาลตาํบลบา้นบวั 

อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ให้พฒันายิ�ง ๆ ขึ�นไป 

 

ขอบข่ายการวิจัย  

 การวิจยัครั� งนี�คณะผูว้จิยัมุ่งศึกษาถึงการแสดงความคิดเห็นเกี�ยวกบัการบริหารจดัการ

บา้นเมืองที�ดีของเทศบาลตาํบลบา้นบวั อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ตามหลกัการบริหารจดัการบา้นเมือง

ที�ดี ทั�ง 3 ดา้น ดงันี�    

 ดา้นที� 1 ดา้นเพื�อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  

 ดา้นที� 2 ดา้นมีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 

 ดา้นที� 3 ดา้นมีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการใหท้นัต่อสถานการณ์ 

 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

  2.1 ประชากร ไดแ้ก่ ประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลบา้นบวั อาํเภอเมือง จงัหวดั

บุรีรัมย ์จาํนวน  10,120 คน 

  2.2 กลุ่มตวัอยา่ง ไดจ้ากการสุ่มจากประชากรที�อยูใ่นเขตเทศบาลตาํบลบา้นบวั อาํเภอ

เมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ ซึ� งมีจาํนวนประชากรทั�งสิ�น ��,��� คน จาก โดยกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง

ตามตารางของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ที�ระดบั ความเชื�อมั�น 95.5 % และความคาดเคลื�อน ± 5 % 

(Taro Yamane ; ประสิทธิ�  สุวรรณรักษ.์ 2555: 146) ไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน ��� คน แลว้ทาํ

การสุ่มแบบชั�นภูมิ (Stratified Random Sampling) ตามจาํนวนประชากรในพื�นที�ใหก้ระจายไปตาม
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หมู่บา้นต่างๆ ในเขตเทศบาลตาํบลบา้นบวั อาํเภอเมือง บุรีรัมยต์ามสัดส่วน โดยวิธีสุ่มอยา่งง่าย 

(accidental sampling) แบบบงัเอิญในการรวบรวมขอ้มูล ดงัแสดงในตาราง �.�  

 

ตาราง �  

ตารางแสดงจาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 3. ตัวแปรที�จะศึกษา มีดงันี�     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมู่ที� ชื�อหมู่บ้าน จํานวนประชากร 
จํานวน 

กลุ่มตัวอย่าง 

หมู่ที� �  บา้นบวั 462 18 

หมู่ที� �  

หมู่ที� 3  

หมู่ที� �  

บา้นบุมะคา่ 

บา้นชาด 

บา้นตะโกราย 

525 

684 

823 

20 

26 

31 

หมู่ที� �  บา้นหนองไมแ้ดง 300 12 

หมู่ที� �  บา้นบุ 496 19 

หมู่ที� �  บา้นม่วงใต ้ 588 23 

หมู่ที� �  บา้นผึ�งตน้ 523 20 

หมู่ที� �  บา้นดอนใหญ่ 529 20 

หมู่ที� ��  บา้นหนองค่าย 1,269 48 

หมู่ที� ��  บา้นหวัววั 369 14 

หมู่ที� ��  บา้นโคระกา 770 30 

หมู่ที� ��  บา้นปลดัชุมแสง 651 25 

หมู่ที� ��  บา้นปรุ 494 19 

หมู่ที� ��  บา้นดอนแฝก 191 7 

หมู่ที� ��  บา้นโคกเพชร 288 11 

หมู่ที� ��  บา้นหว้ยจระเขม้าก 578 22 

หมู่ที� ��  บา้นบวั 530 20 

รวม 10,120 385 
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3.1 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลบา้นบวั อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์

  �.�.� เพศ 

   �.�.�.� ชาย 

   �.�.�.� หญิง 

  �.�.� อาย ุ 

   3.1.2.1 18-27 ปี 

   �.�.�.� ��-�� ปี 

   3.�.�.� ��-�� ปี 

   �.�.�.� ��-�� ปี 

   �.�.�.� �� ปีขึ�นไป 

  �.�.� ระดบัการศึกษา 

   �.�.�.� ประถมศึกษา 

   �.�.�.� มธัยมศึกษาตอนตน้ 

   �.�.�.� มธัยมศึกษาตอนปลาย 

   �.�.�.� อนุปริญญา/ปวช 

   �.�.�.� ปริญญาตรี 

   �.�.�.� สูงกว่าปริญญาตรี 

  �.�.� อาชีพ 

   3.1.4.� นกัเรียน/นกัศึกษา 

   �.�.�.� ขา้ราชการ 

   �.�.�.� คา้ขาย 

   �.�.�.� รับจา้ง 

   �.�.�.� เกษตรกร 

 �.� ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจดัการบา้นเมืองที�ดีของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นบวั อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมยโ์ดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

  3.2.1. ดา้นเกิดประโยชน์สุขของประชาชน 

  3.2.2. ดา้นมีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 

  3.2.3. ดา้นมีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทนัต่อสถานการณ์ 
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เครื�องมือที�ใช้ในการวจิัย  

 1. ลักษณะเครื�องมือ เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยัครั� งนี�  เป็นแบบสอบถามที�ผูวิ้จยัสร้างขึ�นเอง 

แบ่งเป็น 3 ตอน คือ 

 ตอนที� 1 เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา อาชีพ โดยมีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

 ตอนที� 2 เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจดัการ

บา้นเมืองที�ดีของเทศบาลตาํบลบา้นบวั 3 ดา้น ดงันี�  ดา้นเพื�อใหเ้กิดประโยชน์สุขของประชาชน ดา้นมี

ประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และดา้นมีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ

ใหท้นัต่อสถานการณ์ แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  แบ่งเป็น � ระดบั คือ มากที�สุด มาก 

ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที�สุด จาํนวน �� ขอ้ 

 ตอนที� 3 เป็นคาํถามเกี�ยวกบัความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะอื�น ๆ มีลกัษณะเป็น

แบบสอบถามปลายเปิด (Open – ended Form) เพื�อใหก้ลุ่มตวัอยา่งแสดงความคิดเห็นและให้

ขอ้เสนอแนะเพิ�มเติม 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม ดงันี�  

  1. คณะผูว้ิจยัขอหนงัสือจากมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ส่งถึงนายกเทศมนตรี เทศบาลตาํบล

บา้นบวั อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์เพื�อขอความอนุเคราะห์ในการใหป้ระชาชนในเขตพื�นที�เทศบาล

ตาํบลบา้นบวั ไดต้อบแบบสอบถาม  

  2. คณะผูว้ิจยัแจกแบบสอบถามและขอคืนแบบสอบถามดว้ยตนเอง  

  3. คณะผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บแบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอยา่งประชาชนที�อาศยัอยูใ่นเขต

เทศบาลตาํบลบา้นบวั อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ดว้ยตนเอง จาํนวน ���  ฉบบั เก็บคืนมาได ้���  ฉบบั 

และคิดเป็นร้อยละ ��� 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

  1. ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกตอ้งของแบบสอบถามแต่ละฉบบั 

  2. กรอกรหัสแบบสอบถาม 

  3. กาํหนดตวัเลขแทนค่าขอ้มูลในแบบสอบถามแต่ละขอ้แลว้บนัทึกขอ้มูล 

  4. ประมวลผลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ  

สาํหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลดาํเนินการดงันี�  
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  1. ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถามวิเคราะห์ดว้ยการแจกแจงความถี� (Frequency) 

และหาค่าร้อยละ (Percentage) เสนอขอ้มูลเป็นตารางแสดงจาํนวนร้อยละ 

  2. การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจดัการบา้นเมืองที�ดีของเทศบาล

ตาํบลบา้นบวั อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์วิเคราะห์โดยใชว้ธีิการหาคา่เฉลี�ย (Mean) และส่วนเบี�ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) โดยแยกเป็นรายขอ้รายดา้นและโดยภาพรวม นาํเสนอขอ้มูลเป็นตาราง

ประกอบคาํอธิบาย  

  เกณฑใ์นการแปลความหมายขอ้มูล การแปลความหมายของค่าเฉลี�ย (Mean) ไดก้าํหนด

ขอบเขตค่าเฉลี�ย ดงันี�  (บุญชม ศรีสะอาด. 2554 : 53) 
 

         ค่าเฉลี�ย                                               ความหมาย 

 4.51 - 5.00                            ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากที�สุด 

 3.51 - 4.50                            ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 

 2.51 - 3.50                            ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 1.51 - 2.50                            ความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย 

 1.00 - 1.50                            ความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยที�สุด 

                �. เปรียบเทียบถึงความแตกต่างถึงความคดิเห็นของประชาชนที�มีต่อการบริหารจดัการ

บา้นเมืองที�ดี จาํแนกตามเพศ วิเคราะห์โดยใชค่้าสถิติ t-test Independent 

 4. เปรียบเทียบถึงความแตกต่างถึงความคิดเห็นของประชาชนที�มีต่อการบริหารจดัการ

บา้นเมืองที�ดี จาํแนกตามอาย ุระดบัการศึกษา และอาชีพ วิเคราะห์โดยใช ้F-test 

 5. ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะที�เป็นคาํถามปลายเปิด ใชก้ารวิเคราะห์เชิงเนื�อหา (Content 

Analysis) โดยจดัคาํตอบที�เขา้ประเด็นเดียวกนัแลว้หาขอ้สรุปบรรยายวิเคราะห์เป็นความเรียง 

 

ผลการวจิัย 

 จากการศึกษาการบริหารจดัการบา้นเมืองที�ดีของเทศบาลตาํบลบา้นบวั อาํเภอเมือง จงัหวดั

บุรีรัมย ์คณะผูวิ้จยัสรุปผลการวจิยัไดด้งันี�  

 �. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารจดัการบา้นเมืองที�ดีของเทศบาลตาํบลบา้นบวั โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที�สุด เมื�อพจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากที�สุด ดา้นที�ได้

ค่าเฉลี�ยมากที�สุด คือ  ดา้นเกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
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 �. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารจดัการบา้นเมืองที�ดีของเทศบาลตาํบลบา้นบวั ที�มี

เพศต่างกนั โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นเกิดประโยชน์สุขของ

ประชาชน ดา้นมีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้คา่ในเชิงภารกิจรัฐ และดา้นมีการปรับปรุงภารกิจของ

ส่วนราชการให้ทนัต่อสถานการณ์ มีความแตกต่างกนั 

 3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารจดัการบา้นเมืองที�ดีของเทศบาลตาํบลบา้นบวั ที�มี

อายตุ่างกนั โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นเกิดประโยชน์สุขของ

ประชาชน และดา้นมีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้คา่ในเชิงภารกิจรัฐ มีความแตกต่างกนั 

 �. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารจดัการบา้นเมืองที�ดีของเทศบาลตาํบลบา้นบวั ที�มี

ระดบัการศึกษาต่างกนั โดยภาพรวมแตกต่างกนั เมื�อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นเกิดประโยชน์สุข

ของประชาชน และดา้นมีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจรัฐ มีความแตกต่างกนั 

 �. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารจดัการบา้นเมืองที�ดีของเทศบาลตาํบลบา้นบวั ที�มี

อาชีพต่างกนั โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นเกิดประโยชน์สุขของ

ประชาชน และดา้นมีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการใหท้นัต่อสถานการณ์ มีความแตกต่างกนั 

 �. ขอ้เสนอแนะเพิ�มเติม 

  �.� ดา้นเกิดประโยชน์สุขของประชาชน เทศบาลควรมีการจดักิจกรรมเพื�อให้

ประชาชน และบุคลากรในหน่วยงานไดท้าํกิจกรรมร่วมกนั  

  �.� ดา้นมีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจรัฐ เทศบาลควรมีการพฒันา

บุคลากรในหน่วยงาน ดา้นการใหบ้ริการแก่ประชาชน 

  �.� ดา้นมีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทนัต่อสถานการณ์ เทศบาลควรมี

การซ่อมแซมถนนสายเลก็ๆภายในหมู่บา้น เพื�อใหป้ระชาชนไดเ้ดินทางสัญจรไดอ้ยา่งสะดวก เทศบาล

ควรเพิ�มถงัขยะตามจุดต่างๆภายในหมู่บา้น เพื�อใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน เทศบาลควร

มีการพฒันาสนามกีฬาเพื�อใหป้ระชาชนไดท้าํกิจกรรมร่วมกนั 

 

การอภิปรายผล 

 จากการศึกษาการบริหารจดัการบา้นเมืองที�ดีของเทศบาลตาํบลบา้นบวั อาํเภอเมือง จงัหวดั

บุรีรัมย ์ทั�ง � ดา้น คณะผูว้ิจยัสรุปผลการวิจยัไดด้งันี�  

 �. จากผลการวิจยั พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที�สุด ทั�งนี� อาจเป็นเพราะวา่ การบริหาร

จดัการบา้นเมืองที�ดีของเทศบาล มีการใหภ้าคประชาชนเขา้ไปมีส่วนร่วมในขั�นตอนต่างๆของเทศบาล
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เพื�อให้เกิดการมีส่วนร่วมและตรวจสอบ ซึ�งสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ธเนศ เธียรนนัทน์  

( 2556 : บทคดัยอ่) ความคิดเห็นของประชาชนต่อผลการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาล 

เมืองท่าชา้ง อาํเภอเมืองจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ผลการวิจยั พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก เมื�อ

พจิารณาในรายละเอียดสรุปไดว้่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อผลการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล

ของเทศบาลเมืองท่าชา้ง อาํเภอเมืองจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ในดา้นหลกันิติธรรม อยูใ่นระดบัดีมากที�สุด

โดยมีความคิดเห็นเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือดา้นหลกั ความรับผิดชอบ อยูใ่นระดบัดีมาก ดา้นหลกั

คุณธรรมอยูใ่นระดบัดีมาก ดา้นหลกัความโปร่งใสอยูใ่นระดบัดีมาก ดา้นหลกัความคุม้คา่อยูใ่นระดบัดี

มาก ตามลาํดบั และดา้นหลกัการมีส่วนร่วม อยูใ่นระดบัดีมาก แต่มีความคิดเห็น เป็นอนัดบัสุดทา้ย 

 �. เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น สามารถอภิปรายไดด้งันี�  

     �.� จากผลการวจิยั พบว่า ดา้นเกิดประโยชน์สุขของประชาชน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก

ที�สุด ทั�งนี� อาจเป็นเพราะวา่ การบริหารจดัการบา้นเมืองที�ดีของเทศบาลตาํบลบา้นบวั เป็นการ

ปฏิบติังาน เพื�อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ซึ� งสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ทศพล ปรีชาศิลป์ 

(2559 : บทคดัยอ่ ) ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานเทศบาลตาํบลสามชุกตามหลกัการ

บริหารจดัการบา้นเมืองที�ดี ผลการวิจยั พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.71 S.D. = 0.64)โดย

ประชาชนที�มี เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ที�ต่างกนั มีความคิดเห็น ต่อการบริหารงาน

เทศบาลตาํบลสามชุก ตามหลกัการบริหารจดัการบา้นเมืองที�ดี แตกต่างกนั จึงยอมรับสมมติฐานการ

วิจยั และมีแนว ทางการพฒันาการบริหารงานเทศบาลตาํบลสามชุก ตามหลกัการบริหารจดัการ

บา้นเมืองที�ดี ไดแ้ก่ ใชห้ลกัการบริหารจดัการบา้นเมืองที� ดีในการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามระเบียบของ

กฎหมาย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการรับฟังการชี�แจง การใชจ่้าย

งบประมาณดา้นการเงิน ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการกาํหนดทิศทางการบริหารจดัการ มีคุณธรรม

จริยธรรมเพื�อความ ถูกตอ้งโปร่งใสในองคก์รเพื�อใหอ้งคก์รอยูไ่ดอ้ยา่งยั�งยนื และชุมชนมีความ

เจริญกา้วหนา้ มีคุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น และเนน้ในเรื�องความ สาํนึกรับผดิชอบต่อหนา้ที� และการมีส่วน

ร่วมของทุกภาคส่วนและประยกุตห์ลกัการบริหารจดัการบา้นเมืองที�ดีมาใชอ้ยา่งถูกตอ้ง และ ปฏิบติั

ตามหลกัการบริหารจดัการบา้นเมืองที�ดีโดยความเที�ยงธรรมนาํทุกหลกัการไปประยกุตใ์ชก้บัการ

ทาํงาน 

     2.2 จากผลการวิจยั พบว่า ดา้นมีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจรัฐ โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที�สุด ทั�งนี�อาจเป็นเพราะว่า การปฏิบตัิงานต่างๆของเทศบาลให้ประชาชนได้

เขา้ไปมีส่วนร่วม ทาํให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้คา่สูงสุด ซึ� งสอดคลอ้งกบั
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ผลการวิจยัของ วรานิษฐ์ ลาํใย (���� : บทคดัยอ่) การพฒันารูปแบบการบริหารจดัการที�ดีขององคก์าร

บริหารส่วนตาํบล เพื�อพฒันาพื�นที�ชุมชนภาคตะวนัตก ผลการวจิยั พบว่า 1. องคก์าร บริหารส่วนตาํบล 

ในพื�นที�ภาคตะวนัตกมีการจดัทาํโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตใหแ้ก่คนในชุมชน และดาํเนินงานโดย

ใชห้ลกัการบริหารจดัการที�ดี มีจุดมุ่งหมายเพื�อสร้างความเขม้แขง็ใหชุ้มชนและเพื�อเกิดประโยชน์สุขแก่

ประชาชนเป็นสาํคญั มีการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์และแผนพฒันาตาํบลสามปี มีกิจกรรม/ โครงสร้าง

เพื�อให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน สนบัสนุนการพฒันาทกัษะความรู้ของผูน้าํชุมชน 

และทอ้งถิ�น มุ่งเนน้ความตอ้งการและความพึงพอใจของคนในชุมชนผูรั้บบริการเป็นหลกั ทั�งยงัมีการ

ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังาน 2. วิธีปฏิบตัิที�เป็น

เลิศในการบริหารจดัการที�ดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในพื�นที�ภาคตะวนัตก คือ แนวทางในการ

บริหารจดัการและการดาํเนินงานตามหลกัการบริหารจดัการบา้นเมืองที�ดี  ซึ� งประกอบไปดว้ย 1) การ

บริหารงานเพื�อใหเ้กิดประโยชน์สุขของประชาชน 2) การบริหารงานเพื�อให้เกิดผลสัมฤทธิ� ต่อภารกิจ �)

การบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจ 4) การลดขั�นตอนการปฏิบติังาน 5)

การอาํนวยความสะดวกและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 6) การประเมินผลการปฏิบติังาน 

เงื�อนไขความสาํเร็จในการบริหารจดัการที�ดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพื�อพฒันาชุมชนไดแ้ก่ วนันี�

ผูน้าํและผูต้ามที�ดี การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน มีการวางแผนการดาํเนินงานที�ดี มีการสื�อสารร่วมกนั 

รวมทั�งมีกิจกรรม/โครงการที�ส่งเสริมในการพฒันาชุมชนอยา่งย ั�งยนืและต่อเนื�อง 3. รูปแบบการบริหาร

จดัการที�ดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพื�อพฒันาชุมชน ใชชื้�อวา่ “WEST BENEFIT Model” 

ประกอบดว้ย 7 องคป์ระกอบคือ 1) ผูน้าํนกับริหารที�รอบรู้ 2) ความพงึพอใจโปร่งใสเปิดเผย 3) 

ผูส้นบัสนุนที�เป็นเลิศ 4) การศึกษาเรียนรู้เชิงปฏิบติั 5) เครือข่ายการสื�อสารที�มีประสิทธิผล 6) การมีส่วน

ร่วมของคนในชุมชน 7) การนาํไปปฏิบติัและความรับผิดชอบ และผ่านการรับรองโดยผูเ้ชี�ยวชาญ ผลการ

ทดลองใชรู้ปแบบการบริหารจดัการที�ดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในกลุ่มพื�นที� ทดลองดาํเนินงานมี

ระดบัความเห็นของการใชรู้ปแบบก่อนและหลงัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัยะสาํคญัที�ระดบั .055 

     �.� จากผลการวจิยั พบว่า ดา้นมีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการใหท้นัต่อสถานการณ์ 

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที�สุด ทั�งนี�อาจเป็นเพราะ เทศบาลไดต้รวจสอบกระบวนการทาํงานอยา่ง

สมํ�าเสมอ ทาํใหป้รับปรุงและแกไ้ขปัญหาต่างๆที�เกิดขึ�นไดเ้ป็นอยา่งดี ซึ�งสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ 

อนนัต ์โพธิกุล (���� : บดคดัยอ่) การบริหารกิจการบา้นเมืองที�ดีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 

อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร ผลการวจิยั พบว่า สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามที�ต่างกนัไดแ้ก่ 

เพศ อายรุะดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบติังานหรือตามค าสั�งที�ไดรั้บ
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มอบหมาย มีความ คิดเห็นต่อการบริหารกิจการบา้นเมืองที�ดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ท่าทราย 

อาํเภอเมือง จงัหวดั สมุทรสาครไม่แตกต่างกนั ส่วนตาํแหน่งงานที�ต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริหาร

กิจการบา้นเมืองที�ดีของ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าทราย อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาครแตกต่างกนั 

4 คู่ และการบริหารกิจการ บา้นเมืองที�ดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าทราย อาํเภอเมือง จงัหวดั

สมุทรสาคร ทั�ง 7 ดา้นมีความสัมพนัธ์ กนัทุกดา้น โดยค่า สัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์ (r) อยูร่ะหว่าง 0.793 

ถึง 0.396 ระดบัความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง ถึงระดบัตํ�า และมีทิศทางของความสัมพนัธเ์ป็นทิศทาง

เดียวกนั 

 �. เปรียบเทียบการบริหารจดัการบา้นเมืองที�ดีของเทศบาลตาํบลบา้นบวั อาํเภอเมือง จงัหวดั

บุรีรัมย ์ 

     �.� ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารจดัการบา้นเมืองที�ดีของเทศบาลตาํบลบา้นบวั ที�

มี เพศ อาย ุและอาชีพ ไม่แตกต่างกนั แต่ระดบัการศึกษามีความแตกต่างกนั  ซึ� งการวิจยัครั� งนี�สอดคลอ้ง

กบัผลการวิจยัของ อรทยั ทวีระวงษ ์(���� : บทคดัยอ่) การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิ�นในเขตอาํเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี ผลการวจิยั พบว่า บุคลากรภายใน

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี เป็นเพศ ชายมากกว่าเพศหญิง มีอายุ

ระหว่าง 31-40 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ส่วนมากมีตาํแหน่งเป็น พนกังาน และมีรายไดร้ะหวา่ง 

10,001-20,000 บาท ทศันคติเกี�ยวกบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิ�นใน เขตอาํเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรีเมื�อพิจารณาโดยภาพรวม พบวา่ อยูใ่นระดบัมากที�สุด 

หลกั ประสิทธิผล หลกัการตอบสนอง หลกัการมีส่วนร่วม และหลกัความเสมอภาค อยูใ่นระดบัมาก

ที�สุด ส่วนหลกัประสิทธิภาพ หลกัความรับผดิชอบ หลกัความโปร่งใส่ หลกัการกระจายอาํนาจ หลกันิติ

ธรรม และหลกัมุ่งฉันทามติ อยูใ่นระดบัมากและผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บุคลากรภายใน

องคก์รที�มีเพศ และระดบัการศึกษาต่างกนั มีทศันคติต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นในเขตอาํเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี ไม่แตกต่าง ส่วนบุคลากรภายใน

องคก์รที�มีอาย ุตาํแหน่ง และรายไดต้่างกนั มีทศันคติต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล ของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นในเขตอาํเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี แตกต่างกนัอยา่มีนยัสาํคญัทาง

สถิติที�ระดบั 0.05  
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ข้อเสนอแนะ 

 �. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 

 การบริหารจดัการบา้นเมืองที�ดี เป็นสิ�งสาํคญัในการพฒันาการทาํงานของบุคลากรภาครัฐ และ

สร้างแบบแผนการปฏิบติังานเพื�อให้เกิดความโปร่งใสในการพฒันาการทาํงานที�จะทาํใหเ้กิดการ

ตรวจสอบและมีความชดัเจนในทุกขั�นตอนของการปฏิบติั 

 �. ข้อเสนอแนะเพื�อการวจิัยครั�งต่อไป 

   �.� ควรมีการวจิยัเกี�ยวกบัความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจดัการบา้นเมืองที�ดีของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในพื�นที�อื�น ๆ 

   2.2 ควรมีการวิจยัเกี�ยวกบัปัญหา และอุปสรรคของประชาชนต่อการบริหารจดัการบา้นเมือง

ที�ดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในพื�นที�อื�น ๆ 

   �.� ควรมีการวจิยัความคิดเห็นของพนกังานส่วนตาํบลต่อการบริหารจดัการบา้นเมืองที�ดี

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
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บทคดัย่อ 

การวิจยัครั� งนี� มีความมุ่งหมายเพื�อศึกษา ความพึงพอใจของผูป้กครองที�มีต่อการจัดมาตรการ

ป้องกนัในการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนในยคุโควิด19 หมู่บา้นโคกใหญ่  

ตาํบลเสมด็ อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ใน 3 ดา้น คอื ดา้นมาตรการป้องกนัการแพร่ระราดของ 

เชื�อไวรัส ดา้นเทคโนโลยีและดา้นผลกระทบ ที�เกิดจากการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส กลุ่มตวัอย่างได้

จากการสุ่มจากผูป้กครองของนกัเรียนโดยกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามตารางของ  

ทาโร่ ยามาเน่ ได้ขนาดของกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 250 คน แลว้ทาํการสุ่มให้กระจายไปตามบา้นต่าง ๆ 

ตามสัดส่วนโดยวิธีสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย เครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม 

มี 3 ลกัษณะ คือ แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่วนประมาณค่า และแบบปลายเปิด  

สถิติพื�นฐานที�ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คอื ร้อยละ ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษาวิจยัพบว่า โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที�สุด เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าทุกดา้นอยูใ่น

ระดบัดีที�สุดเท่ากนั โดยเรียงลาํดบัจากด้านที�มีค่าเฉลี�ยสูงไปหาตํ�า ไดด้ังนี�  ด้านมาตรการป้องกนัการ

แพร่ระ-ราดของเชื�อไวรัส ด้านเทคโนโลยีและด้านผลกระทบ ตามลําดับ ส่วนความคิดเห็นและ

ขอ้เสนอแนะอื�น ๆ ที�มีจาํนวนมากที�สุด คือ การเรียนออนไลน์ผูป้กครองบางท่านไม่สามรถอยูค่วบคุม

บุตรหลานได้ จึงทาํให้บุตรหลานใช้เทคโนโลยีนอกเหลือจากการเรียนมากเกินไป รองลงมาคือ บุตร

หลานไม่เขา้ใจในเนื�อหาผา่นการเรียนออนไลน์ ตามลาํดบั  
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คาํสําคญั: ความพงึพอใจ มาตรการการป้องกนั ความเขา้ใจในการสอนดา้นเทคโนโลย ีผลกระทบ 

 
Abstract 

This research aims to study The satisfaction of the parents with the preventive measures in 

the management of schools in the COVID 19 era. Khok Yai village, Samed sub-district, Muang 

district, Buriram province in 3 aspects as Measures to prevent the spread of the virus Technology and 

impact Caused by the spread of virus The sample was randomly sampled from the students' parents 

by determining the sample size according to the Taro Yamane table. The sample size of 250 people 

was then randomly distributed among the houses proportionately by a simple sampling method. There 

are 3 types of questionnaire tools used to collect data: Checklist form Estimate scale model And open-

ended The basic statistics used to analyze the data were percentage, mean and standard deviation. The 

research study found that Overall, it is at the highest level. When considering each aspect, it was 

found that all aspects were at the same level. In order from the side with the mean high to low as 

follows Measures to prevent the spread of the virus The largest number of other opinions and 

suggestions is online learning. Not all parents. Three cars to control their children Thus causing 

children to use technology outside of their learning too much, followed by their children do not 

understand content through online learning respectively 

 

Keywords: satisfaction, preventive measures, understanding of teaching impact technology 

 
บทนํา 

ปัจจุบนัเป็นโลกแห่งการติดต่อสื�อสารหรือเรียกว่ายคุโลกาภวิฒัน์ และมีการแขง่ขนัที�สูงขึ�นเป็น

อยา่งมาก ซึ� งได้มีการแบ่งประเทศออกตามการพฒันา ไดแ้ก่ประเทศที�พฒันาแลว้ประเทศที�กาํลงั

พฒันาและประเทศที�ดอ้ยพฒันา ซึ� งการที�ประเทศต่าง ๆ เหล่านี�มีการพฒันาหรือมีความเจริญแตกต่าง

กนั การศึกษาจึงเป็นปัจจยัสาํคญัที�ทาํให้ประเทศมีการพฒันาได ้ดงันั�นทุกประเทศจึงใหค้วามสาํคญั

เกี�ยวกบัการศึกษาโดยมีความเชื�อว่ามนุษยม์ีศกัยภาพที�จะเรียนรู้และพฒันาตนเองไดต้ลอดชีวิต นอกจาก

จะให้ ความสาํคญักบัการพฒันาศกัยภาพโดยตรงแลว้ ยงัจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงกลไกและสภาพแวดลอ้มที�
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จะส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กิดการพฒันาอยา่งเตม็ที�เพื�อเตรียมคนใหม้ีคุณลกัษณะรู้จกัคิดวิเคราะห์ 

รู้จกัแกปั้ญหา มีความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์สามารถเผชิญกบั สถานการณ์ที�เกิดขึ�นและที�เปลี�ยนแปลง

อยา่งรวดเร็วได ้นั�นคือจะตอ้งใหผู้เ้รียนไดรั้บการศึกษา ที�มีคุณภาพเป็นอยา่งมากมาก  

 ประเทศไทยนั�นการระบาดของเชื�อไวรัสโควิด-19 ส่งผลต่อระบบการศึกษาไทยเป็นอยา่งมาก 

ตั�งแต่เชื�อไวรัสเริ�มระบาดในประเทศจีนปลายปีที�แลว้จนถึงปัจจุบนั UNESCO รายงานว่ารัฐบาล 191 

ประเทศทั�วโลก ประกาศปิดสถานศึกษาทั�งประเทศ มีผูเ้รียนไดรั้บผลกระทบกว่า  

1.5 พนัลา้นคน (มากกว่าร้อยละ 90 ของผูเ้รียนทั�งหมด) สาํหรับประเทศไทยสถานการณ์การระบาด

เกิดขึ�นในช่วงสถานศึกษาขั�นพื�นฐานปิดภาคเรียน โดยในช่วงตน้เดือนเมษายน คณะรัฐมนตรีมีมติ

เห็นชอบใหเ้ลื�อนวนัเปิดเทอมภาคเรียนที� 1 มิถุนายน 2563 ไปเป็นวนัที� 1 กรกฎาคม 2563 ไทยจึงมี

โอกาสทบทวนบทเรียนจากต่างประเทศเพื�อเตรียมตวัให้พร้อมในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ

ใหม่ที�สอดรับกบัมาตรการป้องกนัการระบาด พร้อมกบัเตรียมมาตรการต่าง ๆ เพื�อป้องกนัไม่ใหผู้เ้รียน

ไดรั้บผลกระทบจากรูปแบบการเรียนที�เปลี�ยนไป รัฐบาลไทยไดมี้การประชาสัมพนัธ์ที�จะพยายามในกร

ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ใหค้วามรู้และแนะนาํวิธีป้องกนัการติดเชื�อเป็นในทางปฎิบติั

ซึ�งสามารนาํไปประยกุตใ์ชไ้ด ้โดยการลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลแ์ละการสวมหนา้กากอานามยัสาํหรับ

ประเทศไทย ความทา้ทายในการเปลี�ยนครั� งนี� ไม่ใช่แค่การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ในสถานการณ์โควิด-

19 เท่านั�น แต่ควรเป็นการ “เปลี�ยนวิกฤติใหเ้ป็นโอกาส”  

ในการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนใหดี้กวา่เดิม ดงันั�นมาตรการการเรียนรู้ของไทยจึงไม่

ควรปรับแค่กระบวนการเรียนรู้ในหอ้งเรียน แต่ตอ้งปรับใหม่ทั�งระบบการเรียนรู้ที�ตอ้งสอดคลอ้งกนั

และเชื�อมโยงกบัการเรียนรู้ของเด็ก ในช่วงของการเปิดเทอมใหญ่ปี 2563 นี�  จะเป็นช่วงลาํบากของ

ผูป้กครองที�มีบุตรหลานในวยัเรียนอนัเนื�องจากการระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะในมุมดา้นการใช้

จ่ายเพื�อการศึกษาผู ้ปกครองมีความกังวลต่อสภาพคล่องทางการเงินที�จะนาํมาใช้จ่ายเพื�อ

การศึกษาในช่วงเปิดเทอมใหญ่ปี 2563 จากหลายสาเหตุ อาทิ เงินออมไม่เพียงพอเนื�องจากไดรั้บ

ผลกระทบจากการที�กิจการตอ้งปิดให้บริการชั�วคราวมีผลต่อรายไดแ้ละผูป้กครองบางรายถูกเลิกจา้ง

ชั�วคราว โดยกลุ่มผูป้กครองที�ไม่มีความพร้อมมีสาเหตุจาก ผูป้กครองส่วนใหญ่ไม่พร้อมในอุปกรณ์การ

เรียนอยา่งคอมพิวเตอร์แทบ็เลต็ (เครื�องมือสื�อสารในการเรียน) และอินเทอร์เน็ต นอกจากนี� ผูป้กครอง

มองว่ารูปแบบการเรียนดงักล่าวไม่เหมาะสมกบัเด็ก เนื�องจากมองว่าเด็กมีสมาธิ 

ไม่เพยีงพอ กงัวลว่าเด็กจะไม่เขา้ใจบทเรียนและไม่มีเวลาดูแลบุตรหลาน  
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 ในส่วนของการศึกษาความพึงพอใจของผูป้กครองที�มีต่อการจดัมาตรการป้องกนัในการจดัการ

เรียนการสอน ของโรงเรียนในยุคโควิด-19 ของหมู่บ้านโคกใหญ่ ตาํบลเสม็ด อาํเภอเมือง จังหวัด

บุรีรัมย ์จากสถานการณ์ในการแพร่ระบาดดงักล่าว ความพึงพอใจต่อการจดัมาตรการการเรียนการสอน

สถาบนัการศึกษา มีมาตรการในการป้องกนัเชื�อไวรัสโควิด-19  อยา่งเขม้งวดต่อเนื�อง  อาทิ  การคดั

กรอง / ตรวจวดัไขเ้ด็กก่อนเขา้เรียน  มีจุดใหบ้ริการเจลลา้งมือ การใหน้กัเรียน 

ใส่หนา้กากอนามยั การบริหารจดัการพื�นที�ส่วนกลางของโรงเรียนไม่ให้มีความหนาแน่น  

การจดัระบบภายในห้องเรียนใหมี้ระยะห่างระหว่างกนั มีการทาํความสะอาดอุปกรณ์การเรียนการสอน

การปรับ/ลดกิจกรรมกีฬาที�มีการสัมผสัใกลชิ้ด และ อาจจะมีการสลบัเวลาเรียนระหว่าง 

ชั�นเรียนเพื�อลดความแออดัในห้องเรียน/โรงเรียน เป็นตน้ จากความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา

ดงักล่าว จึงทาํให้ผูศึ้กษาสนใจที�จะศึกษาความพึงพอใจของผูป้กครอง ที�มีต่อการจดัการเรียนการสอน

ในยุคโควิด-19 เพื�อเป็นแนวทางของผลการศึกษาไปปรับใช้เพื�อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและ

สถานศึกษาต่อไป 
 

สมมติฐานของการวจิัย 

1. ประชากรที�มี เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน ต่างกนัมีคิดเห็นที�แตกต่างกนั  

2. ดา้นมาตราการการป้องกนัการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส ดา้นเทคโนโลย ีดา้นผลกระทบที�

เกิดจากการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส ต่างกนัมีความคดิเห็นที�แตกต่างกนักบัความพงึพอใจของ

ผูป้กครองของนกัเรียนที�มีต่อการจดัการเรียนการสอนในการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัสโควดิ-19 

 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพื�อศึกษาความพึงพอใจของผูป้กครองที�มีต่อการจดัมาตรการป้องกนัในการจดัการเรียนการ

สอนของโรงเรียนในยคุโควดิ-19 ของหมู่บา้นโคกใหญ่ ตาํบลเสมด็ อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์

�. เพื�อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองของนักเรียนที�มีต่อการจดัการเรียนการสอน

ของโรงเรียนในการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัสโควิด-19 ของหมู่บ้านโคกใหญ่ ตาํบลเสม็ด อาํเภอเมือง 

จงัหวดับุรีรัมย ์  

 3. เพื�อเป็นแนวทางในการจดัทาํแผนนโยบายในมาตราการป้องกนัการแพร่ระบาด 

ของเชื�อไวรัสโควด-19 
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ความสําคัญของการวิจัย 

�. ด้านวชิาการ 

�. ได้ทราบระดับความพึงพอใจของผูป้กครองที�มีต่อการจัดมาตรการป้องกนัในการจดัการ

เรียนการสอนของโรงเรียนในยคุโควิด-19  ของหมู่บา้นโคกใหญ่ ตาํบลเสมด็ อาํเภอเมือง  

จงัหวดับุรีรัมย ์

 �. ไดเ้ปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองของนกัเรียนที�มีต่อการจดัการเรียนการสอนของ

โรงเรียนในการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัสโควิด-19 ของหมู่บา้นโคกใหญ่ ตาํบลเสมด็  

อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ 

�. ไดเ้ป็นแนวทางในการจดัทาํแผนนโยบายในมาตราการป้องกนัการแพร่ระบาดของ 

เชื�อไวรัสโควด-19 

ขอบเขตของการวจิัย 

1. ขอบเขตด้านเนื�อหา 

     ขอบเขตการศึกษาครั� งนี� มุ่งศึกษาความพึงพอใจของผู ้ปกครองที�มีต่อการจัดมาตรการ

ป้องกนัในการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนในยุคโควิด-19 หมู่บา้นโคกใหญ่ ตาํบลเสม็ด อาํเภอ

เมือง จงัหวดับุรีรัมย ์สิ�งที�จาํเป็นคอืการวางแนวทางการเปิดโรงเรียนเพื�อ 

ให้เด็กได้ไปโรงเรียนอีกครั� ง โดยให้สอดคล้องกับความรุนแรงของสถานการณ์ ควบคู่กับการใช้

มาตรการทางดา้นสาธารณสุขและมาตรการทางสังคมอยา่งเคร่งครัดในโรงเรียน ซึ� งผูวิ้จยัเลือกที� 

จะทาํการศึกษาใน 3 ดา้น ไดแ้ก่  

 1) ดา้นมาตรการการป้องกนัการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส 

 2) ดา้นเทคโนโลย ี

 3) ดา้นผลกระทบที�เกิดจากการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส 

              2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

       2.1 ประชากร ได้แก่ ผูป้กครองของนักเรียนในหมู่บา้นโคกใหญ่ ตาํบลเสม็ด อาํเภอเมือง 

จงัหวดับุรีรัมยจ์าํนวน 668 คน (นางสุภาพร แกว้อรสาร ตาํแหน่งผูใ้หญ่บา้น 2563) 

       2.2 โดยทาํการสุ่มตวัอยา่งโดยใชว้ิธีใหผู้ป้กครองของนกัเรียนตอบแบบสอบถาม 

ในระดบั ชั�นอนุบาล ชั�นประถมศึกษา ชั�นมธัยมศึกษา และอื�น ๆ กลุ่มตวัอย่าง ได้จากการสุ่มประชากร 

โดยการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง ตามสูตรคาํนวณของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ที�ระดบัความ

เชื�อมั�น 95.5% และความคลาดเคลื�อน 5% (Taro Yamane อา้งถึงใน 
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(ประสิทธ์ สุวรรณรักษ.์ 2542:146) ไดข้นาดของกลุ่มจาํนวน 250 คน 

 3. ตัวแปรที�จะศึกษา มีดงันี� 
 �.� ตวัแปลต้น คือ ผูป้กครองของนกัเรียน หมู่บา้นโคกใหญ่ ตาํบลเสมด็  

อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์

  3.1.� เพศ 

   �.�.�.� ชาย 

   �.�.�.� หญิง 

  �.�.� อาย ุ

   �.�.�.�  ��-�� ปี 

   �.�.�.�  ��-�� ปี 

   �.�.�.�  ��-�� ปี 

   �.�.�.�  ��-�� ปี 

   �.�.�.�  ��-�� ปี 

   �.�.�.�  �� ปีขึ�นไป 

�.�.� ระดบัการศึกษา 

   �.�.�.� ตํ�ากว่ามธัยมศึกษาตอนตน้ 

   3.1.3.2 มธัยมศึกษาตอนตน้ 

   3.1.3.3 มธัยมศึกษาตอนปลาย 

   3.1.3.4 ปวช./ปวส. 

   3.1.3.5 ปริญญาตรี 

   �.�.�.� สูงกว่าปริญญาตรี 

  3.1.4 อาชีพ 

   �.�.�.� เกษตรกรรม 

   �.�.�.� รับร้าง 

   �.�.�.� รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

   �.�.�.� คา้ขาย / ธุรกิจส่วนตวั 
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3.1.5 รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน 

   �.�.�.� ตํ�ากว่า ��,��� บาท 

   3.1.5.2 10001-15,000 บาท 

   3.1.5.3 15001-20,000 บาท 

   3.1.5.4 20001-25,000 บาท 

   3.1.5.5 25001-30,000 บาท 

   �.�.�.� ����� บาทขึ�นไป 

3.2 ตัวแปลตาม ได้แก่ ความพึงพอใจของผูป้กครองที�มีต่อการจัดมาตรการป้องกันในการ

จดัการเรียนการสอนของโรงเรียนในยคุโควิด-19 หมู่บา้นโคกใหญ่ ตาํบลเสมด็ อาํเภอเมือง  

จงัหวดับุรีรัมย ์สิ�งที�จาํเป็นคอืการวางแนวทางการเปิดโรงเรียนเพื�อใหเ้ด็กไดไ้ปโรงเรียนอีกครั� ง  

โดยให้สอดคลอ้งกบัความรุนแรงของสถานการณ์ ควบคู่กบัการใชม้าตรการทางดา้นสาธารณสุขและ

มาตรการทางสงัคมอยา่งเคร่งครัดในโรงเรียน ซึ�งผูว้จิยัเลือกที�จะทาํการศึกษาใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

 3.2.1 ดา้นมาตรการการป้องกนัการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส 

 �.�.� ดา้นเทคโนโลย ี

 3.2.3 ดา้นผลกระทบที�เกิดจากการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส 

เครื�องมือที�ใช้ในการวจิัย  

1. ลกัษณะเครื�องมือ เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยัครั� งนี�  เป็นแบบสอบถามซึ�งผูวิ้จยัได ้

สร้างขึ�นเอง แบ่งออกเป็น � ตอน ดงันี�  

ตอนที� � เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่เพศ อายรุะดบั

การศึกษา อาชีพ และรายได ้มีลกัษณะเป็นคาํถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List)  

 ตอนที� � เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัความพึงพอใจของผูป้กครองที�มีต่อการจดัมาตรการป้องกนั

ในการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนในยคุโควิด �� บา้นโคกใหญ่ ตาํบลเสมด็  

อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์แบ่งเป็น � ดา้น คอื  

ดา้นมาตรการการป้องกนัการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส จาํนวน �� ขอ้ 

ดา้นเทคโนโลย ีจาํนวน �� ขอ้ 

ดา้นผลกระทบที�เกิดจากการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส จาํนวน �� ขอ้ 
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 ตอนที� � เป็นแบบคาํถามปลายเปิด (Open-ender Form) เพื�อให้กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความ

คิดเห็นและให้ขอ้เสนอแนะอื�น ๆ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 คณะผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามลาํดบัขั�นตอน ดงัต่อไปนี�  

  �. คณะผูว้ิจยัไดเ้ขา้พบ แนะนาํตวั และขออนุญาตผูใ้หญ่บา้น บา้นโคกใหญ่  

ตาํบลเสมด็ อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์เพื�อขออนุญาตในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

  �. คณะผูว้ิจยันาํแบบสอบถามไปยงัผูใ้หญ่บา้น บา้นโคกใหญ่ ตาํบลเสมด็  

อาํเภอเมือง จังหวดับุรีรัมย ์เพื�อแจกจ่ายเอกสารไปยงักลุ่มตวัอย่าง จาํนวน ��� ฉบบั และกาํหนดรับ

แบบสอบถามคืน 

  �. คณะผูวิ้จยัไปรวบรวมแบบสอบถามที�บา้นผูใ้หญ่บา้น บา้นโคกใหญ่  

ตาํบลเสมด็ อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ 

  4. กรณีไม่ได้รับแบบสอบถามคืนภายในกาํหนด คณะผูว้ิจัยจะติดตามด้วยตนเอง

เพื�อใหไ้ดแ้บบสอบถามคืนทั�งหมด 

  5. ผูว้จิยัแจกแบบสอบถามจาํนวน ��� ฉบบั เกบ็มาไดจ้าํนวน ��� คดิเป็นร้อยละ ��� 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื�อดาํเนินการเก็บขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ในการจดัทาํขอ้มูล ผูว้จิยัไดด้าํเนินการ ดงันี�  

 �. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบบั 

 �. กรอกรหัสแบบสอบถาม 

 �. กาํหนดตวัเลขแทนค่าขอ้มูลในแบบสอบถามในแต่ละขอ้ แลว้บนัทึกขอ้มูล 

 �. ประมวลผลดว้ยคอมพวิเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 

การวิเคราะห์ขอ้มูลดาํเนินการ ดงันี�  

 1. ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม วเิคราะห์ดว้นการแจกแจงความถี� (Frequency) 

 2. ความคิดเห็นของผูป้กครองที�มีต่อมาตรการป้องกนัในการจดัการเรียนการสอน 

โรงเรียนในยคุโควิด �� ของบา้นโคกใหญ่ ตาํบลเสมด็ อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์วิเคราะห์ดว้ยการหา

ค่าเฉลี�ย (Mean) และค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตฐาน (Standard Deviation) โดยแยกเป็นรายขอ้ รายดา้น และ

โดยภาพรวม นาํเสนอขอ้มูลเป็นตารางประกอบคาํอธิบายเกณฑใ์นการแปลความหมายขอ้มูล การแปล

ความหมายของค่าเฉลี�ยไดก้าํหนดขอบเขตของค่าเฉลี�ย ดงันี�  (บุญชม ศรีสะอาด. 2554: 209)  
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 แสดงระดบัความคิดเห็น  

5 หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่นระดบั มากที�สุด 

4 หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่นระดบั มาก 

3     หมายถึง ความคดิเห็นอยูใ่นระดบั ปานกลาง 

2     หมายถึง ความคดิเห็นอยูใ่นระดบั น้อย 

1 หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่นระดบั น้อยที�สุด 

 

        สําหรับเกณฑ์ในการให้คะแนนโดยรวมกาํหนดดงันี� 

ค่าเฉลี�ย       ความหมาย 

4.51 – 5.00     ความคิดเห็นในระดบั มากที�สุด 

3.51 – 4.50     ความคิดเห็นในระดบั มาก 

2.51 – 3.50     ความคิดเห็นในระดบั ปานกลาง 

1.51 – 2.50     ความคิดเห็นในระดบั นอ้ย 

1.00 – 1.50     ความคิดเห็นในระดบั นอ้ยที�สุด 

�. เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองของนักเรียนที�มีต่อการจดัการเรียนการสอนของ

โรงเรียนในการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัสโควิด-19 ของหมู่บา้นโคกใหญ่ ตาํบลเสมด็  

อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ ในดา้นต่าง ๆ จาํแนกตามตวัแปล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ด้วยสถิติ (t-test) สําหรับกลุ่มตัวอย่าง � กลุ่ม และวิเคราะห์ความ

แปรปรวนแบบทางเดียว (F-test) สาํหรับกลุ่มตวัอยา่ง � กลุ่มขึ�นไป  

 4. ข้อเสนอแนะที� เป็นคาํถามปลายเปิดมาวิเคราะห์เชิงเนื� อหา (Content Analysis) โดยจัด

คาํตอบเข้าประเด็นเดียวกันแล้วแจกแจงความถี�  หาค่าร้อยละนําเสนอข้อมูลเป็นตารางประกอบ

คาํอธิบาย 

 

สรุปผลการวจิัย 

 จากการศึกษาความพึงพอใจของผูป้กครองที�มีต่อการจดัมาตรการป้องกนัในการจดัการเรียนการสอน

ของโรงเรียนในยุคโควิด-19 ของหมู่บา้นโคกใหญ่ ตาํบลเสม็ด อาํเภอเมือง จังหวดับุรีรัมย ์คณะผูว้ิจยัสรุป

ผลการวจิยัไดด้งันี�  
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 1. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพงึพอใจของผูป้กครองที�มีต่อการจดัมาตรการป้องกนัในการ

จดัการเรียนการสอนของโรงเรียนในยคุโควิด-19 ของหมู่บา้นโคกใหญ่ ตาํบลเสมด็ อาํเภอเมือง      จงัหวดั

บุรีรัมย ์เมื�อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่าทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากที�สุด ดา้นที�ไดค่้าเฉลี�ยมากที�สุด ดา้นมาร

ตราการการป้องกนัการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัสอยูใ่นระดบัมากที�สุด 

 2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพงึพอใจของผูป้กครองที�มีต่อการจดัมาตรการป้องกนัในการ

จดัการเรียนการสอนของโรงเรียนในยคุโควิด-19 ของหมู่บา้นโคกใหญ่ ตาํบลเสมด็ อาํเภอเมือง   จงัหวดับุรีรัมย ์

ที�มีเพศแตกต่างกนัโดยภาพรวมในแต่ละดา้นไม่แตกต่างกนั เมื�อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้น

มาตรการการป้องกนัการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส ขอ้� ขอ้� ขอ้� ขอ้�� ดา้นเทคโนโลย ีขอ้�� ขอ้�� ขอ้

�� และดา้นดา้นผลกระทบที�เกิดจากการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส ขอ้�� ขอ้��         มีความแตกต่างกนั 

 3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพงึพอใจของผูป้กครองที�มีต่อการจดัมาตรการป้องกนัในการ

จดัการเรียนการสอนของโรงเรียนในยคุโควิด-19 ของหมู่บา้นโคกใหญ่ ตาํบลเสมด็ อาํเภอเมือง    จงัหวดั

บุรีรัมย ์ที�มีอายตุ่างกนั โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าดา้นมาตรการการ

ป้องกนัการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส ขอ้� มีควาแตกต่างกนั 

 �. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพงึพอใจของผูป้กครองที�มีต่อการจดัมาตรการป้องกนัในการ

จดัการเรียนการสอนของโรงเรียนในยคุโควิด-19 ของหมู่บา้นโคกใหญ่ ตาํบลเสมด็ อาํเภอเมือง  

จงัหวดับุรีรัมย ์ที�มีระดบัการศึกษาต่างกนั โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เมื�อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า

ดา้นมาตรการการป้องกนัการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส ขอ้� มีควาแตกต่างกนั 

 �. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพงึพอใจของผูป้กครองที�มีต่อการจดัมาตรการป้องกนัในการ

จดัการเรียนการสอนของโรงเรียนในยคุโควิด-19 ของหมู่บา้นโคกใหญ่ ตาํบลเสมด็ อาํเภอเมือง  

จังหวัดบุรีรัมย ์ที� มีอาชีพต่างกัน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื�อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้าน

เทคโนโลย ีขอ้�� และ ขอ้ �� มีความแตกต่างกนั 

 �. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองที�มีต่อการจดัมาตรการป้องกนัในการ

จดัการเรียนการสอนของโรงเรียนในยคุโควิด-19 ของหมู่บา้นโคกใหญ่ ตาํบลเสมด็ อาํเภอเมือง  

จงัหวดับุรีรัมย ์ ที�มีรายไดแ้ตกต่างกนั โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าดา้น

เทคโนโลย ีขอ้�� และดา้น ดา้นผลกระทบที�เกิดจากการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส ขอ้�� มีความแตกต่าง 
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อภปิลายผล 

 จากการศึกษาความพึงพอใจของผูป้กครองที�มีต่อการจดัมาตรการป้องกนัในการจดัการเรียนการสอน

ของโรงเรียนในยุคโควิด-19 ของหมู่บา้นโคกใหญ่ ตาํบลเสม็ด อาํเภอเมือง จังหวดับุรีรัมย ์ทั� ง � ด้านได้แก่ 

ดา้นมาตรการการป้องกนัการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส ด้านเทคโนโลยี และดา้นผลกระทบที�เกิดจาก

การแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส คณะผูวิ้จยัสรุปผลการวจิยัไดด้งันี�   

 �. ผลการวิจยั พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที�สุดทั�งนี� อาจเป็นเพราะว่าความพึงพอใจของ

ผูป้กครองของนกัเรียนที�มีต่อการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนในการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัสโค

วิด-19 ของหมู่บ้านโคกใหญ่ ตําบลเสม็ด อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  ได้มีความเชื�อมั�นในการจัด

มาตรการของโรงเรียน และรับฟังจากการประชาสัมพนัธ์ ซึ� งสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ  

สุนทรี เตียงกูล (บทคดัยอ่ ����) ผลการวจิยัพบว่า ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนที�มีต่อการ 

จดัการศึกษาของโรงเรียน วดัศรีประชาราม สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 

� โดยรวมและ รายดา้นอยูใ่นระดบัมาก เรียงลาํดบัจากมากไม่นอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารทั�วไป ดา้น

การบริหาร งานบุคคล ดา้นการบริหารงานวิชาการ และดา้นการบริหารงบประมาณ  เปรียบเทียบความ

พงึพอใจของผูป้กครองนกัเรียนที�มีต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียน วดัศรีประชาราม สงักดัสาํนกังาน

เขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาชลมุรี เขต � จาํแนกตามระดบั การศึกษาพบว่าโดยรวมและรายดา้นแช

กงกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนที�มีต่อการจดั

การศึกษาของโรงเรียน วดัศรีประชาราม สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต � 

จาํหนแตามอาชีพ พบว่าโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .�� ยกเวน้

ดา้นการบริหารงบประมาณ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

�. เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น สามารถอภปิรายไดด้งันี�  

     �.� จากผลการวจิยั พบว่า ดา้นมาตรการการป้องกนัการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที�สุดทั�งนี�  อาจเป็น ความพงึพอใจของผูป้กครองที�มีต่อการจดัมาตรการป้องกนั

ในการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนในยุคโควิด-19 ของหมู่บา้นโคกใหญ่ ตาํบลเสมด็ อาํเภอเมือง 

จงัหวดับุรีรัมยมี์ส่วนร่วมในการวางมาตรการและใหค้วามร่วมมือกบัทางโรงเรียน  

 ซึ�งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พนม คลี�ฉายา (บทคดัยอ่ ����)  ผลการวิจยัพบว่า กระทรวง

สาธารณสุขมีระบบงานและมาตรการควบคุมโรคติดต่ออุบติั ใหม่ที�แพร่มาจากต่างประเทศที�อยา่ง

ชดัเจนและรัดกุม มีการทาํงานร่วมกบัหน่วยงานสาธารณสุขของต่างประเทศอยา่งเขม้ขน้ มีทั�งมาตรการ

เฝ้าระวงั ควบคุม และป้องกนัการระบาด รวมทั�งแผนการบริหารการสื�อสารความเสี�ยง ประชาชนมกัจะ
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มีการตื�นตวัเมื�อโรคเขา้ใกลต้วัและเกิดการตื�นตวัขึ�นเฉพาะพื�นที�ที�ระบาด เมื�อการระบาดเขา้มาใกลห้รือ

เขา้มาในประเทศ จะมีการตื�นตวัมากขึ�นตามความกงัวลใจเกี�ยวกบั อนัตรายของโรคที�ใกลต้วัมากขึ�น 

และมกัจะตื�นตวัในช่วงแรกที�มีขา่วการระบาด แต่การตี�นตวัก็จะ ลดลงเมื�อข่าวเกี�ยวกบัโรคติดต่ออุบติั

ใหม่ไม่ไดรั้บการรายงานในสื�อมวลชนเมื�อมีการรายงานขา่วเกี�ยวกบัการระบาด ความรุนแรงของโรค 

การารไม่มียารักษา การเสียชีวิตของผูต้ิดเชื�อมากขึ�น ผนวกกบัการไดรั้บขอ้มูลไม่มากเพียงพอ จนกลาย

มาเป็นความตื�นตระหนกทั�งนี�การตื�นตระหนกของประชาชนจะลดลงได ้ดว้ยการไดรั้บชวสารเกี�ยวกบั

มาตรการและการดาํเนินงานเกี�ยวกบัการควบคุมโรคของเจา้หนา้ที�สาธารณสุข จนเกิดความมั�นในใน

มาตรการ และการดาํเนินงานที�สามารถคดักรอง ป้องกนัและควบคุมโรคที�จะระบาดเขา้มาในประเทศ

ได ้  

     �.� จากการวิจยั พบว่า ดา้นเทคโนโลย ีโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที�สุดทั�งนี�  เป็นเพราะ

มาตรการในการจดัการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ทาํใหผู้ป้กครองมีความเชื�อมั�นในการเรียน

การสอน ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรรณศร จนัทโสลิด (บทคดัยอ่ ����) ผลการวิจยั พบว่า 1) 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายและบรรพชิตที�มีอาย ุ20-30 ปี สาํเร็จ การศึกษาในระดบั

ปริญญาตรี และเคยเขา้ฝึกอบรมความรู้ดา้น ICT โดยโปรแกรมที�เคยใชง้านมากที�สุด คือ โปรแกรม 

Microsoft Office 2) ลกัษณะการใชง้านและความพงึพอใจในการใชง้าน ICT อยูใ่นระดบัมาก 3) ความ

คิดเห็นต่อประเภทของระบบสารสนเทศที�ใชใ้นองคก์ร จาํแนกตามการจดัสรร สาํหรับผูบ้ริหาร การ

จดัสรรสาํหรับบุคลากรขององคก์ร การจดัสรรเพื�อส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ 

และระบบความเสี�ยงในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และผลจากการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยูใ่น 

ระดบัมาก 4) จากการทดสอบสมมุติฐานของการวิจยัพบว่า เพศ (เพศทางโลกและเพศทางธรรม) และ

ระดับการศึกษาที�แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการใช้ ICT ไม่แตกต่างกนั ส่วนอายุและ ตาํแหน่งที�

แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการใช้ ICT ที�แตกต่างกนั นอกจากนี�  เพศ อายุ และระดับ การศึกษาที�

แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประเภทของระบบสารสนเทศเพื�อใช้ในองค์กรไม่แตกต่าง กัน ส่วน

ตาํแหน่งงานพบว่ามีความคิดเห็นต่อประเภทของระบบสารสนเทศที�แตกต่างกนั 

    �.� จากการวิจยั พบว่า ดา้นผลกระทบที�เกิดจากการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส โดยภาพรวม

อยูใ่นระดบัมากที�สุดทั�งนี�  เป็นเพราะ ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พงษม์นสั ดีอด  

(บทคดัยอ่ : ����) ผลการวิจยั พบวา่ ความคิดเห็นต่อความวิตกกงัวลหลงัสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของ ไวรัสโคโรนา 2019 ต่อการประกอบอาชีพบริการส่งอาหาร พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีความกงัวลในดา้น

ที�มีค่าเฉลี�ยมากที�สุดในดา้นปัญหา ทางเศรษฐกิจ ส่วนในดา้นที�มีค่าเฉลี�ยนอ้ยที�สุดคือตา้นปัญหา
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ระหว่างประเทศ เห็นใตว้่าการเกิด การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ทาํให้ประชาชนเกิดความ

วิตกกงัวลดา้นต่าง ๆ เป็นอยา่งมากไม่วา่จะเป็นในดา้นเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข การเมือง การใช้

มาตรการป้องกนัในโรงเรียน และปัญหาระหว่าง ประเทศ  

 �. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองที�มีต่อการจดัมาตรการป้องกนัในการจดัการเรียน

การสอนของโรงเรียนในยคุโควิด-19 ของหมู่บา้นโคกใหญ่ ตาํบลเสมด็ อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ 

มี เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

อญัชิสา เอี�ยมลออ (บทคดัยอ่ : ����) ผลการวิจยั พบวา่ ไดศึ้กษาวิจยัเรื�องความพึงพอใจของผูป้กครอง

นกัเรียนที�มีต่อการบริหารโรงเรียนเอกชน สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาสิงห์บุรีการศึกษานี�  เพื�อ

ศึกษาความพงึพอใจของผูป้กครองนกัเรียนที�มีต่อการบริหารโรงเรียนเอกชน สิ�งกดัสาํนกังานเขตพื�นที�

การศึกษาสิงห์บุรี ตามการบริหารงานทั�ง 1 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารงานวิชาการ ดา้นการ บริหารงาน

งบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล ดา้นการบริหารงานทั�วไป และเปรียบเทียบความพงึพอใจของ

ผูป้กครอง นกัเรียนที�มีต่อการบริหารโรงเรียนเอกชน จาํแนกตามสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

กลุ่มตวัอยา่งที�ใชคื้อ ผูป้กครอง นกัเรียนโรงเรียนเอกชน สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาสิงห์บุรี 

จาํนวน 365 คนสุ่มจากประชากร 5,264 คน จาํแนกตามโรงเรียน 13 แห่ง เครื�องมือที�ใชเ้ก็บรวบรวม

ขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม มี 2 ตอน ตอนที� 1 ศึกขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ อาย ุระดบั

การศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน ตอนที� 2 ความพงึพอใจของผูป้กครอง นกัเรียนที�มีต่อการบริหาร

โรงเรียนเอกชน มีค ํ�าความเที�ยงตรง (IOC) ระหว่าง 0.5 - 1.00 และค่าความเชื�อมั�น โดยวธีิของคอนบาค 

0.97 ผลการศึกษาพบว่าผูป้กครองนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานโรงเรียนเอกชน สังกดั 

สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาสิงห์บุรี  

 ในภาพรวมและรายคา้นอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ เวน้ ดา้นการบริหารงานบุคคล มีความพึงพอใจ

มากที�สุด ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนที�มีต่อการบริหารโรงเรียนเขกชน 

พบว่า ผูป้กครองที�มีวุฒิปริญญาตรีขึ�นไป มีความพงึพอใจมากกว่าผูที้�สาํเร็จอนุปริญญาผูป้กครองที�เป็น

มารดา มีความ พึงพอใจต่อการบริหารงบประมาณ มากกว่า ผูท้ี�มีสถานภาพอื�น, ผูที้�มีการศึกษาวุฒิ

ปริญญาตรี มีความพงึพอใจดา้น การบริหารทั�วไป สูงกวา่ผูที้�สาํเร็จการศึกษาอนุปริญญาและตํ�ากว่า

ระดบัมธัยมศึกษา ผูที้�มีราไดเ้กินกว่า �0,000 บาท มีความพงึพอใจดา้นการบริหารงานวชิาการ สูงกวา่ผู ้

มีรายไดต้ ํ�ากว่า 10,000 บาท  
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ข้อเสนอแนะ  

� ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 

 1.1 ผูป้กครอง 

 บทบาทของผูป้กครองการมีส่วนร่วมในจดัมาตรการป้องกนัของเชื�อไวรัส โควิด-19 

เพื�อเป็นแนวทางในการวางมาตรการป้องกนักบัทางโรงเรียนและเสริมสร้างแนวทางและภูมิคุม้กนัของ

ผูป้กครองหรือตวันกัเรียนและบุตรหลานที�เขา้ไปศึกษาอยู่ในโรงเรียนในการใชเ้ทคโนโลย ี

หรือผลกระทบดา้นต่าง ๆ ที�จะตามมาผูป้กครองสามารถรับมือและสามารถนาํมาประยกุตใ์ชเ้พื�อใหเ้กิด

ประโยชน์สูงสุด  

 �.� ภาครัฐและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

 บทบาทโรงเรียนในการตรวจสอบนโยบายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นเป็น สิ�งที�สาํคญัใน

การพฒันา การจดัทาํแผนตอ้งยดึหลกัและมาตรการในการควบคุมโรคเพื�อให้ชุมชนเขา้ถึงและ มีส่วน

ร่วมในการร่วมกนัพฒันาทอ้งถิ�นและกาํหนดนโยบายทิศทางสิ�งที�ตอ้งการเพื�อใหห้น่วยงานภาครัฐ ใต้

สามารถนาํเอาสิ�งที�ชุมชนทอ้งถิ�นตอ้งการจริงทาํไปเป็นการกาํหนดแผนสู่การนาํไปปฏิบติัและมีการ 

ตรวจสอบสิ�งที�ทอ้งถิ�นไปปฏิบตัิได ้

2. ข้อเสนอแนะเพื�อการวิจยัครั�งต่อไป 

 2.1 ควรทาํวิจยัความพึงพอใจของผูป้กครองของนกัเรียนที�มีต่อการจดัการเรียนการสอนของ

โรงเรียนในการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัสโควิด-19 ของหมู่บา้นโคกใหญ่ ตาํบลเสมด็  

อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์และภายในจงัหวดับุรีรัมยเ์พื�อการพฒันามาตรการ การป้องกนัในโรงเรียน

ต่อไป  

 2.2 ควรทาํการวิจยัเชิงคุณภาพ เพื�อเกบ็รวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงลึก  

การพฒันามาตรการ การป้องกนัของโรงเรียน 

 2.3 ควรทาํการวิจยั เพื�อพฒันาศกัยภาพและมาตรการ การป้องกนัของโรงเรียน 
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การศึกษาความพงึพอใจในการบริหารจดัการนํ�าประปา 

ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวดับุรีรัมย์ 

A Study of Satisfaction in Water Supply Management in Buriram   

Municipality, Buriram Province 

 

กฤษฎา บุญรอด1 / ณฐัพงศ์ หาญสุวรรณ2 / ทวศัีกดิ� สังฆวาที3 / ปัญญา  เคนคําภา4  

พุฒิพงศ์ ชาญประไพร5 / วรุตม์  พวงพั�วเพชร6 
1-6สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

 

บทคดัย่อ 

 การวิจยัครั� งนี� มีจุดประสงค ์�) เพื�อศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการนํ� าประปาเพื�ออุปโภค

และบริโภคของชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์�) เพื�อศึกษาขอ้เสนอแนะของประชาชน ในการ

บริหารจัดการนํ� าเพื�ออุปโภคและบริโภค ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จําแนกตามเพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายได้ มี � ด้าน คือ ด้านการให้บริการ ด้านคุณภาพนํ� า และด้านการซ่อมบาํรุง

ระบบประปาและความพร้อมของอุปกรณ์ กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน ��� คน โดยกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง

ตามตาราง เครจซี�  มอร์แกน ตามสัดส่วนด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื� องมือที�ใช้ในการวิจัยเป็น

แบบสอบถามโดยประกอบดว้ย � ลกัษณะ คือ คาํถามแบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่วน ประมาณ

ค่า � ระดบั ที�ค่าความเชื�อมั�นเท่ากบั �.��� สถิติที�ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี�ยและ

ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบกลุ่มตวัอย่าง � กลุ่ม โดยการทดสอบค่าที t-test ผลวิจยัพบว่า 

การศึกษาความพึงพอใจในการบริหารจัดการนํ� าประปา เขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวดับุรีรัมย ์

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงจากดา้นค่ามากไปน้อย ดงันี�  ดา้นการซ่อมบาํรุงระบบประปา

และความพร้อมของอุปกรณ์ ด้านการให้บริการ และด้านคุณภาพนํ� า ขอ้เสนอแนะ ประชากรบางกลุ่ม

ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์เช่น นํ� าประปามีตะกอน มีกลิ�น นํ�าประปาไม่สะอาด นํ� าไม่ไหล ความล่าชา้

ในการบริการ 

 

คาํสําคญั: ความพงึพอใจ, การบริหารจดัการ, นํ�าประปา, เทศบาลเมืองบุรีรัมย ์
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Abstract 

 The purpose of this research is 1) to study the satisfaction of the water supply service for 

consumption and consumption of the community. In the Buriram municipality 2) to study 

recommendations of people In water management for consumption and consumption Buriram 

municipality is classified by gender, age, education level, occupation and income. There are 3 aspects 

which are services. Water quality And the maintenance of the plumbing system and the availability of 

equipment The sample consisted of 379 people with the sample size according to the Crazy Morgan 

table proportionally by simple random sampling. The research instrument was a questionnaire which 

consisted of 3 types of questionnaire, a 5-level estimation scale-list questionnaire with the confidence 

value of 0.930. The statistics used for data analysis were percentage, mean and standard deviation. It 

was found that the satisfaction of water supply management. In the municipality of Buriram Buriram 

Province The overall picture is at a high level in all aspects. They are listed from the descending value 

as follows: Plumbing maintenance and equipment availability. Service And water quality. 

Suggestions for some groups of population in Buriram municipality such as tap water with sediment, 

smell, tap water is not clean, water does not flow, delay in service. 
 

Keywords: satisfaction, management, water supply, Buriram municipality 

 

บทนํา 

เนื�องจากเหตุการณ์ฝนทิ�งช่วงของประเทศไทยทาํให้หลายพื�นที�ไดรั้บผลกระทบ รวมถึงจงัหวดั

บุรีรัมยท์าํให้อ่างเก็บนํ� าห้วยจระเขม้าก ซึ� งอยูใ่นตาํบลบา้นบวั อาํเภอเมืองบุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมย ์ที�ใน

ยามปกติแลว้จะมีปริมาณนํ�าอยา่งนอ้ย 2 เมตร แต่ในขณะนี�แหง้จนมองเห็นกน้อ่าง สามารถเดินลงไปได ้

และมีนํ� าหลงเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั� น ซึ� งเป็นผลมาจากปัญหาภยัแล้งและฝนทิ�งช่วงที�ผ่านมา 

รวมถึงอ่างเก็บนํ� าห้วยตลาดที�มีผลกระทบคลา้ยกนั จึงทาํให้บุรีรัมยป์ระสบปัญหาขาดนํ�าในการอุปโภค

บริโภคอย่างหนักในช่วง  1-3 เดือนที�ผ่านมา หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งตอ้งนาํรถบรรทุกนํ� าไปแจกจ่าย

ใหก้บัชาวบา้นในพื�นที�ที�ยงัคงเดือดร้อน เนื�องจากนํ�าประปาไม่สามารถผลิตไดเ้พียงพอต่อความตอ้งการ

ของประชาชน อีกทั� งแหล่งนํ� าที�ใชผ้ลิตนํ� าประปานั�นก็แห้งไปเกือบทุกแห่งแลว้ ทรัพยากรนํ� าจะมีอยู่

อย่างไม่จาํกัดก็ยงัพบว่ามีพื�นที�ที�ประชาชนยงัขาดแคลนนํ� าใช้เพื�อการอุปโภคบริโภคการจัดหานํ� า
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สะอาดจึงเป็นความจาํเป็นขั�นพื�นฐานสาํหรับประชาชนในชุมชนและรัฐตอ้งสนบัสนุนให้ประชาชนได้

มีนํ� ากินนํ� าใช้อย่างเพียงพอและทั�วถึงโดยในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ซึ� งมีจํานวนครัวเรือนที�ใช้

นํ�าประปาในเขตเทศบาลฯ ประมาณ 6,097 ครัวเรือน สาเหตุสําคญัที�ทาํให้ประสบปัญหาขาดแคลนนํ� า 

(สุการญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์, 2546)ได้แก่ปริมาณนํ� าฝนมีน้อยเกินไปภาวะฝนทิ�งช่วงติดต่อกันเป็น

เวลานานนํ� าฝนที�ตกมาไม่สมํ�าเสมอตลอดทั�งปีขาดการวาแผนการใชน้ํ� าที�ดีไม่ไดจ้ดัเตรียมการรับรอง

นํ� าฝนเพื�อสํารองไว้ใช้ยามขาดแคลนบางพื�นที�มีลักษณะภูมิประเทศไม่อาํนวยทาํให้ไม่มีแหล่งนํ� า

ธรรมชาติขนาดใหญ่ภูมิประเทศลาดเอียงและดินไม่อุ ้มนํ� าจึงทําให้เก็บกักนํ� าไว ้ใช้ได้ด้วยความ

ยากลาํบากพืชพนัธุ์ธรรมชาติถูกทาํลายจึงไม่มีพืชช่วยซับนํ�าฝนที�ตกเอาไวร้วมถึงการเกิดมลพิษของนํ� า

ทาํให้ไม่สามารถนาํนํ� าที�มีมาใชป้ระโยชน์ไดจ้ากสภาพปัญหาที�เกิดขึ�นทาํให้ประชาชนในบางพื�นที�ขา

แคลนนํ� าสะอาดเพื�อการอุปโภคบริโภคปัญหาการขาดแคลนนํ� าอุปโภคบริโภคในชนบทสามารถ แบ่ง

ออกไดเ้ป็นหลกัๆคือปัญหาในเชิงปริมาณหรือนํ� าไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคซึ� งมีสาเหตุมาจาก

การที�มีประชากรมีจาํนวนเพิ�มขึ�นทาํให้ความตอ้งการใช้นํ� ามีมากขึ�นในขณะที�ทรัพยากรนํ� ามีอยู่อย่าง

จาํกดัอีกประเด็นหนึ� งคือปัญหาในเชิงคุณภาพที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงของสภาพแวดลอ้มซึ� งเกิดขึ�น

ตามธรรมชาติและมนุษยเ์ป็นผูก้ระทาํ (กลัยาณี สุวรรณประเสริฐ, 2546) ในการแกปั้ญหาดา้นการขาด

แคลนนํ� านี� มีหลายวิธีการดว้ยกนัไดแ้ก่การจดัวางแผนการใชน้ํ� าที�ดีคือในช่วงที�มีฝนตกควรจดัหาภาชนะ

หรืออ่างเกบ็นํ�าเพื�อรวบรวมนํ� าฝนไวใ้ชใ้นยามขาดแคลนหรือการสาํรวจขดุเจาะนํ�าใตดิ้นขึ�นมาใชห้ากมี

ปริมาณมากพอก็สามารถนาํไปใชเ้พื�อการเกษตรกรรมไดห้รือการใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่เช่นการนาํนํ� า

ที�ใชแ้ลว้หมุนเวียนกลบัมาใชใ้หม่โดยการผ่านกระบวนการทาํให้สะอาดก็สามารถทาํไดโ้ดยเฉพาะใน

ภาคอุตสาหกรรมรวมถึงการทาํฝนเทียมก็สามารถช่วยแกปั้ญหาการขาดแคลนนํ� าในพื�นที�ที�ฝนทิ�งช่วง

เป็นเวลานานไดเ้ป็นตน้ ในภาพรวมการแกปั้ญหาการขาดแคลนนํ� าหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งไดด้าํเนินการ

มาอย่างต่อเนื�อง การประปาส่วนภูมิภาค ไดจ้ัดการแกปั้ญหาขาดแคลนนํ� าของเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์

เพื�อให้ประชาชนในชุมชนที�ประสบปัญหาขาดแคลนนํ� าอุปโภคบริโภคอย่างทั�วถึง ซึ� งมีจํานวน

ครัวเรือนที�ใชน้ํ� าประปาในเขตเทศบาลฯ ประมาณ 6,097 ครัวเรือน ประกอบดว้ยชุมชนในเขตเทศบาล 

จาํนวน 18 ชุมชน ดงันี�  1.ชุมเห็ด  2.หลกัสถานีรถไฟ 3.หนองปรือ 4.ประปาเก่า 5.หน้าสถานีรถไฟ 6.บุ

ลาํดวนเหนือ 7.ตลาด บ.ข.ส. 8.หลงัศาล 9.เทศบาล 10.ตลาดสด 11.วดัอิสาณ 12.บุลาํดวนใต ้13.หลัง

ราชภฏั 14.ตน้สัก 15.หลกัเมือง 16.สะพานยาว 17.โคกกลาง 18.ฝั�งละลม มีห้วยจระเขม้ากเป็นแหล่งนํ� า

ดิบที�ใช้ผลิตนํ� าประปาและมีห้วยตลาดเป็นแหล่งนํ� าดิบสํารอง พบว่าการดําเนินการตามโครงการ

ดงักล่าวยงัไม่บรรลุวตัถุประสงคส์าเหตุหนึ� งเกิดจากแหล่งนํ�าที�ใชผ้ลิตนํ�าประปาขาดแคลนไม่เพียงพอ 
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อีกทั� งระบบประปาบางแห่งประสบปัญหาทั� งในด้านการผลิตทาํให้ไม่สามารถผลิตและบริการจ่าย

นํ� าประปาให้เป็นไปตามมาตรฐานที�กาํหนดและโดยอาจส่งผลต่อความยั�งยืนของระบบประปาใน

อนาคตทาํให้ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาความขาดแคลนหรือตอบสนองความตอ้งการของประชาชนใน

เรื�องนํ�าอุปโภคบริโภคได ้

จากเหตุผลและความสาํคญัดงักล่าวทาํให้ผูวิ้จยัสนใจว่า ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์มีการขาด

แคลนนํ� าอุปโภคบริโภคในบา้งพื�นที� และการประปาส่วนภูมิภาคไดมี้การแกไ้ขปัญหาอยา่งต่อเนื�อง ซึ� ง

เกี�ยวขอ้งกับการบริการสาธารณะ ทางคณะผูว้ิจัยจึงมีความสนใจที�จะสํารวจความพึงพอใจในการ

บริหารจัดการนํ� าประปาในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์ว่ามีประสิทธิภาพและประชาชนที�ใช้บริการ

ตอ้งการให้ขอ้เสนอแนะสิ�งอื�นใดหรือไม่ 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพื�อศึกษาความพงึพอใจในการให้บริการนํ�าประปาเพื�ออุปโภคและบริโภคของชุมชน  

ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์

 2. เพื�อศึกษาขอ้เสนอแนะของประชาชน ในการบริหารจดัการนํ�าเพื�ออุปโภคและบริโภค 

ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์

 

ผลที�คาดว่าจะได้รับ 

 1. ไดท้ราบถึงความพึงพอใจในการให้บริการนํ� าประปาเพื�ออุปโภคและบริโภคของชุมชน ใน

เขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์

 2. ไดข้อ้เสนอแนะของประชาชนในชุมชน ในการบริหารจดัการนํ�าเพื�ออุปโภคและบริโภค ใน

เขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์

 

ขอบเขตด้านการศึกษา 

 1. ขอบเขตด้านเนื�อหา 

     1.1 สภาพทั�วไปของชุมชน ประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้สถานที�

อาศยัในชุมชน 

     1.2 วิธีการจัดระบบนํ� าประปาเพื�อการอุปโภคและบริโภคของชุมชน ได้แก่ กระบวนการ

จดัหานํ�าสะอาดชุมชน การจดัหาแหล่งนํ�า การจดัการระบบผลิต-จ่ายนํ�า 
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     1.3 ความพึงพอใจในการบริการนํ� าประปา ประกอบดว้ย 3 ดา้น ไดแ้ก่  1.ดา้นการให้บริการ  

2.ด้านคุณภาพนํ� า   3.ด้านการซ่อมบาํรุงระบบประปาและความพร้อมของอุปกรณ์  (อัญชลี พงษ์

ซื�อสัตย.์ 2556) 

 2. ขอบเขตด้านพื�นที� 

 ในการศึกษาครั� งนี�  ทาํการศึกษาในพื�นที� เขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์

 3. ขอบเขตด้านประชากร 

 ประชากรที�ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ประชาชนทั�วไปที�ใช้นํ� าประปา ซึ� งมีจํานวนประชากร 

28,283 คน ประมาณ 6,097 ครัวเรือน 18 หมู่บา้น  (วิกิพเีดีย. เทศบาลเมืองบุรีรัมย,์ 2563 :ออนไลน์) 

 กลุ่มตวัอย่าง ไดจ้ากการสุ่มจากประชากร โดยการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างตามตารางของ

เครจซี�  มอร์แกน( Krejcie & Morgan ) ไดก้ลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 379 คน แลว้สุ่มตวัอย่างให้กระจายไป

ตามหมู่บา้นต่างๆ ตามสัดส่วนดว้ยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย ( Simple Random Sampling ) 

 4. ตัวแปรที�จะศึกษา ตัวแปรที�ศึกษา มดีงันี� 

  3.1 ตัวแปลต้น คือ ประชากรในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์

   3.1.1 เพศ 

    3.1.1.1 ชาย 

    3.1.1.2 หญิง 

   3.1.2 อาย ุ

    3.1.2.1 18 – 28 ปี 

    3.1.2.2 29 – 39 ปี 

    3.1.2.3 40 – 50 ปี 

    3.1.2.4 51 - 59 ปี  

    3.1.2.5 60 ปีขึ�นไป 

   3.1.3 ระดบัการศึกษา 

    3.1.3.1 ประถมศึกษา 

    3.1.3.2 มธัยมศึกษา/ปวช. 

    3.1.3.3 อนุปริญญา/ปวส. 

    3.1.3.4 ปริญญาตรี  

    3.1.3.5 สูงกว่าปริญญาตรี 
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   3.1.4 อาชีพ 

    3.1.4.1 เกษตรกรรม 

    3.1.4.2 คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 

    3.1.4.3 รับจา้งทั�วไป 

    3.1.4.4 รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ  

    3.1.4.5 พนกังานหรือลูกจา้งเอกชน 

    3.1.4.6 อื�นๆ 

   3.1.5 รายได ้

    3.1.5.1 นอ้ยกว่า 5,000 บาท 

    3.1.5.2 5,001 – 10,000 บาท     

   3.1.5.3 10,001 – 15,000 บาท 

    3.1.5.4 15,001 – 20,000 บาท 

    3.1.5.5 20,001 – 25,000 บาท 

    3.1.5.6 มากกว่า �5,001 บาท ขึ�นไป 

   3.1.6 สถานที�อาศยัในชุมชน 

    3.1.6.1 บา้นตวัเอง 

    3.1.6.2 บา้นจดัสรร      

   3.1.6.3 หอพกั 

    3.1.6.4 หอ้งเช่า 

  3.2 ตัวแปลตาม ได้แก่ การศึกษาความพึงพอใจในการบริหารจดัการนํ� าประปาของ

เทศบาลเมืองบุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมยป์ระชากรในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์อาํเภอเมือง จังหวดับุรีรัมย ์

โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่  

   3.2.1 ดา้นการให้บริการ   

   3.2.2 ดา้นคุณภาพนํ�า    

   3.2.3 ดา้นการซ่อมบาํรุงระบบประปาและความพร้อมของอุปกรณ์ 
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เครื�องมือที�ใช้ในการวจิัย 

เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัในครั� งนี� เป็นแบบสอบถามซึ�งผูว้ิจยัไดส้ร้างขึ�นเอง โดยแบ่งออกเป็น � 

ตอน ดงันี�  

ตอนที� � เป็นขอ้มูลทั�วไปและรายละเอียดของผูใ้ห้ขอ้มูลโดยประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายได ้สถานที�อาศยัในชุมชน ลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)   จะมี

คาํตอบให้กาเครื�องหมาย   ลงใน  และเติมคาํในช่องว่าง 

ตอนที� � เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกับความพึงพอใจในการบริหารจัดการนํ� าประปาในเขต

เทศบาลเมืองบุรีรัมยจ์งัหวดับุรีรัมย ์ใน � ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการให้บริการ ดา้นคุณภาพนํ� า ด้านการซ่อม

บาํรุงระบบประปาและความพร้อมของอุปกรณ์ ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมิน

ค่า  ตามแนวของซึ� งแต่ละขอ้คาํถามมีคาํตอบให้เลือกตามลาํดบัความพึงพอใจ � ระดบั    คือ มากที�สุด 

มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที�สุด รวมทั�งสิ�น �� ขอ้ โดยกาํหนดความตอ้งการตามสภาพความเป็นจริงแลว้

กาเครื�องหมาย  ลงในแบบสอบถาม โดยกาํหนดค่านํ�าหนกัของการประเมินค่า ดงันี�  

  มากที�สุด หมายถึง  �  คะแนน 

  มาก  หมายถึง  �  คะแนน 

  ปานกลาง  หมายถึง  �  คะแนน 

  นอ้ย   หมายถึง  �  คะแนน 

  นอ้ยที�สุด  หมายถึง  �  คะแนน 

 ตอนที� � ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ�มเติมเกี�ยวกบัความพึงพอใจในการบริหารจัดการ

นํ�าประปาของเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมย ์

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามลาํดบัขั�นตอน ดงันี�  

  �. ผูว้ิจยัขอหนังสือจากมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมยส่์งถึงนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์

เพื�อชี� แจง วตัถุประสงค์และขออนุญาตในการเก็บขอ้มูล การศึกษาพร้อมแนบตวัอย่างแบบสอบถาม 

การศึกษาจาํนวน � ชุด เพื�อประกอบการพิจารณาโดยก่อนที�ดาํเนินการเก็บขอ้มูล 

�. ผูว้ิจยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง  

  �. แจกแบบสอบถามจาํนวน ��� ฉบบัไดม้าจาํนวน ��� ฉบบัคดิเป็นร้อยละ ��� 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

 เมื�อดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ในการจดัทาํขอ้มูลผูว้ิจยัไดด้าํเนินการ ดงันี�  

  �. ตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบสอบถามแต่ละฉบบั 

  �. กรอกรหัสแบบสอบถาม 

  �. กาํหนดตวัเลขแทนค่าขอ้มูลในแบบสอบถามแต่ละขอ้แลว้บนัทึกขอ้มูล 

  �. ประมวลผลดว้ยคอมพวิเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 

การวิเคราะห์ขอ้มูล ดาํเนินการดงันี�  

  �. ศึกษาขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี�(Frequency) 

และหาค่าร้อยละ (Percentage) 

  �. ศึกษาความพึงพอใจในการบริหารจดัการนํ� าประปาของเทศบาลเมืองบุรีรัมยจ์งัหวดับุรีรัมย ์

วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี�ย (Mean) ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) และ    จัดอันดับ

ความคิดเห็น โดยแยกเป็นรายขอ้ รายดา้น และโดยภาพรวม 

�. ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะที�เป็นคาํถามปลายเปิด ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื�อหา (Content 

Analysis) โดยจดัคาํตอบที�เขา้ประเด็นเดียวกนัแลว้แจกแจงความถี�หาค่าร้อยละ เสนอขอ้มูลเป็นตาราง

ประกอบคาํบรรยาย 

�. เกณฑ์การแปลความหมายขอ้มูล การแปลความหมายของค่าเฉลี�ย ได้ก ําหนดขอบเขต

ค่าเฉลี�ย ดงันี�  (บุญชม ศรีสระอาด. ���� : ���) 

   ค่าเฉลี�ย  หมายถงึ 

   4.51-5.00 มีความคิดเห็นมากที�สุด 

   3.51-4.50 มีความคิดเห็นมาก 

   2.51-3.50 มีความคิดเห็นในปานกลาง 

   1.51-2.50 มีความคิดเห็นนอ้ย 

   1.00-1.50 มีความคิดเห็นนอ้ยที�สุด 
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สรุปผลการวจิัย 

 จากผลการวิจยั เรื�อง การศึกษาความพึงพอใจในการบริหารจัดการนํ� าประปาในเขตเทศบาล

เมืองบุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมย ์คณะผูว้จิยัสรุปผลการวิจยั ดงันี�   

 1. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจในการบริหารจัดการนํ� าประปาในเขตเทศบาล

เมืองบุรีรัมย ์โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก ดา้นที�

ไดค่้าเฉลี�ยมากสุด คือดา้นการให้บริการ อยูใ่นระดบัมาก 

 2. ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ�มเติม 

  2.1 ดา้นการให้บริการ จากการศึกษา ความพึงพอใจในการบริหารจดัการนํ�าประปาใน

เขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์ประชาชนตามพื�นที�ต่างๆ ในเขตเทศบาลไม่ค่อยทราบถึงการประชาสัมพนัธ์

เกี�ยวกับขอ้มูลของการประปา ที�จะต้องทราบเท่าที�ควร รวมถึงการที�จะได้ทราบข่าวสารจากการ

ประชาสัมพนัธ์ของการประปาเป็นบางเรื�องที�ไดท้ราบขอ้มูล และพนักงานที�ให้บริการใชเ้วลาในการ

ดาํเนินงานล่าชา้นานเกินต่อความตอ้งการของผูม้าใชบ้ริการ 

  2.2 ดา้นคุณภาพนํ�า จากการศึกษา ความพึงพอใจในการบริหารจดัการนํ� าประปาในเขต

เทศบาลเมืองบุรีรัมยป์ระชาชนในเขตเทศบาลที�ใชน้ํ� าประปาอยากให้มีการปรับปรุงเรื�องตะกอนและ

การมีกลิ�นโคลนในนํ� าประปา นํ�าไหลเบาไม่ทนัต่อความตอ้งการใชใ้นเวลาที�เร่งรีบอยากใหน้ํ� าไหลแรง

ขึ�นอยา่งสมํ�าเสมอ 

2.3 ดา้นการซ่อมบาํรุงระบบประปาและความพร้อมของอุปกรณ์  จากการศึกษา ความ

พึงพอใจในการบริหารจดัการนํ� าประปาในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์ประชาชนในเขตเทศบาลอยากให้

การประปาดูแลเรื�องนํ� าที�ไม่ไหล และการวางท่อเนื�องจากมีต่อแตกในจุดที�สําคญัทาํให้ไม่สามารถจ่าย

นํ� าได้ เจา้หน้าที�ไม่ได้มาตรวจสอบหรือมาตรวจสอบล่าช้าเกินไป  จนบางครั� งประชาชนตอ้งเปิดนํ� า

สาํรองไวใ้ช ้เนื�องจากแรงดนัของนํ� าไม่แรง เจา้หน้าที�ไม่ลงมาตรวจสอบ จึงอยากให้เจา้หนา้ที�คาํนึงถึง

เรื�องการฝังท่อที�ตื�นเกินไปทาํใหท่้อแตกง่ายและเสี�ยมสภาพเร็วกว่าอายกุารใชง้าน 

 

อภปิรายผล 

 จากการศึกษาความพึงพอใจในการบริหารจดัการนํ�าประปาในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์จงัหวดั

บุรีรัมย ์ทั�ง 3 ด้าน ไดแ้ก่ ดา้นการให้บริการ ดา้นคุณภาพนํ� า และดา้นการซ่อมบาํรุงระบบประปาและ

ความพร้อมของอุปกรณ์ คณะผูว้ิจยัสรุปผลการวิจยัไดด้งันี�   

 1. จากผลการวิจยั พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทั�งนี� อาจเป็นเพราะว่า การศึกษาความพึง
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พอใจในการบริหารจัดการนํ� าประปาในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์จังหวัดบุรีรัมย์ ประชาชนก็ย่อม

ตอ้งการที�จะอยากให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการเพิ�มขึ�นเพื�อตอบสนองความตอ้งการของผูที้�ใช้

บริการ ให้มีการประชาสัมพนัธ์ทั�วถึงในทุกเขตพื�นที� การให้บริการของพนักงานมีคามรวดเร็ว    การ

ปรับปรุงเรื�องนํ� าประปาที�มีสิ�งแปลกปลอม ไม่สะอาด มีกลิ�น นํ� าไหลเบา ควรทาํให้ดีขึ�นกว่าเดิม และ

พฒันาในเรื�องของการวางท่อให้ลึกมากขึ�น ความแรงของนํ� า คุณภาพของท่อที�จะไม่ทาํให้ท่อแตกง่าย 

หรือเสื�อมสภาเร็วกว่าอายกุารใชง้าน ซึ� งสอดคลอ้งกบั  

 2. เมื�อพจิารณาเป็นรายดา้น สามารถอภปิรายไดด้งันี�   

     2.1 จากการผลการวิจยั พบว่า ดา้นการให้บริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ทั�งนี� อาจเป็น

เพราะว่าการศึกษาความพึงพอใจในการบริหารจัดการนํ� าประปาในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์จังหวดั

บุรีรัมย ์อยากให้มีการประชาสัมพนัธ์อยา่งทั�วถึงในทุกเขตพื�นที�ในบางกรณีมีเขตพื�นที�ในเขตเทศบาลที�

ไม่สามารถรับรู้ข่าวสารจากการประชาสัมพนัธ์ ซึ� งสอดคลอ้งกบั ชวลิต เสาร์วิบูลย ์(2553:54) ไดศึ้กษา

ความพึงพอใจของผูรั้บบริการที�มีต่อการให้บริการของกองการประปาเทศบาลตาํบลบา้นนิเวศน์ อาํเภอ

ธวชับุรี จงัหวดัร้อยเอ็ด พบว่า ดา้นเจา้หนา้ที�ที�ให้บริการ พบว่าผูรั้บบริการมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั

มากเมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ ความเอาใจใส่เป็นกนัเอง มีระดบัความพึงพอใจ

มากที�สุด รองลงมาคือ ดา้นกริยามารยาท และวาจาสุภาพของพนกังานติดตั�งและแกปั้ญหาระบบประปา 

เนื�องจาก บุคลากรด้านดงักล่าวเป็นบุคคลในชุมชน มีความเขา้ใจและรู้ซึ� งถึงความตอ้งการของคนใน

ชุมชน จึงสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูรั้บบริการได้เป็นอย่างดี และด้านกระบวนการ

ขั�นตอนการให้บริการ พบว่าผูรั้บบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า ดา้นองคก์รและการดาํเนินการใหบ้ริการต่างๆ (เช่น การลดค่านํ� าประปาตามนโยบายรัฐบาล เป็น

ตน้) มีระดบัความพึงพอใจมากที�สุดเนื�องจาก ผูรั้บบริการส่วนใหญ่มีภาระค่าครองชีพสูงอยูแ่ลว้ จึงทาํ

ให้มีรายจ่ายในครัวเรือนสูงตามไปดว้ย และในกรณีที�รัฐบาลมีนโยบายลดค่านํ� าประปาใหแ้ก่ประชาชน 

ทาํให้ประชาชนส่วนใหญ่รู้สึกพึงพอใจในนโยบาย และมีความตอ้งการให้ยืดระยะเวลาการดาํเนิน

นโยบายออกไปอีก 

     2.2 จากการผลการวิจยั พบว่า ดา้นคุณภาพนํ� าโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากมาก ทั�งนี�อาจเป็น

เพราะว่าการศึกษาความพึงพอใจในการบริหารจัดการนํ� าประปาในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์จังหวดั

บุรีรัมย ์อยากให้การประปาพฒันาคุณภาพในเรื�องของการมีสิ�งแปลกปลอมในนํ�า  นํ� าไม่สะอาด มีกลิ�น

โคลน บางครั� งนํ� าไหลเบาไม่ทนัต่อความตอ้งการใช้นํ� า อยากให้การประปาปรับปรุงให้ดียิ�งขึ�น ซึ� ง

สอดคลอ้งกบั ฉลองขวญั ภิญโญจิตร (2554: 77) ไดศึ้กษาความคิดเห็นของผูใ้ชน้ํ� าของการประปาส่วน
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ภูมิภาคสาขาพาน ในเขตพื�นที�จาํหน่ายนํ� าอาํเภอพาน จงัหวดัเชียงราย พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

โดยรายการที�มีค่าเฉลี�ยสูงสุด คือ นํ� าประปามีระดับการไหลที�แรง เหมาะสม ทั� งนี� อาจเพราะว่า การ

ประปาส่วนภูมิภาคสาขาพานให้ความสําคญักบัเรื�องของระดบัการไหลของนํ� า จึงให้บริการปล่อยนํ� า

ออกไปยงับ้านของผูใ้ช้นํ� าที�มีระดับความแรงที� เหมาะสมเพื�อให้ผูใ้ช้นํ� าเกิดความพึงพอใจต่อการ

ใหบ้ริการ 

     2.3  จากการผลการวิจยั พบว่า ดา้นการซ่อมบาํรุงระบบประปาและความพร้อมของอุปกรณ์ 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากมาก ทั� งนี� อาจเป็นเพราะว่าการศึกษาความพึงพอใจในการบริหารจดัการ

นํ� าประปาในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์จังหวดับุรีรัมย ์อยากจะให้ดูแลในเรื�องของการวางท่อให้เป็น

ระเบียบและฝังท่อให้ลึกขึ� นเพื�อไม่ให้ท่อแตกง่ายและเสื� อมสภาพเร็วกว่าอายุการ     ใช้งาน ซึ� ง

สอดคลอ้งกบั พึงใจ ศรีเดช (2553:78) ไดศึ้กษาความพึงพอใจของประชาชนที�มีต่อการให้บริการของ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชยันาท ผลการศึกษาพบว่า ดา้นการซ่อมท่อประปา   และความพร้อมของ

อุปกรณ์ในการซ่อมท่อประปาในภาพรวมอยูใ่นระดบัพึงพอใจอยา่งยิ�ง        โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยสูงสุด

ลงมา 3 อนัดบั ไดแ้ก่ เมื�อมีเหตุการณ์ตอ้งซ่อมท่อประปาควรทาํการซ่อมอยา่งรวดเร็ว อนัดบั 2 มี 2 ดา้น

ที�เท่ากนั คือ ควรมีการประสานงานจากหน่วยงานต่าง ๆ เมื�อจะทาํการซ่อมท่อประปาในแต่ละครั� ง และ 

มีการตรวจสอบมาตรวดันํ�า และท่อเป็นประจาํ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1.ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้  

     1.1 การศึกษาความพึงพอใจในการบริหารจัดการนํ� าประปาในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์

จงัหวดับุรีรัมย ์ควรให้ความช่วยเหลือหรือพฒันาดา้นการใหบ้ริการแก่ผูม้าใชบ้ริการ      เช่น บริการดว้ย

ความรวดเร็วไม่ล่าชา้ ผูใ้หบ้ริการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารอยา่งทั�วถึง 

     1.2 การศึกษาความพึงพอใจในการบริหารจัดการนํ� าประปาในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์

จังหวัดบุรีรัมย์ความช่วยเหลือด้านคุณภาพนํ� า ให้มีคุณภาพต่อความต้องการของผูใ้ช้บริการ เช่น 

ปรับปรุงนํ�าใหส้ะอาด ไม่ใหมี้ตะกอน กลิ�นโคลน  

 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั�งต่อไป 

     2.1 ควรทาํการศึกษาวิจยัการเปรียบเทียบปัญหาและแนวทางการบริหารงานบุคคลของการ

ประปา ที�มีขนาดต่างกนั 
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การนําเศรษฐกิจพอเพยีงไปใช้ในชุมชนกรณีศึกษา 

องค์การบริหารส่วนตาํบลห้วยราช อาํเภอห้วยราช จงัหวัดบุรีรัมย์ 

Applying the Sufficiency Economy to the Community: Case Study of Huai Rat 

Subdistrict Administrative Organization, Huai Rat District, Buriram Province 

 

เสกสรร หมั�นนอก1 / ภักดีวงศ์ มบขุนทด2 / ปรเมศวร์ สมหวงั3 

นันทนา เจริญรัมย์4 /  ปิยะพร ถาวร5 / พรนภา โนนติวาลย์6 
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บทคดัย่อ 

การวิจยัในครั� งนี� มีจุดประสงค์ เพื�อศึกษาการดาํเนินงานกิจกรรมชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในตาํบลห้วยราช อาํเภอห้วยราช จังหวดับุรีรัมย ์ เพื�อศึกษาการพฒันากิจกรรมชุมชนตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในตําบลห้วยราช อําเภอห้วยราช จังหวัดบุ รี รัมย์ กลุ่มตัวอย่างที� ใช้

แบบสอบถาม จาํนวน ��� คน ใชว้ิธีที�เลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง เครื�องมือที�ใชใ้นการเกบ็รวบรวม

ขอ้มูล คือแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามที�ประกอบดว้ย � ลกัษณะ คือ คาํถามแบบตรวจสอบรายการ 

แบบมาตราส่วนประมาณค่า � ระดบั และแบบปลายเปิด มีค่าความเชื�อมั�นเท่ากบั �.�� อยูใ่นระดบัมาก 

สถิติที�ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบ

กลุ่มตวัอยา่ง � กลุ่ม โดยใชค่้าสถิติที�ใชพิ้จารณา (t-test) และการใชค่้าความน่าจะเป็นผลการวิจยัพบว่า

ค่าสถิติที�ใชพิ้จารณา (t-test)  อยูที่� �.��� และอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงจากดา้นที�มีค่ามากไปหา

นอ้ย ดงันี�  ดา้นเงื�อนไขคุณธรรม ดา้นภูมิคุม้กนั ดา้นเงื�อนไขความรู้ ดา้นความพอประมาณ ดา้นความมี

เหตุผล ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที�มีผลต่อการนาํเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นชุมชน จาํแนกตาม

คุณลกัษณะของประชากรคอื เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้การศึกษา  

 

คาํสําคัญ: การนาํ, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
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Abstract 

The purpose of this research To study the implementation of community activities according 

to the sufficiency economy philosophy in Huai Rat Sub-district, Huai Rat District, Buriram Province. 

To study the development of community activities according to the sufficiency economy philosophy 

in Huai Rat Subdistrict, Huai Rat District, Buriram Province The sample group using the 

questionnaire of 349 people used a method that selected a specific sample. Tools used for data 

collection le questionnaires. The questionnaires consist of 3 types: checklist questions. 5-level 

approximation scale and open-ended model Have a confidence value of 4.42 at a high level. The 

statistics used for data analysis were percentage, mean and standard deviation. The results were found 

that the t-test was 2.603 and was at a high level every time. side Sorted from the side with descending 

value as follows: Moral conditions Immune Knowledge conditions Modesty Rationality The results 

of a comparison of opinions affecting the application of sufficiency economy in the community. 

Classified by demographic characteristics such as gender, age, occupation, income, education. 

 

Keywords:  conduction, sufficiency economy philosophy. 

 

บทนํา 

ประเทศไทยประสบวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบนั ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติและ

ประชาชนเป็นอย่างมาก ทั� งในภาคเศรษฐกิจจริง (Economic real sector) และภาคการเงิน(Financial 

sector) ทาํให้ธุรกิจจาํนวนมากตอ้งปิดกิจการลง เนื�องจากผลิตสินคา้แลว้ขายไม่ได ้ประกอบกบั ปัญหา

การขาดสภาพคล่องทางการเงินจากการที�สถาบนัการเงินไม่ปล่อยสินเชื�อตามปกติ มีคนว่างงานมากขึ�น 

ภาระหนี� สินเพิ�มมากขึ�น ทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อสังคมอยา่งรุนแรง เพราะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ในช่วงที�ผ่านมานั�น ไม่ได้อยู่บนรากฐานที�แข็งแรง ไม่ได้เกิดจากการพฒันาที�สมดุล มีคุณภาพ และ

ยั�งยนื จึงทาํให้ประชาชนขาดรายได ้ปัญหารายจ่ายเพิ�มมากขึ�น จากการเกิดวิกฤตการณ์ดงักล่าวไดส่้งผล

ใหป้ระเทศไทยตอ้งปรับทิศทางในการพฒันาประเทศให้สอดคลอ้งกบัความสามารถในการพฒันาและ

การใชเ้ทคโนโลยีที�เหมาะสม ผลิตสินคา้ที�หลากหลายและตนเองมีความถนัด เพื�อให้ไดเ้ปรียบในเชิง

การคา้ ตลอดจนจะช่วยลดความเสี�ยงและความไม่แน่นอนของราคาผลผลิต และไดอ้ัญเชิญปรัชญา 

“เศรษฐกิจพอเพียง” ตามกระแสพระราชดาํรัสของพระบาท สมเด็จพระเจา้อยูห่ัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ มา



   

 1296 

เป็นปรัชญานาํทางในการพฒันาและบริหารประเทศ โดยยดึหลกัทางสายกลาง เพื�อให้ประเทศรอดพน้

จากวิกฤต สามารถดาํรงอยูไ่ด้อย่างมั�นคงและนาํไปสู่การพฒันาที�สมดุล มีคุณภาพ และยั�งยืนภายใต้

กระแสโลกาภิวตัน์และสถานการณ์เปลี�ยนแปลงต่าง ๆ (พสุธา ระวงัสุข, 2545 : 3 – �) พระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยูห่ัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ ทรงเมตตาให้แสงสว่างทางความคิดที�เป็นทางออกใหแ้ก่พสกนิกรรอด

พน้จากทุกขโ์ศกเหมือนทุกครั� งที�ประเทศประสบการณ์วิกฤติต่าง ๆ พระองคท์รงพระราชทานขอ้คิดให้

คนไทยแสวงหาวิถีชีวิตที�เป็นแบบพออยู่พอกินหรือพอเพียงเพื�อเผชิญกบัวิกฤติเศรษฐกิจ ตามที�ทรงมี

พระราชดาํรัสเมื�อวนัที� � ธนัวาคม ���� เกี�ยวกบัการพฒันาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิด “พอ

อยู่พอกิน” เป็นแนวคิดที�พระองค์ทรงมีพระราชดาํริมาเมื�อปี พ.ศ. ���� และไดพ้ระราชทานกระแส

รับสั�งเตือนสติทั� งรัฐบาลและประชาชนมาแล้วในหลายโอกาส ดังเช่นในปี ���� ที�ทรงชี� ให้เห็นว่า

ประเทศอื�นจะพัฒนาอย่างไรก็เป็นเรื� องของเขาสําหรับประเทศไทยของเรานั� น ความสําคัญอยู่ที�

ประชาชนมีความพออยู่พอกินและมีความมั�นคง “ทฤษฎีใหม่” เป็นแนวความคิดหนึ� งของการพฒันา

เศรษฐกิจแบบพอเพียงที�ทรงพระราชทานให้ รัฐบาล เกษตรกร และสาธารณชนน้อมรับใส่เกลา้และ

นาํไปปฏิบติั เพื�อใหมี้ความเป็นอยูแ่บบพอมี พอกินต่อไป  

  การที�จะทาํใหบ้รรลุผลเป็นไปตามแนวพระราชดาํรัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอ

ดุลยเดช ฯ ในเชิงการพฒันาเศรษฐกิจแบบพอเพียงนั�นมิใช่ของที�ทาํกนัไดง่้ายนกั ตอ้งสร้างความเขา้ใจ

ให้เกิดขึ�นกบัประชาชนทุกระดับ นอกจากอาศยัส่วนราชการแลว้ ผูน้าํทอ้งถิ�นแต่ละทอ้งถิ�นคือ ผูที้�มี

บทบาทในการส่งเสริมเผยแพร่ ความรู้ ความเขา้ใจเกี�ยวกบัการปฏิบติัเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนว

ทฤษฎีใหม่ใหแ้ก่ชาวบา้นในหอ้งถิ�นของตนที�รับผดิชอบ เพื�อที�จะใหช้าวบา้นสามารถปฏิบติัและดาํเนิน

ชีวติไดอ้ยา่งพอมีพอกิน สามารถพึ�งพาตนเองได ้เป็นการสร้างศกัยภาพของประเทศในการพึ�งพาตนเอง 

สร้างความมั�นคงทางเศรษฐกิจไทยให้สามารถยืนหยดัได้ในประชาคมโลก ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง เป็นปรัชญาชี� ถึงแนวการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั� งแต่ระดับ

ครอบครัว ระดบัชุมชนจนถึงระดบัรัฐ ทั�งในการพฒันาและบริหารประเทศให้ดาํเนินไปใน ทางสาย

กลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจ เพื�อให้กา้วทนัต่อโลกยคุโลกาภิวตัน์ความพอเพียง หมายถึง ความ

พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาํเป็นที�จะตอ้งมีระบบภูมิคุม้กนัในตวัที�ดีพอสมควรต่อการมี

ผลกระทบใด ๆ อนัเกิดจากการเปลี�ยนแปลงทั�งภายนอกและภายใน ทั�งนี� จะตอ้งอาศยัความรอบรู้ ความ

รอบคอบ และความระมดัระวงัอยา่งยิ�งในการนาํวิชาการต่าง ๆ มาใชใ้นการวางแผนและการดาํเนินการ

ทุกขั�นตอน และขณะเดียวกนัจะตอ้งเสริมสร้างพื�นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจา้หนา้ที�ของรัฐ 

นกัทฤษฎี และนกัธุรกิจในทุกระดบั ให้มีสาํนึกในคุณธรรมความซื�อสัตยสุ์จริต และให้มีความรอบรู้ที�



   

 1297 

เหมาะสม ดาํเนินชีวิตดว้ยความอดทน มีความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ เพื�อให้สมดุลและ

พร้อมต่อการรองรับการเปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็วและกวา้งขวางทั�งดา้นวตัถุ สังคม สิ�งแวดลอ้ม และ

วฒันธรรมจากโลกภายนอกไดเ้ป็นอย่างดี ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นแนวทางหนึ� งที�นาํมา

แกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ที�กาํลงัเกิดขึ�น กบัสังคมไทย เพื�อมุ่งพฒันาให้เกิดการพึ�งตนเอง เรียบง่าย ประหยดั

และเป็นธรรมชาติ ตลอดจนสอดคลอ้งกบัปัญหาภูมิภาคต่าง ๆ โดยการประสานความร่วมมือกนัเป็น

หลกั อนัเป็นระบบของวิถีชีวิตทั� งหมดที�ครอบคลุมทั�งสังคม วฒันธรรม ศาสนา สิ�งแวดลอ้มและการ

ปกครอง ซึ� งกาํลงัไดรั้บความสนใจอยา่งกวา้งขวางทั�วไปทั�งดา้นทฤษฎีและปฏิบตัิ  

             ทั� งนี� องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยราช อําเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แปลงปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบตัิในระดบัครอบครัวและชุมชนที�มีการแปลงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที�

เป็นรูปธรรมชัดเจน ทั� งในระดับครอบครัวและระดับชุมชน โดยจังหวดับุรีรัมยไ์ด้จัดทาํโครงการ

ส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื�อการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ในระดับหมู่บ้าน และตาํบล ในจังหวดั

บุรีรัมย ์

  ดว้ยเหตุผลดงักล่าวผูวิ้จยัจึงมีความสนใจที�จะทาํการศึกษาวิจยั การนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ไปใชใ้นชุมชน กรณีศึกษาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยราช อาํเภอห้วยราช จงัหวดับุรีรัมยเ์พื�อใชเ้ป็น

กลไกในการขบัเคลื�อนกิจกรรมในการส่งเสริมและพฒันาชุมชนให้เป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง “สังคม

อยูเ่ยน็เป็นสุข” ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที�ดีและชุมชนพึ�งตนเอง อนัจะส่งผลต่อความอยูเ่ยน็เป็นสุขของ

ประชาชนในทอ้งถิ�น 

 

วตัถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิจยัการนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นชุมชุน กรณีศึกษาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

หว้ยราช  อาํเภอหว้ยราช จงัหวดับุรีรัมย ์มีวตัถุประสงคข์องการวิจยัดงันี�  

�. เพื�อศึกษาการดาํเนินงานกิจกรรมและพฒันากิจกรรมชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยราช อาํเภอหว้ยราช จงัหวดับุรีรัมย ์

�. เพื�อเป็นการศึกษาการเปรียบเทียบเพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา ในองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลหว้ยราช อาํเภอหว้ยราช จงัหวดับุรีรัมย ์

�. เพื�อได้รับขอ้เสนอแนะเพิ�มเติม จากองค์การบริหารส่วนตาํบลห้วยราช อาํเภอห้วยราช 

จงัหวดับุรีรัมย ์
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ขอบเขตของการวจิัย 

 �. ขอบเขตด้านเนื�อหา 

                  การศึกษาครั� งนี�  ศึกษาถึงการนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นชุมชน องคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลห้วยราช อาํเภอห้วยราช จงัหวดับุรีรัมย ์ ใน � ดา้นดงันี�  (กระทรวงมหาดไทย กรมการ

ปกครอง : ����) 

          �.� การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม   

           �.� ชุมชนเรียนรู้  

           �.� แผนชุมชน 

           �.� วิสาหกิจชุมชน 

           �.� ยกเชิดชูคนดีมีคุณธรรม 

 �. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

      �.� ประชากรที�ใชใ้นการวิจยัครั� งนี�  คือ ประชาชนที�อยูใ่นองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยราช 

อาํเภอห้วยราช จงัหวดับุรีรัมย ์ซึ� งมีจาํนวน �� หมู่บา้น จาํนวน 2,725 คน 

     �.� กลุ่มตวัอยา่ง ไดจ้ากการสุ่มประชากร โดยการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามตารางของ 

ทาโร่ ยามาเน (Taro Yamane) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน ��� คน 

 

 3. ขอบเขตด้านตัวแปรที�ศึกษา 

      ตวัแปรตน้ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้

      ตวัแปรตามไดแ้ก่ การนาํปรัชญาเศรษฐกิจไปใชใ้นชุมชน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ย

ราช อาํเภอหว้ยราช จงัหวดับุรีรัมย ์ใน 5 ดา้นดงันี�  

      1. ดา้นความพอประมาณ 

           2. ดา้นความมีเหตุผล 

           3. ดา้นการมีภูมิคุม้กนัในตวัที�ดี 

     4. ดา้นเงื�อนไขความรู้ 

     5. ดา้นเงื�อนไขคุณธรรม 
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สรุปผลการวจิัย 

จากผลการศึกษาตอ้งการนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นชุมชนกรณีศึกษาองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลห้วยราช อาํเภอห้วยราช จงัหวดับุรีรัมย ์คณะผูว้ิจยัสรุปผลการวิจยัดงันี�  

1. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นชุมชน กรณีศึกษาอยู่

ในระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายได ้พบวา่ ดา้นที�มีค่าเฉลี�ยมากที�สุดดา้นเงื�อนไขคุณธรรม นอกนั�นอยู่

ในระดบัมาก ดา้นความพอประมาณ ดา้นความมีเหตุผล ดา้นภูมิคุม้กนั ดา้นเงื�อนไขความรู้ 

2. ผลการเปรียบเทียบการนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นชุมชน กรณีศึกษาที�มีเพศต่างกนั 

โดยภาพรวมและรายดา้นไม่ต่างกนั 

3. ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ�มเติม 

3.1 ดา้นความพอประมาณ การนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นชุมชนคือ อยากใหส้อน

วิธีการออมเงินอยา่งถูกวิธี 

3.2 ดา้นความมีเหตุผล การนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นชุมชน คือ อยากไดง้บ

สนบัสนุนจากรัฐบาล และการดูแลผลิตภณัฑท์างการเกษตร และการเลี�ยงสัตวใ์นการประกอบอาชีพ

ต่าง ๆ 

3.3 ดา้นภูมิคุม้กนั การนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงไปใชใ้นชุมชน คืออยากให้มีการอบรม

เกี�ยวกบัการเลี�ยงสตัวแ์ละการดูแลรักษาสตัว ์เศรษฐกิจการเพาะและขยายพนัธ์ุ  

3.4 ดา้นเงื�อนไขความรู้ การนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นชุมชน คืออยากใหมี้การอบรม

เกี�ยวกบัการส่งเสริมอาชีพเพื�อให้เกิดการส่งเสริมรายไดใ้นชุมชน 

3.5 ดา้นเงื�อนไขคุณธรรม การนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นชุมชน คืออยากใหส่้งเสริม

ในการปลูกผกัปลอดสารพิษเพื�อส่งเสริมในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนและสร้างรายไดใ้นการ

ขายสินคา้จากผกัปลอดสารพิษ 

  

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาการนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชุมชนกรณีศึกษาองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลหว้ยราช อาํเภอหว้ยราช จงัหวดับุรีรัมย ์ทั�ง � ดา้นไดแ้ก่ ดา้นความพอประมาณ ดา้นความมีเหตุผล 

ดา้นความมีภูมิคุม้กนัที�ดี ดา้นความรู้ ดา้นคุณธรรม คณะผูวิ้จยัไดส้รุปผลการวิจยัไดด้งันี�  

�. จากผลการวิจัย พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั� งนี� อาจเป็นเพราะการนําปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นชุมชนมีการใชภ้าคประชาชนเขา้ไปมีส่วนร่วมในขั�นตอนต่าง ๆ ของชุมชน
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เพื�อให้เกิดการมีส่วนร่วมและตรวจสอบ ซึ� งสอดคล้องกับผลงานวิจัย กชณิภัทร โสดทุม, (����: 

บทคดัย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื�อง โครงการศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนจงัหวดัเลย กรณีศึกษา 

ตาํบลบา้นเพิ�ม อาํเภอผาขาว จงัหวดัเลย พบว่า  

      �.� ผลการประเมินโดยภาพส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง ผลการประเมินรายดา้นพบว่ามี

ผลการประเมินอยูใ่นระดบัสูง ในดา้นปัจจยันาํเขา้เป็นสัดส่วนมากที�สุด ผลการประเมินรายขอ้ในดา้น

ปัจจยันาํเขา้พบว่าการสาธิตภาคปฏิบติัไดช้ดัเจน มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัสูง ในดา้นกระบวนการ

พบว่าการชี�แจงเพื�อสร้างความเขา้ใจเรื�องเศรษฐกิจพอเพียงและถ่ายทอดความรู้เรื�องเศรษฐกิจพอเพียงมี

ผลการประเมินในระดบัสูงและในดา้นผลผลิตพบความพึงพอใจต่อเจา้หน้าที�ปฏิบติังานในพื�นที�และ

ความพอใจในภาพรวมของการดาํเนินโครงการศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน มีผลการประเมินใน

อยูใ่นระดบัสูง 

    �.� ปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินงาน ในดา้นปัจจยันําเขา้คือการจัดสรรงบประมาณล่าช้า

และขาดแคลนบุคคลากรด้านการประมงและปศุสัตว์ของบุคคลากรในพื�นที�และการบูรณาการของ

หน่วยงานสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานอื�นในทอ้งถิ�นและในดา้นผลผลิตมีปัญหา

เรื�องเกษตรกรยงัไม่สามารถดาํเนินการศูนยเ์รียนรู้ไดด้ว้ยตนเองโดยปราศจากพี�เลี�ยง 

�. เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น สามารถอภปิรายไดด้งันี�  

    �.� จากผลการวิจยั พบว่า ดา้นความพอประมาณโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที�สุด ทั�งนี� อาจ

เป็นเพราะการนาํเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นชุมชนเขา้ไปมีส่วนร่วมในการพฒันาเพื�อให้เกิดประโยชน์

ต่อคนในพื�นที�  ซึ� งสอดคลอ้งกับผลงานวิจัยของ สัณห์เพชร สายสรรพมงคล (���� : บทคดัย่อ) ได้

ศึกษาวิจยัเกี�ยวกบัเรื�อง การนาํแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการดาํเนินชีวิต ของขา้ราชการ

กรมกิจการพลเรือนทหาร ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายรุะหว่าง ��-�� ปี 

มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส มีรายได้เฉลี�ยต่อเดือน ระหว่าง ��,���-��,��� บาท 

และมีอายงุานมากกว่า � ปี  

 สําหรับความรู้ความเขา้ใจ เกี�ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผูต้อบแบบสอบถาม มีความรู้

ความเขา้ใจเกี�ยวกบั ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดบัมาก วฒันธรรมองค์การของขา้ราชการกรม

กิจการพลเรือนทหาร ในภาพรวมอยูใ่นระดบัเขม้แขง็มาก และการนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ใชใ้นชีวิตประจาํวนัของขา้ราชการกรมกิจการพลเรือนทหาร ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
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 ผลการเปรียบเทียบการนาํแนวคิด หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใชใ้นการดาํเนินชีวิต ตาม

ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล พบว่าการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิต 

แตกต่างกนัตามอาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา รายไดแ้ละอายงุาน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  

ที� .�� สําหรับการวิเคราะห์ตวัแปร ที�มีความสัมพนัธ์กบัการนาํแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

กบัการดาํเนินชีวิต ทั�ง � ดา้นไดแ้ก่ ดา้นความพอประมาณ ดา้นความมีเหตุผล และดา้นความมีภูมิคุม้กนั

ที�ดีในตัว พบว่า  ความรู้ความเขา้ใจในเรื�องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวฒันธรรมองค์กรมี

ความสัมพนัธ์กบัการนาํแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการดาํเนินชีวิตทั�ง � ด้าน ไดแ้ก่ ดา้น

ความพอประมาณ ดา้นความมีเหตุผล และดา้นการมีภูมิคุม้กนัที�ดีในตวั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที� .�� 

 �.� จากผลการวิจัย พบว่า ด้านความมีเหตุผลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั� งนี� อาจเป็น

เพราะการนาํเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชุมชนเขา้ไปมีส่วนร่วมในการพฒันาเพื�อให้เกิดประโยชน์ต่อ

คนในพื�นที� ซึ� งสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ มานิตย ์สงวนรัตน์ (����: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาวิจยัเกี�ยวกบั

เรื�องปัจจยัที�ส่งผลต่อการประยกุต์ใชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดาํเนินชีวิตของประชาชน อาํเภอ

เมยวดี จงัหวดัร้อยเอด็ ผลการวิจยัพบว่า  

   2.2.1 ระดับการประยุกต์ใชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดาํเนินชีวิตของประชาชน 

อาํเภอเมยวดี จงัหวดัร้อยเอด็ พบว่า ประชาชนมีการประยกุต์ใชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดาํเนิน

ชีวิตโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ� งการประยกุต์ใชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดาํเนินชีวิตมาก

ที�สุดคือ การติดตามข่าวสารที�รอบรู้ทนัเหตุการณ์ รองลงมา คือการเขา้ร่วมกิจกรรมประเพณีสําคญัของ

ชุมชน และการวางแผนใชจ่้ายเพื�อให้มีเงินเก็บออม ส่วนการประยุกต์ใชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน

การดาํเนินชีวิตินอ้ยที�สุดคือ มีการจดบนัทึกรายรับรายจ่ายของครอบครัว  

 2.2.� ระดับความรู้เกี�ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของประชาชน อาํเภอเมยวดี 

จงัหวดัร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้เกี�ยวกบัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง อยูใ่นระดบัมากที�สุด เมื�อพจิารณาเป็นรายดา้น สรุปผลการวิจยัไดด้งันี�  

 �.�.� ดา้นพอประมาณพบว่าประชาชนมีความรู้เกี�ยวกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้าน

พอประมาณในระดบัมากที�สุดโดยประเด็นที�มีความรู้มากที�สุดคือ การปลูกผกัสวนครัวไวรั้บประทาน

เองภายในครัวเรือนช่วยลดค่าใช้จ่ายได ้รองลงมาคือ ความพอดีที�ไม่มากและไม่น้อยเกินไปโดยไม่

เบียดเบียนตนเองและผูอ้ื�น เช่น การผลิตและการบริโภคที�อยู่ในระดบัพอประมาณ ด้านมีเหตุผลใน

ระดบัมากที�สุดโดยประเด็นที�มีความรู้มากที�สุดคือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทาํให้เกิดจิตสาํนึกในการใช้

จ่ายแบบพอดีไม่ฟุ่ มเฟือย รองลงมาไดแ้ก่ ความมีเหตุผลดว้ยการลดการใชจ่้ายที�ฟุ่ มเฟือยลง 
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 �.� จากผลการวิจัย พบว่า ด้านมีภูมิคุม้กันที� ดี พบว่าประชาชนมีความรู้เกี�ยวกับปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ด้านมีความมีภูมิคุม้กันในระดับมากที�สุดโดยประเด็นที�มีความรู้มากที�สุดคือการ

รณรงคส่์งเสริมการปลูกตน้ไมแ้ละไม่ทาํลายป่าเป็นการอนุรักษท์รัพยากร และสิ�งแวดลอ้ม และการเขา้

ร่วมกลุ่มในชุมชน ช่วยให้มีความพร้อมในการรับสถานการณ์ต่าง ๆ ที�เกิดขึ�นได ้รองลงมาไดแ้ก่ การ

ออมทรัพยเ์ป็นการสร้างภูมิคุม้กนั ดา้นเศรษฐกิจพอเพียง 

 �.�.� ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่า ปัจจยัที�ส่งผลต่อการประยกุตใ์ชป้รัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในการดาํเนินชีวิตของประชาชน อาํเภอเมยวดี จังหวดัร้อยเอ็ด ช่องทางในการรับรู้

ข่าวสาร (x�) การอบรม/สัมมนา (x�) และรายได ้(X�) ซึ� งตวัแปรทั�งสามดงักล่าว สามารถร่วมพยากรณ์

การประยกุตใ์ชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดาํเนินชีวิตของประชาชน อาํเภอเมยวดี จงัหวดัร้อยเอ็ด 

ได้ร้อยละ �.� โดยตัวแปรที�สามารถพยากรณ์ไดม้ากที�สุดคือ ช่องทางในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารและ

เขียนเป็นสมการพยากรณ์ไดด้งันี�   

 สมการพยากรณ์ปัจจัยที�ส่งผลต่อการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดาํเนิน

ชีวติของประชาชน อาํเภอเมยวดี จงัหวดัร้อยเอด็ โดยใชค้ะแนนดิบ  

 Y/   = 3.603 + .057 x5 + .045 x7 + .000009x4  

 สมการพยากรณ์ปัจจัยที�ส่งผลต่อการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดาํเนิน

ชีวติของประชาชน อาํเภอเมยวดี จงัหวดัร้อยเอด็ โดยใชค้ะแนนมาตรฐาน 

 Z/  = .151 x5 + .146 x7 + .118 x4 

 �.� จากผลการวิจยั พบว่า ดา้นความรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ทั� งนี�อาจเป็นเพราะการ

นาํเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นชุมชนเขา้ไปมีส่วนร่วมในการพฒันาเพื�อให้เกิดประโยชน์ต่อคนในพื�นที� 

ซึ� งสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ สุชีรา ธนาวุฒิ (����: บทคดัย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเกี�ยวกบัเรื�อง รูปแบบ 

วิธีการนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบติัจริงในการพฒันาธุรกิจ ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างที�

ดาํเนินธุรกิจภายใตป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเ้มื�อเปรียบเทียบทั�ง � ครั� ง 

ตามองคป์ระกอบ � ห่วง � เงื�อนไข ในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที�ถูกนาํมาใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง ดา้น

ความรู้ พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญักบัการเน้นความเป็นจริงในอาชีพมีองคค์วามรู้หลากหลาย

มากกว่าอาชีพที�ทาํและมีความรู้ว่าลูกคา้ตอ้งการสินคา้และบริการอะไร ดา้นคุณธรรม กลุ่มตวัอยา่งให้

ความสาํคญักบัความรู้ รัก สามคัคี และซื�อตรง ไม่โลภ ไม่เบียดเบียน ดา้นการมีเหตุผล กลุ่มตวัอย่างมี

ความเด็ดเดี�ยวในการตดัสินใจมากขึ�นและมีการพฒันาความคิด จิตใจในการดาํรงชีพตลอดเวลา ดา้น

การมีภูมิคุม้กนั กลุ่มตวัอยา่งให้ความสาํคญักบัการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที�ร่วมกนัประกอบอาชีพ 
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มีการพฒันาอาชีพอย่างยั�งยืน และมีการวางแผนการผลิตเป็นขั�นเป็นตอน ด้านความพอประมาณ กลุ่ม

ตวัอยา่งมีความยนิดีในสิ�งที�ทาํ สามารถนาํหลกัการวางแผนและการบริหารจดัการมาใชใ้นการประกอบ

อาชีพและมีการแสวงหาวธีิการ ลดรายจ่ายและไม่ฟุ่ มเฟือยในการดาํเนินชีวิตในส่วนของมิติปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง พบว่า พฤติกรรมการดาํเนินกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มตวัอย่าง ครอบคลุมทั�งมิติ

เศรษฐกิจ มิติสังคม มิติจิตใจ มิติวฒันธรรม และที�แสดงออกไดอ้ยา่งชดัเจนเพิ�มขึ�นอีกหนึ�งมิติ ไดแ้ก่ มิติ

การเรียนรู้  

 �.� จากผลการวิจยั พบว่า ดา้นคุณธรรม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั�งนี�อาจเป็นเพราะการ

นาํเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นชุมชนเขา้ไปมีส่วนร่วมในการพฒันาเพื�อให้เกิดประโยชน์ต่อคนในพื�นที� 

ซึ� งสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ โสภิต สุวรรณเวลา (���� : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาวิจยัเกี�ยวกบัเรื�อง การ

วิเคราะห์องค์ประกอบการดําเนินชีวิตแบบพอเพียงของเยาวชนในจังหวัดตรัง ผลการวิจัยพบว่า 

องค์ประกอบของการดําเนินชีวิตแบบพอเพียงของเยาวชนในจังหวัดตรัง ประกอบด้วย ความ

พอประมาณ ความมีเหตุผล การประกอบอาชีพที�สุจริต การมีภูมิคุม้กนัในตัวที�ดี การละเลิกแก่งแย่ง

ผลประโยชน์ การปฏิบติัในแนวทางที�ดี และการปฏิบติัภารกิจในชีวิตประจาํวนัทั�ง � องคป์ระกอบ มีค่า

นํ�าหนกัเป็นบวกทุกค่า มีนัยสาํคญัที� �.�� องคป์ระกอบแต่ละองคป์ระกอบ มีความแปรผนัร่วมกบัการ

ดาํเนินชีวิตแบบพอเพียงของเยาวชนและพบว่าโมเดลการดาํเนินชีวิตแบบพอเพียงของเยาวชนมีดชันี

ระดบัความสอดคลอ้งระหว่างโมเดลกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์มีค่าเท่ากบั ��.�� โดยความพอเพียงในดา้น

ความพอประมาณ มีความสําคญัมากที�สุด และความพอเพียงดา้นภารกิจประจาํวนั มีความสําคญัน้อย

ที�สุด ซึ� งการวิจัยครั� งนี�  สามารถนําผลการวิจัยไปใช้เพื�อจะได้เป็นแนวทางให้พ่อแม่ผูป้กครอง ครู 

อาจารย ์และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งในการปลูกฝัง ส่งเสริมและพฒันาให้เยาวชนมีการดาํเนินชีวิตแบบ

พอเพียงต่อไป  

 �.� เปรียบเทียบการนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นชุมชนกรณีศึกษา มีเพศ อาย ุอาชีพ 

รายไดต่้อเดือน และการศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ทั�งนี� อาจเป็นเพราะการนาํเศรษฐกิจพอเพียง

ไปใช้ในชุมชนเขา้ไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื�อให้เกิดประโยชน์ต่อคนในพื�นที� ซึ� งสอดคลอ้งกับ

ผลงานวิจัยของ ขวญักมล ดอนขาว (���� : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเกี�ยวกบัเรื�อง แบบจาํลองปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ� ง

ประกอบดว้ยเพศ อายุ อาชีพ การศึกษา รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน กล่าวคือเพื�อศึกษาขนาดของผลกระทบใน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที�มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเน้นศึกษา
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ประชากรเป้าหมาย � จงัหวดั ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น เชียงใหม่ และสงขลา รวม ��� ตวัอยา่ง

แบบจาํลองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรคต่์อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทย  

 

ข้อเสนอแนะ 

1.ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 

 1.1 การนาํเศรษฐกิจพอเพียงไปใชเ้ป็นสิ�งสาํคญัในการพฒันาเศรษฐกิจแบบรากฐานในการ

นาํมาพฒันาชุมชนในทอ้งถิ�นอยา่งย ั�งยืนและเป็นรูปธรรม ดงันั�นควรชี�แจงให้กระทรวงเกษตรเขา้ใจถึง

การดาํเนินงานโครงการว่ามีวตัถุประสงคเ์พื�ออะไรลกัษณะการดาํเนินงานอยา่งไร และหากงบประมาณ

ไม่เพียงพอบนัทึกใหห้น่วยงานที�รับผิดชอบโครงการ ขอรับการสนบัสนุนเพิ�มเติมจากส่วนกลางและ

องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิ�น 

 1.2 ควรส่งเสริมใหเ้กษตรกรผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ทาํกิจกรรมที�ใชต้น้ทุนตํ�า เช่น กิจกรรม

ปลูกผกัสวนครัวปลอดสารเคมี และทาํกิจกรรมในเชิงธุรกิจชุมชน 

2.ข้อเสนอแนะเพื�อการวิจยัครั�งต่อไป 

       2.1 ควรทาํวิจยัการนาํเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นชุมชนที�ออกโดยกลุ่มชุมชนเพื�อเป็นแผน

ในการพฒันาทอ้งถิ�นตรงประเด็นความตอ้งการของกลุ่มชุมชนต่อไป 

 2.2 ควรทาํวิจยัเชิงคุณภาพ เพื�อเก็บรวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงลึกในการนาํ

เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นชุมชน 

 2.3 ควรทาํวิจยั เพื�อพฒันาประสิทธิภาพการนาํเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นชุมชนในการ

ร่วมกนัของกลุ่มชุมชน 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัครั� งนี� มีจุดประสงค ์1) เพื�อศึกษาความตอ้งการสวสัดิการสังคมของผูสู้งอายใุนเทศบาล

ตาํบลพลบัพลาชยั อาํเภอพลบัพลาชยั จงัหวดับุรีรัมย ์2) เพื�อศึกษาเปรียบเทียบความตอ้งการสวสัดิการ

สังคมของผูสู้งอายุในด้านต่าง ๆ ในเทศบาลตาํบลพลับพลาชัย อาํเภอพลับพลาชัย จังหวดับุรีรัมย ์

จาํแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ 3) เพื�อศึกษาขอ้เสนอแนะ ในการนาํมาพฒันา 

ปรับปรุง การสวสัดิการสังคมของผูสู้งอายุในเทศบาลตาํบลพลบัพลาชัย อาํเภอพลบัพลาชัย จังหวดั

บุรีรัมย ์ซึ� งมีทั�งหมด 3 ดา้น คือ ดา้นสุขภาพ ดา้นรายได ้และดา้นการสร้างบริการสังคม กลุ่มตวัอยา่งได้

ขนาดของกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 278 คนโดยใชว้ิธีการหาสัดส่วนแบบแบ่งชั�น โดยใชห้มู่บา้นเป็นเกณฑ ์

เครื� องมือที�ใช้ในการวิจัยครั� งนี�  เป็นแบบสอบถามโดย แบบสอบถามที�ประกอบด้วย 3 ลักษณะ คือ 

คาํถามแบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ และแบบปลายเปิด มีค่าความ

เชื�อมั�นเท่ากบั 0.932 สถิติที�ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

และเปรียบเทียบกลุ่มตวัอยา่ง � กลุ่ม โดยการทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง

เดียว (F-test) ผลการวิจยัพบว่า การศึกษาความตอ้งการสวสัดิการสังคมของผูสู้งอายุในเทศบาลตาํบล

พลบัพลาชยั ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงจากดา้นที�มีค่ามากไปหานอ้ย ดงันี�  ดา้นรายได ้

ดา้นสุขภาพ และดา้นการบริการทางสังคม ผลการเปรียบเทียบการศึกษาความตอ้งการสวสัดิการสังคม

ของผูสู้งอายุในเทศบาลตาํบลพลบัพลาชัย จาํแนกตามคุณลักษณะของประชากร คือ เพศ อาย ุระดับ
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การศึกษา อาชีพ และรายได้โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ส่วนข้อเสนอแนะจากการ

สัมภาษณ์ผูสู้งอายุ พบว่า เทศบาลตาํบลพลบัพลาชัย อาํเภอพลบัพลาชยั จงัหวดับุรีรัมย ์ควรให้ความ

ช่วยเหลือหรือส่งเสริมดา้นอาชีพแก่ผูสู้งอาย ุเช่น อาชีพรับจา้ง,คา้ขาย เพื�อให้มีรายได ้ต่อเดือนเพียงพอ 

ควรช่วยเหลือดา้นที�อยูอ่าศยัให้เพียงพอต่อความตอ้งการของผูสู้งอาย ุและดูแลความเป็นอยูใ่ห ้ผูสู้งอายุ

มีสุขภาพที�ดีขึ�น โดยใหค่้าตอบแทนพิเศษและสวสัดิการแก่บุคลากรที�เป็นผูดู้แลผูสู้งอาย ุ

 

คาํสําคัญ: ความตอ้งการ,  สวสัดิการสงัคม, ผูสู้งอาย ุ

 

Abstract 

The purposes of this research were 1) To study the social welfare needs of the elderly in 

Phlapphla Chai Municipality Phlapphlachai District Buriram Province.2) To compare the social 

welfare needs of the elderly in various fields in Phlapphla Chai Municipality Phlapphlachai District 

Buriram province 3) To study proposals for social development development of the deceased in 

Phlapplachai Sub-District Municipality, Phlapplachai District, Buriram Province. by gender, age, 

education level, occupation and income. There are 3 aspects: health, income, and social service 

creation. The sample group was sample size of 278 people using stratified proportion method. Using 

the village as the basis tools used in this research Is a questionnaire by There are 3 types of 

questionnaires: checklist question 5 level estimation scale and open-ended questionnaire. Have a 

confidence factor of 0.932. The statistics used for data analysis were percentage, mean and standard 

deviation. The two groups were compared by t-test and one-way analysis of variance (F-test). The 

research results were found that a study of Social Welfare Needs of older persons in Phlapphlachai 

Sub-District Municipality Overall, they are at high levels in all aspects. They are listed in the 

following categories: income, health and social services. The comparison of the study of social 

welfare needs of the elderly in Phlapphla Chai Municipality They were classified by demographic 

characteristics such as gender, age, education level, occupation and income as a whole and by field. 

No different. As for the recommendations from interviews with the elderly, it was found that 

Phlapphlachai Sub-District Municipality Phlapphlachai District Buriram Province Should provide 
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professional assistance or promotion to the elderly such as employment, trade In order to have income 

Per month enough Should provide adequate housing assistance to meet the needs of the elderly. And 

take care of the well-being older people have better health. By providing special compensation and 

welfare to personnel who are caring for the elderly. 

 

Keywords: need, social welfare, the elderly. 
 

บทนํา 

 สงัคมในปัจจุบนัประชากรกาํลงัเป็นที�ไดรั้บความสนใจ โดยเฉพาะเรื�องที�เกี�ยวกบัโครงสร้าง

ประชากรที�กาํลงัมีการเปลี�ยนแปลงอยา่งต่อเนื�อง ซึ�งเป็นสังคมที�เขา้สู่ "สังคมผูสู้งอาย"ุ (Aging Society) 

ผูสู้งอาย ุคือ บุคคลที�มีคุณค่ามีชีวิตอยูใ่นสังคมไทย เป็นผูถ่้ายทอดความรู้ วฒันธรรมประเพณีอนัดีงาม 

ประสบการณ์ชีวิตที�ไดส้ร้างสมไวใ้หก้บัสังคมรุ่นต่อ ๆ มา  ในอดีตวิถีชีวิตดั�งเดิมของคนไทย คือ การ

เป็นสังคมเกษตรกรรมที�ทุกคนอาศยัอยูร่วมกนัเป็นชุมชนในระดบัครอบครัว เป็นครอบครัวขยายที�มีคน

หลายรุ่นอาศยัอยูร่วมกนั คือ รุ่นปู่ ยา่ตายาย รุ่นพ่อแม่ รุ่นลูก รุ่นหลาน รวมทั�งมีญาติพี�นอ้งอาศยัอยู่

ใกลชิ้ดกนั มีความเกื�อกลูดูแลกนัและกนั มีการแบ่งปันนํ� าใจ มีความใกลชิ้ดสนิทสนมพร้อมที�จะดูแล

กนัยามแก่เฒ่า เมื�อเวลาผ่านไป สงัคมมีการพฒันาและเปลี�ยนแปลงอนัเนื�องมาจากปัจจยัต่าง ๆ เช่น 

ความคิด คา่นิยม อุดมการณ์ การเมืองการปกครอง และบรรทดัฐานทางสงัคม ทาํให้สังคมกลายมาเป็น

สงัคมแห่งการแข่งขนัเพื�อดาํรงชีวิตและความเป็นอยูที่�ดีขึ�น โดยมีลกัษณะสงัคมที�เปลี�ยนไปเนน้การ

วางแผนครอบครัวและความเจริญทางการแพทย ์ทาํใหป้ระชากรวยัสูงอายมีุจาํนวนมากขึ�น ขณะที�

ประชากรวยัเด็กลดลงความสัมพนัธ์แบบเครือญาติลดลง เนน้การพฒันาทางดา้นวตัถุมากกว่าจิตใจ จึง

ทาํให้ผูสู้งอายบุางส่วนถูกทอดทิ�งใหอ้ยูต่ามลาํพงั ดงันั�นการจดัสวสัดิการทางสังคมของผูสู้งอายจึุงเป็น

เรื�องที�สาํคญัโดยมีการดูแลทางดา้นสวสัดิการต่าง ๆ และกิจกรรมที�เป็นประโยชนต่์อการดาํรงชีวิตของ

ผูสู้งอาย ุมุ่งเนน้ให้ผูสู้งอายมีุคุณภาพชีวิตที�ดีและเป็นบุคคลที�มีคุณค่าทางสังคม ช่วงหลายทศวรรษที�

ผา่นมา สงัคมไทยเกิดการเปลี�ยนแปลงซึ�งก่อให้เกิดการพฒันาในดา้นต่าง ๆ อยา่งต่อเนื�องทั�งทางดา้น

เศรษฐกิจสังคม และดา้นเทคโนโลยทีางการแพทยแ์ละสาธารณสุข เพื�อความกา้วหนา้และความเจริญ

ทดัเทียมกบัชาติตะวนัตก ซึ�งผลของความเจริญกา้วหนา้ต่าง ๆ เหล่านี�  โดยเฉพาะ ทางดา้นเทคโนโลยี

ทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข ทาํใหเ้กิดการคิดคน้นวตักรรมใหม่ๆ ที�ช่วยรักษา โรคร้ายแรง หรือโรค

อื�น ๆ ที�คร่าชีวิตของประชาชนในสังคม ตลอดระยะเวลา ��� ปีที�ผ่านมานั�น ประชากร ในสงัคมไทยจึง
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มีอายยุนืยาวมากขึ�น เพราะมีสุขภาพอนามยัที�ดีขึ�นเป็นอยา่งมาก จึงทาํใหป้ระเทศไทยเขา้สู่สงัคม

ผูสู้งอายตุั�งแต่ ปี ���� โดยมีสดัส่วนโครงสร้าง ประชากรในปัจจุบนัเมื�อจาํแนกประชากรออกเป็น 3 

กลุ่มใหญ่ ๆ คือ ประชากรวยัเด็ก (อายนุอ้ยกว่า 15 ปี) วยัแรงงาน (อาย ุ15-59 ปี) และวยัสูงอาย ุ(อาย ุ60 

ปีขึ�นไป) ผลที�ตามมาของประเทศที�เขา้สู่ภาวะสังคมผูสู้งอาย ุซึ� งหากเป็นประเทศกาํลงัพฒันา เมื�อมี

ผูสู้งอายมุากขึ�นทาํใหปั้จจยัการผลิตทางดา้นแรงงานลดลง ทาํใหเ้กิดการเคลื�อนยา้ยแรงงานต่างดา้วมาก

ขึ�น การลงทุนการออมนอ้ยลง ผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติ (GNP) หรือรายไดป้ระชาชาตินอ้ยลง 

งบประมาณรายจ่ายเพิ�มขึ�นขณะที�งบประมาณรายไดล้ดลง รัฐบาลตอ้งสนบัสนุนงบประมาณดา้น

สวสัดิการใหแ้ก่ผูสู้งอายมุากขึ�น อีกทั�งเกิดปัญหาสังคมตามมา เช่น ผูสู้งอายถูุกทอดทิ�ง สภาพจิตใจย ํ�าแย ่

และความเสื�อมโทรมทางร่างกาย จาํเป็นตอ้งไดรั้บการดูแลเอาใจใส่ ดงันั�นการเตรียมความพร้อมเพื�อ

เขา้สู่สังคมผูสู้งอายคุวรจะร่วมมือกนัทั�งภาครัฐและเอกชนตั�งแต่ระดบับุคคล ชุมชนและประเทศเพื�อให้

ตระหนกัถึงความสาํคญัของการกา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอาย ุใหค้วามรู้สงัคม และสนบัสนุนให้ผูสู้งอายมีุ

งานทาํมากขึ�น สนบัสนุนให้มีการเตรียมวางแผนการออม การใชชี้วิตในบั�นปลาย ทาํใหผู้สู้งอายรูุ้สึกว่า

ตวัเองมีคุณคา่เพื�อไม่ใหเ้ป็นภาระสังคมต่อไป 

 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะผูว้ิจัยในฐานะนักศึกษาสาขาวิชารัฐประสาสนศาสตร์  

มีความสนใจในการศึกษาความต้องการสวสัดิการสังคมของผูสู้งอายุในเทศบาลตาํบลพลับพลาชัย 

อาํเภอพลบัพลาชัย จังหวดับุรีรัมย ์โดยมีจุดมุ่งหมายเพื�อต้องการทราบความต้องการสวสัดิการทาง

สังคมของผูสู้งอายุในด้านต่าง ๆ และนําผลของการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในด้านการจัด

สวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ เพื�อเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอาย ุ 

ในดา้นการจดัสวสัดิการสงัคมใหต้รงกบัความตอ้งการของผูสู้งอายใุนเทศบาลตาํบลพลบัพลาชยั ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื�อศึกษาความตอ้งการสวสัดิการสังคมของผูสู้งอายใุนเทศบาลตาํบลพลบัพลาชยั อาํเภอ

พลบัพลาชยั จงัหวดับุรีรัมย ์ 

 2. เพื� อศึกษาเปรียบเทียบ ความต้องการสวัส ดิการสั งคมของผู ้สู งอายุในด้านต่ าง ๆ  

ในเทศบาลตาํบลพลบัพลาชยั อาํเภอพลบัพลาชยั จงัหวดับุรีรัมย ์จาํแนกตาม เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 

อาชีพ และรายได ้

 3. เพื�อศึกษาขอ้เสนอแนะ ในการนาํมาพฒันา ปรับปรุง การสวสัดิการสังคมของผูสู้งอายุใน

เทศบาลตาํบลพลบัพลาชยั อาํเภอพลบัพลาชยั จงัหวดับุรีรัมย ์
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ขอบเขตของการวจิัย 

 1. ขอบเขตด้านเนื�อหา 

 การศึกษาครั� งนี� เป็นการศึกษาความต้องการเกี�ยวกับการจัดสวสัดิการสังคมของผูสู้งอายุใน

เท ศ บ าล ตําบ ล พ ลับ พ ล าชัย  อ ํา เภ อ พ ลับ พ ล าชัย  จังห วัด บุ รี รั ม ย์ ซึ� ง มี ทั� งห ม ด  3 ด้ าน  คื อ  

ดา้นสุขภาพ ดา้นรายได ้และดา้นการสร้างบริการสงัคม (โกวิทย ์พวงงาม. 2552:441-445) 

 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร ได้แก่ ผูสู้งอายุในเทศบาลตาํบลพลบัพลาชยั อาํเภอพลบัพลาชัย จังหวดับุรีรัมย ์

จาํนวน 910 คน 

2. กลุ่มตวัอย่าง ไดจ้ากการสุ่มประชากร โดยการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง ตามสูตรคาํนวณ

ของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ที�ระดับความเชื�อมั�น 95.5% และความคลาดเคลื�อน 5% (Taro 

Yamane อา้งถึงใน ประสิทธ์ สุวรรณรักษ.์ 2542:146) ไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 278 คน โดยใช้

สูตรการคาํนวณ ดงันี�  

 

ตารางที� 1 

แสดงจาํนวนและกลุ่มตวัอย่างผู้ สูงอายใุนเทศบาลตาํบลพลบัพลาชัย อาํเภอพลบัพลาชัย จังหวดับรีุรัมย์ 

 

หมู่ที/ชื�อหมู่บา้น จาํนวนประชากรผูสู้งอาย ุ ตวัอยา่ง 

หมู่� บา้นสะเดา 135 40 

หมู่2 บา้นพลบัพลา 134 40 

หมู่4 บา้นนกเกรียน 157 40 

หมู่5 บา้นโคกกี� 127 40 

หมู่7 บา้นโคกตะเคยีน 94 30 

หมู่9 บา้นสะเดา 87 29 

หมู่10 บา้นนกเกรียน 80 29 

หมู่12 บา้นสะเดา 96 30 

รวม 910 278 

 



   

 1312 

3. ตวัแปรที�จะศึกษา ตัวแปรที�ศึกษา มดีงันี�   

 3.1 ตัวแปรอิสระ คือ ผูสู้งอายุในเขตเทศบาลตาํบลพลบัพลาชัย อาํเภอพลบัพลาชยั จงัหวดั

บุรีรัมย ์

  3.1.1 เพศ 

        3.1.1.1 ชาย 

        3.1.1.2 หญิง 

  3.1.2 อาย ุ  

        3.1.2.1 60-65 ปี 

        3.1.2.2 66-70 ปี 

        3.1.2.3 71-75 ปี 

          3.1.2.4 76 ปี ขึ�นไป 

 3.1.3 ระดบัการศึกษา 

  3.1.3.1 ไม่ไดรั้บการศึกษา 

  3.1.3.2 ประถมศึกษา 

  3.1.3.3 มธัยมศึกษาตอนตน้ 

  3.1.3.4 มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

  3.1.3.5 อนุปริญญา/ปวส. 

  3.1.3.6 ปริญญาตรี/หรือสูงกวา่ 

 3.1.4 อาชีพ 

  3.1.4.1 ไม่ไดป้ระกอยอาชีพ 

  3.1.4.2 รับจา้ง 

  3.1.4.3 เกษตรกรรม 

  3.1.4.4 คา้ขาย 

 3.1.5 รายได ้

  3.1.5.1 ไม่เกิน 1,000 บาท 

  3.1.5.2 1,001-3000 บาท 

  3.1.5.3 3,001-5,000 บาท 

  3.1.5.4 5,001-7,000 บาท 



   

 1313 

  3.1.5.5 7,001 บาท ขึ�นไป 

3.2 ตัวแปรตาม ไดแ้ก่ การจดัสวสัดิการสงัคมของผูสู้งอาย ุในเขตเทศบาลตาํบลพลบัพลาชยั 

อาํเภอพลบัพลาชยั จงัหวดับุรีรัมย ์โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

3.2.1 ดา้นสุขภาพ 

3.3.2 ดา้นการสร้างบริการสังคม 

3.3.3 ดา้นรายได ้

 

เครื�องมือที�ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ลกัษณะเครื�องมือ 

 เครื� องมือที� ใช้ในการวิจัยครั� งนี�  เป็นแบบสอบถามที� ผู ้วิจัยได้สร้างขึ� นเองแบ่งออกเป็น 

3 ตอนดงันี�  

ตอนที� 1 เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกับข้อมูลทั�วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check List) โดยถามเกี�ยวกบัประเด็นต่าง ๆ ดงัต่อไปนี�  คือ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา

สูงสุด อาชีพ รายได ้ 

 ตอนที� 2 เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัการศึกษาความตอ้งการเกี�ยวกบัการสวสัดิการสังคมของ

ผู ้สูงอายุในเทศบาลตําบลพลับพลาชัย อ ําเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ� งมีจํานวนทั� งหมด  

3 ด้าน (โกวิทย ์พวงงาม. 2552:441-445) คือ ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ด้านรายได ้และดา้น

การสร้างบริการสังคม มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ� งคาํถามครอบคลุม

เกี� ยว กับ ค ว ามต้อ งก าร ด้ าน ส วัส ดิ ก าร สั ง ค ม ข อ งผู ้ สู งอ ายุ  แ บ่ ง ร ะ ดับ ค ว าม ต้อ ง ก าร เป็ น  

5 ระดบั คือ ความตอ้งมากที�สุด ความตอ้งการมาก ความตอ้งการปานกลาง ความตอ้งการน้อย และ

ความตอ้งการนอ้ยที�สุด 

 ตอนที� 3 เป็นคาํถามเกี�ยวกบัความต้องการ  และขอ้เสนอแนะมีลักษณะเป็นแบบปลายเปิด 

(Open-ended Form) เพื�อใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดเ้สนอแนะความคิดเห็นเพิ�มเติม 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 คณะผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเกี�ยวกบัการเก็บขอ้มูลตามลาํดบัขั�นตอนดงัต่อไปนี�  

 1. คณะผูว้ิจยัไดล้งพื�นที�พบกาํนนั/ผูใ้หญ่บา้น แนะนาํตนเอง และขออนุญาตแจกแบบสอบถาม 

 2. คณะผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง จาํนวน 278 ฉบบั 
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 3. ในกรณีที�คณะผูว้ิจัยไม่สามารถเก็บแบบสอบถามไดใ้นวนันั�น คณะผูว้ิจัยได้กลบัลงพื�นที�

จดัเกบ็อีกครั� ง 

 4. คณะผูวิ้จยัจดัเก็บแบบสอบถามมาไดจ้าํนวน 278 ฉบบั คดิเป็นร้อยละ 100 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ดว้ยการแจกแจความถี� (Frequency) และหา

ค่าร้อยละ (Percentage)  

 2. ความตอ้งการเกี�ยวกบัการสวสัดิการสังคมของผูสู้งอายุใน เทศบาลตาํบลพลบัพลาชยั อาํเภอ

พลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย  ์ตามความคิดเห็นของผูสู้งอายุผูใ้นเทศบาลตาํบล พลับพลาชัย อาํเภอ

พลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย ์วิเคราะห์โดย วิธีการหาค่าเฉลี�ย (Mean) และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) โดยแยกเป็นรายขอ้ รายดา้น และโดยภาพรวม นาํเสนอขอ้มูลเป็นตารางประกอบ

คาํอธิบาย 

 เกณฑ์ในการแปลความหมายข้อมูล การแปลความหมายของค่าเฉลี�ย ได้กาํหนดขอบเขต

ค่าเฉลี�ย ดงันี�  (บุญชม ศรีสะอาด. 2554: 209) 

  ค่าเฉลี�ย   ความหมาย 

4.51 - 5.00  ความตอ้งการมากที�สุด 

3.51 - 4.50  ความตอ้งการมาก 

2.51 - 3.50  ความตอ้งการปานกลาง 

1.51 - 2.50  ความตอ้งการนอ้ย 

1.00 - 1.50  ความตอ้งการนอ้ยที�สุด   

 3. ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะที�เป็นคาํถามปลายเปิด ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื�อหา (Content 

Analysis) โดยจัดคาํตอบที�เขา้ประเด็นเดียวกนัแลว้แจกแจงความถี�หาค่าร้อยละ (Percentage) นาํเสนอ

ขอ้มูลเป็นตารางประกอบคาํอธิบาย 

  4. การเปรียบเทียบความตอ้งการสวสัดิการสังคมของผูสู้งอายุในดา้นต่าง ๆ ในเทศบาลตาํบล

พลบัพลาชยั อาํเภอพลบัพลาชยั จงัหวดับุรีรัมย ์จาํแนกตาม เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้

ดว้ยสถิติค่า (t-test) สาํหรับกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (F-test) 

One way Anova. 
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สรุปผลการวจิัย 

จาก การศึกษ าต้องก ารสวัส ดิการสั งค มขอ งผู ้สู งอายุใน เท ศบ าลตําบ ลพ ลับ พ ลาชัย               

ตาํบลพลบัพลาชยั อาํเภอพลบัพลาชยั จงัหวดับุรีรัมย ์คณะผูว้ิจยัสรุปผลการวิจยัไดด้งันี�  

1. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบตอ้งการสวสัดิการสังคมของผูสู้งอายใุนเทศบาลตาํบลพลบัพลา

ชยั โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที�สุด เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าทุกดา้นอยูใ่น ระดบัมากที�สุด ดา้น

ที�ไดค่้าเฉลี�ยมากสุด ดา้นรายไดอ้ยูใ่นระดบัมากที�สุด 

2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบตอ้งการสวสัดิการสังคมของผูสู้งอายใุนเทศบาลตาํบลพลบัพลา

ชยั ที�มีเพศต่างกนั โดยภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั 

 3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบตอ้งการสวสัดิการสังคมของผูสู้งอายใุนเทศบาลตาํบลพลบัพลา

ชยั ที�มีอายุต่างกนั โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เมื�อพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นการบริการทางสังคม มี

ความแตกต่างกนั  

4. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบตอ้งการสวสัดิการสังคมของผูสู้งอายใุนเทศบาลตาํบลพลบัพลา

ชยั ที�มีการศึกษาต่างกนั โดยภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั  

5. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบตอ้งการสวสัดิการสังคมของผูสู้งอายใุนเทศบาลตาํบลพลบัพลา

ชยั ที�มีอาชีพต่างกนั โดยภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั  

6. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบตอ้งการสวสัดิการสังคมของผูสู้งอายใุนเทศบาลตาํบลพลบัพลา

ชยั ที�มีรายไดต่้อเดือนต่างกนั โดยภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั 

7. ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ�มเติม 

7.1 ด้านสุขภาพ ต้องการสวสัดิการสังคมของผูสู้งอายุในเทศบาลตาํบลพลับพลาชัย 

ตาํบลพลบัพลาชยั ผูสู้งอายตุอ้งการอยากให้มีแพทยเ์คลื�อนที�มารักษาที�บา้น ในกรณีที�ไม่สามารถไปเขา้

รับการรักษาได ้หรือมีรถพยาบาลฉุกเฉินมารับผูสู้งอายไุปรับการรักษา และการรักษานั�นจะตอ้งไม่เสีย

ค่าใชจ่้าย 

7.2 ด้านการบริการทางสังคม ตอ้งการสวสัดิการสังคมของผูสู้งอายุในเทศบาลตาํบล

พลบัพลาชยั ตาํบลพลบัพลาชยั สนับสนุนกลุ่มกิจกรรมของผูสู้งอายุแบบ อื�น ๆ นอกจากการรวมกลุ่ม

ของชมรมผูสู้งอาย ุตามปกติ หรือสนบัสนุนกลุ่มกิจกรรมของผูสู้งอายใุน วดัและโรงเรียนตามแนวทาง

ที�ไดรั้บพระราชทาน คือ มีความสัมพนัธ์ระหว่าง บา้น วดั โรงเรียน หรือ “บวร” เป็นตน้ 

7.3 ด้านรายได้ ต้องการสวสัดิการสังคมของผูสู้งอายุในเทศบาลตาํบลพลับพลาชัย 

ตาํบลพลบัพลาชยั รัฐจะตอ้งสนบัสนุนให้มีการดาํเนินการ โดยชุมชนเพื�อชุมชน โดยที�รัฐทาํหน้าที�เป็น
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พี�เลี�ยง รัฐบาลจะตอ้งวางแนวนโยบายกวา้ง ๆ เช่น การ สร้างอาชีพและรายได ้การออม เป็นตน้ รัฐควร

ส่งเสริมและสนบัสนุน กิจกรรมหรือโครงการที�เป็นการช่วยเหลือผูสู้งอาย ุของภาคประชาชน/ชุมชนใน

การจดัสวสัดิการ สังคมให้กบัผูสู้งอายุในลกัษณะต่าง ๆ ซึ� งจะตอ้ง สอดคลอ้งกบัประเพณี วฒันธรรม 

และความเชื�อ ของแต่ละทอ้งถิ�นดว้ยประโยชน์ที�ประชนชนไดรั้บ รวมถึงความพอใจและขอ้เสนอแนะ

ต่างๆกลบัไปยงัหน่วยงาน ภาครัฐเพื�อใหเ้กิดการพฒันาต่อไป 

 

อภปิรายผล 

จากการศึกษาต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเทศบาลตําบลพลับพลาชัย ตําบล

พลบัพลาชยั อาํเภอพลบัพลาชยั จงัหวดับุรีรัมย ์ทั�ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสุขภาพ ดา้นการบริการทางสังคม 

และดา้นรายได ้คณะผูว้จิยัสรุปผลการวิจยัไดด้งันี�  

1. จากผลการวิจัย พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที�สุด ทั� งนี� อาจเป็นเพราะว่าต้องการ

สวัสดิการสังคมของผูสู้งอายุในเทศบาลตาํบลพลับพลาชัย ผูสู้งอายุก็ย่อมต้องการที�จะอยากให้มี

สวสัดิการเพิ�มขึ�นเพื�อตอบสนองความตอ้งการ ให้มีการปะกนัรายได ้และประกนัความชราภาพให้แก่

ผูสู้งอาย ุสนับสนุนกลุ่มกิจกรรมของผูสู้งอายุใน วดัและโรงเรียนตามแนวทางที�ไดรั้บพระราชทาน คือ 

มีความสัมพนัธ์ระหว่าง บา้น วดั โรงเรียน หรือ “บวร” เป็นต้น ซึ� งสอดคลอ้งกบัการละมุด โนดประ

โคน (2556:บทคัดย่อ)ได้ทาํการศึกษาเรื� องการศึกษาความตอ้งการสวสัดิการสังคมของผูสู้งอายุใน

องค์การบริหารส่วนตาํบลชุมแสงอาํเภอนางรองจังหวดับุรีรัมยใ์น 4 ด้าน คือ ด้านสุขภาพและการ

รักษาพยาบาล ด้านที�พักอาศัย ด้านรายได้ และด้านนันทนาการ กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มจาก

ประชากรโดยกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งตามตารางของ ทาโร่ ยามาเน่ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 

286 คน และทาํการสุ่มให้กระจายไปตามหมู่บา้นต่าง ๆ ตามสัดส่วนดว้ยวิธีสุ่มอยา่งง่ายเครื�องมือที�ใช้

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามมี 3  ลกัษณะ คือ แบบตรวจสอบรายการ  แบบมาตราส่วน

ประมาณค่า 6 ระดับ และแบบปลายเปิด  ได้ความเชื�อมั�นเท่ากับ 0.9091 สถิติพื�นฐานที�ใช้ในการ

วิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ค่าร้อยละค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบว่า 

 1. ความต้องการสวัส ดิการสังคมของผู ้สู งอายุในองค์การบ ริหารส่วนตําบ ลชุมแสง  

อาํเภอนางรอง จงัหวดับุรีรัมย ์โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากเมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น ดา้นที�พกัอาศยัอยู่

ในระดับปานกลางส่วนนอกนั� นอยู่ในระดับมาก ด้านที�มีค่าเฉลี�ยสูงสุด คือ ด้านสุขภาพและการ

รักษาพยาบาล รองลงมาคือดา้นรายได ้ส่วนดา้นที�มีค่าเฉลี�ยต ํ�าสุด คือ การที�พกัอาศยั 
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 2. ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอื�น ๆ ที�มีจาํนวนมากที�สุด คือ ตอ้งการให้จ่ายเงินเบี� ยยงัชีพ

ในช่วงตน้เดือนของทุกเดือน รองลงมา คือ ตอ้งการใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลพาผูสู้งอายไุปทศันาจร

ตามสถานที�ท่องเที�ยวต่าง ๆ และตอ้งการสถานที�ทาํกิจกรรมร่วมกนัของผูสู้งอายุภายในตาํบลชุมแสง

และมีการทาํกิจกรรมร่วมกนัอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 ครั� งตามลาํดบั 

2. เมื�อพจิารณาเป็นรายดา้น สามารถอภปิรายไดด้งันี�  

2.1 จากการผลการวิจยั พบว่า ดา้นสุขภาพ โดยภาพรวมอยูร่ะดบัมากที�สุด ทั�งนี� อาจเป็น

เพราะว่าตอ้งการสวสัดิการสังคมของผูสู้งอายุตอ้งการอยากให้มีแพทยเ์คลื�อนที�มารักษาที�บา้น ในกรณี

ที�ไม่สามารถไปเขา้รับการรักษาได ้หรือมีรถพยาบาลฉุกเฉินมารับผูสู้งอายุไปรับการรักษา และการ

รักษานั�นจะตอ้งไม่เสียค่าใชจ่้าย ซึ� ง สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ปานใจ จนัทร์สีดา (2558:บทคดัย่อ) 

ไดท้าํการศึกษาเรื�องความตอ้งการสวสัดิการสังคมของผูสู้งอายใุนเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทพัไทย 

อาํเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ การศึกษาครั� งนี� มีความมุ่งหมายเพื�อศึกษาความตอ้งการดา้นสวสัดิการ

สังคมของผูสู้งอายุในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทพัไทยอาํเภอตาพระยาจงัหวดัสระแกว้ใน 3 ดา้น คือ 

ดา้นสุขภาพและการรักษาพยาบาล ดา้นที�พกัอาศยั และดา้นนนัทนาการ  

2.2 จากผลการวิจัย พบว่า ด้านการบริการทางสังคมโดยภาพรวมอยู่ระดับมากที�สุด 

ทั�งนี� อาจเป็นเพราะว่า ตอ้งการสวสัดิการสังคมของผูสู้งอายุในเทศบาลตาํบลพลบัพลาชยั ให้ผูสู้งอายุ

เป็น ศูนย์กลางใน การช่วยเหลือด้านสุ ขภาพ  ซึ� งส อดคล้องกับผลงานวิจัยของ สมพิศ  มี สุ ข 

(2554:บทคัดย่อ) ได้ทาํการศึกษาเรื� องการศึกษาความต้องการเกี�ยวกับการจัดสวสัดิการสังคมของ

ผูสู้งอายุในตาํบลห้วยสําราญ อาํเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย ์ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพและการ

รักษาพยาบาล ดา้นรายได ้ดา้นนนัทนาการ และดา้นการสร้างการบริการและเครือข่ายการเกื�อหนุน 

2.3 จากการผลการวิจยั พบว่า ดา้นรายได ้โดยภาพรวมอยูร่ะดบัมากที�สุด ทั�งนี� อาจเป็น

เพราะว่าตอ้งการสวสัดิการสังคมของผูสู้งอายุในเทศบาลตาํบลพลบัพลาชยั รัฐจะตอ้งสนับสนุนให้มี

การดาํเนินการ โดยชุมชนเพื�อชุมชน โดยที�รัฐทาํหนา้ที�เป็นพี�เลี� ยง รัฐบาลจะตอ้งวางแนวนโยบายกวา้ง 

ๆ เช่น การ สร้างอาชีพและรายได้ การออม เป็นตน้ ซึ� งสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของทรัพยท์วี ราชสีห์ 

(2554:บทคดัยอ่) การวิจยัครั� งนี�มีความมุ่งหมายเพื�อศึกษาความตอ้งการ สวสัดิการสังคมของผูสู้งอายใุน

เขตเทศบาลตาํบลหนองแวงอาํเภอละหานทรายจงัหวดับุรีรัมยใ์นสีดา้นคือดา้นสุขภาพอนามยัดา้นที�พกั

อาศยัน่านความมั�นคงของรายไดแ้ละการทาํงานและด้านนันทนาการกลุ่มตวัอย่างไดจ้ากการสุ่มจาก

ประชากรที�ไดรั้บเบี�ยยงัชีพผูสู้งอายใุนเขตเทศบาลตาํบลหนองแวง 
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3. เปรียบเทียบต้องการสวสัดิการสังคมของผูสู้งอายุในเทศบาลตาํบลพลับพลาชัย  ตาํบล

พลบัพลาชยั อาํเภอพลบัพลาชยั จงัหวดับุรีรัมย ์

3.1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบตอ้งการสวสัดิการสังคมของผูสู้งอายใุนเทศบาลตาํบล

พลับพลาชัย ตาํบลพลับพลาชัย อาํเภอพลบัพลาชัย จังหวดับุรีรัมย ์มีเพศ อายุ การศึกษา อาชีพและ

รายได้โด ยภาพรวมไม่แตกต่างกัน  ซึ� งผล การวิจัยครั� งนี� สอดคล้องกับ ผลงานวิจัย นันท นา  

อยูส่บาย ( 2557 : บทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษาเรื�อง ความตอ้งการสวสัดิการสังคมของผูสู้งอายใุนองคก์าร

บริหารส่วนตาํบล ศีรษะจระเขน้้อย อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ มีวตัถุประสงค ์เพื�อศึกษา

ความตอ้งการสวสัดิการสังคมของผูสู้งอาย ุในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลศีรษะจระเขน้อ้ย อาํเภอบางเสา

ธง จงัหวดัสมุทรปราการ และเปรียบเทียบความตอ้งการสวสัดิการสังคมของผูสู้งอายใุนดา้นต่าง ๆ ใน

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ศีรษะจระเขน้อ้ย อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 

    1.1 เทศบาลตาํบลพลบัพลาชยั อาํเภอพลบัพลาชยั จงัหวดับุรีรัมย ์ควรใหค้วามช่วยเหลือหรือ

ส่งเสริมดา้นอาชีพแก่ผูสู้งอาย ุเช่น อาชีพ รับจา้ง คา้ขาย เพื�อใหมี้รายได ้ต่อเดือนเพยีงพอ 

    1.2 เทศบาลตาํบลพลับพลาชัย อาํเภอพลบัพลาชัย จังหวดับุรีรัมย ์ควรช่วยเหลือด้านที�อยู่

อาศยัใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของผูสู้งอาย ุและดูแลความเป็นอยูใ่ห ้ผูสู้งอายมีุสุขภาพที�ดีขึ�น โดยให้

ค่าตอบแทนพเิศษและสวสัดิการแก่บุคลากรที�เป็นผูดู้แลผูสู้งอาย ุ

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั�งต่อไป 

    2.1 ควรศึกษาวิจยัถึงวิธีการรวมกลุ่มและการส่งเสริมสวสัดิการให้แก่ ผูสู้งอายใุนรูปแบบ

ต่างๆ ที�เหมาะสมกบัคุณลกัษณะของกลุ่มผูสู้งอายุ เช่น การร่วมกลุ่มด้านการแพทยแ์ละสาธารณสุข 

ดา้นการประกอบอาชีพหรือรายไดเ้สริม ดา้นกิจกรรมทางสังคม และศาสนาเป็นตน้ และศึกษาว่าการ

รวมกลุ่มดงักล่าวนั�น ก่อใหเ้กิดผลกระทบอยา่งใดบา้งกบัชุมชน  

    2.2 ควรศึกษาศกัยภาพของผูสู้งอายใุนการช่วยพฒันาทอ้งถิ�น ที�เป็นประโยชน์ต่อการนาํมา

พฒันาการจดัทาํบริการสาธารณะ ดา้นสวสัดิการสงัคมของผูสู้งอาย ุ
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ถอดบทเรียน Young Smart Farmer ในพื�นที�จงัหวดับุรีรัมย์                                             

Remore Lesson Young Smart Farmer in Buriram Province  
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บทคดัย่อ                                                                                                                                                                             

 การวิจัยครั� งนี� มีวัตถุประสงค์เพื�อศึกษา Young Smart Farmer กลุ่มตัวอย่างในพื�นที�จังหวัด

บุรีรัมย ์และเพื�อถอดบทเรียนจาก Young Smart Farmer ในพื�นที�จงัหวดับุรีรัมย ์ระเบียบวิธีวิจยัที�ใชเ้ป็น

แบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรที�มีอายตุ ํ�ากว่า �� ปี เกษตรกร

รุ่นใหม่ที�มีประสบการณ์ในการทําเกษตรมาอย่างน้อย � ปี เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีจาํนวน � คน 

เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) ซึ� งกาํหนด

เป็นแนวคาํถามที�สามารถปรับเปลี�ยนให้สอดคลอ้งกบักลุ่มตวัอย่างสถานการณ์เฉพาะหน้าหรือเพิ�ม

คาํถามตามประเด็น (Follow-Up Question) เพื�อใชใ้นการเกบ็ขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง ผลการศึกษาพบว่า มี � 

ส่วนดังนี�  1. เพื�อศึกษา Young Smart Farmer กลุ่มตวัอย่างในพื�นที�จังหวดับุรีรัมย ์ จากการศึกษาและ

สัมภาษณ์เชิงลึกผ่านการสนทนารายบุคคลครบทั�ง � คน ซึ� งประกอบอาชีพเกษตรกร พบว่า เกษตรกร

ทั�ง � คน มีรายได้เฉลี�ยต่อเดือนคนละประมาณ ��,��� บาทขึ�นไป ซึ� งนับว่ามีรายได้ที�เพียงพอต่อการ

เลี�ยงชีพของตนเองและครอบครัว โดยหลกัเกณฑ์ในการประกอบอาชีพเกษตรกร ประกอบดว้ย �) รู้จกั

พฒันาวิธีการขายสินคา้และบริการผ่านสื�อโลกออนไลน์ �) พฒันาคุณภาพการผลิตให้ไดม้าตรฐานและ

สามารถบรรลุตรงตามเป้าประสงค ์�) ขยายฐานเครือข่ายในการผลิตและขยายเครือข่ายเพื�อส่งเสริม

การตลาดในการส่งออก �) พฒันาองคค์วามรู้สู่การเป็นเกษตรกรมืออาชีพอยา่งเตม็ตวั �) รู้จักการแกไ้ข

ปัญหาเฉพาะหน้าไดเ้ป็นอย่างดี �) รู้จักปรับตวัให้เท่าทนัโลกแห่งโลกาภิวฒัน์ให้สมกบัภายใตนิ้ยาม
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ของคาํว่า เกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer และ �. เพื�อถอดบทเรียนจาก Young Smart Farmer 

ในพื�นที�จงัหวดับุรีรัมย ์จากการศึกษาในครั� งนี�ผ่านการลงภาคสนาม พบว่า สิ�งที�ไดจ้ากการถอดเรียนใน

ครั� งนี�  คือ �) เริ�มจากการศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเอง ผ่านกระบวนการลองผิดลองถูก นาํไปปรับปรุงแกไ้ข

เพื�อพัฒนาให้ดีขึ� นและนําความรู้ที�ได้มาไปพัฒนาต่อยอดเพื�อสร้างจุดเด่นให้กับตนเอง �) อาชีพ

เกษตรกรไม่มีขอ้จาํกดัในการทาํงาน ไม่มีผูใ้ดบงัคบัเราไดแ้ละมีอิสรภาพต่อการตดัสินใจ �) มีความ

ภาคภูมิใจต่อตนเองและครอบครัว �) เกษตรกรมีความเขา้ใจ และใส่ใจรวมถึงเป็นมิตรต่อสิ�งแวดลอ้ม 

5) ไดน้าํแนวคิดเกษตรกรไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 6) ไดสื้บทอดอาชีพเกษตรกรผ่านเจตนารมณ์

จากพ่อแม่และบรรพบุรุษ �) ได้มีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ� งในการเผยแพร่ความรู้แนวคิดให้กับ

เกษตรกรรุ่นใหม่ที�มีความสนใจ 

 

คาํสําคญั: การถอดบทเรียน, Young Smart Farmer, เกษตรกรรุ่นใหม่                

 

บทนาํ           

 สังคมไทยในยคุปัจจุบนัเกิดกระแสการเปลี�ยนแปลงของสังคมโลก เขา้สู่ยคุโลกาภิวฒัน์ ไดท้าํ

ให้เกิดการเปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็วในทุกมิติทั�งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี สิ�งที�มี

ผลกระทบมากที�สุดจากโลกาภิวฒัน์ คือ วฒันธรรม ความคิด วิถีชีวิตของคนไทย ซึ� งสังคมของไทยใน

อดีตเป็นสังคมเกษตรกรรมสามารถพึ�งตนเองได ้(อโรชา ทองลาว, 2557 : 2 - 3)     

 โลกาภิวฒัน์ส่งผลต่อระบบสิ� งแวดล้อม ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม อย่าง

มากมายแลว้แผ่ขยายเป็นวงกวา้ง ทั� งประชาชนจะตอ้งรู้จกัวิธีการปรับตวัเพื�อดาํรงอยู่ภายใต้กระแส

โลกาภิวฒัน์ บทความนี� จึงเป็นการให้ขอ้เสนอแนะภายใต้แนวคิดการปรับตวัของประชาชนเพื�อให้

สามารถดาํรงอยู่ไดภ้ายใตก้ระแสโลกาภิวฒัน์ ทั�งนี� ขอ้เสนอแนะเหล่านี�จะอยู่ภายใตค้วามรู้ และความ

เข้าใจของโลกาภิวัฒน์ต่อผลกระทบเสียก่อนหากเมื�อบุคคลหรือองค์กรใดเข้าใจธรรมชาติของ

โลกาภิวฒัน์แลว้ ก็จะทาํให้รู้เท่า รู้ทนั รู้ระวงั รวมถึงเกิดการพฒันาต่อยอดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ต่อไป (อารีย ์นยัพนิิจ และคณะ, 2557 : 2)       

 การกาํหนดกรอบแนวคิดและทิศทางการพฒันาของแผนพฒันาการเกษตร ในช่วงแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที� �� (พ.ศ. ���� - ����) ไดเ้น้นความต่อเนื�องกบัแผนที�ผา่นมา โดย

ให้ความสําคญักับการพฒันาเกษตรกรให้เป็นศูนยก์ลางการพัฒนาอย่างสมดุล มีการรวมกลุ่มเป็น

สถาบันเกษตรกรในชุมชนต่าง ๆ เพื�อผลักดันให้สามารถดําเนินงานในรูปแบบของธุรกิจเกษตรที�
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สามารถพึ� งพาตนเองได้ โดยน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ มาขยายผลและประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื�อง การพฒันาการเกษตรในระยะ

ต่อไป ถือเป็นกา้วสาํคญัของการพฒันาประเทศจากวิถีการทาํเกษตรแบบดั�งเดิมไปสู่การบริหารจดัการ

การเกษตรแบบสมยัใหม่ โดยอาศยัเทคโนโลยแีละนวตักรรมมาสนับสนุนการผลิตสินคา้เกษตร ซึ� งถือ

เป็นการขบัเคลื�อนในช่วง � ปีแรก (พ.ศ. ���� - ����) ของแผนยทุธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ �� 

ปี (พ.ศ. ���� - ����) ที�สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ �� ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบบัที� �� (พ.ศ. ���� - ����) และการพฒันาประเทศภายใตน้โยบายไทยแลนด์ �.� (กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์, 2559 : ข) แนวคิด “สมาร์ทฟาร์มเมอร์” จึงเป็นกลไกสําคญัในการตอบโจทยก์าร

พฒันาดงักล่าว ในมุมมองของศูนยเ์ทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติซึ� งไดน้าํเสนอ 

Smart Farm Flagship ในภาคการเกษตร แนวคิดหลักของสมาร์ทฟาร์มเมอร์ คือ การใช้เทคโนโลยี

อิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (ฤทยัชนก จริงจิตร, 2563 : 1)    

 การสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่เพื�อทดแทนเกษตรกรที�สูงอาย ุ อาจตอ้งเผชิญกบัความทา้ทายในดา้น

ทศันคติของคนรุ่นใหม่หลายประการ โดยบุตรหลานเกษตรกรที�ไดรั้บการศึกษาสูงขึ�น มกัไม่สนใจที�จะ

ประกอบอาํชีพเกษตรกรรมเนื�องจากขาดแรงจูงใจและมีความกงัวลในเรื�องความไม่มั�นคงของรายได ้

(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ���� : �) อีกทั� งเห็นว่างานในภาคการเกษตรไม่มีสวสัดิการรองรับ 

นอกจากนั�น ทศันคติของคนรุ่นใหม่ในเชิงบริบทของภูมิภาคเอเชีย ตามรายงานของสมาคมเกษตรกร

แ ห่ ง เอ เชี ย เพื� อ ก า ร พั ฒ น า ช น บ ท ที� ย ั� ง ยื น  (Asian Farmers Association for Sustainable Rural 

Development : AFA) 

ดังนั� นเมื�อพบว่า คนรุ่นใหม่สามารถทาํการเกษตรเพื�อเลี� ยงชีพและครอบครัวได้ ประเด็นที�

น่าสนใจและควรทําวิจัยเพิ�มเติม คือ การศึกษาคุณภาพชีวิตเกษตรกร โดยคาดหวังให้เกษตรกรมี

ความสามารถในการพึ� งพาตนเองได้ รวมทั� งมีภูมิคุม้กันพร้อมรับความเสี�ยงในมิติของการผลิตและ

การตลาด พร้อมกา้วสู่การเป็น “ยงัสมาร์ท ฟาร์มเมอร์” หรือผูจ้ดัการฟาร์มมืออาชีพ รวมถึงการสร้าง

เกษตรกรรุ่นใหม่ทดแทนรุ่นเดิม ในมิติการผลิต “ยงัสมาร์ท ฟาร์มเมอร์” จะเน้นผลิตสินคา้เกษตรที�มี

คุณภาพสูง ปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค และเป็นมิตรกบัสิ�งแวดลอ้ม และสามารถพึ�งพาตนเองไดอ้ย่างย ั�งยนื 

 จากความสําคญัและด้วยเหตุดังกล่าว ผูว้ิจัยจึงสนใจศึกษาเรื� องถอดบทเรียน Young Smart 

Farmer ในพื�นที�จงัหวดับุรีรัมย ์รวมถึงกระบวนการพฒันา ที�พฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นยงัสมาร์ท 

ฟาร์มเมอร์  เช่น การทาํแผนชีวิต  การแลกเปลี�ยนเรียนรู้  การเชื�อมโยงเครือข่าย  มีความรู้ในเรื�องที�ทาํ

อยู่ มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ มีการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด  มีความตระหนักถึง
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คุณภาพสินคา้และความปลอดภยัของผูบ้ริโภค มีความรับผิดชอบต่อสิ�งแวดลอ้ม/สังคม และมีความ

ภาคภูมิใจในความเป็นเกษตรกร ตลอดจนมีการสรุปผลจากการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ ประเมินผลจากการ

เรียนรู้ และวางแผนการพฒันาในอนาคต โดยเลือกพื�นที�ที�ใชใ้นการศึกษา คือ เขตจงัหวดับุรีรัมย ์ผลของ

การศึกษาครั� งนี�สามารถนาํไปใชใ้นการศึกษาเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ 

 

วตัถุประสงค์ของงานวิจัย        

 1. เพื�อศึกษา Young Smart Farmer กลุ่มตวัอยา่งในพื�นที�จงัหวดับุรีรัมย ์   

 2. เพื�อถอดบทเรียนจาก Young Smart Farmer ในพื�นที�จงัหวดับุรีรัมย ์

 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจัิยที�เกี�ยวข้อง       

 �. แนวคดิสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart Farmer)     

 ไดมี้ผูก้ล่าวแนวคิดเอาไวว่้า แนวคิดสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart Farmer) หมายถึง “สมาร์ทฟาร์ม

เมอร์” จึงเป็นกลไกสําคัญในการตอบโจทย์การพัฒนาดังกล่าวในมุมมองของศูนย์เทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติซึ� งไดน้าํเสนอ Smart Farm Flagship ในภาคการเกษตร แนวคิด

หลักของสมาร์ทฟาร์มคือการใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์รวมถึงเทคโนโลยี

สารสนเทศ ในการพฒันาทั�งห่วงโซ่อุปทาน สินคา้เกษตรเพื�อยกระดบัผลิตภาพ มาตรฐานสินคา้ และลด

ตน้ทุน โดยการพฒันาเกษตรกรรมใน 4 ดา้นไดแ้ก่ 1) ลดตน้ทุน 2) เพิ�มคุณภาพการผลิตและมาตรฐาน

สินคา้ 3) ลดความเสี�ยงจากศตัรูพืชและภยัธรรมชาติและ 4) การจดัการและส่งผ่านความรู้ส่วนแนวคิด 

“สมาร์ทฟาร์มเมอร์” ในมุมมองของกระทรวงเกษตรฯ หมายถึง เกษตรกรที�มีความรู้อย่างถ่องแท้

เกี�ยวกบัการประกอบอาชีพเกษตรกรรม สามารถวางแผนโดยรู้ถึงอุปสงคต์ลาดและเตรียมการผลิตให้

สอดคลอ้ง รวมทั�งมีความสามารถในเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตและในการแกปั้ญหาไดร้วดเร็ว โดยการ

วิเคราะห์ขอ้มูลรอบดา้นเป็นองคป์ระกอบในการตดัสินใจที�ตั�งอยูบ่นหลกัการและเหตุผล ตลอดจนรู้จกั

ประยกุต์ใชเ้ทคโนโลยใีนการเกษตร ในดา้นมิติของผลผลิต “สมาร์ทฟาร์มเมอร์” จะเนน้การผลิตสินคา้

เกษตรที�มีคุณภาพสูง ปลอดภัยต่อผูบ้ริโภคและเป็นมิตรกับสิ� งแวดล้อม ในด้านรายได้การก้าวสู่ 

“สมาร์ทฟาร์มเมอร์” นั�น เกษตรกรจะมีรายไดอ้ยา่งนอ้ยในระดบัเดียวกบัหรือมากกว่าค่าแรงขั�นตํ�า ซึ� ง

หมายถึง รายได้ที�จะเพิ�มขึ�นเฉลี�ยปีละไม่ตํ�ากว่า 180,000 บาท หรือเท่ากับเงินเดือนขั�นตํ�าของผูจ้บ

ปริญญาตรี คุณสมบตัิทั�งหมดนี�จะส่งเสริมให้เกษตรกรที�เป็น“สมาร์ทฟาร์มเมอร์” สามารถพึ�งพาตนเอง

ไดอ้ยา่งย ั�งยนื (ฤทยัชนก จริงจิตร, 2563 : 5)      
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 2. แนวคดิเรื�องเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer)            
 ไดมี้ผูใ้ห้นิยามแนวคิดความหมายของเกษตรกรรุ่นใหม่ไวว้่า คาํว่า "เกษตรกรรุ่นใหม่" เป็นคาํ

ที�เกิดขึ�นจากนโยบายของรัฐบาลและส่วนราชการรวมทั�งภาคเอกชน นาํมาใชเ้พื�อเรียกเกษตรกรที�เขา้รับ

การอบรมภายใตห้ลกัสูตรและโครงการต่าง ๆ ที�มีวตัถุประสงค ์เพื�อสร้างและเปิดโอกาสให้คนเขา้สู่

อาชีพการเกษตร หรือพฒันาทกัษะอาชีพการเกษตรที�มีอยูแ่ลว้ให้มีประโยชน์และประสิทธิภาพมากขึ�น 

ดงันั�น "คาํว่าเกษตรกรรุ่นใหม่" จึงมีความหมายแตกต่างกนัออกไป ตามจุดมุ่งหมายของแต่ละหน่วยงาน 

ไดแ้ก่สาํนักงานปฏิรูปที�ดินเพื�อเกษตรกรรม ให้ความหมายของเกษตรกรรุ่นใหม่ หมายถึง บุคลทั�วไป 

นักเรียนหรือนักศึกษาระดับ ปวช. /ปวส. และเกษตรกรที�มีอายุตั�งแต่ 20 ปี ถึง 45 ปี ที�สนใจเขา้ร่วม

โครงการเพื�อพฒันาเกษตรกรที�ทาํการเกษตรโดยใชค้วามรู้ความสามารถสมารถพฒันาตนเองสู่การเป็น

ผูน้าํในชุมชน เพื�อการพฒันาภาคการเกษตรอยา่งยั�งยืนในอนาคต (ภาณี บุญยเกื�อกูล , 2560 : 8) และ

ต่อมา กรมส่งเสริมการเกษตร (2560 : 1) ได้ให้ความหมายของเกษตรกรรุ่นใหม่ คือ ตามโครงการ

พฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่เป็น Young Smart Farmer (เกษตรกรมืออาชีพ) ว่า เกษตรกรรุ่นใหม่ คือผูท้ี�มี

อายตุั�งแต่ 17 - 45 ปี ที�เริ�มตน้ทาํเกษตรไม่เกิน 3 ปี สําหรับผูเ้ลี�ยงสัตว ์และปลูกพืชระยะสั�น และไม่เกิน 

10 ปี สําหรับพืชยืนต้น ที� มีความต้องการพัฒนาตนเองสู่การเป็นเกษตรกรมืออาชีพ สําหรับใน

ภาคเอกชนที�มีการดําเนินโครงการอย่างต่อเนื�องในการส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เขา้สู่อาชีพการเกษตร 

ไดแ้ก่ โครงการทายาทเกษตรกร คาํว่าเกษตรกรรุ่นใหม่ หมายถึงบุตรหลานเกษตรกรหรือประชาชน

ทั�วไป อายรุะหว่าง 20 ถึง 35 ปี มีความมุ่งมั�นที�จะทาํเกษตรกรรมยั�งยนืและตอ้งการพฒันาคุณภาพชีวิต

ของตนเอง ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีที�ดินทาํการเกษตรแลว้ตั�งแต่ 200 ตารางวาขึ�น

พิมพเ์ขียวและแผนปฏิบติัการ Thailand 4.0 โมเดลขบัเคลื�อนประเทศไทยสู่ความมั�นคง มั�งคั�ง และยั�งยนื 

กล่าวถึงว่า เกษตรกรรุ่นใหม่ ว่าเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Farmers) คือ คนรุ่นใหม่จากต่างสาขาอาชีพที�

ต้องการทาํธุรกิจเกษตร (เกษตรกรหน้าใหม่) ซึ� งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ และพร้อมที�จะเป็น

เป้าหมายการพัฒนาที�จะส่งผลกระทบต่อการเปลี�ยนแปลงจากการเกษตรแบบดั� งเดิม (Traditional 

Farmer) สู่การเกษตรสมยัใหม่ที� เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farmers) การกาํหนด

นิยามแผนขบัเคลื�อน Thailand 4.0 นี� ใหค้วามสาํคญักบัทกัษะที�มีอยูเ่ดิมของเกษตรกรรุ่นใหม่ กบัการต่อ

ยอดทักษะใหม่เพื�อให้เป็นตัวขับเคลื�อนสําคัญของภาคเกษตรใหม่ จากนิยามที�ใช้ในการกําหนด

คุณสมบติัของเกษตรกรรุ่นใหม่ของหน่วยงานหลกั ๆ ที�มีการดาํเนินการคน้การส่งเสริมและพฒันาคน

รุ่นใหม่ใหเ้ขา้สู่ภาคเกษตรมากขึ�นนี�  สามารถกาํหนดลกัษณะที�สาํคญัได ้ดงันี�  คอื  



   

 1327 

 1) ความหมายในเชิงของอาย ุพบว่า มีการกาํหนดอายชุ่วงตั�งแต่ 17 ปีจนถึง 45 ปี 

 2) ความหมายในเชิงของทกัษะอาชีพ พบว่า มีการกาํหนดขอบเขตของทกัษะ ทั�งในระดบัความ

สนใจเขา้สู่อาชีพเริ�มตน้เขา้สู่อาชีพ และอยูใ่นอาชีพแลว้                   

 3) การกาํหนดความหมายที�แสดงถึงความมุ่งหวงัในอาชีพเกษตรซึ� งเป็นไปตามวตัถุประสงค์

ของโครงการที�แต่ละหน่วยงานให้การสนับสนุนในการดาํเนินการดงันั�น หากพิจารณาถึงความหมาย

เชิงอาย ุและทกัษะของเกษตรกรรุ่นใหม่ตามนิยามขา้งตน้ และเพื�อให้การศึกษาครั� งนี�มีกรอบการศึกษา

ที�ชดัเจนและครอบคลุม 

สรุปความหมายของเกษตรกรรุ่นใหม่ หมายถึง บุคคลทั�วไปหรือเกษตรกรที�มีอายุไม่เกิน 45 ปี 

และมีความตอ้งการประกอบอาชีพการเกษตรและพฒันาความสามารถของตนเองอาชีพเกษตรกรรมให้

สามารถพึ� งตนเองได้ โดยใช้เทคโนโลยีมาใช้กับการเกษตรเพื�อพัฒนาผลผลิตของการเกษตรให้มี

มูลค่าเพิ�มขึ�น                                                                                                                                             

วธีิการดาํเนินการวจิัย               

 การวิจยัครั� งนี� เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)    

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง                                                                                    
   �. เกษตรกรมีอายตุ ํ�ากว่า �� ปี        

  �. เกษตรกรรุ่นใหม่ที�มีประสบการณ์ในการทาํเกษตรมาอยา่งนอ้ย � ปี   

  �. เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย จาํนวน � คน      

 เครื�องมือในการวจิัย        

 เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) ซึ� ง

กาํหนดเป็นแนวคาํถามที�สามารถปรับเปลี�ยนให้สอดคลอ้งกบักลุ่มตวัอยา่งสถานการณ์เฉพาะหน้าหรือ

เพิ�มคาํถามตามประเด็น (Follow-Up Question) เพื�อใชใ้นการเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 

 ประเภทของเครื�องมือเครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื�อการศึกษา แบ่งออกเป็น � 

ลกัษณะ ดงันี�            

 1. เครื�องมือที�เป็นตวับุคคล คือการใชต้วับุคคลเป็นผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลประกอบดว้ย    

  1.1 ผูว้ิจัย คือเครื�องมือสําคญัในการศึกษาเชิงคุณภาพ ซึ� งเป็นผูเ้ก็บขอ้มูลทั� งในด้าน 

การศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์        

  1.2  ผูป้ระสานงานพื�นที�เก็บขอ้มูล      
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 2. เครื�องมือที�เป็นเอกสาร คือ การใชเ้อกสารเป็นเครื�องมือในการช่วยเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใช ้

ควบคู่กบัเครื�องมือที�เป็นตวับุคคล ประกอบดว้ย 

  2.1 กรอบสัมภาษณ์ใชเ้ป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ และสัมภาษณ์เชิงลึกใหส้อดคลอ้ง 

กบัประเด็นที�ศึกษาตามวตัถุประสงคที์�กาํหนด      

 3. เครื�องมือที�เป็นอุปกรณ์  คือ การใชเ้ครื�องอุปกรณ์ช่วยเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื�ออาํนวยความ 

สะดวกในการบนัทึกขอ้มูล ประกอบดว้ย         

  1. เครื�องบนัทึกเสียง 2. กลอ้งบนัทึกภาพ 3. สมุดและปากกาสาํหรับจดบนัทึกขอ้มูล 

 การสร้างเครื�องมือการวิจัย       

 การสร้างกรอบสัมภาษณ์เพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการเกบ็ขอ้มูลการศึกษาครั� งนี�  ผูศ้ึกษา 

กาํหนด ขั�นตอนและวิธีการสร้างเครื�องมือการวิจยั มีดงันี�  

1. ศึกษาขอ้มูลจากงานวิจัยที�เกี�ยวขอ้ง (สมเกียรติ วิจิตรประเสริฐ , 2563 : 7) , (กองวิจัยและ

พฒันางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร , 2563 : 28) , (ทรงเกียรติ อิงคามระธร และคณะ, 

2561 : 61) , (กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , 2560 : 75)  เพื�อนาํขอ้มูลประยุกต์

มาใชใ้นการกาํหนดกรอบการสัมภาษณ์ใหค้รอบคลุม กบัประเด็นที�จะศึกษา ดงันี�  

1. ความเป็นมาของเกษตรกร ก่อนจะทาํการเกษตร Young Smart Farmer 

2. แรงบนัดาลใจของ Young Smart Farmer 

3. เป้าหมายของ Young Smart Farmer 

4. วิธีการดาํเนินการผลิตของ Young Smart Farmer 

5. ผลที�เกิดขึ�นของ Young Smart Farmer 

6. ความโดดเด่นของ Young Smart Farmer 

7. ความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกร Young Smart Farmer    

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล                                      

 เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกร และคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ที�

น่าสนใจในพื�นที�จงัหวดับุรีรัมยโ์ดยการใชก้ารสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) 

โดยสอบถามเกี�ยวกบัคุณสมบตัิของ Young Smart Farmer โดยเขา้ไปเก็บขอ้มูลในพื�นที�หลายครั� งและ

พดูคุยกบัเกษตรกรหลายรายเพื�อยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูล 

 



   

 1329 

  วธีิการดาํเนินการวจิัย         

  การสร้างกรอบการสัมภาษณ์นาํขอ้มูลที�ไดจ้ากการศึกษาเอกสารและภาคสนามในเบื�องตน้  มา

สร้างกรอบการสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมประเด็นที�ศึกษา โดยกาํหนดโครงสร้างกรอบการสัมภาษณ์

ออกเป็น � ตอน คือ                                                                                            
 ขั�นตอนที� 1 ขอ้มูลทั�วไปของผูใ้หข้อ้มูล ประกอบดว้ย ชื�อ-นามสกุล อาย ุที�อยู ่การศึกษาและวนั 

เดือน ปี ที�ใหข้อ้มูล  

ขั�นตอนที� 2 ขอ้มูลที�เกี�ยวกบัการถอดบทเรียนจากเกษตรกรรุ่นใหม่ ทาํการเกษตร ประกอบดว้ย

ปัจจยัก่อนที�จะทาํการเกษตร มีการตลาด ผลผลิต ร่วมถึงเทคโนโลยทีี�ใชใ้นการทาํการเกษตรโดยผลที�

ไดจ้ากประเด็นในการศึกษา 

 การวเิคราะห์ข้อมูล                       

 การวิเคราะห์ขอ้มูลในครั� งนี�ประกอบดว้ย       

 1. การจดัระเบียบขอ้มูล        
 2. การแสดงขอ้มูล        
 3. การหาขอ้สรุป         
 4. เขียนรายงานผลการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยการเขียนพรรณนา     

 

ผลการศึกษาวิจัย                       
ผลการศึกษาวิจยัแบ่งเป็น 2 ส่วนดงันี�                        
ผลการศึกษาวิจัย ส่วนที� 1 เพื�อศึกษา Young Smart Farmer กลุ่มตวัอยา่งในพื�นที�จงัหวดับุรีรัมย ์ 

จากการศึกษาและสัมภาษณ์เชิงลึกผ่านการสนทนารายบุคคลครบทั�ง 3 คน ซึ� งประกอบอาชีพ

เกษตรกร พบว่า เกษตรกรทั�ง 3 คน มีรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือนประมาณ 20,000 บาทขึ�นไป ซึ�งนบัว่ามีรายได้

ที�เพียงพอต่อการเลี� ยงชีพของตนเองและครอบครัว โดยหลกัเกณฑ์ในการประกอบอาชีพเกษตรกร 

ประกอบดว้ย 1) รู้จกัพฒันาวิธีการขายสินคา้และบริการผ่านสื�อโลกออนไลน์ 2) พฒันาคุณภาพการผลิต

ให้ได้มาตรฐานและสามารถบรรลุตรงตามเป้าประสงค์ 3) ขยายฐานเครือข่ายในการผลิตและขยาย

เครือข่ายเพื�อส่งเสริมการตลาดในการส่งออก 4) พฒันาองคค์วามรู้สู่การเป็นเกษตรกรมืออาชีพอยา่งเต็ม

ตวั 5) รู้จกัการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าไดเ้ป็นอย่างดี 6) รู้จกัปรับตวัให้เท่าทนัโลกแห่งโลกาภิวฒัน์ให้

สมกบัภายใตนิ้ยามของคาํว่า เกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer 
ผลการศึกษาวิจัย ส่วนที� 2 เพื�อถอดบทเรียนจาก Young Smart Farmer ในพื�นที�จงัหวดับุรีรัมย ์  
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จากการศึกษาในครั� งนี� ผ่านการลงภาคสนาม พบว่า สิ� งที�ได้จากการถอดเรียน Young Smart 

Farmer คือ �) เริ�มจากการศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเอง ผ่านกระบวนการลองผิดลองถูก นาํไปปรับปรุงแกไ้ข

เพื�อพัฒนาให้ดีขึ� นและนําความรู้ที�ได้มาไปพัฒนาต่อยอดเพื�อสร้างจุดเด่นให้กับตนเอง �) อาชีพ

เกษตรกรไม่มีขอ้จาํกดัในการทาํงาน ไม่มีผูใ้ดบงัคบัเราไดแ้ละมีอิสรภาพต่อการตดัสินใจ �) มีความ

ภาคภูมิใจต่อตนเองและครอบครัว �) เกษตรกรมีความเขา้ใจ และใส่ใจรวมถึงเป็นมิตรต่อสิ�งแวดลอ้ม 

�) ไดน้าํแนวคิดเกษตรกรไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั �) ไดสื้บทอดอาชีพเกษตรกรผ่านเจตนารมณ์

จากพ่อแม่และบรรพบุรุษ �) ได้มีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ� งในการเผยแพร่ความรู้แนวคิดให้กับ

เกษตรกรรุ่นใหม่ที�มีความสนใจ 

 

อภปิรายผล 

 การอภิปรายผลในครั� งนี�  จะแบ่งออกเป็น � ส่วน โดยมีรายระเอียดดงันี�  

ส่วนที�  � เพื�อศึกษา Young Smart Farmer กลุ่มตัวอย่างในพื�นที�จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ� งมีความ

สอดคลอ้งกนักบังานวจิยัของภาณี บุญยเกื�อกูล (���� : �) ไดศึ้กษาเรื�อง การพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่เพื�อ

สร้างความสามารถในการแข่งขนัภาคเกษตร จากคาํสําคญัดังกล่าวซึ� งผลการศึกษาว่าดว้ยเรื�อง โดย

ขอ้เสนอการพฒันา รวม � ขอ้ แต่แบ่งประเด็นออกมาเพียง 1 ขอ้มีดังนี�  (�) เตรียมความพร้อมในการ

วางแผนพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นดา้นนี� อย่างจริงจงั โดยมีการกาํหนดนโยบายที�ชัดเจนวางแผนการ

พฒันาอยา่งเป็นขั�นตอนและต่อเนื�องให้เกษตรกรรุ่นใหม่ สามารถพฒันาทั�งทางความรู้ ทกัษะ และเจต

คติต่ออาชีพ ต่อสังคม และสามารถพฒันาตนเองใหด้าํรงชีวิตอยูไ่ดอ้ยา่งมั�นคง พบว่า มีความสอดคลอ้ง

กนักบัแนวคิด �. แนวคิดสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart Farmer) ได้ให้ความหมายไวว้่า แนวคิด “สมาร์ท

ฟาร์มเมอร์” จึงเป็นกลไกสําคญัในการตอบโจทยก์ารพัฒนาดังกล่าวในมุมมองของศูนยเ์ทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติซึ� งไดน้าํเสนอ Smart Farm Flagship ในภาคการเกษตร แนวคิด

หลักของสมาร์ทฟาร์ม คือ การใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์รวมถึงเทคโนโลยี

สารสนเทศ ในการพฒันาทั�งห่วงโซ่อุปทาน สินคา้เกษตรเพื�อยกระดบัผลิตภาพ มาตรฐานสินคา้ และลด

ตน้ทุน โดยการพฒันาเกษตรกรรมใน 4 ดา้นไดแ้ก่ 1) ลดตน้ทุน 2) เพิ�มคุณภาพการผลิตและมาตรฐาน

สินคา้ 3) ลดความเสี�ยงจากศตัรูพืชและภยัธรรมชาติและ 4) การจดัการและส่งผ่านความรู้ส่วนแนวคิด 

“สมาร์ทฟาร์มเมอร์” ในมุมมองของกระทรวงเกษตรฯ หมายถึง เกษตรกรที�มีความรู้อย่างถ่องแท้

เกี�ยวกบัการประกอบอาชีพเกษตรกรรม สามารถวางแผนโดยรู้ถึงอุปสงคต์ลาดและเตรียมการผลิตให้

สอดคลอ้ง รวมทั�งมีความสามารถในเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตและในการแกปั้ญหาไดร้วดเร็ว โดยการ
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วิเคราะห์ขอ้มูลรอบดา้นเป็นองคป์ระกอบในการตดัสินใจที�ตั�งอยูบ่นหลกัการและเหตุผล ตลอดจนรู้จกั

ประยกุต์ใชเ้ทคโนโลยใีนการเกษตร ในดา้นมิติของผลผลิต “สมาร์ทฟาร์มเมอร์” จะเนน้การผลิตสินคา้

เกษตรที�มีคุณภาพสูง ปลอดภัยต่อผูบ้ริโภคและเป็นมิตรกับสิ� งแวดล้อม ในด้านรายได้การก้าวสู่ 

“สมาร์ทฟาร์มเมอร์” นั�น เกษตรกรจะมีรายไดอ้ย่างนอ้ยในระดบัเดียวกนัหรือมากกว่าค่าแรงขั�นตํ�า ซึ� ง

หมายถึงว่า รายได้ที�จะเพิ�มขึ�นเฉลี�ยปีละไม่ตํ�ากว่า 180,000 บาท หรือเท่ากับเงินเดือนขั�นตํ�าของผูจ้บ

ปริญญาตรี คุณสมบตัิทั�งหมดนี�จะส่งเสริมให้เกษตรกรที�เป็น “สมาร์ทฟาร์มเมอร์” สามารถพึ�งพาตนเอง

ไดอ้ยา่งย ั�งยนื (ฤทยัชนก จริงจิตร, 2563 : 5)       

 ส่วนที� � เป็นการศึกษาเพื�อถอดบทเรียนจาก Young Smart Farmer ในพื�นที�จังหวดับุรีรัมย ์

กลุ่มเป้าหมายในพื�นที�จงัหวดับุรีรัมย ์จากการศึกษาในครั� งนี� โดยเชิงคุณภาพ เช่น ขอ้มูลเชิงลึกจากการ

สัมภาษณ์โดยเครื� องมือที�ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) 

ผ่านการสัมภาษณ์รายบุคคล คณะผูว้ิจยัจึงสามารถนาํผลที�ไดจ้ากการศึกษาในครั� งนี�นาํมาวิเคราะห์และ

สรุปผลเพื�อถอดบทเรียนที�ไดจ้ากการศึกษาในครั� งนี�  ซึ� งจะประกอบไปดว้ย คว าม เป็ น ม า ส าม าร ถ

ถอดบทเรียนที�ได้คือ ก่อนที�จะมาทาํอาชีพเกษตรกรได้ทาํงานรับจ้างทั�วไป บริษทั ก่อสร้าง ไดศึ้กษา

ความรู้การทาํการเกษตร ไดแ้รงบนัดาลจาก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รัชกาลที� � เป็นตน้ ความโดดเด่น

และวิธีการทาํเกษตร สามารถถอดบทเรียนที�ไดค้ือ การเตรียมดิน การคดัเลือกสายพนัธ์ุ การลดตน้ทุน 

การเพิ�มผลผลิต การวางแผนการตลาด การพฒันาความรู้ วิธีการแกไ้ขปัญหา การปรับปรุงระบบการให้

นํ�า การรักษาคุณภาพ เพื�อให้สาํเร็จสูงสุดเป็นตน้ เป้าหมายและความภูมิใจของเกษตรกร สามารถถอด

บทเรียนที�ไดคื้ออาชีพการเกษตรไดเ้ป็นนายตวัเอง ทาํการเกษตรโดยไม่ทาํลายสิ�งแวดลอ้ม ไดสื้บทอด

อาชีพการทาํการเกษตรของพ่อแม่ให้คงอยูอ่ยา่งย ั�งยนื อาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที�อิสระในการทาํงาน 

 

ข้อเสนอแนะ 

�. หากมีงานวิจยัที�จะนาํผลการวิจยันี� ไปพฒันาต่อไป นั�นผูว้ิจยั เห็นว่าควรวิจยัในประเด็น การ

พฒันาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ที� เป็นยุวเกษตรกร ในกลุ่มบุคคลที�มีอายุต ํ�ากว่า �� ปี ทั� งนี� เพื�อหา

รูปแบบที�เหมาะสมในการสร้างแรงจูงใจใหค้นเขา้มาทาํการเกษตรให้มากขึ�น และจะเป็นการเสริมสร้าง

เกิดการพฒันานวตักรรมใหม่ ๆ ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพิ�มมากขึ�น 

�. ควรศึกษาแนวทางในการเสริมสร้างความสามารถในการเขา้ถึง ICT และทกัษะดา้น Digital 

ที�เหมาะสมกบัสภาพสงัคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรในพื�นที� 
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�. การพฒันาเพื�อส่งเสริมพฒันาความเป็นผูป้ระกอบการเกษตรให้กบัเกษตรกรและเกษตรกร

รุ่นใหม่ เช่น นักเรียน นักศึกษาและผูท้ี�สนใจในดา้นเกษตรกรรม ไดมี้คุณลกัษณะส่งผลต่อการจดัการ

ภาคเกษตรที�ประสบความสาํเร็จ มีความภาคภูมิใจและรักถิ�นฐานที�อยู ่

�. การส่งเสริมสร้างความตระหนักรู้ถึงความสําคญัภาคการเกษตรสมยัใหม่ที�มีการปรับตวัให้

ทนัต่อการเปลี�ยนแปลงในยุคปัจจุบนัที�จะตอ้งมีการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลย ีเทคโนโลยี

สารสนเทศ การสื�อสารและการขนส่ง เพื�อพฒันาการผลิตภาคเกษตรอยา่งครบวงจร 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยนี� มีวตัถุประสงคเ์พื�อ 1) ศึกษาคุณลกัษณะนักทรัพยากรมนุษยต์ามความตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน  ในยุค 2020 กรณีศึกษานักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์คณะวิทยาการ

จดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์2) เพื�อไดแ้นวทางในการพฒันาคุณลกัษณะนกัสาขาวิชาการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยใ์นยุค 2020 ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน กรณีศึกษานักศึกษา

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์การวิจยันี� เป็น

การวิจัยแบบผสมผสาน กลุ่มตวัอย่าง คือ นักศึกษาสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์คณะวิทยาการ

จดัการ จาํนวน 140 คน และ ผูป้ระกอบการในเขตพื�นที�อาํเภอเมืองบุรีรัมย ์จาํนวน 10 คน เครื�องมือวิจยั

คือ แบบสอบถาม โดยใชส้ถิติสหสัมพนัธ์ ผลการวิจยัพบว่า คุณลกัษณะของนกัทรัพยากรมนุษยใ์นยุค 

2020 ประกอบด้วยทุนทางปัญญ า ทุนทางสังคมและทุนทางอารมณ์  ตามความต้องการของ

ตลาดแรงงาน โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติในระดบั 0.01  

คาํสําคัญ: คุณลกัษณะนกัทรัพยากรมนุษย,์  ทุนมนุษย ์ความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
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Abstract 

The purposes of this research is to 1 )  study the characteristics of human resource workers 

according to the needs of the labor market in the 2 0 2 0  case study of students in human resource 

management program 2) To guide line on developing human resource characteristics in the 2020 to 

meet the needs of the labor market. This research is the mix method research. The sample were 

students in human resource management program, faculty of management science 140 people and 10 

entrepreneurs in the area of Muang Buriram district, The research tool was a questionnaire. 

The research using descriptive statistics to analyze the percentage, mean and standard deviation. and 

analyze the regression. The results were found that the 2020 human resource attributes include 

intellectual capital, social capital and emotional capital according to the needs of the labor market 

with statistical significance at the level of 0.01 

 

Keywords: trait of human resource officer, human capital 

 

บทนํา 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที� 12 ของประเทศไทยไดก้าํหนดเป้าหมายในการ

พฒันาทรัพยากรมนุษยข์องประเทศไว ้6 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ทาํให้ประชาชนในประเทศมีคุณลกัษณะเป็นคน

ไทยที�สมบูรณ์  2) ความเหลื�อมลํ� าด้านรายได้และความยากจนของประชาชนลงลด 3) การพัฒนา

ผูป้ระกอบการให้มีความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจและสามารถแข่งขนัในตลาดได้  4)ความมั�นคงของ

ประชากรด้านสิ�งแวดลอ้ม อาหารและพลงังาน  5) ความมั�นคงด้านความปลอดภยัและความสามคัคี

ปรองดอง 6) สุดทา้ยการบริการของภาครัฐที�ทันสมยัรวมทั�งการกระจายอาํนาจและมีส่วนร่วมจาก

ประชาชน ซึ� งผลลัพธ์ที� จะเกิดขึ� นทั� ง 6 ด้านนั� น จะต้องอาศัยยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้แก่การ

ปรับเปลี�ยนให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที�ดีทางสังคม การเตรียมคนไทยให้มีทักษะในการ

ดาํรงชีวิตสําหรับโลกศตวรรษที� 21  การส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที�ดีตลอดช่วงชีวติ และ เสริมสร้าง

สถาบนัทางสังคมให้มีความเขม้แข็งเอื�อต่อการพฒันาคนและประเทศ ดงันั�นการดาํเนินการดงักล่าวมี

ความจาํเป็นตอ้งอาศยัทรัพยากรมนุษยต์ั�งแต่เยาวชนจนถึงวยัทาํงาน อยา่งไรกต็ามการพฒันาคนในช่วง

วยัที�สาํคญัไดแ้ก่การพฒันาคนในระดบัอุดมศึกษา 
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นักวิชาการได้กล่าวว่าทุกองค์กรจะเกิดการพฒันาและขบัเคลื�อนได้จะต้องอาศัยทรัพยากร

มนุษยถึ์งแมจ้ะมีเครื�องจกัรก็ตามก็ยงัไม่สามารถมีปัจจยัใดมาแทนทรัพยากรมนุษยไ์ดท้ั� งหมด ดังนั�น

ศาสตร์ทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษยจึ์งมีความจาํเป็น และได้มีการจัดการเรียนการสอนใน

สถาบนัอุดมศึกษาต่างๆ อยา่งไรก็ตามการที�องคก์รนาํทรัพยากรมนุษยม์าใชเ้ป็นจาํนวนมากก็จะทาํให้

องค์กรเกิดภาระต้นทุน โดยเฉพาะปัจจุบันสภาพแวดลอ้มภายนอกของประเทศได้เปลี�ยนแปลงไป

โดยเฉพาะอย่างยิ�งด้านเศรษฐกิจที�มุ่งเน้นนํานวตักรรมต่างๆ มาสนับสนุนการดาํเนินงานเพื�อให้เกิด

ความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและลดตน้ทุนดา้นแรงงานคน ดงันั�นจากที�กล่าวมาก็จะสะทอ้นให้เห็นว่า

ทรัพยากรมนุษยมี์ความจาํเป็นก็จริงแต่หากองคก์รใดยงัยดึหลกัการใชบุ้คลากรเป็นจาํนวนมากองคก์ร

นั�นก็จะเสียเปรียบองค์กรอื�นๆ โดยเฉพาะในปัจจุบนัภายหลงัจากทั�วโลกไดป้ระสบปัญหาการระบาด

ของโรคไวรัส โควิด 19 ทาํให้องค์กรต่างๆ ตอ้งมีการปรับเปลี�ยนการดาํเนินงาน การบริหารจดัการ

ทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ร  จากที�กล่าวมาจึงสะทอ้นให้เห็นว่าการจดัการเรียนการสอนดา้นทรัพยากร

มนุษยย์งัมีความจาํเป็นในทุกองค์กรและการพฒันาผูเ้รียนที�จะเขา้สู่ตลาดงานจะตอ้งมีการปรับเปลี�ยน 

จากที�กล่าวมาจึงนาํมาสู่การศึกษาวิจยั คุณลกัษณะนักทรัพยากรมนุษยใ์นยคุ 2020 กรณีศึกษานักศึกษา

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ซึ� งการศึกษานี�มี

ความคาดหวงัว่าผลการวิจัยจะนําไปใช้ประโยชน์ในการจดัการเรียนการสอนในศาสตร์การบริหาร

ทรัพยากรมนุษยต่์อไป และนาํมาสู่วตัถุประสงคก์ารวจิยัดงันี�  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. ศึกษาคุณลกัษณะนกัทรัพยากรมนุษย ์ในยคุ 2020 ตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

กรณีศึกษานักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏั

บุรีรัมย ์

2. เพื�อไดแ้นวทางในการพฒันาคุณลกัษณะนกัทรัพยากรมนุษยใ์นยคุ 2020 กรณีศึกษานกัศึกษา

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

 

ทบทวนวรรณกรรม 

การวิจยัครั� งนี� มีการทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้งโดยใช้ทฤษฏีความสามารถเชิงพลวตัรมา

อธิบายกรอบแนวคิดในการวิจัยครั� งนี�  ความสามารถ เชิงพลวตัร หรือภาษาองักฤษใช้คาํว่า dynamic 

capability theory ทฤษฏีนี� ได้นิยามความหมายว่าเป็น ความสามารถที�ถูกพัฒนาขึ�นจากการรับรู้ถึง 
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โอกาสและภยัคุกคามที�เกิดขึ�น โดยการ รับรู้นี� จะส่งผลถึงการตัดสินใจในการบริหารให้ ทนักบัการ

เปลี�ยนแปลงเพื�อให้เกิดการปรับตวั ของทรัพยากรและความสามารถให้ทันต่อการ เปลี�ยนแปลงที�

เกิดขึ�นเพื�อให้ไดม้าซึ� งความ ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั (Teece, D. J., Pisano, G., and Shuen, A., 1997) 

ดงันั�นองคก์รหรือทรัพยากรคนจะเกิดประโยชน์สูงสุดก็จะตอ้งมีการพฒันาเปลี�ยนแปลงปรับตวัให้ทนั

ต่อการเปลี�ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายนอก และในการวิจัยนี� ได้นําองค์ประกอบของทุนมนุษยซึ์� ง

ประกอบด้วยทุนทางปัญญา ทุนทางสังคมและทุนทางอารมณ์มาเป็นตวักาํหนดคุณลกัษณะของนัก

ทรัพยากรมนุษย์ในยุค 2020 จากที�กล่าวมาจึงนํามาสู่กรอบแนวคิดการวิจัยเรื� องคุณลักษณะนัก

ทรัพยากรมนุษยใ์นยุค 2020 กรณีศึกษานักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์คณะวิทยาการ

จดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์และสรุปตวัแปรหลกัไดด้งันี�  

1. คุณลกัษณะนักทรัพยากรมนุษย์ คือคุณสมบตัินกัการบริหารทรัพยากรมนุษยที์�ควรจะ 

ประพฤติและปฏิบติัในการปฏิบตัิงานโดยใชห้ลกัทุนมนุษย ์(human capital) ซึ�งมี 

องคป์ระกอบ 3 ส่วนไดแ้ก่ (นิสดารก ์เวชยานนท,์ 2551: 67) 

  1.1 ทุนทางปัญญา (intellectual capital) ประกอบด้วย ความรู้ และความสามารถใน

การเรียนรู้ ความเชี�ยวชาญเฉพาะ ทกัษะประสบการณ์ที�คนสะสมไว ้รวมทั� งความรู้ที�อยู่ในตัวเราที�

เรียกวา่ Tacit Knowledge 

2. ทุนทางสังคม (social capital) ประกอบดว้ยเครือข่ายความสัมพนัธ ์

3. ทุนทางอารมณ์ (emotional capital) ประกอบดว้ยคุณลกัษณะต่างๆ เช่น การรับรู้ 

ตนเอง (self-awareness) ความมีศกัดิ� ศรี (integrity) การมีความยดืหยุน่ (resilience) 

2. ความต้องการของตลาดแรงงาน คือ ลกัษณะแรงงานที�ปฏิบติังานไดต้ามความตอ้งการ 

ขององคก์ร ทั�งดา้นค่าตอบแทน  ผลการปฏิบติังานที�ลูกคา้หรือมาใชบ้ริการเกิดความประทบัใจ ผลการ

ปฏิบติังานที�ทาํให้สถานประกอบการหรือองคก์รไดรั้บผลประโยชน์และทาํให้เกิดผลกาํไรทั� งทางตรง

และทางออ้ม 

 ดงันั�น จากการทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้ง สรุปตวัแปรไดจ้าํนวน � ตวั คือ (�) ทุนทาง

ปัญญา (�) ทุนทางสงัคม (3)ทุนทางอารมณ์ และ (4) ความตอ้งการของตลาดแรงงาน ฉะนั�น จึงเป็นที�มาของ

สมมุติฐานในการวจิยั ดงันาํเสนอกรอบแนวคิดและสมมุติฐานการวิจยัตามภาพที� 1 
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กรอบแนวคิดการวจิัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� � กรอบแนวคิดการวิจยั 

สมมติฐานการวิจยั : คุณลกัษณะของนกัการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นยคุ 2020 ส่งผลเชิงบวกต่อความ

ตอ้งการของตลาดแรงงาน 

 

วิธีดาํเนินการวจิัย 

�.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์คณะ

วิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์จาํนวน 140 คน  ซึ�งในการศึกษาครั� งนี� ไดร้วบรวมขอ้มูล

จากกลุ่มประชากรทั�งหมด 140 คนมาเป็นกลุ่มตวัอยา่ง และได ้ผูป้ระกอบการในเขตพื�นที�อาํเภอเมือง 

จงัหวดับุรีรัมย ์จาํนวน 10 คน ซึ�งเป็นเจา้ของสถานประกอบการการผลิต ซื�อมาขายไปและภาคบริการ 

ที�มีบุคลากรในองคก์รขั�นตํ�า 20 คน  

 

2. เครื�องมือวิจัย  

 การวิจยันี�ใชว้ิธีการวิจยัแบบผสมผสาน ซึ�งมี เครื�องมือวจิยัเป็น 2 ส่วน 

ส่วนที� 1  แบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ ตอนที� 1 ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ประกอบดว้ย เพศ อาย ุและระดบัชั�นปีที�ศึกษา  ตอนที� 2 เป็นเครื�องมือมาตรวดัตวัแปรจาํนวน � ดา้น คือ 

(1) ทุนทางปัญญา ประกอบดว้ยขอ้คาํถามเกี�ยวกบัความรู้ความสามารถ ความถนดัตามวิชาชีพ 

ความสามารถดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  (2) ทุนทางสงัคม ประกอบดว้ยขอ้คาํถามเกี�ยวกบับุคลิกภาพ 

คุณลกัษณะนกับริหาร

ทรัพยากรมนุษย ์

ทุนทางปัญญา 

ทุนทางสังคม 

ทุนทางอารมณ์ 

ความตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน 
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การปฏิสัมพนัธ์กบัผูอื้�น การเสียสละและการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน (3) ทุนทางอารมณ์ 

ประกอบดว้ยขอ้คาํถามเกี�ยวกบั การควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์ต่างๆ ทศันคติ ค่านิยม และการสร้าง

แรงบนัดาลใจในการปฏิบติังาน ซึ� งนาํมาจากกรอบแนวคิดของนิสดารก ์เวชยานนท ์(2551: 67)  และ(4) 

ความตอ้งการของตลาดแรงงาน ตอนที� 3 ขอ้เสนอแนะอื�นๆ เกี�ยวกบัทุนทางปัญญา ทุนทางสงัคม และ

ทุนทางอารมณ์ 

ส่วนที� 2  แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยมีเนื�อหาเกี�ยวกบัคุณลกัษณะแรงงานที�พึง

ประสงคที์�สถานประกอบการตอ้งการ โดยการสัมภาษณ์เจา้ของสถานประกอบการในเขตพื�นที�อาํเภอ

เมือง จงัหวดับุรีรัมย ์จาํนวน 10 คน ซึ�งเป็นเจา้ของสถานประกอบการการผลิต ซื�อมาขายไปและภาค

บริการ ที�มีบุคลากรในองคก์รขั�นตํ�า 20 คน  

การตรวจสอบเครื�องมือเพื�อหาความเที�ยงตรง โดยผูเ้ชี�ยวชาญ 3 คน ซึ� งมีค่า IOCโดยรวมทั�งฉบบั = 0.81 

ทดสอบความเชื�อมั�นโดยหาค่าสัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์ของครอนบาค คา่อยูร่ะหว่าง�.701-0.811 และค่า

ความเที�ยงตรง ดูค่านํ� าหนกัปัจจยั ระหว่าง ระหว่าง 402-813  (Nunnally, Jum C. and Bernstein, Ira H. : 

1994) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

             3.1 ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดม้าจากการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลที�มีการรวบรวม 

เอาไวแ้ลว้ อาทิหนงัสือวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์ วารสาร และสื�อสิ�งพิมพ ์

3.2 ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการใชแ้บบสอบถามไปยงักลุ่ม

ตวัอยา่งไดแ้ก่นกัศึกษาระดบัชั�นปีที� 3 และชั�นปีที� 4 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์จาํนวน 160 

คน ที�เขา้ร่วมร่วมกิจกรรมสานสัมพนัธ์นอ้งพี�ชาวบริหารทรัพยากรมนุษย ์และการเสวนาทิศทางการ

พฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นยคุหลงัโควิด ระหวา่งวนัที� 15-16 กรกฎาคม 2563 ณ หอ้งประชุมคณะ

วิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

 

4.  การวิเคราะห์ข้อมูล   

 4.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติพรรณนาเพื�อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย คา่ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

และสถิติอนุมาน วิเคราะห์สมการถดถอย 

 4.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัครั� งนี� ผูว้ิจยัไดท้าํการทดสอบคา่สหสัมพนัธ์ของตวัแปร

ก่อนที�จะดาํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล ซึ�งพบว่าค่าสหสัมพนัธ์ของตวัแปรในการศึกษาเป็นดงันี� ทุนทาง

ปัญญา มีค่าสหสัมพนัธ์กบัความตอ้งการขอตลาดแรงงาน เท่ากบั ( r = .510, p<0.01), ทุนทางสังคม มีคา่
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สหสัมพนัธ์กบัทุนทางปัญญาเท่ากบั ( r = .307, p<0.01), ทุนทางอารมณ์ มีค่าสหสัมพนัธ์กบัทุนทาง

สงัคมเท่ากบั ( r = .518, p<0.01) ดงันั�นจะเห็นไดว้่าตวัแปรทั�งหมดในการศึกษามีความสัมพนัธ์กนัใน

ระดบัที�อยูใ่นเกณฑข์อ้กาํหนดหรือตํ�ากว่า �.� (Nunnally, Jum C. and Bernstein,Ira H: 1994).) ไม่ทาํให้

เกิดปัญหา (muliticollinearity)  

 

ตารางที� 1 

การวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์การถดถอย (Multiple Regression Analysis 

 

Model Standardized 

Cofficients 

Unstandardized 

Cofficients 

Sig Adjusted R 

Square 

VIF 

 Beta Std. Error    

Constant  1.760 .457   

ทุนทางปัญญา 1.890*** 

(.0340 

.066 .000   

ทุนทางสังคม 2.420*** 

(.231) 

.034 .000 .453 2.15 

ทุนทางอารมณ์ 1.984*** 

(.112) 

.044 .000   

ตวัแปรตาม ความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
  ***p < .01 , a Beta coefficients with standard errors in parenthesis 

 

ผลการวจิัย 

 ก่อนที�จะทาํการวิเคราะห์การถดถอยผูวิ้จยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง  

ขอ้มูลทั�วไปของหน่วยวิเคราะห์ คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ จาํแนกเป็น เพศชาย จาํนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 

42.15  และเพศหญิง จาํนวน  81 คน คิดเป็นร้อยละ 57.85    จาํนวน 53 คน เป็นนกัศึกษาระดบัชั�นปีที� 3 

และ 53 คน คิดเป็นร้อยละ 37.86 และเป็นนกัศึกษาระดบัชั�นปีที� 4 จาํนวน  87 คน คิดเป็นร้อยละ 62.14 
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 จากตารางที�  1 จะอธิบายได้ว่าตัวแปรที�นํามาศึกษาในครั� งนี� รวมกันทุกตัวแปรสามารถ

พยากรณ์การเปลี�ยนแปลงของตวัแปรตามไดร้้อยละ 45.3 และการวิจยัครั� งนี� ตอบวตัถุประสงค ์การวิจยั

ดงันี�  ดงันี�  

ผลการวิจยัตอบวตัถุประสงค ์คือ คุณลกัษณะนกัทรัพยากรมนุษย ์ในยคุ 2020 ตามความ

ตอ้งการของตลาดแรงงาน กรณีศึกษานกัศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์คณะวิทยาการ

จดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ซึ�งไดท้าํการทดสอบคุณลกัษณะนกัทรัพยากรมนุษยใ์นยคุ 2020 ทั�ง 

3 ดา้นตามองคป์ระกอบของทุนมนุษญไ์ดผ้ลการวิจยัพบว่า 

คุณลกัษณะนักทรัพยากรมนุษญด์า้นทุนมนุษยต์ามความตอ้งการของตลาดแรงงาน   

มีนัยสํ าคัญ ท างสถิติ  (b1 =.1.890, p < 0. 01) โด ยพ บว่ าทักษ ะความ รู้ในงานเฉพ าะด้าน  การมี

ความสามารถในการเรียนรู้งานที�ปฏิบติัและพยายามที�จะพฒันาตนเองอยูเ่สมอ การสะสมประสบการณ์

การทาํงานทาํให้เกิดความชาํนาญ และมีแนวโน้มที�จะพฒันาเป็นผูท้ี�มีความเชี�ยวชาญในอนาคต เป็น

คุณลกัษณะนักทรัพยากรมนุษยที์�ตลาดแรงงานตอ้งการ 

 คุณลกัษณะนักทรัพยากรมนุษยด์้านทุนทางสังคม ตามความต้องการของตลาดแรงงาน มี

นยัสาํคญัทางสถิติ (b2 =2.420, p < 0. 01) โดยพบว่าทกัษะที�พนกังานจะตอ้งมีและเป็นปัจจยัสาํคญัไดแ้ก่

การสามารถปฏิสัมพนัธ์กบัเพื�อนร่วมงานไดแ้ละมีความสุขในการทาํงานร่วมงาน การใหค้วามสาํคญักบั

การทํางานเป็นทีมและให้ความช่วยเหลือเพื�อนร่วมงาน เป็นคุณลักษณะนักทรัพยากรมนุษย์ที�

ตลาดแรงงานตอ้งการ 

 คุณลกัษณะนกัทรัพยากรมนุษยด์า้นทุนทางอารมณ์ตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน มี

นยัสาํคญัทางสถิติ (b3 = 1.984, p < 0. 01) โดยพบว่าทกัษะที�พนกังานจะตอ้งเป็นผูท้ี�มีความอดทน อด

กลั�นและเป็นผูท้ี�สามารถควบคุมอารมณ์และสามารถปฏิบติังานในสถานการณ์ที�มีความกดดนั และมี

ความตระหนกัเสมอว่าการปฏิบติังานจะตอ้งมีความยดืหยุน่ 

 ผลการสัมภาษณ์เชิงโครงสร้าง กบัผูป้ระกอบการจาํนวน 10 ท่าน พบว่า ผูป้ระกอบการมีความ

ตอ้งการแรงงานที�มีทกัษะความรู้เฉพาะดา้นและมีพฤติกรรมในการปฏิบติังานที�มีความตระหนกัต่อ

หนา้ที�ความรับผิดชอบ มีความอดทนและสู้งาน อีกทั�งมีความยดืหยุน่ในการทาํงาน ปัจจยัที�สาํคญัใน

การปฏิบติังานในปัจจุบนัพนกังานความมีทกัษะในการควบคุมอารมณ์และมีความอดทนอดกลั�น 

 ดงันั�นผลการศึกษาพบว่า คุณลกัษณะนกัทรัพยากรมนุษยใ์นยคุ 2020 ตามความตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน กรณีศึกษานกัศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์คณะวิทยาการจดัการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์สนบัสนุนสมมติฐานที�ไดก้าํหนดไว ้
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อภิปรายผล 

 การวิเคราะห์ตวัแปรคุณลกัษณะนกัทรัพยากรมนุษยด์า้นทุนทางอารมณ์ตามความตอ้งการของ

ตลาดแรงงานกรณีศึกษานกัศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์คณะวิทยาการจดัการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์สนบัสนุนสมมติฐานที�ไดก้าํหนดไว ้และไดอ้ภิปรายผลดงัรายละเอียด

ต่อไปนี�  

นกัวิชาการทางการบริหารทรัพยากรมนุษยไ์ดก้ล่าวว่าองคก์รจะเกิดการพฒันาไดน้ั�นทรัพยากร

บุคคลหรือ ทรัพยากรมนุษยถื์อเป็นปัจจยัสาํคญัอยา่งหนึ�งที�จะขบัเคลื�อนองคก์รให้ประสบความสําเร็จ 

เกิดความมั�งคั�งและอยูร่อด ซึ�งทรัพยากรมนุษยน์ั�นจะแตกต่างจากเครื�องจกัรที�มีความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์

การยืดหยุ่นในงาน และการปรับพฤติกรรมให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์การปฏิบติังาน อย่างไรก็ตาม

ทรัพยากรมนุษยจ์ะมีคุณลกัษณะที�โดดเด่น 3 ส่วนหรือเรียนกว่าทุนมนุษยที์�มีอยู่ในตวับุคคล ไดแ้ก่ ทุน

ทางปัญญา ทุนทางสังคมและทุนทางอารมณ์  และหาก ทรัพยากรมนุษย ์มีคุณลกัษณะทั�ง 3 ส่วน ที�มี

ความเหมาะสม สมดุลกบัการปฏิบติังานก็จะทาํให้บุคคลดงักล่าวเป็นผูที้�มีสมรรถนะในการปฏิบติังาน

สูง (สุพตน์ มิตรยอดวงศ,์ 2563: 298) และนอกจากนี� จากการศึกษาของรพีพรรณ พงษ์อินทร์วงศ์และ

คณะ (2018) ไดศึ้กษาทุนมนุษย ์การตระหนักต่อการใชน้วตักรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมส่งผลต่อ

ความสาํเร็จในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ซึ� งในงานวิจยันี�พบว่าองคก์รที�ให้ความสําคญักบัทรัพยากร

มนุษยโ์ดยมุ่งเน้นพฒันาบุคลากรทั�งด้านความรู้ เจตคติ ทศันคติ และสร้างความตระหนักให้พนักงาน

ปฏิบติังานโดยนาํเทคโนโลยมีาช่วยในการทาํงาน  การที�พนกังานใหค้วามสาํคญักบัความรับผดิชอบต่อ

ลูกคา้และซื�อสัตยต่์อองค์กรและช่วยเหลือสังคม ผลที�จะเกิดขึ�นคือการบริหารทรัพยากรมนุษยข์อง

องคก์รกจ็ะมีแนวโนม้ย ั�งยนืพนกังานมีผลการดาํเนินงานที�มีประสิทธิภาพและทาํให้องคก์รอยูร่อด และ

เช่นเดียวกันจากงานของ สมบูรณ์ กุลวิเศษชนะ (2548 : 11) ได้กล่าวว่าองค์กรจะต้องส่งเสริมให้

บุคลากรเป็นผูท้ี�ความสามารถในการสร้างผลงานที�ดี บุคลากรที�สร้างผลงานที�ดีแสดงให้เห็นว่าบุคคล

นั�นมีความผูกพนัต่อองคก์ร  ดงันั�นจากที�กล่าวมาขา้งตน้ คุณลกัษณะของนกับริหารทรัพยากรมนุษยที์�

องค์กรต้องการจะต้องเป็นผูที้�มีความรู้ความสามารถ มีมนุษยสัมพันธ์และมีภาวะทางอารมณ์ดีที� 

เปรียบเสมือน ทุนมนุษยข์องแรงงานที�องคก์รตอ้งการ   

ในการวิจัยนี� ได้นําทฤษฏีความสามารถ เชิงพลวัตร หรือภาษาอังกฤษใช้คาํว่า dynamic 

capability theory ทฤษฏีนี� ได้นิยามความหมายว่าเป็น ความสามารถที�ถูกพัฒนาขึ�นจากการรับรู้ถึง 

โอกาสและภยัคุกคามที�เกิดขึ�น หากองคก์รมีบุคลากรที�มีความรู้ความสามารถ มีคุณลกัษณะที�ดีทั�งดา้น

ทุนทางปัญญา ทุนทางสังคมและทุนทางอารมณ์ ก็จะทาํให้องค์กรบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 



   

 1344 

องคก์รใดที�มีบุคลากรครบทั�ง 3 ดา้นที�กล่าวมาและใชท้ฤษฏีความสามารถ เชิงพลวตัร หรือภาษาองักฤษ

ใชค้าํว่า dynamic capability theory มาบริหารจดัการองคก์รกจ็ะทาํใหส่้งผลดีต่อองคก์รต่อไป 

 

สรุป 

 สรุปได้ว่าการวิจยัเรื�อง คุณลกัษณะนักทรัพยากรมนุษยด์า้นทุนทางอารมณ์ตามความตอ้งการ

ของตลาดแรงงานกรณีศึกษานักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์นี� ทาํให้ทราบว่า คุณลกัษณะของนักทรัพยากรมนุษยท์ี�มีคุณลกัษณะทั�ง 3 

ด้านตามแนวคิดทุนมนุษย์ ได้แก่ ด้านทุนทางปัญญา ทุนทางสังคมและทุนทางอารมณ์ ดังนั� น

สถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ที�จะผลิตบณัฑิตออกสู่ตลาดแรงงานจะตอ้งให้ความสําคญักบัการ

พฒันาบณัฑิตให้มีคุณสมบติัทั�ง 3 ดา้น ซึ� งถือว่าเป็นแนวทางที�จะพฒันาบณัฑิตในยคุอนาคต และใน

ทาํนองเดียวกนับุคลากร หรือแรงงานที�มีคุณสมบติัเหล่านี� เป็นที�ตอ้งการของตลาดแรงงาน การวิจยันี�

เป็นเพียงการวิจัยเฉพาะพื�นที� อาํเภอเมือง จังหวดับุรีรัมยแ์ละได้ศึกษาเฉพาะนักศึกษาสาชาวิชาการ

บริหารทรัพยากรมนุษย ์ชั�นปีที� 3 และชั�นปีที� 4 ระดับปริญญาตรี งานวิจัยนี� จะเป็นประโยชน์ต่อการ

นาํไปใชใ้นการพิจารณาคดัเลือกบุคลากรเพื�อเขา้ไปปฏิบติังาน  การวิจัยในอนาคตควรศึกษาตวัแปร

อื�นๆ เช่น ขั�นตอนการทาํงาน วิธีการทาํงาน การสื�อสาร การประชาสัมพนัธ ์และควรศึกษาในบริบทอื�น 

 

ข้อเสนอแนะการวจิัย 

 อยา่งไรก็ตามงานวิจยันี� เป็นการวิจยัที�ศึกษาเฉพาะในบริบทของนักศึกษาสาขาวิชาการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย ์คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ซึ� งงานวิจยั ก็จะมีประโยชน์ต่อการ

นาํไปใช้ในการพฒันาการเรียนการสอน นักศึกษา และ นักศึกษาที�จะเขา้สู่ตลาดงานจะต้องพัฒนา

ตนเอง ตามคุณลกัษณะ � ดา้นไดแ้ก่ ทุนทางปัญญา ทุนทางสงัคม และทุนทางอารมณ์ 

 

กิตติกรรมประกาศ  

 การวิจยัครั� งนี�สาํเร็จตามวตัถุประสงคผ์ูวิ้จยัใคร่ ขอขอบพระคุณผูป้ระกอบการในพื�นที�อาํเภอ

เมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ที�ให้ความอนุเคราะห์ขอ้มูล คณะผูว้ิจยัขอขอบพระคุณอาจารยที์�ปรึกษาการวิจยั  

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รพีพรรณ พงษอิ์นทร์วงศ ์ที�ใหค้าํแนะนาํในการทาํวิจยัในครั� งนี�   
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บทคดัย่อ 

การทดลองครั� งนี� มีวตัถุประสงคเ์พื�อการศึกษาเปรียบเทียบอาหารเสริมต่างชนิดกนัที�มีผลต่อ

การเจริญเติบโตของเห็ดฟางในตะกร้า ใช้แผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์  (Completely 

Randomized Design : CRD) ประกอบดว้ย � สิ� งทดลอง � ซํ� า ดังนี�  (T1)ฟางขา้วหมักนํ� าเปล่า (T2)ฟาง

ขา้วหมกักากนํ� าตาล (T3) ฟางขา้วหมกัM150 (T4)ฟางขา้วหมกันํ� าหมกัชีวภาพ บนัทึกขอ้มูลโดยการนบั

จาํนวนดอก(ดอก) การชั�งนํ�าหนักสด(กรัม) ชั�งนํ� าหนักแห้ง(กรัม) เมื�อสิ�นสุดการทดลองวิเคราะห์ความ

แปรปรวนและเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยของ แต่ละกรรมวิธีดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS for window 

ผลการทดลองพบว่า ด้านจาํนวนดอกที�ให้ค่ามากที�สุดคือ T4 : ฟางขา้วแช่นํ� าหมกัชีวภาพ 

เฉลี�ย3.50a รองลงมาคอื T3 : ฟางขา้วแช่M150 เฉลี�ย 2.70a  

ดา้นนํ� าหนกัสดที�ให้ค่ามากที�สุดคือ T4 : ฟางขา้วแช่นํ� าหมกัชีวภาพ เฉลี�ย 17.50a รองลงมาคือ 

T3 : ฟางขา้วแช่M150 เฉลี�ย 16.25a  

ดา้นนํ� าหนกัแห้งที�ให้ค่ามากที�สุดคือ T4 : ฟางขา้วแช่นํ� าหมกัชีวภาพ เฉลี�ย 154.25a รองลงมา

คือ T3 : ฟางขา้วแช่M150 เฉลี�ย 149.00a  

ดงันั�นจะเห็นไดว้่าอาหารเสริมต่างชนิดกนัที�มีผลต่อการเจริญเติบโตของเห็ดฟางในตะกร้า

มากที�สุดคือฟางขา้วแช่นํ�าหมกัชีวภาพเนื�องจากให้ผลดา้นจาํนวนดอก นํ�าหนักสดและนํ� าหนกัแหง้มาก

ที�สุด ซึ� งน่าจะเป็นวิธีการเพาะที�ดีที�สุดที�จะช่วยส่งเสริมการออกดอกให้แก่เห็ดฟางในตะกร้าไดเ้ป็น

อยา่งดี 

คาํสําคญั: การศึกษา, อาหารเสริม, การเจริญเติบโต,  เห็ดฟาง 
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Abstract 

This experiment aims to study comparing different types of supplements that affect the 

growth of straw mushrooms in the basket. Completely Randomized Design : CRD) consists of 4 three 

repetitive experiments as follows: (T1) Fermented Rice Straw (T2) Fermented Rice Straw Molasses 

(T3) Fermented Rice Straw M150 (T4) Fermented Rice Straw Bio fermented water Record data by 

counting the number of flowers Fresh Weighing (g) Dry Weigh (g) At the end of the experiment, 

analyze variance and compare the average of each process with the SPSS for window ready-made 

program. 

The results showed that the number of flowers that were most valuable was T 4: bio-

fermented rice straw, average 3.50a. T 3: M150 soaked straw, average 2.70a 

The most valuable fresh weight is T 4: bio-fermented rice straw, average 17.50a. The second 

is T3: M150 soaked rice straw average 16.25a  

The dry weight side that provides the most value is T4: bio-fermented rice straw average 

154.25a 

Therefore, it is evident that the different types of supplements that affect the growth of 

straw mushrooms in the basket are the most fermented rice straw due to the amount of flowers, fresh 

weight and the most dry weight, which is probably the best seeding method that promotes flowering 

of straw mushrooms in the basket. 

 

Keywords: education dietary supplements, growing straw mushrooms 

 

บทนํา  

เห็ดฟาง (straw mushroom) เป็นเห็ดยอดนิยมของคนไทย นิยมเพาะบนกองฟางชื�นๆ โดยโคน

เห็ดจะมีสีขาว ส่วนหมวกสีนํ�าตาลอมเทา ออกดอกตลอดทั�งปี แต่จะออกดีในช่วงฤดูร้อน (ดาํเกิง ป้อง

พาน, ����)   มีสารอาหารประเภท โปรตีน คาร์โบไฮเดรต วิตามินและแร่ธาตุต่างๆ และยงัมีสรรพคุณ

ในการป้องกนัรักษาโรค ต่างๆ เช่น ช่วยลดปัญหาไขมนัในเส้นเลือด และช่วยป้องกนัโรคหัวใจ  และ

เห็ดฟางยงัมีส่วนช่วยในการย่อยอาหาร แก้ร้อนใน และเสริมสร้างภูมิคุม้กนัให้ร่างกาย (อภิชาต ศรี

สะอาด, 2555) 
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ในปัจจุบนั การเพาะเห็ดฟาง สามารถทาํไดห้ลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเพาะแบบกองสูง การ

เพาะแบบกองเตี�ย การเพาะในถุง การเพาะแบบโรงเรือนและอุตสาหกรรม และการเพาะแบบใหม่คือ

การเพาะในตะกร้า และอื�นๆ (อานนท ์เอื�อตระกูล, ����) เห็ดฟางตามธรรมชาติเจริญเติบโตบนกองฟาง

ขา้วเป็นกลุ่ม 2–6 ดอก และจะถูกเก็บเกี�ยวในระยะที�ยงัเจริญไม่เต็มที� คือยงัเป็นตุ่มกลม ๆ ก่อนที�หมวก

เห็ดจะผุดออกมา ซึ� งใช้เวลาประมาณ 4–5 วนั เจริญได้ผลดีที�สุดในภูมิอากาศเขตร้อนที�มีฝนตกชุก (ชู

ชาติ ทองนาค, ����) ดงันั�นการที�นาํเอาวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรอย่างเช่นฟางขา้วมาเป็นวสัดุเพาะ

รวมกบัการใชอ้าหารเสริมต่างเช่นกนั ไดแ้ก่ กากนํ�าตาล M150 นํ�าหมกัชีวภาพ รําละเอียด แป้งสาลี และ

มูลววั เพื�อเป็นทางเลือกที�จะผลิตเห็ดฟางให้ไดผ้ลผลิตออกตลอดทั�งปี อีกทั�งเป็นการใชป้ระโยชน์จาก

วสัดุเหลือใชท้างการเกษตร และวสัดุทีมีอยูต่ามธรรมชาติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ดังนั� นผูวิ้จัยจึงมีความสนใจที�จะศึกษา เรื� องการศึกษาอาหารเสริมต่างชนิดกันมีผลต่อการ

เจริญเติบโตของเห็ดฟาง เพื�อเป็นแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรที�เพาะเห็ดฟางใหส้ามารถเลือกวสัดุ

ที� เหลือใช้ทางการเกษตรอย่างฟางข้าวรวมกับการใช้อาหารเสริมที�แต่ละท้องถิ�นมี มาทําให้ เกิด

ประโยชน์และกลับมามีคุณค่ามากขึ�น เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุดจากวสัดุเหลือใช้ สามารถ

ดาํรงชีวิตไดอ้ย่างมีความสุขบนพื�นฐานของการใชชี้วิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถ

พึ�งพาตนเองไดอ้ยา่งมั�นคง มั�งคั�ง และยั�งยนื 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

เพื�อศึกษาเปรียบเทียบอาหารเสริมต่างชนิดกนัที�มีผลต่อการเจริญเติบโตของเห็ดฟางในตะกร้า 

 

ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

�. ทราบอาหารเสริมที�แตกต่างกนั ที�มีผลต่อการเจริญเติบโตของเห็ดฟางในตะกร้า 

2. สามารถนาํวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร กลบัมาเพิ�มคุณค่าในการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า 

 

วิธีการดาํเนินการวจิัย  

4.1 แผนการทดลอง 

วางแผนการทดลองแบบสุ่มอยา่งสมบูรณ์ (Completely Randomized Design : CRD) มีทั�งหมด 

� ทรีทเมน้ต์ � ซํ� า �� หน่วยการทดลอง รวมเป็น �� ตะกร้า  โดยการใชอ้าหารเสริมที�ต่างชนิดกนัซึ� ง

ไดแ้ก่ 
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T1 : ฟางขา้ว + นํ�าเปล่า + มูลววั 

T2: ฟางขา้ว + กากนํ�าตาล + แป้งสาลี 

T3 : ฟางขา้ว + M150 + ราํละเอียด 

T4 :  ฟางขา้ว + นํ�าหมกัชีวภาพ + มูลววั + รําละเอียด + แป้งสาลี 

4.� ศึกษาการให้ผลผลิตของเห็ดฟางในแต่ละสูตร โดยชั�งนํ� าหนักสด นํ� าหนักแห้ง และ นับ

จาํนวนดอกเห็ด 

4.3 สูตรที�ใชใ้นการทดลอง 

 โดยการเตรียมอาหารเสริมในแต่ละสูตร มีสัดส่วนของฟางข้าว ส่วนอาหารเสริมได้แก่ 

กากนํ�าตาล M150 และนํ�าหมกัชีวภาพ  

 

สูตรที�� การผสมฟางข้าวกับมูลวัว 

  �. ฟางขา้วหมกันํ�าเปล่า �� ลิตร ฟางขา้ว �.� กิโลกรัม 1 คืน  

  �. มูลววั � กาํมือ เชื�อเห็ดฟาง 2 กอ้นต่อ 1 ตะกร้า 

สูตรที� � การผสมฟางกับแป้งสาล ี

  �. ฟางขา้วแช่กากนํ�าตาล �� กรัมต่อ นํ�าเปล่า �� ลิตร ฟางขา้ว �.� กิโลกรัม � คืน 

  �. แป้งสาลี � กาํมือ เชื�อเห็ดฟาง � กอ้นต่อ � ตะกร้า 

สูตรทที� � การผสมฟางกบัรําละเอียด 

  �. ฟางขา้งแช่M��� � ขวด ต่อนํ�าเปล่า �� ลิตร � คืน ฟาง �.� กิโลกรัม 1 คืน 

  �. ราํละเอียด � กาํมือ เชื�อเห็ดฟาง � กอ้นต่อ � ตะกร้า 

สูตรที� � การผสมฟางข้าวกับรําละเอียด มูลววั แป้งสาล ีเชื�อเห็ดฟาง 

  �. ฟางขา้วแช่นํ�าหมกัชีวภาพ ��� มิลลิลิตร ต่อนํ�าเปล่า �� ลิตร � คืน 

  �. มูลววั � กาํมือ รําละเอียด � กาํมือ แป้งสาลี � กาํมือ หวัเชื�อเห็ด 
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กรอบแนวคิด 

 

 

 

       วสัดุเพาะและอาหารเสริมต่างชนิดกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   เผยแพร่ตีพิมพผ์ลงานวิจยัในระดบัชาติ 1 เรื�อง 

 

ภาพที� 1  กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัสดเุพาะที�มีประสิทธิภาพ 

ผลผลิตสูง 

           - จาํนวนดอก 

              -  นํ� าหนกัสด 

              -  นํ� าหนกัแหง้ 
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ผลการวจิัย  

ตารางที� 1  

ผลการทดลองเห็ดฟางในตะกร้า 

 

Treatment ผลผลติของเห็ดฟางในตะกร้า  

 จาํนวนดอก (ดอก) นํ�าหนกัสด (กรัม) นํ�าหนกัแหง้ (กรัม) 

T1 : ฟางขา้วแช่นํ�าเปล่า 

อาหารเสริม : มูลววั + เชื�อเห็ด

ฟาง 

1.50 a 46.25 a 10.00 a 

T2 : ฟางขา้วแช่กากนํ�าตาล 

อาหารเสริม : แป้งสาลี +เชื�อ

เห็ดฟาง 

250 a 113.00 a 12.50 a 

T3 : ฟางขา้วแช่ M150 

อาหารเสริม : รําละเอียด +เชื�อ

เห็ดฟาง 

2.70 a 149.00a 16.25a 

T4 : ฟางขา้วแช่นํ�าหมกัชีวภาพ 

อาหารเสริม : มูลววั +รํา

ละเอียด +แป้งสาลี +หวัเชื�อ

เห็ด 

3.50 a  154.25a 17.50a 

F-test 

%CV 

ns 

59.35 

ns 

62.68 

ns 

42.73 

หมายเหตุ: ns ไม่มีความแตกต่างกนัในทางสถิติ 

  *: แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบัความเชื�อ 95 เปอร์เซ็นต ์

  **:แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�มีระดบัความเชื�อ 95 เปอร์เซ็นต ์

จากตารางที� 1 ผลการทดลองเห็ดฟางในตะกร้าดา้นจาํนวนดอกของเห็ดฟาง พบว่า กรรมวิธีที�

ใหค่้ามากที�สุดคือ T4 : ฟางขา้วแช่นํ�าหมกัชีวภาพ เฉลี�ย 3.50 a รองลงมาคือ  T3 : ฟางขา้วแช่ M���  เฉลี�ย 

2.70 a  
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จากตารางที� 1 ผลการทดลองเห็ดฟางในตะกร้าดา้นนํ� าหนกัสด   พบว่า กรรมวิธีที�ใหค่้ามาก

ที�สุดคือ T4 : ฟางขา้วแช่นํ�าหมกัชีวภาพ เฉลี�ย 154.25a รองลงมาคือ T3 : ฟางขา้วแช่ M150  เฉลี�ย 149.00a 

จากตารางที� 1 ผลการทดลองเห็ดฟางในตะกร้าดา้นนํ� าหนกัแหง้   พบว่า กรรมวิธีที�ใหค่้ามาก

ที�สุดคือ T4 : ฟางขา้วแช่นํ�าหมกัชีวภาพ เฉลี�ย 17.50a รองลงมาคือ T3 : ฟางขา้วแช่ M150  เฉลี�ย 16.25 a  

 

อภิปรายผล  

ผลการทดลองใชอ้าหารเสริมต่างชนิดกนัที�มีผลต่อการเจริญเติบโตของเห็ดฟางในในตะกร้ามี

ประเด็นสาํคญัจากการทดลองที�มีวิจารณ์ดงันี�  

ดา้นจาํนวนดอกของเห็ดฟาง พบว่า กรรมวิธีที�ใหค่้ามากที�สุดคือ T4 : ฟางขา้วแช่นํ� าหมกัชีวภาพ 

เฉลี�ย 3.50 a  สอดคลอ้งกบั สุทธิชยั สมสุข (2553) กล่าวไวว้่า การใชน้ํ� าหมกัชีวภาพและจุลินทรียช์นิด

ต่างๆ มาแช่หรือหมกักบัวสัดุเพาะก่อนนาํไปเพาะเห็ดจะให้ธาตุอาหารสูง   และสอดคลอ้งกบัออม

ทรัพย ์นพอมรมดี (2547) ขอ้มูลทางวิทยาศาสตร์นํ�าหมกัชีวภาพ (ตอนที� 1) พบว่านํ� าหมกัจากพืชพบ

ธาตุอาหารหลกัและรอง ไดแ้ก่ N=0.05-1.65% P2O5=0.01-0.59% K2O=0.02-1.89% Ca=0.08-0.9% 

Mg=0.001-0.002% s=0.02 S=0.006-0.58% และพบธาตุอาหารเสริมอีกในปริมาณนอ้ยไดแ้ก่ Fe, Mn, 

Cu, Zn, B และ Cl นอกจากนี�ยงัพบฮอร์โมนพืช ไดแ้ก่ จิบเบอเรลลิน ออกซินและไซโตไคนินอีกดว้ย 

ดงันั�นการแช่ฟางขา้วในนํ�าหมกัชีวภาพจึงส่งผลทาํใหจ้าํนวนดอกของเห็ดฟางมีจาํนวนมากที�สุด  

ดา้นนํ�าหนกัสด   พบว่า กรรมวิธีที�ใหค่้ามากที�สุดคือ T4 : ฟางขา้วแช่นํ� าหมกัชีวภาพ เฉลี�ย 

154.25a สอดคลอ้งกบัปัญญา  โพฐิติรัตน์และกิตติพงษ ์ ศิริวานิช (2538) กล่าววา่เห็ดฟาง ไม่สามารถ

ยอ่ยพวกเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลสไดโ้ดยตรง ในการเพาะเห็ดฟางจาํเป็นตอ้งหมกัวสัดุที�ใชเ้พาะ

เสียก่อน เพื�อที�จะตอ้งอาศยัเชื�อจุลินทรียช์นิดอื�นๆ มาช่วยยอ่ยเซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลส ให้อยูใ่นรูป

ที�เห็ดสามารถนาํไปใชไ้ดเ้สียก่อน ดงันั�นการแช่ฟางขา้วในนํ� าหมกัชีวภาพก่อนนาํไปเพาะจึงส่งผลทาํ

ใหผ้ลผลิตในดา้นนํ�าหนกัสดมีขนาดนํ�าหนกัสดสูงสุด 

ดา้นนํ�าหนกัแหง้   พบว่า กรรมวิธีที�ให้คา่มากที�สุดคือ T4 : ฟางขา้วแช่นํ�าหมกัชีวภาพ เฉลี�ย 

17.50a สอดคลอ้งกบั สุทธิชยั สมสุข (2553)  ที�กล่าวไวว้่ากระบวนการหมกัที�เกิดจากจุลินทรียเ์ป็นการ

เกิดขึ�น อยา่งสมบูรณ์ เนื�องจากระยะเวลาในการแช่วสัดุเพาะเป็นเวลา 12 ชั�วโมง ฉะนั�นการแช่นํ�าหมกั

ชีวภาพ จึงเป็นการเสริมธาตุอาหารและสารต่างๆ ที�มีอยูใ่นนํ�าหมกัชีวภาพใหแ้ก่วสัดุเพาะซึ�งเห็ด

สามารถนาํไปใชไ้ดท้นัทีเมื�อนาํไปเพาะ  
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ข้อเสนอแนะ  

การศึกษาอาหารเสริมชนิดอื�นเพื�อเปรียบเทียบอาหารเสริมตวัที�ดีขึ�นและดีกว่า เช่น ภูไมท ์ มูล

คา้งคาว  มูลไก่  มูลสุกร  เป็นตน้ 
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